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+36 26 500 017, +36 26 500 018

rendőrség 107 +36 26 502 400
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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
PÜSPÖkMAJoR-LAkóTELEP: király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: kiralyG@pest.police.hu

tÁrsasÁG az ÉlHetŐ szeNteNDrÉÉrt
eGyesÜlet

Ön is szeretne aktívan részt venni
városunk sorsának alakításában?
Fontosnak tartja, hogy beleszólása legyen
Szentendre ügyeinek intézésébe
és a lakosság sokszínű
véleménye jelenjen meg a város ügyeivel
kapcsolatos döntési folyamatokban?
érdeklik a szentendrei ügyek és nyomon szeretné
követni a szentendrei Jarokelo.hu oldalon tett
bejelentések megoldódását?
Lényeges Önnek, hogy mi történik a városban,
szeretne tájékozódni városunk életéről
civil szemszögből is?
adója 1%-val támogassa a tesz-t!
1% a tiszta közéletért ― tesz
Adószámunk: 18039094-1-13

Jótékonysági bazár

április 9-én, szombaton 9-től 12 óráig
a Baptista imaház épületében
(Rákóczi F. u. 27.)
• használt ruhák
• háztartási eszközök
• csecsebecsék
Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat elfogadnunk, melyeket karitatív célra fordítunk.
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szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú
szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben
Fő tér 15.
(az ingatlan-nyilvántartásban Fő tér 16.)
szám alatt található,
összesen 105,5 m2 alapterületű,
2 szinten elhelyezkedő helyiség-csoportból álló
üzlethelyiség bérbevételére

Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei közös
Önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási Irodáján,
a városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
április 11. 9:00 óráig
(városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú
szentendre, 2335 hrsz-ú,
természetben Fő tér 16. szám alatt található,
emeleten elhelyezkedő, 71,07 m2 alapterületű
helyiségből és 8,21 m2 előtérből álló
helyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető
a Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal
vagyongazdálkodási Irodáján,
a városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve
a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
április 11. 10:00 óráig
(városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú,
szentendre, 1865 hrsz-ú,
természetben Bogdányi u. 1. szám alatt található
215 m2 alapterületű ingatlan
(melyből a felépítmények: 115 m2 épület,
36 m2 pince) bérbevételére.
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető
a Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal
vagyongazdálkodási Irodáján, a városi
Ügyfélszolgálati Irodán, illetve
a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról t
ölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
április 7. 9:00 óráig
(városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Dmrv +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
tiGÁz +36 26 501 100
t-Home hibabejelentés 1412
Fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, k-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
tourinform Szentendre +36 26 317 966

Közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

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 gyermekorvos, 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
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett), 319-354
szombat kálvária Gyógyszertár
kálvária út 33. 787-796
vasárnap vasvári Patika nyitva 8-13-ig (Sas u.10.,
312-825); kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
(kálvária út 33., 787-796)
vasárnapi ügyelet este 9 órától másnap reggel 7 óráig
Április 10. Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. T: 505-779
Április 17. Napvirág csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy. u. 20. Lidl mellett T: 319-354
Április 24. Szent Endre Gyógyszertár,
kanonok u. 4. T: 310-868
idősellátás – Gondozási központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
Árvácska Állatvédő egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

Átadták a felújított HÉv-aluljárót
a városról alkotott első benyomást jelenti
a szentendrei HÉv-aluljáró a tömegközlekedéssel érkező turisták számára. Korszerűsítése a komoly lakossági igény mellett,
leromlott állapota, balesetveszélyessé válása miatt is halaszthatatlanná vált. Felújításával egy kulturált, letisztult képet mutató
létesítménnyel gazdagodott a város.

A szentendrei Hév-aluljáró a Dunakanyar
körút építésével egy időben, az 1970-es
évek közepén épült, egy burkolatfestéstől
eltekintve azóta sem újították fel. A felújítás
idején a gyalogosforgalmat mindvégig biztosítani kellett, talán ezért sem vállalta magára egyik korábbi városvezetés sem a
feladatot. Most a tervezés megkezdésétől
számított egy év alatt megvalósult a korszerűsítés. Az önkormányzat 2015 márciusában kiírt ötletpályázatán díjazott három
pályamű (Borbás Péter, Golda János és a
Jassó építőműhely kft. munkája) közül a
zsűri Borbás Péter DLA építész tervét javasolta megvalósításra. A zsűri tagjai voltak:
dr. Benkő Melinda, a BME Urbanisztikai Tan-
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szék tanszékvezetője kósa János egyetemi
docens, Magyar képzőművészeti Egyetem,
Festő Tanszék, kolozs János főmérnök,
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal,
Aba Lehel főépítész, Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, verseghi-Nagy Miklós
polgármester és dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester.
A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, novemberben indult, az ajánlattevők közül a Tér kivitelező kft. legalacsonyabb összegű ajánlatát fogadta el
az önkormányzat. A kivitelezés teljes költsége bruttó 34 919 369 Ft.
Az alkalmazott anyagok és technológiák az
aluljáró szerkezetének megerősítését, a
hosszú távú, biztonságos használhatóságot szolgálják. A lépcsőhöz új teherhordó
vasbeton szerkezet készült, melyre a meglévő gránitlapok kerültek, csúszásgátló csíkokkal. Az aluljáró padozatán a megmaradó
aszfalt megtartására és tisztítására került
sor. A falakkal együtt javítást és festést kapott a mennyezet. A meglévő szerkezetre
porszórt acél zártszelvény rendszer készült,
melybe vandálbiztos lámpatesteket építettek be. A rámpák és az azokat összekötő
terület csúszásmentes, seprűzött felületet
kapott, akárcsak a felszíni járda. Monolit
vasbetonból épült a mellvéd, a korlát és az
információs tábla. Az információs tábla és
az aluljáró lejáratainak lépcsővel szemközti
felületei egyedi módon, felirattal és graﬁkával kerültek kialakításra. A biztonságos kivitelezés egyik záloga volt, hogy a tervező
és a műszaki ellenőr folyamatos műveze-

Fotók. Deim Balázs
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téssel garantálta a testület által jóváhagyott kiviteli terv maradéktalan megvalósítását.
A megújult szentendrei Hév-aluljáró ünnepi
átadását március 23-án tartották. Az átadón beszédet mondott verseghi-Nagy
Miklós polgármester, aki hangsúlyozta: „A
beruházással nem csak a balesetveszélyessé vált lépcsősor újult meg, hanem egy
letisztult, világos és hívogató kapu jött létre,
mely észrevétlenül vezeti át az érkezőket a
belvárosba. Az aluljáró felújítása a helyiek
jogos igénye volt, mellyel a város régi adósságát törlesztette, a korszerűsítés ugyanakkor az új városvezetés egyik legfontosabb
stratégiai célját: az épített környezet fejlesztését is szolgálja.”
Borbás Péter építész köszöntőjében úgy fogalmazott, maga is különösen fontosnak
tartja a városnak ezt a pontját. Mint
mondta, a felújítással újraértelmezett, új
tartalmakkal árnyalt kapuval lett gazdagabb
a város. „A tervezési koncepcióm lényege,
hogy kortárs építészeti eszközökkel visszaidézzek valamit a belváros harmonikus épített környezetéből, a szerelt fém burkolatok
helyett súlyosabb, masszívabb, tartósabb
anyagok, mint száz-kétszáz éves épületeink
vastag falai jelenjenek meg, valamint a föld
alatti helyzetet a legnagyobb mértékben átértékeljem, megfosszam annak negatív érzeteitől a fény és reﬂexiói által”.
Az átadó ünnepségen Czifra Gergely fuvolaművész, a vujicsics Tihamér zeneiskola
tanára Telemann fuvolafantáziákat adott
elő.
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Az izbégi iskola előtt, a reggeli időszakban
káosz van, ezért a lakók kérték a forgalmi
rendszer felülvizsgálatát, a rendőri ellenőrzés bevezetését. Mint elmondták, a Szentlászlói úton illegálisan parkoló autók miatt
szűkület alakul ki, és a gyalog közlekedő
gyerekek gyakran csak az út felől tudják az
autókat kikerülni. Többféle javaslat elhang-

Kérdések és válaszok

a külön vízórák terveztetését, de még mindig nem történt semmi. kolozs János főmérnök segítséget ígért az ügyben.
kérték az esővíz-elvezetés megoldását a
vasvári utcában és a vasvári óvodánál.
A Deák Ferenc utcaiak zárható szelektív
hulladék-sziget felállítására tettek javaslatot, mely zakar Ágnes képviselő asszony tájékoztatása szerint a közeljövőben meg fog
valósulni.
Elhangzottak kérések a köztisztasággal,
táblák, szemetes edények pótlásával kapcsolatban. A kutyák játszóterektől távol tartása is szóba került.
Gyalogátkelőhelyek és a gyalogosok nagyobb védelme is fontos kérdés.
Javaslat hangzott el a vasvári utcában a
járdán parkolók és a Deák Ferenc utcában
szabálytalanul parkolók büntetésére.

zott a gondok orvoslására, például a kerítés
áthelyezése, parkolóöböl kialakítása, buszmegálló áthelyezése stb. zakar Ágnes elmondta, hogy az első osztályosok a kisbán
házból a Családsegítő szolgálat épületébe
fognak átköltözni még ebben az évben, a
parkolás a felette lévő vasvári utcában fog
megvalósulni, és a gyerekek az udvaron keresztül, a zebrán átkelve juthatnak az iskolába. kolozs János városi főmérnök ígéretet tett a probléma megvizsgálására.
kérdés hangzott el a Füzespark fejlesztésének tervpályázatáról. A válaszból megtudtuk, hogy pályázat útján már kiválasztották
a közösségi tervező csapatot, akik áprilisban elkezdik el a munkát, és ugyanúgy, mint
a Postás strand tervezésekor, több alkalommal tartanak workshopot, ahol az érintettekkel, lakókkal közösen eldöntik, hogy hol
és mit kellene átalakítani, fejleszteni.
A lakók szerint nagy szükség van a parkolók bővítésre, mert jelenleg szinte közelharc folyik egy-egy helyért. A képviselő
elmondta, hogy a tervek szerint kb. 12-14
új parkolóhelyet alakítanak ki a Füzesparkban.
Egy Nyár utcai lakó panaszolta, hogy már
évekkel ezelőtt megrendelték és kiﬁzették

Ígéret hangzott el a Polgármesteri Hivatal
pályázati referensétől, hogy a Dunyha-program pályázatait továbbra is aktívan segíti és
támogatja a hivatal.
Javaslat hangzott el egy lakóautós pihenőhely létesítésére a városban, valamint a
Püspökmajoron megvalósult ﬁtness eszközökhöz hasonlók telepítésére a Bükkös-parton.
Bár nem a körzethez tartozik, de szóba került a Hév-állomás környékének rendezetlen állapota, amely megnehezíti a gyalogosok közlekedését, és a Hév környéki P+R
parkolóhelyek bővítése. A válaszból megtudtuk, hogy a Bkv és az önkormányzat
összefogásával nagyszabású átalakítás
lesz ezen a területen három éven belül.
Boda Anikó, a Hév környékének képviselője
közbejárását ígérte az ügyben.
Több köszönet is elhangzott a megvalósult
fejlesztésekért, javítási munkákért.
A felvetett problémák megvizsgálására, lehetőségek szerinti megoldására tettek ígéretet a vSz zrt. vezetői, Mandula Gergely,
Czakó Ádám, Pálinkás Attila, valamint kolozs János főmérnök, kosztek Gabriella pályázati referens és király Gergely körzeti
megbízott.

a parola Éteremben március 17-én rendezett fórum zakar Ágnesnek, a körzet (Kálvária
út, Bükkös-part, szentlászlói út, vasvári-lakótelep és Füzespark) képviselőjének
prezentációjával kezdődött. a képviselő a körzetben történt fejlesztéseket gyűjtötte
csokorba: szóba került a Nyár utcai járda megépítése, a Bükkös-patakon a gázló felújítása, a mókus-híd és környékének rendbe tétele, a művész téren lezajlott járdaépítés és
vízelvezetés megoldása, útjavítások-kátyúzások.

A múlt évi fórum óta megtörtént a Bükkösön a vízátfolyás megszüntetése, útjavítás,
a Füzesparkban a vízelvezetőre a rács felszerelése, a játszóterek javítása a vasvárin,
Nyár utcában, Szegedi utcánál, utóbbinál
egy új kút is megvalósult. Az összeállítás
végén zakar Ágnes a sikeres közösségi
programokról beszélt. Minden évben megszervezik a szemétszedést a Bükkös-patak
partján, a Szomszédünnepet, Mikulás-ünnepet a vasvárin. A 11-es főút alatti aluljáró
javítását, festését a Móriczos és izbégi diákok bevonásával május környékén tervezik.
A jövőről szólva szóba került az április 22-i
Föld napi takarítás, és az idénre tervezett
fejlesztések: utak javítása pl. a Lehel utcában, a füzesparki útépítés következő üteme,
a közvilágítás fejlesztése a Bükkös-patak
partján, hidak javítása a vis maior keretből,
a Szentlászlói úton a Tavasz utcai buszmegálló fejlesztése és a kálvária úti szociális bérlakások problémáinak megoldása
is. A Füzesparkban folytatódik a vízelvezetés javítása, valamint a Deák Ferenc utca virágosítása és a környék szelektív hulladékgyűjtésének megvalósítása is. Parkolási,
közlekedési gondok megoldásának ígérete
hangzott el a kovács László utcában és a
Füzespark északi oldalán.
zakar Ágnes végül megköszönte a városvezetők, a közös képviselők és a vSz zrt, a
Polgármesteri Hivatal és a Rendőrség munkatársainak segítségét, közreműködését az
elvégzett munkákban.

Köztisztaság, közbiztonság

Mandula Gergely, a városi Szolgáltató vezérigazgatója elmondta, hogy tavaly 500
nm-t kátyúztak, ami sokkal több, mint a korábbi években. Hamarosan megkezdődnek
a parkfenntartási munkák. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondta,
hogy szigetet csak oda telepítenek, ahol
közmegegyezés van a lakók között.
király Gergő körzeti megbízott szerint a
város rendészeti helyzete javuló tendenciát
mutat, kevesebb a vagyon elleni bűncselekmény, és növekedett a felderítés száma is,
amely szerinte a megújult bűnügyi osztálynak köszönhető. Hozzátette, hogy fokozták
a közterületi jelenlétet, már kutyával is
járőröznek. Mint mondta, a járőrök gyakran
civil ruhában vannak, és főleg az esti-éjszakai időszakban dolgoznak.
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Csatornázás utáni helyreállítás
Pintér Ádám képviselő a márciusi testületi ülésre készített előterjesztést a Dunakanyari Csatornázási Társulás (DCST)
csatornázási projektjét követő önkormányzati feladatokról.

Újabb hibalista készül

A csatornázási munkálatok után az érintett utcák sajnos még nem felelnek meg a
korábbi állapotnak, és még igen messze
állnak az ideálistól. Aktuálissá váltak azok
a felújítási és beruházási feladatok is, melyeket a csatornázás előtt célszerűtlen lett
volna elvégezni, ezért a képviselő javasolta, hogy az önkormányzat készítsen
tervet a következő évekre, hogy milyen
ütemben tudja helyreállítani a csatornázással érintett területeket, és mit kíván fejleszteni a város Leányfalu felé eső részén.
Tavaly év végén, a csatornázási munkálatok lezárása előtt készült egy részletes hibalista, mely tartalmazta a kivitelező
feladatait a fenntartási időszakban, a javítások nagy részét a kivitelező április hónapra ígérte. Azóta a csatornázott
utcákban újabb hibák is keletkeztek,
mivel a csatornafektetést követően elvileg hat hónapig maradtak volna burkolatlanok az utak, de ez az amúgy is sok
kellemetlenséggel járó munkákat elviselhetetlenné tette volna.
Az előterjesztés alapján elkezdődött a
feladatok kiosztása március 29-én, a fejlesztési iroda munkatársaival történt
megbeszélésen. Egy héten belül elkészül
az összes bejelentés felülvizsgálata, április 5-én pedig ismételten bejárják a városi mérnökök és az érintett önkormányzati képviselők az utcákat, hogy frissített hibalistákat készítsenek, mely alapján a kivitelező el tudja végezni a
garanciális időszak alatt kötelező javítási
munkáit.

pályázati felhívás:
rendészeti képzés

Rendészeti képzést indít a fővárosban és az
agglomerációban élő, rendőri hivatás iránt
érdeklődőknek Budapest Rendőr-főkapitánysága. A képzésre azon 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok jelentkezését
várják, akik a rendőri hivatással azonosulni
tudnak, és tervezhető, kiszámítható életpályán, biztos megélhetést nyújtó munkahelyen képzelik el jövőjüket. a pályázat
benyújtásának határideje: április 11.
A rendőrség honlapján elérhető a képzéssel
kapcsolatos részletes információ és jelentkezési lap: http://www.police.hu/a-rendorsegrol/allasajanlatok/irk-kepzes-hivatasosallomanyba-vetel-brfk. Naprakész információk továbbá a BRFk Bűnmegelőzési Portál
Facebook oldalán is.

idén 10 millió Ft

A csatornázás és a helyreállítási munkák
lezárásával immáron véglegesen lehet
rendezni az érintett utcákat megfelelő minőségi utak építésével. Az önkormányzat
saját forrásból idén 10 millió forintot különített el erre a célra, ami az egész területre nem elegendő, ezért ütemezetten
lehet végrehajtani az utak rendbetételét.
A megbeszélések alapján idén a Barackvirág utcában várható a munkálatok
elkezdése – viszont ezt még befolyásolhatja a DMRv tervezett vízvezeték-cseréje –, ahol a vízelvezetés mellett a rossz
minőségű kockaköves részt aszfaltozzák.
A következő években, mint főbb utak, a
várkonyi és a Berek utca, majd a Csóka
utca nem teljes szélességben aszfaltozott alsó része és a Berkenye utca kerülhetnek sorra.
A csatornázás eredményeként ugyanakkor több helyen készült teljes szélességű
úthelyreállítás, és a sávos helyreállítás is
jobb burkolatminőséget jelent a korábbihoz képest bizonyos utcákban. Ezek megóvása érdekében szükséges a forgalmi
rend, a súly- és sebességkorlátozások, a
táblázás felülvizsgálata, ami még a tavasszal várható.
Az előterjesztés emellett foglalkozik a 11es út biztonságosabbá tételével is, mivel
a csatornázási munkák miatt eddig nem
lehetett előre tervezni a szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokat, melyekre
az ország egyik legforgalmasabb közútjaként, valamint az elmúlt években történt
gyalogos balesetek miatt feltétlen szükség van a Magyar közúttal egyeztetve. A
11-es út Ady Endre úti szakaszán lámpás
kereszteződések híján szigetes gyalogátkelőhelyekre van szükség, melynek tervezését is elkezdik hamarosan.

VÁROS

rendőrségi hírek

Bűnmegelőzési előadások
az általános iskolában

A Szentendrei Rendőrkapitányság
vizsgálati osztályának vizsgálója, valamint a Barcsay Jenő Általános Iskola
iskolarendőre az iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak a biztonságos internetezés témakörében bűnmegelőzési
előadást tartottak. Ennek során a
diákok a rendőröknek feltehették kérdéseiket arról, hogyan használják a
világhálót biztonságosan, hogy ne válhassanak bűncselekmény áldozatává.

verekedett a sörözőben

könnyű testi sértés vétség, valamint
garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást
H. Attila szentendrei lakos ellen. A 30
éves férﬁ tavaly december 26-án Szentendrén, az egyik belvárosi sörözőben
szóváltásba keveredett egy férﬁvel,
majd lökdösődni kezdtek. A férﬁ a sértett fejét két alkalommal megütötte, aki
ennek következtében a földre esett.
H. Attilát a Szentendrei Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya gyanúsítottként hallgatta ki az ügyben, és a
szentendrei férﬁ ellen vádemelési javaslattal éltek az ügyészségen.

a kampány folytatódik

A Szentendrei Rendőrkapitányság
munkatársai kiemelt ﬁgyelemmel kísérik ebben az évben is a kerékpárosokat
és a gyalogosokat érintő balesetek
számának alakulását. közlekedési
akció keretében felszólították őket arra,
hogy ﬁgyelmet kell fordítaniuk a megfelelő láthatóságra, valamint a kerékpárosok esetében a kötelező felszerelések, világító berendezések meglétére,
karbantartására.
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erősödő
belföldi
turizmus

Alaposan átalakítja nyaralási szokásainkat
idén a terrorfenyegetettség a Szallas.hu
előfoglalási adatai és friss kutatása alapján.
A 2016 nyarára vonatkozó előfoglalási adatok, illetve az ezzel párhuzamosan készített
online kutatás alapján tíz megkérdezettből
kilencet befolyásol a terrorfenyegetettség a
nyaralási célpont kiválasztásakor. A magyarok idén olyan, korábban rendkívül népszerű
helyszínt utasítanak el, mint például Törökország. A szakemberek szerint mindennek
a belföldi turizmus számára pozitív hozadéka van, mert soha nem volt még ilyen
magas az év elején a nyári előfoglalás.
Azok körében, akik idén nyáron külföldre látogatnak, egyértelműen Horvátország a legnépszerűbb, minden 4. válaszadó ide
tervezi nyaralását. A horvát tengerpart
közkedveltségét egyedül a Balaton képes
felülmúlni: a kutatásában részt vevők kétharmada nyilatkozott úgy, hogy ha nyáron
vízpartra vágyik, akkor szívesebben utazik
a Balatonra, mint a horvát tengerhez.
top 5 ország, ahová nem utazunk
idén nyáron

1. Törökország
2. Egyiptom
3. Görögország
4. Tunézia
5. Szíria

top 5 belföldi nyaralási helyszín
az előfoglalások alapján

1. Siófok
2. Balatonfüred
3. zamárdi
4. Balatonlelle
5. Balatonboglár

a dunakanyari polgármesterek
az eurovelo kerékpárútért
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közös nyilatkozatot adtak ki a dunakanyari települések polgármesterei az Eurovelo6 térséget érintő szakaszának mielőbbi megvalósulása érdekében és a 11-es főút állapotával
kapcsolatban. A dokumentumot Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak
küldték meg. Ebben kifejtették, fontosnak tartják, hogy a Duna jobb partján és a Szentendrei-szigeten fekvő települések kerékpárral is biztonságosan elérhetőek legyenek.
A polgármesterek kinyilvánították, bárhogy dönt a kormány a szigeti és jobb parti nyomvonalak építésével kapcsolatban, egységesen támogatják és szorgalmazzák a kerékpárút-hálózat mielőbbi megépítését, tekintettel arra, hogy annak részbeni megvalósulása is
komoly előrelépést jelent a térség számára. A dokumentumot visegrád, Leányfalu, Szigetmonostor, kisoroszi, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Dunabogdány és Szentendre polgármestere írta alá.

Ugyanezen a találkozón a polgármesterek elhatározták, hogy a 11-es számú főút Szentendre és visegrád közötti szakaszának balesetveszélyessége miatt is közösen lépnek fel.
Ezért az út hibáinak kijavítása érdekében újabb levélben fordulnak Tasó László államtitkárhoz, valamint a Magyar közút Nonproﬁt zrt. vezérigazgatójához és megyei igazgatójához. A levélben arra is felhívják a ﬁgyelmet, hogy a 11-es út egyes szakaszai árvíz esetén
járhatatlanná válnak, ezért ezeknek a megemelését is szükséges a tervezés során ﬁgyelembe venni.

n
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tegyünk a kéménytüzek ellen!

a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek
száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya.

A háztartási tüzelőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő,
kezeletlen, száraz fahulladék égethető el, a háztartási hulladékok elégetését rendelet tiltja.
Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot
szabhat ki.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli a lerakódás mértékét, mely a kémény
keresztmetszetének szűkülését okozza. Ez több veszélyt is hordoz: a berendezés nem kap
elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben, és az
égéstermék visszaáramlik a lakótérbe, ezzel füst-, vagy szén-monoxid mérgezést okozva,
illetve a korom és kátránylerakódás beobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel, mely átterjedhet a lakóépületre.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben
sokkal nagyobb kárt tud okozni, ezért a Tűzoltóság felhívja a lakosok ﬁgyelmét, hogy a
légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a
kéményseprők részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Föld napja – takarít a város!
2016 | április 4.

szentendre város Önkormányzata a hagyományokhoz híven idén is a Föld napja
alkalmából széleskörű, több napos városszépítő akciót szervez, melyre várja a városlakók, intézmények, civil szervezetek
és a helyi cégek, vállalkozások csatlakozását. a program célja városunk közterületeinek takarítása, rendezése, szebbé tétele
a tavaszi megújulás jegyében. tegyük
rendbe együtt a Duna és a patakok partját,
köztereink és közútjaink környezetét! az
akció április 21– 24. között zajlik.

A Föld napi hétvégén a Szentendréért elhivatottan tenni akaró civil szervezetek, baráti
csoportok külön akcióterületeken végzendő
teljes körű „kertrendező" munkával segíthetik a városszépítő akciót, míg hétköznap a
cégek, intézmények dolgozóit kérjük, hogy
aznap ne munkahelyükön, hanem közterületen végezzenek közcélú munkát. A városlakókat, családokat pedig felkérjük, hogy
ki-ki a saját kerítése előtt takarítsa, szépítse
környezetét. Célunk, hogy rendezett, tiszta,

VÁROS
ápolt és átgondolt közterületet alakítsunk
ki magunknak összefogással!
várjuk a szemetes vagy gazos, elhanyagolt
helyszínekről szóló javaslataikat, bejelentéseiket, melyeket a program alkalmából
közösen megtisztíthatunk! A munkálatok
elvégzéséhez kesztyűt, szemeteszsákot
biztosítunk, melyeket az Ügyfélszolgálati
Irodán lehet átvenni.
A regisztrált résztvevőknek az Önkormányzat egynyári virágokat ajándékoz, ezzel is
lehetőséget biztosítva, hogy még szebbé
varázsolhassuk közvetlen lakókörnyezetünket.
Április 23-án szombaton a Regionális környezetvédelmi központ és Arborétum (REC)
területén Föld napi családi programok, előadások várják a családokat, érdeklődőket.

Bővebb információ a városi Ügyfélszolgálati Irodán (Dunakorzó 18., 26/300-407)

ugyfelszolgalat@szentendre.hu) érhető el.
regisztrációs űrlap kitöltése itt:
http://szentendre.hu/fold-napja-takarit-avaros/ regisztrálni április 18-ig lehet.

Föld napi takarítás a patakparton

a Ferenczy múzeumi
Centrum Föld napi
programjai

Program: szemétszedés a belvárostól az izbégi sportpályákig, medertisztítás, játszótér-javítás és szépítés. Eszközökről, kesztyűkről, konténerekről gondoskodunk.
A takarítást követően változatos programokkal várunk minden kicsit és nagyot a patakparti játszótérre:
• víg zoltán lovasíjász foglalkozása
• környezetvédelmi vetélkedő gyermekeknek
• élőzene
• eszem-iszom
Ebéd közben lesz lehetőség kötetlen formában beszélgetni a Bükkös-patak és környéke állapotának fejlesztéséről, jövőjéről. Alakítsuk és tervezzük környezetünket közösen!

Április 24. vasárnap 10:00 -12:00
Duna-korzó, Jókai Mór és a Fürdő utca
közötti szakaszon

szeretettel várunk minden szentendrei lakost április 23-án, szombaton a Bükköspatak és környékének takarítására! találkozó: 9 órakor a mókus hídnál.

Szervező: Bükkös Egyesület
Elérhetőség: bukkosegyesuletszentendre@gmail.com
www.facebook.com/bukkosegyesulet

CsalÁDi Nap a FÖlD NapJÁN
a DuNa-KorzÓN

A Föld napjához kapcsolódóan Guinness rekordkísérlet megvalósítására csábítjuk a
szentendrei lakosokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Minél többen vagyunk,
annál látványosabb lesz az akció! A rekord
teljesítéséhez szükségünk lesz fűzfaveszszőre, gallyakra és termésekre, ezért arra
bíztatunk minden érdeklődőt, hogy április
24-ig gyűjtögessen és hozza magával vasárnap! Eső esetén érdemes esernyővel érkezni! Találkozó 10 órakor a Duna-korzón.
Április 25. hétfő, 17:00
kmetty Múzeum (Fő tér 21.)

FÖlD NapJa KiÁllÍtÁs meGNyitÓ

A Föld napjára óvodások és iskolások számára kiírt pályázat nyerteseinek alkotásait,
a pályázatra érkezett terveket, vázlatokat, illetve a Föld napjáról diákok által készített
fotókat és ﬁlmeket április 25. és május 1-e
között egy kiállítás keretében a kmetty Múzeumban mutatjuk be. A megnyitó egyben
a közönségszavazás eredményhirdetése is.
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pályázat
szeNteNDre termÉszeti ÉrtÉKei

FotÓpÁlyÁzat

szentendre város Önkormányzata fotópályázatot hirdet a természet- és
környezetünk védelme, valamint természeti értékeink fontosságának
jegyében a Föld napja alkalmából.

Fotópályázati kategóriák
1. felső tagozatos kategória (5-8. évfolyam, 10-14 éves korcsoport)
2. középiskolás kategória (9-12. évfolyam, 15-19 éves korcsoport)
3. felnőtt kategória
Minden kategóriában egyénileg és
csoportosan is lehet fotókat benyújtani.
a pályaművek elkészítése
A pályázó a témához kapcsolódó maximum 3 db digitális vagy digitalizált
JPEG formátumú alkotással, vagy maximum 5 darabból álló fotósorozattal
pályázhat. Minden felvétel ﬁle-neve a
pályázó családneve és keresztneve
ékezetek nélkül egybeírva, majd a kép
rövid (egy-két szavas) címe. A családnév előtt se sorszám, se előtag ne szerepeljen.
A pályaműveket a kudett.krisztina@
szentendre.hu e-mail címre lehet
beküldeni. Egy küldemény mérete ne
legyen nagyobb, mint 20 MB. Ha szükséges, akkor a képek több levélmellékletként küldhetőek. A pályázaton való
részvételhez kérjük, töltse ki az online
jelentkezési lapot. A jelentkezési lap
kitölthető a www.szentendre.hu oldalon.
Az eredményhirdetés és díjátadó időpontjáról a résztvevőket telefonon és
e-mailben értesítjük.
pályázatok benyújtásának határideje:
április 26.
pályázatok értékelése
Az alkotásokat kategóriánként értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb
művek alkotóit vásárlási utalványokkal
jutalmazzuk. Minden fotópályázati kategóriában az 1-3. helyezettet díjazzuk.
Az I. helyezett: 40 000 Ft, a II. helyezett
30 000 Ft, a III. helyezett: 20 000 Ft értékű utalványban részesül. A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.
pályázati feltételek
Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázati anyag
beküldésével a pályázó, vagy törvényes képviselője elfogadja a pályázat
feltételeit és egyben hozzájárul, hogy
a rendezők a pályázattal kapcsolatos
elektronikus és nyomtatott publikációkban képeiket térítésmentesen használják az alkotó nevének és életkorának feltüntetésével.

megérkeztek a kikelet hírnökei

Az egyre nagyobb számban látható tavaszi virágok márciusban jelennek meg a hazai erdőkben – az ébredés nem csak a tél elmúltát és a megújulást, hanem a turistaszezon kezdetét is jelzi. A felmelegedő időjárás, a hosszú hétvégék és a zöldbe boruló táj ilyenkor
sokakat az erdőbe csalogathat, a természet védelme érdekében azonban nem árt a körültekintés.
A tavasz beköszöntét nem csak az erdei szimfónia, hanem néhány látványosan szép növényfaj felbukkanása is jelzi. Márciusban nyílik először az erdőben például a tavaszi kankalin, a pirosló hunyor, a sáfrány, az odvas keltike, a salátaboglárka, az ibolya, a csillagvirág,
a leánykökörcsin, és ebben az időben virágoznak a húsvéti ünnepkörből is ismert barka
virágzatukkal a különböző fűzfajok is. vajda Bertalan, a Pilisi Parkerdő zrt. munkatársa
ezek közül számos szemkápráztató virágot lencsevégre kapott, a teljes képgalériát a Parkerdő honlapján lehet megtekinteni.
A természetjárók ne feledjék, hogy a magasabban fekvő erdőterületeken még zordabb időjárási viszonyokkal is találkozhatunk, mint a városokban. vagyis kora tavasszal is fontos,
hogy megfelelően öltözködjünk, és jó túrafelszerelésben induljunk erdei virágnézőbe. A
virágokban pedig csak gyönyörködjünk. Fotózzuk, de ne szedjük le őket!
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Katonazenekari koncertek
a Fő téren

Április 9-én, 11 órától katonazenekari koncertet hallgathatunk
Szentendre Fő terén. A szervezők ígérik, hogy az első alkalom után
havonta akár többször is találkozhatunk e népszerű műfajjal a belvárosban. Ami már most biztos: a zenekar fellép május 1-jén, június 25-én a Sörfesztiválon, természetesen az altisztavatáson,
július 9-én, majd július 30-án és augusztus 27-én. A katonazenekari Fesztivál pedig idén is az első őszi napok egyikén, szeptember
18-án lesz!

Közös nyelvünk: a tÁNC

„Tavaszi Mese” címmel nagyszabású
nemzetközi táncbemutatót láthattunk
a PMk-ban, a tavaszi szünet utolsó
napján.
A szervezők számos országból hívtak
meg szereplőket, elképesztő színes és
változatos műsort varázsoltak a PMk
színpadára, előterébe, folyosóira. A
teljesség igénye nélkül: szerb, görög,
bolgár, török, baszk, izraeli és több magyar csoport lépett fel az
egész estés műsorfolyamban. élt és vibrált a könyvtár épülete, a
résztvevők az előtérben is ismerkedtek, barátkoztak egymással,
együtt fényképezkedtek. Ebben az igazi bábeli zűrzavarban egy tanulságot lehetett levonni - van közös nyelvünk: a zene és a tánc.
A Tavaszi Mese ősszel, novemberben folytatódik őszi Mese címmel, ismét várjuk a városunk színes és sok nemzetiséggel büszkélkedő híréhez méltó nemzetközi produkciót.

március 15. testvérvárosunkban, Kézdivásárhelyen

mint testvérvárosi delegáció, Gábor Áron szobránál, majd Nyergestetőn is elhelyeztük koszorúinkat az emlékezés és a tisztelet jeléül.
Eltűnődik az ember, hogy 900 km-re a magyar határtól, Románia
közepén állva találja meg, hogy mit jelent magyarnak lenni, milyen
is az igazi hazaszeretet. Paradox helyzet, de az erdélyi magyarokkal találkozva döbben rá az ember, hogy milyen nagy szükségünk
van az összetartásra, arra, hogy mint két testvér örömeinket, bánatainkat megosszuk egymással, és milyen fontosak ezek a találkozások.
A delegáció tagjai voltak: Boda Anikó, zakar Ágnes, Dombay zsolt
önkormányzati képviselők, valamint Jolanda Willemse, Ton Willemse, Trombitás Gábor és T. Dévai éva, akik a Szentendre Nemzetközi kapcsolatainak Egyesületét és az Európai Civil
koordinációs Egyesületet képviselték.

Március 15-e a szabadság, a tenni akarás, a forradalom és a magyarok összetartozásának ünnepe. Ezt legjobban a határon túl
megrendezett ünnepélyeken lehet átélni. kézdivásárhely minden
évben vendégül látja ezen a jeles napon magyarországi testvérvárosainak küldötteit, így Szentendréét is. Nem először vehettem
részt Szentendre város küldöttségének tagjaként a forradalom ünnepén székelyföldi testvérvárosunkban, mely ismét felejthetetlen
élményt jelentett.
vendéglátóink több napos programsorozattal készültek az évforduló ünneplésére, mely a zúg Március szónokversennyel vette kezdetét, és március 15-én este gálaműsorral zárult. A központi
ünnepségen a helyi diákok és tehetségek kerültek reﬂektorfénybe,
majd a lovas huszárok és falvak, immár hagyományos és nagyon
látványos, szívet melengető felvonulására került sor. Ezt követően,

köszönjük Szentendre város Önkormányzatának a lehetőséget és
kézdivásárhely Polgármesterének, önkormányzatának ezt a felejthetetlen március 15-i ünnepélyt!
zAkAR ÁGNES kéPvISELő
TRoMBITÁS GÁBoR (ECkE)

köszönet

Szeretném megköszönni a vasvári-lakótelepen rendezett március
15-i megemlékezést a kulturális kft.-nek, Huba Lilla tanárnőnek a
műsor összefogását, kun Csaba képviselőnek a beszédet, Papp
virágnak, Dömény krisztiánnak és tanítványainak az ünnepi műsort, és Háfra János közös képviselőnek a szervező-rendező munkáját!
n

zAkAR ÁGNES ÖNkoRMÁNyzATI kéPvISELő
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Áprilisi elŐaDÁsoK
szeNioroKNaK

Tisztelt Szentendrei Szeniorok!

A Szentendrei Önkormányzat hivatalos szeniorképzése kapcsán ezúttal is több
programra hívjuk fel a ﬁgyelmüket:

• Április 12-én kedden, 15 órától indul
Dr. Jászberényi József, a zSkF felnőttképzési igazgatója háromrészes étkezéstörténeti sorozata, amelynek témája Erdély gasztronómiája. Az előadás során végigjárják Erdély összes
néprajzi és gasztronómiai régióját:
Besztercétől kalotaszegig, a királyok
földjétől Biharig. A második előadásra
április 19-én, kedden, 15 órától, a harmadikra április 26-án, kedden, 15 órakor kerül sor. A mindhárom előadásra
szóló belépődíj/bérlet 1200 forint, az
egyes előadásokra 500 forint. Az előadások helyszíne az Aranykor központ
(Dunakorzó 18.) emeleti tanterme lesz.
• Április 12-én, kedden, 16 órától Dr.
Molnár krisztina, a Pető András Intézet
tehetséggondozási igazgatója, és a
zSkF óraadó tanára előadására kerül
sor. Az előadás címe: Stresszkezelés,
konﬂiktusmegoldás a mindennapokban címmel. Az előadás belépődíja:
500 forint. Az előadás helyszíne az
Aranykor központ (Dunakorzó 18.)
emeleti tanterme.
• május 6-án, pénteken, 15 órától
Moór Ágnes, a zsigmond király Főiskola idősképzési szakirányos hallgatója tart előadást, kapcsolattartási
formák, közösségépítés az internet világában címmel. Az előadás belépődíja: 500 forint. Az előadás helyszíne
az Aranykor központ (Dunakorzó 18.)
emeleti tanterme.
Szintén jelezzük, hogy a tavasz végén
is folytatódnak angol nyelvóráink és
időstorna kurzusunk. Ezekre folyamatosan lehet jelentkezni a 06 30 692 47
46-os telefonszámon.
várunk minden szentendrei és környéki 50 év felettit!
Tanulni sohasem késő!

n ARANykoR kÖzPoNT
SzENTENDRE

témahét a 60-as szám jegyében

XXX. évf. | 6. szám

A Szentendrei Móricz
zsigmond Gimnáziumban az idei tanévben
már jó néhány rendezvényen megemlékeztünk az iskola fennállásának 60. évfordulójáról. Március 16-a és
23-a között az iskolai témahét középpontjában
is a gimnázium jubileuma állt. A nyitó rendezvény egy szülinapi parti
volt, ahol felköszöntöttük az iskolát, s az osztályokat jelképező 17
szeletből álló hatalmas
tortával ünnepeltünk.
A hat nap eseményei
során a diákok jobban megismerhették az iskola történetét, kialakítottunk egy olvasósarkot, ahol régi diákújságokat, az iskoláról szóló cikkeket olvasgathattak az érdeklődők.
Több osztály különleges iskolabejáráson vehetett részt. Nyugdíjas tanáraink látogattak el
hozzánk: közülük néhányan tanórát tartottak, mások idegen nyelvi versmondó versenyen
zsűriztek. Bepillantást nyerhettek a mostani tanulók régi tankönyvekbe, egy technikatörténeti kiállításon régi műszaki eszközöket, iskolai taneszközöket láthattak, tanórákon régi
dolgozatok feladataival találkozhattak. Az iskolarádióban az elmúlt évtizedek slágerei szóltak. De nemcsak a múltba merültünk, gondoltunk a jövőre is. Egy ládányi időkapszulát ástunk el az iskola kertjében a 70. jubileumi tanévet ünneplő iskolaközösségnek üzenve. A
témahét legfőbb célja mindezek mellett az volt, hogy a mostani móriczosok megérezzék:
egy iskolai nagyközösség részei. Ezt a célt szolgálta az iskolai váltófutás, ahol a jubileum
jelképét viselő zsiga névre keresztelt bábut kellett 6 órán keresztül folyamatosan mozgatni, a teljes iskolaközösség ﬁai és lányai tartottak közös kick-box bemutatót. Az ünnepi
hét záróeseményén az iskola előtti téren tartott villámcsődület során az iskola diákjai és
tanárai együtt jelenítették meg a 60-as számot egy közös tánccal. Az eseményről a drónokról készült felvételek felhasználásával a diákok hamarosan elkészítik azt a rövidﬁlmet,
amely megtekinthető lesz a gimnázium honlapján.
A jubileumi rendezvények sora ezzel még nem ért véget, a Móricz zsigmond Gimnázium
60. tanévét június 10-én ünnepi gálával zárjuk.

Gizella-díj

Május 7-ig lehet minden szentendrei általános iskolának leadnia a Gizella-díjra javasolt tanulójának a pályázatát. A kellár F.
János Immánuel által alapított és Pistyur
Imre Munkácsy-díjas szobrászművész által
tervezett díjat harmadik alkalommal fogják
majd átadni az ősz folyamán. Az iskolákban
már plakátok és prospektusok is hirdetik a
nagyszerű lehetőséget, a díj honlapján
pedig további információ tudható meg a tanárok, a szülők és a diákok számára.
www.gizelladij.hu
gizelladij@gmail.com

senior mentor program

A Civil vállalkozások közhasznú szervezet
55 év feletti felnőtteket keres, hogy – mint
mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás
diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program
tagja:
• segítsen egy ﬁatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb
felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

eleven Örökség Helytörténeti vetélkedő iv.
2016 | április 4.
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Újabb fejezetéhez érkezett az egész tanévet átívelő „eleven Örökség” – Helytörténeti vetélkedősorozatunk. a iv. fordulóban
a diákok ízelítőt kaphattak a közigazgatásról, önkormányzatiságról, valamint városunk működésébe pillanthattak be a hivatal
dolgozói által, akik a feladatsorokat összeállították.

A mostani verseny a Polgármesteri Hivatal
épületében zajlott, ahol a diákok nyolc helyszínen nyerhettek betekintést az intézmény
összetett munkájába.
A csapatok nagyon fegyelmezetten és
örömmel hajtották végre az irodák által
meghatározott feladatokat, úgymint építéshatósági ügyintézés, házasságkötési szándék bejelentése, fakivágás ügyintézése,
üzlethelyiség nyitásának feltételei, parkolási matrica ügyintézése, szociális támogatás kérelmezése.
A forduló részeként dr. Gerendás Gábor
jegyző tartott prezentációt városunk közigazgatásának felépítéséről, működéséről,
ezek az információk szintén szerepeltek
abban a kérdéssorban, amelyet szinte maximum pontszámmal teljesítettek a csapatok!
végül verseghi-Nagy Miklós polgármester
fogadta a diákokat, akivel interjút készítettek, majd cikket írtak a hallottakból. A zsűri
pontozása szerint a legjobb három írás a
Barcsay, a Ferences és a Református iskola
csapatáé lett.
A Iv. forduló szoros eredményeket produkált. Három első helyezés alakult ki az Agy
Tanoda, a Barcsay Jenő Általános Iskola és
a Szentendrei Református Gimnázium között. A második helyen szintén holtversenyben végzett ebben a fordulóban a Ferences
Gimnázium és a Szent András Általános Is-

kola csapata. Harmadik helyezett a Rákóczi
Ferenc Általános Iskola.
Gratulálunk a csapatoknak a nagyszerű teljesítményükért, találkozunk április 15-én,
pénteken az v. fordulón, ahol Szentendre
természeti adottságaival ismerkednek a
gyerekek.
n SoLTéSz EMESE TÁRSADALMI
kAPCSoLATokéRT FELELőS REFERENS

az újságírói feladat nyertes írása

milyen a mi polgármesterünk?

Sokszor vetődik fel ez a kérdés. Sokszínű válaszaiból megtudtuk, hogy már gyerekkorában is
vezető egyéniség volt. Karmester szeretett volna
lenni, de ez nem teljesült, ám lehet, hogy ez kellett
ahhoz, hogy rájöjjön, mihez is ért valójában. Mivel
a matek és a ﬁzika volt a kedvenc tantárgya, ezért

a Műszaki Egyetemre jelentkezett, és villamosmérnökként végzett. Mindig a közösség szolgálatába szeretett volna állni, pontosan ezért érzi
úgy, hogy illik hozzá ez a munka. Szentendre számos rendezvényén vesz részt, és mindegyiken
örömmel.
Mivel Szentendre a ﬁatalok városa, polgármesterünk szoros kapcsolatot ápol az iskolákkal, próbálja bevonni a gyerekeket a kulturális programokba. Interjúnk során megtudtuk, hogy szeret
utazni, bár gyerekkorában nem volt rá lehetősége,
később eljutott Amerikába és Európa számos országába.
Interjúnk végén feltettünk neki pár villámkérdést.
A válaszokból kiderült: jobban kedveli az operát,
mint a színházat, a történelmet, mint a földrajzot,
a kutyát, mint a macskát, megtudtuk, hogy inkább
a csapatsportot választja, mint az egyénit. Az
egyik kérdésünk elgondolkodtatta, hogy az édest
vagy a sóst szereti-e jobban. Végül választása az
édesre esett.
n

BARCSAy JENő ÁLTALÁNoS ISkoLA CSAPATA

szakmák éjszakája
a petzeltben!
Április 15. péntek, 16:00-21:00

A váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakközépiskolája és Szakiskolája április
15-én szakmai programokkal csatlakozik az
első, országosan meghirdetett rendezvénysorozathoz.
Április 15-én 16 és 21 óra között az alábbi
programokkal találkozhatnak az érdeklődők
a Petzelt iskolában:
• élelmiszer tévhitek – előadás
• Ehető gyomok, ehető virágok – előadás
• kisül, hogy mi sül! – pékbemutató
• zöldségtermesztés a ház körül és az iskolaudvaron
• kuka vagy komposzt! – előadás
• Díszítsd, vidd, edd! – süteménydekorálási bemutató
• Fél disznótor – malackodó bemutató
• Irodalmi bemutató
• Ínyencségek kóstolása: kürtős kalács, vadkolbász,
szalámi, valami a bográcsban
• olasz tészták bemutatója
• Borkóstoló – borbemutató
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Költészet napja

vendég: Jókai anna

ii. Dömdödöm versíró verseny

A szentendrei völgyzugoly gyerekkönyvesbolt második alkalommal hirdeti
meg a Dömdödöm versíró versenyt a
költészet napja alkalmából. Az idei versenyre humoros műveket várnak az ifjú
nevezőktől, minimum 4, maximum 16
sor terjedelemben. A verseket a könyvesboltban (Fulco deák u. 12.) vagy a
bibliomankft@gmail.com címre várják.
A pályaműveken a vers címét, a pályázó
nevét, korát, iskoláját kell feltüntetni.
Eredményhirdetés április 22-én, pénteken 18 órakor lesz a kiskönyves éj programsorozaton belül a völgyzugoly
könyvesboltban. A nyertesek könyvutalványt kapnak.

a Költészet napja leányfalun

Idén 13. alkalommal ünnepelik Leányfalun a költészet napját Patak Márta író,
műfordító szervezésében. Ebben az
évben a kortárs költészeté a főszerep.
Rendhagyó módon kiállításra, megnyitóra és egyben kis fogadásra invitálják
a költészetkedvelő közönséget. Szeretettel várnak mindenkit a könyvtár előtt
(Leányfalu, Faluház), a gesztenyefák
alatt.

XXX. évf. | 6. szám

transzcendencia

...címmel nyílt kiállítás a MANk Galériában
a Németh-kríza házaspár gyűjteményéből.
kurátor: Szepes Lászlóné.
A kiállítás április 20-ig látogatható, hétköznap 9-17, hétvégén 10-17 óra között.

Április 19-én, kedden 16 órakor a zsíros
kenyér extrákkal programsorozat április
vendége Jókai Anna író lesz.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a
Pest Megyei könyvtárba (Pátriárka u. 7.), a
belépés ingyenes.

Görög táncház

Április 16-án szombaton 17-19 óra között
ismét GÖRÖG TÁNCHÁz élőzenével, táncoktatással. A rendezvény a megszokott
módon, a Barcsay Jenő Általános Iskolában lesz (kálvária út 18).
Mindenkit szeretettel várnak!

Hamvas Burgenlandban

Hamvas Béla – pannóniai világpolgár címmel kiállítást és az írót
bemutató szakmai programot szervez az Europahaus Burgenland
és az ARS et vITA Alapítvány Szentendre.
Helyszín: a burgenlandi szakfőiskola diákszállójának aulája:
Campus 2, Eisenstadt (kismárton).
Április 11. hétfő 19:00: a pannon génius – Részletek fölolvasása
Hamvas Béla műveiből, kerekasztal-beszélgetés

Április 20. szerda és 22. péntek: university of trees
Szeminárium Shelley Sacks és Wolfgang zumdick szereplésével,
Hamvas Béla ﬁlozóﬁájának és gondolatainak bevonásával,
közép- és kelet-európai résztvevőkkel.

Fényjátéktér
2016 | április 4.

Beszélgetés Regős István festőművésszel kiállítása kapcsán
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Jellegzetes kelet-közép-európai hangulatú
képek. kafka és Hrabal írásai, Menzel ﬁlmjeinek hatása alatt valami hasonlót kerestem valaha, de a képzőművészet terén nem
találtam ilyen karakteres festészetet. Emiatt is választottam egy nagyon önálló, nagyon eltérő utat.

elvont, élőlények nélküli, szürreális világot
ábrázolsz a festményeiden. az épített környezet vagy a természeti táj ridegsége, geometrikus volta jellemzi ezeket.
Ha egy ember megjelenik, idilli életképpé
változik a mű. A képeim utalások, emberábrázolásra nincs szükségük. Az ember
alkotta tárgy megjelenítését tartom fontosnak, ennek van szerintem drámai hatása.

a Ferenczy múzeumi Centrum a kortárs
szentendrei művészeket bemutató új kiállítóhelyét, a szentendre-termet a napokban a te „Fényjátéktér” című tárlatod avatta
formabontó, frappáns megnyitóval, amelyen – az önmagát írónak, költőnek, műfordítónak, tűzoltónak, katonának és vadakat
terelő juhásznak tituláló – laczkﬁ János
vezette a nagyszámú közönséget a képek
hatására született írásaival.
A tárlat is rendhagyó, hiszen ez az első „kurátori”, vagyis egy bizonyos elképzelés
alapján összeválogatott kiállításom. Amikor
kopin katalin kurátor megkeresett az ötlettel, hogy a képeimen levő, vissza-visszatérő
témák alapján rendezne itt kiállítást, ráadásul elsőként, meglepődtem.

Bő tíz éve volt szentendrén tárlatod. Nem
számítottál egy újabbra?
A hatvanadik születésnapomat tavalyelőtt
„megúsztam”, s már nem is gondoltam rá.
Örömmel mondtam azonban igent. Három
hónapom volt a rákészülésre. Ez a kiállítás
végül is nem a teljes életművet, hanem széles spektrumú sorozatokat mutat be, a kezdetektől napjainkig, ráadásul nem időrendben.
ezek a sorozatok egy-egy motívum – világvevő, Bőrönd időutazóknak, szürreália,
Fürkésző fény, Klasszikusok, Jellemrajz
nyaralóval, Kilátások – köré rendeződnek.
a szinte mérnöki precizitással megfestett,
szűkszavú, abszurdba hajló alkotások csoportjait ezek fűzik össze.

Képeiden a legprózaibb használati tárgyak
műtárggyá alakulnak, új tartalmat, új értelmezést nyernek. mitől válik számodra valami témává?
Attól, ha inspirál, ha elég érdekesnek tűnik,
vagyis ha a műtárgyban találok kifejezési
formát. A 20. századi képzőművészet ismert fogalma, az „objet trouvé” (a talált
tárgy) – belelátni egy tárgyba valamit, ami
sok ember érzéseit fejezi ki. Egyszer találtam egy kis újságfotót Frank Lyold Wrightról, amint a kocsijában ül, s csak a
visszapillantó tükörben látni az arcát. Innen
indult a gondolat, hogy a mai emberek többsége távolságtartással, az autóból látja a világot. Ez a motívum többször is előjött a
képeimen.

az ötlettől a megvalósulásig folyamata érdekelne. Ha meglátsz egy régi vulkánﬁeber bőröndöt, hogy lesz ebből tárgykép,
amelyen a vörös csillagos parlament előtt
sorakoznak az ötvenes évek babakocsijai,
utalva a ratkó-korszakra?
Ha megszerzek egy tárgyat, egy ideig nézegetem, gondolkodom rajta. Hogy mi jut vele
kapcsolatban az eszembe. Sokszor félreteszem, előveszem, azután, ha megvan az
ötlet, már könnyű.

Képeid egyik hangsúlyos motívuma a
zene...
Fontos számomra. Sok közöm volt hozzá
már a gyerekkoromban is – énekeltem a
Rádió Gyermekkórusában, és sokáig zongoráztam. Ráadásul Salzburgban voltam
kétszer egy-egy hónapos ösztöndíjjal, ami
nagy hatással volt rám – Mozart portréja, ﬁgurája több képemnek is a témája.

az egyik főműved, a Gauloises, a párizsi
Champs Élysées csillogó eleganciáját ütközteti a kenderkóc-füstöt okádó, papundekli trabanttal – Kelet-Közép-európa és
a vágyott Nyugat világát.
Ez a kép az első nyugati utunk katartikus élményéből született, amikor Trabanttal Párizsba mentünk, s azt a furcsa érzést jeleníti
meg, amit mindenki megélt a nagyvilággal,
a szabadsággal való első találkozáskor.

Hogyan élted meg később azt az élményt,
hogy a nyolcvanas évek végén elért végre
ide is a szabad világ?
A rendszerváltással véget ért a művészek
viszonylagos egzisztenciális biztonsága. A
képzőművészet presztízse csak látszat.
Addig létezett az ún. képcsarnoki festészet,
ami a vásárlásokkal biztosította a napi
megélhetést. Az csak álom, hogy a művészetből normálisan meg lehessen élni. Nem
lehet belefeledkezni az alkotásba, ha nincs
miből kiﬁzetni a gázszámlát.

mit tudtak kezdeni a képzőművészek ezzel
az új helyzettel?
A rendszerváltás utáni légüres térben, aki
tudott, elment tanítani, a többiek pedig
kényszervállalkozásba kezdtek, ahogy mi
is. Feleségem, Anna textilművész, számára
is megszűnt a háttér. Ezért döntöttünk úgy,
hogy a házunk pincéjét rendbe hozzuk, s ott
nyitunk egy kortárs design galériát, amelyben a kollégákat is segítve színvonalas magyar és nemzetközi tárgyakat árulunk.

a mostani kiállítás számodra is rácsodálkozás, hiszen egykor eladott, rég nem látott képeid kerültek most vissza
átmenetileg hozzád. milyen érzés megválni egy műtől?
A '85-ös első önálló kiállításom után kezdtek hozzám jönni a gyűjtők, elég sok képet
eladtam itthon és külföldön egyaránt.
Nehéz megválni egy képtől, de meg kell
élni. Örülök azonban, ha valakinek tetszik,
és szívesen él vele együtt.

Hány alkotásod van közgyűjteményben?
kettő a Ferenczy Múzeum gyűjteményében
található, egy munkám pedig a váci Tragor
Ignác múzeum tulajdona. Egy pedig, a Széchényi Döblingben a nagycenki Széchényi
Emlékmúzeumban van, annak is a raktárában – nincs ugyanis kiállítva.

most, amikor szinte egyben láthatod az eddigi életművet, hogyan összegzed?
Ezen a kiállításon számomra is újdonság
egyben látni a régi és a mai képeimet, így
töményen, s ez ráébreszt alapigazságokra.
Lassan dolgozom, kevés képem van – 30 év
alatt kb. 400 képet festettem. Stilárisan is
sokat változtak a képeim. Régebben lazábban, áttetsző színekkel, ma viszont már 5–
6 réteg festékkel festek.

1973 óta élsz szentendrén. mennyiben hatott képeidre a város festői öröksége, szelleme, hangulata?
Nem használom a képeimen az egyébként is
tűnőben levő szentendrei motívumokat, számomra inkább a hely szelleme követendő.
Az innen kiemelkedő művészet, például az
Európai Iskola, mindig nagyon önálló volt.
Jó itt lakni, jó, hogy ennyi művész él itt
együtt, jó érzés kimenni a Fő térre, találkozni a többiekkel, akiknek ugyanazok a
problémái, azonosak a gondolataink.
n

RAPPAI zSUzSA

13

14

xxx. szeNteNDrei tavaszi FesztivÁl
KULTÚRA

XXX. évf. | 6. szám

Április 8-24. között ismét igazi kulturális, összművészeti zsongás fogadja a Szentendrére látogatókat, hiszen a jubileumi,
XXX. Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretén belül több mint 30 színházi, zenés, irodalmi és ismeretterjesztő programra
kerül sor, valamint 10 kiállítás közül választhat majd a közönség.
Részletes program és jegyvásárlási lehetőség: www.szentendreprogram.hu, Tourinform iroda (Dumtsa Jenő u. 22.).
on-line programfüzet: iranyszentendre.hu. A fesztivál programfüzetét a város frekventált pontjain megtalálja!

Április 5. kedd, 19:30
DMH Barlang (Duna-korzó 11/a.)
Jazz KluB – BorBÉly mŰHely
vendég: Tímár Sára

Április 8. péntek, 18:00
Barcsay iskola színházterme
(kálvária u.)
a vuJiCsiCs tiHamÉr zeNeisKola
FilmzeNe KoNCertJe
Április 8. péntek, 19:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
JaNiKovszKy Éva:
a lemez KÉt olDala
Előadják: Fullajtár Andrea, kovács
Patrícia, Nagy viktor, Sipos Imre
A lemezt elővette és feltette:
Tollár Mónika

Április 9. szombat, 18:00
Pro Musica kamaraterem (Ignatovity
utca 2.)
KeCsKÉs eGyÜttes
– a KuruC Kor zeNeKÖltÉszete
közreműködik: Sárköz-Lindner zsóﬁa
és Pálmai Árpád
Április 9. szombat, 19:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
elżbieta Chowaniec: GarDÉNia
A temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház előadása
Április 10. vasárnap 17:00
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
vÁloGatott rÖGtÖNzÉseim
SÁNDoR GyÖRGy humoralista estje

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

Április 11. hétfő 15.00–18.00
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
a KÖltÉszet NapJa szeNteNDrÉN
verseikkel emlékezünk Babits Mihályra,
József Attilára, Nemes Nagy Ágnesre,
Berda Józsefre
Április 12. kedd 10:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
BolBa Éva És a JazzterlÁNC
gyerekkoncert

Április 12. kedd 18:00
PMk Színházterem (Pátriárka u. 7.)
misztrÁl KoNCert
Megzenésített versek a költészet napja
alkalmából

Április 14. csütörtök, 18:00
Pest Megyei könyvtár, Szántó Piroskaterem (Pátriárka u. 7.)
vÖrÖsvÁry FereNC:
az iszlÁm KerÁmia
A Szentendre Szalon programja

Április 15. péntek, 19:00
városháza díszterme (városház tér 1-3.)
Heltai NaplÓJa
– BÁliNt aNDrÁs estJe
A Radnóti Színház előadása
Április 16. szombat, 10:00–18:00
Ferenczy Múzeum (kossuth L. utca 5.)
Komp
kortárs képző- és iparművészeti
alkotások vására

Április 16. szombat, 18:00
Pro Musica kamaraterem
(Ignatovity utca 2.)
KeCsKÉs eGyÜttes –
DalmÁt zeNevilÁG szeNteNDrÉN
közreműködik: Sárközi-Lindner zsóﬁa
Április 16. szombat, 19:00
Református Gimnázium kápolnája
(Áprily L. tér)
zÁszKaliCzKy tamÁs orGoNaestJe
BACH és barátai, valamint
koDÁLy zoltán
Április 16. szombat, 20:00
ELEvENkERT (DMH Barlang, Dunakorzó 11/a.)
miNDeN uGyaNaz mÁsKÉppeN
21.00 kontroll Csoport dalok
(Ági és a Fiúk és vendégeik)
22.30 A.E. Bizottság dalok
(ef.zámbó Happy Dead Band)
00.30 DJ Spacecowboy

Április 17. vasárnap, 17:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
a DzsuNGel KÖNyve
– családi musical
Parlando Színházi Egyesület

Április 17. vasárnap 16:00
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
p’artBizottsÁG
vendégek: efzámbó István, feLugossy
László, Wahorn András. A bizottsági
ülést bevezeti: Gulyás Gábor, a Ferenczy
Múzeumi Centrum igazgatója
„Sírba visztek” – dokumentumﬁlm
Wahorn András plakátkiállítása: Bizottság Együttes videoperformance
Az értelmetlen életnek is komoly költségei vannak – feLugossy László ﬁlmje
Április 17. vasárnap 17:00
városháza díszterme (városház tér 1-3.)

tavaszi zeNÉs veNDÉGsÉG
a laNNer Kvartettel
vendéglátók: a Lanner kvartett és
verseghi-Nagy Miklós polgármester
A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött: ww.lannerkvartett.hu
Április 18-24-ig
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
FraNCia Filmtavasz
Bővebb információ: www.partmozi.hu

Április 19. kedd, 18:00
Pest Megyei könyvtár (Pátriárka u. 7.)
zsÍros KeNyÉr extrÁKKal
vendég: JÓKai aNNa

Április 21. csütörtök, 19:00
városháza díszterme
(városház tér 1-3.)
easterN BouNDary Quartet
(usa-H)
jazzkoncert
Tagok: Borbély Mihály – szaxofonok,
tárogató, klarinét, furulyák, Michael
Jefry Stevens – zongora, Joe Fonda –
bőgő, Bágyi Balázs – dob

Április 22. péntek 10:00 és 11:30
Dunaparti Művelődési Ház, balett terem
(Duna-korzó 11/a.)
CiNi-CiNi muzsiKa
babaszínház
A győri vaskakas Bábszínház előadása
Április 22. péntek, 10:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
a NÉGyszÖGletŰ KereK erDŐ
A Szentendrei Gyermekszínház
és kreatív Színházi Stúdió előadása
kicsiknek és nagyoknak
Színpadra alkalmazta: kertész kata

Április 22. péntek, 17:00
Duna-korzó
FÖlD Napi szaBaDtÉri KiÁllÍtÁs
meGNyitÓJa
A szentendrei iskolák és óvodák újrahasznosított anyagokból készült streetart alkotásaiból nyílik kiállítás
a Duna-korzón
A kiállítás nyitva: április 24-ig
Április 22. péntek, 18:00
P’Art Mozi kisterem (Duna-korzó 18.)
a teNGer Dala
a Song of the sea c. ﬁlm angol nyelvű
vetítése
Szervező: Szentendre English Center,
www.englishcenter.hu
Április 22. péntek, 19:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
pÉterFy Bori love BaND – 2B

Április 23. szombat, 9:00
Bükkös-patak, Mókus-híd
FÖlD Napi taKarÍtÁs
Szervező: Bükkös Egyesület

Április 23. szombat, 18:00
Pro Musica kamaraterem
(Ignatovity utca 2.)
KeCsKÉs eGyÜttes
– a DuNaKaNyar rÉGi zeNÉJe

Április 23. szombat 19:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Hot Jazz BaND – koncert

Április 24. vasárnap, 11:00
városháza díszterme (városház tér 3.)
i. „NyitNi-KÉK” orszÁGos
FuvolaverseNy GÁla
zsűri: Dratsay Ákos fuvolaművész,
tanár és Herczegh Mária fuvolaművész,
tanár
Április 24. vasárnap, 18:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
rÉvÉszem, rÉvÉszem
– a szeNteNDre tÁNCeGyÜttes
BemutatÓJa
táncjáték

Április 28. csütörtök, 18:35
P’Art Mozi Szentendre (Duna-korzó 18.)
KitŰNŐK
London katalin újságíró fotográfussal
beszélget Török katalin. A beszélgetést
megelőzően: az ÁRNyALTAN és az IDő
fotóalbum képanyagából válogatott kiállítás nyílik a helyszínen

Április 28. csütörtök, 18:00
Pest Megyei könyvtár, Szántó Piroskaterem (Pátriárka u. 7.)
szeNteNDrey GÉza:
a maDaraK NyomÁBaN
A Szentendre Szalon programja
Április 29. péntek, 17:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
alma eGyÜttes: Buli

Április 30. szombat, 18:00
Pest Megyei könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja
a Szkéné Színház vendégelőadását
BÁNyavaKsÁG
Szereplők: kaszás Gergő, Bozó Andrea,
Eke Angéla, Epres Attila, Tóth József
Rendező: Csizmadia Tibor
A programokról bővebben:
www.szentendreprogram.hu

kIÁLLÍTÁSok, MÚzEUMI PRoGRAMok

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
Április 14. – július 10.
„a vilÁG KÖzepe”
vÁloGatÁs a szeNteNDrei
FereNCzy mÚzeumi CeNtrum
GyŰJtemÉNyÉBŐl
vezető kurátor: Szabó Noémi művészettörténész
Társkurátorok: Bodonyi Emőke, Boros
Lili, Herpai András, kopin katalin, Szilágyi zsóﬁa

Négy nő, négy generáció és egy
szelet közép-európai történelem

A XXX. Szentendrei Tavaszi Fesztiválon a temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház társulatának előadásában láthatjuk Elżbieta Chowaniec
Gardénia című drámáját.

Április 10. vasárnap, 10:00–12:00
Ferenczy Múzeum (Szentendre-terem),
kossuth Lajos utca 5.
CsalÁDi Nap reGŐs istvÁN FÉNyJÁtÉKtÉr C. KiÁllÍtÁsÁBaN

Április 15. péntek, 15:00–17:00
Ferenczy Múzeum, kossuth L. utca 5.
Nyitott mŰHely
Graﬁkai foglalkozások 13 éven felülieknek. Aktuális téma: linóleummetszés
Április 24. vasárnap 10:00–12:00
Duna-korzó
CsalÁDi Nap a FÖlD NapJÁN,
a DuNa-KorzÓN

Április 25. hétfő, 17:00
kmetty Múzeum
Fő tér 21.
FÖlD NapJa KiÁllÍtÁs meGNyitÓ

vLS Pinceműhely
Péter-Pál u. 6.
Nyitva tartás: péntek, szombat, vasárnap 14:00–18:00
Április 15. péntek, 18:00
tÚl a tÚloN (100 éves a dadaizmus)
A vajda Lajos Stúdió tagjainak kiállítása
HIÁNyzENE koncert: Első Benedek
BULIzENE: DJ Lois viktor Jr.
megtekinthető május 8-ig, péntek,
szombat, vasárnap 14-18 óráig
városház Galéria
városház tér 3.
március 31. – április 29.
HuNGariKumoK
A Magyar Fotóművészek Szövetsége
Senior alkotócsoportjának vándorkiállítása

MANk Galéria
Bogdányi u. 51.
Nyitva tartás: H-P: 09:00–17:00,
Szo-v: 10:00–17:00
március 29. – április 20.
NÉmetH-KrÍza GyŰJtemÉNy
A „Gyűjtők és Gyűjtemények" sorozat kiállítása
Április 27. – május 18.
DaNy reiseNGer
izraeli festőművész kiállítása

Erdész Galéria és Design
Bercsényi u. 3.
Nyitva: k-v: 10:00-18:00
március 25. – április 11.
GyŐrFi aNDrÁs festőművész
kiállítása
Április 15. péntek, 18:00
mŰvÉszKoNyHa
Megnyitja: Rockenbauer zoltán művészettörténész és vinkó József,
a Magyar konyha főszerkesztője
A kiállítás nyitva: május 9-ig

Palmetta Design Galéria
Bogdányi út 14.
KortÁrs maGyar És NemzetKÖzi
DesiGN KiÁllÍtÁs És vÁsÁr
Alessi újdonságok
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„A gardénia kényes virág. Szabadföldön fagypont
alatt elpusztul. Sötétzöld, fénylő levelei között jázminillatú virágok nyílnak. Meglehetősen embert
próbáló növény – valósággal kiköveteli a meleg
nappalokat és a hűvös éjszakákat. Sajnos nagyon
érzékeny és nehezen gondozható. Elvirágzás után
nehezen lehet rávenni újabb virágzásra."

A Gardénia négy nőről, négy egymást követő generációról, egy családról, a huszadik századról és
ezek viszonyáról szól: bonyolult és mégis annyira
egyszerű kapcsolatok gyermek, anya, nagyanya
és dédnagyanya között. Sorsok, emlékek tükröződése a nemzedékekben.
Elżbieta Chowaniec lengyel drámaírónő 1982-ben
született. A Sziléziai Egyetem ﬁlm és televízió, a
varsói Egyetem újságírás, majd a legendás lódzi
ﬁlmfőiskola forgatókönyvíró szakán diplomázott,
a ﬁlmiparban és a színházban egyaránt tevékenykedik. Gardénia című sikerdarabja részleges családtörténet: négygenerációnyi lengyel nő drámája,
közülük a legidősebb 1920-ban, lánya 1942-ben,
az ő lánya 1962-ben, a legﬁatalabb pedig 1982ben született. Az előadás személyes monológjaiból egy család története bontakozik ki egy letűnt
évszázad tükrében.
„Tősgyökeres krakkói vagyok. Krakkóban születtem és itt nőttem fel. És valószínűleg itt is fognak
eltemetni. Tudom, mi az a smarni, a ﬂódni meg a
cvibak. És büszke vagyok rá, hogy tudom. Hogy
része lehetek a krakkói történelemnek. A szüleim
becsületes emberek voltak, de semmire sem vitték
az életben. Jutott húsz négyzetméter, egy faágy,
két háború.” (Első nő)
„Van fogalmam az életről, az emberekről, a fontos
dolgokról. Tudom, mi az a kemény munka. Tisztességes vagyok. Van családom, férjem. Olyan, amilyen. Minden szemét megtalálja a maga lapátját,
ahogy mondani szokás. Ez van. Ez jutott. Egy dadogós. Ráadásul kancsal, szegény és falusi. De jó
volt vele táncolni. ” (Második nő)
„Tudtam, hogy kislány lesz. Amerikai ruhácskákat
vásároltam, olyan kis édes, rózsaszínűeket. Mondták, hogy nem szabad szülés előtt vásárolni, mert
rossz ómen, de én nem hittem az ilyen babonákban. Még azt a pénzt is elköltöttem, ami az új lakás

részleteire volt félretéve. Nem bírtam visszafogni
magam. Micsoda patália volt!” (Harmadik nő)
„Egy nagy cégnél dolgozom. Az estéim és a hétvégéim szabadok. A cég ﬁzeti az egyéves olasz
nyelvtanfolyamomat, én magam választottam, van
ﬁzetett szabadságom, évi huszonhét nap, és ingyen van a Coca-Cola, annyit iszom, amennyi jól
esik. Keményen és tisztességesen kell dolgozni,
de szeretem ezt a munkát. ” (Negyedik nő)
Miként befolyásolják viselkedésü(n)ket az örökölt
hajlamok és a tanult viselkedésminták? Függetleníthetjük-e magunkat mindenkori társadalmi
körülményeinktől? kivonhatjuk-e magunkat a
családi hagyományok-beidegződések kényszerei
alól? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a
választ Elżbieta Chowaniec drámája.

Fotók. Bíró Márton
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Április 9. szombat, 19:00
PMk 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.
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aknay János
Csend-történetei
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a pest megyei Könyvtárban mutatták be Nagy márta művészettörténész által írt könyvet, melyben a szerző aknay János Kossuth- és munkácsy-díjas festőművész Jézus életét ábrázoló
alkotásait elemzi. a jelenlévőket werner Ákos, a pest megyei
Könyvtár igazgatója és soóky andrea, a Balassi Kiadó igazgatója
köszöntötte. a kötetet Galambos Ádám ismertette. alábbiakban
a könyvbemutatón elhangzott beszédből közlünk részleteket.

internet Fiesta 2016
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A Pest Megyei könyvtár ebben az évben is csatlakozott az „Internet
Fiesta 2016” országos programsorozathoz. Az általános és középiskolás diákok részére tervezett alkalmainkat a Fiesta rendezvényen túl is szeretnénk a szentendrei iskolák ﬁgyelmébe ajánlani. A
jelentkezés iskolánként, osztályonként regisztrációhoz kötött, időpont-egyeztetés minden esetben szükséges! A megkereséseket a
polgar.zsuzsanna@pmk.hu e-mail címre várjuk.
Helyszín: Pest Megyei könyvtár, olvasóterem (Pátriárka u. 7.)

1.„a Dunakanyar kincsei” videókészítési foglalkozás (45-60 perc)
A „Dunakanyar kincsei” pályázatunk kapcsán a videó elkészítéséhez nyújtunk segítséget. Bemutatjuk, milyen online, ingyenes programokkal, telefonos applikációkkal lehet elkészíteni egy ﬁlmet,
valamint ismertetjük a ﬁlmkészítés előkészületeit.
2. Közös kincseink az interneten foglalkozás (45 perc)
Bemutatjuk a Pest Megyei könyvtár digitalizált helyismereti dokumentumait, Pemete – a PMk helytörténeti blogját, történelmi témájú honlapokat, online katalógusokat.

3. maradj talpon!” - Érettségi? továbbtanulás? segít a könyvtár! 11-12. osztályosoknak (45-60 perc)
Rendhagyó könyvtári óra középiskolai osztályoknak a PMk elektronikus szolgáltatásairól, a könyvtárunkban elérhető adatbázisokról (EBSCo, NAvA adatbázisok, CD-RoM-ok, DvD-RoM-ok), az
interneten, otthonról is elérhető irodalmi adatbázisokról, tudástárakról (katalógusok, MEk, DIA, MANDA stb.).

Aknay János Jézus életének tizenkét fontos állomását emelte ki
és rendezte sorozattá. A művész az angyali üdvözlettől, Jézus
megkeresztelkedésén át a keresztre feszítésig, végül a mennyei
Jeruzsálemig vezet minket. olyan alkotásokkal találkozhatunk, melyek jól tükrözik, hogy a kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész
munkáival nem önmagában elbeszélni kívánja az egyes szentírási
történeteket, hanem a mai kor, a kortárs művészet, azon belül is az
egyszerre ﬁguratív és konstruktivista, mondhatni „aknays” művészeti nyelvvel fogalmazza azt meg.
Ennek láttatására hadd emeljem ki az Utolsó vacsora című alkotást,
melyen a közismert képi ábrázolástól eltérően Jézus bár a kompozíció közepén helyezkedik el, de a megszokottól eltérően a nézőnek
háttal, kezét áldásra emelve, a tanítványok felé fordulva látható. Az
alkotói folyamatról a festő egy interjúban elmondta, hogy „annyi
előképet, nagy művészek alkotásait kellett levetkőznöm magamról,
hogy külön kellett nekilátnom. Nem akartam plagizálni, az utánzást
is kerülni akartam. Egy jó évet gondolkodtam ezen a képen. (…) Rájöttem, hogy úgy kell megfestenem az utolsó vacsora jelenetét,
hogy Jézus nem a nézővel szemben ül, vagy oldalt van és kinéz,
mint oly sok korábbi alkotáson, hanem háttal, áldó kézzel, a tanítványokkal szemben helyezkedik el.” (…)
A szimbolikusan tizenkét történetet feldolgozó Aknay János munkáihoz a Debreceni Egyetem oktatója, az ortodox hitű nemzeti kisebbségek történetével, kultúrájával és a posztbizánci
egyházművészettel foglalkozó, nemzetközileg is elismert művészettörténész, Nagy Márta gondolataira támaszkodhatunk.
A Balassi kiadó gondozásában 2015-ben megjelent, és most Szentendrén bemutatásra kerülő Aknay János Csend-történetei című
kötet nemcsak azt a kérdést teszi fel, hogy lehet-e ma Jézus életét
megfesteni, hanem azt is bemutatja, hogy ha igen, akkor azt milyen
módon lehetséges. Ehhez azonban nemcsak a könyvben szereplő
reprodukciókra támaszkodhatunk, hanem Nagy Márta művészettörténész kiváló írására, szerkesztésére is. Talán a kötet egyik különlegessége éppen abban áll, hogy olyan módon mutatja be a
művészet és vallás kapcsolatát, a vizuális üzenetátadás lehetőségét, hogy bár a könyv Jézus élet mutatja be, mégis képes összekapcsolni a kortárs művészetet kedvelők és a hívők csoportját.
Ezáltal a kötet hívőnek és nem hívőnek egyaránt szól.

„a Dunakanyar kincsei”

a pest meGyei KÖNyvtÁr pÁlyÁzata

A Pest Megyei könyvtár (Szentendre) pályázatot hirdet „A Dunakanyar kincsei” címmel mozgó- vagy állóképekből összeállított videoklip készítésére. A pályázat célja, hogy a pályázó bemutassa
lakóhelye építészeti környezetét, természeti kincseit, kulturális
örökségét vagy közösségi életét. A pályázatra a Pest Megyei
könyvtár honlapján lehet jelentkezni: www.pmk.hu.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy fotózásra, videózásra bizonyos helyszíneken írásos engedélyt szükséges beszerezni.
pályázati feltételek:
• korhatár: 10-től 99 éves korig;
• a pályázó a Pest Megyei könyvtár beiratkozott olvasója legyen;
• a fotó- vagy ﬁlmkészítési engedély aláírt példányának leadása
(amennyiben szükséges).
Pályázni leforgatott, készre vágott, animációs, montázs- vagy kollázstechnikával készült, illetve a felsorolt technikák szabad elegyítésével előállított, főcímmel és vége felirattal ellátott rövidﬁlmmel
lehet.
a kisﬁlmek technikai paraméterei:
• minimum felbontás: 720 x 576 p;
• kiterjesztés: avi, ﬂv, mpeg.
A zsűribe neves ﬁlmes szakembereket hívunk meg.
A pályaművek kizárólag digitális formában, a megadott e-mailre
küldve adhatók be, melyhez előzetes regisztráció szükséges a
www.pmk.hu honlapon. Mindenki csak a saját maga által készített
videoklippel pályázhat. Egy pályázó csak egy, maximum 4 perces
videoklipet adhat be. A pályázatra kizárólag friss, 2016. március 25.
után készült munkák nyújthatók be. Nem adhatók be olyan művek,
amelyek korábban bármilyen fórumon bemutatásra kerültek.
Beküldés: elektronikusan, óriásfájlküldő rendszeren (pl. drive,
dropbox, mammutmail) keresztül, az értesítést a dunakanyarkincsei@gmail.com e-mail címre küldve a fájl helyéről.
a pályázat beküldési határideje: május 15., éjfél
Díjaink: 1. helyezett: 1 db tablet, 2. helyezett: 1 db e-book olvasó,
3. helyezett: 1 db nagy kapacitású pendrive
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ﬁlmajánló

a liza, a rókatündér
tarolt a magyar oscaron!
DÍJNyertes maGyar FilmeK
a p’art moziBaN

szentendrén
járt a Kelemen
Kvartett

Március 9-én, délután különleges élményben lehetett részünk, személyesen is találkozhattunk a világhírű kelemen kvartettel
a vujicsics Tihamér zeneiskolában, majd
meghallgathattuk őket a városháza dísztermében.
Iskolánk nagy várakozással tekintett a látogatás elé. A nagyterem zsúfolásig megtelt
növendékeinkkel, tanárainkkal, érdeklődőkkel, így mire az együttes megérkezett, már
nem volt szabad hely az oltai-teremben. Az
előadás nem egy szigorúan előírt terv szerint zajlott, hanem alkalmazkodott a közönség életkorához, összetételéhez, és végig
formaságoktól mentes, kellemes légkörben
telt. Barnabás a köszöntés után egyenként
bemutatta a vonós hangszereket, és egyúttal az együttes tagjait is. kokas katalin
hegedűművészt, aki nem mellékesen kelemen Barnabás felesége és két gyönyörű
gyermek édesanyja, valamint Homoki
Gábor brácsaművészt, és az általunk jól ismert Fenyő László gordonkaművészt, aki
már öt csemetével büszkélkedhet! A bemutatás közben Barnabás kiemelte a hegedű,
a brácsa és a cselló közötti különbségeket,
majd híres Guarneri hegedűjén előadott egy
tételt J. S. Bach szóló szonátáiból. Szintén
egy Bach művel varázsolt el bennünket
Fenyő László, a vujicsics zeneiskola egykori növendéke, aki egy 1695-ben készült
Matteo Gofriller csellón játszott. Ezt követően Barnabás igyekezett felkészíteni a
gyerekeket az impresszionista zene befogadására. Az előadás alatt több részletet is
hallhattunk Debussy és Bartók vonósnégyeséből, ami az esti hangverseny repertoárján is szerepelt.
A zeneiskolai ismeretterjesztő előadás után
a kvartett tagjai átmentek a városházára,
hogy előkészüljenek az esti koncertre.
A koncert kezdetére már minden jegy elkelt,
a díszterem megtelt. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy én konferálhattam fel az együttes tagjait, és

elmondhattam, hogy milyen szálak fűzik a
kelemen kvartettet Szentendréhez. Fenyő
László a kvartett csellista tagja Szentendrén töltötte gyermekkorát, édesanyja Mezei
Erika, nyugdíjazásáig a szentendrei zeneiskola tanára volt, édesapja Fenyő Gábor, a
Szentendrei kamarazenekart vezette hoszszú évekig. Laci a vujicsics zeneiskolában
kezdte meg zenei tanulmányait, ami aztán
gyorsan ívelt felfelé. Rengeteg verseny és
nemzetközi elismerés kísérte pályafutását.
Legutóbb 2011 februárjában hallhattuk őt
Szentendrén játszani, amikor iskolánk
ALMA MATER sorozatának volt a vendége.
kiderült, hogy kelemen Barnabás is játszott
már Szentendrén, a fent említett Szentendrei kamarazenekarral, amit Laci édesapja,
Fenyő Gábor vezényelt.
Az esti koncerten csodálatos műsort hallgathattunk a kvartett rendkívül gazdag repertoárjából, az „Impresszionizmus a
zenében” címmel indított sorozat részeként.
A vonósnégyes – ﬁatal kora ellenére – a
kvartett irodalom jelentős részét már eljátszotta. Fantasztikus, nagy nevekkel játszottak már együtt és kiváló mesterektől
tanultak és tanulnak a mai napig.
2011-ben és 2012-ben a világ nagy vonósnégyes versenyeiről három esetben tértek
haza első helyezésekkel és fődíjjal. A világ
legnevesebb koncerttermeibe kaptak meghívásokat, úgy, mint a londoni Wigmore Hall
(4 koncertre!), a New york-i Carnegie Hall
és az amsterdami Concertgebouw.
Az előadás alatt megértettem, hogy miért
nevezte el a nemzetközi sajtó a 2010-ben
alakult kelemen kvartettet az utóbbi idők
„legfelvillanyozóbb
vonósnégyesének".
Mély átélés és könnyed játékosság jellemezte előadásukat, ami átlagon felüli intelligenciájukból és rendkívüli hangszeres
tudásukból fakad. A magyar nyelv nagyon
szépen fejezi ki azt, hogy az előadó művész
a hangszerén „játszik”. Itt a szó legszorosabb értelmében vett művészi játékról volt
szó, ami csodálatos élményt adott a hallgatóságnak!
köszönet érte a kelemen kvartettnek!
n zAkAR kATALIN
A vUJICSICS TIHAMéR zENEISkoLA
IGAzGATóJA

251 magyar ﬁlm versengett a momban zajló Filmhéten a magyar Filmakadémia első ízben kiadott díjaiért.
március 6-án a Nemzeti színházban
volt a díjátadó ünnepség, ahol 18 kategóriában hirdettek győzteseket az
oscar-díj átadóhoz hasonló módon.

A Liza, a rókatündér kapta a legtöbb jelölést és a legtöbb díjat is, de leginkább
a legjobb nagyjátékﬁlm díját tudhatta
magáénak (rendező: Ujj Mészáros károly, producer: Major István).
A szakmai díjaknál a Liza, a rókatündér
tarolt, négy díjat is nyertek (legjobb
vágás, smink, díszlet, zene). A legjobb
operatőr díjazottja a Félvilág című ﬁlmen dolgozó Nagy András volt, és a legjobb forgatókönyvíró is a Félvilág írója,
köbli Norbert lett. A legjobb rendező viszont Ujj Mészáros károly, a Liza a rókatündér készítője lett. A legjobb
tévéﬁlm díját a Félvilág nyerte (rendező:
Szász Attila)
A színészi díjaknál nagyobb volt a szórás: kapott díjat az Utóélet (legjobb női
mellékszereplő, Csákányi Eszter), a Félvilág (kulka János, legjobb férﬁ mellékszereplő), a veszettek (legjobb férﬁ
főszereplő: ifj. vidnyánszky Attila), és a
Liza, a rókatündér (Balsai Móni, legjobb
női főszereplő).
A legjobb ismeretterjesztő ﬁlm a vad
kunság (Mosonyi Szabolcs) lett, a legjobb animációs ﬁlm a kojot és a szikla
(Gauder Áron), a legjobb kisﬁlm a Betonzaj (kovács István), a legjobb dokumentumﬁlm a Drifter (Hörcher Gábor).
Bár a Saul ﬁa saját kérésére versenyen
kívül szerepelt a Filmhéten, de a szervezők nem hagyták elismerés nélkül az
oscar-díjas ﬁlmet: egy különdíjat kapott
Nemes Jeles László, de az egész stáb a
színpadra ment, hogy átvegye az elismerést.
A főbb kategóriákban díjat nyert ﬁlmeket áprilisban a P’Art Mozi ismét műsorára tűzi.
n
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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.
FÉNyJÁtÉKtÉr / reGŐs istvÁN
kurátor: kopin katalin
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: május 22-ig,
hétfő kivételével minden nap 10-től 18
óráig.

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

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00
Április 14. – július 10.
a vilÁG KÖzepe
válogatás a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből
vezető kurátor: Szabó Noémi művészettörténész
Társkurátorok: Bodonyi Emőke, Boros
Lili, Herpai András, kopin katalin, Szilágyi zsóﬁa

városház Galéria
városház tér 3.
szÍNeK, szÁmoK, szimBÓlumoK
kiállítás kósa klára keramikusművész,
a Népművészetek Mestere idén 50 éves
alkotói munkássága alkalmából

MANk Galéria
Bogdányi út 51.
traNszCeNDeNCia
kiállítás a Németh-kríza házaspár gyűjteményéből
kurátor: Szepes Lászlóné
Megtekinthető április 20-ig, hétköznap
9-17, hétvégén 10-17 óra között

v8 Uszoda és Szabadidőközpont
kálvária út 16/C
április 9. szombat
17.00
KiÁllÍtÁs-meGNyitÓ
a Hubay Jenő zeneiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjainak a munkáiból
18.00
KoNCert
a zeneiskola diákjainak és tanárainak
közreműködésével
Apáti Galéria
kertész u. 10.
apÁti aBKaroviCs BÉla FestŐmŰvÉsz emlÉKKiÁllÍtÁsa
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
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Pestszentimrei közösségi Háza
PIk Galéria
1188 Budapest
vasút út 48.
április 6. szerda 18.00
„…már-már reménnyel…”
iKoN Csoport KiÁllÍtÁsa
Megnyitja: S. Nagy János műgyűjtő
közreműködik: Bende kristóf
kiállító művészek: Bozsó zsuzsa, Lehoczky krisztina, Lukács Tibor, Mátai
Attila, Paulusz Györgyi, Pirk László,
Rácz zita, Ries zoltán, Tamás Mária, Újbányai veronika, végvári Tamás, vizúr
János, Lukács János
Megtekinthető április 20-ig, hétköznap
8-20, szombatom 9-14 óra között
Józsefvárosi Galéria
1085 Budapest
József krt. 70.
szÁriK vilÁGa
Szakács Imre festőművész kiállítása
Megtekinthető április 12-ig, hétköznap
9-18-ig

Mediawave, Monostori Erőd - komárom
április 28. 18.00
aNtiloGiKa (100 éves a dadaizmus)
a vajda Lajos Stúdió tagjainak
médiaművészeti kiállítása
kiállítók: Benkovits Balázs, Benkovits
Bálint, Csató Máté, Csontó Lajos,
fe Lugossy László, Margit Szabolcs,
Szirtes János, Tóth Eszter, vincze ottó,
ef zámbó István
HiÁNyzeNe koncert:
Csakugyan, ef zámbó Happy Dead
Band, L&L Projekt
megtekinthető május 1-ig

elŐaDÁs

Pest Megyei könyvtár
Pátriárka u. 7.

április 19. kedd 18.00
zsÍros KeNyÉr extrÁKKal
vendég: Jókai Anna író

kolping Akadémia
Török köz, bejárat a PéterPál u. felől

április 30. szombat 16.00
mÁs KoNtiNeNs, uGyaNaz
a Nyelv. Kelet-aFriKa
Hudson Judit, a Magyar kolping Szövetség országos főtitkárának előadása
Petőﬁ kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz

április 1. péntek 18.00
ÁtJÁrÁs a NyelveK KÖzÖtt
– a GyÖKreNDszer titKai
záhonyi András előadása
április 8. péntek 18.00
szÉCHeNyi istvÁN
kocsis István író előadása

április 22. péntek 18.00
a Bor És a szŐlŐ Ősi titKai
Bíró Lajos kutató, író könyvbemutató
előadása

Szentendre Szalon
Pest Megyei könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.

április 14. csütörtök 18.00
ami leGutÓBB KimaraDt: szeNteNDre testvÉrvÁrosairÓl

április 28. csütörtök 18.00
sÉta a maDaraK NyomÁBaN
Szentendrey Géza előadása

KÖNyvBemutatÓ

Pest Megyei könyvtár
Pátriárka u. 7.
április 6. szerda 18.00
aNtall JÓzseF, a reNDszervÁltoztatÓ miNiszterelNÖK

tÁNCHÁz

Barcsay Jenő Általános Iskola
kálvária út 18.
Április 16. szombat 17.00-19.00
GÖrÖG tÁNCHÁz
élő zenével, táncoktatással

GyereKeKNeK

Ferenczy Múzeum
Szentendre-terem

április 10. vasárnap
szimBÓlumtÁr
Családi nap Regős István Fényjátéktér
című kiállításában
10:00-11:00
Múzeumpedagógia 4-7 éveseknek
11:00-12:00
Múzeumpedagógia 8-13 éveseknek

április 15. péntek, 15:00–17:00
Nyitott mŰHely
Graﬁkai foglalkozások 13 éven
felülieknek
Műhelyfoglalkozásainkon szeretettel
várjuk a graﬁkai technikák iránt érdeklődő diákokat! Minden alkalommal másmás technikával ismerkedünk. A
foglalkozások nem egymásra épülnek,
bármikor be lehet kapcsolódni. Aktuális
téma: linóleum-metszés

mozi

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

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

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft,
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft
április 4. hétfő
16.30 zooLANDER 2. (102’)(16) f: Ben
Stiller, owen Wilson, Penélope Cruz
18.20 EMLékEk ÖRzőI (105’)(12) francia ﬁlm
20.10 EGy HÁBoRÚ (115’) (16) Legjobb
idegennyelvű ﬁlm jelölés

április 5. kedd
18.30 A SzoBA (118’)(16) – LéLEkMozI
SoRozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.35 A kÍGyó ÖLELéSE (125’) (12)
Legjobb idegennyelvű ﬁlm jelölés

április 6. szerda
18.00 A kÍGyó ÖLELéSE (125’) (12)
Legjobb idegennyelvű ﬁlm jelölés
20.10 EGy HÁBoRÚ (115’) (16) Legjobb
idegennyelvű ﬁlm jelölés

április 7. csütörtök
17.00 évSzAkok (97’)(kn) francianémet természetﬁlm
18.45 FERENC PÁPA – BUENoS AIRESTőL A vATIkÁNIG (110’) (12)
20.40 EDDIE, A SAS (109’) (12)- f: Hugh
Jackman és Taron Egerton
április 8. péntek
15.00 DRIFTER (72’) (16) – a RoMA
vILÁGNAP ALkALMÁBóL
16.30 RoBINSoN CRUSoE (89’)(6)
18.00 A vISSzATéRő (151’)(16) – 3
oscar díj (2016.) f: Leonardo DiCaprio
20.40 HARDCoRE HENRy (90’)(16E) f:
Illya Naishuller és Tim Roth

április 9. szombat
14.30 RoBINSoN CRUSoE (89’)(6)
16.05 EMLékEk ÖRzőI (105’)(12) –
A ﬁlm valós eseményeket dolgoz fel.
18.00 SPoTLIGHT-EGy NyoMozÁS
RéSzLETEI (128’)(16)
20.15 EDDIE, A SAS (109’) (12) - f: Hugh
Jackman és Taron Egerton
április 10. vasárnap
15.00 RoBINSoN CRUSoE (89’)(6)
17.00 vÁLoGAToTT RÖGzÖNzéSEIM
SÁNDoR GyÖRGy humoralista önálló
estje
18.45 AvE, CézÁR! (105’)(12) – Joel
és Ethan Coen ﬁlmje
20.40 FERENC PÁPA – BUENoS AIRESTőL A vATIkÁNIG (110’) (12)
április 11. hétfő
15.00-18.00 kÖLTéSzET NAPJA
18.00 A LovASÍJÁSz (115’) (6) kaszás
Géza ﬁlmje
20.00 EDDIE, A SAS (109’) (12)
f: Hugh Jackman és Taron Egerton

április 12. kedd
16.30 FERENC PÁPA – BUENoS AIRESTőL A vATIkÁNIG (110’) (12)
18.30 NAGyBÁCSIM (111’) - LÁMPÁS
SoRozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 BAzI NAGy GÖRÖG LAGzI 2.
(95’) (12) – romantikus vígjáték

április 13. szerda
Magyar ﬁlmnapok április 13-15-ig (A
magyar „oscar”)
17.00 vAD kUNSÁG - A PUSzTA REJTETT éLETE (60’)(6) – Legjobb ismeretterjesztő ﬁlm
18.15 LIzA, A RókATÜNDéR (98’) (16) –
Legjobb ﬁlm
20.00 FéLvILÁG (88’)(16) Legjobb Tv
ﬁlm
április 14. csütörtök
17.00 FéLvILÁG (88’)(16) Legjobb Tv
ﬁlm
18.35 UTóéLET (95’) (16) – Csákányi
Eszter: Legjobb női mellékszereplő
20.20 LIzA, A RókATÜNDéR (98’)(16) –
Legjobb ﬁlm

április 15. péntek
17.15 vAD kUNSÁG - A PUSzTA REJTETT éLETE (60’)(6) – Legjobb ismeretterjesztő ﬁlm
17.30 P’ARTI DALoLó – Lázár Enikővel
18.30 SAUL FIA (107’)(12) Nemes Jeles
László – különdíj
20.30 vESzETTEk (115’)(16) ifj. vidnyánszky Attila – Legjobb férﬁ főszereplő
április 16. szombat
14.30 zooTRoPoLIS - ÁLLATI NAGy
BALHé (108’)(6)
16.30 A MI JÖvőNk (97’) (16) francia
vígjáték
18.15 HURok (95’) (16) r: Madarász Isti
20.00 kéMEk HÍDJA (142’)(12) oscar
díj (2016)
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április 17. vasárnap
14.00 zooTRoPoLIS-ÁLLATI NAGy
BALHé (108’)(6)
16.00 P’ART BIzoTTSÁG – ef zámbó
István, feLugossy Laca, Wahorn András
20.00 HURok (95’) (16) r: Madarász Isti

KULTÚRA

április 18-24-ig Francia Filmtavasz

április 23.szombat
14.30 A kIS HERCEG (108’)(6)
16.25 LéPCSőHÁzI TÖRTéNETEk
(100’)(12)
18.10 JÖTTÜNk, LÁTTUNk, vISSzAMENNéNk 3. – A FoRRADALoM (110’)
(12E)
20.10 CSokoLÁDé (119’)(12)

április 19. kedd
16.30 LEGÚJABB TESTAMENTUM
(113’)(12) Európai Filmdíj (2015)
18.30 MACBETH (113’) (16) - LéLEkMozI SoRozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 LéPCSőHÁzI TÖRTéNETEk
(100’)(12) F: Isabelle Huppert

április 25. hétfő
16.00 A LovASÍJÁSz (115’)(6)
18.00 SzCIENToLóGIA, AvAGy A HIT
BÖRTÖNE (118’)(16)
20.00 FILMPIkNIk: FANToMAS (105’)
(12)

április 18. hétfő
17.00 MENNyIT éR EGy EMBER? (93’)
(12)
18.40 ELMENTEk oTTHoNRóL
(93’)(12)
20.20 LEGÚJABB TESTAMENTUM
(113’)(12) Európai Filmdíj (2015)

április 20. szerda
16.30 MUSTANG (97’)(16) Európai Filmdíj (2015) oscar jelölés (2016)
18.15 CoWBoyok (114’)(12)
20.15 EMLékEk őRzőI (105’)(12)
április 21. csütörtök
15.00 RoBINSoN CRUSoE (89’)(6)
16.40 évSzAkok (97’)(kn) - természetﬁlm
18.30 ÍGy JÁRTAM A MoSToHÁMMAL
(99’)(16)
20.15 MUSTANG (97’)(16)

április 22. péntek
17.00 évSzAkok (97’) (kn) – természetﬁlm
18.45 EGy SzoBALÁNy NAPLóJA (96’)
(16)
20.30 A MI JÖvőNk (97’) (16)

április 24. vasárnap
15.00 RoBINSoN CRUSoE (89’)(6)
16.35 EGy SzoBALÁNy NAPLóJA
(96’)(16)
18.20 JÖTTÜNk, LÁTTUNk, vISSzAMENNéNk 3. – A FoRRADALoM (110’)
(12E)
20.15 EGy ÖRÜLT PILLANAT (105’)(16)

április 26. kedd
18.00 CSokoLÁDé (119’)(12)
20.10 RóMEó éS JÚLIA (138’) (12)
április 27. szerda
18.00 HURok (95’) (16)
19.45 RóMEó éS JÚLIA (138’) (12)

április 28. csütörtök
16.50 ANyÁk NAPJA (119’) (12E)
18.35 kITÜNők – vendégünk: Száva
Borbála Dél-kelet Ázsia kutató
19.00 TEMPLoM A DoMBoN - NyISD kI
A SzEMED! SoRozAT DunaP’Art Filmklub

Moziműsor: www.partmozi.hu
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parázsfészek a v8-ban
maGas H NŐFoKoN

Immár harmadik éve működik a kizárólag hölgyeket fogadó all inclusive Parázsfészek szaunaest Magyarhertelenden. Nem titkoltan
több célja is volt egy ilyen női klub létrehozásának. Egyrészt az
egészséges szaunázás népszerűsítése, szabályainak betartása és
betartatása, másrészt a testi-lelki feloldódás egy különleges közegben.
értő szaunamester vezetésével, fedetlen testtel a méregtelenítés
akár 10-15 perc alatt is megtörténhet a szaunában. A mi kultúránkban azonban (még) nem természetes sem a textilmentesség, sem
a nemek szerint elkülönített szeánsz; pedig már a római kori fürdőkben is külön zajlott a férﬁak és nők tisztálkodása és megtisztulása, nem csupán a szemérmesség miatt. Ha elfogadjuk azt,
hogy az egészséges párkapcsolathoz a férﬁaknak férﬁ, a nőknek
pedig női energiákat kell gyűjteniük és pótolniuk, akkor fontos,
hogy legyenek olyan közösségi formák, ahol van erre lehetőség –
márpedig erre a hölgyek kevés lehetőséget találhatnak a hétköznapokban.
Emiatt is ideálisnak mondható a havi 1-2 alkalommal megtartott
Parázsfészek, ahol a nők csak „csajos”, védett környezetben megtanulhatnak és megtapasztalhatnak mindent az egészséges szaunázásról. Az alkalmankénti három felöntés témája mindig vagy
szezonálisan aktuális, vagy női értékeket érintő tartalmat közvetít.
olyan hely ez, ahol könnyebb kiüresíteni az elménket, hogy beengedhessünk új gondolatokat, érzéseket; ahol lehet „én-időt” tölteni,
de lehet kikapcsolódni is. olyan hely, ahol a nő a képzelt elvárások
ellenében valós visszajelzéseket élhet meg saját testéről és testképéről. Személyiségfejlesztéssel foglalkozó szakemberként is azt
látom, hogy ez a különleges szaunaélmény kiváló terep a komfortzónából való kilépés megtapasztalásához – ami nélkül a változásokhoz való pozitív viszony elképzelhetetlen. Azt tapasztalom,

XXX. évf. | 6. szám
hogy azok a hölgyek, akik visszatérő vendégek, már pontosan tudják, hogy ez az élmény és idő nekik jár, és párjuk, gyermekeik is jól
járnak vele, hiszen egy energiával feltöltött nőt és anyukát kapnak
vissza. A Parázsfészek-esteket egy kis aqua-release technikával
zárjuk, ami további lehetőséget kínál a maradék feszültség elengedéséhez is.
Nagy szeretettel várok minden új iránt nyitott, vagy éppen csak ellazulni vágyó hölgyet!

ÁPRILISTóL A SzENTENDREI v-8-BAN IS! PÁRATLAN SzERDÁkoN
ESTE 6-TóL 10-IG!

Első alkalom:
április 6. szerda
Tavaszi megújulás
18:30 – virágillatokkal (aromás)
19:15 – vitaminokkal (bőrápolás)
20:00 – Friss gondolatokkal (jeges)
20:30 – Aqua-release

Második alkalom:
április 20. szerda
Színesebben!
18:30 – Táplálkozni (bőrradír)
19:30 – Öltözködni (bőrápolás)
20:30 – Gondolkozni (aromás)
20:30 – Aqua-release
Részvételi díj: 4500 Ft

A programra érdemes előzetesen regisztrálni a parazsfeszek.szauna@gmail.com e-mail címen, mert a belépés korlátozott számban
lehetséges. Belépés a wellnessbe 16 órától lehetséges a program
belépőjével, amely 1 db lepedő használatát is tartalmazza.
n

MoNoSzLAI ÁGI

xxxvii. arany Üst nemzetközi
úszóverseny március 23-25., Dunaújváros

Mintegy 40 hazai klub és szlovák, szerb egyesületek közel 400
korosztályos élversenyzője nevezett a tavasz hagyományos dunaújvárosi főversenyére, amely a második makrociklust volt hívatott
felmérni. Az előfutam – döntős lebonyolítás a bajnokságokhoz hasonló módon korosztályonként zajlott. A versenyt megtekintette
kiss László MÚSz kapitány, Hargittay András utánpótlás szövetségi edző, a MÚSz szakfelügyelője, valamint a magyarországi régióvezetők többsége.
Szentendre városát 11 versenyző képviselte. A háromnapos eseményen 10 döntőt úsztak sportolóink és 2 arany-, 1 bronzéremmel,
szép helyezésekkel zártunk. kiemelkedően eredményes szereplést
mondhat magáénak Szabó Inez, aki a 200 m vegyest és a 100 m
pillangót megnyerte, illetve a 200 m pillangón bronzérmet akasztottak a nyakába.
két úszónk 100%-os teljesítménnyel rukkolt elő: Pintér Áron kilenc versenyszámban javított egyéni rekordjain, négy döntőt úszott, a ﬁúváltónk húzóembere volt; Utasi Tamás pedig hat egyéni csúcsot döntött.
Szabó László vezetőedző értékelése: Felemásra sikeredett a tavaszi főversenyünk. Öröm, hogy Inez megtartotta pozícióját a korosztály élmezőnyében, de az idei junior EB kvaliﬁkációhoz és a nyári
oB-khez jelentős javításokra lesz szükség a főszámait tekintve időeredményekben! A két elsőségével elégedett, de az úszott időkkel
abszolút elégedetlen voltam – a 100 m mellen elért remek 1:16-os
idejét kivéve. Csapatunkból Áron és Tamás hozta azt a sportemberi
makulátlan teljesítményt, ami egy háromnapos délelőtti-délutáni
viadalon mind ﬁzikálisan, mind mentálisan kiemelkedő és példaként állítható! Hiányosságokat a táv második felén és a mellúszó
számokban éreztem, így a harmadik ciklus fejlesztési prioritása az
erőállóképesség és a mellúszás technikai csiszolása lesz.
További részletek: www.szentendre.hu/hirek

2016 | április 4.

SPORT

pályázati felhívás

„JÓ taNulÓ JÓ sportolÓ 2016”

szentendre város Önkormányzat képviselő-testületének Jótékonysági Bizottsága az Önkormányzat testnevelési és
sportfeladatairól szóló határozata alapján pályázati felhívást
tesz közzé szentendrei általános és középiskolai tanulók részére.
Pályázat kiírója: Szentendre város Önkormányzata

Pályázat célja: Szentendrén lakó, itt tanuló, de bárhol sportoló
általános és középiskolás diákok kimagasló tanulmányi és
sportteljesítményének elismerése

Pályázhatnak: Szentendrén működő oktatási intézmények
2015-2016. tanév eredményei alapján

ingyenes úszásoktatás!

Szentendre város Önkormányzata elkötelezett a gyerekek
fejlesztése és sportolása mellett, ezért a kópé Uvse-val és az
ELEvENEk SE-vel együttműködve közösen szervez ingyenes
óvodai úszásoktatást, melynek helyszíne a szentendrei vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont. Az egyesületek térítés
nélkül járulnak hozzá az oktatáshoz, az önkormányzat pedig ingyenesen biztosítja az edzésekhez az úszósávokat a v8-ban.
a program április 2. hetében indul, és a 6. életévüket betöltött
gyermekek vehetnek részt benne.
Az uszoda kapacitása miatt próbajelleggel, egyelőre 4 intézmény bevonásával kezdődik el az oktatás (Bimbó utcai óvoda,
Püspökmajori óvoda, óvoda központ és a Szivárvány óvoda)
közel 60 gyermek részvételével, de a további, város által fenntartott óvodák bevonása is folyamatban van.

A cím viselésének időszaka:
2016. október 1 - 2017. szeptember 30.

Jutalom: oklevél és tárgyjutalom

Pályázat benyújtásának helye: Szentendrei közös Önkormányzat iktatója, 2000 Szentendre városház tér 3.

Határidő: 2016. június 30. csütörtök, 16.00 óra

A pályázattal kapcsolatos további információ:
Soltész Emese, társadalmi kapcsolatokért felelős referens
soltesz.emese@szentendre.hu

Az első szülői fórum a Bimbó utcai óvodában volt március
23-án, ahol Petőváry zsolt (kópé UvSE), Mihály Norbert (ELEvENEk SE) és Dombay zsolt képviselő, sporttanácsnok tájékoztatta a szülőket.

Nyuszifutás a rászorulókért

Idén is nagyszerűen sikerült a jótékonysági
futóverseny a Dunakorzón! Összesen 245en álltak rajthoz a tavaszi napsütésben,
március 19-én a nemes célért. A húsvét
előtti hétvégén megrendezett jótékonysági
futás révén mintegy 600 kg tartós élelmiszert sikerült összegyűjteni a nevezési díjakból a szervezőknek. Az adományokat a
szentendrei Szent Erzsébet karitász juttatja
el a rászoruló családoknak.
„A kezdeményezés nagy örömünkre évről
évre több jelentkezőt vonz” – mondja Soltész Emese, az önkormányzat társadalmi
kapcsolatokért felelős referense, a verseny
egyik fő szervezője. – „A futóversenyt a
Szentendrei konzervatív Esték klub

(SzEkE) és a Szentendrei kinizsi Honvéd
Sport Egyesület (SzkHSE) indította útjára
pár esztendővel ezelőtt, s mára csatlakozott a kezdeményezéshez a Dunakanyar
Sportegyesület, a Szentendre városi Sportegyesület (SzvSE) és a nemrég megnyitott
Ulcisia Ifjúsági Ház ﬁataljainak csapata. A
rendezvényre szép számmal jönnek nemcsak a futók, de a ﬁatal, önkéntes segítők
is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
Szentendre tömegsport rendezvényei egyre
népszerűbbek, hogy ilyen sok helyi ﬁatalt
tudunk mozgósítani a sportért és a jótékonysági ügyekért!
köszönjük mindenkinek a részvételt!”

a szeKe
adománygyűjtése

A Szentendrei konzervatív Esték klub idén
is sikeresen szervezte meg adománygyűjtési akciósorozatát a legnagyobb keresztény ünnepünk közeledtével. Hagyományos
gyűjtésünk célja egyedülálló idősek és rászorultak segítése, hogy méltóképpen megünnepelhessék Húsvét ünnepét.
Az akció során több száz kilogramm élelmiszert és adományt tudtunk összegyűjteni,
melyet sikeresen eljuttatunk a rászorultaknak. külön köszönet illeti meg a szentendrei
piac vállalkozóit és őstermelőit, akik érzékenységüknek adva tanúbizonyságot, az
idei évben is a kezdeményezés mögé álltak.
n PETRICSkó zoLTÁN
ÁLTALÁNoS ALPoLGÁRMESTER
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aDÁsvÉtel

Levendula-tövek kaphatók! Rendelhetők
a Bükkös-parti piacon szerdán és szombaton. Acsádi Istvánné, (26) 718-075.

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

u

ÁllÁst KÍNÁl

Szentendrei étterembe keresünk munkatársakat a következő beosztásokra
főállásba, márciusi kezdéssel: konyhalány és általános takarító, látványpultba
ételkiadó (jó kommunikáció elengedhetetlen, nyelvtudás és konyhai jártasság
előny); látványpultba ételkészítő
(szakácsvégzettség nem alapfeltétel).
kiemelt bérezés, melyhez az alapvető
elvárások a következők: erkölcsi bizonyítvány, káros szenvedélyektől mentes
élet, jó munkabírás, vendégorientált
gondolkodás, önmagára és környezetére igényes, ápolt jelentkező. Tel. 0630-618-6230.

Szentendrei cukrászdába pultos, felszolgáló lányt–hölgyet felveszünk. Tel.
06-30-940-2652.

A szentendrei Agy Tanoda Magyar-Angol
két Tanítási Nyelvű Általános Iskola matematikatanárt és főállású tanítót keres.
Feltétel: releváns gyakorlat, angol műveltségi terület előnyt jelent. Az önéletrajzokat a titkarsag@agytanoda.hu
email címre várjuk. Tel. (26) 311-387, 0620-509-5002.

A Szentendrén működő nagy forgalmú,
terasszal rendelkező Szamos cukrászdába kiszolgálót, felszolgálót felveszünk. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
muzeum.fahej@t-online.hu.

Szentendrei dohányboltba ﬁatal kolléganőt keresünk állandó munkára. Tel. 0620-573-9325.

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

u

eGÉszsÉG

körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.
Fogyjon fülakupunktúrával!
Akupunktúra magánrendelés a
szentendrei rendelőintézetben.
Javasolt még dohányzárról való
leszoktatásra, szénanátha kezelésére, fájdalomcsillapításra. Bejelentkezés: 06-30-831-1934.

XXX. évf. | 6. szám

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

u

hagyatékot. 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, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, hagyatékokat(!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky zsuzsanna, 06-20-365-1042.

KiaDÓ laKÁs

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

Szentendrén, a László-telepen társasházi, földszinti, 100 nm-es lakás utcai
parkolórésszel egyedülállónak vagy párnak kiadó. kisállat nem hozható. Ár:
140 000 Ft/hó + rezsi, három havi kaució. Tel. 06-20-980-8223.
Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-340-1392.

u

laKÁs, iNGatlaN

Leányfalun, a 11-es úttal párhuzamos
utcában fás, hegyoldali, 838 nm-es építési telek eladó. víz, villany, csatorna,
gáz a telek sarkától néhány 10 méterre.
Tel. 06-30-565-3585.

Eladó Szentendrén 3 szintes, 360 nm-es
családi ház. Tel. 06-20-272-6733.
Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 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: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
kertes lakások (40-180 nm-esek, igény
szerint) 190 000 Ft/nm áron eladók.
Tel. 06-30-949-6456.

u

oKtatÁs

u

pÁrKeresŐ

u

rÉGisÉG

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

Ismerkedj, randizz igényes partnerekkel.
MARy Társkereső. Hölgyeknek díjmentes. Tel. 06-70-558-0600, mary.tarskereso@gmail.com.

kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes

u

szolGÁltatÁs

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

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70578-1468.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. 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.

u

Üzlet

Szentendre központjában étterem
kiadó. Bérleti díj megegyezés szerint.
Tel. 06-20-437-1153.

kiadó a belvárosban, 100 méterre a Főtértől 45 nm-es, két helyiségből álló bérlemény hosszú távra. Alkalmas
irodának, rendelőnek és üzletnek is. Tel.
06-20-260-4642.

Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

Munkatársakat keres
– Betanított munkást (csomagolás, előkészítés)
– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás, anyagmozgatás)
– Géplakatost (gépek kezelése, működetése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)
– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karbantartása)
– Élelmiszer technológust (pékségi, húsfeldolgozási, egyéb élelmiszeripari tapasztalattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)
– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeriparban szerzett tapasztalat, hűtőrendszer ismeret)
– Élelmiszermérnököt (követelmény: minőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelvtudás, számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:
Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: ofﬁce@marathonfoods.hu
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Magyarország piacvezető cukrász, sütőipari és gasztronómiai nagykereskedése
III. kerületi munkavégzéssel keres

NaGy GyaKorlattal reNDelKezŐ ezermestert

Feladatok:
• Raktárépületek, raktári berendezésekkel kapcsolatban:
- vízszerelési, villanyszerelési, hegesztői, festési, csempejavítási munkák
végzése
- gépjárművek szerelése, karbantartása
• Elvárások:
• „B” kategóriás jogosítvány
• Precíz, pontos, önálló, felelősségteljes munkavégzés

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje önéletrajzát az allashirdetes@bekaskft.hu e-mail címre. visszajelzést azon pályázóknak tudunk adni,
akiket felvételi beszélgetésre hívunk. Megértésüket köszönjük!

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

HIRDETÉS
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