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A „gyöngySzem” izbégi Óvoda alapítvány 2002 kö-
szönetet mond mindazoknak, akik adományaikkal, az 
1% felajánlásával támogatták alapítványunkat. 2015-ben
a jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg 147 178 Ft, amit
ablakcserére és programok támogatására fordítottunk. 
Kérünk mindenkit, hogy adományával, 1% felajánlásával
a továbbiakban is támogassa munkánkat. 

Adószámunk: 18695539-1-13.

Köszönettel:
a kuratórium, az óvoda dolgozói és a gyerekek

Szentendre város önkormányzata pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok – a
2837/1 és a 2837/2 hrsz.-ú ingatlanok – egyben történő
értékesítésére

1. dunakanyar krt., 2837/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület, alapterület 890 m2. 
Bruttó induló (licit) ár 21 400 000 Ft

2. zúzmara u., 2837/2 hrsz-ú kivett bölcsőde, udvar
(Mentálhigiéniás Központ), alapterület 1060 m2, 
felépítmény: 188 m2, 
Bruttó induló (licit) ár 44 600 000 Ft, 

összesen 66 000 000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I.
emelet) március 17. 9.00-ig kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartal-
maz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról
tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
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mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941  

tűzoltóság 105 
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
+36 26 500 017, +36 26 500 018  

rendőrség 107  +36 26 502 400 
BELVÁROS: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMÁNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester 
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós 
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós 
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
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tourinform Szentendre +36 26 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216
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Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
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orvosi ügyelet  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet: 
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermek-
orvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

gyógyszertári ügyelet    
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21 óráig
21 órától ügyeletes
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u.1., 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4., 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11., 505-779
csütörtök Vasvári Patika
Sas u. 10., 312-825
péntek Napvirág csepp Gyógyszertár
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Szombat Kálvária Gyógyszertár
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(Kálvária út 33., 787-796)
március 15-én: kedden a Szent Endre Gyógyszertár
zárt ajtók mellett tart ügyeletet szerda reggel 7 óráig. 
A többi gyógyszertár ZÁRVA.
március 28-án: Húsvét hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár
7-14-ig NyITVA utána ügyeletes kedd reggel 7 óráig. 
A többi gyógyszertár ZÁRVA.
vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes 
március 6. Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 20. (Lidl mellett) T: 319-354
március 13. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. T: 310-868
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Sas u. 10. T: 312-825
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közérdekű
Szentendrei KözöS önKormányzati Hivatal
pályázatot Hirdet 

Közterület-Felügyelői FeladatoK

ellátáSára

pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen
előélet; felhasználói szintű MS Office; vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatása; érettségi, valamint a köz-
szolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti végzettség; B ka-
tegóriás jogosítvány.

A kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztvise-
lői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen
előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt

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

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

ellátandó feladatok: 
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkor-
mányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellá-
tása, a városban működő térfigyelő kamerák kezelése

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

a pályázat benyújtásának határideje: március 18.

A pályázat elbírálásának határideje: április 1.
A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően
azonnal.
Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtása postán: Szentendrei Közös Ön-
kormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezé-
sét: közterület-felügyelő.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Kállai Zsuzsa csoportvezető nyújt a 26/785-056-os te-
lefonszámon.

pályázat

pályázat

1%

rendkívüli nyitva tartás 
a szentendrei patikákban

márc. 14. márc. 15. 

½8-14 
Ulcisia Gyógyszertár este 9-től ZÁRVA

ügyeletes

Napvirág csepp Gyógyszertár 8-19 ZÁRVA

Kálvária Gyógyszertár 7-21 ZÁRVA

Pismány Gyógyszertár 8-13 ZÁRVA

zárt ajtók 
Szent Endre Gyógyszertár 8-½12 melletti 

ügyelet

Vasvári Patika 8-14 ZÁRVA
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nevedtől volt évekig hangos a magyar kul-
turális élet – valami olyat teremtettél deb-
recenben a modem-mel, ami addig
ismeretlen volt itthon. Filozófusként, esz-
tétaként, ami sokak szemében szálka volt.
Hogyan kerültél közel a kortárs képzőmű-
vészethez?
Valóban hosszabb ideig foglalkoztam mű-
vészetelmélettel és műalkotások elemzésé-
vel, mielőtt kurátorként megrendeztem
volna az első kiállításomat, vagy mielőtt el-
indítottam volna a MODEM-et. 2004-ben az
Európa kulturális fővárosa projektnek én
írtam a debreceni pályázatát, de ezt a mun-
kát több száz aktivista segítette. Ilyen
módon az új képzőművészeti központ kon-
cepciójának megfogalmazása előtt is gya-
korlatilag mindenkivel egyeztettem, akinek
fontos volt ez az ügy – persze akkor még
nem gondoltam, hogy ezt a koncepciót a
MODEM első igazgatójaként nekem kell
majd megvalósítanom. Váratlan volt a fel-
kérés, de izgalmasnak ígérkezett a munka,
ezért belevágtam. Azt természetesen
hamar észrevettem, hogy az úgynevezett
szakmát mennyire zavarja, hogy időnként
nem veszem figyelembe a hosszú idő alatt
rögzült status quót, de természetesen soha
nem jutott eszembe, hogy ne a magam útját
járjam. Ebből persze szükségképpen adód-
nak konfliktusok is – amikor a Műcsarnokot
vezettem, különösen sokat támadtak az
úgynevezett tematikus kiállítások miatt, és
mert túlontúl ambiciózus kiállítási progra-
mot hirdettem. Egy idő után az utóbbi miatt
már aligha lehetett bírálni, mert sorra meg-
valósultak a beígért tárlatok: Aj Weiwei-től
a Bizottságon át Bukta Imréig – és akkor,
ahogyan Magyarországon lenni szokott,
maradt a politika, a szekértábor-logika által
motivált ellendrukk. De ez nem olyan fontos
– már csak azért sem, mert a másik oldal,
azok, akik örültek, örülnek a sikereknek,
sokkal többen voltak.

debrecen képzőművészeti tradíciók nélküli
város, amely komoly anyagi hátteret bizto-
sított számodra. Szentendrén gyökeresen
más helyzetet találtál.
A debreceni identitásban a kultúra az egyik
meghatározó tényező – ennél jobb szellemi
alap egy művészeti központ létrehozásához
nem szükséges. Az viszont, hogy az anyagi
háttér mennyire számított komolynak, vi-
szonyítás kérdése. Egy nagyságrenddel ki-
sebb volt, mint például a Műcsarnokban. A
jegyár-bevételünk viszont kiemelkedően
magas lett – 2007-ben például meghaladta
a 300 millió forintot. Tény, hogy az önkor-
mányzati támogatás elég volt a bérre, az
üzemeltetési költségekre és néhány tízmil-
lió még a kiállításokra is jutott. Szentendrén
tényleg gyökeresen más a helyzet: itt a vá-

rosi szubvenció az állami normatívával
együtt a bérköltségeket sem fedezi telje-
sen, miközben például a rezsiköltségek ki-
ugróan magasak.

mindenképpen nagy váltást tervezel térben
és időben egyaránt, miért döntöttél így?
Mert ennek van értelme. Szentendrének ki-
vételes képzőművészeti hagyománya van,
amire minden itt élő büszke lehet. Azt sze-
retném, ha nem a magukat múzeumnak ne-
vező megannyi vállalkozás, de még csak
nem is a Kovács Margit Múzeum jelentené
a legfőbb kulturális vonzerőt a városban,
hanem az Ámos, Anna Margit, Vajda, Czó-
bel vagy Barcsay műveit bemutató korszerű
kiállítások – az alkotók névsorát még hosz-
szan sorolhatnám. 

azt nyilatkoztad, hogy Szentendrét a kép-
zőművészet fővárosává akarod tenni – a
berzenkedők viszont a tradíciókat és a kis-
városi jelleget védenék. Hogyan lehet ezt
az ellentétet feloldani? milyen stratégiát
dolgoztál ki erre?
Nagy kár, hogy nekem nem berzenkedik
senki, mert akkor talán érteném, hogy mit
kifogásolnak. Én nem látok érdemi ellenté-
tet. A város képzőművészeti tradíciójából
indulok ki, amelynek ilyen módon tudunk
megfelelni. Attól pedig, hogy igyekszünk
jelentős kiállításokat rendezni, természe-
tesen nem sérül Szentendre kisvárosi jel-
lege.

rendkívül gazdag, változatos kiállítási
naptár alakult ki 2016-ra. milyen szempon-
tok szerint válogattál? Kvalitás, ismertség?
Hogyan alakult a hazai és a nemzetközi
művészet aránya?
A kiállítási program koncepcionális alapon
állt össze. Ideje, hogy megmutassuk a gyűj-
teményünk legjavát – több évtizedes adós-
ságot törlesztünk ezzel. Folyamatosan
nyílnak a szentendrei kortárs művészek tár-
latai, márciustól kezdve mindig lesz ilyen
tárlat a városban. Fontosnak tartom, hogy
elhozzuk Szentendrére a nemzetközi kor-
társ képzőművészet legizgalmasabb telje-
sítményeit: ezzel is pozícionáljuk a várost.
Lesznek nagy tematikus kiállítások és lesz
művészeti fesztivál is. Olyan programot kí-
nálunk, amely miatt érdemes távolabbról is
Szentendrére jönni.

Honnan lehet ennek a kiállítássornak az
anyagi hátterét megteremteni?
A helyzet ebből a szempontból sajnos nem
változott: ugyanúgy támogatásokra kény-
szerülünk, mint eddig. És rászorulunk 
a jegyár-bevételekre is – emiatt szintén 
fontos, hogy vonzó tárlataink legyenek. A
programunk rendkívül változatos: a képző-

művészeti kiállítások mellett lesz régészeti
és irodalmi tárlat is.

a tervek alapján a hangsúly a kortárs mű-
vészetre tevődik most. Hazaiakra és kül-
földiekre egyaránt. van erre elegendő
érdeklődés?
Ha giccses rózsaszín Disney-figurákat állí-
tanánk ki cukorból, arra valószínűleg na-
gyobb érdeklődés volna… Az a célunk, hogy
eljussunk a potenciális közönségünkhöz,
amely annál lényegesen nagyobb, mint amit
az elmúlt évek látogatószámai visszaiga-
zoltak. 

Szentendrét a húszas évek óta egy vi-
szonylag töretlen képzőművészeti élet
tette híressé. milyennek tartod napjaink
képzőművészetét? mit kívánsz ebből meg-
mutatni? 
Szerintem azért voltak törések – a leg-
utóbbi a rendszerváltozás előtt. Azt gondo-
lom, ez az egyik oka annak, hogy a
nyolcvanas évek képzőművészetében vég-
bement paradigmaváltás itt nem éreztette
a hatását. Izgalmas irányzatok, jelentős tel-
jesítmények bukkantak fel, amelyek elkerül-
ték a várost. Ez nem szerencsés. Ezért is
rendeztük meg az amerikai Stillwell videó-
művészeti kiállítását, ezért is hívtam Szent-
endrére Shiotát, az egyik legizgalmasabb
japán művészt. De nemcsak az fontos, ami
itt történik, hanem az is, hogy a Szentend-
réhez kapcsolódó képzőművészetet minél
nagyobb közönséghez eljuttassuk. 

Folytatás a 4. oldalon
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Újragondolt múzeum
Beszélgetés Gulyás Gáborral, a közelmúltban létrejött Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatójával Szent -
endre múzeumairól, változásokról és új hangsúlyokról 

Gulyás Gábor múzeumigazgató



Folytatás a 3. oldalról

Nemrég nyílt egy kiállítás Rómában például
Ámos Imre műveiből, de lesznek nagy gyűj-
teményes tárlataink más városokban is –
elsőként Debrecenben.

rengeteg esemény, szinte kéthetente 
új tárlat, rendezvény lesz Szentendrén.
elbír-e egy ekkora város ennyi kulturális
eseményt? Hogyan lehet az érdeklődést
folyamatosan fenntartani?
A folyamatos érdeklődést folyamatos prog-
ramkínálattal lehet fenntartani. Szisztema-
tikusan építkezünk: idén tavasszal rakjuk le
az alapokat az első nemzetközi kiállítások-
kal, a gyűjteményünk bemutatásával és
kontextusba helyezésével. Ősszel, az Art
Capital megrendezésével juthatunk el oda,
ahol szeretnénk tartósan berendezkedni:
egy olyan pozícióba, ahol árnyalt, sokrétű
tartalmat kap a szlogenünk, miszerint Szent-
endre a magyar képzőművészet fővárosa.
De a fesztivál nem csak képzőművészeti,
hanem társművészeti programokat is kínál
majd, nemzetközi merítéssel, így várhatóan
képes lesz egy viszonylag széles réteget
megszólítani. Természetesen örülök neki,
hogy már most is egyre többen jönnek Bu-
dapestről és más városokból a megnyitó-
inkra – azon vagyunk, hogy még többen
jöjjenek.

lesz-e elég látogató a megnyitók után, mi-
lyen lesz a kiállítások utóélete?
A megnyitó csak a kezdete egy kiállításnak,
a látogatók nagy többsége értelemszerűen
utána jut el a tárlatokra.

Kik a segítőid ebben a hatalmas munká-
ban?
A „segítő” nem pontos megfogalmazás,
mert azt sugallja, mintha én csinálnám a
programot. Ez nem így van: közösen dolgo-
zunk, közös a siker. Az elmúlt hónapokban
belevágtunk egy szerkezeti átalakításba –
ennek részeként létrejött a kommunikációs
és az irodalmi osztály, főosztályként műkö-
dik tovább a képzőművészeti és a régészeti
osztály. Hamarosan megválunk három filiá-
létól – a fenntartó szentendrei önkormány-
zat ugyanis (érthető módon) úgy döntött,
hogy nem kívánja finanszírozni tovább a tá-
piószelei Blaskovich Múzeumot, a zebegé-
nyi Szőnyi Emlékmúzeumot és a verőcei
Gorka Emlékházat. Az új, csökkentett lét-
számú múzeum Ferenczy Múzeumi Cent-
rum néven működik tovább.

mi lesz a város kismúzeumaival?
A kismúzeumi rendszer Szentendre nagy
értéke, bár itt széles körben elterjedt szo-
kás lesajnálni. Éppen tegnap olvastam el
Deim Pál: A nagy művészet csendben nö-
vekszik című könyvét, amelyben a mester
publicisztikai és alkalmi szövegeit gyűjtöt-
ték egybe. Nagyon jól dokumentálja ez a
kötet a városlakók és a mindenkori város-
vezetés viszonyulását is a kismúzeumok-

hoz, sok mindent megértettem belőle. Ez
alapján úgy látom, hogy ezen a téren lénye-
gében semmi nem változott az elmúlt né-
hány évtizedben. Ami bennünket illet:
ősszel felújítottuk, februárban pedig újranyi-
tottuk a Czóbel Múzeumot, és egy kis kata-
lógust is kiadtunk hozzá. Ugyanezt
szeretnénk a többi kismúzeummal: felújí-
tani, új, korszerű kiállításokat rendezni ben-
nük, s ezekhez kiadni egy-egy katalógust. A
jelenlegi helyzetük ugyanis tarthatatlan. A
Kubinyi-programban most a Barcsay Mú-
zeum rekonstrukciójára pályázunk, aztán
haladunk sorban. Amíg ez nincs meg, addig
sajnos nem tudjuk ezeket az épületeket
nyitva tartani, így a bennük lévő anyagot
másképp mutatjuk be. Nagy öröm viszont,
hogy ősszel megnyitottuk az állandó hely-
történeti kiállításunkat – ez is egy régi
adósság törlesztése.

n RAPPAI ZSUZSA
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regős istván
kiállítása
A Ferenczy Múzeum Regős István festőmű-
vész tárlatával indítja azt a kiállítás soroza-
tot, mely egy-egy kiemelkedő szentendrei
alkotó életművéből nyújt válogatást, egy
2016-ban bevezetésre kerülő új időszakos
kiállítóhelyen, a Szentendre-teremben. A
Pajor-kúria ablakokkal tagolt, utcafronti ki-
állítóterében kéthavonta kerül sor egy-egy
kurátori koncepció mentén létrejövő egyéni
kiállítás megrendezésére. A szentendrei
kortárs művészetet reprezentáló kiállítások
által érzékelhetővé válnak azok a tenden-
ciák, melyek meghatározzák Szentendre je-
lenét és közelmúltját.
Regős István szürrealista hangulatú, naiv,
groteszk, pop-art elemeket ötvöző művé-
szete nem csupán a festmények sík terében
lel kifejező formára. A művész otthonosan
mozog a tárgyak, objektek világában is: a

képteret megnyitva, kitágítva és átértel-
mezve hoz létre installációkat, rádió-, óra-
és bőröndképeket, valamint kollázsokat.
Valamennyi alkotására jellemző a humor, az
irónia, a meglepő és váratlan fordulatok
narratívája. Művein az urbánus tér, az épí-
tett környezet, de akár a természeti táj is
idegen, sokszor rideg, fénypászmák által
határolt, megfigyelt területté válik, ahonnan
maga a szemlélő, vagyis az emberi alak hi-
ányzik. A derengő vagy élesen hasító fé-
nyek, a tűpontosan ábrázolt részletek, a
szürrealista képzettársítások az irraciona-
lizmus világába vezetnek, így válhat képté-
mává a sötét égboltról leereszkedő
búgócsiga, a céltáblát formázó vadászház,
vagy a gyárkémények fölött füstfelhőben
úszó hal. Regős festészete közel áll Mag-
ritte szürrealista felfogásához, de nem ide-
gen Anna Margit naiv, népies, cseléd-  
folklórból táplálkozó művészetétől sem.
A kiállítás megtekinthető: május 22-ig,
hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.
http://www.regos.co.hu/istvan/

n KOPIN KATALIN MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ 



2015-ben nyílt pályázatot írt ki Szentendre
önkormányzata a város imázsának megújí-
tására. A beérkezett pályamunkákból hár-
mat választott ki a zsűri továbbgondolásra.
Az új arculati elemeket, melyekkel március-
tól a nagyközönség is találkozhat, a város-
vezetéssel egyeztetve véglegesítették az
alkotók. A megújulás két legfőbb színtere a
városi újság és az önkormányzati honlap.
Nagy érdeklődés kísérte 2015 tavaszán
Szentendre arculati pályázatát, melyre ösz-
szesen 97 jelentkező adott be érvényes pá-
lyaművet. Sokan éltek a kiírás adta
lehetőséggel, és két vagy három munkát is
beküldtek. A kiválasztott alkotások között
a zsűri nem határozott meg sorrendet. A be-
adott formában történő felhasználását
egyik logó esetében sem javasolták, azokat
továbbgondolásra választották ki. Az alko-
tókat munkáik továbbfejlesztése érdekében
konzultációra kérte az önkormányzat.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester a pá-
lyázat lezárultakor azt hangsúlyozta, hogy
az új arculat célja Szentendre jelenét úgy ki-
fejezni, hogy abban a város múltja is benne
legyen. „Számomra a nagy érdeklődés azt
bizonyítja, hogy Szentendre él, az itteni kö-

zösségben szunnyadó erők egyre gyakrab-
ban, egyre látványosabban mozdulnak meg.
Ez az alkotó energia, amelyet ha össze tu-
dunk hangolni, akkor mozgósítani tudjuk
azokat a tartalékokat, amelyekből merítve
látványosan fejlődhet a városunk. Az pedig,
hogy sokan pályáztak szentendrei kötődés
nélkül is, a város növekvő országos elis-
mertségét jelzi” – értékelte a pályázatot a
polgármester.
A pályamunkákat nagy sikerrel mutatták be
a Városház Galériában, ugyanakkor néhá-
nyan aggályukat jelezték a város címerének
sorsa miatt. Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester leszögezte: nem új városcímert 
szeretnénk bevezetni – a mostani a miénk,
és büszkék vagyunk az általa képviselt év-
százados hagyományra –, hanem egy olyan
városlogót és azzal szerves összefüggés-
ben lévő arculatot, amely kiemeli Szent-
endrét a Dunakanyar és a tágabb régió te-
lepülései közül. Olyan városlogóra és arcu-
latra van szükségünk, amely tükrözi a város
és az itt élők identitását, figyelemfelkeltő,
ötletes és egyedi. Egy ilyen új típusú, a kor
vizuális trendjének megfelelő ikon pedig
egyáltalán nem összeférhetetlen a hagyo-
mányban gyökerező, évszázadok alatt ki-
alakult városi címerrel. Friss, színes, a
szentendreiséget múltjában, jelenében és
jövőjében egyaránt kifejező arculatot fo-
gunk használni a város off- és online kom-
munikációs csatornáin” – fogalmazott a
város első embere.
Az új arculat két legfontosabb színtere a
március elejétől szerkezetében és teljes
megjelenésében is megújuló önkormány-
zati honlap és városi újság. A szentendre.hu
cím alatt egy olyan ernyőhonlapot alakítot-

tak ki, melyre folyamatosan töltik fel a kü-
lönböző városi weboldalak tartalmait, és
végső formáját csak júniusra éri el.
A megújult városi honlapra első körben a
szentendreihirek.hu és a szevi.hu tartalmát
integrálták, ezt követik a különböző 
tematikus oldalak (sport.szentendre.hu, 
oktatas.szentendre.hu stb.), majd végül 
a teljes közigazgatási tartalom.
Szintén vadonatúj köntösben, az új arculati
elemekkel jelentkezik lapunk, a Szentendre
és Vidéke. 
A cél egy modernebb, letisztultabb megje-
lenés a mindennapi kommunikációban, 
alkalmazkodva a kor követelményeihez,
ugyanakkor megőrizve a múlt értékeit.
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Friss, színes, kifejező: 
megújul a városi arculat
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9. körzet: gyürk dorottya

az elmúlt egy év alatt milyen változások
történtek a körzetében?
A legnagyobb esemény az Egres úti óvoda
megépülése volt, az intézményt januárban
adtuk át hivatalosan. Városunkban szeren-
csére nagyon sok kisgyermekes család él,
a gyerekek száma meghaladja az országos
átlagot, ezért nagy igény volt az új óvodára.
A megnövekedett forgalom miatt azonban
a környék közlekedését minél előbb fejlesz-
tenünk kell. Első lépésben az Egres utcai
kishidat újítjuk fel, majd következik a hídra
vezető út szélesítése, amellyel kapcsolat-
ban már tárgyalunk az érintett lakókkal. Kö-
vetkező feladat az Egres utat a Sztaravodai
úttal összekötő út kialakítása, amely teher-
mentesítené a kishíd környékét.
Nemrégiben készült el a Rügy utca aszfal-
tozása az 1+1 pályázat keretében. Nagyon
örülök, hogy már több utca is jelezte rész-
vételi szándékát a programban, köztük a
Pézsma utcaiak, ahol önkormányzati for-
rásból már korábban megoldottuk a vízel-
vezetést.
Felújítottuk a Barackos úti fordulónál lévő
buszmegállót, illetve lakossági kérésre új
járdaszakasz épült a régi buszforduló mel-
lett.
Szülők kérésére megváltoztattuk a pismá-
nyi buszjárat menetrendjét két időpontban,
igazodva az iskolakezdéshez és a tanítás
befejezéséhez.
Még tavaly áprilisban, a Föld napi takarítás
során kérték a lakók, hogy Pismányban, a
régi buszfordulónál lévő játszótéren helyez-
zünk el kisebb gyerekeknek való játszóesz-

közt, mert a meglévőket csak nagyobbak
tudják használni. Szülői közreműködéssel
nemrégiben új játékelemmel gazdagodott a
játszótér, és egyúttal rendeztük a tér kör-
nyékét is.

elégedett az körzetben történt fejleszté-
sekkel?
Az óvodának nagyon örülünk. Azt tudni kell,
hogy úthálózat ebben a körzetben a leg-
rosszabb, ennek fejlesztéséhez viszont na-
gyon sok forrás kell. 

ezek szerint az útfelújításokra van a legna-
gyobb szükség a körzetben?
Az utak rossz állapota miatt folyamatosan
kátyúzni kell. Tavasztól már meleg aszfalt-
tal javítják a Városi Szolgáltató munkatársai
az utakat, ami azt jelenti, hogy ezek már
véglegesek lesznek, nem úgy, mint a tél be-
állta előtti hideg aszfaltos, ideiglenes javí-
tások. 
Tervezzük a Muflon utca (Szarvashegy) szi-
lárd burkolattal való ellátását, ezt teljes egé-
szében önkormányzati beruházásban. A
tervek már készen vannak, több alkalommal
egyeztettünk a lakókkal is, amelyre azért
van szükség, mert az előírás szerint a Szta-
ravodai útra való kihajtásnál az utcatorko-
latnak a jelenleginél szélesebbnek kell

lennie, és esetenként a kerítésvonalak meg-
változtatására is szükség van.
Nagy igény van a Skanzen biztonságosabb
megközelíthetőségére, hiszen sokan gyalog
mennek a múzeumba, ezért a Sztaravodai
út mentén egy tömörített eljárással készülő
gyalogösvény kialakítását tervezzük önkor-
mányzati költségvetésből. Másik nagysza-
bású tervünk is a Skanzenhez kapcsolódik:
szeretnénk kerékpárúttal összekötni a 
múzeumot a Duna-parttal. A kerékpárút
koncepcióterve megvan, de még uniós for-
rásokat kell keresnünk a megvalósításához. 
Sok kérés fut be körzetemben a hiányos
közvilágítással kapcsolatban. Ezen szeret-
nénk mihamarabb javítani: a kiépített elekt-
romos hálózat esetén ráépítéssel, az egyéb
helyeken pedig napelemes lámpákkal old-
juk meg majd a világítást.

Hogyan tudja összeegyeztetni a képviselői
munkát a kulturális alpolgármesteri pozí-
cióval?
Szerintem nagy előnyt jelent a képviselői
munkában, hogy „tűzközelben” vagyok: a hi-
vatalban dolgozom, mindennek gyorsan
utána tudok nézni. Igyekszem a megkere-
sésekre rögtön reagálni, a gondokat minél
előbb orvosolni.

Évértékelés a képviselőkkel
Sorozatunkban az egyéni körzetekben megválasztott képviselőket kértük meg, hogy számoljanak be a
megválasztásuk óta eltelt egy év távlatában a tevékenységükről, a körzetükben történt fejlesztésekről,
a közeljövő terveiről.

Új játékkal gazdagodott a pismányi játszótér
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1. körzet: petricskó zoltán

milyen változások történtek körzetében az
elmúlt egy év alatt?
A Belváros számos területen történt előre-
lépés. Sikeresen átalakítottuk a Duna-par-
tot, amelyet birtokba is vettek a helyeik, a
turisták és a vállalkozók. Megépítettük a
Bolgár utcai parkolót, ezáltal csökkentettük
a parkolási problémát. Természetesen nem
mondom, hogy ez zökkenőmentes átalakí-
tás volt, ezért a későbbiekben is folytatni 
kívánjuk a párbeszédet, és egyéb módosí-
tásokat megvalósítani, hogy még nyitottabb
és élhetőbb legyen a Belváros legnagyobb
közösségi tere: a Mi Duna-partunk! 
Még kivitelezés alatt áll a parton két oldalt, a
Kaszinótól a Bükkös-patakig húzódó szalag-
korlát egy részének felújítása, a part észak-
keleti részén viszont már elbontottuk a város
arculatát csúfító rozsdás szalagkorlátot. 

A Belvárosban több padot és hulladékgyűj-
tőt sikerült elhelyeztetnem, látványos virá-
gosításba kezdtünk, melyet mindenki
örömmel fogadott. Lakossági igénynek
megfelelően több helyen világítótesteket
gyártattam le és helyeztettem el.
Felújításra került még a Dumtsa Jenő utca
12. szám alatt található önkormányzati in-
gatlan, amely eleganciájával hűen tükrözi
Szentendre igazi arculatát. Nemrég fejező-
dött be három épület energetikai beruhá-
zása. Homlokzati nyílászárócserével és
hőszigeteléssel megújult a Duna-parton a
Fehér Ház, a Belvárosban pedig a központi
konyha és a felnőtt háziorvosi rendelő.
Külön köszönet illeti meg a városfejlesztési
részleg csapatának a munkáját, és termé-
szetesen a kivitelezőét is, hiszen rövid ha-
táridő alatt sikerült a beruházásokat
megvalósítani.
Külön köszönöm a VSZ Zrt.-nek azt az alá-
zatos munkát, amelyet a köztisztaság terü-
letén látnak el. Gondoljuk csak el, mennyi
turista látogat el városunkba, ennek elle-
nére sokat fejlődött a városi szolgáltatás
ezen a területen is. Nagy segítség a lakos-
sági ügyfélszolgálat, hiszen pillanatokon
belül kész információval rendelkezünk,
hogy hol, milyen probléma észlelhető. Ez-
úton kérem a lakosságot, hogy vegyék
igénybe ezt a szolgáltatást, ezáltal is meg-
könnyítve munkánkat. 
Hogy hiányosságról is szóljak: például
annak ellenére, hogy egyeztettünk a lakos-
sággal a szamárhegyi forgalom korlátozá-
sáról, még mindig vannak, akik elége-
detlenek e projekt megvalósulásával. Ez
némi szomorúságot okoz bennem, mert
nem tudok mások szabálysértései miatt fe-
lelősséget vállalni.  

elégedett az elért eredménnyel?
Összességében igen. Ismerem a város
anyagi helyzetét, tudom, hogy csak lépésről

lépésre lehet előrehaladni. Belvárosi lakos
vagyok, rendszeresen végzek a körzetem-
ben bejárásokat, ezért tisztában vagyok
azzal, milyen hiányosságokkal küszködünk,
és hol kell még dolgoznunk e hiányosságok
megszüntetése érdekében. Ennek ellenére
egy év alatt, azt hiszem, érezhető a változás
a Belvárosban is.

a körzetben milyen fejlesztést tart a leg-
sürgetőbbnek?
Még mindig a belvárosi csapadékvíz-elve-
zetés megoldását. Szentendre történelmi
óvárosában egy átlagosan 40 évvel ezelőtt
kiépített egyesített csatornarendszer üze-
mel, mely mind a szenny-, mind a csapa-
dékvizek szállítását végzi. Szinte minden
évben többször okoz gondot a szennyvízzel
kevert csapadékvíz kiöntése. Éveken ke-
resztül folytak az egyeztetések szakembe-
rek bevonásával, több tanulmányterv
készült a probléma megoldására. Tavaly
megtörtént a csatornarendszer kitakarítása
és átmosatása. Az üzemeltető DMRV Zrt.-
vel közösen sikerült megállapodnunk a be-
ruházásról is 
Szentendre belváros, a Vujicsics és Lázár
cár tér környéki területén jelentkező elönté-
sek megakadályozására, a meglévő egyesí-
tett rendszerű csatornahálózat részleges
átépítésének, valamint a Lázár cár téren új
csapadékcsatorna építésének vízjogi léte-
sítési és kiviteli tervei elkészültek. A vízjogi
engedélyezési eljárást megkezdtük, a beru-
házás ebben az évben megvalósulhat. 
Emellett, amennyiben a költségvetés is
megengedi, számos más beruházásról is
tárgyalunk: további belvárosi ingatlanok és
útburkolatok felújításáról, a Bükkös-patak
medrének megtisztításáról az Apor hídtól a
Duna irányába, strand létrehozásáról és
még sorolhatnám.

tavaszi takarítás a 11-es mentén
A Városi Szolgáltató munkatársai az első kora tavaszi napokban megkezdték a 11-es
főút mentén a hordalék eltávolítását, az út és a járda takarítását

megHÍvÓ

Képviselői beszámolóra
március 17. csütörtök, 17.00 óra
Parola Vendéglő (Vasvári P. u. 2672 hrsz.) 

A fórum témája: 
Kálvária út és Szent lászlói út közötti terület 
és a Füzespark és vasvári lakótelepek 
és környékük aktuális kérdései

Vendégek:
mandula gergely VSZ Zrt. vezérigazgató
czakó ádám VSZ Zrt. divízióvezető
pálinkás attila VSZ Zrt. divízióvezető
Kolozs János városi főmérnök
Kosztek gabriella társadalmi kapcsolatokért 
felelős referens
antalicz Ferenc és Király gergely 
rendőrségi körzeti megbízottak  

Köszönet Marton Imrének a lakossági fórum
helyszínének biztosításáért!
Kérem, jöjjenek el, hogy a problémákat, kérdé-
seket együtt tudjuk megbeszélni!

n ZAKAR ÁGNES KÉPVISELŐ
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Forgalmi változások
márciuS 15-Én

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
Emléknapján, a Szentendrei Önkormányzat
március 15-i városi ünnepségének idején az
alábbi útlezárások lesznek:
Katonazenekar és huszárok által vezetett
menet lesz a belvárosban, gyülekező 10.00
órától a Czóbel Kertben, útvonal a Duna
korzó – Lázár cár tér – Bogdányi út – Fő tér.
Emiatt a közúti forgalom elől el lesz zárva
március 15-én 8.00 órától, várhatóan 13.00
óráig a Dunakorzó a Péter-Pál utcától a
Czóbel parkig, a Lázár cár tér, a Futó utca, a
Bogdányi utca, a Péter-Pál utcától a Dumtsa
Jenő utca a Fő tér irányába, valamint a Fő
tér teljes területe.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdeké-
ben köszönjük szíves megértésüket a for-
galmi rend változása miatt.
n SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNyZAT

petőfi emléktúrák
A Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egye-
sület szeretettel várja az érdeklődőket a ha-
gyományos Petőfi emléktúrára március
13-án, pénteken 12 órakor. ünnepi beszé-
det mond Kun Csaba, az egyesület elnöke a
Petőfi-pihenőnél (Kőhegy).

március 15-én 10 órakor az izbégi Kéki-bá-
nyától indul az Izbégi Fiúk szervezésében a
Petőfi Sándor-emléktúra. Útvonal: Sándor-
forrás, Dömörkapu, Körősi Csoma Sándor-
kilátó, Lajos-forrás, kőhegyi Petőfi Sándor
emlékmű, majd vissza a Bubánon Izbégre.
Az út hossza összesen kb. 12 km.
Akinek kedve van, hozza magával kedvenc
Petőfi-versét! További információ: Zsíros
Attila, 06-30-900-6240

Huszártábor és bajuszmustra a Skanzenben 
az idei első hosszú hétvégén a Skanzen a nemzeti ünnep örömére 48-as színtérré vál-
tozik. március 12. és 15. között egy igazi huszártáborba csöppennek a látogatók; a bátrak
lóra pattanhatnak, vagy kardot, csákót készíthetnek, de még huszárpróbának is alávet-
hetik magukat.

A bejárati épületben üzemelő restibe betérőket a Pilvax kávéház hangulata fogadja korabeli
újságokkal, beljebb haladva pedig lázas nyüzsgésbe csöppen a látogató: mindenki elké-
szítheti saját kokárdáját és zászlóját, hogy illően köszönthesse az ünnepet, de készül mo-
nogramos keszkenő és díszített mézeskalács is a hadba vonulóknak, akiket élő zenével
verbuválnak.  
A huszártáborban a Történelmi Lovas Egyesület tart alaki gyakorlatot és lovas díszbemu-
tatót, az érdeklődők megnézegethetik a huszárok viseletét, fegyvereit, a paripák felszere-
lését, a legbátrabb gyerekek pedig kipróbálhatják, milyen a ló hátán ülni. 
A Magyar Bajusz Társaság bajuszmustrát és bajuszpödrés-bemutatót tart, a nagy huszá-
rok kipróbálhatják a hagyományos beretválást tábori körülmények között, a kicsi huszárok
pedig papírbajuszt és papírcsákót készíthetnek, míg a család női tagjai az 1848-as divat
szerinti ruhákkal, viseletekkel ismerkedhetnek színező formájában. 
A Skanzen március 12. és 15. között 10.00-16.00 óráig várja a látogatókat, és ne feledjük:
március 15-én ingyenes a belépés.
Részletes program a skanzen weboldalán található.
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Újraterveztük 
a postás strandot
Szentendre közösségi tervezésbe fogott: az önkor-
mányzat szélesre tárta kapuit a vélemények előtt,
hogy minden érdekelt részt vehessen a Postás
strand újratervezésében. A bő egy hónapig tartó
közös munka során több száz kérdőív és öt terve-
zési alkalom segített abban, hogy a tervek elké-
szülhessenek. Az önkormányzat azért döntött a
közös gondolkodás mellett, mert – ahogy azt Ver-
seghi-Nagy Miklós az első alkalmon elmondta –
fontosnak tartották, hogy a meglévő problémákra
a lehető legjobb, konszenzusos megoldás szüles-
sen meg.

A Postás strand rendkívül népszerű, a város határain túl is ismert,
sok turistát vonzó területe Szentendrének, amely azonban infra-
struktúrájában elmarad a látogatóközönség elvárásaitól. Bár ta-
vasztól őszig sokan használják fürdőzésre is a Dunának ezt a sza-
kaszát, a terület jelenlegi állapotában nem felel meg a fürdőhelyek
felé támasztott törvényi előírásoknak, így ez idáig az hivatalosan
nem működhetett strandként. Az önkormányzat célkitűzése az volt,
hogy kulturált, igényes, és – nem utolsósorban – hivatalos sza-
badstrand jöhessen itt létre. A többi már a helyi közösségre volt
bízva, ebben pedig a város által felkért tervezők és közösségfej-
lesztők segítették a résztvevőket.

A tervezés a helyzet felmérésével kezdődött. Szentendre több
pontján és az interneten is elérhetőek voltak azok a kérdőívek, me-
lyek alapján kiderült, hogy a környékbeliek a Postás strand termé-
szetességét, nyugalmát értékelik a legtöbbre, ugyanakkor
örülnének bizonyos újításoknak is. Az első alkalmon még folytató-
dott az igények összegyűjtése, és számos ötlet, javaslat hangzott
el azok részéről, akik január 23-án kilátogattak a strandra.

A következő alkalmak arról szóltak, hogy a megismert problémákra
és igényekre közös megoldást találjanak a résztvevők. A második
találkozón bemutatásra kerültek a feltárt elképzelések, és mindenki
megismerkedhetett a többi résztvevő elképzeléseivel is. A harma-
dik alkalmon egy összegző problématérkép készült az előzőek
alapján, amiből láthatóvá vált, hogy milyen funkciókat kellene el-
helyezni a megújuló strandon, és hogy mire van szükség a strand
hivatalossá válásához. A megjelentek ezután csoportokat alkotva
öt lehetséges megoldást készítettek el. Ezekre alapozva folytató-
dott a munka a negyedik alkalmon, ahol a különböző megoldások
előnyeit és hátrányait beszéltük át, majd megalkottunk egy előze-
tes kompromisszumos megoldást. Az utolsó találkozóra ennek 
letisztázott változatát hozták el a tervezők, és a funkciók véglege-
sítését követően az apróbb finomhangolásokra is jutott idő.
A közös munka végeredménye egy olyan terv lett, melynek közép-
pontjában a természetes értékek megóvása áll, nem tartalmaz túl-
zott beépítéseket, nagy felületű burkolatokat, ugyanakkor a
felmerülő igényeket (például mosdók, zuhanyzók, több szemetes
stb.) is kielégíti.

Ha szeretne megismerkedni az egy hónapos, jó hangulatú közös-
ségi tervezés részleteivel, látogasson el a „Postás strand újrater-
vezés” Facebook-oldalra, ahol képes és videós beszámolóink
mellett a projekt legfrissebb hírei is folyamatosan elérhetőek. 

n LUKÁCSHÁZI GERGELy
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a 2011 évi új köznevelési törvény alapján
megváltozott az általános iskolák működ-
tetése hazánkban. 
ennek a változásnak a hátterében az állt,
hogy az ország minden iskolája fenntart-
ható maradhasson, megszűnjenek a ko-
rábbi, főleg kis településeken általánossá
vált iskolabezárások. 
városunkban a korábban önkormányzati
fenntartású négy általános iskola – temp-
lomdombi, izbégi, Barcsay általános isko-
lák és ii. rákóczi Ferenc általános iskola
és gimnázium – állami fenntartásba kerül-
tek 2013-tól.  a gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy az iskolák működéséhez szükséges
szakmai, tanítással kapcsolatos részt 
(személyi bérek, továbbképzések stb.) a
Klebelsberg intézményfenntartó Központ
(KliK), azon belül a szentendrei járási tan-
kerület látja el, a „fizikai” működtetés
pedig (közüzemi díj, az épületek állagme-
góvása, javítás-karbantartás) a tulajdonos,
vagyis az önkormányzat kezében maradt.
az átalakítás tapasztalatairól zakar ágnes
képviselőt kérdeztük, aki nyolc éven
(2006–2014) keresztül a Kulturális és ok-
tatási Bizottság elnöke is volt.

ön szerint az önkormányzat hogyan látja el
az oktatási intézmények működtetési fel-
adatát az új rendszerben?
Szentendrén az önkormányzat kezdettől
fogva nagy figyelmet fordít az iskoláira.
Működtetési célokra, vagyis a karbantar-
tási-felújítási munkák végzésére 2014-ben
közel 20 milliót fordított, s ez az összeg
2015-ben 77 millió forintra duzzadt, tehát
határozott növekvő tendencia figyelhető
meg az oktatási intézményekre fordítandó
összegek tekintetében. Ez lehetővé tette,
hogy a négy állami fenntartású intézmény-
ben komoly felújítások történjenek. Egy
gyors, teljesség igénye nélküli felsorolás
arról, amik 2015-ben történtek: Rákóczi is-
kola udvar támfalának megerősítése, több
intézményben a mosdók, burkolat javítása,
nyílászárók cseréje,  udvari játékok javí-
tása, tornacsarnok, sportudvar felújítás.
Ha lehet egy személyes megjegyzésem, a
Templomdombi Általános Iskola intézmé-
nyi tanács tagjaként 12 évig lobbiztam 
Beregnyei Ibolya korábbi igazgatóval közö-
sen a műemléki iskola homlokzatának
megújításáért, amely nagy örömünkre ta-
valy ősszel megvalósult közel 10 millió fo-
rintból. Az idei év elején tudtuk átadni az
Egres úti óvodát, mely régi nagy hiányt
pótol végre városunkban. Korábban min-
den évben 50 körüli volt azon kisgyer-
mekek száma, akiket óvodai férőhely hiány
miatt el kellett utasítani Szentendrén. A
mostani 315 milliós állami, önkormányzati
beruházás eredményeként, reményeink
szerint, ezentúl minden szentendrei gye-
reknek lesz óvodai férőhelye, és nem
utolsó szempontként szüleik vissza tud-

nak térni a munkába. Múlt évben még ener-
getikai felújítások is zajlottak 150 millió Ft
értékben. Az oktatást érintő épületek ezek
közül a Napközi Konyha és a  Püspökmajori
Bölcsőde voltak.

mi a helyzet a nem önkormányzati működ-
tetésű intézményekkel?
Segítettük az olyan KLIK által fenntartott in-
tézményeket is, amelyek a város területén,
de nem az önkormányzat működtetésében
vannak. Támogattuk például a Bárczi iskola,
a Petzelt Szakképző Iskola programjait is.
A nevelési tanácsadó és az óvodák szá-
mára 550 ezer forintot biztosított az önkor-
mányzat a tavalyi évben a logopédiai
fejlesztő eszközök vásárlására. 

Beszéljünk az egyéb önkormányzati kez-
deményezésekről is, amelyekről lapunkban
rendszeresen beszámoltunk: nyári tábor,
helytörténeti vetélkedő stb.
Nagyon népszerű a szülők és gyerekek kö-
rében a nyári önkormányzati tábor, melyre
nagy igény mutatkozik évek óta. Ezzel két
jó célt is sikerül megvalósítanunk: a szülők
nyugodtan járhatnak munkába, mert az ön-
kormányzat öt héten keresztül gondoskodik
a gyerekek nyári szüneti felügyeletéről, a
pedagógusok pedig tisztességes bért kap-
nak munkájukért. A szülőknek mindössze
heti 2000 forintjukba és az ebéd díjába
kerül a program, mely a tanévnek megfele-
lően sokaknak ingyenes, kedvezményes, a
többi, táborral kapcsolatos költségeket az
önkormányzat fedezi. A program nagyon
változatos: kézműves-foglalkozás, mozizás
a P’Art moziban, lovaglás, úszás a V-8-ban,
kirándulás, sportverseny, csúszdapark, mú-
zeumlátogatás. A szülők elégedettségét
mutatja, hogy a tábor heteiben folyamato-
san nőtt a gyerekek létszáma. Nagy örö-
mömre idén egy héttel megnöveljük a tábor
időtartamát, köszönhetően az önkormány-
zatnak. A táboroztatásra az önkormányzat
az elmúlt években kétmillió forintot fordí-
tott, s idén még ennél is többet áldoz erre a
célra, hiszen várhatóan hat hétig biztosítja
a gyerekek felügyeletét a nyári szünidőben.
Jó kezdeményezésnek tartom a városveze-
tés részéről a helytörténeti vetélkedő meg-
rendezését. Jelenleg a versenyben részt
vevők az utolsó forduló előtt állnak, a gye-
rekek lelkesedése töretlen, s mint tanár
nagyra értékelem, hogy mennyire komolyan
veszik a felkészülést, mind a diákok, mind
a felkészítő tanárok. 

mindezek után hogyan összegezné a szer-
kezetátalakítás hatásait?
Számomra örvendetes, hogy a város régi és
új vezetése is egyértelműen amellett dön-
tött, hogy az önkormányzat vállalja az isko-
lák működtetését, és bátran mondhatom,
hogy ezt az igazgatók, szülők megelégedé-
sére az országos átlagnál magasabb szín-

vonalon látja el. Ebből kitűnik, hogy a szent-
endrei önkormányzat az oktatást kiemelt
feladataként kezeli, hűen az iskolaváros
szlogenhez. Örülők annak is, hogy a 2016-
os költségvetésben sem csökkent az intéz-
ményekre fordított támogatás mértéke,
hanem bizonyos mértékben még nőtt is.
Mindez közel 6000, háromtól tizennyolc
éves korú gyermeket érint, ennyien kapnak
ugyanis intézményi ellátást városunkban
óvodától az érettségiig!

a jelenlegi helyzetben nem lehet szó nélkül
elmenni az aktuálpolitikai történések mel-
lett, és kitekintetni a városhatáron kívülre
is. mi a véleménye a most zajló esemé-
nyekről? 
Egy KLIK által fenntartott szentendrei álta-
lános iskolában, 11 osztályban tanító felső
tagozatos tanár vagyok, akit a jelenlegi
helyzet mélységesen elkeserít. Városi poli-
tikusként eddig úgy éreztem, hogy elég
sokat tudok a politika működéséről, de
most olyan történik, amire korábban még
nem volt példa: az iskolát, a gyerekeket
használják fel politikai célokra. Úgy látom,
hogy a közoktatásban a mostani tüntetések
inkább zavart keltenek, mint megoldást
hoznak. Sokszor a szülő sem érti, mi törté-
nik, tanácsot kér a pedagógustól, mit te-
gyen, például a február 29-én meghirdetett
iskolai sztrájk esetén. 
Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy
problémamentes a mai közoktatás hely-
zete, de közel sem olyan reménytelen, mint
amilyennek egy-egy tévés-rádiós megszó-
lalás, híradás alapján a kívülállóknak tűn-
het. Remélem, a helyzet rendeződik, hiszen
a felelős vezetők kilátásba helyezték a köz-
oktatás területén kialakult főbb problémák
orvoslását.                                             n N. E.

Kiemelt feladatunk a közoktatás támogatása

Zakar Ágnes képviselő
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iskolai 
körzethatárok
A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési
jogkörében eljárva kijelölte Szentendrén a
kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárait a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) be-
kezdésben, valamint a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján.

Az iskolai körzethatárok és a pedagógiai
szakszolgálatok ellátási körzetei honlapun-
kon megtekinthetők: http://szevi.hu/iskolai-
korzethatarok-2016/

tesztelte 
a KözÉtKeztetÉSt 
a vároSvezetÉS
Jól vizsgázott a menza Szentendrén. 
a polgármesteri kabinet, élén verseghi-
nagy miklós polgármesterrel, két héten át
a Közkonyhán ebédelt, ugyanazt a menüt
fogyasztotta ebédre, amit a helyi iskolások
és óvodások kaptak. a szándékot csak né-
hány nappal a tesztelés előtt jelezték a
menüt biztosító városi Szolgáltató nzrt.-
nek, ekkorra a következő két hét ételsorát
már összeállították. a menüről ugyanis
mindig két hónappal előre döntenek.

A polgármesteri kabinet saját tapasztalato-
kat szeretett volna gyűjteni az utóbbi idő-
ben többek által kritizált közétkeztetésről.
A polgármester és közvetlen munkatársai
két héten át fogyasztották ugyanazt a
menüt, amit mintegy 3000 gyermek kapott
ebédre a városban. Tapasztalatairól blogjá-
ban többször is beszámolt a polgármester. 
A városvezetés megállapította: a menü át-
lagosnak, esetenként a városban elérhető
ebédmenükhöz képest finomabbnak minő-
síthető. Az ételsor változatos, és az orszá-
gosan bevezetett közétkeztetési reform-
intézkedések csak kevéssé érzékelhetők
azokon. A legtöbbször hagyományos, ma-
gyaros ízvilágú, illetve itthon is kedvelt éte-
leket szolgáltak fel: leveseket, főzelékeket,

húsokat körettel (volt frankfurti leves, spe-
nót tojással, burgonyával, bolognai, paradi-
csomos káposzta, rántott szelet rizi-bizivel,
palacsinta). Az ételek étvágygerjesztőek,
színesek és ízletesek voltak, az ebédet
gyakran zárta gyümölcs.
A Közkonyhán a polgármester és munkatár-
sai a gyerekek között ebédeltek, így a kabi-
net tagjai saját szemükkel győződhettek
meg arról, hogy a legtöbb gyerek kedvvel
fogyasztotta az ebédet. Kivételek termé-
szetesen mindig vannak, nem lehet min-
denki kedvére főzni ott, ahol ezrek számára
készül az ebéd. A panaszok oka tehát való-
színűleg az lehet, ami a gyermekétkeztetés-
ben mindig is jelen volt: a gyerekek
idegenkednek az új ízektől, s ha a menzán

kapott étel eltér az otthoni ízesítéstől, tála-
lástól, sokan meg sem kóstolják azt.
A közétkeztetés reformja óvatosabb só-
zást, a felesleges cukrok kerülését, több
zöldséget és több gyümölcsöt jelent,
mindez pedig a felnövekvő nemzedék
egészségét szolgálja. A városvezetés sze-
retné, ha a gyermekek és szüleik többet tud-
nának a menzareform hátteréről, céljairól,
ezért arról döntött, hogy kampányt indít az
egészséges étkezésről, közétkeztetésről.
Ennek keretében ismeretterjesztő előadá-
sokat, versenyeket terveznek az iskolákban,
a szülőknek pedig lehetővé kívánják tenni,
hogy kóstolással ismerkedhessenek a Köz-
konyha étkeivel. A részletekről a következő
hetekben értesítik a lakosságot. 

Felhívás Szentendre
vároS pedagÓgiai dÍJ 
JavaSlattÉtelÉre

Szentendre Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Városi Kitüntető Díjak ala-
pításáról és adományozásáról szóló
10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a
helyi közügyek valamely területén elért ki-
magasló teljesítmény, vagy huzamosabb
időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás,
életmű elismerésére kitüntető díjakat alapí-
tott. 
A rendelet szerint Szentendre vároS
pedagÓgiai dÍJ adományozható azoknak
a személyeknek és csoportoknak, akik ki-
emelkedő eredményeket értek el az óvodai,
az iskolai és intézeti oktató-nevelő munká-
ban, a tehetséggondozás területén magas
fokú pedagógiai és szakmai felkészültsé-
gük alapján élen járnak az újszerű és haté-
kony pedagógiai módszerek kidolgozá-
sában és alkalmazásában.
Szentendre Város Önkormányzat nevében
a kitüntetést a polgármester a városi Peda-
gógus napi ünnepség keretében adja át. A
kitüntetés bruttó 100 000 Ft támogatással,
emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyi-
ben a kitüntető díjban közösség vagy cso-
port részesül, kétszeres összegű támo-
gatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) az önkormányzati képviselők és a Képvi-
selő-testület állandó bizottságainak tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakó-
hellyel rendelkező polgár.
A díjból minden évben csak egy adomá-
nyozható, ezért fontosnak tartjuk a város
polgárainak véleményét, javaslatát. 

a javaslatok beérkezési határideje: 
március 31. csütörtök 16.00
A javaslat beadásának helyszíne: Szentend-
rei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető,
vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. 
A javaslatokat az adatlap kitöltése után 
e-mailben is el lehet küldeni a fent meg-
adott határidőig a lantos.anna@szent-
endre.hu e-mail címre. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határ-
időre beérkezett és méltatással ellátott 
javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhető: Lantos An-
nától a hivatal Jegyzői titkárságán a
26/785-033 telefonszámon. 
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Kettős jubileum:
25. rot a 60 eSztendőS mÓricz zSigmond gimnáziumBan

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban a 25. ROT, azaz Reál Osztályok Találko-
zóját rendezik meg március 11-én, 16 órától. A jubilumi eseményt Józsa János akadémi-
kus, a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektora nyitja meg
előadásával, majd a 11. Oxfordi Ramón y Cajal ösztöndíj pályázat ünnepélyes eredmény-
hirdetésén hagyományosan Somogyi Péter akadémikus, az Oxfordi Egyetem Anatómiai
Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója adja át az idei díjakat.
Szintén az ünnepségen kerül sor a Bartha Gábor matematikai emlékverseny eredmény-
hirdetésére. Az érdeklődő résztvevők érdekes reál és természettudományi témájú előadá-
sokat és kísérleteket láthatnak a 11. osztály tanulóitól, majd a kettős jubileumra komponált
látványos lézershow zárja a programokat a Fényszínház előadásban.

SiKereS ÉvKezdÉS 
a Szenior aKadÉmián

Február folyamán és már-
cius elején újra kiderült,
hogy a Szentendrei Önkor-
mányzat és a Zsigmond Ki-
rály Főiskola közös kép-
zése sikeres, hiszen az
immár nyolcadik félévében

járó képzésben a március második he-
tében 2 nyelvi (angol 6 szinten, olasz
egy szinten), 2 számítástechnikai, egy
geopolitikai, egy művészettörténeti,
egy vallástörténeti, egy időstorna és
egy jógatanfolyam indult el, összesen
több mint 100 jelentkezővel.
Ezekhez a tanfolyamokhoz még az
első héten be tudnak kapcsolódni az
érdeklődők, amennyiben felhívják a 06
30 692 4746-os számot, s egyeztetnek
a 10.000 forintos tandíj befizetéséről.
A képzések pontos listája, s időrendje
elolvasható a http://korkozpont.szent-
endre.hu oldalon.

A tanfolyamokkal együtt folytatódnak
az ingyenes előadássorozatok is,
ennek keretében március 9-én, szer-
dán, 15 órától a Korközpont tantermé-
ben (P'Art Mozi épülete, első emelet)
dr. Jászberényi József intézetvezető
főiskolai tanár tart előadást a 2016-os
geopolitikai eseményekről. Mindenkit
szeretettel várunk!

Ezzel együtt az Aranykor Központban
április második felében jobb agyfélte-
kés rajzolás tanfolyamot is hirdetünk,
amelyet az ismert szentendrei tanárnő,
Orgoványi Anikó tart majd.
Szintén indítunk április 8-tól, péntek
délutántól egy jóga és keleti tornákon
alapuló szenior vitalizáló tanfolyamot,
Erdélyi Zsuzsanna vezetésével. Ezekre
is a fenti telefonszámon lehet jelent-
kezni.
Tanulni sohasem késő!

n SZENTENDRE ARANyKOR KÖZPONT

díszoklevél
nyugdÍJaS pedagÓguSoKnaK

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
felhívja a szentendrei lakcímmel rendelkező
nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy
az Önkormányzat a korábbi évekhez hason-
lóan 2016-ban is segítséget nyújt a tanító-
ként vagy óvónőként végzett pedagógu-
soknak jubileumi díszoklevelük igénylésé-
nek ügyintézésében. aki 50 éve diplomá-
zott – arany, aki 60 éve – gyémánt, aki 65
éve – vas, aki 70 éve – rubin díszoklevél-
ben részesülhet, ha legalább 30 évet dol-
gozott pedagógusként.

a kérelemnek tartalmaznia kell:

Aranydiploma esetén:
• Személyi adatok (név, leánykori név)
• kérelmező lakcíme és telefonszáma   
• rövid szakmai önéletrajz 
• adószám 
• TAJ-szám 
• az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél fény-

másolata  
• 30 év pedagógus munkakörben eltöltött

munkaviszonyra vonatkozó igazolás
(munkakönyv vagy a nyugdíjazáskor kiál-
lított munkaviszony-beszámítás) 

Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70
év) diploma esetén:
• a korábban kapott jubileumi díszoklevél

másolata
• rövid szakmai önéletrajz,
• személyi adatok (név, leánykori név), lak-

cím, adószám, TAJ-szám, telefonszám.

A kérelmeket március 18-ig személyesen a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Iktatójában vagy levélben a következő
címre küldve nyújthatják be: 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/785-085

Óvodai JelentKezÉS 
ÉS nyÍlt napoK 2016.

Szentendre Városi óvodák Intézménye
várja azon szülők jelentkezését, akik a
2016-2017. nevelési évtől gyermekük óvo-
dai elhelyezését kérik.
nyÍlt napoK a város által fenntartott
óvodákban: március 30. – április 1. 
8.00-11.00 óráig
BeÍratKozáS: április 25-28. 
(hétfő-csütörtök) 8.00-12.00 óráig
Április 25. (hétfő): Hold utcai tagóvodába
és az óvoda Központba
Április 26. (kedd): Vasvári és Bimbó utcai
tagóvodákba
Április 27. (szerda): Szivárvány utcai 
és Izbégi tagóvodákba
Április 28. (csütörtök): Püspökmajor 
és Egres úti tagóvodákba 
a jelentkezés helyszíne minden esetben:
2000 Szentendre, pannónia utca 3.
Bimbó utcai Tagóvoda (Bimbó út 8-10.)
Vasvári Tagóvoda (Vasvári Pál út 39.)  
Hold utcai Tagóvoda (Hold utca 10.) 
Izbégi Tagóvoda (Szentlászló út 92.)
Szivárvány Tagóvoda (Kálvária út 22.)
Püspökmajor Tagóvoda (Hamvas B. utca 1.)
Egres úti Tagóvoda (Egres út 66.)
A jelentkezési lap a jelentkezés napján hely-
ben is kitölthető, de az ügyintézés gördülé-
kenysége érdekében kérjük, amennyiben
lehetőségük van rá, kitöltött jelentkezési 
lappal érkezzenek (letölthető a http://okta-
tas.szentendre.hu/ oldalról). 
A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal
hozni a gyermek, illetve a szülő nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt. Továbbá –
amennyiben rendelkeznek vele – szakértői
bizottság által készített,  a gyermek fejlett-
ségi állapotáról szóló összes dokumentu-
mot kérjük bemutatni. 
Felhívjuk a 2012. 09. 01. és 2013. 08. 31.
között született gyermekek szüleinek figyel-
mét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2).
szerint gyermekük számára az óvodába
járás napi 4 órában kötelező.
Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén
óvodaköteles gyermekét nem kívánja az
óvodába beíratni, azt a beiratkozáskor le-
adott nyilatkozattal kezdeményezheti.



Szenvedélyeink túlzott megélése személyi-
ségünk torzulásához vezethet. Sok minden
okozhat függőséget, például a kábítószer, a
közösségi oldalak használata, de komoly
személyiségformáló hatalma van a pénz-
nek vagy éppen a pénztelenségnek. Ezeket
a társadalmi problémákat boncolgatja a
három, egymástól teljesen független társu-
lat. A színházi nevelési előadás olyan
komplex program, mely egyrészt az alkotók
által előadott színházi részekből áll, ahol a
nézők befogadóként szerepelnek, másrészt
aktív foglalkozásból, melyek véleményfor-
máló szerepet kínálnak a résztvevőknek. A
Szentendrei Kulturális Központ által szerve-
zett színházi nevelési program ingyenes
megvalósulását az NKA támogatása tette
lehetővé.  

a résztvevők gondolatai…
Horváth zoltán tanár (templomdombi ál-
talános iskola) a budapesti Káva Kulturális
műhely üzlet című előadásáról
A gyerekek a színészekkel együtt voltak
fent a színpadon, onnan nézhették végig a
művet. Dürrenmatt: Az öreg hölgy látoga-
tása című darabját mai magyar viszonyokra
átírva élhették át a gyerekek az ember és
pénz, vagy éppen a pénztelenség problémá-
ját. A négy színész a darab első része után
kisebb csoportokban beszélgetett a gyere-
kekkel a szereplőkről, az átélt helyzetről, vé-
leményükről. Majd fergeteges, improvizált
monológokban adták mindenki tudtára a
gyerekek ötleteit, gondolatait. A szünet
után a döbbenetes folytatásban (melynek
során a gazdag „öreg hölgy” pénzt ajánl a

falunak egykori szerelme megöléséért) iga-
zán feszült perceket éltek/éltünk át. A
darab végén a diákok is színpadra állhattak.
Három verzióban is bemutathatták, ők ho-
gyan képzelik el a mű befejezését az egyik
főszereplő (az elhunyt/megölt egykori sze-
rető lányának) bőrében. 
A gyerekek nagy örömmel, feltöltekezve jöt-
tek el, és jelezték, szívesen vennének részt
hasonló programokon. Köszönjük ezt a
rendkívüli, beavató színházi élményt a szí-
nészeknek, a Káva Kulturális Műhelynek, a
Szentendrei Kulturális Központnak. 

cserhalmi rebeka véda tanuló (móricz
zsigmond gimnázium, 10/a) a nézőművé-
szeti Kft. és a manna Kulturális egyesület
a gyáva című előadásáról 
Az előadás nagyon megérintett engem, és
ahogy később tapasztaltam, az egész osz-
tályt is. A színészek játéka, a történet any-
nyira magával ragadott, hogy egész nap
ezen pörgött az agyunk, s másról sem be-
széltünk. A darab közben néhol jókat nevet-
tünk, máskor síri csendben, sokkolva
figyeltük az eseményeket. Az átélést – 
ráadásul – növelte az, hogy a történetbe
minket is beavattak. A színdarab után leül-
tek velünk beszélgetni, ami oldotta a felgyü-
lemlett feszültséget, segített átgondolni, és
választ adott a bennünk felmerülő rengeteg
kérdésre is.
Tapasztalatom szerint nem csak nekem, de
a diáktársaimnak is sokkal többet segített
megérteni azt, hogy mit is jelent, ha valaki
függő; mennyire szenved, és hogy mekkora
küzdelmet jelent a mindennapokban.

n LINDENBERGER DóRI
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„BÍzz magadBan” 

SZENTENDREI ROTARy TANULMÁNyI 
ÖSZTÖNDÍJ 2016

a rotary club Szentendre pályázatot
hirdet 9-13. osztályos Szentendrén ta-
nuló diákok számára.

a pályázat nyertese: 
„2016. évi Szentendrei Rotary Ösztön-
díjas”  100.000 forint értékű anyagi tá-
mogatásban részesül, melyet a maga
által választott konkrét tanulmányok –
szakmai vagy tanulmányi utak – költ-
ségeire, illetve a tanulmányokhoz szük-
séges eszközök beszerzésére fordít-
hat. 
A pályázaton a továbbá 2 db külön díj
kerül kiosztásra 50.000 Ft – 50.000 Ft
értékben, valamint a legjobb   hét pá-
lyázatot benyújtó diák oklevélben és
5000 Ft értékű  könyvutalványban ré-
szesül. 

a pályázat célja: 
Valamely területen tehetséges diákok
további fejlődésének elősegítése.

Kik vehetnek részt a pályázaton?
• Szentendrén tanuló 9-13. osztályos
diákok,
• legalább egy tárgyból – tanári véle-
mény szerint – kiemelkedő, dicséretes,
esetleg országos versenyeken jó helye-
zést elérő diákok vagy valamilyen tu-
dományágban, művészeti területen,
illetve sportágban átlagon felüli telje-
sítményre képes, vagy képességekkel
rendelkező tanulók. 
(Rotary tagok és más támogatók gyer-
mekei, hozzátartozói nem pályázhat-
nak!)

Hogyan lehet pályázni?
A pályázat két részből áll:
1. írásos pályázat,
2. a 10 legjobbnak ítélt pályázó beszél-
getésen vesz részt. 

az írásos pályázat benyújtási 
határideje: április 11.

A részletes pályázati feltételek megta-
lálhatók a www.rcszentendre.hu és
www.facebook.com/rotary.club.szent-
endre  oldalakon, valamint a támogató
középiskolák koordináló tanárainál.

A pályázatot segíti a szentendrei Feren-
ces Gimnázium, Móricz Zsigmond Gim-
názium, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium, valamint a Refor-
mátus Gimnázium.

pályázatnevelés másképp 
– színházi eszközökkel!
A Szentendrei Kulturális Központ meghívására három színházi társulat látogatott el szín-
házi nevelési programjukkal a szentendrei iskolákba februárban. A budapesti Káva Kultu-
rális Műhely üzlet című előadását a Templomdombi Általános Iskola diákjai láthatták, 
a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Cyber Cyrano című előadását a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Gimnáziumban mutatták be, a Nézőművészeti Kft. és a Manna Kultu-
rális Egyesület A gyáva című előadását a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulói nézhették
meg. A színházi nevelési programban az NKA támogatásával közel 200 diák vehetett részt.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Cyber Cyrano című előadása a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Gimnáziumban
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vi. Hold ovis Bál 
Hatodik alkalommal rendeztük meg a Hold utcai óvoda alapítványi
bálját. Idén is a Thermal Hotel Visegrád adott elegáns helyszínt a
több mint 120 fős eseménynek. A hangulatot az óvónők táncos elő-
adása alapozta meg, amit a többfogásos svédasztalos vacsora kö-
vetett. A hajnalig tartó mulatságot a tombolasorsolás szakította
meg egy szusszanásnyi időre. Az értékes nyereményeket idén is a
szülők és a helyi vállalkozók ajánlották fel a nemes cél érdekében.
És mi is a célja az évről évre megrendezett szülői bálnak? Termé-
szetesen gyermekeink boldogsága, egészséges fejlődésükhöz a
megfelelő környezet biztosítása intézményünkben. Több mint 20
évvel ezelőtt jött létre a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány, melynek
működéséhez az idei bál 861 600 Ft-tal járult hozzá. A befolyt ösz-
szeget idén az óvoda csoportszobáinak és udvarának korszerűsí-
tésére, játszóeszközök felújítására fordítjuk. – Nagyon jól éreztük
magunkat! – nyilatkozott az egyik bálozó anyuka – Idén sem bán-
tuk meg, hogy eljöttünk, és jövőre is számíthattok ránk!

KIEMELT TÁMOGATóINK: 

Aeroglobus Repülő SE, Aranysárkány Étterem, Bamako Rally 85-ös csapat,
Békásmegyeri Intim Shop, Correct Change Pénzváltó Lánc, Család utcai 
kisállat rendelő, Derecskei Orsolya – szempilla stylist, Dj. Leonardo, Város-
kapu üzletház – DM, Dorn Szalon, El Mariachi Étterem, Forma Stúdió, Foto
– Ajándék Szentendre, Fűszerész, Giant Fitnesz, Gumisarok – XVI. kerület,
GT-Print Kft., Hubay Ház, Itatós Bt., Kaméleon szépségszalon, Kisoroszi Ma-
gyar Golf Club, Krüllung Árnyékolástechnikai Kft., Margaretta Cukrászda,
Marosi Edina – kozmetikus, Meggyes Szalon, Móricz ABC, Nagy Erika – 
Triumph, Otrantó Pizza , Panarom Aromaterapeuta Intézet, Parola Vendéglő,
Patrizia Romana Sparta pszichológus, Pismányi virágbolt, Rankl Magyaror-
szág Kft., RestArt, Salsa Carmen Dance Club, Silverline Cruises, Siófok
Crystal Panzió, Sujánszky Szilvia masszőr, Szelence ékszer, Szentendre Up-
date1, Természetes Nyugalom Kuckó, Thermal Hotel Visegrád, Ti collection,
Vasvári patika, Végh-Pozsár Kitti cukrász, Versys Clinics

isten éltesse!
a 90 ÉveS JánoS BácSit KöSzöntöttüK!

Mundi Jánost köszöntötte otthonában Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester.
János bácsi  a Zeneművészeti Főiskolán szerezte diplomáját, majd
40 éven át zenélt harmonikán. 1980-ban költözött Szentendrére, itt
a tiszti klubban is sokat muzsikált. János bácsinak 2 gyermekétől
3 unokája és 4 dédunokája született.
Születésnapja alkalmából kívánunk neki jó egészséget!

gyász

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Szabadfi László taxist utolsó útjára 
elkísérték.

A GyÁSZOLó CSALÁD

elhunyt monoki lászlóné rózsa néni

„Misericordias Domini, it aeternum cantabo...”
„Irgalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem...”

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Mo-
noki Lászlóné Rózsa néni február 10-én, 87 évesen az Örök-
kévalóságba költözött. Rózsa néni 1969 és 1990 között a
szentendrei Bajcsy-Zsilinszky úti általános iskola ének-zene
tanáraként generációkat nevelt fel a zene, de mindenekelőtt
a magyar népdal szeretetére, tiszteletére. Kedves tekintete,
töretlen hazaszeretete, óriási szakmai felkészültsége méltó-
képpen mindig köztünk marad. Búcsúztatója gyászmise 
keretében március 1-jén volt a szentendrei Péter-Pál temp-
lomban. Életéről a későbbiekben külön írásban emlékezünk
meg. Adjunk hálát életéért, szeretetéért és az emberek iránti
nagyszerű szolgálatáért. 

KIVÉS ZOLTÁN



Kultúrmadár
interJÚ KrizBai gergely
„KrizBo”-val

Kedves Krizbo! akik 4-5 éve már olvasták
a helyi sajtót, ismerhetik a nevedet: 2010-
től 2012-ig az általad tervezett borítókkal
jelent meg a Szentendre és vidéke, s sokan
emlékezünk még a nagyon „naprakész”
minionok képregény sorozatodra is, amit
szintén a Szevinek rajzoltál. azután eltűn-
tél a helyi sajtóból és a városból is. Hol vol-
tál az elmúlt években?
A messzi nyugaton koptattam más macs-
kaköveket. Sopronban tanultam, az NyME-
FMK-Alkalmazott Művészeti Intézetben,
tervezőgrafika szakon. Közéleti dolgokat
csináltam az egyetem alatt: művészeti
szakkollégiumot vezettem, előadásokat,
workshopokat szerveztem – amelyekre
egyébként olykor szentendreieket is meg-
hívtam előadni. Albérleteket váltottam, ce-
ruzát koptattam, és elhasználtam több
liternyi tust meg tintát. Tavaly diplomáztam
– éppen annak a művészeti szakkollégium-
nak, a Workshopronnak az arculatával, ami-
nek az elnöke voltam. Mókás volt: majd'
minden hétre szerveztem eseményeket –
és terveztem hozzájuk plakátokat, hogy le-
gyen mit a diplomamunkámba tenni. Ja,
meg rengeteg szörnyet rajzoltam. A soproni
kitérő mostanában látszik véget érni. 

mondhatjuk azt, hogy bizonyos mértékben
visszatértél Szentendrére: ennek egyik
első jele, hogy a tavalyi szentendrei logó-
pályázat egyik győztese voltál. miért indul-
tál ezen a pályázaton? mennyire kötődsz
még a városhoz, miután négy éve már csak
látogatóba jársz haza a családodhoz és ba-
rátaidhoz?
Nagyon megörültem, hogy a város pályáza-
tot írt ki! Nem is értem, hogy ez eddig miért
nem jutott eszébe senkinek, szóval ezúton
is egy nagy like a csapatnak, aki ezt kezde-
ményezte! Hatalmas megtiszteltetés, hogy
részt vehettem ebben, és köszönöm a lehe-
tőséget!

A helyzet az, hogy egy ideje foglalkoztatott
a téma. Pár évvel korábban volt egy egye-
temi feladat, ahol városarculatot kellett ter-
vezni – akkor csináltam egy kupac vázlatot
és felvetést. Amikor láttam a pályázatot,
ezeket a firkákat vettem elő. Természete-
sen elég kezdetlegesek voltak, de úgy érez-
tem, hogy egy jó megoldás alapját képez-
hetik. Külön klassz volt, hogy amit végül ki-
választottak, az én kedvencem is volt a be-
küldött terveim közül.
Ami a kötődést illeti, azért jöttem el Szent-
endréről, mert úgy éreztem, ha a város von-
záskörében maradok, elveszítem az önde-
finíció lehetőségét. Sopronban, ismerős
arcok és ismerős „körök” nélkül több időm
és lehetőségem volt megtalálni önmaga-
mat, és kialakítani a saját értékrendemet –
közben néhány új barátságot kötve. Ugyan-
akkor mégiscsak szentendrei vagyok, és
azt hiszem, valahol mélyen mindig arra ké-
szültem, hogy egyszer majd visszajövök
ide, hogy kamatoztassam a tudásomat.
Meg aztán, hogy is ne lennék szentendrei,
mikor a soproni bulik után hazafelé menet
Sajnosbatárt énekeltem? 

a legújabb munkád – ami ennek a beszél-
getésnek is a fő témája –, a 2016. évi
Szentendrei tavaszi napok arculattervei-
nek az elkészítése. mindjárt a lényegre
kérdezek: az arculat vezérmotívuma egy a
tojásból éppen kikelt kiscsirke. ez a sze-
retni való kis figura olvas, kottákat vagy
maszkot tart a szárnyain, vagy éppen a
portréja bekeretezve függ a falon (attól
függően, hogy irodalmi, zenei, színházi
vagy képzőművészeti programot hirdet).
miért éppen ezt a madárkát választottad, s
ez a kis kabalafigura mitől szentendrei?
miért nem mondjuk bárány, ami ugye a
város címerében is szerepel? 
Ki mondta, hogy csirke (nevet), miért ne ne-
vezhetnénk mondjuk rigónak? A csirke tök
máshogy néz ki! Amúgy ennek nagyon egy-
szerű oka van. A zászlót tartó bárány egy kö-
zépkori, keresztény motívum, nagyon mély
szakrális tartalommal. Azt gondolom, Isten
Bárányából nem csinálhatunk „cuki” figurát.
Nem mintha nem lehetne jól megoldani, csak
szerintem egyszerűen az Agnus Dei nem az
a motívum. Persze lehet, hogy más grafikus-
nak nincs ilyen averziója, lelke rajta... 

A szentendreiség már egy érdekesebb kér-
dés. Egyrészt a madarat a tavasz egy általá-
nos – de nem közhelyes – szimbólu-
mának érzem. Tudtommal nincs szentendrei
sárgacsőrű, kék rigó – vagy csirke. Ugyanak-
kor úgy gondoltam, hogy a fesztivál nem csak
a szentendreieké. Bőven elégnek érzem, hogy
a városi logó egyértelműen szentendrei han-
gulatot sugároz – legalábbis remélem. A Ta-
vaszi Fesztivál nem csak nekünk, de a
Szentendrére érkezőknek is szól. Feléjük is
kommunikálni szerettem volna, hogy Szent-
endre klassz hely, csupa olyan lelkes alakkal,
mint ez a mosolygós rigó – vagy csirke. 

Szentendrén legalább 150, szakmailag
igen jól felkészült képző- és iparművész él,
akikről tudjuk, hogy erős kritikával fogad-
nak minden városi szinten megjelenő vizu-
ális munkát. nem okozott ez neked – a
végeredményben még kezdőnek számító
grafikusnak – problémát? 
Amikor megtudtam, hogy a tervem az első
három logó között szerepel, pánikhangulat-
ban rohangáltam a lakásban, és átkoztam a
napot, amikor beadtam a munkámat. Na jó,
most túlzok egy kicsit, de nagyon rémisztő
volt, és akkor enyhén fogalmaztam. Van erre
egy mondásom: annál, hogy ha Szent-
endrén veszítesz valamiben, csak az a rosz-
szabb, ha nyersz… Ugyanakkor nagyon, de
nagyon boldog voltam, és most, hogy már
az is kiderült, hogy a három nyertes terv
közül az enyém lett a befutó, amiből a város
végül megterveztette egy másik grafikussal
az arculatot, hatalmas megtiszteltetés. De
tényleg. Azóta elmúlt a pánik, mert úgy
érzem, hogy a logóm olyan, amilyennél job-
bat nem tudnék csinálni. Persze, lehet, hogy
máshogy is meg lehetne oldani a városi logó
problémakörét – mindenre van más megol-
dás – de nekem nincs rá jobb ötletem, és
ezek szerint a többi pályázónak sem volt.
Abban biztos vagyok, hogy minden általam
ismert szakmai kritériumnak megfelel. 

lesznek-e még további munkáid a város-
ban, és ha igen, mik ezek? a további mun-
kák kapcsolatban állnak majd a tavaszi
madárkával, vagy más koncepciót követve
készülnek? 
Hú, sok minden lesz! Amint leteszem az
egeret a Tavaszi Fesztivál után, azonnal be-
lekezdek például a Teátrum arculatába. Az
a tervem, hogy az is hasonló viszonyban
lesz a Szentendre-logóval, mint a madárka:
teljesen más, de struktúrájában és fogalma-
zási módjában azonos. A SzeVi jelenlegi,
ezzel a számmal debütáló arculatának ki-
dolgozásában is részt vettem, és van még
egy-két városi intézmény, ahonnan megke-
restek, de erről egyelőre nem beszélhetek.
Az mindenesetre biztos, hogy sok feladatot
kell megoldani, én pedig arra törekszem,
hogy a tőlem telhető legnagyobb szakmai
színvonalon találjak megoldásokat. 
n KSZEVA

(A teljes interjút elolvashatod a
www.krizbo.com-on)
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Április 8-24. között ismét igazi kulturális,
összművészeti zsongás fogadja a Szent-
endrére látogatókat, hiszen a Tavaszi Fesz-
tivál keretén belül több mint 30 színházi,

zenés, irodalmi és ismeretterjesztő prog-
ramra kerül sor, valamint 10 kiállítás közül
választhat majd a közönség. Az immáron
jubileumi, harmincadik alkalommal megren-
dezésre kerülő programsorozat célja, hogy
a tavaszi időszakban kiemelkedő színvo-
nalú kulturális kínálatot nyújtson a városban
és a térségben élőknek, valamint a hozzánk
látogatók számára.

A művészeti koncepció továbbra is kettős:
egyrészt teret biztosít az itt élő alkotóknak
és művészeti együtteseknek a helyben tör-
ténő bemutatkozásra, másrészt pedig
igyekszik minél szélesebb körben és témá-
ban fellépési lehetőséget kínálni a külön-
böző magyar produkcióknak. Új színfoltja a
fesztiválnak, hogy a kínálatában hosszú
évek után idén újra határontúli színházi elő-
adások is szerepelnek, ráadásul ezek

egyike több szempontból is különleges, hi-
szen lakásszínházi előadást most először
láthat a közönség Szentendrén. Ezen kívül
igazi széles repertoár várja zenekedvelőket.
Így pl. az ElevenKert színpadán, az „Ági és
a Fiúk” és vendégeik Kontroll Csoport dalo-
kat játszanak, felcsendülnek majd a Bizott-
ság számai ef Zámbó István „Öcsike” és
zenésztársai tolmácsolásában, a Pest Me-
gyei Könyvtár színháztermében pedig fellép
többek között Péterfy Bori és a Love Band ,
a Hot Jazz Band, illetve a Misztrál és Bolba
Éva is a Jazzterlánccal.

Részletes program és jegyvásárlási 
lehetőség: www.szentendreprogram.hu
On-line programfüzet: iranyszentendre.hu
Lapunk megjelenésével egyidőben már
megtalálja a fesztivál programfüzetét a
város frekventált pontjain!
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xxx. Szentendrei tavaSzi FeSztivál

a tavaszi Fesztiválon nyílnak 
a gardéniák
Elżbieta Chowaniec Gardénia című drámája egyike lett a temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar Színház legkedveltebb és legtöbbet
utaztatott előadásainak. Számos hazai és külföldi fesztiválszerep-
lés és vendégelőadás után áprilisban a Szentendrei Tavaszi Fesz-
tiválra kapott meghívást.
Az először Romániában színpadra vitt Gardénia négy nőről, négy
egymást követő generációról, egy családról, a huszadik századról
és ezek viszonyáról szól: bonyolult, és mégis annyira egyszerű kap-
csolatok gyermek, anya, nagyanya és dédnagyanya között. Négy
generáció, négy nő, újra és újra ugyanaz a történet. Csak épp a kö-
rülmények változnak. De talán még azok sem igazán. Ötven év po-
koljárása és egy szelet közép-európai történelem. Sorsok, terhek
és emlékek, amelyeket nemzedékről nemzedékre örökít át egyetlen
női vérvonal.
Az előadásban fellépnek tokai andrea, Borbély B. emilia, lőrincz
rita és tar mónika. A rendezést a Budapest Főváros Színházi Díjá-
val kitüntetett Koltai m. gábor jegyzi, az előadás díszlet- és jelmez-
tervezője pedig az UNITER-díjas iuliana vîlsan.

a klasszikus dzsessz kedvelőinek
a Hot Jazz Band biztosan nem ismeretlen a szentendreiek előtt,
hiszen az együttes nyolc éve rendszeresen fellép a parola étte-
remben, ahol már kialakult egy baráti társaságuk, illetve a zenekar
egyik tagja városunkban él. Bényei tamástól megtudtuk, hogy
Szentendrén első alkalommal játszanak ilyen nagyszabású ren-
dezvényen. a zenekarvezető elmondta, a mostani repertoárjukon
lesznek új dalok is, de van egy arculatuk, amit a közönség meg-
szeretett, és ők azt játsszák, amit a nézők igényelnek. idén gye-
rekdalokból állítottak össze egy új lemezanyagot, ezekből is
adnak majd ízelítőt.

Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band muzsikája a húszas-harmincas
évek forródzsessz korszakát idézi: Ellington, Goodman és Gersh-
win világát. A zenészek nagy humorérzékkel és könnyedséggel ele-
venítik fel a szving-korszak aranyidejét. Az együttes elévülhetetlen
érdemeket szerzett a két háború közötti magyar tánczene és
dzsessz népszerűsítésében is, az általuk bemutatott hangzásvilág
nagyanyáink korának könnyűzenéjét idézi fel. A zenekar fennállása
óta négy nemzetközi és két hazai verseny győztese, melyek közül
legkiemelkedőbb a franciaországi New Orleans Jazz Verseny, ahol
54 zenekarból végzett az élen 1995-ben. Az együttes hatszor ka-
pott meghívást a jazz őshazájába, az Egyesült Államokba, ahol a
világ legnagyobb szabású jazztalálkozóján léptek fel Sacramento-
ban, és ahol két alkalommal megválasztották a fesztivál legnép-
szerűbb zenekarának. Kétszeres eMeRTon-díjasok, a Líra-díj és a
Louis Armstrong emlékdíj tulajdonosai. Tavaly az együttes érték-
őrző művészi munkáját, a tradicionális dzsessz autentikus meg-
szólaltatására épülő előadóművészi tevékenységét a legmagasabb
állami kitüntetéssel, a Kossuth-díjjal is elismerték. Mindemellett a
legnagyobb kitüntetés számukra a közönség szeretete. Amit mi
sem bizonyít jobban, mint a rendszeresen teltházas koncertek. 

A zenekar tagjai
Bényei tamás – trombita, bendzsó, ének; Bera zsolt – harsona;
Fodor lászló – klarinét, altszaxofon; Szabó lóránt – gitár; Juhász
zoltán – bőgő; galbács istván – dob

ajánlók
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a lemez két
(újabb) oldala
A XXX. Szentendrei Tavaszi
Fesztivál programjai között Jani-
kovszky Éva nagysikerű örök-
zöldje, A lemez két oldala című
produkció is szerepel. Az elő-
adásról Kovács Patrícia színmű-
vésszel beszélgettünk.

Hogy vagy?
Állandó rohanásban… egyik szinkronból ki,
a másikba be, próbára, gyerekért a böl-
csibe…

…ez akár az egyik narratíva is lehetne az
előadásban, hiszen éppen a mindennapok
párbeszédeiről, monológjairól, kapcsolata-
inkon belüli kisebb-nagyobb játszmázá-
sokról szól a darab…
Így van, akinek van gyereke, férje, jobban el
tudja képzelni a szereplők mindennapjait,
„nyomorúságát” és felelősségét, mert nem
mindegy, milyenek vagyunk, mit mondunk,
hogyan reagálunk egy szituációban. Jani-
kovszky Éva szövegeiben az a csodálatos,
hogy mindannyian magunkra ismerünk.

Hogyan aktualizálod az előadásokban eze-
ket a „lemezeket”, ismerős szövegszóla-
mokat? változnak-e benned ezek a kis
monológok?
Minden estének más a varázsa, hiszen nem
állandó színházi előadásról van szó, és min-
dig változnak a partnerek. A lemez A és B
oldalának női szerepeit összesen hat szí-
nésznő tudja. Most például Fullajtár Andi
lesz a partnerem, és egészen mást hozunk
ki egymásból, mint Kárász Eszterrel vagy
Pikali Gerdával. Ettől csodálatos, mert 
mindig más. 

a színpadi szövegváltozatot és az előadást
tollár mónika dramaturg készítette 2013-
ban, s azóta több szereposztásban játszot-
tátok… a szentendrei bemutatónak az a
különlegessége, hogy az előadás férfi és
női változata egyszerre lesz látható a szín-
padon. 
Nagyon kíváncsi vagyok én is, mert még
nem láttam a fiúk változatát. Két remek szí-
nész áll majd a színpadon, Nagy Viktor és
Sipos Imre, akik minden pórusukban ellen-
tétes személyiségek, ugyanúgy, mint Andi
és én, ettől még érdekesebb lesz az elő-
adás.

mennyire interaktív az előadás, bevonjátok
a nézőket is a játékba?
Minden közönség más és speciális, nagyon
kell rájuk figyelni. A cél az, hogy miközben
szórakoztatjuk őket, hagyjunk időt arra,
hogy magukra ismerjenek, hogy rádöbben-

jenek: „Úristen, én is ezt szoktam mondani
a férjemnek!”

abszolút szórakoztató színház, kétszer
másfél óra nevetőizom tréning – ígéri az
előadás alcíme. mégis, ezek a szövegvari-
ánsok sokszor nagyon komoly lélektani té-
mákat érintenek. 
A tét az életünk, a házasságunk, a gyerekünk
élete. Az előadáson nagyon sokszor nem a
poénon nevetnek, hanem az ismerős szituá-
ciónál a néző a fejéhez kap, amint magára
ismer, és összenéz a párjával, aki ott ül mel-
lette. Janikovszky Éva mesterien ábrázolja
sztereotip monológjainkat, s az előadás üze-
nete, hogy tudjunk magunkon nevetni. Min-
dig ezt a fajta humort szerettem, aminek van
tétje, amiben van önirónia...

Szerinted van egy kis nevelő hatása az elő-
adásnak, vagy mindenki ugyanúgy veszek-
szik, síránkozik vagy okoskodik párjával,
miután hazament a színházból?
Valószínűleg mindenki ugyanúgy csinálja
majd a kis játszmáit, de talán eszébe fog
jutni legközelebb, a konyhában kirobbanó
cirkusznál, hogy: „milyen ismerős ez a hely-
zet, milyen szörnyen viselkedek…” Talán
emiatt hamarabb véget ér egy ilyen balhé…

Korábban Bécsben, németországban is
előadtátok szinkrontolmáccsal a darabot.
más nyelvi környezetben hogyan ülnek
ezek a finom humorfricskák?
Csak picit kell visszafogni magunkat, hogy
megértsék a poénokat. Általában lassabb
folyásúak az előadások, hiszen a hátunk
mögött, mint szinkronfelirat olvasható a
szöveg, de ebben a nézőnek nagy rutinja
van, hiszen a moziban is jól olvassuk együtt
a képet a betűkkel.

mire készülsz mostanában ezen az előadá-
son kívül?
Szabó Kimmel Tamással fogunk játszani
egy Orlai-produkcióban, az a címe, hogy
Várj, míg sötét lesz… Filmadaptációját ko-
rábban Audrey Hepburn vitte sikerre. Na-
gyon nemes küzdelem ezt a darabot
próbálni, nagy feladat a világtalan fősze-
replő lényébe bújni. Április 1-jén lesz a be-
mutatója, április 8-án pedig Szentendrén
„tesszük fel a lemezeket”.                  n SZ. N.
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április 8. péntek, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
JaniKovSzKy Éva: 
a lemez KÉt oldala
Képzeletszínház felnőtteknek
Előadják: Fullajtár Andrea, Kovács
Patrícia, Nagy Viktor, Sipos Imre
A lemezt elővette és feltette: 
Tollár Mónika
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek válthatók a Tourinform 
Irodában (Dumtsa J. u. 22. 
telefon: 26/317-966, e-mail:
tdm@szentendre.hu) és online a
www.szentendreprogram.hu oldalon.

április 9. szombat, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
elżBieta cHowaniec: gardÉnia
A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház előadása
Szereposztás: 
Nő I – Tokai Andrea
Nő II – Borbély B. Emília
Nő III – Lőrincz Rita
Nő IV – Tar Mónika
Rendező: Koltai M. Gábor
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek válthatók a Tourinform 
Irodában (Dumtsa Jenő u. 22. 
telefon: 26/317-966, e-mail:
tdm@szentendre.hu) és online a
www.szentendreprogram.hu oldalon.

április 10. vasárnap, 19:00
Városi Vendégház (Fő tér 12.)
SzoBára HÍváS: valami cSaJoK,
avagy egySzeröt
lakásszínház
A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház előadása
Játsszák: Borbély B. Emília, 
Kinda Szilárd
Rendezte: B. Fülöp Erzsébet
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek a helyszín korlátozott 
befogadó képessége miatt csak 
elővételben válthatók a DMH-ban 
(Duna-korzó 11/a., tel.: 26/312-657)

április 23. szombat 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Hot Jazz Band
koncert
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek válthatók a Tourinform 
Irodában (Dumtsa Jenő u. 22. 
telefon: 26/317-966, e-mail:
tdm@szentendre.hu) és online a
www.szentendreprogram.hu oldalon.

programajánló



KitűnőK
Török Katalin új beszélgetős sorozatot indított KitűNŐk címmel, a
P'Art Moziban. Első vendége Zászkaliczky Ágnes orgona- és fes-
tőművész volt február 25-én. 

A vetített képes beszélgetős sorozat olyan, többnyire fiatal 
szentendrei hölgyeket szólít meg a tudomány, a művészetek, 
az önépítő kreativitás területéről, akiknek különleges hivatása, 
sokoldalúsága, életvezetése reflektorfényt érdemel. 
A sorozat következő vendégei lesznek: március 31-én Száva Bor-
bála Délkelet-Ázsia kutató, április 28-án London Katalin újságíró-
fotográfus, akinek ezzel egyidőben nyílik fotókiállítása a
helyszínen. A csütörtöki beszélgetések este fél hét után 5 perccel
kezdődnek a P’Art Mozi kistermében.
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„Éltető programok
kellenek”
Kósa Klára munkásságának 50. jubileumi évfordulója alkalmából
kiállítás nyílt a Városház Galériában a keramikus művésznő művei-
ből. A megnyitó dupla ünnep volt: éppen egy éve avatta a Város-
háza a megújult Galériát, a mostani megnyitó pedig Kósa Klára 
művésznő alkotói jubileuma. A kiállítás-megnyitóra az ország min-
den részéből érkeztek látogatók, a népművészet mesterei, Klára
tisztelői és barátai, és természetesen a szentendrei vendégek. 

Köszöntőt mondott Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, aki a
művész humánumát, emberismeretét emelte ki. A pályatárs, Báder
Miklósné Klára fiatal éveiről beszélt és alkotói tevékenységét mél-
tatta, majd Verseghi-Nagy Miklós polgármester az alábbi szavak-
kal nyitotta meg a kiállítást: „Ez a mostani kiállítás több
szempontból is különleges, és örömmel tölt el bennünket. Külön-
leges, hiszen Kósa Klára nem mindennapi munkásságának 50. év-
fordulóját ünnepeljük a mai megnyitóval; és különleges, mert az
első látásra tetszetős képek nem szimplán képek, hanem megfej-
tendő rejtvények: nem akármilyen virágokat, madarakat és alako-
kat látunk itt, hanem titkokat, üzeneteket hordozó képek díszítik a
falainkat, el lehet tehát időzni előttük, és elmerülni a tanulmányo-
zásukban. (…) Hadd mondjam el, hogy számomra is meggyőző
erejű az a jókedv, amely a művekből árad, az a nyilvánvaló szakmai
tudás, amellyel a művek készültek, és az az eredendő és mélyen
gyökerező humánum, ami maga a reneszánsz életszemlélet. A
Kósa Reneszánsz Kerámiastúdió Szentendre egyik büszkesége,
számunkra is megtiszteltetés, hogy a mostani kiállítás házigazdái
lehetünk”.
A köszöntőket a Kecskés Együttes örömzenéje követte a rene-
szánsz kerámiák méltó kíséreteként, majd maga a művésznő be-
szélt munkáiról és hitvallásáról. Szinte tudományos értékű
kiselőadásának üzenete az volt, hogy a művészeknek fontos, hogy
még életükben minél többen megismerjék munkásságukat, ars po-
eticájukat, és erre egy ilyen kiállítás remek alkalom. „Nem jó, ha
egy temetésen, a nekrológokból tudjuk meg, hogy az elhunyt
ugyanazt a zenét szerette, amit mi, és ugyanúgy gondolkodott,
ahogy mi. Éltető napok kellenek, amikor módunkban áll megis-
merni a művészt” – mondta Kósa Klára.
A Színek, számok, szimbólumok című kiállításon alkalmunk nyílik
megismerni mindezek titkainak tudóját, a sokoldalú alkotót, Kósa
Klárát, a művészt és Embert.

emléktábla a móriczban
Kovács Lajos (1913–1992) ének-zene tanár és karnagy tisztele-
tére avattak emléktáblát február 5-én a Móricz Zsigmond Gimná-
zium művészeti termében, mely ezek után az egykori ének-zene
tanár nevét viseli. A képen Kovács Lajos gyermekei láthatók az
emléktábla előtt, balról jobbra: Gábor, Miklós, Zsuzsa, Lóránt. 

Kovács Lajos így írt  önéletrajzában gyermekeiről (amelyet az ün-
nepségen fel is olvastak): „Miklós fiam várostervező építészmér-
nök, kiváló zongorista és nagy zenebarát. Lóránt fiam Liszt-díjas
fuvolaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, ér-
demes művész, az Állami Hangversenyzenekar szólistája. Gábor
fiam osztályvezető villamos mérnök, egy bécsi zenekar első he-
gedűse. Zsuzsa lányom is Zeneakadémiát végzett, középiskolai
ének- és zenetanár, karnagy”.

További információk Kovács Lajosról:
http://moriczalapitvany.hu/mzsgvendiak/pdf/
Kovacs_Lajos_tanar_ur_oneletrajza.pdf
Az emléktábla-avatásról további képek megtekinthetők: 
http://moriczalapitvany.hu/mzsgvendiak/ 
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törőcsik mari 
cSevegett a p’art moziBan

Csillárok híján a lépcsőkön is „lógtak” az érdeklődők a P’Art Moziban, Kellár F. János 
Immánuel Csevej című, művészeti-kulturális-értékobjektív-karitatív beszélgetős délután-
ján. A vendég Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő,
érdemes és kiváló művész volt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Törőcsik Mari
a valaha legtöbbet díjazott magyar színésznő. Azon kevesek egyike, akik díjat nyertek a
Cannes-i fesztiválon is. 

A művésznő elmondta, hogy nem nagyon vállal nyilvános szereplést, de ide olyan szívesen
és kitartóan invitálták, hogy nem tudott nemet mondani. A rendkívül kötetlen hangulatú,
meghitt beszélgetés során vallott pályája kezdetéről, sikereiről, magánéletéről, betegsé-
géről és a rajongásig tisztelt Társról, Maár Gyuláról és hiányáról. A közönség soraiból
sokan kérdeztek, emlékeztek egy-egy számukra fontos szerepre, személyes találkozásra.
Megható pillanat volt, amikor az egyik szentendrei néző, a művésznő földije emlékezett
szeretett tanárára, Törőcsik Mari édesapjára. A délután befejezése után, a mozi klubszo-
bájában, a Szentendre TV-nek adott interjúját a Nemzet Művésze a következőkkel zárta:
„Jól éreztem magam, jó volt itt, Szentendrén. Máskor is jövök!” Majd jól ismert, hamiskás
mosolyával ránk nézett, kacsintott: „Ha még élek…”
Reméljük és kívánjuk, minél többször látogasson hozzánk! 

n FOTó, SZÖVEG: PARASZKAy GyÖRGy

alKotÓ cSaládoK, 
„cSaládoS” alKotáSoK 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum idén
18. alkalommal meghirdetett alkotó-
napi pályázatára most két kategóriá-
ban lehet nevezni: alkotó családok és
„családos” alkotások. A pályázatokat
április 8-ig várják a skanzenesek. 
A Skanzen idei alkotónapi pályázatai
két megközelítésben helyezik a csalá-
dot a középpontba.

i. alKotÓ cSaládoK 
– pályázat családoknak

Ez a pályázat olyan családoknak szól,
akik szívesen alkotnak együtt, vagy
pedig odaadó részesei valamelyik csa-
ládtagjuk alkotó vagy előadói tevé-
kenységének, legyen az képzőmű-
vészet, zene, tánc, irodalom, találmány,
építészet, színjáték, cirkuszművészet,
konyhaművészet vagy az emberekkel
való foglalkozás. 
A családi összefogással történő alko-
tás folyamatát és annak végeredmé-
nyét a május 1-jén tartott Alkotónapon
mutathatják be a Skanzen portáin a
vállalkozó szellemű családok. 

ii. „cSaládoS” alKotáSoK 
– egyéni pályázóknak, csoportoknak,
családoknak

A család témaköréhez kapcsolódó,
bármely képzőművészeti technikával
készített alkotást várnak, melyet iro-
dalmi mű, történelmi esemény hatá-
sára vagy akár saját életből vett
helyzet kifejezésére készít a pályázó.
• Technikai kategóriák: akvarell, gra-
fika, textil, vegyes (pl. kollázs, montázs,
filc+ceruza), egyéb (pl. linómetszet, vi-
aszkaparás, üvegfestés, képregény),
makett, modell, báb, kisplasztika.
• Egyéni pályázók életkora szerint: óvo-
dás, 1-4. osztályos, 5-8. osztályos, 9-
12. osztályos.
• Csoportos pályázók: gyermekcsopor-
tok (2 főtől), felnőtt csoportok (2 főtől),
családok.
Technikai elvárások: A kiállítótér nagy-
sága miatt maximum A/3-as méretű,
paszpartuval ellátott, sík alkotásokat,
vagy 20 x 20 x 20 cm-es térbeli alko-
tásokat tudunk elfogadni. 

mindkét pályázat beadási határideje:
2016. április 8. péntek

Minden pályázó emléklapot kap, a be-
mutatkozásra jelentkező alkotó csalá-
dok, valamint a zsűri által kiemelt
képzőművészeti alkotók pedig a
szponzorok által felajánlott díjakban
részesülnek.

Képek között
gyógyulni
Kiváló ötlet, hogy a Szakorvosi rendelő első emeleté-
nek nagy, üres falfelületein képzőművészeti alkotáso-
kat állítsanak ki. Amíg a betegek az orvosra vára-
koznak, ezekben gyönyörködhessenek, és művészi 
élménnyel gazdagodva térhessenek haza. 
Február 12-én délután Szyksznian Wanda Ferenczy
Noémi-díjas grafikusművész kiállításának megnyitó-
jára került sor a SZEI Galériában. A vegyes techniká-
val, Vincze László merített papírjaira készített,
látványos grafikákból álló tárlatot Jávor Piroska 
festőművész  Goethe bölcs szavaival nyitotta meg:
„Keresd művész a magányt, hogy művet foganj és 
befejezz, de hogy élvezd alkotásod, ahhoz társakat 
keress!” 
A hangulatos, szép képekhez Gyürk Dorottya, a város
kulturális alpolgármestere mondott köszöntőt. 
A kiállítás megtekinthető a rendelőintézet nyitvatar-
tási idejében, április 28-ig. n R. ZS.

pályázat
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programok
KiállÍtáS

Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
KettőS JátSzma / KovácH gergő 
kurátor: Herpai András
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető április 17-ig,
hétfő kivételével minden nap 
10-től 18 óráig.

Ferenczy Múzeum (Szentendre-terem),
Kossuth Lajos utca 5.  
március 24. – május 22. 
FÉnyJátÉKtÉr / regőS iStván
kurátor: Kopin Katalin
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: hétfő kivéte-
lével minden nap 10-től 18 óráig.

Pajor-kúria
Kossuth Lajos utca 5.
február 19. péntek 15.00
nyitott mŰHely
Grafikai foglalkozások 13 éven felüliek-
nek: monotípia és mintázó henger ké-
szítése

Barcsay Terem
leBontott mozdulatoK
Madeline Stillwell kiállítása
Megtekinthető május 1-jéig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
mÚlt a mÉlyBen
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

Városház Galéria
Városház tér 3.
SzÍneK, SzámoK, SzimBÓlumoK
Kiállítás Kósa Klára keramikusművész,
a Népművészetek Mestere idén 50 éves
alkotói munkássága alkalmából

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáti aBKarovicS BÉla FeStő-
mŰvÉSz emlÉKKiállÍtáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

előadáS

Kolping Akadémia
Török köz, bejárat a Péter-
Pál u. felől

április 2. szombat 16.00
a magyaroK FelJövetele
Deák István tanár előadása

Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz

március 11. péntek 18.00
KecSKÉS andráS SzületÉSnapi
KöSzöntÉSe
A Kecskés Együttes 1848-as szabad-
ságharcra emlékező műsora

március 13. vasárnap 12.00
petőFi-emlÉKtÚra a KőHegyre
ünnepi beszédet mond Kun Csaba 
a Petőfi Pihenőnél 

március 18. péntek 18.00
egy elveSzett KirálySág nyo-
máBan – Nimródtól a köztársaságig
Varga Tibor előadása

Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
március 17. csütörtök 18.00
a nagy Bumm, avagy miÉrt let-
tünK pont ilyeneK?
Álló Géza előadása

MHAA Művelődési Központ
Dózsa György út 12-14.
március 17. csütörtök 18.00
HadtörtÉneti eStÉK
Az I. világháború a szerb harctéren,
1914-15.
Molnár Tibor főlevéltáros előadása

Koncert

Fő tér
március 20. vasárnap 12.00
a KriStelig norvÉg gimnázium
KÓruSa ad Koncertet 
Vezényel: Marit Bjørkøy  
és  Øystein Weider

Szentendrei Református Gimnázium 
kápolnája
Áprily tér 5.
március 20. vasárnap 18.00
virágvaSárnapi HangverSeny
A Musica Beata Vegyeskar 
és az Új Szentendrei Kamarazenekar
közreműködésével

Könyvtári 
programoK

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

Szántó Piroska-terem
március 1., 8., 22., 29 (kedd) 11.00, 
ringatÓ foglalkozás Balázs 
Mariettával

március 11. péntek 16.00-19.00
ringatÓ Gróh Ilonával, a Vad Málna
Egyesület szervezésében

Olvasóterem
március 18. péntek 18.00
zSÍroS KenyÉr extráKKal
Vendég: Csabai László író

március 22. kedd 18.00
KönyvBemutatÓ
Nagy Márta: Aknay János Csend-törté-
netei

cSaládoKnaK

Termelői Piac
Mathiász utca 31.
március 20. vasárnap 14.00-18.00
cSaládi vaSárnap
Az Ínyencház Főzőiskola 3. születés-
napján ünnepi programok: termelői piac
és kóstoló, aszfaltrajz-verseny, Ringató
Mariettával, kézműves foglalkozás,
kekszkészítés, zene, tánc

gyereKeKneK

Dunaparti Művelődési Ház 
Duna-korzó 11/A
március 19. szombat, 10.00 -13.00 
HÚSvÉti BütyKölde
Húsvéti tojások és díszek készítése
Szöllősi Katival.
A belépés díjtalan. 

mozi

P'Art Mozi 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft, 
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

március 7. hétfő
17.00 SHAKESPEARE: TÉLI REGE
(189’)(12) f: Kenneth Branagh és Judi
Dench
20.20 PASOLINI (84’)(18) f: Willem
Dafoe

március 8. kedd
16.30 MINDEN ÚT RóMÁBA VEZET
(92’)(12) főszereplő: Jessica Parker
18.15 A DÁN LÁNy (120’)(16) 
– LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.20 SZÍVECSKÉIM (100’)(16) 
– francia romantikus vígjáték

március 9. szerda
16.00 SAUL FIA (107’)(12) - Oscar-díj
2016. - Legjobb idegen nyelvű film
18.00 SZCIENTOLóGIA, AVAGy A HIT
BÖRTÖNE (118’)(16)
20.00 SAUL FIA (107’)(12) - Oscar-díj
2016. - Legjobb idegen nyelvű film

március 10. csütörtök
16.30 AMNESIA (96’)(16E) f: Marthe
Keller és Bruno Ganz
18.15 SZCIENTOLóGIA, AVAGy A HIT
BÖRTÖNE (118’)(16)
20.20 TÁMADÁS A FEHÉR HÁZ ELLEN
2. LONDON OSTROMA (100’)(16E)

március 11. péntek
17.00 NORM, AZ ÉSZAKI (86)(6)
17.30 P’ARTI DALOLó – Lázár Enikővel
18.30 SZÍVECSKÉIM (100’)(16) 
– francia romantikus vígjáték
20.20 TÁMADÁS A FEHÉR HÁZ ELLEN
2. LONDON OSTROMA (100’)(16E)

március 12. szombat
14.30 ZOOTROPOLIS-ÁLLATI NAGy
BALHÉ (108’)(6)
16.20 AMNESIA (96’)(16E) f: Marthe
Keller és Bruno Ganz
18.00 FARKAS TOTEM (121’)(12) 
kalandfilm egy farkaskölyökkel
20.10 TÁMADÁS A FEHÉR HÁZ ELLEN
2. LONDON OSTROMA (100’)(16E)

március 13. vasárnap
15.00 NORM, AZ ÉSZAKI (86)(6)
16.40 FARKAS TOTEM (121’)(12) 
kalandfilm egy farkaskölyökkel
18.45 SHAKESPEARE: TÉLI REGE
(189’)(12) f: Kenneth Branagh és Judi
Dench



2016 | március 7. KULTÚRA 21

március 14. hétfő 
OSCAR DÍJAS FILMEK HETE 
16.15 A DÁN LÁNy (120’) (16) Alicia Vi-
kander – a legjobb női mellékszereplő
18.20 SPOTLIGHT EGy NyOMOZÁS
RÉSZLETEI (128’) (16) – Legjobb film
A film előtt bevezetőt mond és a film
után beszélgetést vezet: Tanner Gábor
filmesztéta
20.40 A SZOBA (118’)(16) Brie Larson –
a legjobb női főszereplő

március 15. kedd
16.00 AGyMANóK (102’)(6) – a legjobb
animációs film
17.50 A SZOBA (118’)(16) ) Brie Larson
– a legjobb női főszereplő
20.00 KÉMEK HÍDJA (142’)(12) Mark
Lyrance – a legjobb férfi mellékszereplő

március 16. szerda
16.00 AMy- AZ AMy WINEHOUSE
SZTORI (127’)(16) – a legjobb dokumen-
tumfilm
18.15 SAUL FIA (107’)(12) – a legjobb
idegen nyelvű film
20.10 A VISSZATÉRŐ (151’)(16’) – a
legjobb rendező, a legjobb férfi fősze-
replő

március 17. csütörtök
17.00 A DÁN LÁNy (120’)(16’) Alicia Vi-
kander – a legjobb női mellékszereplő
19.05 ALJAS NyOLCAS (167’)(18’)
Ennio Morricone – legjobb eredeti film-
zene

március 18. péntek
16.30 SHAUN, A BÁRÁNy (85’)(6) 
– legjobb animációs film jelölés
17.50 AMy- AZ AMy WINEHOUSE
SZTORI (127’)(16) 
– a legjobb dokumentumfilm
20.00 A NAGy DOBÁS (131’)(16) – a
legjobb adaptált forgatókönyv

március 19. szombat
15.00 AGyMANóK (102’)(6) – a legjobb
animációs film
16.00 3 D – Deim Pál, Péter, Balázs 
– kiállítás megnyitó
16.50 A NAGy DOBÁS (131’)(16) 
– a legjobb adaptált forgatókönyv
19.10 ALJAS NyOLCAS (167’)(18) Ennio
Morricone - a legjobb eredeti filmzene

március 20. vasárnap
14.00 AGyMANóK (102’)(6) 
– a legjobb animációs film
15.50 SAUL FIA (107’)(12) 
– a legjobb idegen nyelvű film
17.50 SPOTLIGHT EGy NyOMOZÁS
RÉSZLETEI (128’) (16) – a legjobb film
20.05 MAD MAX – A HARAG ÚTJA
(130’)(16) a legjobb jelmez, látvány,
vágás, smink, maszk, hangvágás és
hangkeverés

március 21. hétfő
16.00 JANIS - A JANIS JOPLIN SZTORI
(104’)(12) főszereplő: Janis Joplin
17.55 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
19.30 FILMPIKNIK: A REPüLŐ TŐRÖK
KLÁNJA (119’) (12) Házigazda: Kyru

március 22. kedd
16.00 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
18.30 STEVE JOBS (123’) (12) – LÉLEK-
MOZI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.40 AMNESIA (96’)(16E) f: Marthe
Keller és Bruno Ganz

március 23. szerda
16.30 ANyÁM ÉS MÁS FUTóBOLON-
DOK A CSALÁDBóL (118’)(12) 
18.35 JANIS - A JANIS JOPLIN SZTORI
(104’)(12) főszereplő: Janis Joplin
20.25 TÁMADÁS A FEHÉR HÁZ ELLEN
2. - LONDON OSTROMA (100’)(16E)

március 24. csütörtök
16.00 VAD KUNSÁG – A PUSZTA 
REJTETT ÉLETE (60’)(12) – Mosonyi
Szabolcs filmje
17.05 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
18.45 MINDENÁRON ESKüVŐ (91’)(16E)
– spanyol vígjáték
20.20 ZOOLANDER 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz

március 25. péntek
16.20 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
18.00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI IV/I. –
FIRENZE UFFIZI KÉPTÁR (100’) (12)
19.50 A ZARÁNDOK – PAULO COELHO
LEGJOBB TÖRTÉNETE (112’)(16)

március 26. szombat
14.30 KUNG FU PANDA 3. (95’)(6)
16.10 TIMBER A KINCSKERESŐ CSODA-
KUTyA (101’)(6) családi film
18.00 MINDEN ÚT RóMÁBA VEZET
(92’)(12) f: Sarah Jessica Parker

19.45 ZOOLANDER 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz

március 27. vasárnap
15.00 KUNG FU PANDA 3. (95’)(6)
16.45 TIMBER A KINCSKERESŐ 
CSODAKUTyA (101’)(6) családi film
18.30 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)
f: Alessandro Gassman
20.10 A ZARÁNDOK – PAULO COELHO
LEGJOBB TÖRTÉNETE (112’)(16)

március 28. hétfő
15.00 KUNG FU PANDA 3 (95’)(6)
16.40 TIMBER A KINCSKERESŐ 
CSODAKUTyA (101’)(6) családi film
18.25 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI IV/2.
A MILÁNóI SCALA A CSODÁK 
PALOTÁJA (104’)(6)
20.15 ZOOLANDER 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz

Moziprogramok: www.partmozi.hu



KULTÚRA XXX. ÉVF. | 4. SZÁM22

Kertjeink kadarkája
A Pismány Barátainak Egye-
sülete 2005-ben elindította
városunk kadarka hagyo-
mányainak felélesztését,
hogy a városlakók megis-
merjék és megszeressék a
kadarka bort, hogy kultú-
ráját ismét elsajátítsák,

egyre inkább magukénak érezzék és fogyasz-
szák.
Az Egyesület kezdeményezésére 2012-ben lét-
rejött a Szentendrei Kadarka Kör. Baráti társasá-
gunk célja a kadarka kultusz terjesztése, a
szentendrei kadarka vörösbor hagyományainak
ápolása. 
A kultusz része a Kerjeink Kadarkája program,
amelyben a kör tagjai és ismerőseink fogadnak
be a kertjükbe 2-2 kadarka oltványt, amit gon-
doznak, ápolnak, majd a későbbi termés egy ré-
szének felajánlásával elkészül a szentendrei
kadarka bor. 

CSATLAKOZZON HOZZÁNK! Fogadjon be a kert-
jébe kadarka oltványokat! 
Az oltványok beszerzését és ápolási tanácsokat
biztosítjuk.  
VÁRJUK JELENTKEZÉSüKET!

Széles Katalin – Pismány Barátainak Egyesülete
Kadarka Kör • Telefon: 26/317 781, 
pismanyegyesulet@gmail.com

norvég kórus lép fel a Fő téren
Norvégiából a Kristelig gimnázium kórusa  – KRISTELIG GyMNASIUM’S CHOIR –  ad
koncertet március 20-án, vasárnap 12:00 órától, a Fő téren! Vezényel: Marit Bjørkøy
és  Øystein Weider.

A KG Singers az oslói Kristelig Gimnázium 80 énekesből álló koncert énekkara. 
Az iskola Norvégia legnagyobb egyházi iskolája, nelynek tulajdonosa és működtetője
a Norvég Evangélikus Egyház szervezete. Az énekkar, melynek tagjai az iskola kivá-
lasztott diákjai, széles körben ismert Norvégiában. Több CD-jük is megjelent már. 
Az énekkar minden évben nagy, teltházas karácsonyi koncertet ad az oslói Konsert-
hus-ban, mely Norvégia legtekintélyesebb koncertterme. Korábban már négy alka-
lommal jártak az USA-ban és koncerteztek a balti országokban is.
A KG Singers énekkar repertoárjában skandináv, európai és angol kórusművek sze-
repelnek, reprezentálva a korai reneszánsztól napjainkig tartó egyházi és világi zenei
életet.
A KG Singers karnagyai Øystein Weider és Marit Bjørkøy. Øystein Weider a bergeni
Grieg Akademián szerzett mesterdiplomát és az utóbbi tíz évben mint karnagy, zenei
rendező, zeneszerző és énekkari szeminárium vezető dolgozik. Marit Bjørkøy az Oslói
Egyetemen szerzett vokális zenei mesterdiplomát, külön hangsúlyt fektetve a norvég
népzenére. Maga is énekel a norvég szólista énekkarral. William Spade, az énekkar
alapítója, ma már nyugdíjas, elkíséri az énekkart a budapesti turnéra.

a pest megyei Könyvtár programjai
Szentendre, Pátriárka u. 7.

március 18. péntek 18.00
zSÍroS KenyÉr extráKKal
Vendég: Csabai László író

A Nyíregyházán élő író legnagyobb sikerét a Szindbád, a detektív
és a Szindbád Szibériában című köteteivel érte el. Csabai László
eredetileg történésznek készült, de – mint mondja – az irodalom
más irányba rántotta, így végül történelem-német szakos tanár lett.
Novellái, regényei nem hagyományos krimik. Pontos társadalom-
és korrajzot adnak, a metafizikai értelemben vett bűn és a bűnhő-
dés mindegyik írásában benne van.
A nagy sikert elért Szindbád Szibériában című könyve Oroszország-
ban játszódik a két világháború között. A történelmi kataklizma 
„elnyeli” a főhőst, aki egy németek, majd a szovjetek által megszállt
országból egy szibériai lágerbe érkezik.

március 22. kedd 18.00
KönyvBemutatÓ
Nagy Márta: Aknay János Csend-történetei

A Balassi Kiadó gondozásában megjelent Aknay János Csend-tör-
ténetei című kötetet Galambos Ádám evangélikus lelkész mutatja
be. A könyv alapját a festőművész 12 festményből álló ciklus 
képezi, amely Jézus életének történetét meséli el. A maguk egy-
szerűségében és mélységében ábrázolt evangéliumi történetek az
egész katolicizmust felölelik, a néző úgy érezheti, mintha a képeken
az Ég és a Föld összeérne. Nagy Márta művészettörténészt, a könyv
íróját is először a képekből áradó béke, csend és nyugalom érintette
meg. 



Kicsi, 
de nagyon erős
Szentendrei KiSlány 
a Felnőtt rangliSta ÉlÉn

Zsámár Anna a II. Rákóczi iskola 5. osztá-
lyában tanul. Sportszerető szülők gyereke-
ként már óvodás korában kipróbált több
sportágat: ritmikus sportgimnasztikát, ak-
robatikus rock’and roll-t, de eközben is ál-
landóan futott-futkározott. Ahogy ő mondja:
a vérében volt a futás. Iskolakezdéskor vá-
lasztani kellett, hogyan tovább, és Anna a
futás mellett tette le a voksot. Ekkor nyolc-
éves volt. Azóta eltelt négy év, és a kitartó
gyakorlásnak, rendszeres edzésnek meg is
lett az eredménye: jelenleg a felnőtt toplista
élmezőnyében szerepel. 

országos ranglista 3. hely
Anna négy éve tagja a Pegazus SM Egyesü-
letnek, melynek vezetője Gedeon Zsolt, aki
egyből észrevette, hogy a kislánynak jó al-
kata van a futáshoz. „Nagyon szeretek ebbe
az egyesületbe járni, mert mindenkire
külön-külön nagyon odafigyelnek. Kis egye-
sület vagyunk, de nagyon erősek. Eleinte
sok helyen lenéztek minket, de ma már, ha
meghallják a nevünket, rettegnek, hogy jön-
nek a Pegazusok. Nem is akarok más egye-
sületbe járni” – mondja Anna.
Edzések hétköznap vannak, heti öt alkalom-
mal, a versenyeket általában hétvégeken
rendezik. Külön nehézséget jelent, hogy az
edzések Pesten vannak.

„Általában naponta 10 km-t futunk, de külön
feladatokat is szoktam kapni, úgyhogy még
itthon is edzek. Nincs sok szabadidőm, de
ezt nem is nagyon bánom. Szerencsére a
tanulás jól megy, hétvégenként pedig jut
időm a szórakozásra is.”
A legutóbbi bécsi fedett pályás futóverse-
nyen Anna 800 méteres futása olyan jól si-
került, hogy felkerült az országos ranglista
felnőtt női mezőnyének 3. helyére. Rend-
szeresen részt vesz a Futapest kupasoroza-

ton, melyet kéthetente rendeznek meg, ta-
valy a 2. lett a 10-14 éves korosztályban.
Anna igazából fedett pályán szeret futni,
mert azok keményebb versenyek, és ő sze-
reti a kihívásokat. Kedvence a 600, 800 és
1000 méteres táv. 
„Minden edzés és minden verseny után na-
gyon elfáradok, mert megpróbálom magam
teljesen kifutni, a maximumot kiadni ma-
gamból. Azért csinálom, hogy jó legyek
benne, mert csak úgy érdemes bármit is
csinálni. Mindenképpen szeretnék futó
lenni, álmom, hogy egyszer részt vegyek az
olimpián.”

akaraterőből jeles
Ezeket a fantasztikus eredményeket Anna
a kis növése ellenére érte el. „Hátrányt je-
lent, hogy ilyen kis termetű vagyok, korosz-
tályomban szinte mindenki magasabb
nálam. Nehéz a 30 kilómmal felvenni velük
a versenyt. Mindig mondják, hogy várjak
csak türelmesen, és én már sokat vártam.
Nagyon szeretem a futást, számomra soha
nem volt unalmas. Sok akaraterő kell hozzá,
de én elég akaratos vagyok” – mondja
Anna.
S hogy Anna milyen tehetséges sportoló, az is
mutatja, hogy gyaloglásban ő tartja a korosz-
tályos csúcsot, úgy, hogy nincs is külön ed-
zője. Mint mondja, erre a sportra születni kell.
Természetesen vannak nehéz pillanatok is,
előfordult, hogy arra gondolt, hogy na, most
abbahagyja. De túljutott a nehézségeken, s
úgy érzi, megtalálta azt a sportot, amit sze-
ret, és ahol eredményes lehet, s amelybe ér-
demes az idejét, az energiáját befektetni.

Sok sikert kívánunk az ifjú tehetségnek.
Hajrá Anna, csak így tovább!
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Három a bajnok 
Szentendrén!
Február első hétvégéjén Budapesten ren-
dezték a hazai muaythai legrangosabb
amatőr versenyét, az Amatőr Magyar Baj-
nokságot. Városunkat egy komoly csapat,
hat fő képviselte, a juniortól felnőtt korosz-
tályokig. A második legnagyobb kontingens
volt ez, ami külön tekintélyt adott a csapat-
nak! 
Fiaink rengeteget készültek a bajnokságra,
hiszen a tét nem volt kevesebb, mint a
svédországi világbajnokság kvalifikációja!
A légió két hónapja erőt megfeszítve, min-
dent félretéve edzett, és a siker nem maradt
el! Thaiboxolóink nem veszítettek meccset,
gyakorlatilag mindenkit egyhangú ponto-
zással, illetve technikai fölénnyel utasítot-
tak maguk mögé, így az idén három Magyar
Bajnokot avathattunk, és két ezüstéremnek
is örülhetünk, amelyek sérülés miatt nem
válhattak fényesebbé. 
Kimagasló eredmény ez, a klub életének
legfényesebb napja volt, büszkeség tölti el
a szívünket, hogy három harcost adhatunk

a magyar válogatottnak! Köszönet a város-
nak, köszönet a hatalmas szurkolótábornak
és a rendezőknek, mindenkinek, aki bármi-
lyen módon segített nekünk. Higgyétek el,
sikerünk mindenki sikere! Hajrá Szent-
endre!

A légionáriusok:
Albrecht Péter Magyar Bajnok
Hegedűs Márk Magyar Bajnok
Osztrogonácz István Junior Magyar Bajnok
Szabó András ezüstérem
Menyhért Marcell ezüstérem
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tornagyőzelem törökbálinton
A Sze-fi LSE a 2004-es korosztályával 2016. február 13-án részt
vett a Törökbálinton megrendezett rangos, VII. Farsangi Kupán. A
csapat olyan ellenfelekkel találkozott többek között, mint a Mé-
szöly Focisuli, az FC Budapest, a fehérvári Alba Kölyök Egyesület
csapatai. A Sze-fisek valamennyi meccsüket magabiztosan meg-
nyerve állhattak fel a dobogó legfelső fokára. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy két különdíjat is elhoztunk: Németh Bendegúz
sok-sok szép gólt lőve a gólkirály címét, Vattay Márton (a korosz-
tálynál egy évvel kisebbként) látványos cseleivel és góljaival a
torna legjobb játékosa címet érdemelte ki.   

Gratulálunk az újabb kupához és díjakhoz!

Fantasztikus welldance-sikerek
Alig múlt el két hónap az évből, a Welldance-táncosok máris négy
országos versenyen értek el nagyszerű sikereket többféle tánc-
műfajban. A január utolsó hétvégéjén lezajlott AMITA Dance Jam
Országos Táncversenyen az egyesület két hip-hop csapata, a Well-
dance Fusion és a Welldance Crew egyaránt arany fokozatú okle-
velet érdemelt, a Girls & Guns akrobatikus rock‘n’roll csapat pedig
az arany fokozatú oklevél mellé elnyerte a „Legtehetségesebb tán-
cos csapat” különdíját is. A versenyen indult két mazsorett csoport
közül a Welldance Girls ezüst-, a Welldance Angels pedig bronz
fokozatú oklevelet kapott. Egyéni díjazottakra is büszkék lehetnek,
hiszen a Welldance Fusion csapatból Nagy Henrietta a zsűritől ki-
érdemelte a „Legjobb színpadi alakítás” különdíját, az egyik edző
pedig kategóriájában elnyerte a legjobb produkciónak járó AMITA
Díjat. 

Februárban a Rock'n'Show és Fashion Dance táncosok is túlestek
az idei év első megmérettetésein, ahol újabb dobogós helyezések-
kel gazdagodtak a Welldance versenyzői mindkét műfajban. Az év
eleji nagyszerű eredményekre a koronát kétség kívül a február 
28-án, Nagykanizsán megrendezett ESDU DanceStar Hungary
2016-os kvalifikációs versenyen tette fel a Welldance. A junior for-
mációk között a Welldance Crew 1. helyezést ért el, a Welldance
Fusion pedig immáron a felnőttek mezőnyében az előkelő 4. he-
lyen végzett, és mindkét csapat kijutott a májusi World Dance Mas-
ters világversenyre, ahol már ötödik alkalommal szerepelnek majd
az egyesület versenyzői. Legyünk hát büszkék városunk országos-
és nemzetközi szinten is elismert táncosaira, akik a versenyek
mellett természetesen a városi rendezvényeken is mindig nagy
örömmel és igazán látványos produkciókkal kápráztatják el a kö-
zönséget Szentendrén és a környékbeli településeken egyaránt.

Bővebb információ: www.welldance.hu

a Kenguruk nagy ugrása
A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK ugróköteles lányai az idén
is kiválóan szerepeltek az országos megmérettetésen. 2016. 
február 13-14-én Zákányszéken rendezték az Országos Egyköteles
Szövetségi Versenyt, ahol öt korcsoportban, egyéniben, párosban
és formációs (4 fős) csapatversenyben mérhették össze tudá-
sukat. 

EGyÉNI EREDMÉNyEK:
II. hely Dévényi Dorottya (ifi korcsoport)  egyéni összetettben
II. hely Dévényi Nikoletta (serdülő korcs.)  30 mp gyorsaságiban
PÁROS EREDMÉNyEK:
II. hely Dévényi Dorottya és Szőllősi Júlia (ifi korcs.) összetettben
II. hely Dévényi Nikoletta és Hilbert Petra (serdülő korcs.)
gyorsaságiban
V. hely  Merényi Luca és Országh Adél (ifi korcs.) összetettben
FORMÁCIóS CSAPATVERSENy (4 fős)
II. hely Dévényi Dorottya, Szőllősi Júlia, Dévényi Nikoletta, Hilbert
Petra  (ifi korcs.) összetettben
Gratulálunk egyesületünk ugróköteles lányainknak az országos
versenyen nyújtott kiváló teljesítményükhöz, mellyel tovább öreg-
bítették városunk hírnevét.

n LENGyEL IBOLyA EDZŐ

A képen balról jobbra: Dévényi Dorottya, Hilbert Petra, Szöllősi Júlia 
és Dévényi Nikoletta



A holland szauna-
mesterek Zelenák
János meghívá-
sára érkeztek vá-
rosunkba, aki a V8
egyre népszerűbb
szaunaprogram-
jait  szervezi. A ha-
vonta 2-3 estét
kitöltő színvonalas
alkalmakra több-
nyire  hazai fellé-

pőket hívnak, s most nagy büszkesége az
uszodának, hogy a világbajnokságokat
megjárt, népszerű mester is idelátogatott.
A rangos magyar szaunakultúra hírére érke-
zett mester, Fabian Van Dijk nemcsak a
hazai wellness-élet felpezsdítését vette
célul, de Michelin-csillagos szakácsként
gasztronómiai  különlegességeinkkel is
nagy lelkesedéssel ismerkedett. Ittléte ide-
jén a szervezők házi halászléjén túl az
Aranysárkány Vendéglő és a budapesti,
híres-neves Náncsi néni vendéglő fogásait
is megkóstolta.
Február 27-28-án, pénteken és szombaton
este az egészséges ellazuláson kívül pará-
dés műsorban volt része a szauna szerel-

meseinek Szentendrén. „A mester, mint
Prométheusz, két lángoló jéglabdával érke-
zett, s angol nyelven köszöntötte a vendé-
geket, majd felvillantak a fények, elindult a
zene… többektől hallottam, ez volt életük
eddigi legnagyobb szaunaélménye” – me-
séli Zelenák János a különleges estéről,
majd hozzáteszi: „Nagy öröm számomra,
hogy a V8-ban kialakított, nemzetközi elvá-
rásoknak megfelelő mesterszaunába a leg-
rangosabb előadókat is meghívhatjuk. A 40
négyzetméteres szauna, a kellékek, a tech-
nika, a kályha, a fények az országban egye-
dülálló színvonallal várják a szauna
megszállottjait. Hamarosan elindítjuk itt
szaunamester-képzésünket, melyet a szent-
endreiek féláron végezhetnek, s március 8-
án itt rendezzük meg a hazai szauna-
mesterek első országos találkozóját. A
szeptemberi,  Németországban megrende-
zésre kerülő AufgussWM szaunamesterek
világbajnokságának a hazai kvalifikációs
versenye  – először hazánkban – szintén itt,
Szentendrén, a V8-ban lesz, július 15. és 17.
között.”
A V8 wellnessben péntekenként 17:20-kor
és vasárnap 16:20-kor kezdődő szauna-
programokra az Aufguss Masters Hungary

Facebook-oldalán lehet jelentkezni: https://
www.facebook.com/aufguss.hu.
Az alkalmakon az egészséges szaunázás
szabályainak megfelelően, fürdőruha nél-
kül, szaunalepedővel vagy anélkül lehet
részt venni. A szaunaprogramokon nem-
csak a nemek, de a korosztályok is vegye-
sek, a szervezők örömmel látják, hogy egyre
több fiatal választja hétvégére ezt a vidám,
feltöltő, egészséges programot. Az idén a
Tv2 és a Hír Tv stábja is forgatott a V8 mes-
terszaunájában, a szervezők kedvcsiná-
lónak ezeket is feltöltötték közösségi olda-
lukra. Érdemes megnézni!

2016 | március 7. SPORT 25

világhírű holland szaunamester járt a v8-ban!
Február utolsó hétvégéjén a szaunák nemzetközi hírű sztárja, Fabian Van Dijk tartott varázslatos prog-
ramot Nynke Smiddel a V8 Szabadidőközpont és Uszoda wellness részlegében.

teniszsiker
SzappanoS marci pároS magyar BaJnoK,
egyÉniBen iii.

Február végén bonyolította le a Magyar Te-
nisz Szövetség az U18-as Fedett pályás Or-
szágos Bajnokságot, amelyen Szappanos
Márton, a Dunakanyar TKSE első osztályú,
válogatott teniszezője, a szentendrei Refor-
mátus Gimnázium tanulója egyéniben és a
páros versenyszámban (Tamás Bencével –
Pasarét TK) indult.
Egyéniben Marci 3. kiemeltként egy könnyed
6:1;6:1-gyel vette az első kört. A második
körben már komolyabb csatát kellett 
megvívnia régi riválisa, Zeljenka Martin 
(Fagyas Team) ellen, akit három szettben
6:4; 6:7(2); 6:0-ra sikerült megvernie. A négy
közé jutásért Szekamov Márkkal játszott,
akit 6:1; 6:3-ra vert, így másnap már a dön-
tőbe kerülésért játszhatott azzal a Piros

Zsomborral, aki szettveszteség nélkül jutott el a legjobb négyig.
Sajnos az előző napi 2 egyéni és két páros meccs (összesen 7,5
óra játék!) olyan sokat kivett Marciból, hogy egy közel kétórás mér-
kőzésen 6:1; 6:2-re kikapott, így nem jutott a döntőbe, de ezzel a
vereséggel is harmadik helyezést ért el!
Párosban, Tamás Bencével 2. kiemeltként indult, és szett veszteség
nélkül jutottak el a döntőig, ahol azzal a Sipos Andrással kellett
szembenéznie, akivel az elmúlt szezonban a Dunakanyar TKSE szí-
neiben együtt harcolták ki a feljutást a csapat OB I-be. Marci és
Bence tartotta magát az eddigiekhez, és szettet sem vesztve nyer-
ték meg a döntőt, így ebben az évben ők az U18-as fedett pályás
páros magyar bajnokok!

Szappanos Marci 
és Tamás Bence

Nevezési díj: tartós
élelmiszer, melyet
a Szent Erzsébet
Karitász juttat el a
rászorulóknak.



u adáSvÉtel

Szarvasagancsot vásárolok magas áron.
Hétvégén is hívjon bizalommal! Tel. 06-
70-222-9707.

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

u álláSt KÍnál

Szentendre Városi óvodák pályázatot hir-
det óvodapedagógus munkakör betölté-
sére teljes munkaidőben. A
munkavégzés helye: Szentendre, Pannó-
nia utca 3. Pályázati feltételek: főiskola,
óvodapedagógus. Pályakezdők jelentke-
zését is várjuk, a nyelvvizsga megszer-
zése a gyakornoki idő lejártáig
szükséges. A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok: bizonyítványok fénymásola-
tai, erkölcsi bizonyítvány. A pályázatok
benyújtásának módja: elektronikus úton
Hajnal Szilvia részére:
ovodakozpont.szentendre@gmail.com,
vagy postai úton, a pályázatnak a 
Szentendre Városi óvodák címére tör-
ténő megküldésével (2000 Szentendre,
Pannónia utca 3.). További információ:
(26) 816-637.

Szórólapozáshoz, plakátragasztáshoz
Szentendrén és környékén keresünk fia-
tal, gépkocsival rendelkező, agilis mun-
kaerőt. Tel. 06-20-911-3232.

Szentendrei étterembe felveszünk pulto-
sokat, szakácsnőt vagy betanított szaká-
csot. Tel. (26) 311-175, 06-20-582-8847.

Több éves tapasztalattal rendelkező, 
lelkes, szakképzett, önállóan dolgozni
tudó virágkötőt keresek szentendrei
munkavégzésre. Önéletrajzot a fuggo-
kert.virag@hotmail.com e-mailcímre
várok, tel. 06-20-410-5600.

Szentendrei iskolabüfébe nem dohányzó,
kedves, csinos, gyors kolléganőt keresek.
Fényképes önéletrajzokat a fodorgha-
jeke@gmail.com címre várom.

Szentendrei étterem felvesz gyakorlattal
rendelkező kézilányt, konyhai kisegítőt,
takarítót. Tel. 06-70-529-2242.

Nyílászáró-gyártó. Szentendrei nyílá-
száró-gyártó üzemünkbe gyártó munka-
társakat keresünk. A jelentkezéseket
fényképes önéletrajzzal az
iroda@isokft.hu e-mail címre várjuk.

Gyártás-előkészítő. Szentendrei nyílá-
száró-gyártó üzemünkbe keresünk gyár-
tás-elkészítésben jártas munkatársat. 
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz-
zal az iroda@isokft.hu e-mail címre 
várjuk, a fizetési igény feltüntetésével.

A Pomázi Polgármesteri Hivatal pályáza-
tot hirdet pénzügyi előadó munkakör be-
töltésére határozatlan idejű közszolgálati
jogviszonyba, teljes munkaidőben. 
A munkavégzés helye: 2013 Pomáz, 

Kossuth L. u. 23. Bővebb információ
www.pomaz.hu oldalon.

A Pomázi Polgármesteri Hivatal pályáza-
tot hirdet településrendezési referens
munkakör betöltésére, határozatlan idejű
közszolgálati jogviszonyba, teljes munka-
időben. A munkavégzés helye: 
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23. 
Bővebb információ www.pomaz.hu 
és kozigallas.gov.hu oldalon.

Magyarország egyik vezető Field Marke-
ting ügynöksége asszisztenst keres
szentendrei irodájába. Szeret önállóan,
precízen és hatékonyan dolgozni? Jól tűri
a stresszt és szereti a határidős munká-
kat? Ha van irodai, adminisztrációs, szer-
vező munkában szerzett tapasztalata,
könnyen dolgozik excel és powerpoint
programokkal, eséllyel pályázhat az ál-
lásra. Az angol nyelvtudás előnyt jelent.
Jól szót ért a legkülönbözőbb partnerek-
kel? Jó a probléma megoldó képessége?
Kész arra, hogy teljes energiabedobással
hozzájáruljon a cég eredményeihez? Ha
mindez illik Önre, jó képességeket meg-
követelő munkát ajánlunk, kellemes, tá-
mogató környezetben. Várjuk magyar
nyelvű önéletrajzát az info@instore-
team.hu e-mail címre.

Önállóan dolgozni tudó, józan életű kő-
művest keresek alkalmankénti munkára.
Tel. 06-30-341-3423.

A szentendrei Labirintus étterem keres jó
kommunikációs képességgel rendelkező,
gyakorlott felszolgálót. Nem szezonális
állás. Angol nyelvtudás szükséges. Tel.
06-30-274-8571.

Szentendrei étterembe keresünk munka-
társakat a következő beosztásokra főál-
lásba, márciusi kezdéssel: konyhalány és
általános takarító, látványpultba ételki-
adó (jó kommunikáció elengedhetetlen,
nyelvtudás és konyhai jártasság előny);
látványpultba ételkészítő (szakácsvég-
zettség nem alapfeltétel). Kiemelt bére-
zés, melyhez az alapvető elvárások a
következők: erkölcsi bizonyítvány, káros
szenvedélyektől mentes élet, jó munkabí-
rás, vendégorientált gondolkodás, önma-
gára és környezetére igényes, ápolt
jelentkező. Tel. 06-30-618-6230.

u álláSt KereS

Intézői állást vállal építészmérnök. Lakó-
parkoknak közös képviselői és gondnoki,
magánházaknál ház-kert karbantartás,
gyermekfelügyelet, bevásárlás, eseten-
ként főzés. Tervezési munkát is vállalok.
Tel. 06-30-424-3143.

u egÉSzSÉg

Körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt. Ta-
nácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

Érszűkület kezelése szén-dioxid-fürdővel.
Nehézjárás, görcs, hidegérzet esetén pró-
bálja ki a Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-
340-1392.

u ezotÉria

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselem-
zés, energiafeltöltés, lelki segítség gya-
korlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

u KiadÓ laKáS

Kiadó Szentendrén 3 szintes, 360 nm-es
családi ház külön vagy egyben is. Tel. 06-
20-272-6733.

Másfél vagy kétszobás összkomfortos
albérletet keresünk. Tel. 06-30-871-9592.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó. Tel.
06-30-340-1392.

u laKáS, ingatlan

Eladó Szentendrén 3 szintes, 360 nm-es
családi ház külön vagy egyben is. Tel. 06-
20-272-6733.

Közvetlen a Bükkös patak partján eladó
1500 nm telken lévő, 100 nm alapterü-
letű, 3 szintes, jó állapotú családi ház.
Tel. 06-70-370-5437.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorá-
más, 1601 nm-es ingatlan áron alul
eladó. Víz, villany van. 50 nm kőház, nagy
terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. 
Irányár: 17 millió Ft. Web: telek.dago.hu.
Tel: 06-30-602-0232 

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel. 06-30-
605-7199.

Kertes lakások (40-180 nm-esek, igény
szerint) 190 000 Ft/nm áron eladók. 
Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén, a HÉV-végállomás közelé-
ben 58 nm-es lakás eladó 15,2 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-239-1299.

u oKtatáS

Angol és német nyelvoktatást vállalok.
Tel. 06-30-571-4995.

Érettségire felkészítés, korrepetálás tör-
ténelemből, magyarból nagy gyakorlattal.
Tel. 06-30-540-5639.

u párKereSő

Szentendrei 60-as keresi párját. Házias,
vidám természetű hölgyek jelentkezését
várom 45-55 éves korig. Szentendre és
környéke előnyben. Tel. 06-70-416-9321.

u rÉgiSÉg

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz tár-
gyakat, porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat
is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkész-
letet, tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes hagyaté-

kot. Első vevőként a legmagasabb áron.
Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

Magas áron vásárolok mindennemű
régiséget, bútorokat (Koloniált is),
órákat, festményeket, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat, ezüstöket,
kitüntetéseket, érméket, szőnyege-
ket, csipkéket, varrógépet, hangle-
mezeket, hagyatékokat(!) díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. 
Medveczky Zsuzsanna, 06-20-365-
1042.

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő legmaga-
sabb áron, készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüstöt, aranyakat,
bronztárgyakat, borostyánokat, porcelá-
nokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjta-
lan. Tel. (06-1) 789-1693,
06-30-382-7020.

u SzolgáltatáS

Bőrkikészítés Tahiban. Tel. (26) 300-948.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323.

Gyermekfelügyeletet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciá-
val és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigete-
lés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-
578-1468.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohul-
lámú sütő javítása. Tel. (26) 788-367, 06-
30-950-4187, Mezei Sándor.

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

u üdülÉS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő
részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel. 06-20-
494-2550, hevizi-apartman.hu.

Keszthelyen két fő részére március 19-től
26-ig 2 db egyszobás apartman 25 000
Ft-ért átadó. Tel. 06-70-271-0498.

u üzlet

Szentendre belvárosában jelenleg is 
működő, 110 nm-es étterem 70 nm-es
kerthelyiséggel kiadó vagy eladó. 
Tel. 06-20-996-3964.

A Püspökmajor-lakótelepen 15 nm-es
üzlet kiadó. Tel. 06-20-997-0671.

Szentendre óvárosában, a Péter Pál utcá-
ban felújított (10 nm eladótér + 13 nm
raktár + kert) üzlethelység kiadó 150 ezer
Ft/hó áron, vagy eladó 26 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-311-3007.

Szentendrén, a belvárosban üzlethelyiség
vendéglátói vagy kereskedelmi célra
kiadó. Tel. 06-20-237-1349.
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Húsvét előtti aukció!
Művészeti és műtárgy aukció az art Market Manufactoryban
2016. március 19. 11 óra
Szentendre, Paprikabíró utca 21. Castrum Center

A katalógus megtekinthető a Facebook Art Market Manufactory oldalon.
további aukció minden hónap 2. szombatján
Az aukciókon festmények, grafikák, művészi fotók, szobrok, porcelánok, 
kerámiák, üvegek, bútorok, lámpák,egyéb használati tárgyak és borok kerülnek
kalapács alá. A tárgyfelvétel folyamatos!



Jóga pismányban
Szentendre első kötéllel 

felszerelt jógaterme

Áprilistól minden hétfőn
18.00-tól  kötelesjóga 
Részletes tájékoztató, 

órarend:
asanayoga Szentendre
Tel: +36 30 934 2596
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