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In memoriam Deim Pál
Nyár, Szentendre,
Teátrum…

Több rendelés,
kevesebb várakozás
a SZEI-ben

A Szentendrei Teátrum
és Nyár sajtótájékoztatójának egyik vendége
Orlai Tibor producer volt

Beszélgetés
Dr. Pázmány Annamária
igazgatóval

13. oldal

9. oldal
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pályázat

Eladó ingatlanok

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú

Szentendre, 1795 hrsz-ú,
természetben Duna-korzó 18. szám alatt található
112 m2 alapterületű irodahelyiség
bérbevételére.

Eladó ingatlanok

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a

• 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 Önkormányzati 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

Szentendre
ÉS vIDÉkE

kÖZÉlETI ÉS kulTuRálIS laP
alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 11 000 példányban,
havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó:
Solymosi Heléna ügyvezető
Szerkesztőség:
Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
(Tourinform épülete)
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
H-K-Sze-Cs 13-17 óra között.
Nyomda: PharmaPress
1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.,
felelős vezető: Dávid Ferenc
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
május 24. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

közérdekű

mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941
Tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

Rendőrség 107 +36 26 502 400
BELVárOS: Koós Ervin r. főtörzszászlós
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMáNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IzBéG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PÜSPÖKMAJOr-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

DmRv +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáZ +36 26 501 100
T-HomE hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
Tourinform Szentendre +36 26 317 966

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú,
Szentendre, 2332 hrsz-ú, természetben
városház tér 4. szám alatt található
42 m2 alapterületű, 2 szinten elhelyezkedő
üzlettérből és 25 m2 alapterületű pinceszinten
található kiszolgáló térből álló üzlethelyiség
bérbevételére.

Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
június 2. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a Szentendre, 8634/88 hrsz. és 8634/89 hrsz.-ú,
természetben Radnóti m. utca alatt lévő
beépítetlen terület megnevezésű
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
egyben történő értékesítésére.
(vt-5 vegyes terület övezeti besorolású,
összes területnagyság 11.423 nm)
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át,
illetve a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal
illetve a http://ingatlan.com/22107495
weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
június 3. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

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

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

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.
Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
21 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 1., 500-248
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4., 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11., 505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Sas u. 10. 312-825
Péntek Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett) 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. 787-796
május 15.
Vasárnap reggel 7-től hétfő reggel ½ 8-ig ügyeletes
a Kálvária Gyógyszertár
május 16.
Hétfőn reggel ½ 8-tól kedd reggel 7-ig ügyeletes
az Ulcisia Gyógyszertár
A többi gyógyszertár zárVA!
vasárnap
Vasvári Patika nyitva 8-13-ig (kivéve május 15.)
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig (kivéve május 1.)
Szentendre, Kálvária u.33. T: 787-796
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
május 29. Napvirág csepp Gyógyszertár
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

In memoriam Deim Pál
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Szentendrei otthonában május 9-én 84 éves korában elhunyt Deim Pál kossuth- és Príma-díjas képzőművész, címzetes egyetemi
tanár (magyar képzőművészeti Egyetem), a magyar köztársaság kiváló művésze, a magyar művészeti akadémia tagja, a kölcsey
ferenc millenniumi Díj és több életműdíj (aba-Novák, a magyar festészet Napja alapítvány, Hungart, Táncsics mihály alapítvány)
kitüntetettje, a Nemzet művésze, Szentendre Díszpolgára, a Szentendrei Graﬁkai műhely és az art’éria Galéria alapító tagja, a művészetmalom megteremtésének szellemi vezetője és a Szentendre művészetéért alapítvány elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke,
elkötelezett és nagy tudású városvédő, fél évszázadon keresztül a műemléki albizottság meghatározó tagja, művészeti, várostörténeti- és várospolitikai írások, elemzések szerzője.
Deim Pál (a szentendreieknek „a” Deim Pali vagy Pali bácsi) halálával bizonyára lezárult egy korszak Szentendrén. Híd-ember volt,
aki még ismerhette a város festőket idehívogató bájának, „ősállapotának” utolsó korszakát. Tudásával, személyes emlékeivel és élményeivel, hosszú életének szerteágazó szerepvállalásaival
nemcsak összekötötte az egykori és a mostani Szentendrét,
hanem magára vállalta a hídpillér tartó-megtartó szerepét is. A hivatása és szülővárosa iránti elkötelezettség, töretlen hűség karöltve kísérték végig egész életén. Erkölcsi tartása, bátor kiállásai,
közvetlen modora, nyílt, szókimondó stílusa, „morgolódásai” és
oda-odamondásai, szerény, de tekintélyt sugárzó lénye, kedves, fanyar humora karizmatikus lényének csak vázlatvonalai lehetnek.
Mindig szemtől szembe mondta el a sokszor zavarba ejtő kritikáit,
megjegyzéseit. Egy alkalommal, 2006-ban nagyobb nyilvánosság
előtt arról beszélt, hogyan „rombolják szét” a város még meglévő
építészeti értékeit, majd kiszólt a hallgatóság felé: „az érzékenyebb
városatyák el is mehetnek, ha nem bírják ezt a dumát”. A teremben
nagy derültség támadt, az érintettek persze maradtak, meg sem
sértődtek, tőle elfogadták az olykor kemény szavakat is, mert mindenki tudta, hogy nem önös érdek, vagy valamilyen hátsó szándék
vezéreli. Hiteles ember volt. Helyettünk is beszélt, de azért időnként bántotta, hogy a vele egyetértők sokszor csak négyszemközt,
vagy szűkebb társaságban formáltak véleményt.
Jó volt a közelében lenni, hallgatni őt és részesülni abból a szellemi
és érzelmi kisugárzásból, ami betöltötte körülötte a levegőt. Ahol
megjelent – nyaranta a feje búbjára ültetett fehér vászonkalapjában – felderültek az arcok, „láttad, itt van, eljött Deim Pali…”, s a
megtiszteltetés mellett valami biztonságérzet-féle futott végig a
jelenlévőkön, hogy akkor nem nyúltak nagyon mellé. ám az őt otthonról kimozdító motiváció egészen más volt: soha nem udvariasságból jelent meg egy-egy programon, hanem az élete végéig
megőrzött kíváncsiságból, a személyes tapasztalás igényéből. S
kedvét a folytatástól az sem vette el, hogy távoztában olykor-olykor
röviden ilyeneket mondott: „na, ez pocsék volt, ilyen rosszat régen
láttam”, vagy: „van olyan hülye, aki ezt szereti?”

Deim Pál nemcsak festőként, graﬁkusként és szobrászként ismert
és tisztelt képzőművész szűkebb pátriájában, hanem olyan városvédőként is, aki több mint fél évszázadon keresztül gyűjtötte, őrizte
a város építészeti, természeti értékeit írásain, éber jelenlétén, közéleti szerepvállalásain keresztül. A képzőművészeti alkotómunka
és a városvédő tevékenység nagyjából egyidőben vált élete két vezérfonalává. Az ötvenes évek második felében Horler Miklós építész, tekintélyes műemlékvédelmi szakember, a mindmáig
alapműként használt Szentendre (1960) című könyvéhez gyűjtött
anyagot. Városi sétáin kísérője Deim Pál volt. Kölcsönösen sokat
tanulnak egymástól: Horler jól hasznosította Deim helyismeretét,
a ﬁatal Deim pedig sokat tanult Horlertől, aki akkor még jobban ismerte Szentendrét, mint ő. Megmutatta a ﬁnomságokat, az apró
részleteket, ráirányította ﬁgyelmét mindarra, ami érték. „Amit én
Szentendréről tudok, azt mind építészektől tanultam. De vissza
már nem tudom adni, mert a mostaniak azt mondják, hogy a hülye
festő mit dumál bele az építészetbe. én meg olyan vagyok, hogy
ha hatvanhétszer seggbe rúgtak, megaláztak, akkor is beleszólok.
Amíg meg nem döglök, ez lesz a sorsom.”
A ma már sokszor használt szólás, hogy „Szentendre csak egy van”
tőle származik, valamint az a kijelentés is, hogy „ezt a várost meg
kellene menteni”. S ez részéről nemcsak egy kijelentés, egy megállapítás volt, hanem éveken, évtizedeken keresztül mindent meg
is tett érte, ami csak tőle tellett. A Szentendre és Vidékében például
1991-92-ben Séta a városban címmel cikksorozatot jelentetett
meg, amit később Máté György szerkesztő a városvédők kiskátéjának nevezett.
Idén tavasszal jelent meg Wehner Tibor gondozásában és szerkesztésében Deim Pál írásainak gyűjteménye A nagy művészet
csendben növekszik címmel. Az egymás után sorakozó 74 írást
tartalmi sokszínűség, közvetlen, oldott hangvételű stílus, egyénien
merész véleményformálás és az elmaradhatatlan „deimes” humor
teszi élvezetes olvasmánnyá. Mindegyik írásának témáját a művészet, avagy egyes művészek és a város adja.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

„én a magyar ízeket szeretem, ételeivel, boraival, színeivel, fényeivel. Ami Cézanne-nak Provence, az nekem a Balaton Egryvel, a Dunakanyar Szőnyivel. és Szentendre úgy, ahogy Hamvas Béla írta,
ha a szentendrei festészetet meg akarod ismerni, egy holdfényes
éjszakán sétálj végig a szamárhegyi utcákon, és ﬁgyeld a furcsa
tűzfalakat, az egymásra vetülő árnyékokat.
Egy ilyen sétára szeretném meghívni egyszer a szentendrei festészetet szerető embereket egy nyári holdvilágos estén, úgy este 10
órakor, mikor a villamosenergiát szolgáltató cég megértő igazgatójának együttérző engedélyével néhány órára kikapcsolják a közvilágítást. Csendben végigsétálva a múltban inspiráló festőtémák
között, eljutnánk a Szamárhegy lábánál maglapuló öreg Malomépülethez, ahol éppen akkor nyílna meg a szentendrei festészet
nagyszabású kiállítása.
A holdvilágos félhomály még tartana, ezért száz meg száz gyertyával fogadnánk a sétából érkezőket az udvaron. A lobogó
gyertyák emlékeztetnének a már nagy számban elhunyt művészlelkekre. Benn a képek pedig elkezdenék mágikus életüket.” (2001)
A nagy deimi álom, hogy a Malom az immár kilencvenéves szentendrei festészetet méltó módon bemutató múzeum legyen, ahogy
ő fogalmazott: falsot kapott. A kudarc keserűségét, csalódottságát
már magával kellett vinnie. „Itt születtem, s hiszek a provincia erejében. Hiszem, hogy erős provincializmusérzet nélkül nehéz jó művészetet csinálni. A francia vagy az új amerikai festészet is azért
lett jó, mert önmagukból termelték ki. Itt, Szentendrén volt egy európai szellemű festőiskola. Tehát a provinciális kötődés egyúttal
majdhogynem európai kötődés is.”
A közelmúltban megjelent Deim-könyv legszebb írásai közé tartoznak, egy valóságos zöld szigetet képeznek azok, amelyekben művésztársait méltatja egy-egy kiállítás-megnyitó beszéd vagy
katalógusszöveg formájában. Valamennyit a tisztelet, a baráti szeretet, az őszinte megbecsülés hatja át, humorral és odaillő sztorikkal fűszerezett előadásmódban. Vannak megrendítően szép
jelenetek is közöttük. Ilyen például az általa elképzelt találkozó és
párbeszéd Pirk János és Van Gogh között a Kőhegy alatti aranysárga búzamező közelében.
Játékos kedvében egy-egy művészt megkülönböztető jelzőkkel látott el, így például Ilosvai Varga István lett „a szentendrei utcák költője”, a monumentális kőszobrokat faragó Mészáros Dezső a
visegrádi „kőharkály”. A nehéz, drámai sorsú művészbarátokról
(Németh Miklós, Gruber Béla) szóló írásai tele vannak simogatással, együttérzéssel, a meg nem értett nagy tehetségek melletti kiállással.
„Vágyakozás a belső ’ragyogás’ után, talán ez az élet hajtóereje. A
művészet az ehhez vezető út. Felvillantani valamit az áhítatból, a
végtelen csend birodalmából. Száz vagy ezer évek távlatából is felfogható az üzenet, de csak a művészet által. […] Népek, nemzetek
csak akkor nőnek naggyá, ha kultúrával átitatódnak.”
n TÖrÖK KATALIN
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Búcsúzunk...
BúCSúzUNK

Közös gyászunkban együtt
érezve emlékezünk elhunyt
pályatársunkra, sokunk mentorára, barátjára, mesterére, a
Vajda Stúdió örök támogatójára,
Deim Pál Kossuth-díjas festőművészre, a Nemzet Művészére.

Vajda Lajos Stúdió:

Aknay János
Almási Gertrúd
Baksai József
Balogh Isván Vilmos
Bán Miklós
Benkovits Balázs
Benkovits Bálint
Bereznai Péter
Bukta Imre
Csató Máté
Csontó Lajos
Deim Péter
Frózsi-Nánássy Tibor
Gosztola Gábor
Győrffy Sándor
Holdas György
Horányi Sándor
Imre Mariann
Kis Tóth Ferenc
Kótai Tamás
Kovács Benedek
Krizbai Sándor
feLugossy László
Márkus Péter
Margit Szabolcs
Megyer Márta
Mosonyi Kiss Gusztáv
Nagy Barbara
Novotny Tihamér
Pacsika rudolf
Petrovity Sándor
Selényi Károly István
Szirtes János
Szuromi Imre
Tóth Eszter
Tóth István
Ungár ágnes
Sz. Varga ágnes Kabó
Várnagy Ildikó
Vincze Ottó
efzámbó István

TISzTELT éS SzErETETT
DEIM CSALáD!
A Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány kuratóriuma, valamint
az alapítványt létrehozó alapítók
és jogörökösök nevében nagy
fájdalommal fejezzük ki részvétünket, drága Barátunk, Kollégánk, Kurátortársunk – Deim Pál
Kossuth-díjas festőművész –
elhunyta alkalmából. Pali halála
az egész magyar művésztársadalom fájdalma, de a továbbiakban mi is nagyon fogjuk
hiányolni tudását, bölcsességét,
segítőkészségét, Szentendreés Barcsay Jenő szeretetét.
Az Alapítvány munkájában a
hosszú évek alatt mindig igen
elmélyülten és odaadóan vett
részt, s minden áldozatra
készen képviselte Barcsay Jenő
festői munkássága értékének,
értékességének ügyét. Betölthetetlen űrt hagy maga után.

Szeretettel és tisztelettel gondolunk rá, fogadják, fogadjátok
együttérzésünket:

Kéri ádám kuratóriumi elnök
Nagy Gábor festőművész
Hajdú László festőművész
Feledy Balázs
dr. Sütő Csaba
a kuratórium tagjai

Kónya Márta
és Kónya Ferenc
alapítók/jogörökösök

DEIM PALI EMLéKérE
Hullanak a virágszirmok le
a földre árván
Színes gyász borítja a tájat
múlásban az élet, de
mégis,
születésre érett

Írtam én:
PuTu

Tájékoztató Deim Pál temetéséről

Deim Pál (1932-2016) Kossuth-díjas festőművész temetése 2016. június 3-án, 16.00 órakor lesz a szentendrei Katolikus Temetőben
(Szentendre, Temető utca). A szertartás nyilvános részét a temető előtti Barcsay Jenő téren tartják.
Deim Pált gyászolják családja, barátai és szeretett városa, Szentendre.
Nyugodjék békében!

Felhívjuk a temetésre érkezők ﬁgyelmét, hogy a szertartás nyilvános része a temető előtti Barcsay Jenő téren lesz. Kérjük a búcsúzókat, hogy a temetőbe – tekintettel a helyszűkére – ne menjenek be. A sírnál csak a szűk család búcsúztatja az elhunytat.
(A temető kapuja a Temető utca felől zárva lesz, bejárat a Dodola utca felől.)
A szertartás miatt forgalomkorlátozásra és elterelésekre kell számítani a környéken, kérjük szíves megértésüket!
n A GyáSzOLó CSALáD éS SzENTENDrE VárOS ÖNKOrMáNyzATA

Ünnepeink

2016 | május 23.

VÁROS

Szeretettel várunk minden szentendreit a városi ünnepségekre! május 27-én, a Hősök Napján ünnepi megemlékezés lesz az Izbégi
általános Iskolában az I. világháborúban elesettek Hősi Emlékművénél, június 2-án városunk pedagógusait ünnepeljük a városháza
dísztermében, majd június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napján a hagyomány szerint megemlékezés és koszorúzás lesz a kálváriadombon, a Trianoni Emlékműnél.
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közösségi tervezés
a füzesparkban

XXX. évf. | 9. szám

költözik
az okmányiroda!
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei
okmányiroda költözés miatt május 23–25.
között zárva tart.

Ügyfelek fogadása a Pomázi Okmányirodában (Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.) és
a Tahitótfalu Kormányablakban (Tahitótfalu,
Szabadság tér 3.) – a Szentendrei Okmányiroda nyitva tartása szerint – fog történni.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

07:00 - 17:00
08:00 - 18:00
08:00 - 20:00

Az elkészült okmányokat Tahitótfalun, a
Kormányablakban (Tahitótfalu, Szabadság
tér 3.) lehet átvenni a zárva tartás ideje
alatt.
május 26-tól a Pest Megyei Kormányhivatal, Szentendre Járási Hivatalának (Szentendre, Dózsa György út 8. szám alatti) épületében, megújult környezetben várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Megértésüket köszönjük.

n Dr. ANGyAL zSUzSANNA
Okmányiroda osztályvezető

QR-kóddal vízszámlát

A DMrV tájékoztatása szerint a számláinkat mostantól az iCsekk mobiltelefon alkalmazással, a postai Qr kód segítségével is
kiegyenlíthetjük készpénzátutalási megbízásos (csekk) ﬁzetési mód esetén.
Mi a Qr-kód?
A mobilﬁzetés egyik formája, mellyel az
ügyfél a számlalevélen szereplő, a tranzakció adatait tartalmazó Qr-kódot okostelefonjának kamerájával beolvasva egyenlíti ki
a számla összegét.
A művelethez használt Qr-kód egy kétdimenziós vonalkód vagy pontkód, melynek
neve az angol Quick response (gyors válasz) kifejezés rövidítéséből származik.
A Qr-kód segítségével történő ﬁzetést
megkönnyíti, hogy a kódot az értelmezésére
képes okostelefonnal bármilyen szögből
beolvashatjuk. A ﬁzetés csak 5 másodperc.
Az első alkalomnál regisztráció szükséges,
de ez is pár lépésben, néhány perc alatt elvégezhető.

A 70-es években épült, mai szóhasználattal lakóparknak nevezhető terület az alapítás óta
eltelt évtizedek alatt sok szempontból korszerűtlenné vált. Tulajdonjogi akadályok miatt
sokáig nem lehetett hozzákezdeni az érdemi fejlesztésekhez, ezért a füzesparki játszótér,
az utcabútorok, a közösségi terek állapota igen leromlott, és egyre nagyobb nehézséget
jelentett a forgalomtechnika és a hulladéktárolás ügye is. Szentendre Város Önkormányzata ismét a közösségi tervezés eszközéhez nyúlt, hogy egy minden problémára kiterjedő
fejlesztési koncepció születhessen meg az ittlakók bevonásával.
Akárcsak év elején a Postás strand közösségi tervezésekor, itt is a közös gondolkodás, a
kérdések őszinte, kitartó átbeszélése vezetett eredményre. A füzesparki lakosok, az önkormányzat munkatársai és a közösségfejlesztők négy alkalommal találkoztak, hogy lépésről lépésre haladjanak végig a fontosnak ítélt kérdéseken. Az igények és javaslatok
összegyűjtését követően a résztvevők azonosították a fő problémákat, majd közösen
kezdtek megoldásokat keresni ezekre. Számos kérdésben kellett kompromisszumos
megoldásra jutni, de a helyi közösség tagjai jó hangulatban, a kulturált vita eszköztárát
használva jutottak végül mindenki számára elfogadható eredményre.
Kiderült, hogy a legégetőbb kérdés a parkolással és a forgalmi renddel kapcsolatos. Az
évtizedek során jelentősen megnőtt a terület forgalmi terhelése, amit azonban szabályozási és fejlesztési beavatkozásokkal enyhíteni lehet. A második legfontosabbnak a játszótér felújítását ítélték a résztvevők, de jelentős kérdésként merült fel a közösségi terek
és a sportolás lehetősége is. Valamennyi témában sikerült olyan megoldásokat találni,
amelyeket az önkormányzat felé beterjesztésre kerülő stratégiai javaslat részletez.

föld napi takarítás Szentendrén

Előző lapszámunk részletes Föld napi összeállításában az egyik képaláírást összecseréltük, illetve kimaradt egy fotó. Ezt most pótoljuk, elnézést kérünk az érintettektől!
Mindenkinek köszönjük, akik részt vettek városunk szépítésében!

újra együtt a 2. számú körzet csapata
a Föld napi takarításnál

A Társaság az élhető Szentendréért
Egyesület tagjai a Föld napi takarításon

Testületi hírek

2016 | május 23.

Új bizottsági tag

Krizbainé Szabó évát, a Ferenczy Múzeumi
Centrum munkatársát választották meg a
Kulturális és Turisztikai Bizottság külsős
tagjának Hidegkuti Dorottya helyett, aki,
miután megválasztották a TDM Kft. ügyvezetőjének, összeférhetetlenség miatt lemondott tagságáról.

Belső ellenőrzés

Az államháztartásról szóló törvény és a
költségvetési szervekre vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően az önkormányzatok kötelesek belső ellenőrzési
rendszert működtetni. Szentendre város
belső ellenőrzését 2015. január 1-jétől év
végéig a Szahk értelem 2006. Bt. látta el,
amelynek beszámolóját a testület elfogadta.

Zárszámadás

A képviselő-testület a város 2015. évi költségvetését 6,85 milliárd Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi
változások eredményeként az előirányzat
9,43 milliárd Ft-ra módosult. A pénzügyi teljesítés a bevételek esetében 89%-ban, a kiadások 84%-ban teljesültek, a maradvány
összege 487 millió Ft lett. A képviselők jóváhagyták a 2015. évről szóló költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót a fenti
összegekkel.

a vSzN Zrt. 2015. évi elszámolása

Az önkormányzat 2013-ban kötött közszolgáltatási szerződést a Városi Szolgáltató
Nonproﬁt zrt.-vel a közfeladatok ellátására.
Tavaly a szerződést módosították, így 2015től az ellátandó feladatokat kompenzációval
ﬁnanszírozza az önkormányzat. Az elszámolásra a szerződés szerint félévente kerül
sor. A 2015. évről szóló beszámoló alapján
a VSz 2,6 millió Ft pótkompenzációra tart
igényt. A Jogi Bizottság elnöke vizsgálatot
kért ez ügyben, végül a képviselők felkérték
a polgármestert, hogy vizsgálja meg a felelősség kérdését.

Rendeletmódosítások

• PArKOLáS
Több ponton módosították a város forgalmi
és parkolási rendjéről, illetve a parkolási díjakról, a védett övezetekbe történő behajtás
rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.
A módosítás – melyre célszerűségi szempontok, jogszabályváltozások és a Duna
korzó forgalmi rendjének módosítása miatt
volt szükség – érinti a Duna-korzó forgalmi
rendjét, az elveszett vagy megsemmisült
engedélyek pótlásának díjtételét, az eseti
útvonalengedély kérelmének ügyintézési
idejét, a védett övezetek mennyiségét.
• éJSzAKAI NyITVA TArTáS
Az önkormányzat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló, 2007-ben hozott
rendeletének célja az volt, hogy enyhítse a

VÁROS
lakossági panaszokat, amelyeket a lakóházak környezetében működő vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartása okoz. Az utóbbi
időben viszont egyre több lakossági bejelentés érkezett, hogy egyes belvárosi vendéglátóegységek zavarják a környéken
lakók éjszakai pihenését. A lakossági panaszokra, valamint a vállalkozói érdekek szem
előtt tartásával a Városház térről és rákóczi
Ferenc utcáról nyíló vendéglátó egységek
esetében korlátozták az éjszakai nyitva tartást, mely szerint hétfőtől péntekig 23.00 és
06.00 között zárva kell lenniük.
• GyErMEKVéDELEM
Módosították a 2005-ben elfogadott, a
pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet az elmúlt év során
szerzett tapasztalatok tükrében.

Településrendezés

Az elmúlt időszakban három olyan fejlesztési igény körvonalazódott városunkban,
melyek szabályozásának kidolgozásához
Telepítési Tanulmányterveket készíttettek
a fejlesztők.
• A Vasúti villasoron lévő volt TÜzéP területének tulajdonosa ingatlanfejlesztést
kíván végrehajtani a mostani szabályozásnál intenzívebb beépítési volumenű lakóépület építése érdekében. A fejlesztéssel
egyidejűleg a tulajdonos átadja az önkormányzat számára a lakóblokk szélétől a
HéV-állomás felé eső területeket, ahol megvalósulhat az a korábbi önkormányzati
szándék, hogy P+r parkolót alakítsanak ki,
illetve később lehetségessé válhat az állomás térségének fejlesztése. A fejlesztővel
a tárgyalások folyamatban vannak a szerződés részleteiről, várhatóan a következő
ülésre készül előterjesztés.
• Pismányban, a Tegez utcáról nyílóan, egy
jelenleg erősen korlátozott hasznosíthatóságú területen szeretne a tulajdonos egzotikus, veszélyeztetett állatokat – főként
hüllőket és kisebb ritka, veszélyeztetett emlősöket – bemutató állatkerti parkot létesíteni. A Vadon Háza Egzotikus állatkertet
több lépcsőben valósítanák meg: első lépésben terráriumház létesülne, szabadtéri
kifutóval és pihenőparkkal. Hosszabb távú
terv a látogatópark bővítése állatmentő
központtal, gyerekeknek tanösvény kialakításával.
• A rózsa utca menti gazdasági területek
tulajdonosai tehermentesítő út kiépítését
kezdeményezték. A jelenleg szilárd burkolattal el nem látott útszakasz műszaki
megvalósításához úttervezési tanulmány
készült. A tulajdonosok vállalták a 200 mes csatlakozó útszakasz megépítésének ﬁnanszírozását 11,7 millió Ft-ig, két ingatlan
tulajdonjogának átruházását a rózsa utca
szélesítése érdekében, illetve a csatorna,
víz, elektromos áram, gáz közművek földben történő elvezetését a rózsa utcával
határos ingatlanok határáig. A képviselőtestület elfogadta a fenti fejlesztések tanulmányterveit.

fejlesztés a révállomásnál

Az önkormányzat indulni kíván a „Kompok,
révek fenntartásának, felújításának támogatására” című pályázaton, amelynek segítségével szeretnének forrást teremteni a
városunkat Szigetmonostort összekötő rév
megfelelő megközelítéséhez szükséges
közvilágítás bővítésére és megállóhely kialakítására. A pályázat legfeljebb 70%-os
támogatottságú. A révmegálló kialakítását,
amennyiben a pályázat sikeres, az üzemeltető is támogatná, melynek konkrét összegéről még folyik az egyeztetés.

Party kukák a korzón

A tavaszi-nyári időszakban a ﬁatalok kedvelt találkozóhelye a Duna-part, azon belül
is a Jókaitól a Görög utcáig eső szakasz.
évek óta komoly probléma, hogy a hétvégenként a ﬁatalok nagyon sok szemetet
hagynak maguk után, részben azért, mert
nincs elegendő hulladékgyűjtő. A TESz képviselői javasolták, hogy az önkormányzat a
hétvégi időszakokra ideiglenes jelleggel helyezzen el az utcainál nagyobb méretű hulladékgyűjtőket ezen a területen, illetve,
hogy a hulladékgyűjtők dekorálásával a
helyi középiskolákat bízzák meg, ezzel is
ösztönözve azok használatát. A képviselők
megszavazták, hogy a korzó Jókai utca és
Görög utca közötti szakaszára 7 db 240
literes hulladékgyűjtő edényt helyezzenek
ki, melyek péntek, szombat és vasárnap
reggeli elszállításáról a VSzN zrt. gondoskodik.

Sportpályák hasznosítása

Az önkormányzat tulajdonában álló Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. jelenleg végelszámolás alatt
áll, ezért le kellett zárni a kft. meglévő jogviszonyait. A Kft. és a SzE-FI Labdarúgó SE
között az izbégi sportpálya bérletéről szóló
szerződés június 30-án szűnik meg. A végelszámolásra való tekintettel a képviselők
úgy döntöttek, hogy az önkormányzat a
hasznosítási jogot visszaveszi a Kft.-től, és
júliustól a Szentendre Városi Sportegyesületet (SzVSE) bízza meg a sportpályák üzemeltetésével. Az önkormányzat célja ezzel
a döntéssel, hogy a sportpályát a lakosság
minél szélesebb körben használhassa, az
amatőröktől a proﬁkig, valamint lehetőség
nyíljon az oktatási intézmények számára kihelyezett testnevelésórák megtartására,
városi sportversenyek szervezésére.
A Kőzúzó utcai sportpályát a végelszámolás alatt álló Kft. 2029-ig adta bérbe a Dunakanyar SE-nek. A képviselők döntése
értelmében ebben a jogviszonyban is az
önkormányzat lép a bérbeadó helyére.
Az izbégi sportpályáról szóló döntést vita
előzte meg. Több képviselő szerint már
évek óta halmozódnak a feszültségek, a bizottsági meghallgatás sem volt egyértelmű, illetve a szülők is kéréssel fordultak
a testülethez, ezért kérték a döntés elhalasztását. Végül a képviselők 8 igen, 4 nem
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták
határozati javaslatot.
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Egészségnap
a Duna mentén
EGÉSZSÉG

XXX. évf. | 9. szám
kolák az egészségről. Bárki mesélhet élményről, mozgásról, evésről, diétáról
16.00: Felvonulás a Duna-parton, a Lázár
cár térig – Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar, Izbégi mazsorettek

Június 11. szombat

Szentendrére harmadik alkalommal, ezúttal a vakáció kezdetén látogat „magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogram
2010-2020”elnevezésű speciális szűrőkamionja. Egész nap 35 féle átfogó ingyenes
szűrővizsgálat érkezési sorrendben regisztrálva, valamint látványos anatómiai
bemutató, 6 m magas virtuális 3D anatómiai mozi sátor, 24 féle előadás Ismerd
meg az emberi testet címmel, 30 életmód
pont és életmód-tanácsadás.
A program segítséget ad a lakosságnak a
szív- és érrendszeri megbetegedés, szívinfarktus, magas vérnyomás, cukorbetegség,
magas koleszterin, légúti megbetegedések,
asztma és allergia, dohányzás és nem utolsósorban az elhízással kapcsolatos prevenció megismeréséhez. A szűrőkamionban 17 óráig folynak vizsgálatok, jelentkezni azonban 16 óráig célszerű.

kísérőprogramok
10.00: Nagyik a parton – gyógytorna
11.00: Daimond Dance Tse pompon lányok
és cheerleaderek (szurkolás, tánc és akrobatika)
12.00:
• Extrém kerékpáros-bemutató; „Falatnyi
egészség” falatnyi rajzon – bárki festhet
egész nap
• Betegjogi információk, SzEI-ismertetők,
gyógyászati segédeszközök, napozási tanácsok
• Gyengénlátóknak segédeszközök, érzékenyítő eszközök, vakvezető-kutya bemutató
(Lámpások Egyesület), délelőtt tandem kerékpárral a Paradicsom Egyesület körbeteker a bátor gyengénlátókkal
10–13.00: rendőrségi bemutató: tömegoszlató eszközök, bűnügyi technikai mintavétel eszközök, rendőrkutyás bemutató
10–16.00: közlekedésbiztonság-ügyességi
pálya, ittas szemüveg, sebességmérő, ütközés szimulátor
14.00–16.00: Police Café a Parton: bűnmegelőzési, kábítószer-prevenciós tanácsadások
14.00: Az Egészségedért – mozdulj magadért! néptáncok
14.30–15.00: Speakers Corner – diákok, is-

Prevenció a ﬁatalok
együttműködésével

Szentendre Város Önkormányzata támogatásával több mint egy
hónapon keresztül a városi Ifjúsági Házban (Bogdányi út 13.)
drogprevenciós programot szerveztek „Fiatalok a ﬁatalokért” címmel a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközép- és
Szakiskola diákjai számára. A serdülőkorú ﬁatalok a Kortárs drogprevenciós modul keretében hét alkalomból álló csoportfoglalkozás sorozatban vettek részt. A programban részt vehettek a diákok
mellett a pedagógusok vagy a szülők is interaktív foglalkozás keretein belül.A program célja a ﬁatalok bevonásával a veszélyeztetett korosztály segítése.
Minden megelőző program alappillére a reális önismeret és személyiségfejlesztés, a serdülőkori kihívásokkal való szembenézés
és az asszertív (minden helyzetben a legmegfelelőbb, önérdek-érvényesítő) kommunikáció. A felvezető téma után következett a
szenvedélybetegségek világa, a drogproblémák kezelése önmaguknál és másoknál. A program legfontosabb eleme, hogy felismertesse a serdülő korosztállyal a kortársaikra való odaﬁgyelést,
egyfajta képzés keretében megtanulják, hogyan nyújthatnak ők segítséget, kihez irányítsák kortársaikat, hová forduljanak.
A program keretében megtanulhatták a pozitív és alternatív lehetőségeket, személyiség kiteljesedését drogok nélkül, nemi szere-

Egész nap „Egészséges piac”
A Dunakanyar Pilis Helyi Termék Szociális
Szövetkezet tagjai és térségi termelők árui:
sajtok, tejtermékek, húsok, füstölt áruk, savanyúság, zöldség, gyümölcs, szörpök,
méz, lekvárok, gomba, sütemények, szappan, fűszerek, zöldfűszerek, gyógynövények, rácz ürmös és Eper-fesztivál (ha lesz
még eper)
Mi teszünk Önökért! Jöjjenek, vegyenek
részt, tegyenek magukért!

n GErőCS KATALIN

A programok Szentendre Város Önkormányzata, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, a Szentendrei Kulturális Központ, a
város általános iskolái, Szentendrei Rendőrkapitányság, Dunakanyar Pilis Helyi Termék
Szociális Szövetkezet támogatásával valósulnak meg.

pekre való felkészülést. A képzés felvillantott alternatív, pozitív
szenvedélyeket, a személyiség kiteljesedését drog nélkül, akár művészetekkel.
A program szakmai oldalát a Kortárs Segítő Műhely Alapítvány
(1021 Budapest, Lipótmezei út 3.) vállalta, melynek elnöke zelenák
József. A szentendrei program szakmai vezetője dr. riesz Mária
pszichológus volt, képzőtársai: rudolf Dániel coach tréner (személyiségfejlesztés, önismeret), Gondi János addiktológus konzultáns
(szenvedélybetegségek), Galló ramóna szociális munkás (drogprevenció, drogproblémák kezelése) és rudolf Panka örömtréner,
„booktion” vezető (kortárs kapcsolatok, nemi szerepek).
n SOLTéSz EMESE TárSADALMI KAPCSOLATOK rEFErENS

Több rendelés, kevesebb várakozás a SZEI-ben

2016 | május 23.

EGÉSZSÉG

kapja az orvos a kész diagnosztikai leletet.
Orvosaink így teljes időben az ultrahang-diagnosztikára tudnak majd fókuszálni.

Gondolom, a több szakrendelés a személyi
állomány bővítését is jelenti…
Keresünk radiológus, gégész, diabetológus
szakorvosokat, dietetikust és szakasszisztenseket. Több dolgozónk plusz vállalással
teljesíti a megnövekedett igényeket, mert
ezzel valamelyest emelkedik az egyébként
alacsony jövedelme is.

Évek óta tartó pályázás, kérvényezés után
végre kapacitásbővítés lesz a szakorvosi
rendelőintézetben, melynek hatására ez év
őszétől több időpontban, kevesebb várakozási idővel jelentkezhetnek be a betegek a
szakrendelésekre. a bővítésről beszélgettünk dr. Pázmány annamáriával, a SZEI –
Szentendre város Egészségügyi Intézményei igazgatójával.

miért volt szükség a kapacitásbővítésre?
A szentendrei szakorvosi rendelőintézet kibővített épületét 2012 márciusában adtuk
át, számtalan új műszerrel, új szakrendelésekkel. Az átépített rendelőintézethez kapacitásbővítést nem kaptunk. Jelenleg
harminchat féle tevékenységet lát el az intézmény. A megnövekedett lehetőségekkel
párhuzamosan rövidesen szembesültünk
azzal, hogy a betegforgalom óriásira nőtt.
Mivel az anyagi háttér és az óraszámok növelése nem történt meg, az egészségügy
„zárt kasszája” miatt hiába teljesítünk többet, a ﬁnanszírozási-rendszer ún. német
pontjainak értéke nem nő. Magyarul: olyan
nagy létszámú beteget látunk el, ami már
ráﬁzetés az intézménynek, az orvosok túlterheltek, az eszközök amortizációjára, az
ellátáshoz szükséges gyógyszerre, kötszerre kevés a fedezet. Már az épületbővítéssel párhuzamosan kértük a kapacitás-bővítést is, de eddig ezt nem kaptuk
meg.

most azonban jó hírekről számolhatunk
be…
2013 áprilisában kezdtük a „hadjáratot”, s
azóta végigjártuk az egészségügyi államtitkárság valamennyi döntéshozójának „előszobáját”. részletes pályázati anyagot
nyújtottunk be az egészségpénztárhoz először 2014-ben, majd 2015-ben, és idén
áprilisban Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel kerestük fel dr. ónodi-Szűcs zoltán államtitkárt kérésünkkel. Ezen kívül
minden létező fórumon hangoztattunk,
hogy Szentendrén megoldatlan az egészségügyi intézmény háttérﬁnanszírozása,

nagyobb kapacitás kell. A kérvények, pályázatok, személyes találkozók sora után idén
végre beérett munkánk gyümölcse: megkaptuk a kért támogatást a szakrendelésekhez.

a gyakorlatban mit jelent mindez?
A tárgyi feltételek biztosításán túl a gasztroenterológiai és diabetológiai rendelésnél
a heti két rendelés helyett négy lesz a továbbiakban, a gégészeten és a bőrgyógyászaton reggeltől estig lesz rendelés, az
ideggyógyászaton és az urológián, a belgyógyászaton és az ortopédián plusz egy
rendelés lesz, az ultrahang-diagnosztika
két rendeléssel bővül. Nagy eredmény,
hogy hetente három alkalommal rendel
majd a gyermekpszichológus, és minden
nap dietetikus áll majd a betegek rendelkezésére.

a kapacitásbővítés legfontosabb hozománya a betegek számára a csökkenő várakozási idő…
A leglátványosabb az ultrahang-diagnosztikai rendelésen lesz, hiszen a leletek egy
részét ezután teleradiológiai rendszeren
keresztül értékeljük ki, azaz az átküldött
adatok nyomán öt percen belül kézhez

a laborvizsgálatokra gyakran két hónapos
előjegyzési időpontot lehet csak kapni.
a bővítés révén itt is csökken majd a
várakozási idő?
Itt a meglévőn túl duplakapacitást kaptunk,
a jelenlegi 30 orvosi óra helyett 60 óra lesz
az elkövetkezőkben. A laborszolgáltató cég
új munkaerőt alkalmaz hamarosan, és
ezzel egyidejűleg a várólistát szeretnénk jelentősen csökkenteni.
Bővül a műtétek száma az egynapos sebészeten is: éves szinten az eddigi, úgynevezett 435 műtéti súlyszám 500-ra nő ebben
az évben, azaz összesen kb. 1200 műtétet
végezhetünk az eddigi 1000 műtét helyett.

a kapacitásbővítés újdonságai mikor lépnek életbe?
Ma kaptuk meg az Országos Tisztifőorvosi
Intézet levelét, melyben minden településsel közlik a változást a kapacitásbővítésről,
feltehetően ők is velünk együtt örülnek az
eredménynek. Ezt követik a kötelező eljárási idők, nyilatkoznunk kell, hogy megfelelünk a követelményeknek, ehhez már a
személyi feltételeket is biztosítani kell.
Büszkén mondhatom, hogy majdnem minden területre megtaláltuk a megfelelő szakembereket, ami nagy eredmény a mai
szakorvos-hiányban, néhány szakmában
még keresünk szakembereket.
Folytatás a 10. oldalon
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állás

Szentendre város
Egészségügyi Intézményei
pályázatot hirdet
az alábbi munkakörökben

• 2 fő asszisztens,
teljes munkaidőben

Pályázati feltételek: középfokú vagy emelt
szintű szakképesítés, asszisztens/szakaszszisztens/ápoló
Benyújtandó iratok: motivációs levél, önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, működési
engedély, MESzK tagság igazolása
A pályázatokat postai úton a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei címére kell
küldeni (Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 8/2016 azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: aszszisztens. Elektronikus úton dr. Pázmány
Annamária intézményvezető részére a
szei@szeirendelo.hu email címre

• klinikai- és mentálhigiéniai
szakpszichológus (gyermek)

részmunkaidő, heti 18 óra
Pályázati feltételek: klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus (gyermek) végzettség
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, kamarai
tagság igazolása, működési engedély.
A pályázatokat postai úton a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei címére kell
megküldeni, vagy elektronikus úton
dr. Pázmány Annamária Intézményvezető
részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária,
(26) 501-440

• diabetológus szakorvos,
heti 12 órában

Feltételek: diabetológus szakvizsga
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát
igazoló dokumentumok másolata, MOK
tagság igazolása, működési engedély.
További információ: dr. Pázmány Annamária,
(26) 501-440, valamint szei@szeirendelo.hu

• endoszkópos szakasszisztens,
heti 6 óra

Pályázati feltételek: felsőfokú szakképesítés, emésztőszervi endoszkópos szakaszszisztens
Benyújtandó iratok: motivációs levél, önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, működési
engedély, MESzK tagság igazolása.
A pályázatokat postai úton a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei címére kell
küldeni (Kanonok utca 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a 7/2016 azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: endoszkópos szakasszisztens.
Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária
részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

XXX. évf. | 9. szám
Folytatás a 9. oldalról

Összeszámolva a különböző hivatalok ügyintézési határidejét, amíg a szerződések, hivatalos papírok megérkeznek, remélhetőleg
már ősszel, számításaim szerint októberben a bővített kapacitással működhetünk.
Elsőként a két legfontosabb területen: a
labor és az ultrahang-diagnosztikában vezetjük be a magasabb óraszámot.

Számokra lefordítva mit jelent az intézménynek a kapacitásbővítés?
Eddig 195 millió német pontot teljesíthetett
az intézmény, ez most 288 millió lesz
évente. Egy német pont hivatalos értéke 1
forint 50 ﬁllér. Azonban ha sok a beteg, a
pontérték csökken, hiszen zárt a kassza,
így ha pl. a pontérték 1 Ft, akkor minden
pontnál elvesztünk 50 ﬁllért. A jelenlegi kapacitásbővítéssel meglesz a fedezete az
emelt óraszámnak, s így a bérekre is többet
tudunk költeni.

az intézmény leterheltségét okozza, hogy
óriási terület tartozik ide. lehet ezt csökkenteni, vagy ez nem is cél?
Körzetünk egységes terület a szentendrei
járás tizenhárom településével, Budakalásztól Visegrádig a Szentendrei-szigettel,
és soha nem volt célunk a körzet szűkítése.
Ma már általános tendencia a kórházaknál
is, hogy a sok kicsi intézmény helyett egy
jól felszerelt intézmény, nagy gyakorlattal
rendelkező szakemberekkel lássa el az
adott körzet lakosságát. Ellátási területünkön közel százezer emberrel számolhatunk,
akiket intézményünk ellát. Jól látható más
szakrendelőknél, hogy a 40 ezer fő körüli
területet ellátók gyakran veszteségesek.
Gazdasági szempontból az ideális a 70-80
ezer főt ellátó intézmény, a mi körzetünk
közel 100 ezres lakosságszáma még éppen
befér a keretbe.

kívülállóként úgy tűnik, az utóbbi években
egyre több beteg fordul meg a szentendrei
szakrendelőben.
Így van, hiszen olyan szolgáltatásaink vannak, melyek legtöbbször Budapesten is nehezen érhetőek el. Ilyen például a
gyermekpszichiátria, az andrológia, onkológia. Az EEG, EMG, csontritkulásmérő, vagy
a panorámaröntgen rendeléseink magas

szakmai szinten, korszerű műszerekkel látják el betegeinket. Az intézmény bővítésének elsődleges célja az volt, hogy az itt élők
lakóhelyükhöz közel kapják meg azt az ellátást, amit egyébként csak nagy kórházban
érhettek el korábban. Szentendrén egyébként egy kórház is elférne, de ma már az is
fontos cél, hogy kisebb műtétek miatt ne
kelljen a betegeknek befeküdniük a kórházba. Ehhez egy példa: nem mindegy, hogy
az egynapos sebészetünkön elvégzett szürkehályog-műtét után a beteg 10 perc múlva
otthonában van, vagy esetleg a fél fővárost
végig kell utaznia frissen műtött szemmel.
Fontos, hogy akiket az egynapos sebészeten műtünk, ugyanitt vizsgáljuk ki, tehát
minden szempontból komfortosabb a beteg
számára az ellátás itt, helyben. Jó hír még,
hogy az aneszteziológiára is plusz órákat
kaptunk. Eddig gyakorlatilag ﬁnanszírozás
nélkül végezte az altatóorvos a feladatát, a
műtét előtti kivizsgálást, mert nem volt erre
egészségpénztári ﬁnanszírozásunk.

mennyire vált be az intézményben az egy
éve bevezetett on-line leletlekérdezés
rendszere?
Eddig több mint háromezer-ötszázan regisztráltak az online-rendszerbe, főként
Szentendréről. A rendszer megkönnyíti az
orvosok és a betegek számára a kórelőzmények lekérdezését. Adott esetben nem kell
újra elvégezni a vizsgálatokat, lehívhatóak a
laborleletek, röntgenképek, ultrahang-leletek, gyógyszerfelírások, illetve komplexebb
képet kaphat a háziorvos a szakvizsgálatok
eredményét lekérdezve a betegéről. A háziorvosok közül még nem mindenhol csatlakoztak a rendszerünkhöz, főleg a környékbeli településekről, de remélem, lesz elmozdulás ezen a területen is. A recepciónál mindig felhívjuk a betegek ﬁgyelmét erre a
lehetőségre, és honlapunkon keresztül is
csatlakozni lehet az online bejelentkezés és
leletlekérdezés rendszeréhez. Most készül
az intézmény új honlapja, mely az önkormányzat honlapjához hasonlóan felhasználóbarát, könnyen kezelhető lesz.
Hasznos információk a SZEI honlapján a
rendelési időkről, online időpontfoglalásról:
http://szei.szentendre.hu/
n Sz. N.
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meddőségkezelés
a v-medben

Egy nő életében,
egy házasságban
a legszebb pillanatok egyike, ha
gyermek születik. a statisztikák
szerint azonban
egyre több nő
szenved terméketlenségben, és
kénytelen
lemondani az anyai örömökről. Több meddőségi klinika is működik hazánkban, de dr.
kovács attila nőgyógyász szerint ezek a
centrumok gyakran személytelenek, gépesek, nincs meg a kellő intimitásuk. a v8
uszoda és Szabadidőközpont épületében
működő v-med orvos Centrumban ezért
május elején új szolgáltatás indult a meddőség kezelésére, erről kérdeztem az intézet főigazgatóját.

miért tartotta fontosnak az új szolgáltatás
bevezetését?
Egész eddigi praxisomban érdekelt a meddőség kérdése, és egyre több páciens keresett meg, akik évek óta eredménytelenül
próbálkoztak. Alapvetően szülész-nőgyógyász vagyok, de több rendelőt is működtetek, és ennyi elfoglaltság mellett szülést
már nem tudtam vállalni. Számomra nagy
örömet jelent a már minden reményüket feladó párok pozitív tesztjeit látni.

Ezek szerint voltak már sikerélményei?
A tapasztalataim birtokában határozottan
állítom – akármilyen furcsán is hangzik –,
hogy az ún. meddőség kérdése alapvetően
nem biológiai eredetű, hanem szinte száz
százalékig lelki eredetű probléma. Konkrét
esetekkel tudom bizonyítani, hogy pácienseim, akiknek papírjuk volt arról, hogy valamilyen rendellenesség miatt nem lehet
gyermekük, mégis szültek. Akiknek nincs
születési rendellenességük, azoknál a terméketlenség orvosolható.

Úgy érti, hogy a testi eredetű problémákkal
nem is kell foglalkozni?
Nem erről van szó. Természetesen vizsgáljuk a test működését, az esetleges elváltozásokat. Ennek ellenére vallom, hogy nem
ez a lényeg, hanem a lélek. A meddőséget
nem lehet mechanikus szintre leegyszerűsíteni. A nőknek bonyolult lelkük van, rendkívül érzékenyek, és a lélek állapota
megváltoztatja a hormonháztartásukat, ami
kihat a szervezet egészére. Gondot okozhat
a túlzott stressz, de az is, ha túlságosan
akarják a kisbabát.

miben tud mást nyújtani a v-med egy meddőségi klinikához képest?
Ezek a centrumok jellemzően kissé sze-
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mélytelenül, futószalag-szerűen foglalkoznak a párokkal, másrészt rögtön azzal fogadják őket, hogy meghúznak egy
életkorhatárt. 40-45 év felett riogatják a leendő anyukákat a lehetséges rendellenességekkel. A praxisomban előfordult
már, hogy 52 évesen lett gyönyörű kisbabája az anyukának.
A V-Med nem nagy intézet, mi a hangsúlyt
az intimitásra, a diszkrét, bensőséges hangulatra, a rugalmasságra helyezzük. Lehetőséget biztosítunk a beszélgetésre, a lélek
kitárulkozására. Nem akarunk gyerekgyárrá
válni. Szívesen fogadjuk azokat a párokat,
akik kiestek a centrumokból, vagy a sokadik
próbálkozás után belefáradtak a sikertelenségbe.
mi a siker nyitja?
rájöttem, hogy nem az a megoldás, hogy az
anyák napi 24 órában a lelki problémájukkal
foglalkozzanak, azt próbálják meg rendezni. Egy gyermek a szerelem gyümölcse,
ezért nagyon fontos, hogy a fogantatáskor
az anya laza és boldog legyen. Ez teljes
egészében az ő területük. Ezt szeretném tudatosítani bennük, és ha ezt el tudom érni,
akkor még az sem számít, hogy a ciklus
melyik pontján van éppen. Ne az járjon a
hölgyek fejében, hogy jaj, csak most sikerüljön, hogy jaj, csak kislány/kisﬁú legyen.
Lehet, hogy egyszerűnek látszik a módszer,
de nagyon jól működik.

miből áll konkrétan egy kezelés a v-medben?
Megnézem az előzményeket, és egy általános beszélgetés, konzultáció után elvégezzük a szükséges vizsgálatokat (nőgyógyászat, labor, ultrahang), szükség esetén
a férjet is bevonva. A vizsgálatokat összevontan szervezzük meg, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen eljönniük a pároknak.
Amit nem tudunk helyben megcsinálni, azt
a társintézetünknél szervezzük meg.

Beszéljünk az árakról is!
Az árak a weblapunkon – www.vmed.hu –
megtalálhatóak, de meddőségi kezelés esetén az ott feltüntetett összegek csökkennek, mert összeállítunk egy kedvezményes
csomagot a szükséges vizsgálatok elvégzéshez. A lényeg, hogy minél több baba
szülessen a segítségünkkel.

v-mED oRvoS CENTRum

Szentendre, Kálvária út 16/C,
a V8 uszoda épületében

Telefon: (26) 505-480, 06-30-434-1070
E-mail: info@vmed.hu
Nyitva tartás és bejelentkezés:
H-P: 8.00-19.00

Hat évtized
a betegek
szolgálatában

ki ne ismerné Szentendrén faragóné
dr. metyke Zsóﬁát, a Szent Endre Gyógyszertárból? kevesen mondhatják el magukról, amit ő elért, hogy közel hat
évtizede dolgozik a városban, a betegek
szolgálatában. Ezt a kitartó munkásságot
ismerték el nemrégiben a Tantus amor
operis Pharmaciae életműdíjjal. a magyar
Gyógyszerész kamara ezt a kitüntetését a
szakma szeretetéért, kiemelkedő szakmai
munka elismeréseként adja.

Ahogyan a legtöbben szólítják, zsóﬁka
1940-ben született Vésztőn, négygyermekes kereskedői családban. Középiskolai
tanul-mányait már Szentendrén, a Ferences Gimnáziumban végezte. Hivatását
1958-ban kezdte a Paprikabíró úri gyógyszertárban, asszisztensként, majd a Semmelweis
Orvostudományi
Egyetem
gyógyszerész karának elvégzése után
gyógyszerészként segítette a betegeket.
1967-től vezetője lett a gyógyszertárnak,
majd 1980-tól a püspökmajoriak jobb ellátása érdekében a gyógyszertár a lakótelepre költözött. A betegek nagyon megszerették, bizalommal fordultak hozzá, generációk nőttek fel a szeme előtt.
A 90-es évek elején az elsők között volt, aki
magánpatikát nyitott, családi vállalkozásként. A vezetői feladatokat, a szakma és a
betegek szeretetét átadva unokahúgának,
Vargáné dr. Hegedűs ágnes szakgyógyszerésznek, jelenleg együtt dolgoznak a Kanonok utcai Szent Endre Gyógyszertárban.
ágnes zsóﬁka mellett ismerte és szerette
meg a gyógyszerészi pályát.
zsóﬁka vezetői feladatokkal már nem foglalkozik, „csak” a betegek gondjait segíti
megoldani nagy tapasztalatával és szakmai tudásával, a kollégák szeretete és
megbecsülése mellett.
Hosszú évek folyamán remek kapcsolatot
ápolt a város egészségügyi dolgozóival, a
betegek és a kollégák mindig és mindenben érezhették segítőkészségét és gondoskodását.
Gratulálunk az életműdíjhoz, reméljük, még
sokáig láthatjuk a gyógyszertári tára mögött,
és fordulhatunk bizalommal zsóﬁkához!
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Családi nap

Chiharu Shiota Emlékeső című
kiállításában

június 12. vasárnap
10:00-11:00: Múzeumpedagógia 4-7
éveseknek
11:00-12:00: Múzeumpedagógia 8-13
éveseknek
Helyszín:
Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)
Belépőjegy 500 Ft/fő. 7 éves korig
egy kísérőnek ingyenes.
Bővebb információ: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu

Süsü a sárkány
kalandjai

zenés mesejáték két részben
a Hadart Társulat előadásában
június 19-én, vasárnap 17 órakor
a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében (Pátriárka u. 7.)
Jegyeket elővételben a helyszínen,
vagy a Tourinform irodában lehet váltani. Jegyár: 2000 Ft

magyarnóta-délután

május 28-án, szombaton 15 órakor
„Domboldalon áll egy öreg nyárfa”
címmel magyarnóta-műsort rendeznek a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.).
A műsorban fellép: Csák József,
Farkas 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
cigányzenekara
Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315508 és a 06-20-9541-093 telefonszámokon, illetve megvásárolható az
előadás előtt a helyszínen 1500 Ft-ért

városi Gyereknap az interaktív
programok jegyében

XXX. évf. | 9. szám

az idei városi Gyereknapon a Dunaparti művelődési Ház udvara és a fő tér igazi
gyerekbirodalommá változik.

A DmH udvarán a Gyereknapi Elevenkertben 10:00-17:00 óra között kreatív foglalkozások, látványos bemutatók mellett énekkel, tánccal, tornával várják a legkisebbeket.
16:00 órától az alta és a Nagy-tó című interaktív családi mesekoncertet láthatjuk.
Az előadás Szigeti Ildi Alta: Tódal című CD-mellékletes kötetének dalait, verseit és keretmeséjét kelti életre. Az Alta: Tódal kötet születését a szerző-előadó balatoni gyermekkora
és későbbi, tóhoz kötődő élményei ihlették. A mesekoncerten a közönség Alta pillét kíséri
végig az útján, ahol a Nagy-tó nádasának kis lakóival ismerkedhetünk meg: a békával, a
pókkal, a szúnyoggal. A 60 perces zenés mesejáték minden dalához interaktív játék kapcsolódik: találós kérdések, rajzos, táncos feladatok, igazi felnőttet-gyermeket szórakoztató-megmozgató program lesz!
A fő térre 10:00-16:00 óra között a karzat Színház mester tér játéka költözik: izgalmas
cégér-kereső programjuk játékos tanulást kínál az egész családnak. Mindegyik színes faházikó egy-egy mesteremberé, a játékosoknak ki kell találniuk, milyen mesterség a ház
lakójáé, s a kádár, a molnár, a takács és a többi mester cégérét kell kitűzniük a házikókra.
A mesterségek mellett szekrényjátékokkal, diőtörővel várjuk a kicsiket és nagyokat.
A Fő téren egész nap könyv- és kirakodóvásár lesz kézműves termékekkel, izgalmas kézműves foglalkozások mellett a Városi Vendégházban mesélő udvar vár mindenkit a Városi
Gyereknapon!

Nyár, Szentendre, Teátrum…

2016 | május 23.

…avagy hogyan függ össze a párkapcsolati terápia a telitalálattal

Fotó: Deim Balázs

a Szentendrei Teátrum és Nyár idei programjairól tartott sajtótájékoztatót a Szentendrei
kulturális központ május 12-én. vasvári Csaba előadóművészeti igazgató vendégei a
nyár két premierdarabjának létrehozói, orlai Tibor, Balla Eszter és Sipos Imre voltak.

Tizennyolc nívós színházi előadással, köztük két magyarországi ősbemutatóval, öt gyerekteátrumi darabbal, négy ígéretes koncerttel, négy fesztiválprogrammal és új játszóhellyel várja a közönséget idén nyáron Szentendre. A széles programkínálat mellett új
arculattal jelenik meg a nagy múltú kulturális rendezvénysorozat. Vasvári Csaba, a Kulturális Központ májustól kinevezett vezetője kiemelte, hogy Szentendrén nemcsak a város
kapott ebben az évben új arculatot, de ezzel párhuzamosan a Szentendrei Tavaszi Fesztivál és a Szentendrei Teátrum és Nyár is megújult design-nal mutatkozik be a ﬁatal szentendrei graﬁkus, Krizbai Gergely tervei nyomán.
Júliusban a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös bemutatója lesz Daniel Glattauer Párterápia című darabjának magyarországi bemutatója. A szerző Gyógyír
északi szélre című, nagy sikerrel – Szentendrén is – játszott drámája után a Párterápia
az emberi kapcsolatok szövevényét tárja fel rengeteg humorral és mély átéléssel. Bár a
darab egy kiüresedett házasság mindennapjairól szól, nagyon sok komikus pillanatot tartogat. „Fontosnak tartom, hogy a felhőtlen szórakozás mellett az előadásainknak legyen
mélyebb mondanivalója, komoly tartalma, amelynek üzenetét a néző magával viheti, s későbbi élethelyzeteiben is fel tudja használni” – mondta az előadásról Orlai Tibor. Balla
Eszter, a darab női főszereplője az április végén indult próbafolyamatba is bepillantást engedett. Színészi munkájukat segíti, hogy a történet számtalan szituációjában önmagukra
ismerhetnek, hiszen a szereplők maguk is régóta hosszú párkapcsolatban élnek, jól ismerve az érzelmi hullámok amplitúdóit. „Amellett, hogy valószínűleg tényleg nagyon sokat
nevetnek majd a nézők, mi magunk is olyan igazságokra és mélységekre ismerünk rá saját
életünkből a próbák során, melyek bennünket is hihetetlenül meglepnek.” A próba jelenlegi
szakasza a megszokottnál nagyobb erőpróbát jelent számukra, hiszen a hiteles játék kedvéért már most, a próbafolyamat elején szeretnék a teljes szövegkönyvet megtanulni.
A nyár következő bemutatója – szintén magyarországi ősbemutató – a magyar származású brazíliai szerző, João Bethencourt Telitalálat című vígjátéka lesz augusztusban. A
darabot tizenkét nyelvre fordították le, s itthon most látható majd első alkalommal. A fergeteges komédia főhőse a telitalálatos szelvény birtokában, majd annak elvesztése és
újra meglelése folytán sajátságosan kifordul önmagából. A rendező, Sipos Imre a főhősben lejátszódó lelki folyamatokon keresztül közelít a történethez: „Itt is a felszínen humoros események sorozata jelenik meg, valójában azonban az emberi gyarlóságot tárja
fel a darab. Mesteri dramaturgiával forgatja a szerző a szereplőt a lehetőségek és az elveszett illúziók világában. A történet hőse az új élet kapujában áll, ahonnan vissza kell
fordulnia, s ezt érzelmileg nem tudja feldolgozni”.
A két bemutató mellett a Teátrum repertoárján szerepel Hernádi Judit Hernádi pont című
zenés estje, Fullajtár Andrea Marlene Dietrich-estje, az Egyesült Művészek produkciója
Szepes Mária művei alapján, robert Dubac: A férﬁagy című vígjátéka Csányi Sándor főszereplésével, Péterfy-Novák éva drámája Tenki réka előadásában, egy mai tündérmese
Csongorral és Tündével az átrium Film-Színház előadásában, a rózsavölgyi Szalon Amazonok című előadása, és Kolonits Klára lemezbemutató koncertje. A klasszikus, a könnyűés a jazz zene, a bel canto, a mediterrán, a délszláv dallamok szerelmeseinek is számtalan
koncertélményt ígér az idei Szentendrei Teátrum és Nyár.
Az előadásokra, koncertekre jegyek a szentendrei Tourinform irodában (Dumtsa Jenő u.
22.) vásárolhatók, illetve a www.szentendreprogram.hu és www.jegy.hu oldalakon.
n Sz. N.
részletes program: http://www.szentendreprogram.hu/
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Szentendrei Teátrum
és Nyár

Már kaphatóak a
jegyek a Szentendrei
Teátrum és Nyár idei
előadásaira! Várásoljon belépőjegyeket early bird kedvezménnyel június
19-ig az alábbi előadásokra.

július 8. péntek, 20:00 premier!
Városháza udvara
Előadások: július 9., 14., 15., 16., 20:00
Esőnap: július 10., 17.
DaNIEl GlaTTauER: PáRTERáPIa
– magyarországi ősbemutató!
A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös produkciója
Fordította: Kajtár Mária
Játsszák: Balla Eszter, Debreczeny
Csaba, Mészáros Máté
Jelmez: Cselényi Nóra
Díszlet: znamenák István / Szalai
József
Graﬁka: Csáfordi László
rendező: znamenák István
Producer: Orlai Tibor
Belépőjegy: 3800 Ft, early bird kedvezménnyel 2016. június 19-ig: 3500 Ft

augusztus 5. péntek, 20:00 premier!
Városháza udvara
További előadások: augusztus 6., 7.,
20:00, esőnap: augusztus 8., 9.
joao BETHENCouRT: TElITalálaT!
– magyarországi ősbemutató
A Szentendrei Teátrum produkciója
Játsszák: őze áron, Kovács Vanda,
Vasvári Csaba
Dramaturg: Bóka B. László
Díszlet-, jelmeztervező: Matyi ágota
rendező: Sipos Imre
Belépőjegy: 3800 Ft, early bird kedvezménnyel 2016. június 19-ig: 3500 Ft

adunk a véleményére!

részt vett a Tavaszi Fesztiválon? Jól
érezte magát, esetleg lenne olyan észrevétele amit szívesen megosztana a
szervezőkkel? Itt a lehetőség! Az elégedettségi felmérés kitöltésével küldjön visszajelzést a fesztivál programjairól, a hangulatról és a szervezésről,
és cserébe egy 10%-os kedvezményre
jogosító vouchert küldünk ajándékba,
melyet beválthat a Szentendrei Teátrum és Nyár előadásainak egyikére a
szentendrei Tourinform Irodában.
Köszönjük segítségét!
A rövid online-kérdőív elérhető itt:
http://szentendre.hu/adunk-a-velemenyere/
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18. Eperfesztivál

Tahitótfalu, május 27-28-29.

május 27. péntek 16.00–24.00
A Piactér nyitása
18.00-tól
Fesztiválmegnyitó. Köszöntőt mond
dr. Sajtos Sándor polgármester
Májusi eperbor-készítés: Sarlós Pepes
Péter és Kallós Gábor epermester
Koncertek

május 28. szombat 10.00-24.00
zenés- és gasztroprogramok, sportbemutatók
19.00-től koncertek
május 29. gyermeknap 10.00–21.00
Színházi előadások, mesék, néptánc
17.30-tól koncertek
http://eperfesztival.eu/

visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok
visegrád, július 8-9-10.

Koncertekkel, bábszínházzal, csepűrágók attrakcióival és humoros jeleneteivel, a palotában és a
Salamon-toronyban tárlatvezetéssel
és fegyverbemutatóval várják a látogatókat az idei rendezvényen. Igencsak látványosnak ígérkezik a palota
reneszánsz konyhája működés közben, melyet a látogatók kedvéért nyitnak meg július második hétvégéjén.
A Királyi Borudvarban a jobbnál jobb
falatokhoz Magyarország legkiválóbb
borait szolgálják fel a vendégeknek,
akik számára a gasztronómiai élvezetek mellé zenei ínyencségeket is tálalnak. A borudvar színpadán fellép
többek között az Agyagbanda együttes, a Hollóének Hungarica, a Szelindek és a Szimbola együttes.
Azok a gyermekek, akik „nemcsak”
szórakozásra vágynak, hanem szívesen megmérettetnék magukat, hétpróba vetélkedőn vehetnek részt a
Salamon-toronyban.
http://www.palotajatekok.hu/

Pilisi gótika

II. aNDRáS fRaNCIa kaPCSolaTaI

A Ferenczy Múzeum Barcsay-termében
május 19-én nyílt kiállításon egy virágzó
kultúra sosem látott emlékeivel találkozhat
a nagyközönség II. András idejéből: középkori pecsétek 3D nyomatokként, kőfaragvány-rekonstrukciók egy monostorból,
technológiai fortélyok 11-13. századi építőmesterektől. Hazánk egy kevéssé ismert
korszakával, II. András politikájával, kapcsolataival és annak a korabeli kultúrára,
építészetre, művészetre tett hatásaival is
megismerkedhetnek a látogatók.

Kurátor: Kárpáti zoltán (Ferenczy Múzeumi
Centrum), dr. Bárány Attila (Debreceni
Egyetem – MTA), dr. Benkő Elek (MTA BTK
régészeti Intézet)

megalázott
embervilág

Lois Viktor (1950) Munkácsy-díjas képzőművész főként különleges bútor-, body-builder- és hangszerszobrairól ismert. Ma is
előszeretettel használ eldobott fém alkatrészeket, mosógépdobokat, ugyanakkor
legújabb műveiben visszatért pályakezdésének kedvelt anyagához, a fához. A Megalázott embervilág című, tíz éve formálódó
kiállítási projektje mosógépdobok kíméletlen, ide-oda mozgató ritmusának engedelmeskedő, emberalakot öltő faszobrokból áll.
A látogatók maguk indíthatják el – gombnyomással – az egyes szobrok mozgását.
A szobrászművész 1982-től több mint két
évtizeden keresztül élt Szentendrén, itt mutatták be a sorozat legelső darabját 2005ben. Tíz év alatt hat plasztika készült, ez a
kiállításra most két új alkotással bővült.
A tárlat információs fala átfogó képet ad a
művész eddigi munkásságáról. Hallhatóak
a kiállításon a művész hangszerszobrait
megszólaltató zenei formációk, köztük a
leghíresebb, a Tundravoice zenekar tevékenységét dokumentáló hanganyagok is.
Időpont: június 2. – augusztus 7.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, Szentendreterem. Kurátor: Bodonyi Emőke

Nem lehet
elég korán
elkezdeni

XXX. évf. | 9. szám

Szentendre közismerten művészváros –
több mint 200 művész él és alkot itt. A világ
őket ismeri, róluk tud – a felnőttekről.
Jó szerencsém azonban a Kovács Margit
Múzeumba vezetett, ahol nagycsoportos,
jövőre iskolás óvodásokat láthattam
„alkotni”. Talán a jövő művészeit. Csillogó
szemű, lelkes, ügyes gyerekeket, akik egy
nagyszerű kezdeményezés részesei lehetnek.
Tavaly indult a város által kezdeményezett,
a Szentendre Városi óvodák óvónői által kidolgozott és a Ferenczy Múzeumi Centrum
által koordinált Bánáti Sverák-program. A
képzőművészeti ismereteket megalapozó
foglalkozássorozatban az önkormányzati
óvodák tizenhárom, valamint az egyházi
óvodák három nagycsoportja vesz részt –
átlagosan évente 330–350 gyermek. A hároméves program keretében mintegy 1000
gyermek ismerkedhet meg a festészet, valamint a plasztika elméletével és gyakorlatával.
A másfél órás foglalkozásokat az óvodában és a múzeumban tartják. Tavaly „Portyázó piktúra” néven tárlatvezetés és
képkészítés szerepelt a programban Lehoczky Krisztina festőművész vezetésével
a Pajor-kúriában, az idei tanévben pedig a
plasztika „réce, ruca, vadliba…” címmel,
Borsódy Eszter kerámiaművész segítségével a Kovács Margit Múzeumban. Ezeken a
kreatív foglalkozásokon a gyerekek a múzeum által rendelkezésre bocsátott eszközöket és anyagokat használják.
Borsódy Eszter keramikusművész vezetésével és a múzeumpedagógusok irányításával igazi alkotások születnek a múzeumban megismert alkotások ihletésére –
a szorgos kezek nyomán a kis agyag gyöngyökből falevél és madár is készül a gyúrófával simított mesefára. A névvel ellátott
alkotásokat később kiégetik, és a tervek
szerint a tanév végén ki is állítják. A legfontosabb azonban az, hogy technicizált, mindent készen kapott világunkban ezek a
kisgyerekek esetleg életreszóló élményként megízlelhetik az alkotás, a kreativitás
örömét.
n rAPPAI zSUzSA

megnyílt Chiharu Shiota Emlékeső című kiállítása
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Fotók: Deim Balázs
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Május 12-én nyílt meg a világhírű japán képzőművész kiállítása Szentendrén. Köszöntőt mondott Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeumi
Centrum igazgatója és a kiállítás kurátora. A kiállítást megnyitotta Barabási Albert-László akadémikus, Borbély Mihály szaxofonművész
és Gergye Krisztián táncművész pedig egy különleges performansszal készült az eseményre. A kiállítás megtekinthető október 16-ig a
Kmetty Múzeumban és a Szentendrei Képtárban.

Tábla hívja fel a ﬁgyelmet Szentendre határában a festők városára. ahogy hagyományosan nevezik a Duna-parti mediterrán
hangulatú kisvárost, a modern magyar festészet egyik meghatározó helyszínét. Hiszen a sokféle kultúra olvasztótégelyeként
ismert Szentendre gyűjtőhelye volt mindazon képzőművészeti irányzatnak is,
amely a 20. század magyar festészetét
meghatározta. joggal rajzolta a városkát a
„világ közepének” vajda lajos, a század
egyik legnagyobb jelentőségű festője, graﬁkusa – számára valóban ezt jelentette.

Nem is lehetett volna kifejezőbb elnevezést
találni a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményes kiállításának, mint ezt a vajdai állítást. A múzeum immáron 65 éves
történetében még nem volt hasonlóan nagy
válogatott tárlat. Miképp kapcsolódik össze
a nagybányai plein air hagyomány, amelyet
a római iskola tagjai követtek, a Barcsay
meghatározta absztrakt, konstruktivista
irány, a harmincas évek Vajda, Korniss, Bálint, Anna Margit, ámos képviselte progresszív művészete, majd a hatvanas évek
végén, hetvenes évek elején indult helyi
mozgalom, efzámbó István, feLugossy
László, Wahorn András és társaik – a Vajda
Lajos Stúdió – művészete? A MűvészetMalom összes termében megrendezett A világ
közepe című kiállításon, az itt szereplő alkotások közös pontja a Szentendréhez való
kötődés.
A tárlat vezető kurátora, Szabó Noémi kollégáival, Bodonyi Emőkével, Boros Lilivel,
Herpai Andrással, Kopin Katalinnal és Szilágyi zsóﬁával a múzeum több mint 10 000

darabból álló gyűjteményéből válogatott ki
150 alkotást.
A szentendrei képzőművészet elmúlt századának főbb vonulatai jelennek meg öt
szekcióban a termek falain – újragondolt
hangsúlyokkal. A rendezők nem kronologikus rendben, hanem tematikus szempontok
szerint építették fel a kiállítást. S ezáltal
nyertek az ismert művek is más, gyakran
meglepően új jelentést.
S ez adja a tárlat egyik nagy erényét – rácsodálkozásokra késztet. Nemcsak az
előbb említett új kontexusokban való megmutatás, hanem a kevéssé ismert alkotások vagy a keveset szereplő alkotók
kiállítása révén. Olyan művek is felkerültek
a falakra, amelyek ritkán vagy soha nem
szerepeltek a nagyközönség előtt. A városhoz köthető női festők (Modok Mária, Ferenczy Noémi, Vaszkó Erzsébet, Vajda
Julis, Szántó Piroska) például az eddiginél
hangsúlyosabban szerepelnek a tárlaton,
bizonyítva életművük kiemelkedő voltát.
A gyűjteményes kiállítás egyik legérdekesebb szekciója az a középső részben kiállított dokumentumgyűjtemény, amely a
szentendrei képzőművészet korszakait, s a

múzeum történetét egyaránt bemutatja. A
falakon végigfutó idővonal a plakátok, levelek, számlák, archív fotók segítségével hiteles és érzékletes módon elevenedik meg
az adott korszak szentendrei képzőművészeti élete.
A július 10-ig látható kiállítás tovább él –
egy változatát továbbviszik a debreceni Modembe.
n rAPPAI zSUzSA

Szakmai kerekasztal-beszélgetés
a világ közepe című kiállításhoz
kapcsolódóan

A kerekasztal-beszélgetés a szentendrei
FMC gazdag és hazai viszonylatban párját
ritkító kollekciójának kialakulását, több évtizedes történetét, ambivalenciáit, a szerzeményezés irányait és jövőjét tárgyalja
szakértők bevonásával.
MűvészetMalom (Bogdányi út 32.)
Időpont: május 26., csütörtök 17:00

Fotó: Deim Balázs

a világ
közepe
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Dr. Sipos józsef
kiállítása Zilahon

Szentendrei művészek Temesváron

Üdvözlet Szentendréről címmel
nyílt meg május 6-án a szentendrei
kortárs képzőművészek kollektív
kiállítása a Temesvári Szépművészeti Múzeumban. Dr. Hóvári
János, a Magyar Alkotóművészeti
Nonproﬁt Kft. (MANK) főigazgatója a megnyitón kiemelte: a
MANK fontosnak tartja, hogy a határon túli művészeti életet a maga
eszközeivel segítse, helyet adjon
azoknak a művészeknek, akik Temesváron, Kolozsváron vagy
éppen a Felvidéken élnek.

„A Bánság fővárosa, Temesvár a
romániai magyar képzőművészet
egyik fellegvára. Az itteni egyetem
képzőművészeti kara az utánpótlás elismert intézménye, és ugyan
Szentendrének nincs felsőfokú
művészeti képzése, két, nagy hagyománnyal rendelkező művésztelep is található a városban” –
húzott párhuzamot a két város között Gyürk Dorottya, Szentendre
kulturális alpolgármestere.
A nagyközönség számára május
22-ig látogatható tárlaton 28
Szentendrén élő és Szentendréhez kapcsolódó alkotóművésztől mintegy 58 műtárgy volt kiállítva. A kiállítók között
volt Farkas ádám szobrászművész, Aknay János, Csáki róbert és Bereznai Péter festőművész.

„mintha ünnepet
tartanánk…”

Május 19-én nyílt meg az IKON Csoport
Szentendrei Szépművészeti Egyesület
kiállítása a Próféta Galériában (1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.). Megtekinthető június 16-ig, keddtől péntekig 15 és
20 óra között.
Kiállító művészek: Bozsó zsuzsa, Lehoczky Krisztina, Lukács János+, Lukács Tibor, Mátai Attila, Paulusz
Györgyi, Pirk László, rácz zita, ries zoltán, Tamás Mária, Ujbányai Veronika,
Végvári Tamás, Vizúr János

A zilahi Költészet Tavasza versfesztivál
idén tizenhatodszor került megrendezésre, és a program ez alkalommal is
egy magyar képzőművész kiállításával
indult. A Szentendrén élő dr. Sipos József kisplasztikáiból összeállított anyag
erőteljes egységet mutat, fafaragások,
valamint vas alkatrészek asszemblázsaként kialakított tárgyai mitikus, kultikus formákban idézik meg európai
keresztyén spiritualitásunk toposzait. A
határozottan szakrális töltetű és művészileg igényes alkotások szimbolikus
reprezentációk kiváló térplasztikai élményt nyújtanak a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti központ
kiállítótermeiben. Fa, vas és szőlőgyökér anyagát leleményesen megmunkáló
alkotásaival Sipos József a népművészeti tárgyak vizuális formáira is utaló,
ezeket kompozícióiba beépítő művészet
szentendrei hagyatékát jól elsajátítva
teremti meg „ﬁguráit”, mintegy térplasztikában sorolva Korniss Dezső vagy
akár Bálint Endre festményeinek hangulatát idéző alkotásait.
A kiállítás május végéig látogatható zilahon, a művész egykori hazájában.
SzABó ATTILA KUráTOr

Új dimeziók
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Gulyás andrea és Bihon Győző festőművészek tárlata nyílt meg május 14-én a Bercsényi utcai Céh Galériában. a trópusi eső
ellenére nagy érdeklődés kísérte a megnyitót. a kiállítás-megnyitón Berényi mariann
mondott köszöntőt, melyből néhány gondolatot idézünk:

„Vajon hányszor érezzük úgy egy városban,
hogy végtelenített tükörlabirintusba keveredtünk, ahol sétáink a térismétlődés érzetét
keltik? Amikor egy város nem tárulkozik fel
előttünk: bárhogy is próbálkozunk, mindig
csak a közterekre nyíló házak homlokzatát
ismerhetjük meg. Sosem derül ki, mi rejlik a
falak mögött: nem nézhetünk sem be, sem
ki az ablakokon, nem léphetünk be és ki a kapukon. Antihősökké válunk, akik nem találják
meg céljaikat, csupán bolyonganak a számukra megnyitott dimenziókban.
Andrea és Győző nem tartozik az ilyen hősök
közé. Meg sem próbálnak bejutni az oromzatok mögé, tekintetük eltekint a térbeli elemek primer megismerési formáitól. Győző
felülemelkedik, hogy a hétköznapi perspektívát kitágítva, felülnézetből analizálja és
szintetizálja azt, amit más az utcaköveken
jobbra és balra, fel- és letekintve érzékel.
(…)
A két alkotó közötti, térben kirajzolódó kölcsönhatások ebben a teremben is megﬁgyelhetők. A színek találkozása az átlók
végpontján, a szembenézések épp olyan
meghatározók, mint a térbeli koordináták

kiválasztása. Győző képeit a városnak háttal látjuk, a fénnyel megegyező irányba mutató ﬁgyelmünk elszakad a közvetlen
környezettől. Andrea letisztult formanyelvével viszont úgy kommunikálhatunk, hogy
közben a városi tér is folyamatosan beleszól ebbe a párbeszédbe. A képek arra ösztönöznek, hogy merjük elemeire bontani,
újraszerkeszteni a barokk óváros, templomtornyok, háztetők motívumait, hiszen az egzakt tér állandóságához mindig visszatérhetünk. Az alkotásokon az embert pont ez
az absztrakció emeli a képbe. Mindkét művész egyfajta ars poeticát fest az egymást

vÍZ-fÉNySZÍN-TÉR

Az egri Országos Akvarell
Biennálé anyagából rendezett
kiállítás Szentendrén

Az egri Dobó István Vármúzeum akvarell
gyűjteményéből nyílik kiállítás VÍz-FéNySzÍN-Tér címen a szentendrei MANK Galériában 2016. május 25-én 18 órakor. A
közel 250 darabos kollekció szorosan kötődik az egri Országos Akvarell Biennáléhoz (2007 óta Triennáléhoz), amelyet
1968 óta rendeznek meg Egerben. A biennálék dokumentálására a katalógusok
megjelenése mellett a biennálék alkotásaiból történő vásárlások, valamint azoknak
a tárlat szakmai kivitelezését felvállaló
egri múzeum képzőművészeti gyűjteményében történő megőrzésük szolgál. A
gyűjteményezés során kezdetben a jelentős alkotók díjjal jutalmazott művei kerültek megvásárlásra, később már egy-egy
jelentős életmű szakaszainak a bemuta-

metsző síkok, egymáson átderengő vagy
épp áttörő színmezők térrétegein keresztül.
Andrea hangja lírai, benne a nagy elődök –
Aknay, Deim, Balogh és az Európai Iskola –
szólamaival. A líraiság Győző konstruktivista, kubista műveiből sem hiányzik, távoli
égi képein már érezzük azt a jó értelemben
vett tériszonyt, amely a távolságból és magasságból fakad, és a ﬁzikai világ megismerhetetlenségére reﬂektál.”
A tárlat május 30-ig tekinthető meg, kedd
kivételével naponta 11 és 17 óra között.
tására (pl. Földi Péter), a ﬁatal tehetségek
munkáinak gyűjteménybe kerülésére (pl.
Csurka Eszter), valamit a régi nagy hiányok pótlására (Molnár Péter stb.) is sor
került. Az egri múzeum akvarell gyűjteményéből több hazai és külföldi kiállítóhelyen
nyílt már eddig kiállítás (Budapesten kívül
Finnországban, észtországban, Franciaországban és Lengyelországban). Magyarországon most Szentendrén tárul a látogatók elé az eddigi leggazdagabb válogatás a kollekcióból, amelyen a legutóbbi
évek új vásárlásaiból is bemutatásra kerül
több alkotás (pl. M. Novák András: Mindenki művész, minden művészet, 2014).
A hagyományos vízfestmények mellett az
akvarell technikát tovább gondoló, vegyes
technikájú művek is nagy számban szerepelnek a kiállításon. A geometrikus
formaépítkezés és lírai absztrakt foltkompozíció, a szimbolikus és transzcendens
álomkép, az egyéni mitológia és hűvös
tárgyszerűség címszavakkal leírható tárlat már nemcsak az egri rendezvényt képviseli,
hanem
a
magyarországi
akvarellfestészet elmúlt öt évtizedéről ad
átfogó képet, amelyen többek között Chilf
Mária, Ujházi Péter és El Kazovszkij alkotásai is láthatók lesznek.
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minden héttel egyet lépünk előre

nyező településekről. A kurzusok összesen
20 témában indultak, s ez rekord a szentendrei szeniorképzés történetében.

órakor például a Budakalászi Művelődési
Házban tartok előadást, megindítva a budakalászi szenior képzést. Örömhír még, hogy
Novák Katalin államtitkár asszony országos
védnökséget adott a programra, így egymás
után járom a Pest megyei önkormányzatokat, felajánlván, hogy szívesen vállaljuk a
helyi szeniorok tanítását...

a szentendrei képzés része a Zsigmond király főiskola Ön által vezetett szenior-képzési rendszerének, ami már országos
jelentőségű. Hol tart most ez az országos
program?
Örömmel mondom, hogy nagyot léptünk
előre: ősszel már legalább 30 helyszínen
kezdjük el a programot, s már tavasszal is,
minden héten egy kicsit előrelépve születnek új partnereink: május 24-én, kedden 18

Hol tájékozódhatnak a szentendreiek az
őszi tanfolyamokról és az előadásokról?
Augusztustól ﬁgyeljék a http://korkozpont.
szentendre.hu oldalt, ott mindent megtalálnak. A tanfolyamok bár október második
hetében kezdődnek, de jelentkezni augusztus végétől lehet!

Interjú Dr. jászberényi józseffel, a szentendrei aranykor központ igazgatójával

mi a helyzet az ingyenes előadássorozattal, amely a városháza dísztermében zajlott?
Örömmel mondom, hogy itt is jelentős elmozdulás érzékelhető: kialakult egy kb. 30
fős hallgatói csoport, akik az összes előadáson jelen voltak – ezúttal központi témánk a geopolitika volt – az előadók sok
nagyon izgalmas kérdést kaptak. Erre a bázisra már lehet nagyobbat álmodni, meginterjúvolva a hallgatókat azt a döntést
hoztuk, hogy szeptember 21-ével kezdődően időskori pszichológiai-pszichiátriai
problémák kerülnek terítékre.

az önkormányzat által támogatott szentendrei szeniorképzés immár nyolcadik
félévét fejezte be nyár elején. mik a tapasztalatok?
Ez a félévünk az eddigi legsikeresebb volt.
Köszönhetően elsősorban az önkormányzat hathatós segítségének, tanfolyamainkon ebben a félévben több mint 150, ötven
év feletti diák tanult, a városból és a kör-

Szakmák éjszakája
a Petzeltben
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Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! címmel április 15-én első
ízben került megrendezésre az az országos méretű rendezvénysorozat, amely a szakmatanulás népszerűsítését tűzte ki céljául. A
Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközépiskolája és
Szakiskolája is – hasonlóan a többi szakközépiskolához – sok érdekes programmal készült a ’Szakmák éjszakája’ nagyszabású
rendezvényre. Még csak be sem kellett kanyarodni az iskola épületébe, mert a római sánc közben olyan vásári forgatagba került a
látogató, amely egész estére, délutánra érdekes és izgalmas szórakozást nyújtott. Négyféle gulyás közül lehetett kóstolni, egészséges falatkákat kínáltak a vendégeknek. A Cukrászati Artisztika
projekt keretében nyert támogatás tette lehetővé, hogy saját díszítésű mufﬁn sütiket lehetett fogyasztani, vagy hazavinni. A kürtős
kalács sütés, borkóstoló, ehető virágok bemutatója is nagyon sok

milyen szerepet játszik ebben a hatalmas
rendszerben Szentendre?
Szűkebb pátriámról csak hálás szívvel
tudok, és kell is róla emlékezni. Ez a város
volt a képzésünk első külső helyszíne, s
még mindig itt van a legkomplexebb képzés: előadássorozat, workshopok, bemutatók, szemináriumok, torna- és jógakurzusok, közösségszervező programok
születtek az Aranykor Központ révén,
amelyhez az önkormányzattól, elsősorban
is annak polgármesterétől és idősügyi referensétől sok segítséget kaptunk. remélem,
hogy a kilencedik félévben még sikeresebbek leszünk, és immár legalább 30 tanfolyamunk indul el. Ez az én személyes célom
is, hiszen ebben a városban vagyok itthon.

látogatót vonzott. Aki belépett az iskola épületébe, hasonlóan izgalmas programok közül választhatott. Ökoiskolaként tartottunk
ökokert és ökoiskola bemutatót, ehhez kapcsolódó szakmai előadásokat. Nagy sikere volt a féldisznó-darabolásnak, kézműves
foglalkozásnak, élelmiszer-biztonsági szakmai előadásoknak.
Kicsit szokatlan volt a délutánra átkerült tanítási nap, azonban diákjaink és kollégáink is nagyon élvezték a színes és változatos
programokat. rendezvényünk rangját emelte, hogy Verseghi-Nagy
Miklós, városunk polgármestere nyitotta meg a Szakmák éjszakája
eseményt, és megtiszteltek látogatásukkal a Váci Szakképzési
Centrum vezetői is.
Köszönjük támogatóinknak – Auchan Budakalász, HU-FI Húsfeldogozó KFT, Vista International, Heim Sütöde, Lipót Pékség, Végh
Kürtős Kalács, Borháló Kft. –, hogy termékeikkel hozzájárultak a
rendezvényhez.
úgy gondoljuk, sikerült népszerűsítenünk az iskolánkban oktatott
szakmáinkat, mert a felnőtt látogatókon kívül sok pályaválasztás
előtt álló tanuló is részt vett a programban.
LUKáCSNé NéMETH KLárA
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Eladó

Szentendre történelmi Fő terén három házból álló műemlék épületegyüttes 1/1 tulajdonnal

Szentendre, Fő tér 18-19-19/A
Alapterület 568 nm
(épület + hátsó kert)

Megosztás szerint:
• pinceszint 223 nm
– belmagasság: 3,52 méter
• földszint 383 nm
– belmagasság 3,43 méter
• emelet 253 nm
– belmagasság 3,34 méter
• belső udvar 117 nm
beépítetlen padlás 196 nm
(hasznos alapterület)

Érdeklődni lehet: dr. Baksa Péter ügyvédnél, telefon: 06-30-949-2090, (06-1) 236-0723 (iroda)
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Ferenczy Múzeum Szentendre-terem,
Kossuth Lajos utca 5.
mEGaláZoTT EmBERvIláG / loIS
vIkToR
Megtekinthető: augusztus 7-ig, hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig.

Ferenczy Múzeum Barcsay-terem, Kossuth Lajos utca 5.
PIlISI GÓTIka
Egy virágzó kultúra sosem látott emlékei II. András idejéből
Megtekinthető július 31-ig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
május 12. csütörtök 18.00
EmlÉkESő
Chiharu Shiota japán képzőművész kiállítása
Kurátor: Gulyás Gábor
május 25. szerda 11:00
SZENIoR SZERDa
Előadás: Emlékeső
Előadó: Iberhalt zsuzsa kurátorasszisztens

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 Múzeumi Centrum gyűjteményéből
Megtekinthető július 10-ig

május 26. csütörtök 17:00
a fERENCZy mÚZEumI CENTRum
GyŰjTEmÉNyEZÉSE TEGNaP ÉS ma
Szakmai kerekasztal-beszélgetés a
Világ Közepe című kiállításhoz kapcsolódóan

Czóbel Múzeum
Szentendre, Templomdomb 1.
mEGÚjulT állaNDÓ kIállÍTáS
CZÓBEl BÉla mŰvEIBől
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 - 18:00
CéH GALérIA
Bercsényi u. 3.
Új DImENZIÓk
Gulyás Andrea és Bihon Győző kiállítása
Megtekinthető május 30-ig, 11.00 és
17.00 között
MANK Galéria
Bogdányi út 51.
vÍZ-fÉNy-SZÍN-TÉR
Az Országos Akvarell Biennálé anyagából rendezett kiállítás
Megtekinthető június 19-ig
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Apáti Galéria
Kertész u. 10.
Apáti Abkarovics Béla festőművész emlékkiállítása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
Keresztény Múzeum
Esztergom
Mindszenty hercegprímás tere 2.
aNNo SaNTo
Szakács Imre László festőművész
kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

ElőaDáS

Petőﬁ Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz

május 27. péntek 18.00
aZ ÉRTÉk a mÉRTÉk
– HuNGaRICum
Birinyi József, a Hungaricum Szövetség
elnökének vetítettképes előadása
június 3. péntek 18.00
jaPáN a HaGyomáNyok ÉS a moDERN vIláG oRSZáGa
Dr. Kovács zoltán utazó vetítettképes
előadás

június 10. péntek 18.00
A Turul nemzetség ﬁai Attila, árpád
Herceg Ferenc előadása Sashegyi Sándor emlékére
Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.

május 26. csütörtök 18.00
GRÓf klEBERSBERG kuNÓ
Bodonyi Valéria előadása

SZÍNHáZ

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
május 24. kedd 18.00
kőválaSZ
a Baltazár Színház előadása egy család
történetéről a II. világháborútól napjainkig
belépő: 1500 Ft, diák/nyugdíjas/csoportos: 1000 Ft

GyEREkEkNEk

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
június 19. vasárnap, 17.00
SÜSÜ a SáRkáNy kalaNDjaI
zenés mesejáték két részben

moZI

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

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

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

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 szünettel,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
június 1. szerda
18.30 EGy ÖrÜLT PILLANAT (105’)(16)
f: Vincent Cassel, Francois Cluzet
20.20 CSOKOLáDé (119’)(12) f: Omar
Sy (az életrevalók c. ﬁlm főszereplője)

2016 | május 23.
június 2. csütörtök
16.30 ALICE TÜKÖrOrSzáGBAN
(110’)(12E) Johnny Deep, Anne Hathaway,
18.30 MárIS HIáNyzOL (112’)(12)
angol romantikus ﬁlm, főszereplő: Drew
Barrymore
20.30 A PéNzES CáPA (100’)(12E) főszereplő: Julia roberts és George Clooney
június 3. péntek
16.30 A JáTéKKéSzÍTő (95’)(6)
18.10 MárIS HIáNyzOL (112’)(12)
angol romantikus ﬁlm, főszereplő: Drew
Barrymore
20.05 A PéNzES CáPA (100’)(12E) főszereplő: Julia roberts és George Clooney
június 4. szombat
15.00 A JáTéKKéSzÍTő (95’)(6)

KULTÚRA
16.40 ALICE TÜKÖrOrSzáGBAN
(110’)(12E) Johnny Deep, Anne Hathaway,
18.40 A PéNzES CáPA (100’)(12E) főszereplő: Julia roberts és George Clooney
20.25 MárIS HIáNyzOL (112’)(12)
angol romantikus ﬁlm, főszereplő: Drew
Barrymore

június 5. vasárnap
16.10 ANGry BIrDS - A FILM (97’)(6)
17.55 ALICE TÜKÖrOrSzáGBAN
(110’)(12E) Johnny Deep, Anne Hathaway,
19.50 MárIS HIáNyzOL (112’)(12)
angol romantikus ﬁlm, főszereplő: Drew
Barrymore
Moziprogramok: www.partmozi.hu

könyvajánló

„Gyermek vagyok, gyermek lettem újra…”

Csesznák András elővette Petőﬁtől örökölt fűzfasípját, és meg is
szólaltatta. Verset írt Lapibabáról. Alkotó családja segítségével,
összefogásával szép kis verses mesekönyvet szerkesztettek, és
a bennük lappangó értéket közkinccsé tették. Nem Petőﬁ kora,
hanem jelenkorunk gyermeki, szülői világa elevenedik meg az
óvodás korú Borika és a Nagymamája készítette, ajándékba kapott lencsibaba történetében. Az elfogadó szeretet sugárzik a kis
könyvből.
Mi nőhet egy kisgyermek szívéhez, mennyire lesz élő képzeletében egy „rongybaba”, azt verssorokon keresztül, minden oldalon
szép illusztrációk, képek segítségével tudhatja meg a kedves
szentendrei olvasó, ha a könyvesboltban megkeresi a Lapibaba
oviba megy című könyvet. Szentendrei alkotók szentendrei történetét, értékét viheti haza. Kis hőse már maga is szülővé növekedett, ha rejtve is, de itt jár közöttünk.
Csesznák Andrást kérdezem, hogy túl ötven évén, hol jelentek
meg meséi, versei. rövid válasza: sehol. Valamikor gyermekkorában, ifjúként több verset is írt. Aztán jöttek az egyetemi évek, a
saját családja, munkája: az informatika, a digitalizált világ kötötte
le. Nagyon mélyrétegbe került a mese, a líra világa. Csak ötvenéves korában tört felszínre, hogy a rejtőző érzést, a lelket nem
lehet tudás- és adathalmazzal elnyomni. Hogy szüksége van az
önkifejezés ilyen megnyilvánulására. S ahogy János evangélista
írta: a gyertyát azért gyújtják, hogy világoljon. Ne rejtsük véka alá!
Megszületett a mesevers, és unokahúga, Csesznák Verka rajzolta,
festette a gyermeki világhoz a képeket. Ma nehéz már könyvkiadót találni. Így született meg szintén a Csesznák családon belül a
gondolat, hogy saját „Mesesarok Kiadót” hozzanak létre. Ebből a
lelkületből születtek meg szívet melengető elbeszélései is. Megszemélyesítő képessége teszi gyermekivé, emberivé a szobába
költöző kis pelét, a felhőcskét, a szellőt. Többekkel társulva a Papírangyalok kötetbe kerültek ezek a kis történetek. András azóta
egy prózai művel első helyezett lett a IV. Benedek Elek Meseíró
pályázaton.
Jó szívvel ajánlom gyerekek, szülők, nagyszülők ﬁgyelmébe a Lapibaba oviba megy című kötetet.
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Nyílt nap

VÁROS

a Gondozási központban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Gondozási Központ nyílt napjára, melyet június 1-jén, szerdán 9.00-14.00 óra között
tartunk. Ezen a napon az érdeklődők betekinthetnek intézményünk munkájába és tájékozódhatnak a szociális ellátásainkról.
11.00 órától zenés-táncos mulatság lesz,
fellép Stiegler zsuzsa és a KO-MA-KO
Együttes.
r. Tamás Valéria Naphimnusz című kiállításának megnyitója május 31-én, kedden
9.00 órakor lesz az intézményünk foglalkoztató helyiségében. A nyílt napra érkezők
a művésznő munkáit is megtekinthetik. A
kiállítás folytatásaként június 6-tól egy
héten át a nyugdíjasok kézimunkái kerülnek
kiállításra.
A programokon való részvétel ingyenes!

Helyszín: Gondozási Központ Szentendre
Sztaravodai út 2. (a 11-es főút mellett, akadálymentes bejárat a zúzmara utca felől)
érdeklődni lehet: Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetőnél vagy Lovas Judit klubvezetőnél a 06/26-311-964 telefonszámon.
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anyakönyvi hírek
Születések

Városunkban februárban 14 kisﬁú és 9
kislány született, márciusban 8 kisﬁú és
11 kislány.

Házasságkötések

A házasságkötések száma: februárban 7,
márciusban 8 volt városunkban.

Elhunytak

Február hónapban elhunytak
Beredetti Ernőné élt 90 évet
Szántó Medárd Antalné élt 67 évet
Vincze Ferencné élt 75 évet
Szalay Sándor élt 85 évet
Monoki Lászlóné élt 87 évet
Kuts Béla élt 82 évet
Nagy László Imre élt 72 évet
Vasné Merganz renáta élt 37 évet
Egedi János élt 67 évet
Turcsek Miklósné élt 97 évet
Sztraka János élt 86 évet
Berek Tamás Péter élt 57 évet
Szeless Lászlóné élt 75 évet
Fekete Ferencné élt 71 évet

Nyári kutyás
és önkéntes tábor
az árvácska állatmenhelyen
11-16 éveseknek

Gábor Gyula
2016. április 23-án elhunyt

Köszönjük mindenkinek,
akik a temetésekor
2016. május 6-án
lélekben, vagy személyesen
Szentendrén, a
református temetőben
lerótták tiszteletüket, és velünk
voltak a nehéz pillanatokban.
Emléke örökre a
szívünkben él.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család

Turnusok:
• június 27.–július 1.
• július 4.–július 8.
• július 11.–15.
Egy turnusban 10–12 ﬁatalt tudunk fogadni! A tábor félnapos, 8.30-tól 12.30-ig.
étkezést biztosítani nem tudunk.
részvételi díj: 8000 Ft/fő/hét (kirándulások költsége)
jelentkezni lehet Horváth Ria állatvédelmi felelősnél: horvatria@gmail.com,
06-20-220-0223
A tábor célja, hogy a ﬁatalok átérezzék és
megtapasztalják az állatvilággal kapcsolatos felelősséget, megtanulják tisztelni a
bennük rejlő élőlényt, átérezzék méltányos, természetüknek megfelelő tartásuk
fontosságát. Hetente: kutyasétáltatás, önkéntes feladatok, kutya-tréning, állatvédelmi ismeretek, kirándulás, lovaglás.
A közös programok során a gyerekek
megismerik a kutya-cica tartás követelményeit, viselkedésük jellemző reakcióit.
Megismerkednek az állatmenhelyek szükségességével, eredményeivel és nehézségeivel, a szeretettel végzett önkéntes
munka fontosságával.
Helyszín: árvácska állatmenhely, Szentendre-Izbég, Szentlászlói úton a város
végét jelző tábla után jobbra, a Kéki-dűlő
buszmegállónál

Szalai Lajosné élt 71 évet
Mrázik rezsőné élt 88 évet
Henevári Györgyike élt 88 évet
András Imréné élt 83 évet
Nagy regina élt 48 évet
Bobák István élt 67 évet
Herceg Ferenc élt 86 évet

Március hónapban elhunytak
Békési Marianna élt 51 évet
Borbély Barnabás élt 66 évet
Dr. Betléri István Gyula élt 87 évet
Kosztolányi Istvánné élt 73 évet
Kádár Miklós élt 69 évet
Skultéti György élt 85 évet
Láda Bálintné élt 94 évet
Dr. Spellenberg Sándor élt 79 évet
Nemes Tiborné élt 73 évet
Dr. Szőllősy Gyuláné élt 96 évet
Ilyés Gyula élt 70 évet
Bakonyi József Sándor élt 72 évet
Bujna András élt 84 évet
Dokmány Ernő élt 76 évet
Nagy Erika rózsa élt 38 évet
Töreki Ernőné élt 85 évet
Trieben Márton élt 72 évet
Tar Istvánné élt 79 évet
Dr. Falucskay Lajosné élt 80 évet

Rajzpályázat

Szentendre város általános iskolásainak
az állatok világnapja alkalmából

A Szentendrei árvácska állatvédő Egyesület „felelősségem a környező világért –
Barátaink az állatok!” címmel rajzpályázatot hirdet a 6–15 éves korosztálynak. A rajzban minden résztvevő ábrázolhatja:
kedvenc állatát, bármely állattal kapcsolatos nyári élményét, hogyan gondoskodik
egy bajba jutott állatról, egy állat tartásának
méltányos körülményeit, egy állatmenhelyi
látogatását stb…
Formátum: résztvevőnként 1 db, max. A4es méretű, bármilyen technikával készült
rajz. Benyújtási határidő szeptember 16.
péntek
Benyújtás helye: PMK, gyermekkönyvtár,
vagy jpeg formátumban a következő email
címre: horvatria@gmail.com. (A rajzok
hátoldalára kérjük írják fel a tanuló nevét,
iskoláját, osztályát és a rajztanár nevét.)
A zsűri a rajzokat két kategóriában értékeli: 6–10 és 11–15 éves korig. Mindkét
kategória első 10 rajza névre szóló oklevelet kap, és felkerül a www.arvacska.hu
honlapra és fb-oldalunkra. Mindkét kategória első 3 helyezettje oklevelet és tárgyi
ajándékot kap. rajzaik kiállításra kerülnek
az állatok Világnapja szentendrei rendezvényén, október 2-án, egyúttal megjelennek honlapunkon és fb-oldalunkon is.
Egyesületünk a londoni székhelyű WSPA
World Society for the Protection of Animals
tagja. www.arvacska.hu

Rózsaszín az égbolt a Pink Panthers táncosoknak
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SPORT

a tavaszi idény utolsó előtti utánpótlás versenyére került sor a hétvégén Budapesten. Szentendre városát a Pink Panthers akrobatikus
Rock and Roll Táncsport Egyesület képviselte a megmérettetésen.

Vecseri Bettina, Baginyi-Korcsák Boglárka,
Vancsó Boglárka) bronzérmet vívtak ki maguknak.

a serdülő páros kategóriában

kiemelendő Horváth András–Batka réka,
akik a a második helyet, és a Podhorányi
Donát–Szabó Alexandra, akik szekciójukban a harmadik helyezést szerezték meg.

junior kis formáció kategóriában

a Pink Sky fantázianevet viselő lányformáció győzedelmeskedett. A lányok igazán kitettek magukért, és a szokásos erős
mezőnyben sikerült a dobogó legfelső fokára állniuk. A megfeszített edzések, work
shopok és a folyamatos kemény munka
meghozta az eredményét. A tavaszi versenymenetben, az év elejétől egyre jobb és
jobb helyezéseket sikerült elérniük a táncosoknak, aminek egyelőre a csúcsa kategóriájuk győzelme. A lányok a hétvége előtt
felléptek az Izbégi általános Iskola Gáláján

is, ahol nagy ováció fogadta táncukat. A
csapat tagjai: Deák Dóra, Kasza Katica, Sergyán Csenge, Kovács rozália, Nagyváradi
Eszter és Mátyás Mercédesz.

a children kis formáció kategóriában

az Ördögﬁókák csapat (Klein Maya, Barkó
Boglárka, Tóth Nadin, Mészáros Mira, Lám
Hanna, Mayetka-Afusat zsóka) az ötödik
helyet szerezték meg.

Serdülő kis formáció kategóriában

a Flashdance (Németh Kíra, Mihály Fanni,

Pest megyei Úszó
Csapatbajnokság I. forduló

Kilenc Pest megyei úszószakosztály mintegy 300 versenyzője vett részt a
megyei csapatbajnokság idénynyitó első fordulóján érden, a vadonatúj
ArENA Sportkomplexumban. A 33X25m-es medencében rövidpályás versenyeket rendezett meg a Pest Megyei úszószövetség és az érdi Sport Kft. 20
egyéni és 3 váltószámmal, 7 korosztállyal és két OPEN kategóriával. A hazai
érdi klub és a battai úszók kissé tartalékosan álltak ki a tavaszi szünetet követő első erőpróbára, de a többi egyesület a legjobb erői vetette be a viadalon.
Szentendrét a Kossuth SE képviselte 34 versenyzővel Szabó László vezetőedző és Lombos Eszter edző irányításával. Csapatunk remekül kezdte a megyei CSB-t, hiszen 6 arany-, 6 ezüst-, 8 bronzérmet nyertek versenyzőink, és
az első forduló után az egyesületi pontversenyben (olimpiai pontszámításkategóriánkénti helyezésekkel) a 2. helyen állunk 156 ponttal.

Dobogósaink
50 m hát: 1. Kokas Fanni 1. Páva Szabolcs, 1. Katula Panni
50 m gyors: 2. Kokas Fanni 2. Pintér áron 3. Farkas Tünde 3. Farkas Csaba
3. Páva Szabolcs
200 m mell: 2. Szabó Teodóra, 3. Szabó Inez
100 m gyors: 1. Tuscher Attila
200 m vegyes: 1. Katula Panni 2. Pintér áron 2. Abonyi-T. Glenda, 2. Szabó
Inez 3. Beregszászi E. 3. Szabó Teodóra
100 m mell: 3. Szabó álmos
4x50 m gyors: 1. HKLSE: Katula-Vákár-Farkas-Abonyi
4x50 m vegyes: 3. HKLSE: Bálint-Gémesi-Pintér-Tóth

Az egyesületi munka nem áll meg, a hétvégén Budaörsön rendezik meg az Magyar
Táncsport Szövetség Akrobatikus rock
And roll szakágának országos versenyét,
ahol városunkat Homán Gergely–Veres Aliz
páros képviseli. A cél a döntő fordulóba
való bekerülés az ország legjobb children
korosztályú párosai közül, ami a városunkból még senkinek sem sikerült. Az egyesület edzői és szimpatizánsai nagyon
szorítanak, hogy a gyerekek munkáját siker
övezze!
A Pink Panthers-es gyermekek a szentendrei Barcsay Jenő általános Iskola, a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és
Gimnázium, a Szent András általános Iskola és az Izbégi általános Iskola, illetve az
óbudai Kerék általános Iskola és Gimnázium és a Nagy László általános Iskola tanulói.
A táncosok felkészítői: Falaki Szabolcs és
Halász Gergő akrobatikus rock and roll
edzők.

Ismét éremeső
a Szentendrei kinizsi
Honvéd Sportegyesület
úszóinál

Minden eddiginél több egyesület (9) és versenyző (170
fő) vett részt a VIII. új-Hullám Békatalálkozó úszóversenyen április 16-án Dorogon. A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesületet és Szentendre városát 14
versenyúszó képviselte.
Érmeseink:
Takács Levente - bronz
Szokoli Miklós - 2 arany, 1 ezüst
Kákai ákos - 3 ezüst, 2 bronz
Földi Patrik - ezüst
Kákai Anna - 3 ezüst, 1 bronz
Dömötör Emma - 2 bronz
Hangyál Anna - bronz
Olmann Csanád - 1 ezüst, 2 bronz
Nem feledkezünk meg azokról sem, akik ugyan éremmel
nem, de kitartó munkájukkal és helyezéseikkel tovább
vitték a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület és
Szentendre város jó hírnevét: Imre Levente, Nagy zorka,
Vörös Benjamin, Szirmai Orsolya, Vándor Sára, Udvarhelyi áron
A gyerekek edzője: Mihály Norbert!
Gratulálunk minden Kinizsis versenyúszó elevennek!
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Táborok országszerte
– főszerepben a sakk!
Sport Sakktábor Pismányban

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 indulnak:
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

Időpont: 2016. július 18-22. Igény esetén: július 25-29. is
Helyszín: Szentendre, Balázs árpád utcai óvoda
Tudásszint és kor szerinti csoportbeosztás, a foglalkozások
40 percesek, 20 perc szünettel. A sakkórák között sportfoglalkozás! Az utolsó napon sakkverseny!
Jelentkezés: közvetlenül az óvodában
Tusák József sakktanár, 06-30/2093302
turoczibalazs@freemail.hu
részvételi díj: 2000Ft/nap, ebéddel + gyümölcs, ivólé
jelentkezési határidő: 2016. június 30.

Sporttábor várgesztesen

Időpont: 2016. augusztus 1-6.
A tábor szervezője: a szentendrei Mary Poppins óvoda
vezetője (Ancsa)
A táborban
• Labdarúgás „A” licenszes foci edzővel
• Sakkoktatás okleveles sakktanárral
• úszás úszómester közreműködésével
A kiemelt foglalkozások mellett a szabadidős tevékenységeket óvó nénik, tanító nénik tartják. Szalonnasütés, csúszdázás,
tábortűz…!
reggeli, vacsora, ebéd, nassolási lehetőség!
részvételi díj: 50 000 Ft/fő
jelentkezés: 2016. május 30-ig, az óvoda vezetőjénél,
20% előleggel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

vízparti sakktáborok és Nyárnyitó
Sakkverseny Balatonföldváron

Időpontok:
• 2016. június 18-23.
• 2016. június 23-28.
• 2016. június 28-július 3.
A gyönyörű környezet mellett intenzív, precízen megtervezett
sakkoktatás. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások mellett
foci, pingpong, strand…
A tábor helye: Festival Üdülőház***, közvetlenül a Balaton parton, www.hotelfestival.hu
részvételi díj: az igényelt elhelyezés függvénye, kedvezményekkel akár 32 750 Ft is lehet oktatással és teljes ellátással
Táborvezető: Valis János, mesterjelölt, a HÜSI SC elnöke
Jelentkezés, tájékoztatás: Valis János
e-mail: husi-sc@t-online.hu, telefon: 0620/9343066

xxII. Talentum kupa

Nemzetközi nyílt sakkverseny – Balatonföldvár
Időpont: 2016. augusztus 21-25.
A verseny rendezője: a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club
(HÜSI SC)
Három egyéni csoport, korhatár nélkül
Versenyterem, szállás, étkezés egy helyen! Kedvező árainknak
köszönhetően egyszerre sakkozhat és nyaralhat a Balatonnál,
színvonalas, vízparti szállodában!
A verseny helye: riviera Park Hotel***,
www.rivieraparkhotel.hu
Szállás költség: 20 000 Ft-tól
További információ: Valis János e-mail: husi-sc@t-online.hu,
telefon: 0620/9343066
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fotóstábor Szentendrén

2016. június 27-július 1., 8-13 óráig
További részletek: www.silverpress.hu, +36 30 9423592

Toborzó

Az UTE leány labdarugó csapat nyári táborral egybekötött felvételt
hirdet focizni szerető lányok részére, az 1995-2005-ös korosztálynak
részletekért hívja Kiss Kálmán edzőt: 06-20-488-1855

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 kommunikáció,
• könnyedebb együttműködés,
• asszertív önérvényesítés,
• stabilitás (mozgáskoordinációtól az általános stabilitásig),
• kreativitás, jobb
problémamegoldó képesség,
• összeszedettség (akár hatékonyabb tanulás);
• tudatos lazítás
terén való ismeretés tapasztalatszerzésre.

Ezt a hiányt szeretné pótolni
a Harmonizálás Képességkibontakoztató 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/gyerekfejlesztes/
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u

aDáSvÉTEl

Vadonatúj, még becsomagolt,
francia gyártmányú, felültöltős
A.E.G. mosógép 5 év jótállással 105 ezer Ft-ért elvihető.
Bolti ár: 125 000 Ft. Tel. (26)
312-184, Bertalan, 17 óra után.

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

nap. Jelentkezés e-mailben:
bernad.emoke@freemail.hu.
Tel. 06-30-946-9314.
u

Szentendrei étterembe nyári
munkára diákokat keresünk.
Tel. (26) 311-175, 06-20-9588701, 06-20-945-5491.
A szentendrei Labirintus
étterem gyakorlott kézilányt (konyhai kisegítőt)
keres rész- vagy teljes
munkaidőbe. Tel. 06-30274-8571.

Pultost, pincérlányt keresünk
szentendrei éttermünkbe. Tel.
06-20-996-3964.
A pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola spanyol/olasz/francia/orosz
nyelvtanárokat keres teljes
állásba. Feltétel az elvégzett nyelvtanár szak, a
Waldorf-pedagógiai végzettség előnyt jelent. Az
önéletrajzokat és motivációs leveleket a deak.ferenc@kekvolgy.hu email
címre várjuk.

Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt keresek, azonnali
munkakezdéssel. Tel. 06-20243-3065.
Szentendrei ruhaüzletembe
munkatársat keresek. Idegen
nyelvet beszélő friss nyugdíjas
hölgyek jelentkezését várom.
Tel. (26) 314-290.
Szentendrei pékáru üzletbe
kolléganőt keresünk. Teljes
munkaidőre, vasárnap pihenő-

EGÉSZSÉG

Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.
Fogyjon fülakupunktúrával!
Akupunktúra magánrendelés a szentendrei rendelőintézetben. Javasolt még
dohányzárról való
leszoktatásra, szénanátha
kezelésére, fájdalomcsillapításra.
Bejelentkezés: 06-30-8311934.

álláST kÍNál

A szentendrei Labirintus
étterem keres gyakorlott
felszolgálót. Angol nyelvtudás szükséges. NEM
szezonális állás. Tel. 0630-274-8571.
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érszűkület kezelése
szén-dioxid-fürdővel.
Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki
a Mafetta-kezelést.
Tel. 06-30-340-1392.
u

kIaDÓ lakáS

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30340-1392.
Leányfalun különbejáratú lakrész őszig kiadó. Tel. 06-30450-4919.

u

lakáS, INGaTlaN

Szentendrén lévő szép környezetben, a központhoz közelben
lévő társasházban 70 nm-es lakást elcserélném egy Szentendrén található, akár felújítandó családi házra 25 millióig!
Tel. 06-70-313-3017.

Kőhegyen külterületi, 4464 nmes ingatlan sürgősen eladó.
Tel. 06-30-850-8591.

Szentendrén, Szarvashegyen
örökpanorámás, 1601 nm-es
ingatlan áron alul eladó. Víz,
villany van. 50 nm kőház, nagy
terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 17 millió Ft.
Web: telek.dago.hu. Tel: 06-30602-0232

Összközműves, 90 nöl-es építési telek szép környezetben,
igényes építkezőnek eladó. Irá-

nyár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.

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

A Szentendrei-szigeten, Pócsmegyer-Surányban (Galagonya
u. 1.) eladó 200 nöl-es saroktelek összkomfortos Erdért faházzal, termő gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel. Tel. 06-30977-4226.
u

Kerítések, lábazatok építése,
kézi és gépi földmunka. Tel.
06-30-579-3779.

Magánszemélyek személyi
jövedelemadó bevallásának elkészítése, személyesen vagy online rövid
határidővel az állomásnál
lévő könyvelőirodában,
vagy a yelloni.konyveles@upcmail.hu címen.
Tel. 06-20-570-3419, (26)
786-892.

RÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12
személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel.
06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüstöt, aranyakat,
bronztárgyakat, borostyánokat,
porcelánokat, Kovács Margitot.
Kiszállás díjtalan: 06-1-7891693, 06-30-382-7020.
u

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

SZolGálTaTáS

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

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

ÜDÜlÉS

u

ÜZlET

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

Kiadó a belvárosban, 100 méterre a Fő-tértől 45 nm-es, két
helyiségből álló bérlemény
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. 0620-996-3964.

Eladó Szentendrén,
Bükkös-patak melletti kis zsákutcában
egy lakberendezők tervei alapján kivitelezett,
5 éve épült, modern, hangulatos, klimatizált,
padlófűtéses családi ház.
180 nm, nagy nappali amerikai konyhával,
2 fürdőszoba, 2 dolgozó, 2 háló, 2 terasz, 2 autónak fedett
kocsibeálló, tároló.
Pincében mosókonyha, konditerem, szauna.
rendkívül csendes környezet, mégis minden közel:
uszoda, üzletek, gyógyszertár, óvoda, iskola, gimnázium,
tömegközlekedés Budapestre.
Tel. (26) 318-438, 06-20-393-3652.
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Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

Munkatársakat keres
– Betanított munkást (csomagolás, előkészítés)
– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás, anyagmozgatás)
– Géplakatost (gépek kezelése, működetése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)
– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karbantartása)
– Élelmiszer technológust (pékségi, húsfeldolgozási, egyéb élelmiszeripari tapasztalattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)
– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeriparban szerzett tapasztalat, hűtőrendszer ismeret)
– Élelmiszermérnököt (követelmény: minőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelvtudás, számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)

HIRDETÉS

MATOLA SZERVIZ

márkafüggetlen
gépjármű szerviz
klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás
karosszéria munkák
2000 Szentendre,
Rózsa u. 25.
T.: +36/30-438-5120
Nyitva: 8-17 óra

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 Sztelin-patak völgyében található. a 11-es számú főúttól kb. 250 méterre, az autóbusz 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, borospince, biliárdszoba, öltöző, iroda, fürdőszoba, raktár és a gépészet található
148.86 nm területen.

A földszinten található a nappali amerikai konyhával, két szoba gardróbbal, fürdőszobákkal, öltözővel, továbbá 10x4 feszített víztükrű medencével, melyet automata kezel. A medencetérben található egy infra- és egy hagyományos szauna.
A földszint 210,18 nm területű. Az emeleten három szoba kapott helyett egy sarokkádas 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 lakóház 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, öntözőrendszer, biztonságikamera-rendszer, saját telefonhálózat, riasztórendszer adja a biztonságot, kényelmet.
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660 futó az idei ultra-Trail versenyen
SPORT
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május 14-15-én második alkalommal rendezték meg a Salomon ultra-Trail® Hungary futóversenyt négy kategóriában
A nagy érdeklődés mellett, rendkívül jó hangulatban zajlott versenyt különlegessé teszi, hogy Magyarországon ez az egyetlen
rendezvény, amely egyszerre városi futás, gyerekverseny, terep és
terepultra verseny. De nem pusztán egy futóverseny, mert hívhatjuk
a legek versenyének is, hiszen hazánk leghosszabb távú terepfutóversenye, a legtöbb résztvevővel, a legtöbb külföldi indulóval
(2016-ban 20 országból 140-en jöttek), s itt kellett megbirkózniuk
a versenyzőknek a legnagyobb sártengerrel az erdei szakaszon,
miközben a legkisebb volt a rendezvény ökológiai lábnyoma.
A sort a kicsik versenye, a Salomon Kids-Trail nyitotta meg 14-én
délután a szentendrei Duna-parton. A szakadó eső sem zavarta
meg lelkesedésüket, s a versenyen résztvevő 45 ifjú terepfutó
mindegyike az 1-es rajtszámmal indult, hiszen a cél az volt, hogy
megszeressék a sportot, és mindenki győztes lehessen. A verseny
teljes bevételét a Városi Bölcsőde kapta.

lomon Visegrád Trail 170 futója, köztük városunk polgármestere,
Verseghi-Nagy Miklós.
Mindhárom verseny nevezői másnap délutánra érkeztek meg a
Lázár cár téri célhoz, ahol a lelkes szurkolók hada fogadta őket.

Az idei évben a három távra összesen 660 futó regisztrált: 165 nő
és 495 férﬁ versenyző. A 115-ös távon 185 induló között Kiss Miklós
volt az idei befutó, az 55-ös távon 305 futó állt rajthoz, s a versenyt
Karlowits-Juhász Tamás nyerte. A 33 km-es hosszúságú Visegrád
Trailen 170 nevező közül Harsányi Tamás ért elsőként célba.

Ugyancsak 14-én, ám este 21 órakor indult a Salomon Szentendre
City-run™ 94 futója. Nekik 5 pontot kellett megtalálniuk a belvárosban, majd visszatérni a Lázár cár térre. Az útvonalválasztást a
szervezők a résztvevőkre bízták, így a futók egyben a belvárost is
felfedezhették.

Május 15-én, éjfélkor rajtolt a Salomon Ultra-Trail® Hungary a 115
km-es hosszú távon. A nagy távot reggel 9-kor követte az 55-ös
táv rajtja, ezen a versenyszámon 305 futó indult. Ugyanezen a
napon indult Visegrádról, a Salamon torony tövéből 9:45-kor a Sa-

A Salomon Kids-Trail ifjú futói

A Salomon Szentendre City-Run™ futói a Templomdombon

Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Visegrád Trail-en indult

Éjfélkor rajtoltak a 115 km-es táv fejlámpás futói a Lázár cár térről

A Salomon Ultra-Trail stábja, középen Csányi László, a verseny megálmodója

