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július közepére várható a posta előtti terület teljes megújulása: új burkolatokkal, növénytelepítéssel, utcabútorokkal, public art művekkel fogadja majd a szentendreieket és az idelátogatókat a város kapujában. az elképzelés szerint az eddig nevenincs tér névadójára
is sor kerül majd. a város köztereinek megújulásáról, új művészeti projektekről beszélgettünk Gyürk dorottya alpolgármesterrel.

parktörténet

A hetvenes évek városrendezési áramlatában változott meg Szentendre ezen területe is. 1976-ban bontották el innen a
korábbi lakóépületeket, s a megépült új
Postát 1982-ben adták át a városnak. Tősgyökeres szentendreiek emlékei alapján
ekkoriban alakítottak ki előtte parkosított
területet, s ugyanekkor ültettek fákat ide. A
köztéri kortárs szobrok 1995. december 6án kerültek a posta elé, ideiglenes engedéllyel, ez 1998 végéig szólt eredetileg, de
az alkotások maradtak – még húsz éven
át. Az eredeti művészeti projekt szerint állandó megújulásban, „vetésforgóban” váltották volna egymást a művek, de valahogy
megdermedt időben és térben az elképzelés.
A szobrok – ahogy a művészet állandó sajátossága – több táborra osztották a szemlélőket, a rajongók mellett ellenzők is
voltak, míg mások közömbösen sétáltak el
mellettük. Az idő a műgyantából, fából készült alkotásokat a húsz év alatt megviselte, felújításuk is halaszthatatlanná vált.
2015 tavaszán ötrészes, nyilvános szimpózium-sorozatot indított Szentendre önkormányzata és a Szentendrei Alkotóművészeti Platform (SZAMP) helyi képzőművészek, szakértő előadók bevonásával,
Gyürk Dorottya alpolgármester fővédnökségével. A sorozat egyik témája a Posta előtti
szobrok és a szentendrei köztéri művészet
jövője volt. Az előadások és a kerekasztalbeszélgetés mentén alakult ki az új koncepció a város köztereinek megújítására a mai
kor szellemében.

A Posta előtti tér felújítása tehát hosszabb
ideje napirenden van Szentendrén. A park
valójában soha nem töltötte be azt a funkciót, hogy a városba érkezőket köszöntse.
A szépen gondozott virágágyásokat nem
kötötte össze sétálóösvény, nem várták
padok a városnézésben elfáradt turistákat.
Az aluljáró felújítása után most az eddig kihasználatlan tér is sorra kerül, és átalakul
ezen a nyáron. A munkálatok július közepére befejeződnek, s az első szabadtéri tárlat is megnyílik itt. A tér a kiállított művek
méltó hátteréül szolgál majd, a 11-es út forgalmának látványát és zaját másfél-két
méter magasságban épített földprizma
tompítja, s a korábbi virágágyások helyett
zöldnövény beültetésekkel, kényelmes padokkal teszik barátságossá a teret. A felújítást a város saját forrásból, elkülönített
keretből ﬁnanszírozza, az idén megvalósuló
első ütem mintegy 20 millió Ft-ba kerül.

public art projekt

Gyürk Dorottya alpolgármester javaslatára
az eredeti koncepciót tartotta a városvezetés szem előtt: a Posta előtti tér ne állandó
szoborparkként funkcionáljon, hanem dinamikus kiállítótérként. A világ számos városában nagyon népszerű műfaj a mindennapi térbe kihelyezett kortárs műalkotás. Szemléletes példa erre Londonban a
Trafalgar tér egyik posztamense, melyen
nem bronzoroszlán ül, hanem időszakosan
váltakozva világhírű kortárs művészek alkotásai foglalják el helyét. A 19-20. században virágzó köztéri szobrászat révén ma
már telítődtek a városok közterületei, s a

Júliusban megújul a Posta előtti tér

világ köztéri szobrászművészete mindenhol a public art felé halad. Így városunkban
is, a Posta előtti téren ezentúl néhány havonta új és új művel lepik majd meg az itt
élőket, turistákat, lehetőséget nyújtva a művészeknek a bemutatkozásra, közelebb
hozva a művészetet a mindennapokhoz. A
szoboravatók köré tartalmas kulturális
programok is társulnak. A projekthez a pályázatokat a Ferenczy Múzeumi Centrum
szakemberei állítják össze, a beérkező
művek közül a Művészeti Kuratórium tagjai
választanak. Jelenleg közel negyven pályamű érkezett a felhívásra, s a korábbi,
1996-ban elkezdődött művészeti projekt
egyik kiállítóját, efZámbó István képzőművészt is felkérték zsűritagnak, aki jelentős
részt vállal a szobrok felújításában is.

régi szobrok új helyen
– új szobrok régi helyen

Első lépcsőben tehát megkezdődött a szobrok felújítása, új helyre telepítése. A felújításokat a Vajda Lajos Stúdió művészei
végzik a város megbízásából. Miután az alkotások nem a város tulajdonában vannak,
a művészek szabadon rendelkezhetnek
felette, így például a Végtelen érintése című
efZámbó István szobor azóta nagy sikerrel
megjárta a Milánói Világkiállítást, a művész
több más alkotásával együtt.
Városunk nemrég elhunyt Kossuth-díjas
művésze, Deim Pál szobra a Dunakanyar
körút – Dunakorzó találkozásánál állt, most
új helyen, a Czóbel-parkban kapott helyet.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

Deim Pál szobra új helyet, új színt, új nevet kapott

Gyürk Dorottya alpolgármester a művész
temetése utáni fogadáson osztotta meg a
Bábu szobor újraértelmezésével kapcsolatos személyes történetét: „Pali – rá jellemző
módon – 83 évesen is képes volt meglepetést okozni, meghökkenteni, megnevettetni.
Közölte a felújításban részt vevő művészkollégákkal, hogy a korábban fehér-fekete
szobrot almazöldre festjük, és mostantól új
nevet is kap: Rügy – ez lesz a címe. A bábu
tehát nem öregszik, hanem 20 év múltán újjászületik, a 83 éves ember életbe vetett hitének mementójaként. Ebben a gesztusban
minden benne volt, ami rá jellemző: a ﬁatalos lendület, a játékosság, az irónia, a szellem, a humor és nem utolsósorban az élet
szeretete. Amikor a szoborállítással kapcsolatos részleteket egyeztettük, Pali azt
mondta, hogy nem csinálunk posztamenst,
egyszerűen beültetjük a szobrot a fűbe, hogy
körbenője. Pali mindenben a természeteset,

Matyófalvi Gábor szobra is új helyszínen

a természet közelit szerette. Irtózott mindentől, ami művi és mesterkélt. A szobor kihelyezése pedig igazi örömünnep volt. A
kollégák úgy intézték, hogy a szobor nem
volt teljesen kész, az utolsó ecsetvonásokat
meghagyták neki. Ő pedig három lendületes
mozdulattal ott, a helyszínen befejezte a
szobrot. (…) Gyönyörű, erős gesztus volt az
öreg Mestertől, egy utolsó üzenet a tanítványoknak és mindenkinek, aki ismerte, szerette.”
Deim Pál Bábujának helyére, a Dunakanyar
körút – Dunakorzó találkozásához a napokban került át Aknay János Angyal című
szobra, a korábbinál világosabb, égkék
színre festve. Mérete és dinamikája az új
helyen sokkal jobban érvényesül, mint korábban a Posta előtt.
Matyófalvi Gábor Konstelláció című szobra
felületstruktúrájában is változott, simább
lett és szürke színtónust kapott. A szobor

Aknay János Angyala új helyén, a Dunakanyar körútnál

új helye a Volánbusz-végállomás melletti
kis tér lett.
Nyár derekán a Posta előtti új téren elsőként Diénes Attila Munkácsy-díjas marosvásárhelyi szobrászművész mutatkozik be
különleges térinstallációjával, amelynek
címe: Véletlen találkozások.

river-pool – installáció a dunán

Nemcsak a Posta előtti térrel nyílik szabadtéri kiállítóhely a városban, de a művészet
a Duna hullámain is megjelenik ezen a nyáron. Megérkeztek a vízi hatóságok engedélyei, így amint a magas vízállás csillapodik,
kiállítják Vincze ottó Munkácsy-díjas képzőművész a folyóra tervezett látványos térinstallációját. Az eredeti hajózási ütközőbóják felhasználásával készült river-pool
kompozíció egyedülálló látványosság lesz
a belvárosi Duna-szakaszon.

Vincze Ottó installációja hamarosan látható a Dunán

a júniusi képviselő-testületi ülés hírei
2016 | június 20.

n szobrok új helyen

A képviselők hozzájárultak, hogy a Nagyposta előtti téren lévő térplasztikák – Aknay
János, Matyófalvi Gábor és Deim Pál alkotásai – elhelyezése után időszakos kiállítások legyenek a public art projekt keretében
ezen a területen.
A Sztaravodai út és 11-es főút kereszteződésében található, a szerb szabó családok
által létesített keresztet a téren hamarosan
helyet kapó Turul-szobor miatt szükséges
áthelyezni. Egyik lehetséges helyszín a tér
egy másik pontja a Sztaravodai út irányában, a másik pedig a Sztaravodai úton, a
Vasvári Pál utca becsatlakozásánál lévő járdasziget. Az áthelyezés a szerb egyházi vezetők állásfoglalása alapján fog történni.

n parkolóhelyek
a püspökmajoron

A lakótelepen a tarthatatlan parkolási helyzet enyhítése céljából új parkolóhelyeket
létesítenek, melyre a Fehérvíz utca és a Kálvária út sarkán, a Barcsay iskola sportpályái
előtti, jelenleg fűvel fedett közterületeket
jelölték ki. A tíz murvás parkolóhely kialakítására az önkormányzat négymillió forintot
biztosít.

n p+r parkolók

A BKV a HÉV-vonal külső szakaszának felújítása kapcsán kereste meg az önkormányzatot P+r parkolók létesítésére
alkalmas helyszínek kijelölése érdekében.
Az önkormányzat a Vasúti villasor és a HÉVvégállomás között már meglévő parkolóterületet tartja erre alkalmas területnek, a
szomszédos fejlesztési területek felé történő bővítéssel. A parkolók kiépítésének
engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítésére a GraﬁTUS Kft.-nek adott megbízást.
A tervek szerint 175 P+r és 52 vásárlói parkolóhelyet alakítanak ki, megépítését és az
üzemeltetését a BKV vállalta.

n kerékpáros-barát város

Szentendre az elmúlt években elkezdte tervezni a kerékpáros infrastruktúráját, melynek
célja a belváros fokozatos gyalogos- és kerékpárosbarát kialakítása és intézményeinek
kerékpárral való megközelítésének elősegítése. A fejlesztésekkel kapcsolatban rendszeresek egyeztettek a szentendrei kerékpáros szervezetekkel, amit ezentúl hivatalos formában tartanak meg a Kerékpáros
Fórum létrehozásával. A fejlesztésekre minden évben elkülönítek egy összeget a költségvetésben, melynek felhasználására a
Fórum tesz javaslatot. Az idei fejlesztésekhez 1,5 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat.
A város tervezi az óbudán már bevált
„Bringázz munkába”, illetve gyerekek számára a „Bringa Akadémia” programok bevezetését is.

VÁROS

n lakossági tiltakozás

a bázisállomás áttelepítése
miatt

Június 16-án, a 15 órakor kezdődő testületi
ülés előtt szentendrei lakosok gyülekeztek
a Városháza előtt, hogy tiltakozzanak a
református Gimnázium épületén lévő, a
Magyar Telekom Nyrt. által működtetett
„Szentendre 1” nevű bázisállomás áttelepítése miatt. A napirend tárgyalásakor táblákkal és transzparensekkel vonultak fel a
karzatra.

Előzmények

A bérleti szerződés 2013-ban lejárt, és a református egyházközség kezdeményezte a
bázisállomás leszerelését. Mivel ez a digitális rádió-kommunikációs rendszer (ÉDrTetra) biztosítja városunk közbiztonsági és
egészségügyi szolgáltatásainak működését, kiemelten fontos feladat az antenna és
a bázisállomás megfelelő helyszínre való
telepítése. A képviselő-testület több körben
tárgyalt az áttelepítésről. Lehetséges helyszínként felmerült a 11-es főút és a Sztaravodai út kereszteződésénél lévő tér, de a
2015 áprilisában tartott lakossági fórumon
a lakosok tiltakozása miatt elvetették ezt a
helyszínt. Új telepítési tanulmánytervet készítettek, többször módosították a HÉSZ
erre a területre vonatkozó szabályozását,
végül a novemberi testületi ülésen úgy döntöttek, hogy a gondozási központ épületére
helyezik át az antennát és a hozzá kapcsolódó bázisállomást.

Tiltakozás nyílt levélben

A gondozási központ melletti Zúzmara utca
és a környékbeli lakosok, közel háromszázan, nyílt levélben tiltakoztak a döntés ellen,
kérve az ügy kivizsgálását és megnyugtató
rendezését. A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselői előterjesztést
nyújtottak be a képviselő-testületnek, felkérve a polgármestert, hogy kezdjen tárgya-

lásokat a lakókkal a minden érintett fél számára elfogadható, konszenzusos megoldás
érdekében, és hogy vegye fel a kapcsolatot
a Telekommal a megkötött szerződés felülvizsgálata és az építkezés leállítása érdekében.

Testületi felszólalások

Elsőként dr. Papp Tibor, a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság képviselője szólalt fel az
ülésen, és elmondta, hogy a jogszabályok
előírják, hogy a hírközlés biztosítása minden szolgáltató részére kötelező önkormányzati feladat.
Mátrai Ferenc, a Telekom képviselője szerint a szolgáltató célja a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása. A Helyi Építési Szabályzat módosítása adott lehetőséget az új
helyszín kiválasztására. Az önkormányzattal kötött szerződés minden szempontból
jogszerű, az egészségügyi határértékek
megfelelnek az uniós előírásoknak, és szerinte a TESZ által benyújtott előterjesztés
kijelentései több helyen pontatlanok.
A lakók képviseletében Petter Krisztina szólalt fel. Sérelmezte, hogy nem tájékoztatták
őket megfelelően a döntésről. Elmondta,
hogy több környezetkárosító hatással kell
együtt élniük: a közelben lévő fő- és mellékutak rendkívül forgalmasak, ezért nagy a
zaj- és szmogterhelés; a környéket nagyfeszültségű vezeték veszi körbe három irányból, tehát eleve nagy az elektromágneses
sugárzás; a református Gimnázium is
közel van a területhez, és nem akarják, hogy
az antennák még közelebb legyenek. Bár
nem tudják, milyen biológiai hatása van
hosszú távon, de a környezeti ártalmak öszszeadódnak.
Tudják, hogy szükség van a szolgáltatásra,
de szerinte úgy igazságos, ha a város egységesen viseli terheket, és ezért alternatív
megoldásként javasolta, hogy több kisebb
mikrocellát helyezzenek el, amely biztosítja
a lefedettséget, de kisebb környezeti ártalommal jár.
Folytatás a 6. oldalon
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pályázat

Bérelhető ingatlan

szentendre Város Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú, szentendre,
1825 hrsz-ú, természetben dumtsa jenő u.
12. szám alatt található 54 m2 alapterületű
helyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július
11. 11:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785-057
szentendre Város Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé a
szentendre, Egres utca 58. szám alatt álló,
önkormányzati tulajdonú, 868 m2 alapterületű lakóház, udvar megjelölésű ingatlan és
a rajta található 178 m2 alapterületű lakóépület piaci alapon történő bérbeadásáról.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető
le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július
11. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785-057

XXX. évf. | 11. szám
Folytatás az 5. oldalról

Szerinte a határértékekkel kapcsolatban is
voltak már az ország más részein visszaélések, amelyek csak bírósági tárgyalások
kapcsán derültek ki. Mint mondta, nem áttolni akarják a tornyot egy másik utcába,
ezért javasolta, hogy lakott területtől legalább 1,5 km-re állítsák fel. Felajánlotta
segítségüket a városvezetésnek egy új
helyszín megtalálásában, mert az ő érdekük is, hogy működjön a szolgálat, de nem
akarják, hogy a terhet egy célcsoport viselje. Hozzátette, hogy kérésükre a református Gimnázium december végéig
haladékot adott a bázisállomás leszerelésére.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy a HÉSZ módosításával általános szabályozást hoztak, a konkrét
helyszínt a Telekom választotta. Az önkormányzat a környezeti ártalmak csökkentéséhez a nagyfeszültségű légi kábelek
földkábelekkel való kiváltásával tud hozzájárulni, amely mintegy 20 millió forintos
költséggel jár. Javasolta, hogy minél előbb
legyen egyeztetés a kormányablak, a lakók,
a Telekom és az önkormányzat képviselőinek részvételével.
Kubatovics áron képviselő (TESZ) egy bírósági döntésre hivatkozott, mely szerint ha
nincs is valós veszély, az attól való félelem
is okozhat egészségügyi károsodást, ezért
az az elsődleges kérdés, hogy a lakók beleegyeznek-e, nem pedig az egészségügyi
határértékek mértéke. A döntést minél
előbb meg kell hozni, mert az építkezés elkezdődött.
Ez utóbbi kijelentését a polgármester pontosította, mert még az engedélyeztetési eljárás sem indult el, és abba a lakosság
beleszólhat.
Legendás Tamás rádióhálózat-fejlesztési
mérnök szerint az adótornyot a cellastruktúra miatt nem lehet lakott területtől legalább 1,5 km-re felállítani. Ha nem állítják
fel az adótornyot, a kieső cella helyét ugyan
megpróbálja átvenni a többi állomás, de
nem tudják biztosítani az elvárt minőséget
és lefedettségi lyukak lesznek a város
sűrűn lakott területén. A Tetra-rendszer kiesése azonban ennél sokkal súlyosabb,
élet- és vagyonvédelmi szempontokat is
fölvet. A sugárvédelmi tesztelést már szimulációval is el tudják végezni, az értékek
előre kiszámíthatók. A számításokat el is
végezték, és minden szabályt, előírást betartanak. Folyamatosan konzultálnak az országos Sugárvédelmi Hatósággal, ismerik
a legfrissebb kutatási eredményeket. Szerinte az az alapprobléma, hogy a lakosok
nem fogadják el a határértékeket, és véleményüket nem tudják alátámasztani. Mint
mondta, nem akarnak szembe menni a lakosokkal, nyitottak a tárgyalásra, de csak
kompetens személyekkel, felelős döntéshozókkal akarnak leülni, akik szakmai érvekkel tudnak hozzászólni. A mobilhálózat
tervezése speciális, nagyon bonyolult
munka, például nem csak önmagában a té-

rerő számít, hanem annak a minősége is, és
ha nem ide telepítik, akkor nincs értelme áttelepíteni, mert nem fog működni. Mindez
szerinte nem a lakosok kompetenciája, és
kérte őket, ne az álhíreknek, hanem a szakembereknek higgyenek. Mint mondta, nem
tudják felvenni a harcot általános kijelentésekkel, vagy az olyan megállapításokkal,
hogy félelem is okozhat károsodást, mert
évek óta végeznek ezzel kapcsolatos kísérleteket, de ezt nem tudták bizonyítani.
Kun Csaba képviselő (Fidesz) kérte, hogy a
határozati javaslatba vegyék bele, hogy sugárbiológiai szakértőt is hívjanak meg a tárgyalásokra, illetve, hogy a lakók már
előzetesen, írásban tegyék fel kérdéseiket,
amelyekre írásban kapjanak választ. Az
egyeztetésen már csak a fennmaradó kérdéseket vitassák meg, mert különben parttalanná válik a megbeszélés.

Határozati javaslat

A határozati javaslatot, melynek lényege,
hogy kezdődjön egyeztetés a lakók, a Telekom, a kormányhivatal szervei és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság között,
melyre sugárbiológiai szakembert is meghívnak, a képviselők 13 igennel megszavazták.

n szerkezet-átalakítás
a ferenczyben

Két területen módosították a Ferenczy Múzeumi Centrum idén januárban elfogadott
szerkezet-átalakítási tervét. A múzeum
három ﬁliálét, vagyis tagintézményt működtet: a Blaskovich Múzeumot (Tápiószele), a
Gorka Kerámia Kiállítást (Verőce) és a Szőnyi István Emlékmúzeumot (Zebegény). Gulyás Gábor igazgató már korábban jelezte,
hogy a ﬁliálék fenntartása hiányt okoz az intézménynek, ezért a testület jóváhagyta,
hogy a múzeum 2016. április 1. napjával
adja át azokat más fenntartók számára. A
településekkel és a minisztériummal folytatott egyeztetések viszont nem vezettek
eredményre, ezért a képviselők döntése értelmében az önkormányzat felmondja a
közfeladat-ellátási
megállapodásokat
2016. december 31. napjával, a ﬁliálék átadására pedig január 1-jén kerül sor. A fenntartásuk idei költségeinek fedezetére az
önkormányzat 21,1 millió Ft-ot biztosít a
múzeumnak, illetve a múzeum létszáma
csak januártól csökken a célzott 110 főre.

n Vasúti villasori fejlesztés

A testület támogatja a Budai Befektetők
Csoportja Kft. ingatlanfejlesztését a Vasúti
villasor menti területrészen a mostani szabályozásnál intenzívebb beépítési lehetőséggel, amennyiben a tulajdonos átadja az
önkormányzat számára a HÉV-végállomás
felé eső területeket, ami lehetővé teszi a
végállomás térségének jelentős fejleszthetőségét. Előzetes értékbecslés alapján a terület értéke 130 millió Ft.

állampapír-értékesítés indult
szentendrén is
2016 | június 20.

az ünnepélyes átadás után csupán néhány nappal, június 6-án máris állampapír-értékesítési ponttal bővült a szentendrei kormányablak tevékenységi köre. az erről tartott sajtótájékoztatón részt vett dancsó józsef, a magyar államkincstár elnöke, Tarnai richárd
pest megyei kormánymegbízott, Balatoni ildikó, a magyar államkincstár pénzforgalmi
elnökhelyettese és Verseghi-nagy miklós, szentendre város polgármestere.

Dancsó József a megnyitóval egybekötött sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az elmúlt kéthárom évben jelentősen megnőtt az állampapírok és ezzel együtt az állam iránti bizalom,
egyre többen választják ezt a kockázatmentes befektetési formát. „Jelentősen átstrukturálódott a megtakarítások formája, különösen a lakossági megtakarítások mértékének növekedése jelentős, és kimondható, hogy a magyar állampapírok többsége immár a magyar
emberek kezében van” – mondta el a Magyar államkincstár elnöke. Örvendetesnek nevezte, hogy továbbra is nagyon jó a kapcsolat a Pest Megyei Kormányhivatallal, és ez azért
is fontos, mert az állampapírok értékesítése terén Budapest és Pest megye kiemelkedik a
sorból, ebben a térségben adták el eddig a papírok több mint 60 százalékát. Dancsó József
továbbá kifejezte reményét, hogy a most Szentendrén nyíló értékesítési pont segítségével
még több új és elégedett állampapír tulajdonos ügyfelük lesz a jövőben.
„A Magyar állam hosszú évek óta tudatos stratégiával törekszik a befektetések biztonságára” – mondta köszöntő beszédében Tarnai richárd, majd kiemelte, az állampapíroknak
pontosan az a szerepe és küldetése, hogy mindenki jól járjon. „Jól járjon az a vállalkozó
vagy nyugdíjas is, aki szeretné a pénzét befektetni és ﬁaltatni, hiszen kiszámítható és biztos hozamot ígérnek ezek az állampapírok, egyenként különböző futamidőkkel. Valamint
jól járjanak például azok a nagycsaládos szülők is, akik tíz- tizenöt évre előre tekintve szeretnék megalapozni gyermekeik jövőjét. Az utóbbiak számára például olyan tudatos befektetési formára van szükség, amely hosszabb távon is kiszámítható, és biztos segítséget
ad”– fogalmazott a kormánymegbízott, majd hozzátette, hogy az állam minden egyes szolgáltatását igyekszik az ott élő emberekhez a legközelebb vinni, ezért jó és fontos, hogy
egy helyen, a kormányablakban immár az állampapírok is elérhetőek.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester a helyi lakosok szempontjából nevezte fontosnak a
szolgáltatások bővülését, és úgy fogalmazott, hogy „Szentendre város egész közösségének az életszínvonalát és életminőségét fogja remélhetőleg javítani az a sokféle szolgáltatás, amelyeket a kormányablak nyújt az itt élőknek”.
A Magyar államkincstár szolgáltatásairól szólva Balatoni Ildikó pénzforgalmi elnökhelyettes elmondta, hogy „a hagyományos értékpapír nyilvántartási-számlákon kívül nyithatók
adókedvezményre, illetve adómentességre jogosító Tartós Befektetési Számlák, továbbá
az életkezdési támogatás befektetésére Kincstári Start-értékpapírszámlák. Az állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatokon – így Szentendrén is – kizárólag bankkártyás ﬁzetésre
van lehetőség, ugyanakkor kiegészítő – Telekincstár, Webkincstár, illetve a Mobilkincstár
– szerződések megkötését követően az állampapír befektetéseket kényelmesen az interneten, vagy telefonon keresztül, akár otthonról is intézhetik az ügyfelek. Az állampolgárokat hétfőn, kedden és csütörtökön 8-16 óra között várják az ügyintézők a Szentendrei
Kormányablakban” – mondta Balatoni Ildikó a sajtótájékoztatón.
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szentendrei közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

• közterület-felügyelői feladatok ellátására
határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvőképesség; büntetlen előélet; felhasználói szintű MS ofﬁce, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, érettségi vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet
szerinti közszolgálati szakképzettség, pl:
személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági
őr, közterület-felügyelő, katasztrófavédelmi
előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség, B kategóriás jogosítvány, a kinevezés feltétele 90
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a
köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szentendrei, kistérségi helyismeret, közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat
a pályázat benyújtásának határideje: június 27.

• mezőőri feladatok ellátására. határozatlan
idejű közszolgálati jogviszonyban
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvőképesség; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
érettségi és mezőőri, rendészeti vizsga megléte az 1997. évi CLIX. törvény szerint, B-kategóriás jogosítvány, a kinevezés feltétele 90
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a
köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szentendrei, kistérségi helyismeret, fegyvertartási engedély sörétes puskára
Ellátandó feladatok: termőföldek őrzése, a
termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági
építmények, földmérési jelek vagyonvédelme;
illegális szemétlerakások felderítése, külterületi önkormányzati ingatlanon a veszett állatok felderítése és kilövése, segítséget nyújt
a lakott területen kárt okozó vaddisznók elejtésében, a kóbor háziállatok és egyéb állatok
által okozott károk kivizsgálásában és a veszélyek elhárításában, segíti a Szentendrei
rendőrkapitányság munkáját a város területén megjelenő orvvadászok felderítésében, a
járőrözése során tapasztaltakat munkanaplóban rögzíti.
Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A közszolgálati jogviszony időtartama:, próbaidő 6 hónap. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
a pályázat benyújtásának határideje: június 27.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakörök
megnevezését: közterület-felügyelő, illetve
mezőőr. További információ: Kállai Zsuzsa
csoportvezető, 26/785-056
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magyar Hősök
Emlékünnepe
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A hősök emlékünnepét május végén tartják
azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az elesettek emlékezetét
először az első világháború idején, 1917ben iktatták törvénybe, akkor állt fel a
Hősök Emlékét Megörökítő országos Bizottság, melynek feladata a települések
emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. A Hősök emlékünnepét az 1924.
évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a magyar
nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”, de az ünnepet 1945-től, a
kommunista időszakban nem tartották
meg. A rendszerváltás után, 2001-ben törvényben erősítették meg az emléknapot, és
kibővítették mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták
Magyarországért.”
Hagyományosan Szentendrén két változó
helyszínen ünnepelik ezt a napot, a Kálvárián található II. világháborús emlékműnél,
illetve az Izbégi általános Iskolánál talál-

a nemzeti
Összetartozás
napja

szentendre Város Önkormányzata a kálváriadombon, a Trianon emlékműnél tartotta
megemlékezését a nemzeti összetartozás
napja alkalmából pénteken.

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as
trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet
2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme” – hangzott el a megemlékezés kezdetén.
Az ünnepségen az önkormányzat nevében
Petricskó Zoltán alpolgármester mondott
köszöntőt, aki maga is a határon túlról származik.
„Mint Kárpátaljáról származó magyar
ember abban hiszek, hogy „egy vérből valók

Fotó: Paraszkay György

megemlékezés az izbégi általános
iskola i. Világháborús Emlékfalánál

ható emlékfalnál. Idén ez utóbbi I. világháborús emlékhely adott otthont a megemlékezésnek.
Elsőként a költő, Szabó Lőrinc szavait tolmácsolta Kertész József és ecsetelte a háború okozta döbbenetet és az iszonyatot.
Ezután Verseghi-Nagy Miklós, polgármester emlékezetett arra, hogy: „Tiszteletet érdemel az elszántság, a hazaszeretet és a
hősiesség, tiszteletet érdemel az az életmód, amit a honvédek vállalnak, és nem
szabad semmilyen körülmények között
sem elfeledkezni azokról, akik „bátrak voltak, mikor kellett”, vagy bátrak voltak, mert
nem tehettek mást.” Köszöntőjében kiemelte, hogy kötelességünk fejet hajtani a
hősök emléke előtt és kegyeletünket leróni,
hisz „értünk és Magyarországért a mindenki számára legértékesebbet, az életüket
adták” – fejezte be beszédét.

Az izbégi iskola egykori tanulói Töreky
Zorka és Papp Csenge katonadalokat citeráztak tanáruk, Dömény Krisztián vezetésével, majd Móricz János ﬁatal történész
beszélt a hősiességről, a kötelességről, és
arról, mit jelent ma nekünk a hősökre való
emlékezés.
Az ünnepség második felében az Önkormányzat, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája után a Hősi Emlékmű Bizottság,
majd a helyi pártok, iskolák és egyesületek
helyezték el a kegyelet koszorúit az emlékműnél.
A rendezvény szép és méltó lebonyolításában hagyományosan a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémiája közreműködött díszőrséggel, koszorúvivőkkel és a rixer Krisztián
által vezényelt katonazenekarral.

vagyunk”, magyarok vagyunk, és akár van
ünnepe illetve emléknapja az összetartozásnak, akár nincs, MI ÖSSZETArToZUNK.
Én hiszem, hogy a magyar nép erős, a magyar nemzetnek ezer éves történelme, hagyományai és kultúrája alapján helye van
Európában, - szava van a világon.
Minket összeköt a MI – TUDAT. (…) Magyarország erős ország, főként, ha hiszünk
benne és bízunk magunkban, és elhisszük,
hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk
egyedül, hiszen határon túli testvéreink lélekben és gondolatban velünk rezdülnek,
érzik a haza lüktetését, mely lüktetés erőt
ad a mindennapokhoz. Identitásuk megtartásához magyarságuk megőrzéséhez”–
mondta Petricskó Zoltán. Az alpolgármester teljes beszéde itt olvasható.

A megemlékezés Wass Albert üzenet haza
című versével folytatódott rohonyi Barna, a
Ferences Gimnázium érettségiző diákja előadásában, majd Szakács áron, a Ferences
Gimnázium történelemtanára mondta el ünnepi beszédét.

Isten áldja hőseinket!

Az emlékműnél koszorút helyezett el Szentendre Város Önkormányzata nevében
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és
Petricskó Zoltán általános alpolgármester,
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia nevében Bozó Tibor dandártábornok, parancsnok, valamint pártok, egyesületek és civil
szervezetek képviselői. A megemlékezés
a Szózattal zárult, katonazenekar előadásában.

Fotó: Paraszkay György
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Tartsuk rendben környezetünket!

Tisztelt Városlakók!
Mindannyiunk számára rendkívül fontos városunk, közvetlen lakókörnyezetünk rendben és tisztán tartása, hogy ápolt környezetben éljünk és fogadjuk a városunkba érkező látogatókat. Számos helyi rendelet tartalmaz arra vonatkozó szabályokat, hogy
az épített és természeti környezetünk megóvása, karbantartása érdekében milyen lépéseket kell együtt és egymásért megtennünk. Ezen tájékoztató célja, hogy összegezze és tudatosítsa a város közterületeire, illetve a városi zöld környezetre vonatkozó
közös felelősségi körünkbe eső szabályokat, tudnivalókat a város rendezettsége, tisztasága, az emberi környezet megóvása érdekében.
Mindezek teljesítése érdekében szeretném kérni a Tisztelt Városlakókat, tegyünk eleget kötelezettségeinknek, és gondoskodjunk az ingatlanok környezetének rendben
tartásáról.
A köztisztaság biztosításának eredményessége érdekében az alábbi teendőket szíveskedjenek megtenni:
• a telekhatár és az úttest széle közötti sáv rendezettségének érdekében a terület szemét- és gyom-mentesítése, a bokrok és a gyep nyírása, illetve a hó eltakarítása a
járda felületén
• a csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan mellett található nyílt árok
és műtárgyainak (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók) takarítása,
növények vágása és az akadályt jelentő anyagok hulladékok eltávolítása
• a beépítetlen telekingatlanok tisztántartása, gyom-mentesítése, rovar- és rágcsálómentesítése
• az ingatlan területén található növények kilógó ágainak, hajtásainak nyesése a járdán,
valamint a közúton történő zavartalan közlekedés érdekében.
A kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) Önk. rendelet biztosít felhatalmazást, mely
kötelezettségek megszegése esetén ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy – természetes személyek esetén – tizenötezer forinttól kétszázezer
forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük, annak érdekében, hogy ne szankciókat alkalmazva kelljen érvényt szereznünk
környeztünk ápoltságának, élhetőségének, tegyünk együtt annak szebbé tétele érdekében, illetve tartózkodjunk az azt rontó cselekedetektől!
n VErSEGHI-NAGy MIKLóS PoLGárMESTEr

Vadgesztenyefák
permetezése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy június 16.
és július 4. között Szentendre város közterületein vadgesztenyefák növényvédelmi
permetezését végez a VSz Nzrt.
Permetezéshez felhasznált szer: Dimilin 25
WP dózis: 0,5 kg/ha, Csöppmix dózis: 3 l/ha
Topas 100 EC dózis: 0,3 l/ha, Silwet dózis:
0,15 l/ha. A felhasználás során kijuttatandó
szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve
az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű)
kijutó permetszer károsodást nem okoz.
Kérjük, hogy jelezzék felénk, ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék (kerítésen belül)
találhatók. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 21 nap.
További észrevételükkel Szentendre Város
Központi ügyfélszolgálatát keressék.
Cím: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.;
Tel.: 06-26-300-407;
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu;
ügyfélfogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; Sz: 816; Cs: 8-16; P: 8-12

megújulnak a HÉVállomás zöldfelületei

Megkezdődtek a HÉV-állomás környékének
zöldfelület-rendezési munkálatai.
A területen több korábban kivágott fa tuskója is a talajban maradt, ezek eltávolítása
esztétikai és egyéb okok miatt is fontos. A
tervek szerint két elöregedett, rossz állapotú fenyőt vágnak ki, melyek veszélyt jelenthetnek a közeli épületekre. Eltávolítják
a rossz állapotú cserjéket is, majd egy talajcserét követően új növényeket telepítenek.
Helyreállítják a magasított, kör alakú ágyás
kőszegélyét. Az íves, magasított zöldfelület
kezelésnél egy letisztult, újragyepesített felületet hoznak létre, ahol a terület közepére
néhány fát, valamint cserjéket telepítenek.
A kőszegélyen fa ülőfelület kialakításával
biztosítanak helyet a HÉV-re várakozók számára.
rendbe teszik a területen található hulladékgyűjtőket is. A remények szerint a rendezett, megszépült környezet az arra
járókat is kulturált, a környezetet óvó magatartásra készteti.

hírek

lakcímek
felülvizsgálata

Magyarországon a közigazgatás
eddig nem rendelkezett egységes,
közhiteles, az ország valamennyi
címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter létrehozásának
célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen
nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek,
pontosak legyenek, és a különböző
nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014.
(XII. 23.) Kormányrendelet írja elő.
A nyilvántartás naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik a címek felülvizsgálatával, továbbá szükség
esetén új címek képzésével.
A vonatkozó jogszabályok szerint egy
ingatlannak csak egyetlen címe lehet.
A címképzés pontos szabályait a kormányrendelet meghatározza. Ha az
adott ingatlannak több címe is van,
azt címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell. Azon címek, melyek nem
felelnek meg a jelenlegi szabályozásnak, módosításra, törlésre kerülnek.
Házszám hiánya esetén a jegyző a
házszám megállapításáról dönt.
Amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok
tulajdonosait és birtokosait a hivatal
tájékoztatja erről, valamint az ezzel
kapcsolatos teendőkről.
Kérik az ingatlantulajdonosok megértését és együttműködését a fentiekkel
kapcsolatban!
Az eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a
www.szentendre.hu honlapon.

a vadkár ellen

Lakossági bejelentés alapján dr. Gerendás Gábor, Szentendre jegyzője kérelmet nyújtott be a szentendrei rendőrfőkapitánysághoz kárt okozó vad kilövésének engedélyezésére. A rendőrségi határozat szerint június 3. és
szeptember 3. között engedélyezett a
kárt okozó vad kilövése Szentendrén.
A vadat délután 16 óra és reggel 6 óra
között engedélyezett kilőni, kizárólag
vadászfegyverrel.
A város alábbi területeit érinti az intézkedés: Boldogtanya-Kisboldogtanya,
Petyina, Tyúkos-dűlő, Pismány, Szarvashegy, Vasúti villasor.
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Egészségnap
a korzón
EGÉSZSÉG

idén harmadik alkalommal állomásozott
egy napig szentendrén, a duna-korzón az
országot járó egészség-kamion. június
11-én, a „magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” rendezvényen mintegy százan fordultak meg
a kamionban az ingyenes szűrővizsgálatokon, további hetven érdeklődő tájékoztató
anyagokat kapott.

orvosaink közül köszönet dr. Pázmány Annamáriának, aki aktív részese volt a programoknak, és dr. Hasitz ágnesnek, aki
„háziorvos szemmel” ellenőrizte a preventív kiállításokat. Egész nap jelen volt a
PMKH Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának vezető védőnője, Vargáné Kiss Zsuzsa és Csóti Edit
közegészségügyi felügyelő, akiknél meglepően sokan érdeklődtek a nyári fertőzésveszélyekről, oltásokról és általában a
megelőzésről.
A programok a Lázár cár térnél kezdődtek,
elsőként a „SZEI-Nagyik” hagyományos
gyógytornájával, melyhez óriási kedvvel
egy kínai turistacsoport is csatlakozott. Ez-

droG sTop!

XXX. évf. | 11. szám
után fergeteges pom-pom számot, akrobatikus emeléseket mutatott be a Daimond
Dance Tse cheerleaderek gyerekcsoportja,
Tari Gabiék egyéni tánca latin zenével varázsolt egyedi hangulatot a korzóra. A déli
órákban Szerda Laciék lélegzetelállító extrém-kerékpáros bemutatót tartottak.
A korábbi nagy érdeklődésre tekintettel
most is meghívtuk Aladics tanár urat, aki
egész nap „Falatnyi egészség – falatnyi rajzon” foglalkozást vezetett. Eljöttek a Lámpások Egyesület tagjai, akik a gyengén
látókat segítő eszközöket mutatták be, érzékenyítő programokról beszéltek, és vakvezető kutya bemutatót is rendeztek. A
Paradicsom Egyesület tandem kerékpárosainak segítségével több gyengén látóval
tekertek végig a korzón „világot látniérezni”.
Mint minden alkalommal, a rendőrségi
autó-, tömegoszlató eszközök-, bűnügyi
technika-, ittas szemüveg-bemutatókat is
nagy érdeklődéssel kísérik a gyermekek és
felnőttek. Délután Police Café a Parton címmel bűnmegelőzési, kábítószer prevenciós
tanácsadások mellett közlekedésbiztonsági, ügyességi pálya, sebességmérő és ütközés-szimulátor aratott nagy sikert.
Nagyon sajnáljuk, hogy érdeklődés hiányában elmaradt az iskolák versenye az egészséges vakációról, okként valószínűsítjük a
tanárok és diákok fáradtságát az év vége
felé. Egyéni szónokként Izbégről Krisztianosz Sgroi mondta el gondolatait az iskolai
egészségről a „Speakers Corner”-en, így ő
bowling- és biliárd-díjat kapott a szereplésért. Köszönjük!
A délután egyik fénypontja volt az Izbégi iskola néptánccsoportja hajdúsági táncok
bemutatásával. Az időjárás kegyes volt
hozzánk a nap folyamán egészen az izbégi
mazsorettek fellépéséig, őket sajnos elmosta a hirtelen jött eső. A programok koronája a Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar
felvonulása volt a Duna-parton, vérpezsdítő

fúvószenével kápráztatták el a hajóval induló turistákat is.
Nyitrai Zsuzsa jóvoltából idén is volt „Egész
nap - Egészséges piac” a Dunakanyar Pilis
Helyi Termék Szociális Szövetkezet tagjaival és térségi termelők áruival.

Köszönjük a támogatást és az aktív részvételt Aknay áginak, Lindenberger Dórinak,
Gottlasz Zolinak, Aknay Zolinak, Nyitrai
Zsuzsának, Kovács ákosnak és Margaritovits Milének, akik nélkül nem jöhetett volna
létre a rendezvény.
reméljük, lesz igény és lehetőség a továbbiakban is hasonló programok megvalósítására.
n GErőCS KATALIN
EGÉSZSÉGES VároSÉrT KÖZALAPÍTVáNy

Köszönetet mondok

városunk vezetésének, az Egészséges Közalapítvány elnökének, Gerőcs Katalinnak,
Dankovics Gergely szentendrei lakosnak a
szűrőkamion megálmodójának és tulajdonosának, a Rendőrkapitányságnak, a Polgárőrségnek és mindenkinek, aki részt vett a
Duna-parti egészségnap megszervezésében
június 11-én.
A kamionban dolgozó orvosok, nővérek lelkiismeretesen mindent megtettek, hogy
minél többen részt vehessünk a szűrőkamion vizsgálatain. Felhívták ﬁgyelmünket a
betegségekre, az egészséges életmódra,
majd továbbították a vizsgálati eredményeket a szakrendelésekre. Ezáltal nemcsak
Szentendrén, hanem amerre járják az országot, sok ember életét mentik meg.
Ismételten köszönet a szervezőknek, és
munkájukhoz további jó egészséget kívánok!
n ProHáSZKA TIBorNÉ

a szentendrei kábítószer Egyeztető fórum szervezésében látogatást tettünk a református Egyház fenntartásában lévő drogterápiás központba, ráckeresztúrra.

A Magyar református Egyház kallódó ifjúságot mentő drogterápiás
otthonába látogattunk el a szentendrei önkormányzat által működtetett KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) szervezésében.
A ráckeresztúri Drogterápiás otthon magát drogmentes közösségként értelmezve szakmai- és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek abból a célból, hogy a lakók saját életdöntésük alapján
a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával megszabadulhassanak a kábítószer szenvedélybetegségéből. Céljuk nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes értékű, szermentes
életvezetés kialakítása.
Az intézményben 35, 16-35 év közötti férﬁ gyógyul. A szakmai személyzet között van pszichiáter, orvos, lelkész és szociális munkás.
A terápia három fázisból áll. Minden fázisban különböző kompetenciákat szereznek meg a gondozottak. A terápia végeztével utógondozó foglalkozáson vehetnek részt. Az utógondozás célja, hogy
a korábban szenvedélybetegek, akik az absztinenciát elérték, a tár-

sadalomba való visszailleszkedéshez a számukra megoldás értékű
segítséghez hozzájuthassanak, hogy a szermentes élet egy választható alternatíva lehessen.
A szakmai tanulmányutat az önkormányzat szervezte, melyen
részt vett az önkormányzat részéről Petricskó Zoltán alpolgármester, a KEF elnöke, valamint Soltész Emese társadalmi kapcsolatokért felelős referens és Kiss ádám jóléti bizottsági tag is.
Képviseltette magát több szentendrei intézmény és iskola (SZEI,
Egészséges Városért Alapítvány, Petzelt szakiskola, Móricz
Zsigmond Gimnázium, II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, Szentendrei Gondozási Központ, Szentendrei rendőrkapitányság, Félkör Alapítvány).

Beiktatták a szentendrei református
Egyházközség új lelkészét
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Június 5-én ünnepi istentisztelet keretében
iktatták be a Szentendrei református Egyházközség új lelkészét, dr. Harmathy Andrást, aki a harminchárom éven át hűséggel
szolgáló dr. P. Tóth Béla lelkipásztor nyugalomba vonulását követően került az egyházközség élére.
A meghívásos lelkészválasztási folyamat
végeredményeként 2016. január 1-től már
dr. Harmathy András tölti be a megüresedett lelkipásztori állást. Feleségének, dr.
Harmathy Andrásné Sárai ágotának a személyében pedig újabb beosztott lelkésszel
is gazdagodott a gyülekezet. Az azt megelőző hónapokban teljes felújításon átesett
parókiát így újból megtöltötte az élet: András és ágota öt gyermekével, Balázs (17),
Dániel (15), Attila (12), Károly (10), Júlia (5)
az óév utolsó napjaiban költözött Szentendrére.
megtalálták már a helyüket szentendrén?
melyek az első benyomásaik a város új lakóiként?
Szentendre mindenki szíve csücske, így természetesen mi is gyakran jártunk ide kirándulni, kikapcsolódni. De hogy itt lakni is
lehetne, arra nem is gondoltunk soha. Bevallom, kicsit álomszerű történet ez… olyan
gyorsan zajlott minden, hogy igazából még
most sem hiszem el, hogy itt élünk. Gondosan felújított parókia várt bennünket, olyannyira, hogy igazából zavarban is vagyunk
tőle. Templom- és gyülekezetépítő múltunkból megszoktuk korábban, hogy amit
magunk elvégzünk, abból lehet gazdálkodni. Ha csöpög az eresz, ha beázik a tető,
ha ránk omlik a vakolat, azt kell megoldani,
élhetővé tenni. Ehhez képest egy ilyen szépen felújított parókiára beköltözni szokatlan érzés, igazi ajándék volt mindnyájunknak.

korábban feleségével a szigetszentmiklós-újvárosi református Egyházközségben szolgáltak; Ön mint megválasztott
lelkipásztor, ágota mint beosztott lelkész.
Hogy vezetett az út ideáig, mi vonzotta a
lelkészi hivatásban?
Én tudatosan nem akartam lelkész lenni...
Abban a gyülekezetben ugyanis, ahol felnőttem, a rendszerváltás előtti években nagyon aktív volt az ifjúsági élet. Az akkori
gyülekezetben az egyetlen élő közösség mi
voltunk – hol lelkészi vezetéssel, hol annak
ellenére. Ebben a közösségben jutottam
hitre, és szerettem meg Isten szolgálatát
mint életformát. Ennek a tapasztalatából,
és az egyetemes papságról vallott református tanítás alapján született meg bennem a
„program”, hogy én majd megmutatom,

hogy egyszerű gyülekezeti tagként is lehet
Istennek szolgálni. Így választottam a villamosmérnöki pályát, és lettem egyetemi tanulmányaim alatt a BME MEKDSZ-es
bibliakörének (újra)alapító tagja. Isten
azonban másként döntött felőlem, így nem
lett belőlem villamosmérnök, mert az ő hívására felhagytam a „kamaszos programommal”, és a műszaki tanulmányok
helyett elkezdtem teológiát tanulni. Nem
bántam meg, sőt hálás vagyok, hogy „teljes
állásban” szólhat az életem az Ige szolgálatáról. Kezdettől ez vonzott engem: az Ige
szeretete, nem valamiféle lelkészi szerep,
vagy karrier.
Szigetszentmiklós fontos állomása volt az
életünknek, ahol a semmiből kellett életre
hívnunk egy új gyülekezetet a lakótelep kellős közepén. Különleges élmény volt, hogy
láthattam, ahogy Jézus a semmiből összegyűjti az ő népét, ahogy közösséget formál
szabadító szeretete, ahogy kirendeli minden szükségünket: Igében, szeretetben, közösségben, munkatársakban, anyagiakban.
Kiváltság, hogy részese, alakítója lehettem
ennek!

januártól már városunkban szolgál egy
teljesen más életutat magáénak tudó közösségben. mi érlelte meg, hogy igent
mondjon a szentendreiek felkérésére?
Egyrészt amiért Szigetszentmiklósra mentünk, azzal a feladattal elkészültünk. Létrehoztunk egy önálló gyülekezetet, templom
is épült, és amikor ez az elhívás megtalált
bennünket, éppen olyan időszakához ért a
gyülekezet is, amikor könnyebben elengedhettük egymást. ágotával már korábban
szerettük volna újrafogalmazni a saját szerepeinket; a legkisebb gyermekünk is már
ötéves, így ágota is aktívabban szeretett
volna visszatérni a munkába. Imádkoztunk
azért, hogy ha most van itt az idő, akkor
Isten készítse ezt elő számunkra. De új helyet nem kerestünk magunknak.
És akkor megjelentek a szentendrei lelkészválasztó presbiterek…
Meg kell mondjam, valóban diszkréten dol-

Fotó: Paraszkay György

Dr. Harmathy Andrással, a református gyülekezet újonnan megválasztott lelkipásztorával beszélgettünk

gozott a lelkészválasztó bizottság, olyanynyira, hogy hozzám csak két nappal előtte
érkezett el a hír... Tudtam, hogy megüresedett Szentendrén az állás, volt javasolt jelöltem is ide, de eszembe sem jutott, hogy
akár mi is lehetnénk azok. Meglepetésként
ért a felkérés, de így visszanézve Isten készített fel, hogy igent tudjunk mondani.
Amikor megszólítottak, öröm volt bennem
is, és ágotában is.

merre szeretné tovább vinni a református
gyülekezet életét?
A mi erősségünk a közösségépítés. Amikor
megnéztük a gyülekezet honlapját, a megjelent lapszámokat, azt láttuk, hogy itt komoly kiépített intézményrendszer működik.
Mi azzal a várakozással jöttünk ide – amit
mi szeretnénk hozzátenni a meglévőkhöz –,
hogy a közösség életét még aktívabbá tegyük. Meglepő, hogy mennyi ﬁatal van itt az
óvódának, gimnáziumnak köszönhetően, és
ez óriási lehetőség is egyben! Ha el tudnánk
érni, hogy a gimnáziumba járók otthonuknak érezzék a gyülekezetet és fordítva, ez
nagyon jó lenne! Intézmény és gyülekezet
kapcsolata ugyanis az egyházunknak is
nagy kérdése. Vannak intézményeink, de
abból nem feltétlen lesz gyülekezeti tagság.
Izgalmas kihívás, hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy az intézmény és a gyülekezet
kölcsönösen erősítse egymást, és ne párhuzamosan, egymástól függetlenül működjön.

az első benyomásokon már túl vannak, de
rengeteg új, ismeretlen feladat vár Önökre.
Az Úr azt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézs 43:5). Ez az az üzenet, ami bátorított az elindulásra, és amibe azóta is
kapaszkodunk. Minden mozgásban van
körülöttünk, ez az új helyzet a munkánkra,
de a családra nézve is egy földrengéssel
felérő változás volt – a megszokott helyek,
emberi kapcsolatok, barátok terén is. Jó
tudni, hogy ő a biztos pont, és ha ő azt
mondja, hogy itt van velünk, akkor a tenger
is lecsendesedik.
n KoLoS EMőKE
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raku kerámia:
az esetlegesség
virtuozitása

a fő térről nyíló Görög utca 2. szám alatti raku manifestations kerámiabolt dísz- és használati tárgyai, design ékszerei, graﬁkái a
japán szépségeszmény, a letisztult raku értékek alapján készültek.

M. Szabó Anikó keramikus az alkotásait – a raku ősi hagyományainak megfelelően – korongozás nélkül, kézzel formázza. A japán
vabi-sabi szépségeszmény alapján, melynek jellemzője a tökéletes
arány, forma és ritmus szellemisége. A máz égetésekor segítőtársai a Föld, a Tűz és a technika lényegéből fakadó megismételhetetlenség. A még izzó kerámiát a földdel takargatva hirtelen lehűti,
így naturális, lecsendesült színei a természet alkotóerejétől módosulva megőrzik azt a pillanatot, amelyben születtek.

A tárgyak megalkotásakor arra törekszik, hogy harmóniába hozza
az ősit, a tradicionálist a modernnel, mint ahogyan a raku teszi ezt
a természetessel és az ember által megformálttal.
A raku tárgyak teremtette hangulatnak köszönhetően – melyet a
japán szépségeszmény, a szemlélődés, a mindennapi élethez való
ﬁgyelmes viszonyulás, a nyugalom jellemez – olyan alkotótér teremtődött, mely vonzóan hat a művésztársakra, designer barátokra. A hasonló ideák, attitűdök, a szépség és természetesség
jelenik meg fő irányvonalként az itt bemutatott darabjaikon.
A tárgyakban lévő egyszerűség a természetes és tudatos életre
tanít. A készítők esszenciaként adnak át így érzéseket, tudást az
ősi bölcsességből. Látogassanak el a raku boltjába, vegyék kezükbe ezeket az alkotásokat, legyen a lakásuk dísze, vagy ajándékozzák jó szívvel szeretteiknek.

raku manifEsTaTions
kiállítás és bolt
szentendre, Görög utca 2.

www.rakumuveszet.hu
m. szabó ankó lakberendező, keramikus, raku designer
06-70-381-5043
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8 óra művészet – 6 helyszín –
2000 meglepetés – 1 shiota-éj

Helyszínek: Czóbel Múzeum, Helytörténeti Kiállítóhely,
Ferenczy Múzeum, Kmetty Múzeum, Szentendrei Képtár, MűvészetMalom

ilyEn mÉG nEm VolT!

2000 ajándék karszalag a program látogatóinak

Az idei Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat szentendrei különkiadása igazi érdekességeket tartogat.
Idén az önkormányzat és a Ferenczy Múzeumi Centrum meglepetéssel várja az érdeklődőket: az együttműködés révén az ElsŐ 2000 rEGiszTrálÓ
inGyEnEsEn VEHET rÉszT a Múzeumok Éjszakája
szentendrei programjain. További információk a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján, a www. muzeumicentrum.hu oldalon olvasható.
MŰVÉSZETMALoM
Bogdányi u. 32.
Kiállítás: A világ közepe – Válogatás a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum képzőművészeti gyűjteményéből
18:00-20:00| Gyermekprogram, kreatív foglalkozás,
könyvbemutató

szimultán malmozás Bándy György Európa-bajnok
malmozóval.
Vedd fel a fonalat! múzeumi játék gyerekeknek
Hogyan kapcsolódhat össze három, látszólag teljesen
különböző kiállítás? Vegyél részt pontgyűjtő játékunkon, járd be Szentendre belvárosát, teljesítsd a küldetést, és minden kiderül!
Helyszín: Czóbel Múzeum, MűvészetMalom és a Fő tér

Cerkabella | könyvbemutató és közös alkotás
Kertész Erzsi: állatKávéZoo. Illusztrátor: Hanga réka.
„állati” humor, frissen tálalt telitalálatok – a Kertész
Erzsi KávéZoojába betévedő állatsereglet sziporkázóan szellemes történetekben elevenedik meg.

mesesarok Hámori Gabriellával
Ha úgy érzed, nem tudsz többet futkározni, sem rajzolni, sem festeni, egy kis pihenésre és meghitt hangulatra vágysz, akkor keresd a mesesarkot! Hallgasd
meg a meséket, amelyeket a kiállításhoz válogattunk!

19:30-20:00 | Tárlatvezetés
A Malom élővilága – Tárlatvezetés művészetkedvelő
természetbúvároknak és természetkedvelő művészkedőknek

20:00-22:30| Tárlatvezetés
Szubjektív tárlatvezetések Pacsika rudolf, regős
Anna, Vincze ottó, drMáriás képzőművészekkel

23:00-24:00| zene
Tudósok-koncert
drMáriás: ének, alt szaxofon, trombita; Gulyás Levente:
gitár; Dezső Antal: bariton szaxofon; Endrei Dávid:
basszusgitár; Jeli Gergely: dob

KÉPTár
Fő tér 2-5.
Kiállítás: Chiharu Shiota: Emlékeső
Shiota-éj
18:00-20:00| Gyermekprogram, kreatív foglalkozás
minden korosztálynak

KULTÚRA

Közösségi történetírás. A Képtár előtt, a Fő téren papírtekercs vár a látogatókra, amelyre elkezdtünk egy
történetet írni, csakhogy elakadtunk. Mindenkit megkérünk, hogy két mondattal segítsen ki bennünket! Ha
megtelik a papír, cserélünk! A szöveget pedig ünnepélyesen felolvassuk este 8-kor!

Vedd fel a fonalat! múzeumi játék gyerekeknek
Helyszín: Czóbel Múzeum, MűvészetMalom és a Fő tér
A küldetés teljesítésére 2 órád van, 18.00-tól 20.00-ig.
18:30| Tárlatvezetés
Somlai-Fischer ádám, Prezi-társalapító

20:00| Gyermekprogram, kreatív foglalkozás
Vedd fel a fonalat! Múzeumi játék gyerekeknek a Múzeumok Éjszakáján – Végállomás. Ha teljesítetted a
küldetésed, vedd át a jutalmad a Fő téren!
20:30-21:15 | zene
Zenés est Hámori Gabriella színésznővel, a Ferenczy
Múzeumi Centrum arcával

21:15-21:45 | Tánc
Gergye Krisztián és a szentendrei Dobkör a Fő téren
A Fő téren Chiharu Shiota Emlékeső című kiállítására
komponált önálló performansza, tér- és kiállításspeciﬁkus előadása látható a szentendrei dob-kör szívet-lelket megmozgató ritmusára.
22:00| Tárlatvezetés
Gulyás Gábor kurátori tárlatvezetése

FErENCZy MÚZEUM
Kossuth Lajos. u. 5.
Kiállítások:
Lois Viktor: Megalázott embervilág (Szentendre
Terem)
Pilisi gótika – II. András francia kapcsolatai (Barcsay
Terem)

19:30| Előadás, zene
Lois Viktor képzőművész mutatja be különleges hangszerszobrait
Az eldobott fémtárgyakból összeillesztett bútor-,
jármű-, majd hangszerszobrairól ismert Lois Viktor
most látható legújabb szériájának alapgondolata az
emberi szabadság korlátozása: a néző kezdeményezheti a mechanikus fémszerkezetek és a hozzájuk kapcsolódó, elnagyolt kidolgozású, ember alakú
faplasztikák mozgatását.

20:00| zene
Tundravoice-koncert
A Lois Viktor ipari fémekből felépített, különleges
hangszerszobrain játszó Tundravoice zenekar 1993
óta rendszeresen lépett fel nemzetközi és külföldi
fesztiválokon. Az együttes vezetője 2005 óta külföldi
helyszíneken alkot, de mostani magyarországi tartózkodása idejére a csapat újra összeállt.

21:00| Tárlatvezetés
Lois Viktor tárlatvezetése a Megalázott embervilág
című kiállításon

21:00| film
Friss témák, friss szemlélet – animációs kisﬁlmek ﬁatal alkotóktól
Válogatás az Eszterházy Károly Főiskola Média és Design Tanszék képanimátor szakirányú hallgatóinak
munkáiból a Pajor-kúria udvarán

22:30| dumaszínház
Szentendrei Galeri
Felméri Péter, a Dumaszínház művésze „dumál”
a Ferenczy Múzeumban
Dumáljunk a szentendrei trendi festőkről, régiekről és
újakról egyaránt, elemezzük, cikizzük a kiállításokat,
festményeket, adjunk hangot szimpátiánknak vagy
nemtetszésünknek. Az origó: a Ferenczy Múzeumi
Centrum gyűjteményének, kiállításainak legszebb alkotásai – szubjektív válogatásban.

24:00 |zene
Csörsz rumen István zenés irodalmi estje
A Trubadúrok és minnesängerek II. András korában
című est a Pilisi gótika – II. András francia kapcsolatai
című kiállításon hangzik el. A trubadúrok és minnesängerek legszebb dalaikból, valamint a keresztes hadjáratok korának néhány dallamából válogatva zenél
Csörsz rumen István (az MTA Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa, számos együttes tagja), aki
az énekszó mellé az ud (arab lant), a mandora (középkori lant) és a ﬁdula (középkori vonós hangszer) hangját vegyíti.
CZóBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.

Kiállítás: Újragondolt Czóbel
18:00-20:00| Gyerekprogram, kreatív foglalkozás
Vedd fel a fonalat! Múzeumi játék gyerekeknek

18.00 | könyv
Könyvszemle – Márai Sándor: A teljes napló 1974–77
Czóbel Béla végigfestett életútja mellé Márai Sándor
élethosszig jegyzetelt, rendszeres, napi penzumként
rótt gondolatainak legújabb kötetét helyezzük.
19:00| Tárlatvezetés
Barki Gergely kurátori tárlatvezetése

KErESKEDőHáZ – HELyTÖrTÉNETI KIáLLÍTóHELy
Fő tér 2-5.
(bejárat a Vastagh György utca felől)
Kiállítás: Múlt a mélyben

18:00 | Tárlatvezetés
Várostörténeti séta Benkovits Györggyel, nem csak
szenioroknak
Benkovits György vízfestő, ahogy magát nevezi.
Szentendrén született, ismeri a település minden szegletét, a házak, a fák, az utcák, a mesterségek és az itt
élők történetét. Képein a város hétköznapjai elevenednek meg.
18:00 | Tárlatvezetések
Formabontó tárlatvezetés a várostörténeti gyűjteményben
(Látogatói csoportok indulása 18, 19, 20, 21 és 22 órakor, a Vastagh György utcai bejárattól)
Múlt a mélyben – helytörténeti kiállítás Szentendre elmúlt századairól. A formabontó tárlatvezetés során
választ adunk arra a sok évszázados kérdésre, hogy
valóban a ruha teszi-e az asszonyt. Néprajzi bemutatónkon a szerb nők viseletével ismerkedhet meg a látogató. A város egyik emblematikus épülete a Fő téri
kereskedőház, melynek egykori lakóit és titkait mutatja be egy kiselőadás. Búcsúzás előtt a szentendrei,
egyedi ízvilágú ürmös bort kóstolhatja meg a vendég.
A bor történetéről, készítéséről Vajda János kézműves
borász, az ősi recept újrafelfedezője beszél.
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programajánló
szentendrei
Teátrum és
nyár 2016
jegyek a szentendrei Teátrum és
nyár idei előadásaira a szentendrei
Tourinfom irodában kaphatók!
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
rendező: Znamenák István
Producer: orlai Tibor
Belépőjegy: 3800 Ft
július 10. vasárnap, 20:00
Ferenczy Múzeum udvara
Esőhelyszín: Városháza díszterme

BoomEranG BaBy
– marlEnE diETriCH aBC
FULLAJTár ANDrEA
zenés színházi estje
A Kultkikötő, a Kultúrpart
és az orfeum közös produkciója
Zöldi Gergely ötlete és fordítása
nyomán, Papp Janó jelmezeivel
Zenészek:
Gátos Bálint – basszusgitár
Gátos Iván – zongora (zenei vezető)
Kaszás Péter – dob
rendező: Novák Eszter
Belépőjegy: 3000 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
rendező: Sipos Imre
Belépőjegy: 3800 Ft

riói hangulat szentendrén

a szentendrei fő téren, a Városi Vendégházban tartották a szentendrei Teátrum és nyár
egyik ősbemutatójának, joão Bethencourt: Telitalálat! című komédiájának sajtó-nyilvános olvasópróbáját. az olvasópróbán már elcsíphettünk pár ütős poént a fergeteges vígjátékból, s az alkotók is megosztották gondolataikat a készülő produkcióról.

Matyi ágota díszlettervező tüzes színekben pompázó ajtók sokaságát rajzolta meg a történet hátteréül, megidézve a színhely: rio de Janeiro forró hangulatát.
„Az ajtók szimbolikus jelentéstartalommal bírnak, a szereplők egy új élet kapujában állnak,
s az ajtók, mint ígéretek tárulnak fel vagy csapódnak be előttük. Ágota egy kulcsokból álló
szélcsengőt is rajzolt az egyik ajtó fölé. Azt gondolom, véletlenek nincsenek, a világ összekapcsolódik térben és időben a különböző gondolatokon keresztül, anélkül, hogy tudnánk
róla. Furcsa módon, nem tudatosan, de a díszlettervünk épp így kapcsolódik a város kulturális életéhez, a Szentendrei Képtárban nemrég megnyílt, kulcsokból készült képzőművészeti installációhoz. A darabválasztásban sokat segített Szentendre mediterrán hangulata.
Számomra a város a pezsgést jelenti, ahol a külvilág zaja, színessége, energiája nagyon komoly életigenlésről szól, csakúgy, mint az egyenlítő mentén, Brazíliában. Nyár van, szól a
zene, megy a meccs a kivetítőn, a Duna-parton. Ezt a forgatagot, fölfokozott, túlfűtött állapotot a zenében is próbáljuk majd megjeleníteni” – vezette fel a próbát a rendező, Sipos
Imre.
Alzirát, a temperamentumos feleséget Kovács Vanda játssza a vígjátékban: „Most, a próbafolyamat elején nehéz a darabról beszélni, általában azt sem szeretem, ha premier előtt
egy héttel kérdeznek a szerepről. Ösztönös vagyok, a próbák folyamán szeretem elengedni
a gyeplőt, hagyom formálódni a karaktert. A színpadon is fontosnak tartom, hogy a történet
minden részletében, a térben jelen legyek, hagyom, hogy megtörténjenek velem az események.”
Bonifácio szerepét őze áron alakítja majd: „Vérbő komédia van a kezünkben, s a szerepben
az jelent kihívást, hogy elkerüljük az öncélú komédiázást, ami teljesen felesleges. Komoly
lélektani hátteret kell építeni, hogy egy vígjáték hitelesen működjön. Ebből a műfajból ez a
darab különösen erős anyag, a színészi munkában is pontosságot igényel. A néző a legjobban mások szerencsétlenségén tud nevetni, így a szerepben ezt a szerencsétlenséget kell
szórakoztatóan ábrázolni. Amúgy a főiskolán angyalarcú banditának becéztek, most kiderül,
méltó vagyok-e a címre.”
„Eredetileg Szente Vajk játszotta volna Bonifácio, és Őze Áron dr. Walter Antunes szerepét,
de előre nem látott egyeztetési nehézségek miatt Vajk végül nem tudta vállalni produkcióban
való részvételt. Több kolléga is örömmel jött volna a remek szerepre, de már valamennyien
kötöttek voltak forgatáson, fesztiválon, vagy más nyári színházi produkcióban. A szereplőkeresés forgatagában végül úgy döntöttünk a rendezővel, hogy az én beugrásommal és a
két férﬁszerep cseréjével oldjuk meg a problémát. Szentendrei munkatársaim között már
amúgy is poén számba megy, hogy nálunk mindenki mindenes, s lám most jól jött, hogy az
igazgatónak a színpadra is van jogosítványa, így megmentheti a produkciót. Vandával még
nem, de Imrével és Áronnal egyébként sok közös produkcióban vettünk már részt, így nagy
nagy örömmel vállaltam a szerepet, hiszen mindig jó dolog nagyszerű színészekkel együtt
játszani egy remek darabban” – mondta a „beugró”, Vasvári Csaba, a Szentendrei Kulturális
Központ igazgatója.
„Még színházigazgató koromban került hozzám ez a darab nyersfordításban, s az keltette
fel a ﬁgyelmemet, hogy ez egy igazi, francia vígjáték a sok ajtóval, állandó, csiki-csuki helyzetekkel” – mesél a darabról Bóka B. László, aki Désy Vilmos fordításának felhasználásával alkalmazta színpadra a művet. „Minden színigazgató álma testesül meg a vígjátékban:
három jó színész, egy díszlet, és egy remek darab. Amikor kiderült számomra, hogy a brazil
név alatt egy Síp utcából származó, zsidó író rejtőzik, még izgalmasabbnak éreztem. Úgy
gondoltam, minden fordulat, minden szituáció eredeti magyar, az a fajta humor, ami csak a
pesti aszfalton képes virágozni. Ez a darab mesterien szépen szól ígéretről, becsületről, és
arról, mi történik, ha a szerencse a nyakunkba szakad.”
n SZ. N.
A Telitalálat! premierje augusztus 5-én, pénteken lesz a Városháza udvarán.

Vasvári a kölcsönös bizalomra épít
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Vasvári Csaba május 1-jétől a szentendrei kulturális központ kinevezett előadóművészeti ügyvezetője. a komoly színházi gyakorlattal
rendelkező színművészt eddigi tapasztalatairól, az idei évadról, terveiről kérdeztük.

nemrégiben, talán nem túl szerencsés időpontban vette át a Teátrum vezetését, hiszen már összeállt a programsorozat…
Nem minősíteném, hogy ez az időpont szerencsés-e vagy sem. El kell végezni a most
aktuális feladatokat, erre koncentrálok.
Azon nincs is értelme lamentálni, mi lett, lehetett volna a szerencsés időpont, mi
történt volna, ha ekkor vagy akkor veszem
át a feladatot. Amúgy, ha már szerencsénél
tartunk, szerencsém van, hogy ilyen csapattal dolgozhatok. Solymosi Helénával közösen vagyunk a Kulturális Központ ügyvezetői, és ő is nagyszerűen végzi a munkáját,
illetve az is kiderült már e rövid idő alatt,
hogy a munkatársaim bejáratott rutinnal,
nagy önállósággal, jó szellemiséggel végzik
feladataikat. Tényleg remek csapat, szeretnivaló emberek!

újszerű felállás ez a városunkban, de máshol sem nagyon gyakori, hogy kettős
ügyvezetéssel működjön egy kulturális kft.
a gyakorlati tapasztalatok igazolták az
előzetes várakozást?
Ha visszatekintünk a korábbi időszakokra,
azt lehet látni, hogy az előző vezetők vagy
a közművelődéshez értettek, és a színházhoz nem annyira, vagy fordítva. A Kulturális
Központ viszont mindkét területtel foglalkozik, tehát itt mindkettőhöz érteni kellene.
Bár még nem kristályosodott ki minden
részlet pontosan, az már látszik, hogy a két
feladathalmaz jól körülírható, jól elkülöníthető, bizonyos esetekben támogatja egymást,
bizonyos
területeken
pedig
összekapcsolódik – úgyhogy kifejezetten jó
megoldásnak tartom a kettős ügyvezetést.

milyen a kapcsolata a városvezetéssel?
Merem remélni, hogy jó. Verseghi-Nagy
Miklós polgármesterrel és Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármesterrel találkoztam
eddig legtöbbször, és elhivatottnak látom
őket. A városházi dolgozók is segítőkészek
és kedvesek. Örülök, hogy bizalmat kaptam
a várostól, ennek következtében én is bizalommal vagyok iránta.

mi a véleménye a Teátrum idei kínálatáról,
amely még nem teljesen az Ön ízlését tükrözi?
Bár a programok összeállításában nem vettem részt kezdetektől, az utolsó ﬁnomhangolásoknál, a program véglegesítésénél
már én is itt voltam. Az idei évad kifejezetten heterogén, színes, sok műfajú, olyan,

mint egy potpuri. A jövőben szerencsés lehetne egy adott tematika mentén összeállítani a programokat, mert erősebb érzelmi
kötődés alakulhat ki egy beazonosíthatóbb,
átláthatóbb programfolyam esetén. A pályázatomban részletesen megfogalmaztam
terveimet, amit a fenntartó el is fogadott.
Ennek fontos eleme, hogy minél több saját
produkció legyen, olyanok, amelyek valóban szentendreiek: ide vannak kitalálva, itt
jönnek létre.

Ezeknek viszont komoly anyagi vonzata is
lenne. mennyire lehet nullszaldós, esetleg
nyereséges a Teátrum?
Magyarországon nem könnyű úgy művészetet csinálni, hogy az ne szoruljon önkormányzati, állami támogatásra. Azt tartom
jó eredménynek, ha vannak olyan előadások, amelyek magasabb fajlagos bevételt
hoznak, és ebből a forrásból olyan produkciókat tudunk bemutatni, amelyek ugyan viszik a pénzt, de kulturális hozadékuk,
szakmai sikerük és elismertségük jelentős.
Nem tenne jót a városnak és a Teátrumnak,
ha csak olyan előadásokat hoznánk ide,
amelyek garantáltan eltartják magukat.
Szentendre nem egy zajos, nagy befogadóképességű terekkel rendelkező város,
ahova megakoncerteket kell tervezni. Nem
is ez a proﬁlja. A város intim, emberközeli
és emberi léptékű, varázslatos hangulatú
tereire más minőségű, más zsánerű előadások illenek. Sokan azt hiszik, hogy az állam,
az önkormányzat az intézményt dotálja.
Látszólag igen, de ez nem itt landol, hanem
a néző zsebében, hiszen a támogatásnak
köszönhetően a jegyárak jóval a piaci ár
alatt vannak. Piaci alapon egy jegy 20-80
ezer forintba kerülne. Viszont a cél nem az,
hogy két ember üljön a nézőtéren, hanem
hogy viszonylag megﬁzethető áron nívós
produkciókat mutassunk be az itt élők és az
ide látogatók számára.

a színházművészeti Bizottság elnökeként
nagy rálátása van a hazai szabadtéri színházakra. mi a véleménye a szentendrei Teátrumról ennek tükrében?
Az egyik legrégebbi szabadtéri színház hazánkban, és több szempontból nagyon unikális. A főváros közelsége egyszerre áldás
és hátrány. Ezt tudomásul kell venni, számolni kell vele, és a benne rejlő lehetőségeket minél jobban kihasználni.
Különleges helyzet volt, amikor Szentendrén megalakult a Teátrum, és sokan nosz-

Vasvári Csaba
1966-ban született. 1992-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán.
Tagja volt a Madách, a Szigligeti
és a Győri Nemzeti Színháznak.
2008 és 2011 között a székesfehérvári
Vörösmarty Színház igazgatója volt.
talgiával gondolnak erre az időszakra. Az
persze nem lehet cél, hogy a régit rekonstruáljuk, mert már nem ugyanazt a hatást
váltaná ki. Azt kell elemeznünk, hogy mitől
élőek ezek az emlékek ma is, mi varázsolta
el akkor az embereket, és egyúttal azt kitalálnunk, hogyan lehet manapság hasonló
hatást kiváltani mai eszközeinkkel.

Végezetül mondjon pár szót a saját magáról, a családjáról, hobbijáról…
A hobbim a szakmám, a családom a családom, én pedig – vezetői munkám kapcsán
– azt tartom fontosnak, hogy mit teszek le
az asztalra, milyen szakmai sikereket ér el
a Szentendrei Teátrum, nem pedig hogy
kivel, hogyan élek, hány gyereket nevelek,
milyen butikban, milyen ruhát vásárolok,
kivel milyen partin villogok. Amúgy meg
nem villogok, és nem vagyok fenn semmilyen közösségi oldalon. Mint egy ódivatú
öregúr, próbálom megőrizni magánszférám
intimitását, és azt az illúziót, hogy a nyilvános és a magánszféra határai még nem
mosódtak el végképp.
n N. E.
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Turul-szobor avatás szentendrén

2016. július 2. (szombat) 14 órától

Szentendre, Sztaravodai út (Skanzen felé vezető út) elején
Közreműködnek a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör tagjai és nemzeti
érzelmű barátai

A szoboravatás után a Kisanyik birtokon

(a helyszíntől kb. 1600 méterre a Skanzen felé vezető út mellett)

nEmzETi roCkkonCErTEk

A belépés ingyenes – jótékonysági rendezvény!

17 órától EGysÉG zenekar
19 órától ÖrÖksÉG zenekar (volt Kormorán tagokkal)
21 órától HisToriCa zenekar
A szünetekben Herceg Ferenc őstörténeti kutató előadásai

Minden magát nemzeti érzelműnek tartó embert szeretettel várnak!

meghosszabbítva!

A Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) pályázatot hirdet „A Dunakanyar kincsei” címmel mozgó- vagy állóképekből összeállított videoklip készítésére. A pályázat célja, hogy a pályázó bemutassa a
Dunakanyar építészeti környezetét, természeti kincseit, kulturális
örökségét vagy közösségi életét.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy fotózásra, videózásra bizonyos helyszíneken írásos engedélyt szükséges beszerezni.
a pályázat beküldési határideje: szeptember 11. (vasárnap) 23:59
óráig
Díjaink
1. helyezett: 1 db tablet
2. helyezett: 1 db e-book olvasó
3. helyezett: 1 db nagy kapacitású pendrive
Közönségdíj
Pest Megyei Könyvtár különdíj
További információ, illetve jelentkezés a Pest Megyei Könyvtár honlapján, www.pmk.hu.

pmk-ajánló

A nyári forróságban is jusson eszébe, hogy meglátogassa a Pest
Megyei Könyvtárat, ahol légkondicionált helyiségeinkben közel 200
000 könyv és több mint 300 folyóirat közül válogatva olvasgathat
érdeklődésének megfelelően. Most nyári akciónk keretében akár
10 könyvet is kikölcsönözhet! A gyermekkönyvtárunk nyári olvasmány ajánlóval és kézműves foglalkozásokkal várja a gyermekeket. részletek a könyvtár honlapján, a www.pmk.hu weboldalon
olvashatók. Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy július 18. és augusztus 20.
között a pest megyei könyvtár zárva tart. Augusztus 22-től (hétfő)
megszokott nyitva tartással várjuk olvasóinkat a Pátriárka utca 7.
szám alatt.

XXX. évf. | 11. szám

szabadon a kötelezőkről

Valóban kötelező a kőszívű ember ﬁai? Elolvassák a kincskereső
kisködmönt a gyerekek? mit olvastassunk helyettük? Hogyan
lehet örömteli tevékenységgé tenni az olvasást? aktuális, szülőt
és pedagógust egyaránt foglalkoztató kérdések ezek.

Május elején „Szabadon a kötelezőkről, avagy ne add fel!” címmel
országos szakmai konferenciát szerveztek a Pest Megyei Könyvtár
munkatársai mintegy 180 fő részvételével. A megyei könyvtár ezt
a napot a kötelező olvasmányoknak szentelte, támogatva ezzel a
pedagógusok, az iskolák és a könyvtárak kapcsolatát. Előadóiktól
azt kérték, hogy a Nemzeti Alaptanterv által előírt – valóban – kötelező olvasmányokról és a pedagógusok által szabadon választható, a szakmai szervezetek által ajánlott szerzőkről, címekről
essék szó. A konferenciához kapcsolódó paravános kiállításuk Kié
az olvasás? címmel a könyvtár előcsarnokában volt megtekinthető.
A téma iránt érdeklődők, akik nemcsak a megyéből, hanem az ország távoli pontjairól érkeztek, Verseghi-Nagy Miklós polgármester
és Werner ákos könyvtárigazgató köszöntője után Arató László és
Fenyő D. György (a Magyartanárok Egyesületének elnöke és alelnöke), Gombos Péter (a Magyar olvasástársaság elnöke), Szilágyi
Zsóﬁa (a Móricz Zsigmond Társaság elnöke), valamint Péterﬁ rita
(a Pest Megyei Könyvtár munkatársa) előadását hallgathatták meg.
A szünetben a Pest Megyei Könyvtár munkatársaiból álló Lib-link
zenekar előadásában Galga menti dalcsokor volt hallható. A délután folyamán Molnár Bence színművész közreműködésével Petőﬁ
Sándor A helység kalapácsa című művének egyszemélyes, interaktív átdolgozását tekinthették meg az érdeklődő könyvtárosok,
tanárok és középiskolás diákok.
Az előadások rögzített változata és diái elérhetők a Pest Megyei
Könyvtár honlapján: http://www.pmk.hu. Ha kíváncsiak rá, hogy a
különböző korosztályok számára milyen olvasnivalót ajánlanak –
akár nyárra – a téma szakértői, kattintsanak a megadott oldalra.

megyei díjat nyert sárady regina

sárady regina, a pest megyei könyvtár munkatársa
június 8-án, zsámbékon
vette át a könyvtáros nap
keretében a nagy ferencdíjat, melyet évente adnak
át pest megyében. a díjra
azok pályázhatnak, akik
még nem töltötték be 35.
életévüket, és tagjai az
magyar könyvtáros Egyesület pest megyei szervezetének.

regina négy éve dolgozik a PMK-ban, jelenleg az állománygyarapítás területén, szlavisztika és informatikus-könyvtáros végzettséggel rendelkezik. A mintegy húszoldalas dolgozatát a
Hangolódjunk elődeinkre! A hangtárak hangzó dokumentumainak
digitalizálása címmel írta meg, és a zsűri az ő pályamunkáját ítélte
ebben az évben a legjobbnak.
„Nagyon érdekesnek tartottam a témát, mert olyan területeket érint
– könyvtár, zene és néprajz –, amelyek közel állnak hozzám. Évekig
zenéltem, a főiskolán néprajzot is tanultam, a könyvtár pedig az
életem része. Nehézséget jelentett, hogy ebben a témában eddig
csak néhány hazai összefoglaló munka született, dolgozatomhoz
kevés szakirodalmat tudtam felhasználni, emiatt is kerestem fel az
országos Széchényi Könyvtár és a Hagyományok Háza munkatársait, s készítettem velük interjút az ott zajló hanganyag digitalizálásról” – mondta regina.
Hangzó dokumentumok digitalizálását hazánkban jelenleg csak
kevés helyen végeznek, mivel költséges tevékenységről van szó,
legfeljebb pályázat útján valósítható meg.
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„Több mint
szomszéd”

könyvbemutató a moziban

Magyar Kulturális Hét Pozsonyban keretében nyílt meg
Aknay János Munkácsy- és
Kossuth-díjas festőművész
kiállítása a Pozsonyi Városi
Galériában. A kiállítást P.
Szabó Ernő, a kiállítás kurátora nyitotta meg. Megtekinthető szeptember 4-ig

június 20-án hétfőn este fél 7 órakor „A TEST MINDENT TUD”
című regényéről Patak Mártával beszélget Szarvas rita olvasó magyartanár a P’Art Moziban (Dunakorzó 18.).
Patak Márta író, műfordító első önálló kötetét a 22. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatták be. Ahogy a fülszöveg
ajánlásában áll, izgalmas történetek sorát ismerhetjük meg a regényben: családokat, tragédiákat, életre szóló barátságokat és
szerelmeket. És mindezek mögött ott húzódik egy sötét téma: a
bácskai vérengzések.
A könyv a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg.

in memoriam deim pál

Május harmadikán búcsúztatta Szentendre a 84 éves korában elhunyt Deim Pált, a szentendrei festők doyenjét. Aki rockenbauer Zoltán szavaival „Nem meghalt, hanem méltósággal bevonult a halhatatlanságba!” Páratlan életműve előtt kívánt tisztelegni a Ferenczy
Múzeumi Centrum a Barcsay Múzeumban megrendezett három napos alkalmi kiállítással.
Az oeuvre-t reprezentáló két teremnyi tárlat anyagát a múzeum gyűjteményéből válogatta
Gulyás Gábor igazgató. A korai, foltokból építkező, lírai temperákkal kezdve, a szentendrei
motívumok erősödésével párhuzamosan kialakult konstruktív képekkel, majd emblematikus motívumának, a bábunak megjelenésével folytatva – a késői, öregkorának szarkasztikus humorára utaló Bevettem című gyógyszeres dobozokból álló embernagyságú
bábujáig.
Június 4-én délelőtt a meghitt tárlaton, a képek előtt felolvasással emlékeztek Deim Pálra
Kolozsváry Marianna és Wehner Tibor művészettörténészek, valamint Hajdú László képzőművész írásaiból és a róla szóló tanulmányokból.
n rAPPAI ZSUZSA

programajánló

Üdvözlet szentendréről

Szentendrei képzőművészek csoportos kiállítása nyílt június 17-én Krakkóban, a Galeria Pryzmat és a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. rendezésében, a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad
keretében.

Tükrök ragyogása

A Múzeumok Éjszakáján nyílik
a Tükrök ragyogása – Szentendre
Szolnokon című kiállítás a Szolnoki
Galériában, június 25-én szombaton,
17 órakor. Beszédet mondanak:
Wehner Tibor művészettörténész,
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, dr. Hóvári János főigazgató
(MANK) és Verebes György, a szolnoki művésztelep vezetője. A kiállítás
kurátora Bereznai Péter festőművész.
19 órától a Vujicsics Együttes ad koncertet.

György ádám
kastélyakadémia

július 4. hétfő 19.00
nyitó koncert
György ádám egész estés koncertje
július 13. szerda 19.00
záró koncert
A záró eseményen György ádám mellett a Kastélyakadémia tehetséges növendékei is fellépnek, akik olyan
neves intézmények tanulói, mint a
New york-i Juilliard Egyetem, a szingapúri Nemzeti Egyetem, a londoni
royal School of Music, vagy Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
Helyszín: Pomáz, Teleki–Wattay-kastély

Vakáció a könyvtárban

portréﬁlm deim pálról

június 24-én pénteken 18:30-kor SoK MINDENFÉLÉBE BELEKAPTAM – Portréﬁlm
Deim Pál képzőművészről a P’Art Moziban.
A ﬁlm előtt bevezetőt mond: Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester.
Deim Pál portréfotói a mozi előterében és a klubszobában láthatóak. Alkotók: Deim Balázs, Deim Péter és Paraszkay György

†

Fájdalommal tudatjuk, hogy Apánk,

Lindner Tibor

nyugalmazott gépészmérnök
május 28-án, életének 78. évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése, kívánsága szerint, szűk családi körben volt az izbégi templom urnatemetőjében
Lindner Monika, Lindner Tamás, Lindner Csaba

szünidei gyermekfoglalkoztató
napok a pest megyei könyvtárban
(pátriárka u. 7.) június 21., 23., 26.
és 30.
Szélforgó, tésztanyaklánc készítése,
gyurmázás, kavicsfestés, színezők,
rejtvények, társasjátékok. Délutánonként mesesarok, papírszínház,
diavetítés.

megalázott embervilág

Lois Viktor Munkácsy-díjas képzőművész Megalázott embervilág című
kiállítása június 2-án nyílt meg
a Ferenczy Múzeum Szentendre
Termében. Keserü Katalin művészettörténész megnyitó beszédét a július
11-én megjelenő számunkban közöljük.
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a Vérszipoly

pápai péter mátyás másodjára rendezi meg szentendrén a Vérszipoly című zenés, rímes vámpírkomédiát. péter lelkesen beszélt a szentendrei
nagyon amatőr színjátszók (s.n.a.sz.) társulatáról és arról, miért ajánlja mindenkinek a színdarabot.

Honnan jött a színtársulat ötlete?
1992-ben keresztanyám, Györe Zsóﬁa alapította a S.N.A.Sz.-t. Mindig érdekelte a színház, de foglalkozását tekintve más irányba
kényszerült. Még diák éveiben a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
vezetett egy diákszínpadot, aminek későbbi utódja lett a S.N.A.Sz.
A társulat első bemutatója éppen a Vérszipoly volt. Ekkor én még
csak négyéves voltam.

XXX. évf. | 11. szám
A lényeg, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy a nézők jól szórakozzanak. Azért is ajánlom ezt a művet, mert a S.N.A.Sz. előadásai mindig ingyenesek. A Vérszipolynak több üzenete is van, hogy
ki melyiket veszi észre, az is nézőspeciﬁkus. A poénokat az előadás előtt nem lövöm le.

n M.

A.

A Vérszipoly rengeteg izgalmat és meglepetést tartogat számunkra, egy felejthetetlen és szórakoztató színdarabnak lehetünk
a résztvevői július 9-én, szombaton, 19:00-kor a PMK színháztermében. A belépő ingyenes!

miért pont ennek a színdarabnak a megrendezését választottad?
2000-ben Békés András, a Teátrum főrendezője lehetőséget adott
a S.N.A.Sz-nak, hogy nyitóelőadásként újra előadja a Vérszipolyt, így
keresztanyám ismét megrendezte. Egy véletlen folytán én is a színjátszók közé kerültem a Halál Fia szerepében. Szerettem próbákra
járni, jókat mókáztunk, sokat lehetett nevetni... A darab hangulata
és a társaság atmoszférája felejthetetlen élmény volt számomra.
Folyton kérleltem keresztanyámat, hogy legyen már újra Vérszipoly,
mert úgy eljátszanék valami komolyabb szerepet, de ebből nem lett
semmi. 2008-ban elhatároztam, hogy ha ő nem, akkor majd én megrendezem, és akkor kiválasztom az egyik szerepet magamnak. Így
is történt. Közben feltűnt, hogy nyolc év telt el a Vérszipolyok között.
Ezt a Dera TV is észrevette, rá is kérdezett, hogy lesz-e 2016-ban
újra Vérszipoly. Erre azt mondtuk, természetesen!

milyen stílusú rendezést helyezel előtérbe ennél a darabnál? milyen technikákat alkalmazol?
Nehéz a saját stílusomat jellemezni, ezt inkább a stáb tudná megválaszolni. Annyit tudok, hogy nem kerülgettem a forró kását, szókimondó voltam, igyekeztem minden kifogásolható dologra
azonnal lecsapni. Ami a technikát illeti: majdnem fele annyi időnk
volt próbálni, mint 2008-ban, így bevezettem egy kis távrendezést
is a S.N.A.Sz. életébe. Ez annyit jelent, hogy mikor már összeállt a
darab, vittünk a próbára kamerát is, és a felvételt utólag végignézve
a próbák idején kívül, e-mailben is adtam néhány instrukciót a csapatnak, hogy gyorsabban haladjunk.
szerinted mit adhat a nézőknek ez a színdarab? mi az üzenete?
Hogy mit adhat a darab, az a közönségtől is függ, ugyanis a szöveg
pontos megértése egyes helyeken igényel némi többletﬁgyelmet.

Booktion! – fociláz, avagy...

szeretettel meghívunk mindenkit a szentendrei folt kávézóba,
egy interaktív, játékos irodalmi esemény, a Booktion! következő
alkalmára június 21. 19:00 órára. a téma: fociláz, avagy rajongás az irodalomban.

De mi is az a Booktion? a rudolf Panka által 2013-ban életre hívott eseménynek már a neve is sokat elárul, a 'book' és az
'action' angol szavakból lett megalkotva, és ennek szellemében
zajlik ez a körülbelül két óra. Irodalmi szövegekkel foglalkozunk
(lehet az vers, dráma, próza, szépirodalom, sci-ﬁ vagy krimi), de
nem passzív befogadóként, hanem aktív, tevékeny és nemegyszer alkotó résztvevőként. Szétszedjük, összerakjuk, továbbírjuk, kibeszéljük, lerajzoljuk, lemozogjuk ezeket a szövegeket,
egy vidám hangulatú közösségi élmény keretében. A műfajok,
szerzők és stílusok palettája igen széles, és van, hogy egy-egy
alkalom nem egy konkrét szerzővel vagy művel foglalkozik,

hanem egy-egy gondolatébresztő témát jár körbe – természetesen akkor is elsősorban irodalmi szövegekből kiindulva.
Fontos tudni, hogy a Booktion! alkalmain nem szövegelemzés
történik – a művek, részletek inkább egyfajta kiindulópontot jelentenek a kreatív gyakorlatokhoz, illetve az esemény általában
legnépszerűbb és legfontosabb részéhez, a beszélgetéshez,
melynek során minden résztvevő bátran elmondhatja gondolatait,
és akár intellektuális vitába is kezdhet a többiekkel.

A következő alkalom témája igazán aktuális: a vidám hangulatú
beszélgetéshez a focirajongás irodalmi feldolgozása adja az
apropót. Akik nem szeretik a focit, azok se ijedjenek meg: általános emberi tapasztalatok után fogunk kutatni...
A program INGyENES.

Helyszín: Szentendre, Folt Kávézó, Kucsera Ferenc utca 11.
A Booktion! Facebook oldala: https://www.facebook.com/
Booktion/
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országos első hely

ajánló

szintentartó nyári
nyelvtanfolyam
szenioroknak

páljános anna a debrecenben megrendezett x. Elek Tihamér szakközépiskolások
országos fuvolaversenyén az első helyet
szerezte meg. a 18 éves diáklány már komoly versenyzői múlttal rendelkezik: a megyei szintű megmérettetéseken mindig az
élen végzett, országos versenyen eddigi
legjobb eredménye a 2. hely volt. Ezúttal a
zsűri az ő előadását ítélte a legjobbnak.

Anna jelenleg a kecskeméti Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskolába jár, de
zenei tanulmányait a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában kezdte. Kilenc éve fuvolázik.
Jövőre felvételizik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, de szívesen menne külföldre is. Jövőjét hivatásos zenészként
képzeli el.
A debreceni versenyre decembertől készült.
Nehéz darabokat kellett bemutatni, 20. századi zeneszerzők műveit, amelyeket nehéz
megformálni, ezért sok idő és energia kellett a megtanulásukhoz. „Az elődöntő nagyon jól sikerült. Pozitívan hatott rám a
légkör, felszabadultan, még tét nélkül játszottam. A döntőben már sokkal jobban izgultam. Nagyon erős volt a mezőny, ezért is
örülök az első helyezésnek. Erőt ad, mert
tudom, hogy tovább léptem egy következő
szintre, hiszen ez komoly, rangos verseny
volt” – értékelte Anna a versenyt.

rÉszreVétel
– rÉV projekt

képzések, műhelyek helyi ifjúsági közösségek 18-30 év közötti vezetői, koordinátorai számára

az aranykor központban június 21én, kedden reggel 9 órától nyári,
angol nyelvi, szinten tartó, társalgási
tanfolyam indul!

Az eredményt persze nem adták ingyen,
sok munka és gyakorlás van mögötte. A
napi háromórás gyakorlás bizonyult ideálisnak, mert erre még maximálisan tud koncentrálni, és nem fárad el annyira, hogy már
nyűg legyen számára.
Anna ezúton is köszöni tanárai támogatását az elért eredményben. Kecskeméten
Dratsayné Berényi Bea, Szentendrén pedig
Herczegh Mária és Kovács Zsuzsanna segítették tanulmányaiban, s adtak neki erőt
a folytatáshoz, az előre lépéshez.
Érdekel, hogy mi lesz a településeddel húsz
év múlva? Mindig is érdekelt, hogyan tehetsz a saját településedért? Felismerted,
hogy mi hiányzik a településről? Észrevetted, hogy mi az, ami nem jó? Szeretnél változást elérni saját lakóhelyeden? Szeretnéd, ha ezáltal a közösség tagjainak életminősége javulna? Csatlakozz!
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GyIÖT) idén tavasszal elindította
nagyszabású projektjét, a rÉszreVételt,
amely az Európai Bizottság Erasmus+ Program támogatásával valósul meg. A projekt
kiemelt fontosságú része 40 településen
fenntartható közösségek tervezése, ifjúsági
közösségek bevonásával.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GyIÖT) 1996-ban jött létre azzal a
céllal, hogy megteremtse a hazai települési
szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok (GyIÖK) közös fellépésének lehetőségét, valamint a településeken aktív
ﬁatalok számára találkozási lehetőséget
biztosítson. A Társaság kiemelt célja, hogy
az általuk elérhető valamennyi módszerrel
előteremtsék a már működő, illetve az alakulni kívánó gyermek- és ifjúsági önkormányzatok
szakmai,
módszertani
segítségét (képzések, fórumok találkozók
szervezése, információs és szakmai kiadványok megjelentetése, a folyamatos információáramlás elősegítése).
További részletek: www.reszrevetel.hu

Esposito Nikoletta tanárnő tanfolyamára bárki jelentkezhet, aki elmúlt 50
esztendős, és Szentendrén vagy
annak környékén él. A kurzus beszélgetés-centrikus lesz – és ahogy a
címe is mutatja, célja a szinten tartás
a nyári időszakban.
Jelentkezni az óra előtt a Korközpontban (Dunakorzó 18. I. emelet)
lehet, a tandíj 10.000 forint, amely az
áFá-t is tartalmazza.
A tanfolyam 7 alkalmán 3-3 3 levelezős tanóra lesz megtartva.
Szeretettel várják a hallgatókat nyáron is a Korközpontban!
Tanulni sohasem késő!

Traineek
korrepetálnak
angolul
diákokat a nyáron

az English Center szentendre első
nyelviskolájaként elkötelezett abban,
hogy támogassa a helyiek angoltudását. Ehhez eredményes és költséghatékony módon egyetemista
traineeket von be és korrepetáló
kurzusokat szervez, elsősorban
diákok részére a nyáron.

„Tapasztalatunk szerint a gyerekek
könnyen megtalálják a hangot a traineekkel. Elfogadják tőlük az új ismeretet, szívesen készítik el a leckét és
motiváltan járnak órára. Szeretik a
traineeket” – mondta lapunknak Balogh Zsuzsa, az iskola vezetője.
Az English Center a lehetőséggel a
traineeket is támogatni kívánja, hiszen irányított és támogatott háttérben szerezhetnek unkatapasztalatot
egyetemi éveik mellett. ráadásul
a traineek maguk is szentendreiek,
a Templomdombi iskolába jártak,
és több volt móriczos diák is van
közöttük.
A traineek bemutatkozó videóját és a
lehetőségről bővebben az iskola honlapján lehet olvasni: englishcenter.hu”
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a VáCi szakkÉpzÉsi CEnTrum
pETzElT jÓzsEf szakkÖzÉpiskolája És szakiskolája
Szentendre, római sánc köz 1.

2016/2017. tanévben indítandó képzések
iskolai rEndszErŰ – ÉrETTsÉGirE ÉpÜlŐ
szakkÉpzÉs (ingyenes képzés)

Vendéglátásszervező
Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – nappali vagy esti tagozat (jelentkezők többségi igénye alapján)
Előképzettség: érettségi
(sikertelen érettségivel is megkezdhető a képzés)

Turisztikai szervező, értékesítő
Emelt szintű szakképzés
2 évfolyam – nappali vagy esti tagozat
(jelentkezők többségi igénye alapján)
Előképzettség: érettségi
(sikertelen érettségivel is megkezdhető a képzés)
iskolai rEndszErŰ – fElnŐTTokTaTás
(második szakképesítés megszerzése is
ingyenes)

Vendéglátó-üzletvezető
ráépülő szakképzés
1 évfolyam – levelező munkarend
(heti egy jelenléti nap)
Előképzettség:
szakács, cukrász, pincér, vendéglátó-eladó, vendéglős szakképesítések

pincér/szakács/Cukrász
Középfokú szakképzés
2 évfolyam - levelező munkarendű képzés
(heti két jelenléti nap)
Előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, tankötelezettségi koron túli jelentkezők részére

szakmai végzettséggel rendelkezők érettségire
történő felkészítése
2 évfolyam – esti munkarendű
képzés
(heti három jelenléti nap) Előképzettség:
bármely szakmában szerzett szakmai bizonyítvány

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió országaiban végezhető szakmai gyakorlatok is
támogatják.
Felvilágosítás:
Énekes rita igazgató
Telefon: +36-26-312-167
e-mail: info@petzeltj.hu
Beiratkozás:
munkaidőben az iskola titkárságán

ima – szablya – rokolya

XXX. évf. | 11. szám

Nincs olyan iskola ma Magyarországon, ahol ne jelentene kihívást az úgynevezett „Z-generáció” oktatása, nevelése, integrációja. Az ezredforduló óta tanulmányok sora születik, amelyek megállapítják, hogy egyre kevésbé
eredményes az oktatásban a korábbi helyhez kötött, a tanár-diák leosztott szerepén alapuló, teljesítményközpontú, memorizálásra épülő módszer. A Z-generációnak ugyanakkor az elszigetelt tényekkel szemben tanúsított ellenállása
mellett korlátlan igénye van a felfedezés örömére és a kontextusba ágyazott
tudásra. Sokkal fogékonyabbak az interakcióra épülő tudománykommunikációra, mint a merev keretek között működő tudásközvetítésre. A tanárok, akik
világszerte küzdenek azzal, hogy a gyerekközösségek jóval gyorsabban változnak, mint az ő képzésükre fenntartott oktatási rendszer, mi mást is tehetnének, mint hogy kreatív módon viszonyulnak a problémához.
Ez történt a Szentendrei református Gimnáziumban is, ahol 2016 tavaszán
Hidvégi Eszter osztályfőnök komplex pályázati programot valósított meg a 6.b
osztállyal. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából olyan meghívásos pályázatot hirdetett, amely Magyarország nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi
hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatását tűzte ki célul. A pedagógusok felmérték, hogy kis szerencsével olyan projektet valósíthatnak meg, amely egyszerre lehet
közösségépítő osztályprogram és személyiségközpontú tehetséggondozás,
ezért benyújtották „Ima – szablya – rokolya” című komplex pályázatukat. A
tervek között szerepelt több múzeumi óra, tehetséggondozó foglalkozás, a
különböző tanórák anyagára épülő csoportmunka, jelmezes bemutató, saját
kiállítás megvalósítása és egy kétnapos tanulmányút. A szórakoztató, gazdagító és tehetséggondozó programok mellett ugyanakkor külső szakemberek
azonosították az alulteljesítő tehetségeket, illetve a gyerekekkel önismereti
foglalkozáson tanították meg saját belső értékeik felfedezését.
Ezt követően a 6.b osztály kétféle időutazást is tett. Egyszer a szentendrei
Skanzen és a budapesti Néprajzi Múzeum programkínálata segítségével a hagyományos magyar parasztság és a nemzetiségek egykori életébe pillanthattak be. Jelentést nyert számukra a hon- és népismeret órákon hallott sokác,
bunyevác, szerb, sváb kifejezés, úgy, hogy mindez kulturális és vallási szokások, az építészeti és a tárgyi örökség megismerésével is párosult. A diákok a
népi mesterségekkel a gyakorlatban is megismerkedhettek a Skanzenben és
a Szent András általános Iskolában. Meglepte őket, mennyire más élete volt
a régi gyerekeknek, hiszen a ház körüli teendők gyakorlati nehézségeivel többen csak most találkoztak először.
Másodszor a középkorba, főképp Hunyadi Mátyás idejébe látogattak el. A tanulók a korábbi ismereteiken túl képet kaptak a korszak emberének hitéletéről,
hétköznapjairól, küzdelmeiről, csoportokban plakátokat, portfóliókat készítettek, családtörténeteket dolgoztak fel. Egy jelmezes bemutató segítségével fejlődött kreativitásuk, önbizalmuk, egy kódex elkészítésével ízelítőt kaptak az
újságírók, szerkesztők munkájából. Itt aztán saját bőrükön tapasztalták meg,
mi az egyéni felelősség, mit jelent, ha a csoport egyik tagja hanyagul, késve
végzi el munkáját, miközben a pályázati keretből beszerzésre került tableteken
is osztozniuk kellett információszerzés, majd annak feldolgozása közben.
Egy május eleji kétnapos kiránduláson pedig még tovább léphettek, rácsodálkozhattak Pécs és Dombóvár értékeinek és látnivalóinak sokaságára, gazdag
történelmi múltjára, majd a bikali Élménybirtokon beleszippantottak a középkori élet és lovagkor hangulatába, valamint nyüzsgő eseményeibe. Az apródképző és fabatkás tematikus foglalkozásokon, a lovagi tornán, a színházi
előadáson és az azt követő eseményeken korabeli ruhát öltve ők maguk is
aktív részeseivé váltak az életre keltett középkori Magyarországnak.
A közel öt hónapos foglalkozássorozat záró epizódjaként a diákok „Utazás”
kiállítás címmel mutatták be a program eseményeit, eredményeit. A kiállítást
a megvalósítás során készült képek, bemutatók, a kódexeket reprezentáló tárgyak tárlata, az aulában levetítésre kerülő prezentációk tették teljessé. A gyerekek számára maradandó élményt jelentett a több, egymásra épülő elemből
felépülő eseménysor, a közös munka. Bármennyire is féltjük ezt a generációt,
hogy a folyamatos multimédia, valamint internethasználattól valós élethelyzetekben csökken a koncentrálóképességük, kitartásuk, együttműködő-képességük, most bebizonyosodott, szárnyakat kapnak, ha képességeikre,
habitusukra épülnek az őket fejlesztő programok.
n BErÉNyI MArIANN
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iskolakezdő adománygyűjtési
akció: július 1.-szeptember 5.!

Alapítványunk – Philanthropy Alapítvány – szeretné könnyebbé
tenni az iskolakezdést, ezért július 1. és szeptember 5. között használtruha, játék és tanszer gyűjtést szervezünk! Az adományokat iskolakezdés elején nyújtjuk át a rászoruló családoknak. Továbbá
gyűjtünk tartós élelmiszert is, szintén a rászoruló családok részére,
s a nyár folyamán osztjuk ki.
A gyűjtésben partnerünk a Castrum Center Kft. Gyűjtésünk helyszíne 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 21-23. – Castrum Center
További tájékoztatás: erikatoth@philanthropyalapitvany.hu

ismét „Határtalanul”
kirándult a rákÓCzi

Immár harmadik alkalommal, május 17-21. között, hagyományt
folytatva a „Határtalanul” program keretében a II. rákóczi Ferenc
általános Iskola és Gimnázium 7. évfolyamos diákjai és kísérői,
olga néni, Csaba bácsi, Irma néni, Berci bácsi és Edit néni részt vehettünk egy felejthetetlen, ötnapos kiránduláson.
Érmelléktől az Erdélyi-szigethegységen át Dél-Erdélyig és Bánságig
tartó túra során számos történelmi, építészeti emlékkel ismerkedhettünk meg. A csodás tájak, természeti kincsek egyaránt programunk színesítői voltak.
Az Érsemjénben született Kazinczy Ferenc író, költő, a nyelvújítás
vezéralakjának szobránál tettük tiszteletünket és elevenítettük fel
a nyelvújítók által javasolt, de meg nem honosodott szavakat, mint
például hányító, restnök.
Kirándultunk a Bihari földvárnál, s ismertük meg történelmi jelentőségét. Városismereti vetélkedőn mérhették össze tudásukat tanulóink, akik 8X6 fős csapatokban versenyeztek végig az utunk
során. Kirándultunk a Sonkolyosi-szorosnál, Királyhágónál, a Tordai-hasadékban, ahol Szent László elhullatott pénzét is kerestük,
miközben a gyönyörködtünk a Hesdát-patak sok-sok ezer éves eróziójának eredményeként kialakult szorosban és mészkőképződményekben. A Tordai sóbánya történelmi-gazdasági érdekessége
mellett a kiváló akusztikájával, és a látogatók szórakoztatására
épült belső csónakázótóval, panorámalifttel, óriáskerékkel, játszótérrel nyújtott élményt.
Mindannyiunk számára egy életre szóló élményt adott a torockói
Szent-Teréz otthonnak kis lakóval történt találkozásunk. Diákjaink
szüleik és saját adományaikat vitték el a szegénysorban nevelkedő
gyermekek segítésére, akikkel beszélgethettek, játszhattak, és ismerhették meg mindennapjaikat.
Magyarvalkón a Kalotaszegi templomot, Körösfőn a református
templomot látogattuk meg, valamint I. rákóczi György emlékét és
Vasvári Pál kopjafáját.
Kalotaszeg népviseletét saját bőrén érezhette az a két diákunk, akit
beöltöztettek, és modellként rajtuk mutatták be az egyes ruhadarabok jelentését.
Megismerhettük Kolozsvárt, megkerestük a Házsongárdi temetőben híres magyarok sírhelyeit. A programunk része volt Gyulafehérváron a vár és a székesegyház megtekintése, de eljutottunk
Vajdahunyad várába is. Déva várát siklóval hódítottuk meg. Aradon
a Szabadság-szobor és a Vértanúk emlékművénél koszorúzással,
szalagkötéssel ért véget ez a tartalmas kirándulás.
Az utunk során Polacsek Tamás kolozsvári tanár volt az idegenvezetőnk, aki nemcsak a régmúlt történelmi alakjaival, a táj bemutatásával, hanem szép versmondásával is elvarázsolt minket, ezért
hálával gondolunk az együtt töltött időre.
n CSUrJA EDIT

OKTATÁS

fElHÍVás lETTorszáGi
fEszTiVálon ValÓ
rÉszVÉTElrE

Elmúltál 18 éves? akkor a győztes csapatban a helyed!

Várjuk azon lelkes, angolul beszélő ﬁatalok jelentkezését, akik
szívesen eltöltenének 10 napot Lettországban, a European People’s Festivalon.
Szentendre lett a tavalyi nyertes, legyél Te is a csapatunk tagja
idén! július 23 – augusztus 1. között felejthetetlen kalandban
lesz részed. Ha otthon érzed magad a sportok világában (röplabda, kosárlabda, ﬂoorball, foci) és szívesen kipróbálnád
magad idegen nyelvű környezetben, ne várj tovább, utazz velünk! részvételi díj 61 000 forint, amely tartalmazza az autóbusszal való utazást, napi háromszori étkezést, szállást.

További információ: Jolanda Willemse +36 30 279 2688 és
www.facebook.com/EPF2016

nemzeti Tehetség
program a petzeltben

A Váci Szakképzési Centrum Petzelt
József Szakközépiskolája és Szakiskolája az idei tanévben első ízben pályázott a Nemzeti Tehetség Program
„A szakképzésben résztvevő tehetséges ﬁatalok tehetséggondozásának
és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatására”
kiírt pályázatára, melynek keretében
azoknak a vendéglátás területén tanuló diákoknak szerettünk
volna lehetőséget teremteni a tanulásra, akiket a cukrászat és
annak egy magasabb szintű művészi ága, a cukrász artisztika érdekel. A közel 4 hónapos program során iskolánk 12 tanulója sajátíthatta el, hogy hogyan kell desszerteket, bonbonokat, tortákat
dekorálni úgy, hogy közben saját fantáziáját, kreativitását is beleviszi az elkészített termékbe. Iskolánk szakoktatói és szaktanárai
mellett szakemberek segítettek a diákoknak a különböző díszítőtechnikák elsajátításában. Hankó Szilvia, a Horváth Cukrászda
cukrásza a karamellezés és a cukordíszek készítésének világába
vezette be a tanulókat, Szvicsek Zita a kakaófestést, a Szabó Marcipán Múzeum Kft. dolgozói pedig a marcipánﬁgurák készítését
gyakoroltatták be a diákokkal. Segítségüket ezúton is köszönjük!
Pályázati támogatásból szakmai kirándulásokra, szakmai versenyekre, üzemlátogatásra is eljutottunk.
A program zárásaként 2016. június 02-án diákjaink a Pest Megyei
Könyvtár aulájában megrendezett kiállításon mutathatták be az általuk elképzelt és megvalósított díszmunkáikat, ehető festményeiket, marcipánﬁguráikat. A kiállítást a tanulóinkon kívül körülbelül
200 látogató tekintette meg és adta le szavazatát a tortákra. A szavazatot leadott vendégek között 3 db csokoládétortát sorsoltunk
ki, melyet szintén a mi diákjaink készítettek. A kiállítás kísérőeseményeként az érdeklődők kipróbálhatták a kakaófestést, cukorvirág és marcipánﬁgurák készítését is.
Összességében egy nagyon jól sikerült program volt, ahol sokat
tapasztaltunk, sokszor közösen tanultunk és tanár-diák egyenrangú partnerként dolgozott, hogy az alkotások megszülethessenek. Jó hangulatú kirándulásainkon igazi csapattá kovácsolódtunk
össze, így bízunk benne, hogy a jövő tanévben is folytathatjuk az
elkezdett munkát további tanulók bevonásával.
n CSoNToS MóNIKA ProJEKT-VEZETő
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KULTÚRA

kiállÍTás

Ferenczy Múzeum Szentendre-terem,
Kossuth Lajos utca 5.
mEGalázoTT EmBErViláG / lois
VikTor
Megtekinthető: augusztus 7-ig, hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig.

július 27. szerda 11.00
szEnior szErda
Lois Viktor kiállításához kapcsolódó
program nyugdíjasoknak
Előadó: Bodonyi Emőke, művészettörténész
Belépőjegy: 600 Ft

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.

EmlÉkEsŐ
Chiharu Shiota japán képzőművész kiállítása
Megtekinthető július 31-ig, hétfő kivételével 10.00-18.00
Kurátor Gulyás Gábor
július 23. szombat 15.00
kuráTori VEzETÉs CHiHaru
sHioTa TárlaTán
előzetes regisztrációhoz kötött: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu

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

Gőzhajó Kávézó
Gőzhajó u. 3.
luzsiCza árpád GrafikusmŰVÉsz kiállÍTása
Megtekinthető augusztus végéig, a kávézó nyitva tartási idejében
Keresztény Múzeum
Esztergom
Mindszenty hercegprímás tere 2.
anno sanTo
Szakács Imre László festőművész kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig
Pozsonyi Városi Galéria
Úri u. 19.
Pálffy-palota
ÉGi – fÖldi szfÉra kÖzÖTT
Aknay János kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

mozi

XXX. évf. | 11. szám

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

június 20. hétfő
18.00 MIELőTT MEGISMErTELEK (110’)
(16) f: Emilia Clarke
18.30 KÖNyVBEMUTATó: A TEST MINDENT TUD (Lásd a 2. oldalon)
20.00 CAroL (118’)(16) f: Cate Blanchett, rooney Mara
június 21. kedd
16.45 A LAKáS (97’)(12) – különleges
ﬁlm
18.30 EGy őrüLT PILLANAT (105’)(16)
– LÉLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.20 EGy SZó MINT SZáZ: SZErELEM! (100’)(16E) romantikus vígjáték

június 22. szerda
18.00 CAroL (118’)(16) f: Cate Blanchett, rooney Mara
20.05 A PÉNZES CáPA (100’)(16) főszereplő: Julia roberts és George Clooney
június 23. csütörtök
18.10 A LAKáS (97’)(12) – különleges
ﬁlm
20.00 A MoDELL (105’)(16)

június 24. péntek
16.45 SZELEBUrDI SVÉD CSALáD NyArAL: ALL INCLUSIVE (90’)(12 – családi
ﬁlm
18.30 SoK MINDENFÉLÉBE BELEKAPTAM - DEIM PáL portréﬁlm (53’)
20.00 NEoN DÉMoN (110’)(16E) f:
Keanu reeves, Christina Hendricks

június 25. szombat
MÚZEUMoK ÉJSZAKáJA
16.00 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI IV/1.
VATIKáNI MÚZEUM (70’)(6)
17.15 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI IV/2
FIrENDZE UFFIZI KÉPTár - színes, mb.
olasz (100’)(12)
19.00 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI IV/4.
LEoNArDo DA VINCI: A LáNGELME MILáNóBAN

színes, mb., olasz (82’)(6)
20.30 VIVIAN MAIEr NyoMáBAN
(83’)(12)

június 26. vasárnap
16.00 SZENILLA NyoMáBAN
(105’)(KN) – a kék halacskáról…
17.50 ANyáK NAPJA (119’)(12) f: Jennifer Aniston, Julia roberts, Kate Hudson
20.00 NEoN DÉMoN (110’)(16E) f:
Keanu reeves, Christina Hendricks

június 27. hétfő
18.00 SZCIENToLóGIA A HIT BÖrTÖNE
(118’)(16)
20.00 SZEMFÉNyVESZTőK 2.
(130’)(12) Öt zseniális szemfényvesztő

június 28. kedd
18.15 ÉVSZAKoK (97’)(6) francia természetﬁlm
20.00 ANyáM ÉS MáS FUTóBoLoNDoK A CSALáDBóL (118’)(12) Fekete
Ibolya ﬁlmje
június 29. szerda
18.00 NEoN DÉMoN (110’)(16E) f:
Keanu reeves, Christina Hendricks
20.00 A MoDELL (105’)(16)

június 30. csütörtök
18.00 A MoDELL (105’)(16)
20.00 KÖZPoNTI HÍrSZErZÉS (107’)
(12) akció-vígjáték

július 1. péntek
15.00 VAD KUNSáG - A PUSZTA rEJTETT ÉLETE (60’)(6) Mosonyi Szabolcs
ﬁlmje
16.05 SZELEBUrDI SVÉD CSALáD NyArAL: ALL INCLUSIVE (90’)(12) – családi
ﬁlm
17.45 A FüGGETLENSÉG NAPJA - FELTáMADáS (123’)(12E)
20.00 KÖZPoNTI HÍrSZErZÉS
(107’)(12) akció-vígjáték
július 2. szombat
15.00 VAD KUNSáG - A PUSZTA rEJTETT ÉLETE (60’)(6) Mosonyi Szabolcs
ﬁlmje
16.05 SZELEBUrDI SVÉD CSALáD NyArAL: ALL INCLUSIVE (90’)(12) – családi
ﬁlm
17.45 A FüGGETLENSÉG NAPJA –
FELTáMADáS (123’)(12E)
20.15 KÖZPoNTI HÍrSZErZÉS (107’)
(12) akció-vígjáték

július 3. vasárnap
15.30 FArKAS ToTEM (121’)(12) kalandﬁlm
17.45 A BIGGEr SPLASH (124’)(16) f:
Dakota Johnson, Tilda Swinton

20.00 A FüGGETLENSÉG NAPJA - FELTáMADáS (123’)(12E)

július 4. hétfő
15.30 A FüGGETLENSÉG NAPJA - FELTáMADáS (123’)(12E)
18.00 NEoN DÉMoN (110’)(16E) f:
Keanu reeves, Christina Hendricks
20.00 KÖZPoNTI HÍrSZErZÉS (107’)
(12) akció-vígjáték

július 5. kedd
17.00 VIVIAN MAIEr NyoMáBAN
(83’)(12)
18.30 ÉVSZAKoK (97’)(6) francia természetﬁm
20.15 A BIGGEr SPLASH (124’)(16) f:
Dakota Johnson, Tilda Swinton
július 6. szerda
17.00 VAD KUNSáG - A PUSZTA rEJTETT ÉLETE (60’)(6) Mosonyi Szabolcs
ﬁlmje
18.05 ANyáM ÉS MáS FUTóBoLoNDoK A CSALáDBóL (118’)(12)
20.15 KÖZPoNTI HÍrSZErZÉS (107’)
(12) akció-vígjáték
július 7. csütörtök
15.30 VIVIAN MAIEr NyoMáBAN
(83’)(12)
17.00 A MESSZI ÉSZAK (81’)(6E) –
családi ﬁlm
18.30 A MoDELL (105’)(16)
20.20 AZ EMBEr, AKIT oVÉNAK HÍVNAK (120’)(16)

július 8. péntek
14.20 A FüGGETLENSÉG NAPJA - FELTáMADáS (123’)(12E)
16.40 A MESSZI ÉSZAK (81’)(6E) – családi ﬁlm
18.10 AZ EMBEr, AKIT oVÉNAK HÍVNAK (120’)(16)
20.15 A FüGGETLENSÉG NAPJA - FELTáMADáS (123’)(12E)
július 9. szombat
16.30 A MESSZI ÉSZAK (81’)(6E) –családi ﬁlm
18.00 A FüGGETLENSÉG NAPJA - FELTáMADáS (123’)(12E)
20.15 A BIGGEr SPLASH (124’)(16) f:
Dakota Johnson, Tilda Swinton

július 10. vasárnap
15.00 A MESSZI ÉSZAK (81’)(6E) – családi ﬁlm
16.35 A MESSZI ÉSZAK (81’)(6E) – családi ﬁlm
18.00 FArKAS ToTEM (121’)(12) kalandﬁlm
20.10 AZ EMBEr, AKIT oVÉNAK HÍVNAK (120’)(16)
Moziprogramok, online jegyfoglalás:
www.partmozi.hu

A mozi
2016. július 11-től
augusztus 7-ig zárva tart.
Nyitás:
augusztus 8-án.

Minden Kedves Nézőnknek
kellemes nyarat,
jó pihenést
kívánunk!

nemcsak focirajongóknak!
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KULTÚRA
kEdVEs káVÉzÓ

Fő tér 13.
(26) 950-489

kávézó és étterem

A Fő tér és a Városház tér között található
Kedves Kávézó – ki hinné – idén már harmincéves. Bár megtartották nevükben a
kávézó szót, a két éve megnyitott grillkonyhának köszönhetően a kínálat egyre inkább
az étterem felé tolódik. A változások már
nyolc éve kezdődtek, amikor az utcafrontra
nyíló üzlethelyiséget egybenyitották a hátsó
helyiségekkel. A lényegesen nagyobb térben, melyhez egy leánderekkel körbevett
terasz is tartozik, akár hatvan vendég is kényelmesen elfér. A kávézó-étterem vezetői,
Pivarcsek Antal és Ludányi József szerint a
Kedves remek helyszíne lehet különféle
rendezvényeknek, osztálytalálkozóknak,
esküvőknek. Az árakkal, a különféle szolgáltatásakkal, az egész éves nyitva tartással nem a szezonális turizmusra építenek,
hanem elsősorban a helyiek igényeit szeretnék kielégíteni.

Csak egészségesen!

Kínálatukban elsősorban könnyű grillételek,
rostonsültek, különféle burgerek szerepelnek, melyeket kizárólag jó minőségű,
egészséges alapanyagokból készítenek,

természetesen olívaolajjal. Csak frissen
készített ételeket szolgálnak fel, a szendvicsekhez frissen sütik a bagettet. Specialitásuk a saját maguk által összeállított
lazacburger, illetve a kézműves hamburger,
amelynek már a látványa is ﬁgyelemfelkeltő. Az árak nagyon barátságosak: az ételek többsége 850-1350 Ft között van.
Kávézóról lévén szó, természetesen nem
hiányozhatnak a kávékülönlegességek, a
látványosan elkészített limonádék, koktélok
sem. Nem véletlen, hogy a TripAdvisor a
helyi kávézók között az 1. helyre rangsorolta.

foci EB három kivetítőn

Talán nemcsak a férﬁak érdeklődését kelti
fel a Kedves kávézó szolgáltatása: a foci EB

mérkőzéseit három nagyméretű képernyőn
élvezhetik a vendégek, így még az sem jelent problémát, ha egyidőben két meccset
játszanak. A társasjátékairól – sakk, kártya,
QuizNight – is jól ismert kávézó az EB ideje
alatt izgalmas fogadójátékot indított el. A
Tippelj és nyerj! játék lényege, hogy a vendégek tippelhetnek a végeredményre, és ha
eltalálták, akkor a mérkőzés ideje alatt fogyasztott ételek-italok árát az étterem állja.

színház és gasztronómia

Ha nyár és Szentendre, akkor Teátrum! A
két hónapon keresztül zajló programözönbe a Kedves Kávézó is bekapcsolódott:
az aznapi színházjeggyel rendelkezők
jegyük felmutatásával 10% kedvezményben
részesülnek az étterem áraiból.

dumTsa korzÓ – kulturális és kulináris
fesztivál szentendre belvárosában

október 16-ig minden pénteken, szombaton, vasárnap Szentendre belvárosában, a Dumtsa Jenő utcában

június 24-25-26. szEnTEndrE rETro

Megidézik az 50-es, 60-as, 70-es éveket. Ízek, hangulatok, érzések villannak fel kicsit viccesen, néhol ironikusan. Beköltözik
az utcába a retro Design Center Múzeum. Várják a nosztalgiázni és a korszakkal ismerkedni vágyókat egyaránt!

július 1-2-3. dumTsa korzÓ szÜlETÉsnap

4 éves lett a Dumtsa Korzó! ünnepeljünk együtt remek zenékkel,
ﬁnom tortával, koccintással. A gyerekek Dumtsa sütit süthetnek, és szülinapi meglepetés programok is tarkítják a hétvégét!
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1992-ben alakult, 2010-ben megszűnt, 2016-ban találkozott

Tóth Lajos és dr. Bartha Zsolt

Beérett az éves
munka gyümölcse
a pinkeknél

Május végén rendezték Budafokon a tavaszi versenyidény utolsó utánpótlás versenyét az akrobatikus rock and roll
táncsportban. Szentendre városát a Pink
Panthers Akrobatikus rock And roll Táncsport Egyesület képviselte.
A nap fénypontja egyértelműen a serdülő
páros kategória döntője volt, ahol a Horváth
András és Batka réka páros elhozta a győzteseknek járó aranyérmet.
A legutóbbi Utánpótlás Kupán győzedelmeskedő Pink Sky (Deák Dóra, Kasza Katica, Sergyán Csenge, Kovács rozália,
Nagyváradi Eszter, Mátyás Mercédesz) junior kisformáció magasabb szintre lépett.
Az utánpótlás csapatok legjobbjaival kellett
egy színpadra állniuk. Nagy sikerként könyvelte el edzőjük, Falaki Szabolcs, hogy már

nosztalgiaestet tartott a parola étteremben
a néhai szentendrei kézilabda Club. jó volt
együtt lenni, felemelő érzés volt hallgatni,
hogyan emlékeztek a régi időkre a régi barátok.

• hogyan tették meg a játékosok a megyei
első osztálytól egészen az NBI/B osztályba
való lépésig az utat
• hogyan adták össze a működéshez szükséges anyagiakat szentendrei támogatók
• hogy serdülő csapatunk országos 5. helyen végzett, megelőzve ezzel Veszprémet
• hogy a válogatott Lékai Máté itt kezdett
kézilabdázni
• hogy komoly, mély barátságok szövődtek
a 18 év alatt
• hogy a csapatot magáénak érezte, szerette a város, amit bizonyított az NBI/-be
jutás megünneplésére tartott utcai bál.

az első versenyükön, ebben a magasabb
szintű kategóriában is, a bronzérmet ítélte
nekik a zsűri.
Az év végét a Pink Panthers egy évzáró házi
és meghívásos versennyel ünnepli meg június 12-én. Szeretettel várják az érdeklődőket a versenyen (részletekről az egyesület
közösségi oldalán érhetőek el információk).
További hírek: http://szentendre.hu/beerettaz-egesz-eves-munka-gyumolcse-a-pinkeknel/

saját korosztályában, a nála ﬁatalabb Gallai
Márkkal, ahol a negyedik helyet szerezték
meg. Márk C1-ben 15 km-en szintén negyedik lett. A ﬁúkat mind a három számban
csak a magyar válogatott tagjai előzték
meg másodpercekkel!
Egyesületünk színeiben indult még Lenchés
ádám is, aki nagyon szépen versenyben a
középmezőnyben végzett. Süvegh Zsóﬁnak
szintén jól ment a kajakozás, de sajnos a
cél előtt eltörött a lapátja, így nem tudta befejezni a versenyt.
Ha kajakozni, vagy kenuzni szeretnél világbajnok edzőkkel, várunk szeretettel, jelentkezz a +36 / 70 57 55 660 telefonon
Pétervári Pál edzőnél!

18 km-en második lett, ezzel az eredménynyel kiharcolta, hogy részt vehet Spanyolországban az idén júliusban megrendezésre kerülő Maraton Európa Bajnokságon. Balázs C2-ben 18 km-es távon is indult

A Szentendrei Kajak-Kenu SE már hatodik
éve rendezi meg sárkányhajós versenyét.
A rossz idő ellenére is harminckét csapat,
mintegy hatszáz fő részvételével zajlott a
verseny, amely egyben az országos „Sulisárkány bajnokság” elődöntője is volt. Az
országos döntőbe a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és az „izbégiek” sportolói kerültek csapatonként húsz evezős, egy
dobos és egy kormányossal.
A versenyen részt vett az önkormányzat
csapata is, mely harmadik helyezést ért el.
A továbbjutóknak sok sikert kívánunk az országos döntőben!

Felelevenítettük:
• hogy hogyan is alakult meg klub, amikor
egy sportot szerető baráti társaság, tizennyolcan – többek között Tichy Lajos, Saly
Sándor, Karinthy Ferenc (Cini) – összeadták
a megalakuláshoz szükséges anyagiakat,
és megbízták Tóth Lajost a klub létrehozásával

irány a kajak-kenu
maraton Európa
Bajnokság!
sárkányhajósok
A Szentendrei Kajak-kenu SE nagyon jól
szerepelt a győri Graboplast Maraton Ma- a döntőben
gyar Bajnokságon. Adolf Balázs iﬁ C1-ben
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szentendrei sulifoci
torna – június 6.

A fociszezon zárásaként a tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat, a Szentendre
VSE és a Dunakanyar SE szervezésében 70
alsó tagozatos kisiskolás focizott a Kőzúzó
utcai sportpályán. A tornán az Izbégi, a Barcsay, az Agy Tanoda, valamint a Szent András általános Iskola csapatai mérkőztek
meg egymással. Igazán színvonalas, kellemes hangulatú, jó meccseket játszottak
egymással a csapatok, a nagyobbaknál az
Izbégi és a Barcsay, a kisebbeknél az Agy
Tanoda és a Szent András suli csapatai voltak a legügyesebbek.
Az eseménynek külön apropót adott, hogy
a Szentendre Városi Sportegyesület keretein belül megalakult és szerveződik egy új
labdarúgás utánpótlás bázis, mely azt hivatott elérni, hogy az itt élő, tanuló gyerekeknek minden szinten meg legyen a
lehetősége focizni. Ennek kapcsán Dombay
Zsolt sporttanácsnok és önkormányzati
képviselő tájékoztatta a jelenlévőket arról,
hogy a Szentendre VSE labdarúgó szakosztálya különös ﬁgyelmet szentel az utánpótlás megszervezésére, mely nyártól a
foglalkozásokat az Izbégi sporttelepen

fogja tartani, és hogy ebbe az egyesületbe
nagy szeretettel várják a focizni vágyó gyerekeket. Bejelentette továbbá, hogy sporttanácsnokként feladatául tűzte ki maga elé
a sulifoci bajnokság újbóli életre hívását.
Ennek megfelelően szeptembertől rendszeresítik az iskolák közötti tornákat, melynek
célja, hogy több alkalommal gyűlhessenek
majd össze a szentendrei kissrácok önfeledten a világ legnépszerűbb sportját játszani.
A remek hangulatú focifesztivál végén Petricskó Zoltán alpolgármester a megjelent
testnevelő tanároknak – a gyerekek hatal-

mas tapsa mellett – munkájuk elismeréseként emlékplaketteket adott át. Minden
gyermek egy szelet csokit, a legügyesebbek pedig emléklapot is kaptak. A magyar
labdarúgó-válogatott sikerének köszönhetően, a labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán kvízjátékot is rendeztek a szervezők,
melyben szintén óriási lelkesedéssel és jó
kedvvel vettek részt a kisiskolások.
A rendezvény a több mint 100 jelenlévő
együttes, hangzatos és hangos motivációs
csatakiáltásával ért véget, mely így hangzott: Hajrá Magyarország! Hajrá foci! Hajrá
SZVSE!

Szentendre és a V-8 pár hónap alatt a hazai
szaunakultúra központja lett, és képviseli
hazánkat a nemzetközi szaunaéletben.
Szentendre a kultúra városa, hiszen számos magas színvonalú kulturális esemény,
program, lehetőség érhető el – és ezek
közül mindenki az érdeklődésének megfelelően tud választani. Ez immár igaz a legmagasabb színvonalú szauna- és wellness
kultúrára is, így joggal mondhatjuk, hogy
Szentendre immár a szaunakultúra városa
is.
Akit érdekelnek a V-8 programjai, a bajnokság részletei, vagy egyszerűen kíváncsi,
hogy mit is csinál egy szaunamester, a
www.aufguss.hu oldalon mindent megtalál.

A V8Wellnessben nemrégiben volt az új
mesterszauna első, kiemelkedően sikeres
szezonjának záró eseménye. Az ország
legjobban felszerelt szaunája alig több mint
fél éve, 2015. november közepétől üzemel.
A különleges, nemzetközi versenyek tartására is alkalmas szauna átadása után egymásnak adták a kilincset a televíziós
stábok – forgatott itt az MTVA, a TV2 és a
HírTV.
A szezon legnagyobb sikere az AufgussWM szaunamester világbajnokság hazai
fordulójának megrendezése lesz július 1517 között. Eddig a világbajnokságnak nem
volt hazai fordulója. Hollandiából érkeztek
szakértők megnézni a szaunát, a helyi mestereket és a technikát. A látottak alapján al-

kalmasnak találták a körülményeket a világbajnokság első magyar fordulójának megszervezésére és lebonyolítására.
Az új mesterszaunának és a proﬁ szaunamester csapatnak köszönhetően Szentendre egyetlen szezon alatt először a magyar, aztán a nemzetközi szaunakultúra középpontja lett. A V-8-ban tartották márciusban a Magyar Szaunamesterek Első országos találkozóját, mely kiemelkedő eseményévé vált a hazai szaunaéletnek.
Megalakult a Magyar Szauna Egyesület és
a Magyar Szauna Szövetség, s mindkettőben vezető szerepet kapott a város. A helyi
szaunamestereket tagjai sorába emelte a
Magyar Fürdőszövetség. Első alkalom,
hogy a szaunakultúra képviselői tagként
szerepelnek a szövetségben. A V8Wellness
képviseli Magyarországot a hatalmas nemzetközi szaunacsaládban, az Aufguss-WM
szervezetben is, ezzel is népszerűsítve
Szentendre városát a szaunakultúra világában.
Az első szezonban az ország legjobb szaunamesterei vendégszerepeltek Szentendrén, sőt, két igazi nemzetközi híresség, a
holland Fabian van Dijk és Nynke Smid is fellépett itt, hiszen végre volt egy olyan szauna,
mely megfelelő körülményeket biztosított
számukra. Kiemelkedő érdeklődés, teltházas programok, hazai és nemzetközi sikerek
kísérték az első szezont. Gerhard Ten Hove
holland szaunaszakértő itt, a V-8-ban tartott
először nemzetközi felkészítést a hazai szaunamestereknek, melyen az ország legjobb
harminc szaunamestere vett részt.

Először magyarországon: aufguss-Wm világbajnokság a V8-ban

magyar Hősök Emléktúra
sorozat indul július 9-én!

A túratávok különböző hosszúságúak, 16
km-től egészen 58 km-ig.
Indulás Szentendréről.
Várunk mindenkit: kicsiket, nagyokat, idősebbeket, ﬁatalabbakat, családokat, barátokat.
Célunk, hogy felelevenítsük magyar hőseink emlékét egy kellemes túra során.
További részletek és jelentkezés itt:
http://attilaunokai.net/
telefon: 06 70/620-1013
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HIRDETÉSEK
adásVÉTEl

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

állásT kÍnál

Pénztáros-adminisztrátori 4 órás munkakörbe keres szentendrei kulturális intézmény állandó munkatársat.
Feltételek: középfokú végzettség, alapfokú angol nyelvtudás, alapvető pénzügyi ismeretek, jó megjelenés, jó
kommunikációs készség, felhasználói
szintű számítógépes (Word és Excel) ismeret, szentendrei vagy Szentendre
környéki tényleges lakhely. Tudnivalók:
A foglalkoztató intézmény heti 7 napos
nyitva tartással működik, ami azt jelenti,
hogy a munkatársak felváltva dolgoznak hétvégeken és ünnepnapokon is
változó időpontokban (jellemzően délutáni, esti órákban). Kifejezetten előny:
jó megjelenésű, nem dohányzó hölgy.
Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel:
partmozi@szentendre.hu

A szentendrei szakorvosi rendelőintézetbe gyakorlott takarítónőket keresünk
nappali, illetve esti munkavégzésre. Tel.
06-70-383-7594.

Szentendre állatkórházába főállású
asszisztenst és kutyakozmetikust keresünk. Jelentkezés:
drszolnokijanos@gmail.com, (26) 317532.

Egészséges táplálkozásban jártas,
megbízható hölgyet vagy urat keresünk,
aki heti pár alkalomra főzne 2-3 személy számára. Tel. 06-70-372-5064.
A szentendrei Labirintus Étterem
keres gyakorlott felszolgálót.
Angol nyelvtudás szükséges. NEM
szezonális állás. Tel. 06-30-2748571.

Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt
keresek, azonnali munkakezdéssel. Tel.
06-20-243-3065.
A szentendrei Labirintus Étterem
gyakorlott kézilányt (konyhai kisegítőt) keres rész- vagy teljes munkaidőbe. Tel. 06-30-274-8571.

Népművészeti üzletünkbe felveszünk
angolul jól beszélő ﬁatal hölgy munkatársat. Bővebben:

www.handcraft.hu/allas. Tel. 06-20446-2231.

EGÉszsÉG

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

Érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
Mofetta-kezelés. Tel. 06-30-340-1392.
Fogyjon fülakupunktúrával! Akupunktúra magánrendelés a szentendrei rendelőintézetben.
Javasolt még dohányzásról való
leszoktatásra, szénanátha kezelésére, fájdalomcsillapításra. Bejelentkezés: 06-30-831-1934.

kiadÓ lakás

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

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

Belvárosi kertes ház külön bejárattal
rendelkező, 80 nm-es, nagy ablakokkal
épített, alagsori lakrésze (2 szoba,
konyha, étkező, fürdőszoba) kerthasználattal 60 000 Ft + rezsi havi díjért
maximum két fő részére kiadó.
Tel. 06-20-355-4887.

lakás, inGaTlan

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

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.
06-30-605-7199.

400 nm-es kertes lakás haszonélvezeti
joggal eladó: 41 M Ft. Tel. 06-30-3401392.

okTaTás

Matematikából és ﬁzikából javítóvizsgára korrepetálást, középiskolába felvett nyolcadikosoknak szintre hozó
felkészítést vállalok. Tel. 06-30-8553543.
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Matematikából magyar és német nyelvű
tankönyvekhez korrepetálást vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

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

rÉGisÉG

TáBor

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
Almási Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt, bizsukat, könyveket, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállás. Tel. 06-30-308-9148.

szolGálTaTás

Hamarosan nyit az Újraﬁtt masszázs
kuckó Szentendrén! Gépi masszázs teljes testre, fényterápia Bioptron lámpával, mozgásterápia ﬂabélos-szal.
Figyelje nyitó árainkat!
Makrobiotikus menü rendelhető (bio
alapanyagok). Érdeklődőket keresünk.
Tel. 06-70-372-5064.
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) 786892.

Portréfestmények készítését vállalja
szentendrei festő realista stílusban. Minőségi munka a legkedvezőbb áron. átvétel, ﬁzetés csak elégedettség esetén.
Hívjon bizalommal! Tel. 06-30-5465966. E-mail: gabriella.oswald@hotmail.com.

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.
Kerítések, lábazatok építése, kézi és
gépi földmunka. Tel. 06-30-579-3779.

a szent kozma és damján rehabilitációs szakkórház (Visegrád, Gizella-telep)
felvételt hirdet szakács munkakör ellátására

Foglalkoztatás jellege:
• teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan időre
szóló közalkalmazotti jogviszony
Feltételek:
• szakács szakképesítés
• büntetlen előélet
Előnyt jelent:
• húsfeldolgozó/hentes munkákban való jártasság
• közétkeztetésben szerzett gyakorlat
• kórház környékéről jelentkező
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
• szakképesítést igazoló okmányok másolata
• szakmai önéletrajz
Jelentkezési határidő: 2016. június 30.
Cím: Szent Kozma és Damján rehabilitációs Szakkórház, 2026 Visegrád, Gizella-telep
Tel: 26-801-700/1350m.
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu

Jobbagyféltekés rajztábor gyermekeknek augusztus 1-jétől 5-ig. Érdeklődni
lehet: bozsograﬁka@gmail.com, 06-30354-3946., www.bozsozsuzsa.hu.

ÜdÜlÉs

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő
részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel. 06-20494-2550, hevizi-apartman.hu.

ÜzlET

Kiadó Visegrádon, a Fő utcában 64 nmes üzlet. Alkalmas irodának, üzletnek,
vendéglátónak (szép kerthelyiséggel).
Tel. 06-30-495-2086, 06-30-487-8400,
(26) 310-755.
üzlethelyiségek kiadók Dunabogdányban, a Kossuth Lajos u. 56
szám alatt található üzletházban.
Tel. 06-30-934-7256

ugrókötél
edzőtábor

a szent andrás általános iskolában naponta 9-től 16 óráig
i. turnus: június 28. – július 2.
(keddtől szombatig)
ii. turnus: augusztus 8-12
(hétfőtől péntekig)
részvételi díj (ebéddel):
19 000 Ft
Előleg: 5000 Ft
Jelentkezés:
Lengyel Ibolya edző,
06-20-338-2600

a szent kozma és damján rehabilitációs szakkórház (Visegrád, Gizella-telep) felvételt hirdet
az alábbi munkakörökbe:

• gyógytornász (főiskolai végzettséggel)
• ápoló (oKJ 54, HÍD, felnőtt szakápoló, vagy általános ápoló általános asszisztens szakképesítéssel)
• karbantartó (villanyszerelő szakmunkás/szakiskolai végzettséggel)
A munkakörökkel kapcsolatban bővebb
információ:
- telefonon: 26-801-700/1350m.
- a szakkórház honlapján:
www. visegradikorhaz.hu

Jelentkezési határidő: 2016. június 30.
Jelentkezni szakmai önéletrajz elküldésével
lehet.
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep,
e-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

2016 | június 20.

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

HIRDETÉSEK

MATOLA SZERVIZ

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

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

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

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

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

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

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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június 24-25-26. dunakorzÓ: a pÉTEr-pál uTCáTÓl a lázár Cár TÉriG

50 féle sör, színvonalas koncertek, gyermekfoglalkoztató
2016. június 24. péntek

Fotó: Esteban Sanchez

pódiumszínpad:
17:30-18:30 Jolis Carmen
19.00-20.00 Németh Bendegúz Trió
20.00-21.00 Demeter Erik

lázár cár tér:
21:00-22.00 Dobogókő Zenekar

idén harmadik alkalommal látjuk vendégül a folyékony kenyér szerelmeseit a
szentendrei duna-parton. a fesztivál díszvendége ebben az évben székelyföld
lesz.

A háromnapos, nyárindító fesztivál gazdag programjai között kicsik és nagyok is
megtalálják a számukra érdekes programot. A legerősebbek szkanderversenyen
mérhetik össze erejüket (a szombaton 18.00 órakor kezdődő bajnokságra 17.30-ig
lehet jelentkezni a helyszínen).
A társasjátékok szerelmesei a Duna-korzón elhelyezett társasjáték asztalokon sakkozhatnak, gombfocizhatnak. A gyermekeket is izgalmas játszóbirodalom várja,
lesz ugrálóvár, játszóház és kisvonat is.
A koncerteket három helyszínen szervezzük: A Dunaparti Művelődési Ház előtti
nagyszínpadon, a Christine Étterem előtti és a Lázár cár tér előtti kis színpadokon.
Várunk mindenkit szeretettel! Sörivók előnyben!
Szervező: Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft.
További információ: 26/312-657, lakatos.judit@szentendre.hu

forGalmirEnd-VálTozás

úTlEzárás a sÖrfEszTiVál ideje alatt!

június 23-án 20.00 órától 26-án 24.00 óráig
az alábbi szakaszok kerülnek lezárásra:
• duna-korzó: péter-pál utca és a rév utca között
• lázár cár tér
Megértésüket köszönjük!

(Tájékoztatjuk a Duna-korzón lévő éttermek tulajdonosait, hogy áruszállításra ezeken a napokon 6 óra
és 12 óra között van lehetőség.)

Elevenkert nagyszínpad:
17:30-18:30 The Best Bad Trip
19:00-20:00 Jóvilágvan (SK)
20:30-22:00 Funkorporation (ro)
22:00-00:00 Utcabál dj Elf-fel

2016. június 25. szombat

pódiumszínpad:
16:30-17:30 orbán Bori és Pánczél Kristóf
17:30-18:30 Gyps 'n' rips
18:30-19:30 Sztankovszky Domonkos és barátai
lázár cár tér:
20:00-21:00 Zűrös Banda
21:00-22:00 Dusán Kostresevic és zenekara

Elevenkert nagyszínpad:
15:00-15:30 MH Altiszti Akadémia Zenekara
15:30-16:30 Gyps 'n' rips
17:00-18:00 Presszó Tangó Libidó trió
18:00-19:00 (szünet) szkanderverseny
19:30-20:15 Anton Vezuv
21:00-22:00 Lóci játszik
22:30-00:00 Vasárnap Dél
00:00-02:00 Utcabál dj Embryo-val

2016. június 26. vasárnap

pódiumszínpad:
16:30-17:00 Jolis Carmen
17:00-18:00 Sztankovszky Domonkos és barátai
19:00-20:30 Demeter Erik

lázár cár tér:
18:00-19:00 rozmaring Együttes - szerb táncház
Elevenkert nagyszínpad:
16:30-17:30 Csakugyan
18:00-19:00 Posztmolett
19:30-20:30 Elefánt
21:00-22:00 Esti Kornél

