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A Paradicsom, 
ami nem veszett el…

Beszélgetés 
Farkas Ádám Kossuth-díjas 
szobrászművésszel

12. oldal

Mágikus helyszín, 
mágikus kiállítás 

Beszélgetés 
Chiharu Shiota japán 
képzőművésszel

15. oldal
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közérdekű

álláspályázatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal 

pályázatot hirdet

• TelePeNGedÉlyezÉSi ÜGyiNTÉzŐi 
felAdATok elláTáSáRA

Pályázati feltételek: 
magyar állampolgárság; büntetlen előélet; 

felhasználói szintű MS Office, 
vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, 

közgazdasági, közszolgálati rendészeti, 
műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai
végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 

üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó 
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga

vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati, 
gazdaságtudományi, természettudományi, 

bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; 

vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 

közszolgálati, jogi szakképesítés
vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű közszolgálati jogviszony, 

előreláthatólag 2018. szeptember 30. 
próbaidő 6 hónap

A pályázat benyújtásának határideje: 
május 20.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Városház tér 3.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: telepengedélyezési ügyintéző

További információ: 
dr. Ligetfalvi Kinga irodavezető, 

06-20/367-8886

• ÉPíTÉSHATóSáGi ÜGyiNTÉzŐi 
felAdATok elláTáSáRA

Pályázati feltételek: 
magyar állampolgárság; büntetlen előélet; 

felhasználói szintű MS Office ismeret; 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, 
építőménöki (szerkezetépítő, magasépítő 

üzemmérnök) szakképzettség vagy főiskolai szintű 
településmérnöki (városgazdasági mérnöki) 

szakképzettség

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű közszolgálati jogviszony, 

előreláthatólag 2018. május 31. napjáig szól, 
próbaidő 6 hónap.

A pályázat benyújtásának határideje: 
május 19.

A  pályázat benyújtásának módja: személyesen 
vagy postai úton a pályázatnak a Szentendrei 
Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (Szentendre, 2000 Városház tér 3.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 

megnevezését: „építéshatósági ügyintéző”.

További információ: 
Szirmai Erika irodavezető, 

(26) 785-041

eladó ingatlanok
Szentendre város Önkormányzata 

pályázati felhívást tesz közzé a

• Szentendre, 7100/7 hrsz.-ú, természetben 
Cédrus (ill. Őzláb utca néven is nyilvántartott) 

utca 6. alatt lévő beépítetlen terület
(985 nm, Üh-1 övezetben) megnevezésű 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítésére. 

induló ár: 11 920 000 ft.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormány-
zati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető

át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le. 

A pályázatokat a Hivatal iktatójába
május 24. 9:00 óráig 

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. 

• Budapest, 8862/10 hrsz-ú, természetben 
a kázmér utca 47. alatt lévő, 

NATuRA 2000 védettség alatt álló beépítetlen 
terület megnevezésű önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok értékesítésére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormány-
zati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető

át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le. 

A pályázatokat a Hivatal iktatójába 
május 26. 9:00 óráig 

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

pályázat

Szentendre 
ÉS vidÉke

pályázat
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Szentendre város polgármestere testvérvárosi szerződést írt alá
Gubbio polgármesterével az olasz kisvárosban, Magyarország
olasz nagykövete jelenlétében április 30-án.

A szerződés előzménye egy sok éve fennálló kapcsolat több város:
Godmanchester/Huntingdon, Salon de Provence, Wertheim, Gub-
bio (Közép-Olaszországban található, 80 kilométerre az Adriai ten-
gertől és 220 kilométerre rómától, Assisi közelében) és
Szentendre között. Az ötös kör többi tagja már megkötötte a szer-
ződést az olasz várossal, csak Szentendre hiányzott. „Most bezá-
rult a kör” – ahogy őexcellenciája dr. Paczolay Péter nagykövet úr
fogalmazott. érdekes, hogy nem csak mindkét polgármester – Ver-
seghi-Nagy Miklós és Filippo Mario Strirati – számára volt ez az
első ilyen jellegű nemzetközi megállapodás, a nagykövet is először
vett részt ilyen eseményen. A ceremóniára Gubbio Városháza dísz-
termében április 30-án került sor.
Köszöntőjében Verseghi-Nagy Miklós kiemelte: „Úgy érzem, Gub-
bióban igazi testvérre találtunk, szintén messze nyúló történelem-
mel, hasonlóan bájos, középkori belvárossal, olyan hagyo-
mányokkal és tarka programokkal, amelyekből nálunk is számos
van” – majd hozzátette, hogy: „A testvérkapcsolathoz persze a ha-
sonlóság nem elég, a közös elképzelések, a közös programok és a
több szinten megtalált kapcsolatok azok, amelyektől ez a most alá-
írt papír majd életre kel”.
Szentendre Város Képviselő-testülete tavaly év végén szavazta
meg azt a határozatot, amelynek alapján a szerződéstervezetet el-
küldték Gubbioba, ahol az ottani testület egyhangúlag elfogadta a
magyar fél javaslatát, és az ünnepség helyszínéül Gubbio várost
ajánlották.
A két nap programja egy Szentendrét bemutató fotókiállítás meg-
nyitójával kezdődött. Paraszkay György fotográfiáit a Bargello Pa-
lotában állították ki szentendrei iparművészek termékei

kíséretében. A kiállítás megnyitása után egyfajta humoros beava-
tási szertartás keretében Verseghi-Nagy Miklós, dr. Gerendás
Gábor jegyző és Jolanda Willemse, Szentendre Nemzetközi Kap-
csolatainak Egyesülete elnöke Gubbio tiszteletbeli polgárai címet
kaptak.
Az eseménysorozat a Piazza Grandén folytatódott a Palazzo dei
Consoliból felhangzó harangjátékkal, reneszánsz zászlósbemuta-
tóval és a helyi tűzoltók bemutatójával.         
A testvérvárosi szerződés aláírására délután került sor ünnepélyes
keretek között, a Városházán. Szentendre egy Bihon Győző által
festett Gubbio című képpel kedveskedett a vendéglátóknak, a he-
lyiek az ottani híres fazekas mesterségre utalva a két város címerét
ábrázoló tálat adták át polgármester úrnak.
A hétvége időzítése a magyar delegáció számára kimondottan sze-
rencsés volt, mert városunk képviselői tanúi lehettek egy különle-
ges gubbioi tradíció, a Festa di Ceri előkészületeinek. A csaknem
900 éves hagyomány olyan irigylésre méltó és páratlan összetartó
erő, amely évszázadok óta meghatározza a város karakterét, han-
gulatát és az ott élő emberek életét. Az olaszokra jó értelemben
egyébként is jellemző túláradó érzelmek ilyenkor még fokozottab-
ban érezhetőek, a város apraja-nagyja aktív résztvevője Szent
Ubaldo ünnepének.
Szentendre újabb testvérvárossal és kapcsolatok lehetőségével
gazdagodott, bezárult a kör és még szélesebbre nyíltak a kapuk.
Gubbio tárt karokkal várja az iskoláinkat, polgárainkat és a zarán-
dokokat, akik a híres gubbioi farkas legendáját követve megláto-
gathatják Szent Ferenc életének egyik állomását a városban. Olasz
partnervárosunkkal nem most indult, de hivatalos megerősítést ka-
pott az együttműködés. Szeretettel várják a civil és intézményi kap-
csolódási lehetőségeket, melyeknek kialakításában a város
vezetése és a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete is
örömmel részt vállal.

Gubbio – Szentendre új testvérvárosa
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változatos témák, kulturált hangnem,
gyors és érdemi válaszok: ez az első városi
online fogadóóra mérlege. április 26-án
késő délután két órán át várták és vála-
szolták meg azonnal a facebookon a la-
kosság kérdéseit az önkormányzati
vezetők.

Több mint 2400 embert ért el a városveze-
tés első online fogadóóráját meghirdető
poszt a legnépszerűbb közösségi oldalon
kedden. Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter hivatalos Facebook-oldalán 17 órától 19
óráig várta a kérdéseket, felvetéseket bár-

milyen, a várost érintő témában. Az azon-
nali válaszadásban a kabinet és az önkor-
mányzati munka valamennyi területét
lefedő kis csapat segítette a polgármestert.
A hozzászólásokra időrendi sorrendben re-
agált a városvezetés, a hosszabb utánajá-
rást igénylő ügyekre rövid időn belül
visszatérnek: a kérdezők személyes üze-
netben kapnak választ a szükséges infor-
mációk beszerzése után.
Az első kérdés az online fogadóóra első
perceiben megérkezett, és a rendelkezésre
álló két óra alatt folyamatosan érkeztek a
hozzászólások. Aktívan huszonöten folytat-

tak párbeszédet a polgármesterrel, de az
eszmecserét csaknem százszor ennyien
követték: 2400 felhasználót ért el a poszt.
Téma volt a HéV-megálló környékének ren-
dezése, a belvárosi csapadékvíz-elvezetés,
a 11-es út burkolati jelei, jelzőlámpái, a zöld-
hullám kialakítása. Kérdések és válaszok
születtek a kátyúzásról, állami tulajdonú
épületek felújításáról, a Postás strandról,
igényt jeleztek parkoló felújítására, újabb
szemetesek kihelyezésére, hiányzó utca-
névtáblák pótlására.
Egyértelmű sikerként könyvelhetjük el az
„első online fogadóóránkat” – mondta Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester. „A kérdé-
sek legnagyobb részét munkatársaim
segítségével percek alatt megválaszoltuk.
Néhány egyedi eset, felvetés kapcsán tájé-
kozódnunk kell, ehhez a kérdezők türelmét
kértük. Nagyon örülök annak, hogy a párbe-
széd végig kulturált hangnemben folyt, az
álláspontok közeledtek egymáshoz és min-
den lezárt téma felvetője a »beszélgetés«
végén udvariasan nyugtázta a kapott vála-
szokat. Szeretném én is megköszönni, kol-
légáim és a magam nevében is az aktív
részvételt, a kérdéseket és az értékes ész-
revételeket az online fórumon.”
Az azonnal le nem zárt kérdések megoldá-
sán az ügyfélszolgálat közvetítésével dol-
goznak az illetékesek. Az online fórumot a
tervek szerint időről időre meghirdeti a vá-
rosvezetés.

Bevált az online fórum

Razziák a dunakanyar szerpentinjein
Motorosokra, segédmotorosokra és kerékpárosokra fókuszálnak a rendőrök a dunaka-
nyarban.

A tavaszi jó időben rengeteg motoros dönt úgy, hogy felkeresi az ország legszebb szer-
pentinjeit, és próbára teszi járműve képességeit. Sokan a Szentendre környéki kanyarok-
ban szeretik elengedni magukat, amivel természetesen a rendőrök is tisztában vannak.
A helyi rendőrök áprilistól októberig havonta tartanak átfogó közúti ellenőrzést, hogy meg-
előzzék a baleseteket. Idén április 17-én volt az első. Az akkori, nyolcórás razziában a
szentendrei és a Pest Megyei rendőr-főkapitányság motoros rendőrei mellett az Első Mo-
torvéd Polgárőr Egyesület tagjai is részt vettek. Egyenruhásból nyolc, polgárőrből tizen-
három alkotott vegyes járőrpárokat, és így ellenőrizték a Szentendre környékén
közlekedőket. A megállítottak nagyjából harmada volt motoros. Pénzbírsággal 36, köz-
igazgatási bírsággal 17 szabályszegő sofőrt sújtottak. Egy motoros pár ellenőrzése során
kiderült, a motort vezető férfinak és a jármű női tulajdonosának sincs érvényes vezetői
engedélye az adott kategóriára. Járművüket egy jogosítvánnyal motorozó ismerősükre
kellett bízniuk, s a szabályszegők gyalog indulhattak haza.

Éles lőgyakorlatok
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia 
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
május 9., 10., 11., 12., 13-án, 17., 18., 19-
én, 23., 24., 25., 26-án és 31-én.
A fenti napokon a lőtér területére 6.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

vízhiány 
Lapunk megjelenésével egyidőben, május 9-
én, hétfőn 8-18 óra között az ivóvíz távveze-
téken hibajavítási munkák miatt az ivóvíz-
szolgáltatás szüneteltetése várható! 
Az érintett utcák Szentendrén: Kálvária,
Hamvas Béla, Bimbó, Álmos, Huba, Pipacs,
János, Deli A. utca, radnóti u. – Pomázi u. –
Vasúti villasor közötti területen, római sánc
u. – Bükkös-part közötti területen, Pannónia-
telep: Kőzúzó úti iparterületen, Szentlászlói
út mentén és a kapcsolódó keresztutcákban,
Szentlászlói út – Sztaravodai út által határolt
területen (Izbég, Vasvári ltp. és Füzespark te-
rületén), Sztaravodai úton és a kapcsolódó
keresztutcákban (Szentendre belterületén),
Szarvashegy területén, a Nap utcában és a
kapcsolódó keresztutcákban az Egres útig,
az Egres úton az Egres köz és a Törökvölgyi
út közötti szakaszon, a Dunakanyar körúton
a Barackos út – Bükkös-part közötti terüle-
ten, a Dunakanyar körút – Áprily tér - Marti-
novics – Pátriárka – Bartók Béla – Angyal –
Iskola – Dodola – Darupiac – zenta – Duna-
kanyar körút által határolt területen. 
Megértő türelmüket köszönjük!  – DMrV zrt.

hírek



Algériai delegáció városunkban
Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte és vezette körbe a belvárosban őexcel-
lenciája Abdelkader Dehendi urat, Algéria magyarországi nagykövetét és a CNErIB algériai
építőipari kutató és vizsgáló intézet két delegáltját április elején. Az intézet munkatársai
az építésügyi Minőségelle-
nőrző Innovációs Nonprofit
Kft. (éMI) meghívására ér-
keztek Szentendrére, ahol
négynapos tanulmányúton és
szakmai egyeztetésen vettek
részt. Az algériai kollégák
többek között megtekintették
az éMI tűzvédelmi és akusz-
tikai laboratóriumait, és
egyeztették a jövőbeni labo-
ratóriumi fejlesztési lehető-
ségeket. Szentendre város
vendégszeretete nagyban
hozzájárult a sikeres látoga-
táshoz és a kulturális kap-
csolatok erősítéséhez. 
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költözik 
az okmányiroda!
Tisztelt ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei
okmányiroda költözés miatt május 20-tól
(péntek) május 25-ig (szerda) zárva tart.

ügyfelek fogadása a Pomázi Okmányirodá-
ban (Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) és
a Tahitótfalu Kormányablakban (Tahitótfalu,
Szabadság tér 3.) – a Szentendrei Okmány-
iroda nyitva tartása szerint – fog történni. 
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00

Az elkészült okmányokat Tahitótfalun, a
Kormányablakban (Tahitótfalu, Szabadság
tér 3.) lehet átvenni a zárva tartás ideje
alatt. 

Május 26-tól a Pest Megyei Kormányhiva-
tal, Szentendre Járási Hivatalának (Szent-
endre, Dózsa György út 8. szám alatti) épü-
letében, megújult környezetben várjuk tisz-
telt ügyfeleinket!

Megértésüket köszönjük.

Dr. ANGyAL zSUzSANNA
Okmányiroda osztályvezető

Tavaszi munkák 
a 11-es úton
A közlekedésbiztonság hatékonyságá-
nak növelése érdekében a Magyar
Közút Nzrt. a 11-es főút szentendrei
szakaszán a nyomógombos bejelent-
kező készülékekkel ellátott gyalog-
átkelőhelyeknél nyomógombokat cse-
rélt.
Összesen kilenc olyan bejelentkező
kapcsolót cseréltek ki, amelyeket meg-
rongáltak vagy a használat során tönk-
rementek.
Ugyancsak a tavaszi felújítások és ta-
karítás keretében megkezdték a jelző-
lámpák lemosását. A munkával az
elmúlt héten végeztek.

hírek

Godmanchesterrel és Huntingdonnal, a két
ouse folyó parti, egymással szemben
fekvő várossal idén ünnepeljük a testvér-
városi szerződés aláírásának 20. évfordu-
lóját. A jubileum alkalmából áprilisban
rövid ismerkedő látogatásra hívták meg
városunk polgármesterét, verseghi-Nagy
Miklóst és feleségét.

A két város sokban hasonlít Szentendrére:
szintén régi múlttal rendelkező, patinás 
kisvárosok egy folyó partján. Mindkettő
büszke a történelmi hagyományokra, ismeri
az árvíz okozta fenyegetést, s nem ipari, in-
kább turistavárosok London és Cambridge
között. Verseghi-Nagy Miklós először God-
manchestert, a kisebb, de régebbi múltú vá-
rost járta végig, és a helyi kollégákkal

vacsorázott. A régi testvérvárosi hagyomá-
nyok folytatásaképpen a polgármester 
elültetett egy fát Huntingdonban, majd ta-
lálkozott az ottani városvezetéssel is. Az
angol városokban a polgármestereket egy-
egy évre választják, és minden korábbi elöl-
járó nevét feltüntetik a Városháza falán,
amely mára reprezentatív és valóban hosz-
szú lista.
Verseghi-Nagy Miklós tiszteletére a két
város díszvacsorát adott a Huntingdoni Vá-
rosházán, a híres polgármesterek fala előtt.
Az rendezvényen Szentendre polgármes-
tere átnyújtotta városunk ajándékait és a
20. évforduló tiszteletére tervezett progra-
mokra a meghívót. Az angol delegációk 
június végén érkeznek majd hozzánk közös
ünneplésre. 

Godmanchester/Huntingdon
– polgármesteri látogatás
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A föld napja városszépítő akció keretében
április 21-24. között több mint 1600 lelkes
önkéntes dolgozott közel ötven helyszínen
városunk szebbé tételében. A hagyomány-
nyá vált föld napi takarítási akcióban idén
is sok hulladékkal teli terület került meg-
tisztításra. 

Magyarországon több mint húsz éve ünnepel-
jük meg a Föld napját. A nap célja, hogy kü-
lönböző programokkal hívjuk fel a figyelmet
a környezet- és természetvédelem fontossá-
gára. A programhoz Szentendre oktatási és
nevelési intézményei is csatlakoztak, így az
akció hozzájárul a környezeti szemléletfor-
málás elősegítéséhez is. Idén először a vá-
rosszépítő akció jelentkezői között 3000
egynyári virágpalántát osztottunk szét. 
A városszépítő program keretében a Város-
háza részvételével és felhívására a városi
intézmények, vállalkozások dolgozói és az
iskolák tanulói, a városlakók, családok és
civil szervezetek közös erővel több mint
1000 zsák és számos konténernyi szeme-
tet gyűjtöttek össze, melyeket a Városi
Szolgáltató nzrt. szállított el. Önkéntesek
munkája során megszépült a Szmolnyica
árok, a Püspökmajori-forrás környezete, a

Szmerdán-árok mellett terület, a László-te-
lepi buszforduló környéke, az egykori tyú-
kosok környéke, az izbégi baseballpálya
környezete, a Duna-part több szakasza, a
Pap-sziget több helyszíne, a Teátrum utca
környezete, a Petőfi-pihenő, a Janicsek em-
lékpark a Kőhegy lábánál, városszerte több
buszváró, a Szabadkai utca környezete, a
római temető utca környezete, a Honvéd-
ségi parkoló és környéke, a Dera-patakhíd
környéke, az Orbán-kereszt, a Cseresznyés
út felső szakasza, a Várkonyi zoltán utcai
patakpart, a pap-szigeti bicikliút környe-
zete, a Kisforrás utcai patakmeder, a Szta-
ravodai út Tompos híd fölötti patakmeder
300 méteres szakasza, a Gondozási Köz-
pont környéke, a zúzmara utca környezete,
a Postás strand melletti ártéri erdős rész, a
Polgármesteri Hivatal belső udvara, a Pest
Megyei Könyvtár környezete, valamint okta-
tási és nevelési intézményeink környezete. 
Április 23-án szombaton, a Közép-Kelet Eu-
rópai regionális Környezetvédelmi Központ
(rEC) arborétumában szakmai (környezet-
védelmi, természetvédelmi és fenntartható
fejlődés) rendezvényeken túl családi prog-
ramok is zajlottak. A rendezvény több száz
szentendreit vonzott a kicsiktől kezdve a

felnőttekig, hiszen a szabadban számos
családi előadás, zenés műsor fogadta a lá-
togatókat. 
reméljük, hogy kezdeményezésünk nyo-
mán egyre több ember érzi fontosnak kör-
nyezetünk megóvását, és a minden-
napokban is figyel városunk tisztaságára.

Köszönjük minden résztvevő munkáját:
II. rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium, Petzelt József Szakközépiskola, Iz-
bégi Általános Iskola, Barcsay Jenő
Általános Iskola, Bimbó úti Tagóvoda, Hét-
színvirág Tagóvoda, Hold utcai Tagóvoda,
Izbégi Tagóvoda, Püspökmajor ltp. Tagó-
voda, Szivárvány Tagóvoda, Vasvári Tagó-
voda, Egres úti Tagóvoda, Szentendrei
Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ,
Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Ba-
ráti Társaság, Társaság az élhető Szentend-
réért, Bükkös-partiak Baráti Köre, MSzP
Szentendrei szervezete, Demokratikus Ko-
alíció Szentendrei Szervezete, Vissza a Va-
donba projekt résztvevői, Cseresznyés úti
lakóközösség, Kisforrás utcai lakóközös-
ség, Pap-szigeti lakóközösség, Lőrincz
Ágnes és barátai, Jantyik Judit és baráti tár-
sasága, Hajdu Enikő és baráti társasága és
mindenki, aki részt vett városunk megtisz-
tításában. 
n KUDETT KrISzTINA VÁrOSI zÖLDrEFErENS

föld napján takarított a város

Újra együtt a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság csapata a Föld
napi takarításnál

Megszépült a patakpart

Az MSzP helyi szervezetének tagjai több zsák sze-
metet szedtek össze a Pap-szigeten. A Kerényi park-
ban teleültették színes tavaszi virágokkal a békét
szimbolizáló szobor előtti beton virágládákat.

Takarítás a Gondozási KözpontnálTakarítás a Postás
strandon 

Szakmai rendezvények
és családi programok 
a rEC-ben

Idén is nagy sikerrel zajlott 
a pataktakarítás a Bükkösön: 
a nap folyamán legalább ötvenen
komolyan fáradoztak azért, hogy
a patak minél hosszabb részén
összeszedjék az eldobott hulla-
dékokat. 11 órától a patakparti
játszótéren volt kézműveskedés
a kisebbek részére, akadályver-
seny-quiz feladat a nagyobbak-
nak. Nagy öröm volt, amikor
megjelent Vígh zoltán tanár, 
és lovával átvágtatott a patakon.
Köszönjük támogatóinknak, a
Szilágyi Pékségnek, a BorHáló-
nak és a Művész étteremnek,
hogy a munka végén finomsá-
gokkal járultak hozzá a nap sike-
réhez. Találkozzunk legközelebb
is, az Őszi Pataktakarításon!
A szervezők nevében: 
Bükkös Egyesület
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elindult a füzespark 
közösségi tervezése
A Füzespark felett elszállt az idő. A rendezetlen tulajdonviszonyok
miatt nem sok fejlesztés történt itt a megépítés óta, így a báját
máig megőrző, kiváló adottságú terület egyre toldozott-foldozot-
tabb lett. A közelmúltban elhárultak a jogi akadályok, ezért végre
elkezdhetjük megtervezni a közös jövőt. Az önkormányzat bízik
abban, hogy mindenki, aki szereti és magáénak érzi a Füzesparkot,
részt vesz a most kezdődő közösségi tervezésben, hogy egy jövőbe
mutató koncepciót tehessünk le az asztalra.
Április 30-án került sor az első kitelepülésre a Füzesparkban. A kö-
tetlen, piknikhangulatú találkozó célja volt a problémák, vágyak, ja-
vaslatok, ötletek összegyűjtése és a terepszemle. Május 5-én a
Parola Vendéglőben a probléma- és értéktérkép megrajzolása után
a következő alkalom május 9-én, hétfőn 17.30-kor lesz szintén a
Parola Vendéglőben, ahol a konfliktusos kérdések megvitatása,
„álomverzió” felrajzolása a program. 
A közösségi tervezés negyedik alkalma május 12-én, csütörtökön
17.30-tól lesz ugyanitt. Téma: priorizálás, fejlesztési ütemek fel-
vázolása. Mindenkit szeretettel várnak!

Töltse ki a kérdőívet, és szerezzen friss információkat a www.fa-
cebook.com/fuzesparkjovoje/ Facebook oldalon.

A dunakorzó júliustól a gyalogosoké
A Dunakorzó központi része – a Péter-Pál utcától északi irányban
a rév utcáig – már évek óta forgalom-csillapított területnek lett ki-
jelölve, ide csak az adott területen belüli céllal közlekedők hajthat-
tak be és parkolhattak le. A gyakorlatban ezt egyre többen nem
tartották be, és ma már hatalmas forgalmat bonyolít le ez az út-
szakasz úgy, hogy az oda behajtók túlnyomó többsége csak átha-
ladni szeretne a területen. Ezen felül a belvárosban egyre nagyobb
a gyalogos- és kerékpáros forgalom is, és e két növekvő igénybe-
vétel ma már egyre több konfliktust szül. A forgalom Szentendre
legszebb részét teszi kevésbé vonzóvá, ahelyett, hogy a belváros
mindenki számára a pihenést és feltöltődést jelentené.

Az önkormányzat mindezek miatt módosítani kívánja a Dunakorzó
központi részének forgalmi rendjét. A Péter-Pál utca és a rév
utca–Lázár cár tér közötti területre a jövőben egyáltalán nem hajt-
hatnak be majd a gépjárművek. Július 1-jétől tervezi az önkor-
mányzat a változást bevezetni, hogy a nyári szezon java ideje alatt

már ez a sokkal élhetőbb és kikapcsolódásra alkalmas Dunakorzó
szolgálhassa a szentendreieket és vendégeinket.
Az út lezárásával egyidejűleg a Lázár cár tértől északra kétirányú
forgalmi rend fog életbe lépni, hogy észak felől be lehessen hajtani
egészen az úgynevezett kockaparkolóig és vissza. A lezárt terü-
letre kerékpárral továbbra is be lehet majd hajtani, ugyanígy behaj-
tási engedély birtokában az áruszállítók és ott lakók is
behajthatnak. A forgalom elől elzárt területen értelemszerűen jú-
lius 1-től parkolni nem szabad, így a korzó valóban autómentes
övezetté és még vonzóbb területté fog válni. Az új forgalmi rendről
számos tájékoztatótábla fogja értesíteni a közlekedőket.
Az intézkedéstől az önkormányzat azt várja, hogy érvényt tud sze-
rezni a már hosszú évekkel ezelőtt elhatározott forgalomcsökken-
tésnek és a belváros elnyerheti valódi funkcióját, és igazi pihenő-
övezete lehet a városnak, ahova még nagyobb élmény lesz ezentúl
ellátogatni és kikapcsolódni. Az autómentes korzó révén várható
a kerékpáros turizmus élénkülése is.

dunai szennyezés: 
megoldást sürget a város
Azonnali tájékoztatást kért Szentendre önkormányzata a DMrV
zrt.-től, mint a csatorna tulajdonosától a 2016. május 2-án a Du-
nába ömlő szennyvíz ügyében. A DMrV tájékoztatása szerint
május 2-án "egy korábban példa nélküli gépészeti hiba következett
be". Két működő szivattyúból az egyik meghibásodott, szállítása
lecsökkent, de az irányítástechnikai rendszer normális üzemelést
jelzett. Ezért a problémát nem érzékelték időben, így – mint a
DMrV válaszában fogalmaztak – az érkező szennyvíz egy része
mintegy 20 percen át folyt a Dunába, mire a hibát elhárították.
Azóta az átemelő összes berendezésének működését ellenőrizték
és rendben találták.
A város számára elfogadhatatlan az eset, ezért Verseghi-Nagy Mik-
lós polgármester helyszíni bejárást és további tárgyalásokat kez-
deményezett a DMrV zrt. vezérigazgatójával a probléma azonnali
kezelése, majd végleges megoldása érdekében. 
A polgármester azt szeretné elérni, hogy a DMrV mérje fel és va-
lósítsa meg a regionális csatornarendszer biztonságosabb üzemel-
tetéséhez szükséges fejlesztéseket. A fejlesztés megvalósításáig
pedig – tekintettel arra, hogy szennyvízömlés korábban több alka-
lommal is előfordult – készítsenek egy cselekvési tervet az eset-
leges havariahelyzetekre. 
Az ügyben a szakhatósági bejelentések megtörténtek.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester levele a DMrV zrt.-hez: a
http://szentendre.hu/dunai-szennyezes-megoldast-surget-a-varos/
oldalon olvasható.
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földnapi aluljárófreskók
A Bükkös-aluljáró összefirkált falának megszépítése 10-12 évvel
ezelőtt jutott először eszünkbe, falát akkor az AGy Művészeti is-
kola bevonásával festettük le 2005 körül. Azóta képeit többször
kellett javítani, felújítani.

A mostani újrafestés három fontos szereplője a VSz zrt., akik az
alapozást végezték, és anyagilag támogatták az akciót. A Móricz
Gimnázium diákjai, akik az érettségihez szükséges 50 óra közös-
ségi munkájuk keretében, nem először tettek a Bükkös-patakért és
környékéért! A kép tervezője, a munkát levezénylő művész-tanárnő
ezúttal is Bádonyi Kinga „Pucek” volt, aki most is remek munkát
végzett tanítványaival mindannyiunk örömére! Köszönjük és vi-
gyázzunk rá!
A másik oldal május végén, június elején következik.  Köszönet
Mandula Gergelynek, a VSz zrt. vezérigazgatójának, reményi Gab-
riellának, a VSz dolgozóinak, a Móriczos diákoknak és Bádonyi 
Kingának!

n zAKAr ÁGNES ÖNKOrMÁNyzATI KéPVISELŐ, Az AKCIó SzErVEzŐJE

virággal a gyógyulásért
Köszönjük Boda Anikó önkormányzati képviselőnek és férjének a
virágok felajánlását, ezt a mindnyájunknak szóló, látványával gyó-
gyító gyönyörű gyógyszert, hiszen a szépség és az egészség kéz
a kézben jár, a szépség megnyugtat, a nyugalom gyógyít.

n SzAKOrVOSI rENDELŐINTézET

Természeti
értékeink
eleven Örökség helytörténeti vetélkedő 
v. forduló

Az Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő
májusi gála előtti utolsó fordulójára április
15-én került sor, ahol a diákok ezúttal Szent-
endre és környékének természeti értékeivel
ismerkedtek. 
A nyolc iskola csapata most is nyolc állomá-
son keresztül mérte össze tudását. A hely-
színválasztás ezúttal a Bükkös-patak és
annak környékére esett. A forduló feladatait
Hernádi Krisztina környezetkutató geográ-
fus állította össze. Az állomásokon szóba
került vidékünk geológiája, vízrajza, növény-
társulásai, vízi állatvilága, környezetvé-
delme. Az ismeretterjesztő szövegek
értelmezése mellett volt, ahol a csapatok-
nak vaktérképen kellett bejelölni a megadott
helyszíneket, mint például a Kada-csúcsot,
Sztaravoda-forrást, a Sztelin patakot, a Pap-
szigetet. Máshol vadon élő növényekből ké-
szült lekvárokat (som, bodza, csipkebogyó,
szeder, vadrózsa) kóstolgattak a résztvevők.

A Mókus híd mellett a csapatok a 
patakból kifogott vízi ízeltlábúakat az állo-
másfőnök segítségével azonosították –
ezek az élőlények jelzik a vízminőségét –,
majd a szemrevételezés után az állatkák ter-
mészetesen visszakerültek a vízbe. A Mű-
vész téren lévő állomáson a diákoknak
fotókról kellett felismerniük a kocsányos töl-
gyet, a somot, gyertyánt, galagonyát és más,

a környékünkön megtalálható növényeket.
A Hamvas-kőnél tájtörténeti feladatok mel-
lett a természettel kapcsolatos szavakból
íródtak ötsoros, frappáns versek. A diákok
ezt a fordulót is jó kedvvel, lelkesen teljesí-
tették. Ez alkalommal a Szent András Iskola
végzett az első helyen, második a Barcsay
Általános Iskola, míg harmadik a Szentend-
rei református Gimnázium csapata lett.
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kováts Angéla, a Szentendrei Mó-
ricz zsigmond Gimnázium diákjá-
nak írása a föld napi kiállításról

Április 22-én a szentendrei Duna korzó is
a Föld napját ünnepelte egy rendhagyó 
kiállítás megnyitójával. A bemutatott hu-
szonöt műalkotás mindegyikét szentend-
rei óvodák és iskolák szorgos diákjai
készítették olyan alapanyagokból, amik
egyébként a szeméttelepre kerültek
volna. A cél nemes; felhívni a figyelmet a
környezetszennyezés súlyos következ-
ményeire. 
Lelkes csapat dolgozott egész nap, hogy
délután ötkor a kiállítás megnyitója elkez-
dődhessen. A bámészkodó embereket
Szatmári Kristóf szaxofonjátékával csa-
logatta közelebb. Miután kisebb tömeg
gyűlt össze, elkezdődhetett a várva várt
esemény. A polgármester úr rövid beszé-
dében hangsúlyozta az ivóvíz megbecsü-
lésének és az erőforrások megőrzésének
fontosságát. „ A Duna minden örömünk-
nek és bánatunknak a forrása.” – mondta,
ezzel is alátámasztva a választott tema-
tika, a víz különösen fontos szerepét
Szentendrén. Mielőtt hivatalosan is meg-
nyitotta volna a kiállítást, gratulált és 
köszönetet mondott minden fiatal mű-
vészpalántának, aki kreativitásával és
munkájával támogatta a rendezvény
megvalósulását. Ezután megkezdődhe-
tett a díjátadó. Meglepetés gyanánt a
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt ven-
dégül látták egy adag pattogatott kukori-
cára, illetve emlékbe műanyag kulacsokat
is kaptak.
A megnyitó befejezése egyben a nézelő-
dés kezdetét is jelentette azok számára,
akiknek mindaddig nem volt lehetőségük
szemrevételezni az alkotásokat. Minden
mű más irányból közelíti meg a vizet és a
környezetvédelmet, ezért egytől egyig
egyedi és megismételhetetlen. A kíván-
csian bandukolók egy tündér-vízesés
mellett elhaladva kezdhették meg útjukat
a Duna menti különleges kiállításon. Ezek
után nem csak valóságos és mesebeli
vízi élőlények, de egy egész család repli-
kájával is találkozhattak. A kalandvágyók
újraélhették Noé bárkájának történetét,
de akár Atlantiszt is felfedezhették. Vízi-
malmokat látogathattak meg, rövid időre
vízöntővé válhattak és egy frissítő záport
is átélhettek anélkül, hogy megáztak
volna. Aki sietett valahová, egy vízóra se-
gítségével követhette az idő múlását és
egy vízrajzi térkép segítségével megter-
vezhette útját. Végül egy csónak és a
Dunán pihenő kishajók elindítottak min-
denkit a környezetvédelem rögös útján. 
Április 24-ig a kiállítási tárgyak a korzó
mentén várták az érdeklődőket. Ezután
szabadtéri környezetükből átkerültek a
Barcsay Múzeumba, ahol a közönségdíj
átadására is sor kerül. Vigyázzunk együtt
a bolygónkra, ne csak Föld napján!

A tavalyi összművészeti projekt sikerén
felbuzdulva, idén a duna-partra költözött a
föld napja kapcsán szervezett kiállítás:
gyerekek által, újrahasznosított anyagok-
ból szobrok-installációk sokasága érkezett
idén víz témában a Szentendrei Önkor-
mányzat és a ferenczy Múzeumi Centrum
csoportos alkotói pályázatára.
A csodálatosan tarka, kreatív és mélyen
végiggondolt, olykor filozófikus üzenete-
ket is hordozó műveket Szakács imre fes-
tőművész, Baksai józsef festőművész és
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester
zsűrizte.

A díjakat három korosztályban osztották ki.

kiCSik: 1. helyezett:
„A VILÁG NEM HELy, HANEM ÁLLAPOT” (Ham-
vas Béla)
Barcsay Jenő Általános Iskola 2.b, Sanyo Haj-
nalka vezetésével
kiCSik 2. helyezett:
NOé BÁrKÁJA
Szivárvány Tagóvoda, Katica csoport, felkészítő
pedagógusok: Németiné Ikvai Emőke és Ördög
Csilla
kiCSik 3. helyezett
A MI BüKKÖS-PATAKUNK
Szivárvány Tagóvoda, Tulipán csoport, felkészítő
pedagógusok: Kovács Márta és Móricz Berna-
dett

kÖzÉPSŐ koRoSzTály 1. helyezett: 
ESŐ
a Barcsay Jenő Általános Iskola két 6. évfolya-
mos diákja
felkészítő pedagógus: Varga Anna
kÖzÉPSŐ koRoSzTály 2. helyezett:
SELLŐ
Barcsay Jenő Általános Iskola 5. és 6. évfolya-
mos diákok
felkészítő pedagógus: Kovács Marcsi
kÖzÉPSŐ koRoSzTály: 3. helyezett:
MUTÁNS HALAK
Barcsay Jenő Általános Iskola 6. évfolyamos di-
ákok
felkészítő pedagógus: Varga Anna
NAGyok: 1. helyezett:
Az UTOLSó CSEPP
Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 9.
évfolyamos diákok, felkészítő pedagógus:
Szandi-Varga Péter
NAGyok: 2. helyezett
FOrDÍTOTT SELLŐ avagy Magritte mesterre em-
lékezünk
II. rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
11. évfolyam, rajz fakultációs diákok
felkészítő pedagógus: Galánfi Andrea
NAGyok: 3. helyezett
NAVICULA MUNDI
Ferences Gimnázium Szentendre 10. és 11. évfo-
lyamos két diákja
felkészítő pedagógus: Szabó András

A közönségszavazatok első helyezettje: 
a református óvodások alkotása 

A vízről a föld napján 
gyerekszemmel
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pályázat

Gondozási központ pályázatot hirdet Szentendre
város általános iskolái iskola-egészségügyi 
Szolgálat iSkolAvÉdŐNŐ munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2017. 06. 30-ig
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Pályázati feltételek: főiskola, védőnői diploma 
A pályázat benyújtásának határideje: 
augusztus 15. 
További információt Kecskésné Sipos Andrea 
intézményvezető, (26) 311-964

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton a Gondozási Központ Szentendre 
címére küldéssel (2000 Szentendre, Sztaravodai út
2., kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban  szereplő azonosító számot: 
SzMO-r/120-2/2013., 
valamint a munkakör megnevezését: iskolavé-
dőnő), vagy személyesen: a Gondozási Központ-
ban. 

Szentendre város egészségügyi intézményei
pályázatot hirdet a rendelőintézetben lévő 
24 nm-es BÜfÉ ÜzeMelTeTÉSÉRe. 

A pályázatokat május 31. 9.00 órig lehet 
benyújtani Szentendre Város Egészségügyi 
Intéz-ményei Titkársága, 2000 Szentendre, Kano-
nok utca 1. címre, személyesen vagy postai úton. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, 
a részletes pályázati kiírást beszerezni, és 
a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni 
a titkárságon lehet. 
Telefon: 26/ 501-440.

lámpás klub 
A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyaror-
szági regionális Egyesülete (VGyKE) 2004
őszén alakult. A VGyKE a vak és gyengén-
látó emberek részére nyújt információszol-
gáltatást. 
Munkanapokon folyamatosan elérhető
ügyfélszolgálati hálózatot tartanak  fenn és
helyi közösségeket mentorálnak Budapes-
ten (I., IV., XII., XIII.,  XIV., XVII., XIX. kerület)
és Pest megyében (Budaörs, Cegléd, Vác,
Dabas, Pilisvörösvár, Gödöllő és Szent-
endre). Támogató szolgálatot működtetnek,
az érintettek részére kulturális, egészség-
megőrző, rehabilitációs és szabadidős
programokat szerveznek, képzési lehetősé-
geket biztosítanak, igyekeznek munkalehe-
tőségeket találni sorstársaiknak, emellett
érdekvédelmi tevékenységet folytatnak,
mely magába foglalja az akadálymentesí-
téssel kapcsolatos tanácsadást, szakmai
segítségnyújtást és a szemléletformáló 
tevékenységet is. E feladatokat a fiatal lá-
tássérült szakemberekből álló, lendületes
vezetőség és az integrált, látássérült és látó
dolgozókból álló munkatársi csoport 
maximális lelkiismeretességgel végzi, és 
folyamatosan igyekszik keresni az új szol-
gáltatási formák és segítségnyújtási lehe-
tőségek megvalósíthatóságának útjait.
2013 novemberében alakult Szentendrén a
Látássérültek Lámpás klubja, a VGyKE ke-
retein belül. Mindenki örömmel fogadta a
kezdeményezést, mert korábban nem volt
még e csoportot magába foglaló közösségi
élet a városban. Azóta is folyamatosan tör-
ténik a vakok és gyengénlátók felkutatása.
Kezdettől fogva aktívan működik a klubélet.
Szinte minden alkalommal tartanak elő-
adást más-más témakörben, meghívott elő-
adókkal.  A klubnapokon kívül a csoport
részt vesz városi kulturális és hagyomá-
nyőrző rendezvényeken, de a környező 
településekre is ellátogatnak. A havi klub-
napokon kívül szerveznek színházlátoga-
tást, kirándulásokat is. A Szentendrei
református Gimnáziumban minden hónap
első péntekén délután három órakor tarta-
nak klubnapot, és várják azokat a látássé-
rülteket és kísérőiket, akik szívesen
csatlakoznának hozzájuk. 
Bővebb információt a Lámpás klubról a
www.vgyke.com oldalon találnak.

vasárnapi Merőkanál
Ahogy egyre több az országban a rászoruló
ember, család, szerencsére ezzel párhuza-
mosan nő azokak a száma is, akik segíteni
szeretnének rajtuk. és ezért idejüket, pén-
züket, munkájukat ajánlják fel. Itt, Szentend-
rén is.
A Vasárnapi Merőkanál civilek kezdemé-
nyezése, az ötletgazdája pedig Kubatovics
Áron. Már egy éve, hogy eleinte kéthetente,
idén pedig már minden vasárnap önkénte-
sek ételt osztanak a rászorulóknak a Bük-
kös-piacon. Több tucat ember mozdul meg,
hogy zökkenőmentesen lebonyolódjon az
osztás, és senki se menjen haza üres kézzel
(gyomorral). Pakolnak, sütit sütnek és cso-
magolják azt a sok ételt, amit az ebéd mellé
kapnak az emberek.
Amikor ideköltöztem Szentendrére, azt gon-
doltam, ez a puccos vendéglők városa, a tu-
risták kiszolgálására szakosodva. és
mekkorát tévedtem!
Eleinte 1-2, ma már 10 étterem támogatja
az ételosztást, vannak, akik ingyen főznek,
mások a nyersanyag árával is támogatják a
kezdeményezést. 
Ők azok: Aranysárkány Vendéglő, Corner
Szerb étterem, Görög Kancsó, Forráspont,
Hullám Vendéglő, Ínyencház, Maharaja In-
diai étterem, Mákó Miklós, rKG Önkiszol-
gáló reggeliző és étterem, Velőtanya.
Az ebéd mellé csomag készül a zöldségli-
get Kft. jóvoltából, a húst Mészáros Gábor-
nak és a Jufi-Hús Kft-nek köszönhetjük.
rendszeres kenyér- és péksütemény szállí-
tónk a zeke Pékség és Szilágyi Pékség a
Püspökmajor-lakótelepről. A zeke Pékség
ingyenes felajánlásával nem csak vasárnap,
de a hét minden napján jut kenyér és pékáru
a hajléktalanszállónak és a rászoruló csalá-
doknak is.
Házi szörpöt és lekvárt a Horvita ad minden
alkalommal.
A felsoroltakon kívül még nagyon sokan ki-
sebb-nagyobb adományokkal támogatják a
kezdeményezést, és az egész nem jönne
létre a közel száz önkéntes és segítő nélkül.
és hogy azok se maradjanak éhen, akik nem
tudnak vasárnaponként elzarándokolni a
Belvárosba, a Magyar Kerékpáros Klub
szentendrei szervezete házhoz viszi az en-
nivalót nekik.
Legyünk nagyon büszkék rájuk!

köszönet
Mindössze két hónapja költöztem Szent-
endrére, a gyermekeim közelébe, amikor
november első napjaiban súlyos bokatöré-
ses balesetet szenvedtem a Füzespark
előtti szemetes kukáknál, a CBA-nál, amit
komplikált műtét követett. A rehabilitáció
pedig előreláthatólag még sokáig fog tar-
tani.
Ám akkor ott, a baleset helyszínén sokan a
segítségemre siettek. Egy kedves fiatal há-
zaspár gondolkodás nélkül, azonnal mentőt
hívott, a fiatalember addig maradt a helyszí-
nen, amíg a mentő el nem szállított. Mások
nyugtattak, bátorítottak a váratlanul bekö-
vetkezett szerencsétlen helyzetemben.
Szeretném megköszönni a mentősöknek és
mindenkinek, aki ott emberségből és jó
szándékból példát mutatott. Hittem és hi-
szek abban, hogy a jócselekedet egyszer el-
nyeri méltó jutalmát. Jó egészséget és
minden jót kívánok mindenkinek.

Köszönettel

n KISSNé MArGIT
FüzESPArK 
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folyTATódNAk A SzeNioR-
kÉPzÉSek váRoSuNkBAN!

Immár nyolcadik félévének végén jár a
Szentendrei Önkormányzat hivatalos
szenior-képzése, amelyet a zSKF taná-
rainak segítségével működtet.

Az Aranykor Központ tavasszal is kü-
lönleges tanulási programokkal várja
az érdeklődőket.

Ezek közül kiemelendő, hogy május
17-én, kedden, 11 órakor indul egy
kezdő angol tanfolyam, amelyet Espo-
sito Nikoletta vezet majd.
A tanfolyamra jelentkezni lehet a 06 30
692 47 46-os telefonszámon, a tanfo-
lyam díja: 10.000 forint/fő, ami az
ÁFÁ-t is tartalmazza. A tandíjban 7 al-
kalom, 21 tanóra van benne. A helyszín
az Aranykor Központ tanterme (Duna-
korzó 18. I. emelet).
A kurzusra bárki jelentkezhet, aki el-
múlt 50 esztendős!

Ezzel együtt folytatódnak az ingyenes
előadások is a SzESzA sorozatában.
Május 11-én, szerdán, 15 órától 
Dr. Jászberényi József beszél Latin-
Amerika világpolitikai szerepéről és le-
hetőségeiről, szintén a Városháza
dísztermében.

Májusban workshop-előadások is lesz-
nek az Aranykor Központ szervezésé-
ben:
Május 17-én kedden, 15 órától
Dr. Jászberényi József tart előadást,
időskori pszichológiai és pszichiátriai
problémák címmel. Az előadás belé-
pődíja: 500 forint. Az előadás hely-
színe az Aranykor Központ (Dunakorzó
18.) emeleti tanterme.

Tanulni sohasem késő!

n ArANyKOr KÖzPONT
SzENTENDrE

Nyitnikék 
i. országos fuvolaverseny Szentendrén
Hatalmas sikerrel zárult a vujicsics Tihamér zeneiskola által meghirdetett és megszer-
vezett Nyitnikék i. országos fuvolaverseny, amelyen közel 300 gyerek indult az ország
minden részéből.

A meghirdetéskor a szervezők nem is gon-
dolták, hogy a felhívásukra ilyen sok jelent-
kező reagál majd, így az eredetileg
regionálisnak tervezett verseny országossá
nőtte ki magát, és rekordszámú versenyző
érkezett városunkba a háromnapos versen-
gésre. A versenyzők hat korcsoportban mé-
rettették meg magukat, a két helyszínen 3-3
tagú zsűri dolgozott, gyakorlatilag valóban
éjt nappallá téve.
Vasárnap a gálán, a záró koncert alkalmá-
val zakar Katalin, a Vujicsics Tihamér 
zeneiskola igazgatónője köszöntötte a ven-

dégeket, köszönetet mondott a városnak a támogatásért, a szervezőknek a rengeteg mun-
káért, illetve minden egyes szereplőnek és felkészítő tanárnak a lelkes részvételért. A
verseny fővédnöke, Verseghi-Nagy Miklós polgármester beszédében örömét fejezte ki,
hogy a művészetek városa adhatott otthont a ran-
gos zenei rendezvénynek, és reményét fejezte ki,
hogy hagyományteremtő lesz az első alkalom.
A zsűritagok is őszinte elismeréssel nyilatkoztak vá-
rosunkról és a szervezésről, úgy tűnik, az első orszá-
gos Nyitnikék versenynek lesz folytatása a jövőben.
Gratulálunk minden versenyzőnek, felkészítő tanár-
nak és a zeneiskolának, hogy városunk egy újabb
zenei élménnyel, remek rendezvénnyel gazdagodott.

A vujicsics Tihamér zeneiskola eredményei: 
Tardy Katalin 3. helyezés (tanára: Baranyi zsanett),
Csévi Sára (tanára: Czifra Gergely) és Helmle Bor-
bála (tanára: Laárné Szaniszló éva) különdíj. A ver-
senyen szépen helytálltak Kákonyi éva, Elter Luca,
Csapó Gréta (Szaniszló éva növendékei), Mészáros
Katalin, Varga Orsolya, Kanta Nóra (Bajánné Babics
Nóra tanítványai).

Megszólalni nem is olyan könnyű…
Második alkalommal szerveztünk Projekt-napot 4.-8. osztályos tanulóink-
nak az „Agy” Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban. Az ötletet az a társadalmi probléma adta, hogy a 10-14 éves fiatalok
nehezen fejezik ki magukat szóban, amitől a magabiztosságuk is nehezen
bontakozik csak ki. Egyrészről azért, mert a tanórák alatt nincs mindig idő
az egyéni megnyilvánulás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, valamint

a felgyorsult világunkban érdeklődésüket leginkább a technika rohamos fejlődése köti le.
Így született az ötlet, hogy a beszédüket legjobban úgy fejleszthetjük, ha abban a témában
fejtik ki gondolataikat és azzal az eszközzel, amit a legjobban szeretnek.
A P’ Art Mozi kiváló helyszíne ennek a programunknak. A hatalmas kivetítőn csodálhatjuk
a szebbnél szebb diákat, miközben a tanuló mikrofonnal a kezében prezentál a látottakról.
A gyermekek érdeklődési köre nagyon széles skálán mozog. Ezt az is bizonyítja, hogy a
49 előadásból idén sem volt két azonos témájú. A nézőközönség megismerkedhetett a
NASA munkájával, Napóleon életével, érdekes könyvekkel, különböző sportokkal, állatok-
kal és rekordjaikkal, a világ lenyűgöző tájaival… Akadtak a bátrak közt még bátrabbak, akik
az előadásaikat angol nyelven tartották, irigylésre méltó kiejtéssel, nyelvtani tudással.
reméljük, hogy a kiinduló célunk megvalósul, miszerint 8. osztály félévére, a szóbeli fel-
vételin egy diákunknak sem okoz gondot majd egy ismeretlen bizottság előtt az, hogy
megfelelő kiállással fogalmazza meg mondandóját.

n KOVÁCSNé SzOMOLÁNyI ErIKA INTézMéNyVEzETŐ

Tardy Katalin és tanára, Baranyi zsanett

Fo
tó

k:
 C

zi
fr

a 
G

er
gő

Csévi Sára  és tanára, Czifra Gergely
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A kert
Minden gyerekkori élmény ideköt, és hogy
művésszé váltam, abban meghatározó sze-
repe van a kertnek, ennek az intenzív termé-
szeti közegnek az ősfákkal, a patakkal. Az
ostrom alatt, bombázáskor születtem 44
őszén, Pesten, de a szüleim már megépítet-
ték ezt a házat. A Vallner-malom elhagyott
kertje volt, itt folyt a malomárok, amelynek
vize négy malmot hajtott, innen a harmadik
volt a Deim-malom. Ez a kert számomra a
világ közepe. A sikerek közepette is a Para-
dicsom, ami nem veszett el…

Halmozottan szerencsés helyzetben
édesanyám Györffy Anna grafikusművész,
akinek a napokban zárult életmű-kiállítása
a Petőfi Irodalmi Múzeumban, nemsokára
könyv is megjelenik az életéről. Ő illuszt-
rálta a Mosó Masa mosodáját, a Pöttyös
Panni-sorozatot, amelyek sikerkönyvek a
mai napig. Nagyapám Györffy István nép-
rajzkutató volt, a karcagi múzeumot róla ne-
vezték el. Messzebbre nézve az őseim
között voltak szűrszabók, illetve fazekasok
több száz évre visszamenően. Művészi vé-
námat elsősorban tőlük örököltem.
édesapám erdélyi származású, családjának
nagy erdőbirtoka volt a Kelemen havasok-
ban. Ők a természetben éltek, anyaggal dol-
goztak, s bennem ez is visszaköszön.
Apám közgazdász végzettségű volt, de mű-
vészettörténetet is tanult. Vonzódott a mű-
vészekhez és a művészetekhez, ő adta ki a
ma már kuriózumnak számító Ars Hunga-
rica című könyvsorozatot. Gyakori vendég
volt nálunk Tamási Áron, Illyés Gyula, Veres

Péter, Szabó Lőrinc, a képzőművészek
közül Ferenczy Béni, Borsos Miklós, Bar-
csay Jenő, Czóbel Béla. Szerencsés va-
gyok, hogy ilyen környezetben nőttem fel.

„véletlen” pályakezdés
Sokáig csak a madarak, a fák érdekeltek.
Egyszer kezembe került egy marék agyag,
játszadoztam vele, s ahogy gyúrogattam,
egy fej lett belőle. Mutattam a szüleimnek,
akik rögtön utánanéztek, hol képezhetném
magam, és beírattak egy művészeti közép-
iskolába. A felvételire a közelben lakó Ba-
logh Laci készített fel, ő akkoriban végezte
el a képzőművészeti főiskolát. Ő ismertette
meg velem a barcsays világlátást, a geo-
metrikus, tömör fogalmazást. Laci kitűnő
pedagógus volt, kár, hogy nem lett tanár.
A gimnáziumban, a kerámia szakon, éppen
egy térbeli kompozíción dolgoztam, amikor
meglátta ezt Somogyi József. Ő volt az is-
kolában az „Isten”: Kossuth-díjas volt, a
brüsszeli világkiállítás aranyérmese. Min-
denki csodálkozására megszólított, és vagy
félórát beszélt a szobrászatról, a térbeliség-
ről, a mozgásról és a statikáról. Ennek 
hatására kezdtem el gondolkodni a szobrá-
szatról. Másoktól is jó visszajelzést kap-
tam, a főiskolára pedig rögtön felvettek,
nappali tagozatra. Ettől kezdve már egye-
nes úton haladtam előre, mint egy kilőtt ra-
kéta.
A főiskolán Mikus Sándor volt a tanárom,
aki jó szobrász volt, de kicsit frusztrált. Az
ő alkotása volt a hatalmas Sztálin-szobor,
és a siker, a kudarc kibillentette az egyen-
súlyból. Kicsit magamra maradtam. Elis-

merte ugyan a munkáimat, de nem nagyon
értette. Barcsay Jenőt viszont szeren-
csémre érdekelte, az ő munkássága, művé-
szetről vallott felfogása jó iránytű volt a
számomra. Külföldi szakirodalmat olvas-
tam, mert Magyarországon nem lehetett ta-
nulmányozni a kortárs művészetet. Ekkor
határoztam el, hogy külföldre megyek.

egy év Párizsban
Akkoriban nem lehetett útlevelet kapni,
ezért Illyés Gyula segítségét kértem, aki a
Magyar-Francia Baráti Társaság elnöke volt.
Így kaphattam meg a 360 napra szóló útle-
velemet. Párizsban szabadhallgató voltam
az Ecole de Beaux-Arts-on, és egy nagy
szobrász, Emile Gilioli segédjeként dolgoz-
tam a megélhetésemért. Párizs fontos mér-
földkő volt az életemben, mert jobban
megismerhettem a 20. századi művészetet,
másrészt megmártóztam a francia kultú-
rában. rájöttem, hogy a franciás könnyed-
ség és lazaság mögött valójában nagy
tudás és elmélyültség van. Megtanultam,
hogy intenzív energiabefektetés és renge-
teg gyakorlás kell az eredményhez. A fran-
ciák nehezen fogadják be maguk közé az
idegeneket, de engem befogadtak. Becsül-
tek azért, hogy haza akarok jönni. Szá-
momra a kint tartózkodás arra volt jó, hogy
megerősítse az ide tartozásomat. Vissza-
várt a kert, a város, az élő vagy már elhunyt
szüleim, nagyszüleim. Az ő gondolkodásuk,
befejezetlen életművük is a hazatérésre
sarkalt. 

visszaköszönő gének
Hamar kiderült, hogy a formák, az anyagok
érdekelnek, a színek másodlagosak voltak.
Fiatal korom óta rajzoltam ugyan, de a kép,
a síkban való gondolkodás nem elégített ki.
élveztem az anyaggal való fizikai érintke-
zést. A gimnáziumban a tanárom nem hitte
el, hogy első ízben ülök a korongozóasztal-
nál, annyira bennem volt az alapmozdulat,
amely a negyedik generáció után is előjött.
Művészetpedagógusként nagyon érdekel a
művészet átadhatósága, mi az, ami öröklő-
dik, és mi az, ami megtanítható. Az én ese-
tem bizonyíték arra, hogy a tudás, a
mozdulat generációkon keresztül átörök-
lődhet. Az apai és az anyai gének össze-
kapcsolódása, a művészetek, az alkotó
mentalitás áthagyományozódása nyilván-
valóvá tette, hogy egy ilyen szellemi és va-
lóságos térben felnövő gyereknek
művésznek kell lennie. 

állandó döntéshelyzetben
Egy kő faragásánál nem nagyon lehet té-
vedni, alaposan át kell gondolni, mit aka-
runk. A pályám elején előfordult, hogy

A Paradicsom, ami nem veszett el…
A gyönyörű, ősfás kertre néző verandán beszélgettem farkas ádám szobrászművésszel, aki a madarak hangos csivitelése mellett
osztotta meg velem gondolatait a családi örökségről, művészeti hitvallásáról, a küldetésszerű életútjáról a nemrégiben megkapott
kossuth-díj tükrében. varázslatos este és tanulságos beszélgetés volt.

Farkas Ádám a gyönyörű, ősfás kertben, 
mely egész életében inspirálta



improvizáltam, és sikerült is. Másodszor
egy fehérmárvánnyal próbálkoztam, ami
egyre kisebb és kisebb lett, végül elpazarol-
tam a követ. Azóta faragás előtt vázlatszin-
ten megtervezem, hogy mit akarok. Amikor
faragok, hagyom, hogy beleszóljon a kő.
Nagyon fontos a kő akaratát megérteni, és
hagyni, hogy valamennyire irányítson. Nem
szabad megerőszakolni a követ, mert akkor
a végeredmény unalmas, sőt szánalmas
lesz. A művész folyamatosan döntési hely-
zetbe kényszerül. A jó művész döntései
nem feltétlenül tudatosak, de ezek teszik
élővé az alkotást. Ha nagyon tudatos, akkor
kiagyalttá válik, elveszíti életszerűségét. Az
alkotásnak nem szabad szájbarágósnak
lennie, kell hagyni egy kis bizonytalanságot,
sejtelmességet, ami a nézőt továbbgondo-
lásra készteti.

Tanítva tanulni
46 éves koromig egyáltalán nem tanítot-
tam, nem éreztem rá indíttatást. A rend-
szerváltoztatás után a diákok fellázadtak a
főiskolán, és a minisztériumba beadtak egy
listát, hogy kiket szeretnének tanároknak,
és kik menjenek nyugdíjba. A megjelölt, és
később felkért tanárok közül voltam én is.
Elvállaltam, mert szerettem volna azt át-
adni, amit én nem kaptam meg a főiskolán,
de húsz év munka tapasztalatával megsze-
reztem. Egy év után kiderült, hogy működik
a dolog. Sokat profitáltam a tanításból,
mert végig kellett gondolnom és meg kel-
lett fogalmaznom dolgokat, amit egyébként
nem tettem volna meg. Elméleti és verbális
vonalon megerősödtem.

közéleti szerepek
Apámban nagy volt közéleti elkötelezett-
ség, a Nemzeti Parasztpárt alapítója volt,
államminiszter a II. Nagy Imre-kormányban.
Úgy érzem, az én utamhoz is hozzátartozik,
hogy tanítsak, hogy szakmai közösségek
létrejötténél bábáskodjak, segítsek máso-
kat. Alapítója voltam a Képző és Iparművé-
szek Szövetsége Pest megyei szerve-
zetének. Mi hoztuk létre a Szentendrei Gra-
fikai Műhelyt a 60-70-es években, akkori-
ban nagy ellenszéllel kellett megküz-
denünk. Később megalapítottuk a Műhely
Galériát. A Szentendre Művészetéért Ala-
pítvány vezetését Deim Páltól vettem át,
örülök, hogy a MűvészetMalom most szak-
mai irányítás alatt van. életem egyetlen
mélypontja talán az volt, hogy elvállaltam a
Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorsá-
gát. Ez akkora feladat volt, hogy minden
mást háttérbe szorított. Ha egy ciklusnál to-
vább csinálom, belebetegszem.

Szerelem, család
’67-ben, egy délután ültem az főiskola aulá-
jában, és a barátommal arról beszélgettünk,
hogy melyik kocsmába menjünk. Ekkor be-
jött az ajtón rákosy Anikó, világos színű
esőkabátban, fehér kendővel a fején. Meg-
igézetten néztem, ahogy ment fel az eme-
letre. Nem mentem el a kocsmába, három

órát vártam, hogy végre lejöjjön az esti elő-
készítőről. A barátnőjével ment ki az épü-
letből, aki szerencsére másfelé ment, és
Anikó ott maradt egyedül. Udvarisan meg-
szólítottam, hazakísértem. Így kezdődött.
Három évvel később összeházasodtunk, a
mai napig tart a házasságunk, egymásnak
vagyunk rendelve. Anikó kitűnő művész.
rejtőzködő, nem szereti mutatni a műveit,
de művészetének minősége vetekszik az
enyémmel. Két lányunk és négy unokánk
van, szoros a kapcsolatunk egymással. Bol-
doggá tesz a tudat, hogy ők élvezik majd a
kert szépségét, hogy ők szüretelik le a gyü-
mölcsfákat, amelyeket én ültettem.

kossuth-díj
Gyönyörű volt az ünnepség, a fogadás,
megtisztelő a régi és az új Kossuth-díjasok
találkozása. Sok gratulációt kaptam, e-ma-
ilben, sms-ben. érezni lehetett, hogy ez
nem csak az állam, a hatalom díja, és hogy
az értékítélet a művésztársadalomnak szól.
Másnap már dolgoztam, mert nincs időm
arra, hogy elégedetten nézegessem maga-
mat a tükörben. A díj megerősít, mert hatal-
mas visszajelzés volt, de nem változott
meg semmi.

Összegzés
Idilli volt az egész életem. A problémák és a
fájdalmak persze hozzá tartoznak, mert nél-
külük észre sem vennénk, hogy élünk! Voltak
és vannak kudarcok is, de ez arra való, hogy
megmérgesedjek, ilyenkor mindig türelme-
sen kielemzem, hogy hol hibáztam el. A ne-
hézségek ellenére szerintem szép és cso-
dálatos ez a világ. Nemzetközi sikereket
értem el. Háromszor voltam Japánban, húsz
országban találhatóak meg alkotásaim, ko-
moly lehetőségeket kaptam már egész fia-
talon. Kialakultak a külföldi kapcsolataim is,
amelyek a mai napig működnek. 
Fantasztikus szerencsém, hogy bárkivel
összehoz a sors, elkezd érdekelni a szemé-
lye. Hamar megtalálom mindenkiben a jót,
ez érdekel, emiatt mindenki a jó oldalát mu-
tatja felém. ritka, hogy valakivel összeve-
szek. Igyekszem nem elszívni más elől a
levegőt. Adni szeretek, mert nekem sok
van, és – úgy hiszem – azért kaptam, hogy
osszam szét.
Soha nem voltam párttag, a családban
senki sem, úgy értük el a sikereket. Nem
voltam rászorulva, hogy Lenin-szobrot ké-
szítsek, mert műveimet külföldön is el tud-
tam adni. 
Boldog vagyok, amikor este lefekszem,
vagy amikor hajnalban felébredek. Minden-
nap hálát adok, hogy itt élhetek, ennél na-
gyobb ajándékot el sem tudok képzelni. El
vagyok kényeztetve, úgy érzem, Isten a te-
nyerén hordoz. Az életemben nem bántam
meg semmit, és már sok mindent tisztán
látok, tudom, mi miért történt. Az életem
talán valamiféle küldetés. Nem egyéni zse-
ninek látom magam, hanem egy embernek,
aki végigmegy a kijelölt úton. 
n NéMETH ErIKA
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dumtsa korzó
A dumtsa korzó –
kulturális és kuliná-
ris fesztivál idén is
beköltözött Szent-
endre belvárosába,
élettel töltve meg a
sétálóutcát.

Változatos, heti tematikák követik az
ünnepeket, helyi hagyományokat, és
minden péntek-szombat-vasárnap új-
donságot, meglepetéseket tartogat,
egészen október 14-16-ig, a Korzó záró
hétvégéjéig.

Május 13-14-15-16. PüNKÖSD
SzENTENDrE BELVÁrOSÁBAN
Május 20-21-22. MÁJUSI PIKNIK
Május 27-28-29. MézES HéTVéGE 
A GyErEKNAP JEGyéBEN

élvezze Szentendre hangulatát tavasz-
tól őszig a Dumtsa Korzón 2016-ban is!

Magyarnóta-délután
Május 28-án, szombaton 15 órakor
„Domboldalon áll egy öreg nyárfa” cím-
mel magyarnóta-műsort rendeznek a
Pest Megyei Könyvtár színháztermé-
ben (Pátriárka u. 7.). 
A műsorban fellép: Csák József, Far-
kas rozika, dr. Fehér Eszter, Nógrádi
Tóth István, Szabó Szilvia, Kapi Gábor
és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
Ezüstfény Együttese.
Műsorvezető: Horváth László
Kísér: Oláh Albert és Oláh Kálmán ci-
gányzenekara

Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315-
508 és a 06-20-9541-093 telefonszá-
mokon, illetve megvásárolható az
előadás előtt a helyszínen 1500 Ft-ért

programajánló



Majális 
a Czóbel-parkban
Az idei városi majálist a korábbi hagyományokkal szakítva, több
helyszínen, a retro jegyében szervezték meg május elsején.

A Czóbel-park nagyszínpadán  bábszínházi műsor és a helyi sport-
és táncegyüttesek látványos műsorai követték egymást. Nagy si-
kerrel adott koncertet Schwartz Dávid, aki a programok műsorve-
zetését is vállalta. A rodin kávézónál a Biztos Szikla csapat
streetball-bemutatóját, ügyességi kerékpáros showt láthatott a kö-
zönség, volt rendőrségi bemutató és számtalan kézműves prog-

ram. A Lázár cár téren és a Dunakorzón csillogó retro-autók sora-
koztak a retro Design Center jóvoltából, s ugyanitt a szocializmus
éveinek ismerős relikviáit is megtekinthették a korzózók. A P'Art
Mozi ajándéka ezen a napon a Csapd le csacsi! című vígjáték in-
gyenes vetítése volt.
Ebben az évben az ünnep május első vasárnapjára esett, így a Czó-
bel-parkban a feldíszített májusfa mellett felállított sátrak egyiké-
ben anyák napi köszöntőket küldhettek édesanyjuknak a gyerekek.
Az apró üzenetek-rajzok a város honlapjára is felkerültek:
http://szentendre.hu/anyak-napi-uzenetek-a-czobel-parkbol/.
A zárókoncerten a Vasárnap Dél együttes a valaha írt legjobb rock-
blues számokból válogatott, s az időjárás is kegyes volt a rendez-
vényhez, csak jóval a programok után kezdett cseperegni az eső.
A szervezők köszönik a város önkormányzatának a támogatást, a
résztvevő fellépőknek a kitűnő műsort!
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Tavaszi műteremsöprés
Ismét műteremsöprést rendez a Lakástárlat Alapítvány, a tavaly decem-
berben aratott elsöprő sikeren felbuzdulva. A hideg téli délután egy ku-
pica pálinkával indult útnak az érdeklődő, most május 21-én viszont
bográcsozásra várja szeretettel a művészeket, valamint a vásárló kedvű,
művészetet támogató Baráti Kör tagokat az alapítvány, annak apropóján,
hogy a Baráti Kör májusban ünnepli alakulásának egyéves évfordulóját.
A tavalyi öt műterem mellett most megsokszorozódik azon szent-
endrei kortárs művészek száma, akik megnyitják kapuikat az érdeklődők
előtt. A látogatás nem csak betekintést enged a kulisszák mögé, hanem
alkalmat biztosít a művészekkel személyes beszélgetésre, első kézből
való vásárlásra.
Szeretettel várunk minden kedves műkedvelőt és műértőt május 21-én,
szombaton 15 és 18 óra között. A találkozási pontok, térképek, művészek
listája folyamatosan frissül, kérjük kövesse figyelemmel honlapunkon
www.lakastarlat.hu, vagy facebook profilunkon.

Megemlékezés
kérjük, legyünk együtt hajdani szentend-
rei zsidó szomszédjainkra emlékezés-
ben, melyet hagyományosan a Szántó
emlék- és imaházban tartunk május 13-
án, pénteken 17 órakor.

Program
• zenei bevezető
• Megemlékezés. A szentendreiek mellett

a leányfalui, tahitótfalui, visegrádi, pócs-
megyeri, szigetmonostori zsidó már-
tírokra is itt emlékezünk neveik felolva-
sásával, akiket a szentendrei gettóból
vittek Auschwitzba, ahol meggyilkolták
őket 1944-ben. 

• Helytörténet. A Szentendrén élt zsidók
hétköznapjai és sorsa képekben

• zenei reflexió
• Szombatfogadás

Narrátor: Nemesházi Beatrix

FIGyELEM! A nevek felolvasására várjuk
a szentendreiek és környékbeliek jelent-
kezését az info@mizbtszentendre.hu
címre vagy a Szentendrei Polgármesteri
Hivatal portáján május 11-ig

Szeretettel várjuk családjával együtt a
rendezők nevében

n VAJDA JÁNOS HITKÖzSéGI ELNÖK
n SzÁNTó ANDrÁS MIzBT ELNÖK

Hangverseny a Református
Gimnáziumban

A református 
Gimnáziumban
adnak koncertet
május 21-én,
szombaton 18.00
órától 
a Budapesti 
Vonósok. 
A hangversenyen
közreműködik 
Szamosi Szabolcs
orgonaművész.

Jegyár: 2000 Ft,    
diák, nyugdíjas 
1000 Ft
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Hogyan került Szentendrére?
Ugyanúgy, ahogy az összes többi helyre,
ahol eddig kiállítottam: meghívással. Őszin-
tén szólva, amikor megkeresett Gulyás
Gábor, aki korábban a magyar kiállításokat
koordinálta a Velencei Biennálén, fogal-
mam sem volt, pontosan hol van ez a város.
Magyarországon sem jártam korábban, de
Gábor kérésére szívesen eljöttem meg-
nézni – és nagyon tetszett! Pedig akkor tél
volt, és nem nyüzsgött annyi ember az ut-
cákon, mint most. Most már tudom, meny-
nyire különleges ez a hely, s nagyon tetszik
a Képtár is. Mikor bemegy az ember, érzi
benne a hagyományt. Mágikus helyszín.

Pedig van összehasonlítási alapja. Renge-
teg helyen kiállít…
Néhány hete Sydney-ben volt egy nagyobb
projektem, egy hete még Milánóban voltam,
hamarosan pedig Berlinben leszek. Valóban
sokat jövök-megyek – ez része a munkám-
nak. A tanítás miatt is sokat utazom: egy
amerikai, egy japán és egy német egyete-
men is óraadó vagyok. Húsz éve élek Ber-
linben, művészként sokat köszönhetek
ennek a városnak. Nagyon izgalmas, pezs-
gő életű metropolisz, amelynek megvan a
saját szokásrendje, a saját szabályrend-
szere. Szinte minden más, mint Japánban.
érdekes, hogy Szentendre mennyire külön-
bözik ettől: az itteni élet, az itteni emberek

a szülőföldemre emlékeztetnek. Úgy érzem,
mintha lenne valamiféle érzelmi rokonság
a két nép között.

A legutóbbi velencei Biennálén sokan az
Ön projektjét tartották a legjobbnak. Ho-
gyan érintette ez a siker?
Mindig jólesik az elismerés, de számomra
soha nem ez a legfontosabb, hanem hogy
képes legyek megcsinálni, amit sze-
retnék.

ebben jónéhányan segítik. Mekkora stáb-
bal dolgozik?
Ez attól függ, mekkora az adott projekt. Ki-
tűnő asszisztenseim vannak, értik, hogy mit
akarok, mert többségében ők is művészek.
Itt most többségben vannak a helyiek, akik
azonnal felvették a ritmust. Az ilyen projek-
tek esetében nagyon fontos a gondos elő-
készítés és a munka megfelelő szervezése.
Szentendrén ez egészen magas színvonalú
– kicsit ebből a szempontból is úgy érzem
magam, mintha Japánban lennék. remek
stábja van a múzeumnak.

A most készülő installációjába piros fo-
nalakat és régi, használaton kívüli kulcso-
kat épít be. Miért esett a választása ezekre
az anyagokra?
Személyes okokból. Egyfajta terápiaként
szolgált, mert így próbáltam meg feldol-

gozni egy hozzám közel álló személy halá-
lát. A piros vonal a keleti kultúrákban külön-
leges jelkép, amely összeköti az embe-
reket. Sokan és sokféleképpen kapcsoló-
dunk egymáshoz, a legtöbb kapocs látha-
tatlan. Ilyen módon, amit a munkában
igyekszem megmutatni a művészet ereje
révén, az a privát életben többnyire rejtve
marad. A kulcs még ennél is gazdagabb jel-
kép, a történelem egyik legizgalmasabb
szimbóluma. Engem egyébként a legtöbb
kulcs egy emberre emlékeztet, nagy fejjel,
kis testtel. De természetesen benne van,
beleérthető a nyitás és a zárás gesztusa és
a titok képzete is. A legtöbb kulcshoz kap-
csolódik valamilyen történet is – ezek a
sztorik teszik igazán személyessé az instal-
lációt. rengeteg kisebb-nagyobb privát tör-
ténet jelenik meg ilyen módon. Ezekből az
emlékekből szerveződik valami, amit álta-
lában történelemnek vagy sorsnak szok-
tunk nevezni. Kusza, mégis megismerhető,
átadható, átörökíthető narratíva – talán
ebben az installációban megjelenik ez is.

Mágikus helyszín, mágikus kiállítás
BeSzÉlGeTÉS CHiHARu SHioTA kÉPzŐMŰvÉSSzel

jött, látott – és azonnal munkához kezdett. Chiharu Shiota, a nemzetközi kortárs kép-
zőművészet meghatározó alakja május első napján érkezett a városba, hogy assziszten-
seivel együtt installálja a 12-én, csütörtökön este megnyíló, emlékeső című tárlatát a
Szentendrei képtárban. Másodikán reggel a kiállítótérben beszélgettünk vele.

zászkaliczky Tamás 
orgonált
A Szentendrei Tavaszi fesztivál programjában adott meghitt han-
gulatú koncertet zászkaliczky Tamás orgonaművész. A Szent-
endrei Református Gimnázium kápolnájában Bach és barátainak
műveit, illetve kodály Csendes miséjét hallgathatta meg a közön-
ség azon a hangszeren, melyet a művész maga tervezett.

zászkaliczky Tamás orgonaművész, zenetörténész, a Magyar Bach
Társaság alapító-elnökének szakterülete a XVI-XVIII. századi bil-
lentyűs hangszerekre írott zene. Az Editio Musica munkatársaként
közreműködött többek között a J. S. Bach összes orgonaművét
magában foglaló gyűjtemény kiadásában. Díner Tamás fotográfiá-
ival illusztrált könyve, Az orgona képes krónikája mellett számos
zenetörténeti publikációt jelentetett meg. 
Az orgonaművész bensőséges koncertjein a szeretetteljes muzsi-
kálás mellé mindig szolgál plusz zenetörténeti, történelmi és élet-
rajzi adatokkal. Fontosnak tartja, hogy az elhangzott művek
szerzőit, életük apró titkait, az adott kor történelmi közegét is kö-
zelebbről megismerjük, és rácsodálkozzunk a hangszerek kirá-
lyára, az orgonára. zászkaliczky Tamás a város több orgonáját
tervezte meg, átörökítve az egykori, legendás orgonaépítők tu-
dását. A református Gimnázium kápolnájának modern orgonája
is az ő tervei alapján épült, csakúgy, mint a hamarosan, az Evan-

gélikus templomban megszólaló hangszer. ritkán láthatjuk test-
közelben az orgonát megszólaltató művészt, de itt külön élmény
volt az oldalpadokon ülőknek látni, milyen hallatlan koncentrációt
igénylő feladat ezen a hangszeren játszani. A megannyi billentyűt,
lábpedált mozgatni egyben komoly sportteljesítmény, az elégetett
kalóriák száma felér egy vájár napi energiaégetésével – meséli a
művész mosolyogva a koncert szünetében.
Az est első részében Bach néhány örökzöldje – mint a D-moll 
toccata és fuga – mellett Böhm, Buxtehude, Krebs művei is fel-
csendültek. A rövid szünet után Kodály zoltán 1944-ben írt Csen-
des miséje hangzott fel. A béke utáni vágyakozástól áthatott Missa
brevis, in tempora belli azaz Csendes mise háborús időkben most
is megrázó szépséggel szólalt meg.



KULTÚRA XXX. évf. | 8. szám16

Pünkösdi király
Pünkösd napját az egyház a húsvét
utáni hetedik hétre, vagyis az ötvene-
dik napra (görögül pentekosztész) 
jelölte ki. A kereszténység a Szentlélek
eljövetelének, a zsidóság a termés
első zsengéjének örömnapját ünnepli
ilyenkor, a pászka utáni héthetes 
időszak lezárását. Európa-szerte a kö-
zépkortól fogva élt a pünkösdi király
választásának népszokása, természe-
tesen a magyar nyelvterületen is. A
XVI. században a csetneki zsinat 
tiltotta az ilyenkor szokásos és több-
nyire pogány eredetű tavaszköszöntő-
ket, termékenységi varázslásokat. A
XX. század közepe táján ezek leg-
többje kihalt. 
A pünkösdi királyválasztás lóverseny-
nyel (vagy bikahajtással és egyéb
ügyességi játékkal) járt együtt. A nyer-
tes legényt nemcsak feldíszítették
zöld ágakkal, virággal, ha lovas volt,
lovát is, hanem különféle ideig-óráig
tartó jogai is voltak. Több helyen egy
álló esztendeig tartott a pünkösdi ki-
rályság, amely jogokkal járt: egy évig
ingyen rovása volt a kocsmában, a
község fizetett utána. Táncban, mulat-
ságban szervező volt, a pünkösdi ki-
rály lovát, marháját társai alkalom-
adtán tartoztak őrizni és így tovább.
Király szavunkat a környezetünkben
élő szláv népektől vettük át, azok meg
– és más népek is – a nagy frank ural-
kodó nevét használták a legnagyobb
méltóság megnevezésére. A szlávság
életére is befolyással volt ugyanis
Nagy Károly, aki 768-tól uralkodott ha-
láláig, 814-ig. Neve ófelnémet nyelven
Karal vagy Karl volt. Népünk nyelv-
használatában kerál, kerály, kirá, kilár,
királ, királl, küráj, kürály változatok is-
meretesek a régiségből, illetőleg a
nyelvjárásokból. Mai napság ezeket
aligha lehet föllelni, az Új magyar táj-
szótár egy részüket a mai határokon
túli Klézse, Gúta, Jugán falvakból, az-
után Székelyföldről és a hajdani Nagy-
Küküllő vármegyéből adatolja.
A föntebbi ingyen rovás kifejezés is
magyarázatra szorul ma már, hiszen a
sok van valakinek a rovásán szólást
arra alkalmazzuk, akinek sok hibája,
bűne, helytelensége van. Eredetileg fa-
pálcikára róttak, véstek vonásokat,
ezekkel tartották számon az adóssá-
gokat, amelyek ha növekedtek (esetleg
a kocsmában), akkor sok volt rováson. 
A pünkösdi királynak esztendeig nem
volt gondja, hogy mennyi rovása van,
ám még az egy év is rövid, mint a pün-
kösdi királyság.

n BüKy LÁSzLó

anyanyelvünk

Baltazár Színház:
kőválasz
A darab egy család történetét meséli el
1944-től, a ii. világháborún át napjainkig.
Azt a kérdést feszegeti, hogy a háború
mennyire változtatja meg az ember érték-
rendjét, azt, hogy miért nem tudjuk a békét
kellőképpen értékelni békeidőszakban.
Miért kell ahhoz háború, hogy értékeljük a
békét? Miért kell megbetegedni ahhoz,
hogy az egészséget értékeljük? A Baltazár
Színház előadása május 24-én, kedden 18
órától látható a Pest Megyei könyvtárban
(Pátriárka u. 7.).

„A mai negyveneseket az elmúlt háború ér-
lelte nemzedékké. Sötét keret, tragikus indu-
lás. Mégis úgy érzem, kevés nemzedék
kapott szélesebb és egyetemesebb tanítást
útravalóul. Legszomorúbb, legtragikusabb
tapasztalatunk a leggyümölcsözőbb, ha gyö-
kerében ragadjuk meg. A kor kezünkbe adta
a nagy korok és nagy művészetek ritka lehe-
tőségét, ami csak a legmezítelenebb ta-
pasztalatok birtokában lehetséges: hogy a
valódi tragikumot valódi örömre változtas-
suk át." (Pilinszky János, 1965)
„Mi, mai negyvenesek már békeidőben szü-
lettünk. A háború szüleink és nagyszüleink
sorsán keresztül válik életünk részévé. 

A borzalmakat saját bőrén nem tapasztalt
nemzedékünk mégsem él azzal a lehetősé-
gével, hogy örüljön a békének, amelyet há-
ború nélkül kapott. Ez a legnagyobb
adomány számunkra, ezért merjünk önma-
gunk lenni és teljes életet élni. A háború csa-
ládokat tett tönkre, szerelmeket rombolt
szét. Békében a szerelmeket mi romboljuk
szét. Ma boldogságunk csak rajtunk múlik.”
(Elek Dóra, 2008)

Szereposztás: Erdős Balázs, Fehér Dániel,
Horváth Szilvia, Janzsó Cecília, Keresztes
Anna, Kovács Veronika, Kudari réka, Me-
detz Attila, raffael Erzsébet, Szilvásy Már-
ton, Taligás Anna, Vörös Ferenc, Varga Klári,
Kecskés Karina, Müller Péter Sziámi, Müller
Brúnó Noé, Darvas Ferenc

Író: Vörös István, rendező: Elek Dóra, zene:
Darvas Ferenc, koreográfia: Dékány Edit

kőválasz
A Baltazár Színház előadása
május 24. kedd 18:00
PMK Színházterem

Belépő: 1500 Ft, diák/nyugdíjas/csoportos
(5 fő felett): 1000 Ft
Jegyek válthatók: DMH (Duna-korzó 11/a.,
tel: + 36 26 312 657, 
e-mail: dmh@szentendre.hu)

Pünkösd a Skanzenben
királyválasztás, rönkhúzás, sőt ujjlenyomat-adás is lesz pünkösdkor a Skanzenben

Május 15-én és 16-án több száz gyerek mutatja be a pünkösdölés szokását a szentendrei
Skanzenben, és összegyűlnek az országból a szellemi kulturális örökségüket példásan
őrző közösségek, mint a matyók, busók, kalocsaiak is, de külföldi vendégek is érkeznek
Lettországból a Pünkösdi Örökség Fesztiválra.
részletes program: http://www.skanzen.hu/hu/latogatas/programok/punkosdi-orokseg-
fesztival



dan Reisinger művei Szentendrén
Több mint tíz év után nyílt ismét önálló kiállítása dan Reisinger
világhírű tervezőgrafikus, festő és szobrásznak április 22-én a
MANk Galériában. A Holt-tengeren túl című tárlat a művész gaz-
dag életművének utóbbi másfél évtizedes alkotói periódusára
összpontosít.  

Dr. Hóvári János, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. főigazgatója köszöntő beszédében elmondta, ritka és kivételes
alkalom, hogy olyan jelentős alkotót köszönthetünk hazánkban,
mint Dan reisinger. A magyar származású művész – aki a holoka-
uszt során családja nagy részét elvesztette – 1949-ben emigrált
Izraelbe. Első jelentős nemzetközi szakmai sikerét az 1958-as
Brüsszeli Világkiállításon aratta díjnyertes plakátjával. Az alkotó
1966-ban véglegesen Izraelben telepedett le, ahol az izraeli forma-
tervezés és tervezőgrafika meghatározó újítójaként lépett fel. Az
1960-as évektől művei a geometrikus és lírai absztrakció, a kineti-
kus művészet és az op art jellemzőit viselik magukon.
Az izgalmas műveket felvonultató kiállítást dr. Bendzsel Miklós, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke nyitotta meg. 

A kiállítás megtekinthető május 22-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra
között, hétvégén 10 és 17 óra között.
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„Anno Santo”
Szakács imre festőművész kiállítása
május 21-én nyílik az esztergomi keresz-
tény Múzeumban „Anno Santo” címmel,
mely a múzeum nyári fő programja lesz. Az
előkészületekről, a kiállítás koncepciójáról
beszélgettem a művésszel.

Mit fejez ki a kiállítás címe?
A Szentévre építettem fel az egész kiállí-
tást. Ez természetesen tükrözi az érdeklő-
désemet, életfelfogásomat is, de adódik a
kiállítóhely szelleméből is. A képeimmel
sok mindenre keresem a választ, többek
között mint Paul Gauguin a Honnan jöttünk,
kik vagyunk és hová megyünk című híres
festményén. Ezekre a kérdésekre talán nem
is lehet, talán nem is kell választ adni. Hi-
szek abban, hogy létezik egy másik világ. 

Hogyan áll az előkészületekkel? Gondo-
lom, stresszes napokat él át most, a meg-
nyitó időpontjához közeledve?
Kifejezetten jól állok, a katalógus már elké-
szült, az anyag szinte teljesen együtt van.
Mostanában nagyon sokat dolgoztam,
olyan időszakban vagyok, hogy minden na-
gyon jól megy. Egyfolytában dolgozom, 
általában hajnalban kelek, mert napfel-
keltekor hallatlan nyugalom van mindenhol,
és az nagyon szükséges. Nem vagyok egy
ideges, kapkodós típus, s bár nem tudom
kizárni a külvilág hatásait, hiszen ebben
élünk, de igyekszem visszavonulni, és a
saját belső világomból meríteni. 

Nemrégiben, április 30-án zárult az indiai
témájú kiállítása. Milyen újdonságokat tud
bemutatni ezen a kiállításon?
Mintegy harminc festményem lesz kiállítva,
melyek nagy része új. Itt mutatom be elő-

ször a Szent András-sorozatot, amely –
Kontsek Ildikó igazgató asszony kérésére –
még sehol nem állítottam ki. Annak idején
Várnai Péter káplán kérésére festettem a
Szent András Általános Iskolának egy
Szent András című képet. Már akkor meg-
fordult a fejemben több ehhez kapcsolódó
gondolat, míg 2015-re elkészült a Szent
András-sorozat. Szentendrén élünk, ez is
motivált, illetve nagyon érdekesnek tartom,
hogy a Kárpát-medencében épített első ke-
resztény templomok zöme Szent András
tiszteletére épült. 2015 decemberében
éppen rómában voltam, amikor Ferenc
pápa kihirdette a Szentév kezdetét. Akkor
döbbentem rá, hogy nekem ebben az évben
fog nyílni a kiállításom Esztergomban. Így
lett a kiállítás és a katalógus címe is Anno
Santo. 
Egy másik sorozatomból, az Összekötő

szálak-ból is lesz a kiállított anyagban. Itt
sok mindenre lehet gondolni: a földit az égi-
vel, a szétszakított országrészeket össze-
kötő szálakra, de én elsősorban az emberi
kapcsolatokra gondoltam. Szinte minden
képemen nagyon hangsúlyos a fény valami-
lyen formában való ábrázolása, itt a jézusi
szavak is eszünkbe juthatnak – én vagyok
a világ világossága! –, hiszen ez is össze-
köthet bennünket, lehet egy összekötő ka-
pocs. 
n N. E.

Szakács imre: Anno Santo
Keresztény Múzeum, Esztergom, 
Mindszenty hercegprímás tere 2.
Megnyitó: május 21. szombat 16 óra
Megnyitja Jókai Anna író
Közreműködik a Strigonia vonósnégyes
A kiállítás megtekinthető szeptember 4-ig
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Programok
kiállíTáS

Ferenczy Múzeum (Szentendre-terem),
Kossuth Lajos utca 5.  
fÉNyjáTÉkTÉR / ReGŐS iSTváN
Megtekinthető: május 22-ig, hétfő kivé-
telével minden nap 10-től 18 óráig.

május 20. péntek 15.00-17.00
Nyitott műhely: stencilezés
A grafikai technikák iránt érdeklődő, 13
éven felüli diákoknak. 
regisztráció: muzeumpedagogia@mu-
zeumicentrum.hu
Belépő: 500 Ft

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
május 12. csütörtök 18.00
eMlÉkeSŐ
Chiharu Shiota japán képzőművész kiál-
lítása

MÚlT A MÉlyBeN
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom 
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00 
A viláG kÖzePe 
Válogatás a szentendrei Ferenczy Mú-
zeumi Centrum gyűjteményéből
Megtekinthető július 10-ig

Céh Galéria
Bercsényi u. 3.
május 14. szombat 16.00
GulyáS ANdReA ÉS BiHoN GyŐzŐ
kiállíTáSA
Megnyitja Berényi Marianna, a Magyar
Múzeumok online főszerkesztője
Megtekinthető május 30-ig, 11.00 és
17.00 között

MANK Galéria
Bogdányi út 51.
A HolT-TeNGeReN TÚl
Dan reisinger tervezőgrafikus, festő,
szobrász kiállítása
megtekinthető május 22-ig, hétfőtől
péntekig 9.00.17.00 között, hétvégén
10.00-17.00 között

május 21. szombat 15.00-18.00
TAvASzi MŰTeReMSÖPRÉS

szentendrei kortárs művészek műter-
meiből. Találkozó a MANK Galéria előtt 
regisztráció: kapcsolat@lakastarlat.hu
Belépő: 800 Ft

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTi ABkARoviCS BÉlA feSTŐ-
MŰvÉSz eMlÉkkiállíTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Aba-Novák Galéria
Leányfalu, Móricz zs. út 124.
május 14. szombat 18:00
BAkSAi józSef MuNkáCSy-díjAS
feSTŐ- ÉS GRAfikuSMŰvÉSz 
kiállíTáSA
Megnyitja Horváth Dániel képzőművész
zenei közreműködők: Abonyi zsófi,
rajczi-Juhász Miklós

Keresztény Múzeum
Esztergom
Mindszenty hercegprímás tere 2.
május 21. szombat 16.00
ANNo SANTo
Szakács Imre László festőművész kiállí-
tása
Megnyitja Jókai Anna író
Közreműködik a Strigonia vonósnégyes
A kiállítás megtekinthető szeptember 
4-ig

Feng Shui Galéria
Fonyód
Szent István u. 82.
HoPkA káRoly kiállíTáSA
Megtekinthető május 26-ig, hétfőtől
péntekig 10.00-13.00 és 15.00-18.00
között

elŐAdáS

Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz
május 13. péntek 18.00

A MAGyARoRSzáGi SzABAd-
kŐMŰveSSÉG 1749-TŐl 
NAPjAiNkiG
raffai Ernő történész könyvbemutató
előadása

Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
május 12. csütörtök 18.00
Az iSzláM keRáMiA MoHAMedTŐl
1800-iG
Vörösváry Ferenc előadása

SzíNHáz

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
május 24. kedd 18.00
kŐválASz
a Baltazár Színház előadása egy család
történetéről a II. világháborútól napjain-
kig
belépő: 1500 Ft, diák/nyugdíjas/csopor-
tos: 1000 Ft

zeNe

református Gimnázium
Áprily tér 5.
május 21. szombat 18.00
BudAPeSTi voNóSok 
HANGveRSeNy
közreműködik Szamosi Szabolcs 
orgonaművész

Mozi

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

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

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

május 9. hétfő
17.30 MAMA (111’)(16) f: Penélope Cruz
19.30 FILMPIKNIK: A VILÁG NAGy éS A
MEGVÁLTÁS A SArKON óLÁLKODIK
(105’)(12)

május 10. kedd 
MADArAK éS FÁK NAPJA
16.45 NyAKAS KAKAS (98’)(6)
18.30 HULOT Úr KÖzLEKEDIK (96’)
LÁMPÁS SOrOzAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.10 EDDIE, A SAS (109’)(12) f: Hugh
Jackman és Taron Egerton

május 11. szerda
17.00 zOOTrOPOLIS – ÁLLATI NAGy
BALHé (108’)(6)
18.55 EDDIE, A SAS (109’)(12) f: Hugh
Jackman és Taron Egerton
20.50 BAzI NAGy GÖrÖG LAGzI
(95’)(12) – romantikus vígjáték

május 12. csütörtök
16.15 NyAKAS KAKAS (98’)(6)

18.00 AMErIKA KAPITÁNy: POLGÁr-
HÁBOrÚ (147’)(16) f: Chris Evans, ro-
bert Downey Jr.
20.35 éN éS KAMINSKI (124’)(12) f: Da-
niel Brühl

május 13. péntek
16.10 A DzSUNGEL KÖNyVE (105’)(6) –
családi kalandfilm
17.30 P’ArTI DALOLó – Lázár Enikővel
18.00 A VADÁSz éS A JéGKIrÁLyNŐ
(114’)(12)-Jessica Chastain, Chris
Hemsworth, Emily Blunt
20.00 éN éS KAMINSKI (124’)(12) f: Da-
niel Brühl

május 14. szombat
15.00 A DzSUNGEL KÖNyVE (105’)(6) –
családi kalandfilm
16.50 A VADÁSz éS A JéGKIrÁLyNŐ
(114’)(12)-Jessica Chastain, Chris
Hemsworth, Emily Blunt
19.00 AMErIKA KAPITÁNy: POLGÁr-
HÁBOrÚ (147’)(16) f: Chris Evans, ro-
bert Downey Jr.

május 15. vasárnap 
10.00 MOzIBAzÁr (rembrandttól a pa-
rafadugóig)
15.00 A DzSUNGEL KÖNyVE (105’)(6) –
családi kalandfilm
17.00 A VADÁSz éS A JéGKIrÁLyNŐ
(114’)(12-Jessica Chastain, Chris Hems-
worth, Emily Blunt
19.00 AMErIKA KAPITÁNy: POLGÁr-
HÁBOrÚ (147’)(16) f: Chris Evans, ro-
bert Downey Jr.

május 16. hétfő
14.10 A DzSUNGEL KÖNyVE (105’)(6) –
családi kalandfilm
16.00 MAMA (111’)(16) f: Penélope
Cruz
17.55 CSOKOLÁDé (119’)(12) f: Omar Sy
(az életrevalók c. film főszereplője)
20.00 A KÍGyó ÖLELéSE (125’)(12) Leg-
jobb idegennyelvű film jelölés 2016.

május 17. kedd
16.30 A LOVASÍJÁSz (115’)(6) – Kaszás
Géza filmje
18.30 MIérT éN? (125’)(16) LéLEKMOzI
SOrOzAT (DunaP’Art Filmklub)
20.40 A LAKÁS (97’)(12) – érdekes és
fontos alkotás

május 18. szerda
18.00 A LAKÁS (97’)(12) – érdekes és
fontos alkotás
19.45 A SzOBA (118’)(16) Oscar díj
2016. – Legjobb női alakítás

május 19. csütörtök
16.10 ANGry BIrDS - A FILM (97’)(6)
17.50 LILIOM ÖSVéNy (91’)(16) – Fli-
gauf Benedek filmje
19.30 IDA (80’)(12) NyISD KI SzEMED! 
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május 20. péntek
16.15 ANGry BIrDS - A FILM (97’) (6)
18.00 BEN HUr (220’)(12) (5 perc 
szünettel, 1500 Ft-os belépővel) 
- 11 Oscar díj

május 21. szombat
15.00 ANGry BIrDS - A FILM (97’) (6)
16.45 LILIOM ÖSVéNy (91’)(16) 
– Fligauf Benedek filmje
18.20 BEN HUr (220’)(12) (5 perc 
szünettel, 1500 Ft-os belépővel) 
- 11 Oscar díj

május 22. vasárnap
15.30 ANGry BIrDS - A FILM (97’) (6)
17.20 A MŰVéSzET TEMPLOMAI IV/3.
LEONArDO DA VINCI: A LÁNGELME 
MILÁNóBAN (82’)(6)
18.50 éVSzAKOK (97’)(6)
20.40 A SzErELEM GyErEKKEL JÖN
(91’)(12) f: Isabelle Carré, Patrick Bruel

május 23. hétfő
17.00 A LAKÁS (97’)(12) – érdekes és
fontos alkotás
18.45 A SzOBA (118’)(16) Oscar díj
2016. – Legjobb női alakítás
20.50 A SzErELEM GyErEKKEL JÖN
(91’)(12) f: Isabelle Carré, Patrick Bruel

május 24. kedd
16.30 BAzI NAGy GÖrÖG LAGzI 2.
(95’)(12) – romantikus vígjáték
18.10 SzCIENTOLóGIA, AVAGy A HIT
BÖrTÖNE (118’)(16)
20.15 MAMA (111’)(16) f: Penélope
Cruz

május 25. szerda
17.00 BEN HUr (220’)(12) (5 perc szü-
nettel,1500 Ft-os belépővel) 
– 11 Oscar díj
21.00 A SzErELEM GyErEKKEL JÖN
(91’)(12) f: Isabelle Carré, Patrick Bruel

május 26. csütörtök
18.00 PELé (107’)(12) – életrajzi film
18.35 KITüNŐK – vendégünk: Dévényi
Veronika fotográfus
20.00 ANyÁK NAPJA (119’)(12) f:Britt
robertson, JenniferAniston, Julia 
roberts, Kate Hudson

május 27. péntek
16.30 A DzSUNGEL KÖNyVE (105’)(6) –
családi kalandfilm
18.20 EGy ÖrüLT PILLANAT (105’)(16)
f: Vincent Cassel, Francois Cluzet
20.10 ANyÁK NAPJA (119’)(12) f:Britt
robertson, JenniferAniston, Julia 
roberts, Kate Hudson

május 28. szombat
15.00 zOOTrOPOLIS – ÁLLATI NAGy
BALHé (108’)(6)
16.55 VAD KUNSÁG - A PUSzTA 
rEJTETT éLETE (60’)(6)
18.00 A FÖLD SóJA (110)(12)
20.00 MAMA (111’)(16) f: Penélope
Cruz

május 29. vasárnap Gyereknap
15.00 ANGry BIrDS - A FILM (97’)(6)
16.45 A JÁTéKKéSzÍTŐ (95’)(6)
18.30 HA ISTEN ÚGy AKArJA (88’)(12)
20.00 MAMA (111’)(16) f: Penélope
Cruz

május 30. hétfő
17.00 A FÖLD SóJA (110)(12)
18.55 VAD KUNSÁG - A PUSzTA 
rEJTETT éLETE (60’)(6)
20.00 PELé (107’)(12) – életrajzi film

május 31. kedd
18.00 A KÍGyó ÖLELéSE (125’)(12) 
Legjobb idegennyelvű film jelölés 2016
20.15 MUSTANG (97’)(16) Legjobb 
idegennyelvű film jelölés 2016



Napközis 
jellegű tábor

6-11 éveseknek, 
a csodaszép 

panorámájú Pomáz 
kőhegynél

Különlegessége, hogy minden
turnus csütörtökén ottalvós
„buli” előzi meg a záró napot, 
tábortűzzel és izgalmas esti
programmal. 
Az iskolában kevés alkalom
nyílik az 
• erőszakmentes kommuniká-

ció, 
• könnyedebb együttműködés, 
• asszertív önérvényesítés, 
• stabilitás (mozgáskoordiná-

ciótól az általános stabilitá-
sig), 

• kreativitás, jobb 
problémamegoldó képesség, 
• összeszedettség (akár haté-

konyabb tanulás);  
• tudatos lazítás 
terén való ismeret- 
és tapasztalatszerzésre. 

Ezt a hiányt szeretné pótolni 
a Harmonizálás Képesség-
kibontakoztató Központ
(www.harmonizalas.hu).

Jelentkezni 
Széplaki Vikinél lehet 
elsősorban 
az info@harmonizalas.hu
címen, vagy 
a +36-70/514-0885-ös 
számon. 

Honlapunk: 
gyerekfejlesztes8.
webnode.hu
Turnusok: 2016. 06. 20-24.,
és 2016. 07. 25-29. (Igény
szerint: 2016. 08. 22-26.) 
életképek:
facebook.com/gyerekfejlesz-
tes/  
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Nyári alkotótábor
kreatív képző- és üvegművészeti foglalkozások gyerekeknek

Családi környezetben, a Bükkös-part közelében, szabadtéren tartjuk
immár több mint 20 éve a gyerektáborokat, ahol lesajátíthatod:
• az akril-, olaj-, üveg-, pác-, textilfestés sajátosságait és használatukat;
• a művész-, edzett-, sík-, öblös üvegek felhasználásával üvegplasztika,
mozaik, üveggel díszített dekor tárgyak készítését;
• a kő, csempe, kerámia, fa gazdag felhasználási lehetőségeit;
• a különböző technikákhoz szükséges egyedi eszközök használatát.
Gyere el, próbáld ki magad, alkoss egyedit!

A turnusok minden nap 8 és 16 óra között az alábbi időpontokban indul-
nak:
5 éves kortól: június 20-24; június 27-július 1; július 4-8; augusztus 8-12.
13 éves kortól: július 25-29.
részvételi díj (háromszori étkezéssel, anyaghasználattal):
5 éves kortól 28 500 Ft
13 éves kortól 35 000 Ft
Bővebb információ: www.piszkator.com/Nyári alkotó táborok
Jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20-364-5415, ikoladekor@gmail.com

ugrókötél edzőtábor
a Szent András általános iskolában naponta 9-től 16 óráig

I. turnus: június 28. – július 2. (keddtől szombatig)
II. turnus: augusztus 8-12 (hétfőtől péntekig)

részvételi díj (ebéddel): 19 000 Ft
Előleg: 5000 Ft

Jelentkezés: 
Lengyel Ibolya edző, 06-20-338-2600
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Sporthírek 
a v8-ból
Szaunaprogram hölgyeknek
A V8-ban új programsorozat in-
dult útjára, melyre férfiaknak tilos
a belépés. A Parázsfészek well-
ness rendezvény a hölgyek testi-
lelki feltöltődését szolgálja,
minden hónap első és harmadik
szerdáján.

Hoki
Nagy érdeklődés kísérte a külön-
leges víz alatti hoki országos baj-
nokságot, mely fővárosi
győzelmekkel zárult. A sportág
egyre népszerűbb hazánkban,
amit az is mutat, hogy soha ennyi
csapat nem vett még részt ma-
gyar versenyen. A bajnokság a
2016 évi vb-re való felkészülés
fontos állomása volt. Akinek nem
volt alkalma megtekinteni a ver-
senyt, pótolhatja a június 18-i
nemzetközi versenyen.

Bowling
A III. Dunakanyar Bowling Verse-
nyen 15 csapat, 9 női és 20 férfi
egyéni versenyző indult. Izgalmas

küzdelmek alakultak ki, hiszen a
női mezőnyben egyetlen pont dön-
tötte el az első hely sorsát, Szabó
Gabriella javára. Szoros volt a csa-
patverseny végeredménye is, me-
lyet a V-8 csapata 30 ponttal nyert
a Femina csapat ellen. A férfi me-
zőnyben Borza róbert bizonyult a
legjobbnak.

Triatlon
V-8 Triatlon Team. Három, komoly
versenyző múlttal rendelkező fia-
talember – Hargitai Gábor, Hi-
vessy zoltán és Kemény András –
ezentúl a V-8 színeiben készül
majd és versenyez. Három rangos
megmérettetésen is indulnak a
nyár folyamán: a II. OrfűMad Mul-
tisport fesztiválon, a Balatonman
Triatlon Fesztiválon és az Iron-
man 70.3 versenyen. Vállalásuk
szerint az első 6 között végeznek
majd a két fesztiválon. 

Májusban is sok izgalmas 
programmal várjuk vendégeinket. 

Figyeljék weblapunkat (www.v-
8.hu) és keressenek bennünket a
facebookon (https://www.face-
book.com/V8.Uszoda)!

A kenguruk
újabb sikerei
A xxi. országos kötélugró diáko-
limpiát április 9-10-én Tatán ren-
dezték. A Szentendrei kenguru
kötélugró dSk 13 versenyzője vett
részt ezen az országos megméret-
tetésen, közülük 12 versenyzőnk
állhatott a dobogón egyszer vagy
többször is. (korcsoportonként
több mint 30 versenyző volt.)

eredmények

i. korcsoport
I. hely Pálmai Laura (Szent András
iskola, 2.o.), 30 mp gyorsasági ver-
senyszám
II. hely Pálmai Laura összetett
III. hely Baranyi Borbála (Szent And-
rás iskola, 2.o.), 30 mp gyorsasági
versenyszám
III. hely Vass Torda (Szent András
iskola, 2.o.) szabadon választott
gyakorlat
ii. korcsoport
II. hely Országh Lili (Szent András
iskola, 4.a.) szabadon választott
gyakorlat
III. hely Bertalan Anna (Szent And-
rás iskola, 5.a.) 30 mp gyorsasági
versenyszám
iii. korcsoport
I. hely Dévényi Nikoletta (II. rákóczi
Ferenc iskola, 6.a) 30 mp gyorsa-
sági versenyszám
II. hely Dévényi Nikoletta összetett
II. hely Hilbert Petra (Szent András
iskola, 6.b) 180 mp gyorsasági ver-
senyszám
III. hely Merényi Panka (II. rákóczi

Ferenc iskola, 5.a) 30 mp gyorsa-
sági versenyszám
IV. hely Kocsis Ajna (Szent András
iskola, 5.a) 30 mp gyorsasági ver-
senyszám
iv. korcsoport
I. hely Országh Adél (református
Gimnázium, 8.o.) 30 mp gyorsasági
versenyszám
III. hely Országh Adél összetett
formációs csapatverseny (4 fős)
II. hely Dévényi Dorottya 9.a , Szől-
lősi Júlia 8.a, Merényi Luca 8.a (II.
rákóczi Ferenc iskola) és Országh
Adél 8.a (református Gimnázium)

Az idén Svédországban, Malmőben
július 24. és augusztus 2. között
rendezik a Kötélugró világbajnoksá-
got. Két korcsoportban lehet kijutni,
12-14 év és 15 év felett. A három vá-
logató alapján egyesületünkből a
12-14 éves korcsoportból ketten,
Dévényi Nikoletta szabadon válasz-
tott gyakorlatával, illetve 30 mp
gyorsasági versenyszámmal, Hil-
bert Petra 180 mp gyorsasági ver-
senyszámmal kvalifikálta magát a
vb-re.
Dévényi Dorottya a 180 mp gyorsa-
sági eredményével kijutott a 15 év
feletti Nyílt Bajnokságra. Csapatban
is kijutottunk, így Dévényi Dorottya,
Dévényi Nikoletta, Hilbert Petra és
Merényi Luca képviselheti orszá-
gunkat.
Gratulálunk kötélugró versenyzőink-
nek, mind a diákolimpián, mind a
VB-válogatón elért fantasztikus 
teljesítményükhöz! Köszönjük a 
Szentendrei Önkormányzat  anyagi
támogatását a VB-n való részvéte-
lünkhöz.

n LENGyEL IBOLyA EDzŐ

diákolimpiai 
bajnok
Mácius 23-26. között rendezték meg Vecsé-
sen az ökölvívó diákolimpiát, ahol a Szentend-
regym-ben öklöző Kövesdi Bence Oszkár a
serdülő 43 kg-os súlycsoportban három remek
mérkőzést vívva bajnok lett! Bence a Cosmos Star egyesület szentend-
rei tagozatának tagja. Gratulálunk az ifjú tehetségnek!

Teniszhírek a Postáslidóból
A Postáslidó Sportcentrum rendezte meg az elmúlt fedett pályás
szezonban a iii. Postáslidó Páros körversenyt, s májusban foly-
tatódnak a versenyek az országos Tenisz Csapatbajnokság mér-
kőzéseivel és a xii. Manager open Teniszbajnokság Szentendrei
Regionális fordulójával. 

iii. Postáslidó Páros körverseny
A Postáslidó Páros Körversenyt idén – öt fordulóból három győze-
lemmel – a Szilágyi regő és Szikszai Imre esztergomi páros
nyerte.

xii. uNiQA Manager open Tenisz Bajnokság Regionális fordulója
Szentendrén
A bajnokság regionális fordulóját május 21-én rendezik. A verse-
nyen csak páros versenyszám lesz, ahol a férfi, női és vegyes párok
legalább egyik tagja menedzser, illetve vállalkozó, a másik pedig
amatőr játékos.

Nagymihály luca a döntőbe került!
György Tamás tanítványa, Nagymihály Luca (18) döntőben az 
I. Győr Hungarian Women’s Open 10.000 dollár összdíjazású nem-
zetközi teniszversenyen! A 10.000-es verseny után szintén Győr
lesz a házigazdája egy 25.000 USD összdíjazású tornának, ahol
remélhetőleg Luca szintén indulni tud, és egy kicsivel erősebb me-
zőnyben is megmutathatja tudását.

országos Tenisz Csapatbajnokság i. osztály
A Dunakanyar TKSE tenisz csapata a tavalyi kiírásban feljutott az
első osztályba, ahol idén egy nyolc csapatból álló körmérkőzés, il-
letve a rájátszás dönti majd el a feljutást a Szuperligába. Csapa-
tunk az első körben hét mérkőzést fog játszani, hazai pályán május
14-én és július 7-én, 11 órától.
Csapatunk idei minimális célja az OB I-ben maradás. Mérkőzé-
seinkre sok szeretettel várunk minden tenisz kedvelő szurkolót. 
A belépés mindenhol ingyenes!

n BIHArVÁrI PéTEr
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u AdáSvÉTel

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

Eladó felújított, ötajtós Suzuki Swift
1998-as évjárat. Tel. 06-20-579-3619.

álláST kíNál

A szentendrei Labirintus étterem gya-
korlott kézilányt (konyhai kisegítőt)
keres rész- vagy teljes munkaidőbe. Tel.
06-30-274-8571.

A Puscho Kft. dunabogdányi telephely-
ére B-kategóriás jogosítvánnyal keres
sofőröket 3,5 tonnás Mercedes Sprinte-
rekre. Feladat: Budapest és vonzáskör-
zetében tiszta textilek konténeres
kiszállítása, szennyes textilek beszállí-
tása. Amit kínálunk: mobiltelefon, mun-
karuha. Önéletrajzokat a
mosoda@puscho.hu e-mail címre vár-
juk, fizetési igény megjelölésével.

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

A szentendrei Agy Tanoda Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola matematikatanárt és főállású
tanítót keres. Feltétel: releváns gyakor-
lat, angol műveltségi terület előnyt je-
lent. Az önéletrajzokat a
titkarsag@agytanoda.hu email címre
várjuk. Tel. (26) 311-387, 06-20-509-
5002.

Szentendrei dohányboltba fiatal kolléga-
nőt keresünk állandó munkára. Tel. 06-
20-573-9325.

A pilisszentlászlói Kékvölgy Wal-
dorf Iskola spanyol/olasz/fran-
cia/orosz nyelvtanárokat keres
teljes állásba. Feltétel az elvégzett
nyelvtanár szak, a Waldorf-peda-
gógiai végzettség előnyt jelent. Az
önéletrajzokat és motivációs leve-
leket a deak.ferenc@kekvolgy.hu
email címre várjuk.

Pultost, pincérlányt keresünk szentend-
rei éttermünkbe. Tel. 06-20-996-3964.

ruhaüzletembe munkatársat keresek,
idegen nyelv előny. Tel. (26) 314-290.

eGÉSzSÉG

Gerinc-, csípőízületi problémák termé-
szetes megoldása: denevérágy, speciá-
lis energetizáló masszázs. Tel.
06-20-776-4084.

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

Fogyjon fülakupunktúrával! Aku-
punktúra magánrendelés a szen-
tendrei rendelőintézetben.
Javasolt még dohányzárról való
leszoktatásra, szénanátha kezelé-
sére, fájdalomcsillapításra. Beje-
lentkezés: 06-30-831-1934.

Fájdalom-, gyulladáscsökkentés termé-
szetes módon, hatékonyan, 26 éves
gyógyítói tapasztalattal. Tel. 06-30-998-
7299.

érszűkület kezelése szén-dioxid-fürdő-
vel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet ese-
tén próbálja ki a Mafetta-kezelést. Tel.
06-30-340-1392.

kiAdó lAkáS

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyisé-
gekkel. Tel. 06-30-340-1392.

Szentendre belvárosában irodának, la-
kásnak kiadó 110 nm-es, ötlakóhelyisé-
ges, összkomfortos, I. emeleti önálló
házrész kertrésszel, kocsibeállással.
Tel. (26) 318-438, 06-20-393-3652.

Leányfalun különbejáratú lakrész őszig
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

lAkáS, iNGATlAN

Tulajdonostól eladó Szentendre közked-
velt részén, az Anna utcában, közvetlen
a patak partján 1450 nm-es telken 100
nm alapterületű, 3 szintes családi ház.
Tel. 06-70-370-5437.

Szentendrén, a Bükkös-patak közelében
két lakószintes, nappalival együtt 7 la-
kószobás ház eladó 56 millió Ft-ért.
Csere kisebb házra vagy telekre, telek-
részre érdekel, de kizárólag a közelben.
Tel. 06-30-307-1518.

Garázst vásárolnék. Tel. 06-30-307-
1518.

Kőhegyen külterületi, 4464 nm-es ingat-
lan sürgősen eladó. Tel. 06-30-850-
8591.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpano-
rámás, 1601 nm-es ingatlan áron alul
eladó. Víz, villany van. 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsös-
sel. 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. 06-30-
605-7199.

400 nm-es kertes lakás haszonélvezeti
joggal, áron alul eladó. Tel. 06-30-340-
1392.

Marcali 2 szobás, hiteles lakásom el-
cserélném szentendrei, 2,5 szobás la-
kásra. Tel. 06-20-214-5261.

A Szentendrei-szigeten, Pócsmegyer-
Surányban (Galagonya u. 1.) eladó 200
nöl-es saroktelek összkomfortos Erdért
faházzal, termő gyümölcsfákkal, dísznö-
vényekkel. Tel. 06-30-977-4226.

A HéV-hez közel I. emeleti téglalakás
eladó 16,2 millió Ft-ért. Tel. 06-20-239-
1299.

RÉGiSÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat (Koloni-
ált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bronzo-
kat, ezüstöket, kitüntetéseket, ér-
méket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, ha-
gyatékokat(!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky zsu-
zsanna, 06-20-365-1042.

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő legma-
gasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüstöt, aranyakat,
bronztárgyakat, borostyánokat, porcelá-

nokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjta-
lan: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

SzolGálTATáS

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

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

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikro-
hullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

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

ÜdÜlÉS

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

ÜzleT

Kiadó a belvárosban, 100 méterre a Fő-
tértől 45 nm-es, két helyiségből álló bér-
lemény hosszú távra. Alkalmas
irodának, rendelőnek és üzletnek is. Tel.
06-20-260-4642.

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

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

Munkatársakat keres

– Betanított munkást (csomagolás, előké-
szítés)

– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targon-
cázás, anyagmozgatás)

– Géplakatost (gépek kezelése, működe-
tése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)

– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karban-
tartása)

– Élelmiszer technológust (pékségi, hús-
feldolgozási, egyéb élelmiszeripari tapasz-
talattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)

– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeripar-
ban szerzett tapasztalat, hűtőrendszer is-
meret)

– Élelmiszermérnököt (követelmény: mi-
nőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelv-
tudás, számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:

Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: office@marathonfoods.hu

Az ingatlan 15 km-re van Budapesttől, Szentendre város északi részén, a Szte-
lin-patak völgyében található. A 11-es számú főúttól kb. 250 méterre, az autó-
busz megállójától 300 méterre fekszik. A város egyik legnagyobb, 3018 nm
területű, összefüggő ingatlana. Az ingatlanon 4 épület található.

A nagyobb lakóház 3 szintes, 2004-ben épült, keleties, luxus kivitelben készült.
Szuterén szinten két gépkocsi beállását biztosító garázs, műhely, edzőterem, bo-
rospince, biliárdszoba, öltöző, iroda, fürdőszoba, raktár és a gépészet található
148.86 nm területen.

A földszinten található a nappali amerikai konyhával, két szoba gardróbbal, für-
dőszobákkal, öltözővel, továbbá 10x4 feszített víztükrű medencével, melyet au-
tomata kezel. A medencetérben található egy infra- és egy hagyományos szauna.
A földszint 210,18 nm területű. Az emeleten három szoba kapott helyett egy sa-
rokkádas fürdőszobával és egy 40 nm terasszal. Az emelet 84,22 nm.

Az ingatlanon két összkomfortos, téliesített, 40 nm Erdélyi típusú vendégház
van. A negyedik ház 100 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás, fürdőszobás lakó-
ház az ingatlan elején található.

Az ingatlan ősfákkal, közvetlen patakparttal rendelkező területe lenyűgöző. Az
egész évben folyó Sztelin-patak partján ott honos növények - hóvirág, bambusz,
vízililiom, menta, medvehagyma - találhatók. A területen saját kút, öntözőrend-
szer, biztonságikamera-rendszer, saját telefonhálózat, riasztórendszer adja a biz-
tonságot, kényelmet.
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MATOLA SZERVIZ

márkafüggetlen 
gépjármű szerviz

klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás

karosszéria munkák
2000 Szentendre, 

Rózsa u. 25.
T.: +36/30-438-5120

Nyitva: 8-17 óra

ÉPíTŐiPARi 
GeNeRálkiviTelezÉS
SzAkiPARi MuNkák

CSOK program
Molnár & Molnár Kft.

2509 Esztergom-Kertváros, 
Damjanich út 29.

+36-20/559-8078, +36-20/953-
7716, +36-33/403-856

e-mail: molnaresmolnar@vnet.hu
www.molnaresmolnar.hu

A Szent kozma és damján 
Rehabilitációs Szakkórház 

(visegrád, Gizella-telep) felvételt 
hirdet az alábbi munkakörökbe:

GyóGyToRNáSz 
(főiskolai végzettséggel)

áPoló 
(OKJ 54, HÍD, felnőtt szakápoló, vagy

általános ápoló általános 
asszisztens szakképesítéssel)

A munkakörökkel kapcsolatban 
bővebb információ:

telefonon: 26-801-700/1350.
a szakkórház honlapján: 
www. visegradikorhaz.hu 

jelentkezési határidő: május 17. 
Jelentkezni szakmai 

önéletrajz elküldésével lehet.
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep, 

e-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

keReSi GAzdájáT

a gyepmesteri telep ennek a nagyon
kedves, jóindulatú németjuhász keverék
kannak. Március 30-án fogták be a Hol-
das udvarban
Tel. 06-20-931-9948 vagy (26) 312-290
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Május 14-15-én rajtol Szentendréről a Sa-
lomon ultra-Trail® Hungary terepfutó ver-
seny, négy különböző kategóriában,
minden korosztálynak, a környezetvéde-
lem jegyében. 

Tavaly első alkalommal rendezték meg a
Pilisben és Szentendrén a négy különálló
versenyből álló futóversenyt. A Salomon
Ultra-Trail® Hungary 115 és 55 kilométeres
távokon a Pilis és Visegrádi hegység erde-
jében, a Salomon Visegrád Trail 33 kilomé-
ter hosszúságú terepverseny Visegrádtól
Szentendréig, a Salomon Szentendre City-
run™ a város szívében a felnőtteknek, a Sa-
lomon Szentendre Kids Trail™ az ifjú
terepfutóknak szól a Duna-parton.
A rendezvény kiemelten fontosnak tartja a

környezet védelmét, a verseny rendezői
mindent megtesznek azért, hogy a verseny-
nek minél kisebb legyen az ökológiai láb-
nyoma, s ebben a nevezők partneri
segítségét is várják. A verseny sokkal több
egy sportrendezvénynél, hiszen jótékony-
sági céllal is szerveződik, fogyatékkal élő
gyermekeket is segítenek a nevezési díjak-
ból. A Salomon Kids-Trail® nevezési díja a
szentendrei Gyermekeink Mosolyáért Ala-
pítvány számlájára folyik be.

Salomon kids-Trail
rajt május 14-én, szombaton 16 órakor.
Ezen a versenyen minden rajtszám 1-es,
mert itt mindenki győztes! Helyszín a Pos-
tás strand, Duna-part. Távok: 3-5 évesek
400 m, 5-7 évesek 600 m, 7-9 évesek 800

m, 11 évesek 1000 m. Nevezni kizárólag a
helyszínen lehet, május 14-én, 15 és 16 óra
között. A nevezési díj minimum 500 Ft. Az
adományt a Gyermekeink Mosolyáért Ala-
pítvány részére utalják át, a befolyt összeg
teljes egészében az Alapítványnál marad,
abból kültéri játszóeszközt vásárol az Ala-
pítvány a Városi Bölcsőde számára.

Salomon Szentendre City-Run™
rajt május 14-én, szombaton 21 órakor.
Nekik 5 pontot kell megtalálniuk a belváros-
ban, majd visszatérni a Lázár cár térre. Ne-
vezni kizárólag az ultratrail.hu oldalon
keresztül lehetett. A városban 5 ellenőrző-
pontot működtetnek a versenyszervezők,
melyeken rögzítik a futók áthaladását. Li-
mitidő: 1 óra, táv: kb. 5 km.

Salomon ultra-Trail® Hungary 115
Május 15-én, vasárnap 0:00-kor rajtol Szent-
endréről. A nagy távot reggel 9-kor követi
az 55-ös táv rajtja, végül Visegrádon, a Sa-
lamon torony tövéből 9:45-kor indul el a Sa-
lomon Visegrád Trail. Mindhárom táv célja
a szentendrei Lázár cár tér. 

A versenyről részletes információk térkép-
pel: http://ultratrail.hu

n Sz. N.

Parkolj és
bringázz!
átadták a Pilis Bike erdei kerékpáros
úthálózatot

9 „Parkolj és bringázz!” (P+B) ponttal és 28
kijelölt biciklitúrával csaknem 600 kilomé-
ternyi ajánlott erdei kerékpáros útvonal áll
a túra- és szabadidő kerékpárosok rendel-
kezésére a Pilisi Parkerdő zrt. kerékpár-tu-
risztikai fejlesztésének köszönhetően. Az
ünnepélyes útátadót 2016. április 27-én
rendezték Pilisszentlászlón. 

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Bitay
Márton Örs állami földekért felelős állam-
titkár, Tarnai richárd Pest megyei kormány-
megbízott, Simonyi Ákos, a Magyar Kerék-
pársportok Szövetségének alelnöke és
zambó Péter, a Pilisi Parkerdő zrt. vezér-
igazgatója.
A Pilisi Parkerdő zrt. által kezelt mintegy 65
ezer hektáros terület közvetlen közelében
mintegy 3 millió ember, tehát az ország la-
kosságának egyharmada él, évente csak-
nem 20 millió látogatót regisztrálnak. Az
erdőgazdaság tapasztalatai szerint egyre
többen keresik fel két keréken az erdőket, a
kerékpáros turizmus, és a kerékpáros turiz-
musról való gondolkodás az utóbbi évek-

ben hatalmas fejlődésen ment keresztül.
Így közjóléti és turisztikai fejlesztései sorá-
ban – a természetvédelmi és erdőgazdál-
kodási szempontok figyelembevétele
mellett – a Pilisi Parkerdő zrt. kiemelt cél-
jává vált az erdei kerékpározás infrastruk-
turális és kényelmi feltételeinek korszerű,
minden igényt kielégítő biztosítása. 
A túrakerékpárosok ugyanis minél változa-
tosabb és hosszabb útvonalakon szeretné-
nek kerekezni, a városban élő szabadidő
kerékpárosok legnagyobb problémája ezzel
szemben az, hogy örömmel bicikliznének a
természetben, ám a legtöbbjük nem szíve-
sen használja a belvárosból az erdőkbe ve-
zető kerékpárutakat. A Pilis Bike projekt a
közösségi igényekhez igazodva kilenc, sze-
mélygépkocsival könnyedén megközelít-
hető, úgynevezett „Parkolj és bringázz!”
(P+B) kiindulópontot jelölt ki például a szent-

endrei Skanzentől, illetve a túrakerékpáro-
sok számára az eddiginél is hosszabb és
komplexebb útvonalhálózatokat alakított ki.
Mivel a Pilis Bike kijelölt úthálózatának egy
része az erdőterületeken kívül halad, az
érintett önkormányzatok, valamint a 
Magyar Természetjáró Szövetség, illetve
kerékpáros szervezetek bevonásával, szé-
leskörű szakmai egyeztetés során ölthetett
végleges formát a kerékpár-turisztikai fej-
lesztés. 
A Pilis Bike összefüggő, csaknem 330 km-
es úthálózatához a Pilisi Parkerdő zrt. mun-
katársai erdei üzemi utakat nyitottak meg
és erdészeti utakat kötöttek össze, új túra-
útvonalakat jelöltek ki, továbbá információs
táblákat helyeztek ki és új jelzéseket festet-
tek. Fontos, hogy a kerékpározók előtt meg-
nyitott erdészeti utak nem kizárólagosan
kerékpáros turistaútvonalak, ezeken a jövő-
ben továbbra is várható erdőgazdasági jel-
legű forgalom. A kerékpárosok útját ezen
kívül gyalogosok, köztük gyerekek, és erdei
állatok is keresztezhetik. A kerékpározást
az erdőben is a szabályok betartása teszi
biztonságossá.
A Pilis Parkerdő zrt. következő projektje a
lovas túrázók  számára kínál majd új lehe-
tőségeket.
A Pilis Bike honlapján (www.pilisbike.hu) le-
tölthető térképekkel 28 ajánlott kerékpár-
túra részletezése található, sok hasznos
információval.
n Sz. N.

ismét Salomon ultra-Trail® Hungary futóverseny


