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Művészet és Mámor Szentendrén
Május elején nagy sikerrel indult a Dumtsa Korzó, s hamarosan újabb
népszerű rendezvények helyszíne lesz Szentendre. A nyári Bor- és
Gasztrofesztivál nyitányaként kerül sor május 25-én a Művészet és
Mámor Borszalon rendezvényre, amely egyben az immár hagyománnyá
vált Szentendre Város Bora választásra is alkalmat ad. A versenyt, mely-
nek ötletgazdája dr. Dietz Ferenc polgármester volt, 2007-ben  rendez-
ték meg először. Kiváló borokat azonban nemcsak a szakmai és
társadalmi zsűri, hanem az érdeklődő szentendreiek is kóstolhatnak a
versennyel egyidőben zajló borszalonban. 3. oldal

Dunakanyari sétahajózás
A szentendrei TDM-iroda szeretné a korábbi élénk dunai vízi élet han-
gulatát visszaállítani, ezért idén nyáron többféle programot szervez a
Duna szerelmeseinek a negyvenszemélyes Klára kishajón. Lehetősé-
gek: szentendrei városnézés, Visegrád-nagymarosi kirándulás, kalóz-
hajózás gyermekeknek. Az esténként induló Eperbor-hajócska
házigazdája a tahitótfalui Eper Pincészet.

20. oldal

9

Pirk László   16. oldal Balogh László                  14. oldal Dr. Kiss László 6. oldalGulden Julianna 4. oldal

Tárt karokkal várjuk a szentendrei
csemetéket
Idén is várja Szentendre a gyermeknapra a kicsiket és nagyokat. A Pos-
tás-strandon május 26-án 10 órától várják a családokat színvonalas
programokkal és vendéglátással. A nap folyamán, a hagyományaink-
hoz híven bemutatkoznak a város általános iskolái, óvodái, a civilszer-
vezetek és művészeti csoportok. A szintén hagyományos diákpolgár-
mester-választásra és gyermekrajz-kiállítás megnyitójára május 24-én
kerül sor. Programok a 11. oldalon
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 RendőRség (26) 502 400 

Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán  r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin  r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László  r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós  

VízMű (26) 310 796  
elMű 06 40 383 838   
tIgáz (26) 310 032  
t-HoMe hibabejelentés 1412  

VáRosHáza (26) 503 300 
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:  
kozerdeku-zoldmail@ ph.szent endre.hu  

touRInfoRM Szentendre (26) 317 966  

közteRület felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

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

oRVosI ügyelet  
Bükkös-part 27. (26) 312 650  
Hétköznap 17-től másnap reggel  7 óráig, 
pénteken 17-től hétfő  reggel 7-ig.   

gyógyszeRtáRI ügyelet    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár /Hév-nél/
Dózsa Gy. u. 1. Tel:500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354

Május 20-án Pünkösd hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár
8-13-ig nyitva, utána ügyeletes kedd reggel 8 óráig.
A többi gyógyszertár mindkét ünnepen zárva.

szombat-vasárnapi ügyelet

május 18-19. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
május 25-26. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

állatoRVosI ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. 
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.  
06 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060  

áRVácska állatVédő egyesület
06 20 571 6502 

gyePMesteR 06 20 931 6948  

szentendReI közteMető tel/fax: (26) 310 442

SOS

Szomszédünnep: 2013. június 1. szombat
Szeretné megismerni az utcában lakókat? A lakóhelye történetét, a pletyiket? 

Az őslakosokat és az újakat? Szeretne egy összetartó, egymást segítő 
utcaközösséget? Szervezzen pikniket!

Válasszon ki egy közterületet lakóhelye közelében, és hívja meg lakótársait!
Csatlakozzon, szervezzen, jelentkezzen! Segítünk!

Ismerkedős, barátkozós napra hívunk és buzdítunk minden városlakót!
Töltse ki a jelentkezési lapot és adja le az Ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18.) 

További információ: 06 26 300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Néhány ötlet a piknikhez: régi fotók nézegetése a lakóhelyről,

családok játékos ügyességi vetélkedése, kedvenc kisállatok bemutatása, 
felnőttek kedvenc gyerekjátékai, tollas csata, sakk- és kártyaparti, karaoke. 

Javasoljon Ön is programot! 
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május 13. hétfő
16.30 SZESZI végzett hallgatói számára dip-

lomák átadása

május 14. kedd
10.00 TÖOSZ elnökségi ülése
14.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

május 15. szerda
10.00 TÖOSZ megyei fórum Miskolcon
16.00 Egyeztetés Halász János kulturális ál-

lamtitkárral Szentendrén

május 16. csütörtök
09.00 Vakok és Gyengénlátók Egyesületé-

nek vezetőjével egyeztetés közös pro-
jektről

10.00 Egyeztetés az Evangélikus Óvoda mű-
ködtetéséről

11.00 A Pest megyei területfejlesztési kon-
cepcióról egyeztetés

13.00 Városstratégiai menedzser pályázók
meghallgatása

14.00 Intézménybejárás 

május 17. péntek
09.30 TV és Rádió Szentendre interjú – tes-

tületi ülésről
11.30 Egyeztetés a tankerületi igazgatóval az

első osztályok indításáról

május 21. kedd
10.30 Egyeztetés a YouTube Szentendre

csatornáról

május 22. szerda
14.00 Intézménybejárás
15.00 Ünnepség a 30 éves Papp Kőfaragó

Műhely tiszteletére

május 23. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadónap
15.00 Egyeztetés a ZSKF vezetőjével a SZE-

SZI továbbképzések jövőjéről
17.00 Rendkívüli testületi ülés
18.00 Pethőné Németh Erika könyvének be-

mutatója a PMK-ban

május 24. péntek
10.30 Bükkös Panzió átadása
12.00 Gyermeknapi kiállítás megnyitója
13.00 Dr. Juhászi Attila díszpolgár búcsúzta-

tója a köztemetőben

május 25. szombat
10.00 Borverseny – város bora választás
14.00 Borszalon
19.00 Aranyfakanál verseny díjátadója

A polgármester 
programja

Együttműködő
partnerünk a:

Művészet és Mámor Szentendrén

OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

Városunkban 2007. óta kétévenként vá-
lasztják meg Szentendre Város Borát. A
kezdeményezés célja, hogy a magyar bort
és a magyar borászokat ismertebbé tegye,
és népszerűsítse hazánk borkultúráját.
Első alkalommal a Bujdosó Pincészet
2005-ös évjáratú Cabernet Sauvignonja,
2009-ben Dúzsi Tamás 2007-es évjáratú
szekszárdi kadarkája, míg 2011-ben a Don
Simon Pincészet 2007-es Síkhegyi Pinot
Noirja nyerte el ezt a megtisztelő címet. A
rangos minősítésért idén a merlot-fajták
versenyeznek. 
Május 25-én délelőtt a Pannónia Női Bor-
rend tagjainak szervezésében neves szak-
emberekből álló zsűri választja meg az idei
Szentendre Város Borát. Az eredményt 
dr. Dietz Ferenc polgármester hozza nyil-
vánosságra, és 15 órakor kezdetét veszi a
program nyilvános része, a 20 óráig tartó
borkóstolás.  A vendégek a bejáratnál ka-
pott üvegpohárral a kezükben végigjárhat-
ják, végigkóstolhatják a díszteremben

felállított standokon a kü-
lönböző pincészetek kíná-
latát. Az eseményt
kellemes élőzene teszi
hangulatossá az Oláh
Krisztián Jazz Trió jóvol-
tából. 
A díszterem mellett, a
Hamvas Béla emlékszobá-
nak kialakított helyiségben
a híres szentendrei író-filo-
zófus életét, munkásságát
és természetesen a borhoz
kapcsolódó gondolatait is-
merhetik meg az érdeklő-
dők előadóművész közre-
működésével, a díszterem
karzata pedig társalkodó-
nak lesz kialakítva.
19 órakor kerül sor az ün-

nepélyes eredményhirdetésre, Szentendre
Város Borának a bemutatására. Dr. Dietz
Ferenc polgármester, a rendezvény fő-
védnöke egyúttal kihirdeti a Keresd az
aranyfakanalat! elnevezésű, a szentendrei
éttermek közötti háromfordulós gasztronó-
miai verseny győzteseit, és átadja a díja-
kat.  
A rendezvény lebonyolításában, a hostess
munkában a Petzelt József Szakképző
Középiskola pincértanulói segítenek.  
A borkóstolóra a belépő 3900 Ft, mely tar-
talmazza a borok, koktélok kóstolóját.
Jegyek elővételben a Tourinform irodában
(Dumtsa u. 22., 317-966) kaphatók, illetve
a helyszínen.

Szeretettel várnak a szervezők mindenkit
erre a különleges borkóstolási lehető-
ségre, melynek során egy üveg minőségi
üveg bor áráért hazánk legnevesebb pin-
cészeteinek közel 50 fajta kiváló borát kós-
tolhatják meg a vendégek.

VáRos BoRa Választás, BoRkóstolás, díjátadás 

Május 25-én, szombat délután a Művészet és Mámor Borszalon programjára 
várják mindazokat, akik kedvelik a kulináris örömöket, a minőségi magyar bo-
rokat. A Városháza dísztermében megrendezett eseményen – mely az augusz-

tusi Szentendre éjjel-nappal fesztivál keretében szerveződő bor- és gasztrofesztivál nyitó
rendezvénye - tíz neves magyar pincészet mutatkozik be: Hétszőlő Szőlőbirtok, Tokaj;
Dúzsi Tamás Pincészete, Szekszárd; Tőkések (Losonczi Bálint, Szecskő Tamás, Karner
Gábor) Gyöngyöspata, Szücsi; Takács Lajos, Hollóvár, Somló; Tiffán Imre, 
Villány; Bott Frigyes Pincészete, Felvidék; Légli Géza, Kislaki Bormanufaktúra, Bala-
tonboglár-Szőlőskislak; Kaló Imre, Szomolya; Horváth József (Ráspi) Pincészete, 
Sopron; Kecze & Hady Kézműves Pince, Aszófő.

olvasson QR-kóddal! 
Ha okostelefonja kéznél van, próbálja
ki a cikkeink melletti QR-kódokat!
Szkennelje be a pontkódot, és a meg-
jelenő linkre  kattintson rá. 
Témáinkról így bővebben olvashat a
városi hírportálon.
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Godmanchester Szentendre testvér-
városa, így találtunk egymásra az
ottani baptistákkal. Az ősz folya-

mán tőlük látogatott meg egy csoport ben-
nünket, februárban pedig mi mentünk
hozzájuk Angliába. Látogatásunk célja az
volt, hogy az ottani gyülekezetben folyó
munkát megismerjük, és a tapasztalatok
alapján itthon új szolgálatokat indítsunk el.
Valóban sok területre kiterjedő szolgála-
tokkal találkoztunk: gyermek, ifjúsági, 
hajléktalan munka, élelmiszerbank, krízis
terhességi tanácsadás, korosztályos 
csoportok, éjszakai tanácsadás…
(http://www.godmanchesterbaptist.org/) 
Mikor megérkeztünk, kiderült, hogy fogad
bennünket az ottani polgármester is. Még
nagyobb volt a meglepetésünk, hogy nem
egy hivatali helyiségben találkoztunk,
hanem a saját otthonában hívott bennün-
ket, ahol egy hamisítatlan angol délutáni
teázásnak is a részesei lehettünk. 

Christopher Vane Percy, egy igazi angol
lord, és kedves felesége, Lady Linda látott
vendégül bennünket. Polgármester úr egy
közös fényképezés után bemutatta a vá-
rost, ahol neki inkább csak reprezentációs
feladatai vannak. A várost 12 tagú, szak-
emberekből álló testület irányítja. God-
manchester igazi angol kisváros a maga
rendezettségével, csendességével.
Megismerhettünk a polgármester úr csa-
ládjának és otthonának a történetével. A
történetek érdekesek voltak, de nem any-
nyira fontosak. Ami igazán megragadott
bennünket: az a közvetlenség, ahogy min-
ket, távoli idegeneket fogadtak. A teázás
után végigjárhattuk az otthonuk hagyomá-
nyos stílusban berendezett szobáit. 
Festmények, ruhák, bútorok, fotók, fegy-
verek… mind egy család történetét örökí-
tették meg.
A polgármester úr a látogatásunk után el-
jött a gyülekezet péntek esti alkalmára,

amelyet a városi fiatalok részére szervez-
nek évek óta. Felvette a polgármesteri hi-
vatal tradicionális jelvényét, és elvegyült a
fiatalok között. Közvetlen érdeklődéssel
vett részt a programokban, állt szóba az
ottani fiatalokkal és velünk is, a vendé-
gekkel.
Húsvét kapcsán egy köszöntőt küldtünk a
részére e-mailben, amire húsz perc múlva
válaszolt, megköszönve a jókívánságokat.
Az alábbi linken lehet megtekinteni a beik-
tatási ceremóniája néhány felvételét:
http://www.godmanchestercommunityas-
sociation.org/galleries/index/2012
Hálásak vagyunk azért a közvetlenségért,
amellyel az ottani gyülekezet és a város
polgármestere is fogadott bennünket, re-
méljük, hogy  látogatásunk a két város kö-
zötti jó kapcsolatot tovább mélyítette!

Dani Zsolt
baptista lelkész

Látogatás Szentendre angliai testvérvárosába

Clevelandből Szentendrére
juBIleuMI eskütétel
A 250. magyar állampolgársági eskütétel hangzott el május 9-én
a Városháza kis házasságkötőtermében. Ezúttal heten tettek
esküt, hogy elnyerjék a magyar állam-
polgárságot. Az eskütételre Görögor-
szágból, a Vajdaságból, Erdélyből,
Felvidékről és Amerikából érkeztek a
városunkban új otthont találók. 
Dr. Dietz Ferenc az ünnepi dokumen-
tumok aláírása után arra kérte az esküt
tett jelenlévőket, hogy ne feledkezze-
nek meg gyökereikről, tartsák a kap-
csolatot a határon túl élő magyar
rokonokkal, barátokkal, mert, mint
mondta, példát adnak nekünk a ma-
gyar kultúra és magyar nyelv megőrzé-
séből, és ebből mi is erőt meríthetünk. 

2011 januárjától vezették be az egy-
szerűsített állampolgársági kérelme-
ket. Most kétszázötvenedikként tett

esküt Gulden Julianna Margaret, aki a tengeren túlról, Cleve-
landből települt át Magyarországra. Szülei a háború után indultak
el a világnak, előbb Európában éltek, majd Amerikában teleped-
tek le. Ott ismerkedtek meg az 1950-es években, s azóta sem
látták az óhazát. Lányukat, Juliannát otthonról hozott hazaszere-
tete vonzotta Magyarországra 1991-ben, előbb Budapestre, majd

Szentendrére. Itt él 2002 óta. Ameri-
kában aktív résztvevője volt a helyi
magyar közösségnek, cserkésztá-
borba járt, a hagyományokat féltve
őrizték. 
Lánya, aki most 14 éves, a Szent And-
rás Általános Iskola végzőse, ősztől a
Református Gimnáziumban kezdi a
középiskolai éveket. Julianna otthon
szinte kizárólag angolul beszél vele,
mert úgy tartja, számára előny lesz az
életben a kettős identitás, a nyelvek
magas szintű ismerete. – Ma már sok-
kal szabadabban lehet élni a világban,
nem korlátozom abban, hogy hol éljen,
ő dönt majd, amikor felnő – mondja
Julianna. 

Sz. N.
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Újjáépítik a beszakadt csatornát 

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon.

Ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket 
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev
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Május 9-én csütörtökön a dMRV elkezdte az április 25-én
beszakadt csatorna javítását és cseréjét, emiatt 
lezárták a dunakorzót, az időjárástól függően várhatóan
két hétre.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a Dunakorzó alatti szenny-
vízcsatornának ezen szakasza korrózió miatt omlott be és
mosta alá az úttestet. A csatorna még régebbi technológiával
készült, ezért annak teljes szakaszát kicserélik 40 méter
hosszban a Rév utcától délre, így a jövőben nem kell hasonló
helyzetekre számítani, mivel az előtte és utána lévő szakaszon
már korábban megtörtént a csere.

A jelenlegi munkálatok körülbelül két hétig tartanak, mialatt a
forgalmi rend jelentősen megváltozik:

• lezárják a Dunakorzót a Napórás Ház és a Rév utca között
• helyreállítják a kétirányú forgalmat a Péter-Pál utca és a Nap-

órás Ház között (visszafordulási lehetőséget alakítanak ki a
munkaterületet védő kerítés visszahúzásával)

• a Jókai utca és a Péter-Pál utca között továbbra is megma-
rad a kizárólag északi irányú forgalom, hiszen itt rézsűbur-
kolási munkák folynak

• a forgalmi rend változás miatt a Dunakorzót kizárólag a Péter-
Pál utca – Kucsera Ferenc utca útvonalon lehet elhagyni 
autóval

A munkálatok során a Teátrum parkoló zavartalanul üzemel,
egy alkalom kivételével, amikor éjszakai munkavégzés során
a sérült csatornaszakasz kiváltására átvezetik az út alatt ide-
iglenes elvezetést. A DMRV Zrt. a munkákat hétvégén is végzi,
hogy a lehető legrövidebb idő alatt helyreállítsa az útburkola-
tot. Közben a gátépítési munkák zavartalanul folynak tovább,
tehát folytatják a szivárgórendszer, a résfal és a szervizút épí-
tését és a rézsűburkolási munkákat. Szíves türelmüket és
megértésüket kérjük!
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Anyakönyvi hírek

Február

Városunkban 6 kisfiú és 9 kislány szü-
letett ebben a hónapban.

A házasságkötések száma: 2

februárban temetett elhunytak:
Mócsai Istvánné élt 84 évet
Deli Pálné élt 61 évet
Cserveny László élt 64 évet
Horváth Lászlóné élt 88 évet
Kovács Lajosné élt 77 évet
Derezslényi Ödönné 85 évet
Reitter Tamásné élt 89 évet
Nyakas Bálintné élt 66 évet
Mészáros Istvánné élt 72 évet
Juhász Tiborné élt 70 évet
Havass Eszter élt 70 évet
Lakatos János élt 93 évet
Német Vince élt 43 évet
Belovits Istvánné élt 72 évet
Majsai Endre élt 59 évet

március

Városunkban 7 kisfiú és 3 kislány szü-
letett ebben a hónapban.

A házasságkötések száma: 5

Márciusban temetett elhunytak:
Sátor János élt 82 évet
Mészáros Julianna élt 102 évet

Tagscherer Gyula élt 81 évet
Kiss Béláné élt 86 évet
Ficsor László élt 73 évet
Láda Péter László élt 69 évet
Éles István élt 65 évet
Takács Géza élt 83 évet
Vámossy Judit Enikő élt 69 évet
Czakó Miklósné élt 61 évet
Kovács Tibor élt 59 évet
Milánkovics Antalné élt 91 évet
Buda György élt 64 évet
Bartha Gábor élt 63 évet
Löffler József élt 85 évet
Primuszné Hederics Klára élt 35 évet
Kenéz Ferenc élt 68 évet

Április

Városunkban 9 kisfiú és 10 kislány
született ebben a hónapban.

A házasságkötések száma: 5

áprilisban temetett elhunytak:
Tárnoki Miklósné Sarkóczy Éva 
élt 59 évet
Szegedi Tibor élt 76 évet
Börzsei Ferencné élt 62 évet
Urbán József élt 73 évet
Véber László élt 80 évet
Miklós György élt 58 évet
Bihariné Kis Zsuzsanna élt 46 évet
Tóth Istvánné élt 92 évet
Ughy Albert élt 59 évet

Elhunyt Rumli Antal tanár úr 

Nem volt egy éve sem, amikor
hirtelen jött betegségének
hírét, Tanár Úr hosszú távol-

létét is alig tudtuk feldolgozni. Re-
ménykedtünk felgyógyulásában,
örömmel üdvözöltük állapota javulá-
sát, visszatérését, csodáltuk erejét,
majd tehetetlenül szemléltük, hogy
nem tudunk erőt, segítséget adni
számára. Szakmáját hivatásnak te-
kintő, abból erőt merítő, a tanítás
nélkül élni is nehezen tudó, igazi pe-
dagógust veszítettünk el. A Móricz
Zsigmond Gimnáziumban  1996 óta
dolgozott, kiemelkedő angol nyelvi
versenyeredményekkel erősítette a
Móricz hírnevét; munkaközösségve-
zető, többszörös osztályfőnök volt,
angol nyelvi szakértői pedagógus
szakvizsgával is rendelkezett. Az igazán jó pedagógusok jellemzőjének
valódi fokmérője azonban a tanítványok ragaszkodása, tiszetelete és sze-
retete: ha valakit, akkor Tanár Urat igazán szerették diákjai. Osztálya hol
levélben, hol telefonon, hol az interneten rendszeresen tartotta vele a kap-
csolatot kényszerű és hosszú távolléte alatt az utolsó lehetséges pillana-
tokig. Tanár Úr hiányát még elhinni, felfogni is nehéz. Emlékét alázattal,
tisztelettel és főként nagy szeretettel fogjuk megőrizni.

A Móricz Zsigmond Gimnázium 
tanári kara és diákjai

Dr. Kiss László családi
orvos halálára

Utoljára három hete beszéltem vele. Most
már talán profánul hangzik, de éppen
egy benzinkútnál tankolt. Ez is jelzi, bár

nagy harcban állt a gyilkos kórral, az utolsó pil-
lanatig nem adta meg magát. Orvosként tisztá-
ban volt azzal, hogy mi vár rá, de ő mégis a
küzdést választotta. Ez jellemezte őt egész
életében. Soha nem volt megalkuvó, nem sze-
rette a görbe utakat. 1938. március 12-én szü-
letett Kiskunhalason. Idén töltötte be a 75.
életévét. Kiskőrösről érkezett, feleségével
együtt Szentendrére. Alföldi gyökereit azonban
élete végéig megőrizte, még beszédében is az
ottani tájnyelvet használta. Szentendrét azon-
ban, ahol családi orvosként tevékenykedett
1973 óta, a szívébe zárta. S ezt a ragaszkodást
érezhette városa részéről is. Tudatos gyógyító
volt, a betegség felismerésében is rendkívüli
biztonsággal járt el. Mint ahogy tudatosan ké-
szült a nyugdíjra is, utódát példaértékű lelkiis-
meretességgel választotta ki. Nyolc éven át,
önkormányzati képviselőként is szolgálta a
közt. 

Családunk orvosa volt, így osztozhattunk örö-
mében, amikor is 2011. augusztus 20-án sze-
retett városa, Szentendre Pro Urbe kitüntető
címmel ismerte el tevékenységét. Akkor már
beteg volt, de a színpadon állva, abban a né-
hány percben, s az azt követő baráti beszélge-
tésen is láttam rajta, boldogsága felhőtlen volt.
2012-ben Szegeden, szeretett Alma Materé-
ben, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetemen Aranydiplomát kapott. Nagyon ké-
szült arra a találkozóra, később boldogan me-
sélte találkozását az egykori egyetemi
társakkal. Csak kevesen voltunk már, mondta
kissé elkomorulva. 

Halálára is tudatosan készült, maga körül min-
dent elrendezve tért meg Urához, 2013. május
4-én.

Lakatos Pál
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Előzetesben a lövöldöző férfi 
Április 26-án éjjel, szentendrei otthonukban szóváltás közben többször meglőtte élet-
társát, majd szürke Jaguárján elmenekült a helyszínről M. József. A 49 éves szent-
endrei férfi élettársát súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, jelenleg is ott ápolják.
A  menekülő férfit több mint száz rendőr kereste az országban. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó
Iroda, a Terrorelhárítási Központ és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság össze-
hangolt munkájának eredményeként május 1-jén, hajnalban a Tolna megyei Bonyhá-
don elfogták M. Józsefet. Ugyanitt a bűncselekményhez használt fegyvert is
megtalálták.
A férfit a Pest megyei nyomozók emberöléskísérlet bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. Az illetékes bíróság
május 3-án elrendelte M. József előzetes letartóztatását. Ellene a további eljárást – fog-
vatartása mellett – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

Rendőrségi hírek

A városunk gaz-
dasági ügyeiről
tárgyalt dr. Dietz
Ferenc a Nem-
zetgazdasági
Minisztérium ál-
lamti tkárával.
Szentendre pol-
gármestere a
találkozó után
elmondta la-
punknak, hogy
Naszvadi Györggyel elsősorban a Fe-
renczy Múzeum korábban felhalmozott
tartozásaira keresték a megoldást,
annak érdekében, hogy az ne a váro-
sunkat terhelje.

Régi probléma okozott gondot május elején. Egy csütörtök éjszaka, a heves esőzések
hatására a Bogdányi utcában, valamint a Stromfeld utcában is feljött a szennyvíz. Dr.
Dietz Ferenc polgármester ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy már másnap,
május 3-án, péntek reggelre egyeztetés és helyszíni bejárást hívott össze annak érde-
kében, hogy a továbbiakban elkerülhetőek legyenek az ilyen problémák. Ezt követően
kedden már a megoldási javaslatokról tárgyaltak az illetékes cégek. A polgármester a
DMVZ Zrt-t arra kérte, hogy a Szamárhegy szennyvízelvezetését úgy oldják meg, hogy
az ne terhelje a Bogdányi utca környékén a csatornarendszert. A Stromfeld utcában
pedig már a végleges megoldás is megszületett. A duguláselhárítással és a csatorna-
fedelek cseréjével – a szakemberek szerint – végleg megszűnik a probléma. 

Változatlan formában működik tovább 
a Püspökmajori Klubkönyvtár
Április végén intézménybejárást tartott Szentendre polgármestere a Püspökmajori Klub-
könyvtárban, amely után lapunknak elmondta, hogy az intézmény változatlan nyitva-
tartással és változatlan klubélettel működik tovább. Dr. Dietz Ferenc köszönetet mondott
annak a két nyugdíjas könyvtárosnak, Aknay Jánosnénak és Almási Gertrúdnak, akik
társadalmi munkában látják el feladatukat. A Pest Megyei Könyvtár igazgatója, Nincse-
vics  Klára elismerően nyilatkozott arról, hogy milyen szépen rendben tartott állományt
vehettek át.

Megoldódott a probléma
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Pályázat
szentendRe VáRos 

önkoRMányzata
PályázatI felHíVást tesz
közzé az önkoRMányzatI

tulajdonú szentendRe, 2335
HRsz-ú, teRMészetBen 
fő téR 15. száM alatt 

találHató 31 m2

alaPteRületű üzletHelyIség
BéRBeVételéRe.

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, 

amely átvehető a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal 

Vagyongazdálkodási Irodáján,  
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, 

illetve a www.szentendre.hu/
ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2013. május 21. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) 

kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

Megéri csatlakozni!
szentendrei kistérségi Ipartestület
kedvezmény kártya

Ipartestületünk
tagjai és pártoló
tagjai számára
kedvezményes
vásárlási lehető-
séget biztosító
tagsági rendszert
alakítottunk ki, amelynek keretében a
tagok egymás üzleteiben kedvezményes
áron vásárolhatnak, illetve szolgáltatása-
ikat kedvezményes áron vehetik igénybe.
Ezt a lehetőséget magánszemélyek ré-
szére is biztosítjuk! – áll a sztei megújult
honlapján.
A jelentkezéshez csupán ki kel töltenie a
jelentkezési űrlapot és befizetni az éves
díjat, melyek a következőek:

Rendes tagsági díj (vállalkozók 
részére): 14.400  Ft

Pártolói tagjaink (magánszemélyek) 
részére: 3.000  Ft

„Tagjaink névre szóló tagsági kártyát 
kapnak, melyet az ipartestületi tagok üz-
leteiben történő vásárláskor, ill. tagjaink
által nyújtott szolgáltatások igénybevéte-
lekor felmutatva adott vállalkozó által
meghatározott mértékű kedvezményt
kapnak, melynek mértéke honlapunkon a
vállalkozói adatbázisban („tagjaink” 

menüpont alatt) az illető cég
vagy vállalkozó adatlapján fel
van tüntetve” – olvasható a
szervezet közleményében a
www.szteip.hu honlapon.

EgéSzSégnAP 
a Rákóczi iskolában
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium által nyert TÁMOP pályázat
segítségével az iskola, az Egészséges 
Városért Közalapítvány és az ÁNTSZ
Egészségnapot szervez május 23-án,
csütörtökön 9-től 17 óráig a Rákóczi is-
kolában.

Program

A délelőtt az iskolásoké: kiállítást rendez
az ÁNTSZ az alkohol káros hatásairól, a
zajártalomról, az egészséges táplálkozás-
ról, a parlagfűről, kullancsról; a kerekasztal-beszélgetés témája a helyes fogápolás,
a helyes táplálkozás, a családi életre nevelés, valamint ortopédiai és allergia-szűrés
lesz.

13 órától nemcsak a diákokat, hanem szüleiket, pedagógusaikat és természetesen
a felnőtt lakosságot is várják az egészségügyi vizsgálatokra.

Anyák napja az oviban
Május első vasárnapján köszöntjük az
édesanyákat, de a Hétszínvirág óvoda
Kisvakond csoportjában május 2-án dél-
után, a Méhecske csoportjában május 7-
én, a már hagyományos Mogyoróhegyi
kirándulással kötik össze az édesanyák
köszöntését.
Az óvodába járó minden gyerekre büszke
lehet az édesanyja, hiszen a Méhecske
csoport az Ovi olimpián már harmadszor
nyerte el az I. helyezést, a síversenyen
Rényi Vámos Vanda és Vitális Mátyás is
III. helyezett lett.
A Kisvakond csoportban, Sümeghy-Flan-

dorfer Botond Tamás a Generali a Bizton-
ságért Alapítvány által meghirdetett: „Leg-
főbb kincsünk az egészségünk!”
rajzpályázatán I. helyezést ért el. Ezzel
100 000 Ft-ot nyert a csoportnak, valamint
20-20 ezer Ft értékben az ott dolgozó fel-
nőttek részére a Medicover Egészség-
központban igénybe vehető vizsgálati le-
hetőségeket. Boti a kistarcsai Mikulás
úszóversenyen I., II., a V8-ban rendezett
versenyen II. és III. helyezést ért el. Pász-
tor Bianka Budapesten, a wadokai Ma-
gyar Bajnokság második fordulóján Kihon
versenyszámban I. helyezést ért el.     

Nádasi Gyula Gáborné
okleveles óvodapedagógus

Sümeghy-Flandorfer Botond Tamás I. helyezett rajza



Mi okozza azt, hogy a jó idővel együtt
megszaporodik a tüsszögő, torokfájós,
orrukat, szemüket dörzsölő emberek
látványa?
A virágzó fákkal, a nyíló virágokkal megje-
lennek a pollenek a levegőben, ezek
okozzák a tavaszi allergiát. Igen nagy
ilyenkor a pollenkoncentráció. 

Beszélhetünk egyfajta szezonalitásról
az allergia terén?
Természetesen. Létezik egy pollennaptár,
amelyben nyomon lehet követni, hogy mi-
lyen növények okoznak allergiát a külön-
böző évszakokban.  A mostani, a tavaszi
virágzást a pázsitfűfélék követik, majd a
nyár végén a parlagfűvirágzás. A  szezo-
nális allergiák közé tartozik a szénanátha,
az allergiás eredetű asztma – ezt a tüdő-
gyógyász kezeli. A nem szezonális allergia
fő okozója elsősorban a házipor. Az aller-
gia a felső- és az alsó légutak nyálkahár-
tyáját egyaránt érinti. A csalánkiütés is
egyfajta allergia, amelyet a bőrgyógyász
kezel, s leggyakrabban bizonyos ételek fo-
gyasztása után jelentkezik. 

ezek szerint a különböző allergiákat
más és más szakorvos kezeli.
Az a véleményem, hogy a különféle aller-
giákat nem lehet szétválasztani, hiszen a
tünetek átfedik egymást. Együtt kell ke-
zelni ezeket. 

gyógyítható véglegesen az allergia?
Az erre való hajlam egy életre szól, csak a
tünetek változnak idővel. 

Beszéljünk akkor arról, hogy milyen tü-
netei vannak az allergiának?
Megkülönböztetünk típusos és atípusos
tüneteket. A típusos tünetek az orrfolyás,

a szemviszketés, az orrdugulás, a köhö-
gés, a bőrkiütés. Az atípusos, vagyis a
nem szokványos tünetek a hasfájás, a
hasmenés, a fejfájás, a hőemelkedés.
Ezek alapján csak kizárásos módon álla-
pítható meg az allergia, hiszen más be-
tegségek is produkálhatják ezeket a
tüneteket. 

a tapasztalatok szerint mikor fordul al-
lergológushoz a beteg?
Először azt hiszi, hogy megfázott, csak ami-
kor nem enyhülnek a tünetei, gondol arra,
hogy ez valamilyen allergia lehet. Pedig ér-
demes rögtön szakemberhez fordulni, ha a
megfázásos panaszok évente mindig
ugyanabban az időben jelentkeznek.

Mit tanácsol, mikor keresse fel a beteg
a szakorvost?
Ha valakinek gyakran ismétlődő panaszai
vannak, és azok 2-3 héten belül nem múl-
nak el, akkor menjen orvoshoz.  A fül-orr-
gégészetre, a bőrgyógyászatra nem kell
beutaló, csak a tüdőgyógyászatra.

Mi befolyásolja az allergia kialakulását?
Az allergia nem köthető életkorhoz, bármi-
kor kialakulhat. Genetikai hajlamról be-
szélhetünk, ami örökletes. Ehhez még
hozzájárul a környezetszennyezés és a
táplálkozás változásai is. A stressz és a fe-
szültség erősítik az allergia tüneteit. 

Hogyan állapítható meg az, hogy mire
allergiás valaki?
Az allergiát okozó anyag felfedezésére
többfajta vizsgálati mód létezik. Az ún. int-
racután vizsgálat esetén az alkar bőrére
helyezünk különféle allergén anyagokat.
Ezt az eljárást főleg légúti allergia esetén
alkalmazzuk. A vérből történő IGE-vizsgá-
lat a légúti és ételallergiák kimutatására
szolgál. Az Epicutan-teszt a háton elhe-
lyezett tapaszokkal mutatja ki azt, hogy mi-
lyen anyagra érzékeny a beteg. 

a tapasztalatok alapján milyen anyagok
válthatnak ki allergiát?
A légúti allergiát okozó polleneken kívül
leggyakrabban vegyszerek, tartósítósze-
rek, illatszerek, festékek, a poratka, az 
állatszőr, a penészgomba – ezek orrdugu-
lást, köhögést, krákogást, szemviszketést,
szemkönnyezést okoznak. Ismerünk 
foglalkozási allergiákat is – ilyen például 
a gumikesztyű okozta allergia is.

Hogyan kezelhető az allergia?
Gyógyszeres vagy alternatív kezelésekkel.
A gyógyszeres kezelésnél különböző anti-

hisztamin-készítményeket adunk a beteg-
nek, a helyi kezelésnél pedig orrspray-ket
és krémeket. Csak súlyos esetben írunk
fel szteroid-származékokat. Léteznek al-
ternatív terápiák is, amelyeknél akupunk-
túrás, homeopátiás és fényterápiás
kezeléseket javaslunk a gyógyszerek
mellé kiegészítésként. Kismamáknál ez a
terápia különösen javallott.

Visszatérve a hirtelen érkezett tavaszra,
hogyan védekezhetünk most az allergia
ellen?
A ruhánkat ne tegyük ki szellőzni a sza-
badba, eső után szellőztessük ki a lakást,
gyakran mossuk meg az arcunkat, sze-
münket hideg vízzel, ha kint tartózkodunk
a szabadban.

Rappai Zsuzsa
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dr. gaál andrea

Kullancs- 
és szúnyoginvázió

A csapadékos tavaszi idő-
járás miatt már most na-
gyon sok a kullancs és a
szúnyog. Ráadásul a vér-

szívók egy része betegségeket terjeszt. 
Évek óta nem volt olyan jelentős kul-
lancs- és szúnyoginvázió, mint ami már
most is tapasztalható – mondta a Ma-
gyar Kullancsszövetség elnöke. Kapil-
ler Zoltán kifejtette: három-négy évente
az ár- és belvízekkel megugrik a vér-
szívók populációja. 
A betegségek elkerülésére a szövetség
vezetője azt javasolja, hogy kirándulni
csak kullancs- és szúnyogriasztóval in-
duljon, és szerezzen be a patikában
kullancskiszedő-kanalat és tesztet,
utóbbi kimutatja, ha fertőzött volt a vér-
szívó. A tünetek jelentkezése esetén
hatékonyabb a kezelés.

SzÚnyoggyéRíTéS
Szentendrén a VSz Zrt. koordinálja a
szúnyoggyérítési feladatot, összefogva
négy környékbeli településsel (Budaka-
lász, Dunabogdány, Szigetmonostor és
Kisoroszi). Az érintett településeken en-
tomológus szakértők bevonásával dol-
goznak, akik a szúnyogpopuláció fo-
lyamatos figyelemmel kísérése alapján
jelzik, hogy mikor, hol és milyen módon
javasolt a szükséges beavatkozás el-
végzése. Az idei szezon első szervezett
légi és földi kémiai szúnyoggyérítési
napjai: május 9-10., illetve 13-15. (tar-
taléknapok).
A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos bő-
vebb információt Szentendre Város
Központi Ügyfélszolgálatán kaphatnak.
(Duna-korzó 18.; Tel.: 06-26-300-407;
ugyfelszolgalat@szentendre.hu; Ügyfél-
fogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-16;
Cs: 8-16; P: 8-12; Ebédidő: 12-13)

Itt van az allergiaszezon!
ahosszú, hideg, szürke tél után végre itt a tavasz, kisütött a nap, minden vi-

rágba borult. az örömbe azonban üröm is vegyül, hiszen ezzel megkezdő-
dött az allergiaszezon is. dr. gaál andrea fül-, orr-, gégész szakorvossal

beszélgetünk erről az életünket megkeserítő problémáról.
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Föld napján, Szentendrén takarított a város

április 19-23. között több mint ezer ember, közel
30 helyszínt tisztított meg a városszépítő akció
keretében. folytatjuk beszámolónkat. 

Brigád a flogistonnál

Városszépítő védőnők

takarítók a gondozási központnál

az agy tanoda diákjai a Bükkös-patak partján

a föld napi takarításból a honvédek is kivették részüket 

Föld napján, Szentendrén takarít a város! Ezzel a felhívással
indítottuk Föld napi városszépítő akciónkat, melyben április
19 és 23 között több mint 1000 ember, közel 30 helyszínen

munkálkodva tette szebbé és tisztábbá városunkat. Legyünk
büszkék magunkra!
Az akció ideje alatt közel 100 konténernyi szemetet gyűjtöttek
össze a Szentendrén lakó, dolgozó lelkes aktivisták. 
Április 19-én a Szent András Általános Iskola nyitotta meg a ta-
karítást a Bajcsy-Zsilinszky utcában és a Pannónia-tónál. 
Április 20-án a Bükkös-partiak Baráti Köre a Bükkös-patak men-
tén, a Társaság az Élhető Szentendréért és a hozzá csatlakozók
a Kőhegy lábánál, a Szentendre Gyökerei Baráti Társaság az
Orbán keresztet és környékét, a Szentendrei Polgárőrség a ke-
rékpárutat a Pap-szigettől a Határcsárdáig.
Április 21-én a REC Konferenciaközpontban, a Föld napi családi
rendezvényen színes programok várták az érdeklődőket, és az
idelátogatók Paulusz Györgyi művésztanár (Szentendrei Refor-
mátus Gimnázium) irányításával megfestették a „Mi Szentend-
rénk” pannót, ami megtekinthető a Pest Megyei Könyvtár
aulájában. Marik Judit és szomszédai a Sztaravodai-patak egy ré-
szét tisztították, a SZE-FI SE az izbégi sportpályánál dolgozott.
Április 22-én az Izbégi Iskola a temető, a Mária utca és a patak
környékét, a Szentendrei Református Gimnázium 9. osztályos di-
ákjai és a „HÓD” Turistaegylet a Sztelin tanösvényt, a Görgey
Artúr Altiszti Akadémia és Japánkert Egyesület a Czóbel park
melletti leendő japánkertet tisztította meg. A japánkertben dolgo-
zókat Ténai Kinga néni által felajánlott és főzött ízletes töltött ká-
poszta várta a munka végeztével. A Kőzúzó utcában a
Dunakanyar SE tette rendbe a környezetét, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium a Postás-strandot és kerékpáru-
tat, az AGY Tanoda a Bükkös-patak alsó részét takarította, a Szi-
várvány Óvoda kerékpártárolót alakított ki, a Flogiston Kft. a
Kőzúzó utca 5 előtti részt és a parkolót tette rendbe, a Petzelt Kö-
zépiskola az iskola környékét szépítette. 
Április 23-án a Ford munkatársai a kerékpárutat az ÖMV kúttól a
budakalászi felüljáróig és a Püspökmajor tanösvényt, a Szent-
endrei Református Gimnázium és az önkormányzat dolgozóinak
egy része a Postás-strand melletti ártéri ligetet, az önkormányzat
többi dolgozója az Árbóc utca, a Móricz Gimnázium környékét és
a hivatal belső udvarát is szépítették.
Beszéljenek a képek a városszépítésről! Köszönjük minden részt-
vevőnek a munkáját, és reméljük, jövőre még többen csatlakoz-
nak!
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Városi majális – 2013. 

Május 26. 
Postás-stRand 10.00–16.00

Az idei majális szervezői egy meghitt, csa-
ládbarát, minden korosztály számára mi-
nőségi kikapcsolódást nyújtó programot
állítottak össze. A Postás-strand vérkerin-
gését a színpadi fellépők és az árusok lát-
ták el sörrel és jókedvvel. Napközben
színes játékforgatag, pénztárcakímélő
programok szórakoztattak, felavatták a
strandfoci-pályát, láthattunk sport- és
táncbemutatókat, este pedig a zenekarok
varázsoltak valódi sörkert hangulatot.

Az idei gyermeknap a Szentendrei Kul-
turális Központ Nonprofit Kft. és a 
Barcsay Jenő Általános Iskola szerve-

zésében a Postás-strandon kerül megrende-
zésre. A programsorozatot dr. Dietz Ferenc
polgármester és a frissen megválasztott 
diákpolgármester nyitják meg délelőtt tíz óra-
kor. 2007 óta van ismét gyermeknap Szent-
endrén, dr. Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc pol-
gármester  kezdeményezése nyomán. 
A diákpologármester választás szintén az ő
ötlete volt. A nap folyamán, hagyományunk-
hoz híven, bemutatkoznak a város általános
iskolái, óvodásai, civil szervezetek, művészeti
csoportok. Programjainkkal igyekszünk meg-
szólítani a legkisebbeket bébiprogramokkal,
meséléssel, a nagyobbakat izgalmas verse-
nyekkel, játékokkal, sport és színpadi progra-
mokkal. A napot három órától Huzella Péter
koncertje zárja.

diákpolgármester-választás: május 24.

• 13.00 A szentendrei iskolák diákpolgár-
mester jelöltjeinek testületi ülése, és a diák-
polgármester megválasztása
• 15.45 A diákpolgármester választás ünne-
pélyes eredményhirdetése, a diákpolgár-
mester ünnepélyes köszöntője.
• 16.00 A gyermekrajz kiállítás ünnepélyes
megnyitása a Polgármesteri Galérián –
„Hősök, felemelő alakok és történetek Gár-
donyi Géza műveiben” című rajzverseny díj-
nyertes alkotásaiból. A kiállítást megnyitja, és
az ifjú művészeket köszönti dr. Dietz Ferenc
polgármester és a város diákpolgármestere. 
A diákpolgármester választás jelöltjeinek
életrajzát és programját a Szentendrei Hírek
weboldalon olvashatják május 21-től. Az
eredményekről folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket!
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Kiállítások

a ferenczy Múzeum programjai

május 10. péntek 17.00
Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
a Megtalált HagyoMány
Nemzetiségi hagyományok a 21.
században
Megtekinthető július 10-ig, szerdá-
tól vasárnapig 10.00-18.00
május 12. vasárnap 16.00 
BeMutató táRlatVezetés
A megtalált hagyomány című kiál-
lításban. Tárlatvezető Sz. Tóth
Judit, a kiállítás kurátora 

június 2-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.egy
ModeRn festő és klasszI-
kus gyűjteMénye
Válogatás Ernest Zmeták (1919-
2004) alkotásaiból és gyűjtemé-
nyéből.

Augusztus 25-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.
BudaPest aRt exPo fRIss
fIatal 
Képzőművészek Nemzetközi 
Biennáléja
A kiállítások nyitva tartása: keddtől
vasárnapig, 10-18 óráig.
Belépődíjak: teljes árú jegy:
1000Ft, kedvezményes jegy (diák,
nyugdíjas): 500Ft/fő
Tárlatvezetést, diákcsoportoknak
múzeumpedagógiai foglalkozást
egy héttel előre lehet kérni a kö-
zönségkapcsolati csoport múze-
umpedagógusaitól. 
Elérhetőségeink: Tel: +36-26-920-
990; edina.csillag@femuz.hu és
erdohati.orsolya@femuz.hu
Információ: +36-26-920-990
www.pmmi.hu,
www.facebook.com/muveszetma-
lom

május 18-ig
Aba-Novák Galéria
Leányfalu-Ház 
Móricz Zsigmond út 124.
kezotéRIa
Kemény Zoltán grafikus, tipográ-
fus kiállítása
Megtekinthető május 18-ig, kedd-
szombat 14.00-18.00 között

május 17. péntek 18.00
Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
koRtáRsaIM
Tzortzoglou Georgios festő, grafi-

kus, fotó- és zeneművész sajátos,
festői fotótechnikával készült val-
lomásai kortársakról
A kiállítás megtekinthető 3 napig

Előadás
május 17. péntek 18.00

Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző
Egyesület, 
Stéger köz
kIállítások 1848-

tól a II. VIlágHáBoRúIg
Bakos Lehel előadása
május 24. péntek 18.00
kluBest
Filmvetítés, beszélgetés

május 16. csütörtök 18.00
Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
egyeteMIsta VoltaM 
lengyeloRszágBan
Losonci Miklós előadása

zene
május 31. péntek 20 óra
Malom Café
Bogdányi út 32.
zeneI utazás Vol.2. 
a MaloMcaféBan
Házigazda: Schwartz Dávid.
Vendég: Domonkos Zsuzsa az
Operett Színház egykori prima-
donnája és meglepetés vendégek.
Zongorán kísér: Hegedűs Valér. 
Az estre a belépés díjtalan.

a dumtsa korzó programjai

május 18. szombat 
18 órától PetRuska andRás –
énekes-dalszerző, multiinstrumen-
talista (gitár, dob, nagybőgő, skót-
duda, trombita)
20 órától RoVeRsong – retro-
folk-rock, 60-s, '70-s, '80-s évek
pop-rock válogatása 

május 19. vasárnap 
17 órától édes Málé tRIó – ré-
gimódi csángó népzene 
19 órától MI Van cIcus? – Há-
romtagú ’madrian’ zenekar 

május 20. hétfő  
18 órától canaRRo – többféle
stílus, a bossa-novától, az argen-
tin tangóig

május 24. péntek  
18 órától WyQ  tHoR – ének,
gitár, a 60-s, '70-s, '80-s évek
pop-rock válogatása
20 órától tendeRfoot Blues

unIt Band – a tősgyökeres fe-
kete zenei műfajt népszerűsítik

május 25. szombat 
18 órától koBza Vajk gRouP
– új utat nyitnak a kortárs-nép-
zene felé, belülről építkező zene
keleti és középkori hangszereken
20 órától MneMonIc – ének,
gitár felállásban feldolgozások és
saját számok 

május 26. vasárnap 
17 órától gágogó együttes –
A gyermekeknek szóló programot
versekre írt saját zenével adják
elő
19 órától RoVeRsong – retro-
folk-rock  60-s, '70-s, '80-s évek
pop-rock válogatása

május 31. péntek 
18 órától canaRRo – többféle
stílus, a bossa-novától, az argen-
tin tangóig 
20 órától önként és dalolVa
– akusztikus örömzene és dalest 

Könyvbemutató

május 23. csütörtök 18.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka utca 7.
síRok és teMetők 
szentendRén 
(Kr. e. 5500. – Kr. u. 2012.)
Pethő Zsoltné Németh Erika köny-
vét bemutatja Biczák Péter ny.
könyvtárigazgató és Tóth Antal
művészettörténész

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

filmeknél: 800 Ft, 
nyugdíjas, diák: 700 Ft 
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 
900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft 

május 13. hétfő
17.00 az utolsó Hegycsúcs
(80’) (12)
18.30 teddy Mackó (92’) (12)
20.05 fRancIa HétVége (113’)
(16)

május 14. kedd
17.00 caMIlle (115’) (12*)
19.00 az utolsó Hegycsúcs
(80’) (12)
20.20 kettős játszMa (101’)
(16)
május 15. szerda
18.30 a MéHek VIlága (95’) (6)

20.10 kVaRtett – a nagy né-
gyes (95’) (12)

május 16-19-ig 
nyisd ki a szemed! keresztény
filmnapok

május 16. csütörtök 
17.00 BudaPest RetRo (82’)
(kn)
19.00 Vadászat (115’) (16)

május 17. péntek
17.00 MIndenkI a MennyBe
Megy (107’) (16)
19.00 alBeRt flóRIán (87’)
(kn)

május 18. szombat
17.00 a PIngVInkIRály (78’) (6)
2D
19.00 az utolsó Hegycsúcs
(80’) (12)

május 19. vasárnap
17.00 néMet egység a Bala-
tonnál (79’)
19.00 PI élete (127’) (12)
18.00 Vas MIklós fIlMkluB
(kisterem)

május 20. hétfő
16.30 tücsök kalandok
neW yoRkBan (78’) (kn)
17.50 a MennyoRszágot Vá-
lasztoM (125’) (12)
20.15 szeReleM nélkül
soHa (139’) (16)

május 21. kedd
18.30 tétoVa félReléPők
(95’) (16) lélekMozI soRozat
(DunaP’Art Filmklub)
20.05 szeReleM nélkül
soHa (139’) (16)

május 22. szerda
18.30 teddy Mackó (92’) (12)
20.05 szeReleM nélkül
soHa (139’) (16)

május 23. csütörtök
17.00 a MéHek VIlága (95’) (6)
18.35 fInal cut – HölgyeIM
és uRaIM (80’) (18*) egy P’aR-
ton az alkotókkal
soRozat (ingyenes belépés!)
20.00 a Vadászat (115’) (16)

május 24. péntek
17.00 zaMBézIa (83’) (6)
18.30 néPzene-kéPzene so-
Rozat (DunaP’Art Filmklub)
20.00 kettős játszMa (101’)
(16)

május 25. szombat
15.30 zaMBézIa (83’) (6)
17.00 a legszeBB dolog
(107’) (16) MozIzz okosan!
soRozat (DunaP’Art Filmklub)
18.50 szeReleM nélkül
soHa (139’) (16)
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május 26. vasárnap 
– gyeRMeknaP!
14.00 fRanklIn, a teknős
(80’) (kn)
15.30 lotte és a Holdkő
tItka (75’) (6)
16.45 kIkI a BoszoRkányfu-
táR (103’) (kn)
18.30 kettős játszMa (101’)
(16)
május 27-31-ig MedIteRRán
fIlMtaVasz

május 27. hétfő
18.00 a MennyoRszágot Vá-
lasztoM (125’) (12)
20.15 ne zaVaRjanak (88’)
(16)

május 28. kedd
18.30 a tengeR töRVénye
(88’) (12) – bevezető és filme-
lemző beszélgetés
20.15 szeRetők, utazók (90’)
(16) 2D

május 29. szerda
18.30 a MásodIk feleség
(93’) (16)
20.05 szeRetők, utazók (90’)
(16) 2D

május 30. csütörtök
18.30 családBan MaRad
(87’) (16)

20.00 egy öRült szeReleM
Balladája (107’) (16)

május 31. péntek
17.00 zaMBézIa (83’) (6)
18.30 Május után (122’) (16)
20.35 Mások Vagyunk (119’)
(16)

június 1. szombat
17.00 lotte és a Holdkő
tItka (75’) (6)
18.15 Vadászat (115’) (16)
20.10 a nagy naP (90’) (16) 2D

június 2. vasárnap
17.00 totoRo a VaRázseRdő
tItka (86’) (kn)
18.30 a PIngVInkIRály (78’)
(6) 2D
19.50 a nagy naP (90’) (16) 2D

június 3. hétfő
18.00 a MennyoRszágot Vá-
lasztoM (125’) (12)
20.05 a nagy naP (90’) (16) 2D

június 4. kedd
18.00 a nagy naP (90’) (16) 2D
20.00 szeReleM nélkül
soHa (139’) (16)

A mai kiállítás számomra több
szempontból is különleges.
Molnár Bertalan – vagy, ahogy
sokan hívjuk, Berci bácsi – ál-
talános iskolai ének- és törté-
nelemtanárom is volt, és ő
íratott be a megyei könyvtárba
– kezdte köszöntőjét dr. Dietz

Ferenc a Polgármesteri Galéri-
ában nyílt tárlat bemutatóján.
Szentendre polgármestere el-
mondta: „Nagy öröm számomra,
hogy immár a város polgármes-
tereként nyithatom meg a ne-
gyedik olyan kiállítását, mely a

város valamely közintézményé-
ben Szentendréről, a szentend-
reieknek szól. Berci bácsi
bemutatta tárlatát a V8-ban, a
Rákóczi iskolában és egyszer
már itt, a Polgármesteri Galérián
is. Szerethetők és lokálpatrióták
a képei,  a város és a zene sze-
relme csendül ki belőlük.
Azt mondják, egy tanító, egy

pedagógus mindig is tanító
marad. Berci bácsi sem hagyta
abba a tanítást. Már nem a ka-
tedrán állva mesél, hanem
ecsettel és vászonnal oktatja a
jövő nemzedékét. A képeiben
minden benne van, ami ahhoz
kell, hogy a felnövekvő generá-

ciók megértsék a város sokszí-
nűségét, elfogadják, magu-
kénak érezzék a természeti és
az épített örökséget, szeressék
és megbecsüljék a települést,
ahol élnek.
Kedves Berci bácsi, köszönöm,

hogy a mai napig tanítasz ben-
nünket a képeiden keresztül, és
azt gondolom, a magam és volt
tanítványaid nevében is nagyon
boldog 80. születésnapot kívá-
nok Neked, és azt, hogy még
hosszú időn át megörvendez-
tess bennünket tudásoddal, al-
kotásaiddal” – zárta köszöntőjét
dr. Dietz Ferenc polgármester.  

Berci bácsi ecsettel tanítja 
városunk szeretetét
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Csak Szentendre, csak a művészet
RendHagyó Beszélgetés BalogH lászló szentendReI festőMűVésszel

Mint arról beszámoltunk, a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából számos szentendrei személyiség kapott magas
állami kitüntetést. az őket bemutató sorozatunkban most Balogh lászló festőművész rendhagyó portréját olvas-
hatják.  Rendhagyó, hiszen interjúnak indult, de laci bácsit, a szentendrei művészvilág doyenjét „nem lehet”, de

nem is érdemes kérdésekkel korlátozni. Megállíthatatlanul áradnak belőle a szentendrei művészvilág történetei. Mire kér-
deznénk, már válaszolt is. így most egy többórás beszélgetés legérdekesebb mondatait idézzük. s mint ahogy az ecsetvo-
násokból végül összeáll a festmény, bízunk benne, hogy ezekből a mondatokból is összeáll egy olyan portré, amely tükrözi
a csillogó elmét, az életvidám művészt, a szerető családapát és nem utolsósorban szentendre szerelmesét.

– Hogy örülök-e a díjnak? Hát, azt szok-
tam mondani, hogy jó, ha van ilyen is a
padláson! De én nem a díjakért alkotok,
nem azok érdekelnek. Az volt az igazi él-
mény és a nagyobb elismerés, hogy a dí-
játadás után égtek a telefonvonalak és
jöttek személyesen is nagyon sokan gra-
tulálni. Ezekből éreztem a felém áradó
őszinte szeretetet. Nekem ez a fontosabb,
ez az igazi elismerés.
A díjátadón elhangzott a miniszter úrtól egy
mondat, amit én is szoktam mondani. Azt
mondta: visszatekintve az elmúlt évtizedek
kitüntetéseire, hogy néha olyanok is kap-
nak díjat, akik tényleg megérdemlik… 84
évesen én vagyok a szentendrei művész-
világ doyenje, 50 éve veszek részt aktívan
a városunk kulturális életében, és ezért úgy
érzem, joggal örülhetek most az állami ki-
tüntetésnek, ugyanúgy, mint amikor szere-
tett városom kitüntetéseit vehettem át.
Ez ugyanolyan jól esett, mint amikor négy
éve, 80 éves koromban, az életmű kiállítá-
somon ott volt fél Szentendre. Pedig tőlem
nem függ senki. Én nem osztok díjakat,
pénzt, egyebet, mégis eljöttek, mert úgy
érzem, szeretnek. Az az igazság, hogy én
soha sem tudtam és nem is akartam ön-
menedzselő lenni. Soha nem sertepertél-
tem politikusok, hatalmasságok körül,
mégis elismertek. Nekem – Barcsayt
idézve – megérte becsületesnek maradni.
Hogy mi a művészet? Az élet maga! A mű-
vészet a társadalom lelkiismerete. Tehet-

ség, tudás, szorgalom és egyéniség. De!
A festő, miután megtanulta a mesterség-
beli alapokat, utána hozzá kell adja a saját
egyéniségét is, akkor válik művésszé, és
attól lesz a műve műalkotás.
Az alkotónak tudnia kell, hogy minden a
természetből indul ki! Annak tanulmányo-
zásából és ismeretéből. A
természet ugyanis a leg-
nagyobb tanítómester. A
természetet, mint ürügyet
használja és értelmezi át
az egyénisége, tehetsége
szerint. A szolgai másolás
nem művészet ugyanis. Bele kell vinni az
egyéniséget, a saját kialakított stílust, és
ez sokszor nagyon kemény munka. Nem
okoskodni kell, hanem érezni és alkotni.
Én érzelmi lény vagyok, így Goethe-vel
együtt vallom, hogy az okoskodás a mű-
vészet halála. 
A művészet ott kezdődik, hogy a lényegest
a lényegtelentől el kell tudni választani. 
A művészet olyan az embernek, mint a vi-
tamin. Ha az nincs a szervezetben, akkor
nagyon nagy baj van. 
Mi festőművészek, a tapssal nem mérhet-
jük magunkat, mint a színészek napról
napra. Nekünk az alkotó munka csendben,
elsősorban önmagunkon belül zajlik, nem
a közönség előtt. 
És az is nagyon fontos, hogy ne az aktuá-
lis „elvárások”, a trendek szerint, hanem a
saját egyénisége szerint alkosson a festő-

művész. Ez a nehezebb út, de én is ezt a
nehezebb utat választottam.
Hogy alakult a művészi pályám? A kép-
zőről Barcsay ajánlásával jöhettem vissza
szülővárosomba, Szentendrére, a régi mű-
vésztelepre.  A régi öregek távolságtartás-
sal fogadtak. De aztán, látva, hogy mit és
hogyan alkotok, elfogadtak és befogadtak.
Ők igazi művészéletet éltek. Életem nagy
ajándékának tartom, hogy fiatalemberként
nyolc alkotó és termékeny évet köztük tölt-
hettem. Nem csak mesterséget, hanem
művészerkölcsöt is tanulhattam tőlük. Ők
nem voltak sztárok, nem voltak celebek,
ők egyszerűen csak művészek voltak. 
A szentendrei motívumokat mindegyikőnk
a saját egyénisége szerint festette meg.
Ez volt az imponáló a régi szentendrei idő-
szakban. Sajnos, ezekkel a mai – mű-
vésznek mondott – emberek többsége
még csak köszönő viszonyban sincs.
Nekem szerencsém is volt. Egy gyári mun-
kát elvállalva grafikákat kellett alkotnom.
Nagyon jó tanulóidőszak volt a grafikázás,
és sokat profitáltam is belőle. Nem mellé-
kesen pedig hozott annyit, hogy szabadon,
az egyéniségemnek, stílusomnak megfe-
lelően alkothattam, nem kellett megfelel-

nem az akkori elvárá-
soknak, trendeknek.
Többi között ennek kö-
szönhetem, hogy itt Szen-
tendrén, a Bükkös patak
partján – saját kézzel – föl
tudtam építeni a házat,

amiben a családommal együtt élek.
Sajnos ma már ott tartunk, hogy sokkal na-
gyobb „művészet” egy képet eladni, mint
megalkotni.
A művésztelepen élők mind agglegények
voltak, és egy ideig én is azt hittem, hogy
ez így természetes, alkotni csak egyedü-
lállóként és az életet élvezve lehet. Aztán
rájöttem, úgy negyvenévesen, hogy a nő
egy kikerülhetetlen tényező az ember élet-
ében. Ha valaki komolyan alkotni akar,
ahhoz olyan háttér kell, mint az én csalá-
dom.
Mit jelent nekem szentendre? Az egész
életemet. 84 évesen én vagyok a rangidős
művész és ráadásul őshonos szentendrei.
Azt gondolom, én joggal kesereghetek,
hogy eltünedeznek a régi szentendrei mo-
tívumok, a régi városomat felfalták az évti-
zedek. De az emlékeimben még élénken

„Mit jelent nekem Szentendre? 
Az egész életemet. 84 évesen én

vagyok a rangidős művész 
és ráadásul őshonos szentendrei.”

„néha olyanok is kapnak 
díjat, akik megérdemlik.”
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élnek például a 30-as évek. Akkor a váro-
sunk még olyan volt, mint egy nagy család. 
Emlékszem, akkoriban az orvosok a sú-
lyos betegeknek, de a lábadozóknak is,
azt mondták, hogy jöjjenek ki ide Szen-
tendrére, mert itt a pilisi erdőkön keresztül
áramló levegő kiváló gyógyító hatású. 
És akkor mindenki tisztességes volt, kü-
lönben becsukhatta a boltot. Tisztességes
volt a kocsmáros, a hentes, a képviselő,
mindenki. Ma már ez sajnos nem minden-
kiről mondható el, és ezért én minden
apróságnak örülök. 
Például annak, hogy nem hiába jártatom a
számat. Például, amikor a múltkor itt volt a
polgármester, mert felkért a borfesztivál lo-
gójának megtervezésére, mondtam neki,
hogy „Feri, a Fő térnél azzal a lerobbant
épülettel kezdeni kellene már valamit, mert
a szívem szakad meg, ahogy kinéz. Hogy
ezért-e, vagy másnak is föltűnt, de néhány
nap múlva láttam, hogy méricskélnek ott,

majd olvastam a SzeVi-ben, hogy
felújítják a Kisposta épületét. Na,
ezek örömmel töltenek el. Vagy pél-
dául az, hogy mesterem és barátom
Barcsay Jenő múzeumát sikerült
megmenteni a bezárástól. Nagyon
fontos, hogy ezeket a városvezetés
támogatja.
De mi, művészek is hozzátesszük a
részünket. Büszke vagyok például
arra, hogy a MűvészetMalom a mi öt-
letünk volt Deim Palival. Néhány mű-
vésztársunkkal együtt, összefogva,

mindenki a saját alkotásait ajánlotta föl a
nemes célra. Az árverésből befolyt ösz-
szegből pedig létrejött az alapítvány, és a
folyamat végén a MűvészetMalom.
szentendre jövője? Nagyon jól mondta a
Ferenczy Múzeum igazgatója a SzeVi-ben
megjelent interjújában, hogy Szentendre
egyetlen kitörési lehetősége a művészet.
És ezzel nagyon okosan kell gazdálkodni.
Sajnos a háború után ötven évig, a szoci-
alizmus idején itt nem volt pénz. Jelentős,
korszakalkotó, úgymond főművek ezért el-
kerültek innen, pedig itteni alkotók itteni
művei. Ezt nem szabad hagyni. Erre ál-
dozni kell. És én ezekben is jó jeleket
látok. Ezért bízom benne, hogy Szentend-
rének igenis van jövője. A művészet. Azaz
a művészet nem csak a múltja, hanem a
jelene és a jövője is egyben.

Balogh László szavait lejegyezte:
Kempf Károly Ignác

Balogh lászló fontosabb díjai, 
kitüntetései:

1980 Dunakanyar Nyári Tárlat díja

1982 Pro Urbe Szentendre

1985 Mozaikpályázat I. díja

1986 A Szentendrei Grafikai Műhely
nívódíja

1989 A Szentendrei Grafikai Műhely
nívódíja

1994 Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt

1995 Szentendre Város Díszpolgára

1997 Pest Megye Művészetéért Díj

1998 Neufeld Anna Alapítvány díja

2006 Munkácsy-díj

2006 Vajda Lajos Stúdió díja;

2006 MAOE képzőművészeti nagy-
díja;

2013 Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt (polgári tagozat)

„Ha valaki komolyan alkotni
akar, ahhoz olyan háttér kell,
mint az én családom.”
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Vértesaljai László, aki rövid ideig váro-
sunkban is volt káplán, bevezetőjében a
családdal való kapcsolatáról beszélt. Pirk
László édesanyjához, Remsey Ági néni-
hez szoros szálak fűzték, míg az édes-
apával, Pirk Jánossal való kapcsolatát
inkább az alkotás közbeni külső szemlélő-
dés jellemezte. Szerinte László művészete
visszafogottsága miatt inkább az édes-
apáéhoz hasonlít, de festészetének szí-
nességében, egyediségében vissza-
csendül az anya nyitottsága is. 
A művek értelmezése során nem is töre-
kedett az objektivitásra, szándékosan
szubjektíven és a teológus szemével
nézte az alkotásokat, amelyek számára
valóságos meditációs képek, hiszen ren-
geteg titkot rejtenek, és mindegyik előtt
egy-egy délutánt lehetne eltölteni.

A mintegy kétórás „műelemzés” csupán a
képek egy részének értelmezésére volt
elegendő, mert a művelt, sokoldalú és na-
gyon jó előadói képességű szerzetesnek
asszociációk sora jutott eszébe az isten-
kereső emberről és az emberkereső Is-
tenről.
Hosszabb ideig időztünk az Angyali üd-
vözlet és a Merre indulnak útjaink? című
képek előtt. Az utóbbi kérdésre adott tömör
válasza: teljesen mindegy, mert jelet min-
denhol lehet találni. Az viszont tudni kell,
hogy nem kapunk segítségképpen sem
GPS-t, sem piros szőnyeget a lábunk elé.
A liturgia, az egyházi szertartásokon való
részvétel, az imádkozás nem elég, tüzet
kell fognunk – utalt az Égő csipkebokor
című képre.
Végezetül megköszönte Pirk Lászlónak a

képek nyújtotta élményt, és hozzátette,
hogy mennyire szereti a művészt végtelen
alázatáért és szelídségéért.
A Párbeszéd Háza bejáratánál áll egy
tábla, amelyen a belépőket köszöntik ezzel
a mondattal: Legyen az ittléte lelki-szellemi
felüdülés. A tárlatvezetés végén mindany-
nyian ezt éreztük.

N. E.

Műértelmezés teológus szemmel

Pirk lászló Munkácsy-díjas festőművész kiállítása április 8-án nyílt meg Bu-
dapesten, a jezsuita rend Párbeszéd Házában. április 28-án Vértesaljai
lászló jezsuita szerzetes különleges tárlatvezetést tartott: szubjektív kép-

olvasására hívott mindenkit a festőművész szakrális témájú, ég-föld áthatása
című kiállításában, mely szerinte, mióta a helyet adó kápolna a jezsuitáké lett, a
legszebb, legnívósabb kiállítás.

ég-Föld áthatása
Pirk lászló kiállítása, Párbeszéd
Háza (Horánszky u. 20.), április 9. –
május 15.

Pirk László szentendrei festőművész
eddigi munkásságának keresztmetsze-
tét nyújtja a Párbeszéd Házában nyíló
kiállítása. Az eredetileg kápolnaként
működő kiállítótér szakrális hangulatá-
hoz jól illeszkednek a művész transz-
cendentális ihletettségű alkotásai,
amelyek más művészével össze nem
téveszthető stílus és tematika jegyében
készültek. Szimbolikus és figuratív
kompozíciói leggyakrabban egy konk-
rét táj- és valóságélmény sűrített és
művészileg absztrahált feldolgozásai.
Az utazások során meglátogatott épí-
tett és természetes környezet látványát
nemcsak az idő és a történelem,
hanem az emlékezet is fokozatosan át-
alakítja. A művész egyes kompozícióin
a paestumi dór stílusú antik templo-
mok, a szirakuzai görög színház, a
Szent Patrikról elnevezett több mint 50
méteres mély orvietoi kút, az amerikai
Grand Canyon és Szentendre motívu-
mai bukkannak fel olyan képi látványon
keresztül, amely mégsem az adott kor-
hoz és helyhez kötődik, hanem sokkal
inkább a teljesség képzelt világát
nyújtja.
Pirk László minden festményén egyben
láttatja vagy tükrözteti az égi és földi
elemeket, a hegyormot az ég kékjével,
a cseppekben hulló fényesőt a lobogó
tűzzel, az orvietoi kút alján összegyűlt
vizet és az abban megcsillanó égbolto-
zatot, vagy az Angyali üdvözlet isteni
küldöttjét Mária alakjával. Az Ég és
Föld közötti kapcsolatra olyan, a táj-
képbe helyezett szimbólumok is utal-
nak, mint a Nap és a Hold, a létra vagy
a lépcső.
Pirk László festészetében ugyanolyan
fontos szerepet tölt be a keresztény
ikonográfiai hagyomány, mint az egyéb
kultúrkörök jelképrendszere. Az alkotá-
sok harmonikus világlátást közvetítő
üzenete azonban az ösztönös megér-
zésen keresztül is nyilvánvalóvá válik.

Bodonyi Emőke
művészettörténész

Vértesaljai lászló a rendhagyó tárlatvezetés végén megköszönte Pirk lászló
festőművésznek a szakrális képek nyújtotta élményt 

Vértesaljai lászló az égő csipkebokor és az angyali üdvözlet című képek előtt 
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Millenniumi
Díjat kapott 
a Skanzen

A szellemi tulajdon védelmében fontos
szerepet játszó intézmények elismerését
szolgálja a 2000-ben alapított díj. A Millen-
niumi Díj tiszteleg az emberi tudás és a
kreativitás előtt.
Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszerve-
zete 2000-ben döntött arról, hogy április
26-a legyen a világ társadalmi fejlődésé-
hez és haladásához meghatározó módon
hozzájáruló művészek és műszaki alkotók
munkásságának és eredményei védelmé-
nek szentelt világnap. A világnaphoz kap-
csolódva, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala ugyanekkor, a magyar millennium
évében alapította a Millenniumi Díjat,
amely a magyar művészeti és technológiai
kultúra örökségének ápolásában, közvetí-
tésében és védelmében jeleskedő intéz-
mények elismerését szolgálja. A rangos
díjat dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum főigazgatója vette át a Budapest
Music Centerben, a főváros legújabb kul-
turális intézményében, mely szintén Mil-
lenniumi Díjat kapott korábban. 

Szentendre szülöttét a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagjává választották
Újabb nagyon rangos elismerésben részesült városunk egyik tudományos büszkesége.
A szentendrei születésű Somogyi Péter Pált az MTA 184. közgyűlésén a testület rendes
tagjává választották.
Az Oxfordi Egyetem Agy-díjas tudósa többször elmondta, hogy büszke szentendrei 
származására, és a tudósi életét meghatározóan befolyásolta az, hogy a szentendrei
Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezhette tanulmányait.
Somogyi Péter Pált többek között Sólyom László volt köztársasági elnökkel és Erdő
Péter bíborossal együtt vált a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává.

Kezotéria
Kemény Zoltán ismert könyvtervező
és tipográfus ezúttal nem kiadványa-
ival, hanem érdekes látványvilágú ké-
peivel készteti csodálatra nézőit. A
leányfalui Aba-Novák Galériában
megnyílt, nevének kezdőbetűit viselő
kamarakiállításán a saját elnevezésű
új műfaj képviselőit, a tipokrifeket ál-
lítja ki. Ezek az érdekes alkotások
már nagy sikert arattak a Magyar
Nemzeti Galériában ugyanúgy, mint

Memmingenben és Luganóban. Kemény Zoltán szakmájának alapelemei, a betűk adják
képeinek témáit – ezekből meríti motívumait, a betűtalpak, az átlók és a betűcsomó-
ponti találkozások részleteit újrafogalmazva, azokat egy sajátos, visszafogott színű lát-
ványvilágba emelve teremt új vizuális rendet.
A május 18-ig nyitva tartó kiállítás keddtől szombatig 14 és 18 óra között tekinthető meg.

a kapcsolat című digitális nyomat

Könyvbemutató
Szeretettel várják az érdeklődőket Pethő
Zsoltné Németh Erika Sírok és temetők
Szentendrén (Kr. e. 5500. – Kr. u. 2012.)
című könyvének bemutatójára május 23-
án, csütörtökön 18 órakor a Pest Megyei
Könyvtárba (Pátriárka utca 7.).

A rendezvény fővédnökei: dr. Radnainé 
dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság főtitkára, dr. Dietz
Ferenc, Szentendre polgármestere és
Platthy Iván nyugalmazott államtitkár. 
A könyvet bemutatja Biczák Péter nyugal-
mazott könyvtárigazgató és Tóth Antal mű-
vészettörténész.

Szeretettel meghívjuk nyugdíjas társainkat
május 25-én, szombaton 15 órára

a Püspökmajor-lakótelepi klubba, ahol

zenéS délutÁnt tARtunk
Játszik: Déri György és a Mediterrán együttes

A klub befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, hogy időben érkezzen!

kultúRA
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Hagyományőrzés és annak újra
élesztése, hagyománykeresés és
hagyományalkotás. A Szentendrei

Képtárban nyíló kiállítás a Ferenczy Mú-
zeumban egy évtizede folyó kutatómunka
alapján mutatja be ezeket a folyamatokat.
A 21. század elején arra keresi a választ,
hogy a Pest megyében élő németek, szer-
bek, szlovákok hogyan viszonyulnak ha-
gyományaikhoz, és miként közvetítik azt
lakóhelyük és a többségi nemzet felé; kul-
túrájuk mely elemeit emelik ki identitásuk
erősítéséhez; hogyan újítják fel a viselete-
ket, tanítják vissza a szokásokat. Milyen
„hagyományteremtő” rendezvények szü-
letnek napjainkban? Melyik marad nemze-
tiségi keretek között, s melyikből lesz a
település, a térség jeles napja?
A viselet az identitás vállalásának legjel-
legzetesebb formája. A kiállítás első egy-
sége a viselet felélesztésére irányuló
törekvéseket összegzi. Bemutatja a még

élő, a felújított ünnepi és színpadi öltöze-
teket és a babákra varrt rekonstrukciókat.
Az egyházi év, a katolikus és ortodox val-
lási hagyományok többsége folytonos;
ezek mellett követhető egy-egy ünnep ki-
terjesztése a közterekre, mint a karácsony.
Vagy látványos terjedése, mint az úrnapi
virágszőnyeg. Fénykép-sorozatok, filmfel-
vételek segítségével bemutatjuk az új tar-
talommal megtöltött szokásokat, a
farsangot, a májusfa-állítást, a szüretet,
valamint a közösségi eseménnyé formá-
lódó „hagyományos lakodalmat” és gaszt-
ronómiai rendezvényeket. Legújabb
jelenségként kerültek a kiállításba a né-
metek kibocsátó hazájába visszanyúló jel-
képek és események is.
A térségünkben együtt élők érdeklődésére
számítva aktuális eseménynaptár rend-
szerezi a „hagyományos” rendezvényeket.
A kiállítás kurátora Sz. Tóth Judit néprajz-
kutató.

Ajándék, amivel kétszer ad

Tisztelt Leendő Mecénásaink!

Támogatásukat kérjük a szentendrei Mú-
zeumok és Galériák Éjszakája rendezvé-
nyéhez, a Ferenczy Múzeum által
megálmodott „Etűdök Múzeumokra és Ga-
lériákra” program megvalósításához.
Ebben az évben június 22-én a Ferenczy
Múzeum immár harmadik alkalommal
csatlakozik az országos Múzeumok és
Galériák Éjszakája Programhoz, mely ke-
retében nem csak a múzeumainkat tartjuk
nyitva az éjszakába nyúlóan, hanem iz-
galmas, sokszínű, színvonalas kulturális
programot is kínálunk a hozzánk látogató
vendégeknek, gyerekeknek és felnőttek-
nek egyaránt.
A rendezvény előtt négy nappal, június 18-
án megnyitja kapuit a felújított Pajor-kúriá-
ban az új Ferenczy Múzeum, és három
frissen rendezett kiállítással, valamint to-
vábbi újdonságokkal várja látogatóit a
Szentendrei Képtár és a MűvészetMalom.
Azért, hogy a látogatók minél szélesebb
körét tudjuk megszólítani, elhatároztuk,
hogy meghívjuk kiállításainkba a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola növendékeit és taná-
rait, akik rövid, a kiállítások tematikájához
és hangulatához illő koncertekkel szóra-
koztatják látogatóinkat. A muzsika majd
minden kiállítóhelyünkön felcsendül majd,
fél órás eltolódásokkal más és más he-
lyen, hogy az érdeklődők több kiállítást is
végigjárhassanak zenei kísérettel.
A nagyszabású eseményhez számos
szentendrei kávézó, étterem, galéria és
szálloda is jelezte már csatlakozási szán-
dékát, különböző kiegészítő programok-
kal. Kulturális programajánlónkat a minél
szélesebb kör elérése érdekében több,
nagy példányszámban megjelenő buda-
pesti és helyi médiumokban jelentetjük
meg.
Kérjük, ha lehetőségük van rá, segítsenek
számunkra abban, hogy valóban olyan,
Szentendre kulturális értékeihez méltó
színvonalas rendezvényt hozhassunk
létre, amely az itt élők és az ideérkező
vendégek számára is megmutatja váro-
sunk kiemelkedő művészeti értékeit. Ön-
zetlen támogatásukkal Önök most nem
csak a Ferenczy Múzeum „Etűdök Múzeu-
mokra és Galériákra” rendezvényét támo-
gathatják, hanem a szentendrei Vujicsics
Tihamér Zeneiskola diákjait, zene- és mű-
vészetkedvelő közönségét is.

Tisztelettel:
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, 

Szentendre város kulturális és turisztikai
vezetője

kapcsolatfelvételi lehetőségek: 
Csillag Edina (Ferenczy Múzeum), 
+36 30/694-3858, edina.csillag@femuz.hu
Hidegkuti Dorottya (Szentendre és 
Térsége TDM Nonprofit Kft.), +36 20/945-
1663, tdmszentendre@gmail.com

A megtalált hagyomány – 
nemzetiségi hagyományok a 21. században
kIállítás a szentendReI kéPtáRBan: Május 10. – júlIus 10.
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Szentendrei ballagók

Aballagás kifejezés a latin ’valetans’ = búcsúzó szóból ered, a szokás eredete Selmecbányára vezet, ahol a 19. század
derekán az Erdészeti és Bányászati Akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetű dal ének-
lésével búcsúztak el iskolájuktól. A 20. század elejére általánossá vált, hogy az utolsó évfolyamosok így köszönnek el alma

materüktől. Az 1920-as évektől az Elmegyek, elmegyek… kezdetű magyar népdallal is búcsúznak a diákok. Szokássá vált az
is, hogy a ballagás előtti éjszakán a végzősök szerenáddal köszöntik tanáraikat, a ballagás napján pedig az iskola zászlóját kö-
vetve mennek végig a folyosókon, vállukon kis tarisznyával, amelybe az alsóbb évesek pogácsát, sót, földet, aprópénzt és az
iskola fényképét teszik. Az 1950-es években – mint oly sok más hagyományt – betiltották a ballagási szokásokat is. Ma már nem-
csak a középiskolákban, de az általános iskolákban és az óvodákban is rendeznek ballagási ünnepségeket.

a Móricz zsigmond gimnáziumból négy osztály diákjai ballagtak el május 3-án. a 12. a osztály, 26 fő – osztályfőnökük: Maknicsné Be-
nedek erzsébet, a 12. B osztály, 33 fő – osztályfőnökük: elszeszer Valéria, a 12. c osztály, 27 fő – osztályfőnökük: szarvas Rita, a 13. e
osztály, 33 fő – osztályfőnökük: keresztes jusztina

a II. Rákóczi ferenc gimnáziumtól két osztály búcsúzott. a 12. B osztály, 29 fő – osztályfőnökük: lánczky zsuzsanna, a 13. a osztály, 
19 fő – osztályfőnökük: szent-királyi ágnes 

Ballagás a Petzeltben. a 12. évfolyamon 4 osztály ballagott, összesen 92-en: 12. a, szakács osztály, 13 fő – osztályfőnökük: Pajkosné
Réczi Beáta 12. B, cukrász és karosszérialakatos osztály, 32 fő – osztályfőnökük: Iszály györgy, 12. k, kereskedelmi szakközepes osz-
tály, 21 fő – osztályfőnökük: Pajkosné Réczi Beáta, 12. V, vendéglátó szakközepes osztály, 26 fő – osztályfőnökük: juhász csilla.
a műsor színvonalát emelte schwartz dávid előadása, aki szintén a Petzelt józsef szakképző Iskola tanulója volt. a ballagásra az is-
kola előtti terület megszépült. ezúton is köszönik az önkormányzat, a Rendőrség és a közterület felügyelet támogató segítségét!
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Május 3-tól hétvégénként
a Dumtsa Korzó újra beköltözik
Szentendre belvárosába!

A rendezvény ideje:
2013. május 3. – szeptember 29. 
péntek, szombat 11-22h között
vasárnap 11-21h között
Helyszín: Szentendre belváros, 
a Dumtsa Jenő utca az Apor hídig

ADumtsa Korzó idén is egyedülálló hangulatot varázsol
Szentendre belvárosába, ahol a látogatók élményeket
gyűjthetnek az utca színes kínálatából, a bútorokból kiala-

kított utcai enteriőrökben üldögélhetnek, beszélgethetnek, régi
barátokkal futhatnak össze, és új ismeretségeket köthetnek.
Amellett, hogy a rendezvénysorozat programja követi az ünne-
peket és a helyi hagyományokat, minden hét újdonságot, megle-
petéseket tartogat majd. Tematikus hétvégéinkben meg-
ismerkedhet, megkóstolhat egy-egy aktuális zöldséget/gyümöl-
csöt és annak minden változatát a spárgától a szőlőig. 
A helyi és környékbeli képző- és iparművészek mellett jelen lesz-
nek a különleges gasztronómiai csemegéket (szarvaskolbász,
termelői sajtok, ürmös bor vagy a macaron), biotermékeket, sü-
teményeket, fűszereket árusító helyi termelők.
A gyerekek és családok minőségi szórakozására továbbra is
nagy hangsúlyt helyezünk. A gyereksátor állandó foglakozásai
mellet izgalmas programokkal várjuk őket, újra felvehetik a kuk-
tasapkákat, vagy táncolni tanulhatnak, a legkisebbek kényelmét
pedig a baba-mama sarok biztosítja.
A neves és amatőr „utcai zenészek” tábora kibővül, a tavalyi ked-
vencek mellett új fellépőket, változatos műfajokat ismerhetnek
meg, és ha bárki tehetséget érez magában, csak jelentkeznie
kell, és bemutatkozási lehetőséget is kaphat. 
Az idei Dumtsa Korzó a tavalyinál még szélesebb körű, a maga
nemében egyedülálló civil összefogásban valósul meg a Szent-
endre és Térsége TDM, helyi civilek és szervezetek segítségé-
vel, akiknek lelkes munkája és ötletei teszik igazán különlegessé
a rendezvényt.

a dumtsa korzó májusi tematikája:
Május 18-19-20. Hétvége a Pünkösd jegyében
Május 24-25-26. 24-én Szentendrei Ifjúsági Napok (Diák Korzó)
25-én KOMP (Kortárs Művészeti Piac)
25-én Fedezzük fel a Belvárost! (Városnézés idegenvezetéssel)
26-án Gyereknap
Május 31. - június 1-2. Eperünnep

Elérhetőségeink: dumtsa.korzo@gmail.com, 
Facebook/DumtsaKorzo, www.dumtsakorzo.hu
Kapcsolat: Baán Krisztina, 06-30-975-6160

Dunakanyari sétahajózás

Aszentendrei TDM-iroda szeretné a korábbi élénk dunai vízi
élet hangulatát visszaállítani, ezért idén nyáron többféle
programot szervez a Duna szerelmeseinek a negyven-

személyes Klára kishajón. Lehetőségek: szentendrei városné-
zés, Visegrád-nagymarosi kirándulás, kalózhajózás gyerme-
keknek. Az esténként induló Eperbor-hajócska házigazdája a ta-
hitótfalui Eper Pincészet.

Május 19. vasárnap: kirándulás Visegrád-nagymarosra
A hajó reggel 9-kor indul a belvárosi révállomástól, majd egyórás
időtartamra kiköt a nagymarosi jachtkikötőben, ahol lehetőség
van városnézésre, fürdésre.  Érkezés kb. 14 órakor az indulási
helyre.
A jegy ára: 3 700 Ft/fő, családoknak kedvezmény. 

Május 19.-20., vasárnap-hétfő 15.00 és 17.00: városnézés
Indulás a belvárosi révállomástól, a hajózás időtartama kb. 1 óra.

Útvonal: révállomás,
Leányfalu, szentend-
rei laktanya, révállo-
más. A vendégek
megtekinthetik a
szentendrei festőket
megihlető motívumo-
kat, az épülő mobilgá-
tat a másik oldaláról.
A jegy ára: 1200 Ft/fő.

Május 20. hétfő 14.00: kalózmatróz iskola gyerekeknek
Másfél órás hajózás igazi kalózokkal, izgalmas megoldandó fel-
adatokkal. A feladatok és történetek a gyermekek életkorához
igazodnak. A hajó a belvárosi révállomástól indul, a program idő-
tartama: 1,5 óra.
A jegy ára: 2500 Ft/fő.

Május 18-19. szombat-vasárnap 18.30 és 20.30
A hajó a révállomástól indul. A kulináris örömöket kedvelők han-
gulatos környezetben kóstolhatják meg az Epermester Pincé-
szet termékeit, a kiváló minőségű földieperből hagyományos
borászati eljárással készült minőségi száraz és édes borokat. A
rendezvény időtartama 2 óra. 
A jegy ára: 2000 Ft, mely 1 dl borkóstolást és egy borkorcsolyát
tartalmaz. 

• jegyVásáRlás, InfoRMácIó •
tourinform Iroda (dumtsa u. 22.). 

nyitva H-cs. 9.00-16.30, P-V: 10.00-18.00, 
tel. (26) 317-966, 

e-mail: tdmszentendre@gmail.com. 
a hajó 10 fő jelentkezése esetén indul. 



A Tisztavizzel.hu offroad csa-
pata light kategóriában vett
részt az Uniqa Magyar Kaland-
rally Bajnokságon. A „light” a
másik („heavy”) kategóriától
csak annyiban különbözik,
hogy az itiner nem tartalmaz
speciális terepfeladatokat. Mű-
holdas helyzetmeghatározó
berendezéssel navigálva kell
minél több megadott koordiná-
tára eljutni, és ott különböző
feladatok megoldását rögzí-
teni, valamint az úgynevezett
„Team Spirit” csapatfeladatok
során adott helyszíneken válto-
zatos kihívásoknak megfelelni
(ahogy a csapattagok fogal-
maztak: a feladatok közé a ke-
rámiafestéstől a színészke-
désig sok minden belefér). A
cél, hogy a csapat az adott
szintidőn belül beérjen a célba,
és közben a feladatokkal minél
több pontot gyűjtsön össze. Itt
nem pusztán a sebesség, sok-
kal inkább az ügyesség, a gon-
dolkodás, a navigálás minő-
sége dönt.
A hátrányos kezdést végül gyö-
nyörűen nyerésre fordították. 

A szentendrei offroad csapat
az első nap után a 4. helyen állt
110 pont hátránnyal, a második
napon azonban már nem volt
probléma. A rajt után sokáig
egy bolyban autóztak az előt-
tük álló csapatokkal, de aztán
sikerült meglépniük, más irányt
választottak, és mint utóbb ki-
derült, jól tették. – „A mezőgaz-
dasági és erdős területek
között vezető utakon jól halad-
tunk, alig-alig vesztettünk időt,
szinte tökéletesen sikerült a
napunk. A csapat, a taktika, a
logisztika is összeállt, és a szé-
ria Opel Frontera sem riogatott
hibákkal, így a nap végére 250
ponttal sikerült többet gyűjteni
az addig vezető csapatnál” –
mesélte Mozsgai Endre, a
Tisztavizzel.hu offroad csapa-
tának vezetője. Végül 140 pont
előnnyel megnyerték az Uniqa
Magyar Kalandrally Bajnokság
idei futamát. A győzelemért 20
pontot kaptak, így jelenleg ve-
zetik az országos bajnokságot
a kategóriájukban.

bokor
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Szentendrei kalandrally-
győzelem Kalocsán
Véget ért az uniqa Magyar kalandrally Bajnokság 2013. évi
első, kalocsai futama, amely egy amatőr szentendrei csapat-
nak dicsőséges első helyezést hozott.

a győztes csapat a győztes opel fronterával. 
csapattársak: kósa zoltán, farkas andrás, Mozsgai endre

Jól indul a tavasz 
A Dunakanyar SE U11-es
csapata a Pest Megyei Lab-
darúgó Szövetség által meg-
hirdetett teremlabdarúgó
tornán a 4. helyezést érte el.
A verseny öt fordulóból állt. Az
első 3 fordulóban csoportmér-
kőzések voltak, ahol 12
meccsből 9-et győzelemmel,
1 döntetlennel, 2 vereséggel
zártak a srácok. Az elődön-
tőbe a csoportgyőztes és a
csoportmásodik jutott, itt két
komolyabb futsal csapattal
(Aramis SE, Mustang SE) is
találkoztak a fiúk. Az Aramis
SE és a Pilisvörösvári UFC
fölött aratott győzelemmel már
biztos volt a döntőbe jutás,
csak a csoportelsőség volt a
tét a Mustang SE ellen, amely
végül 4-4 es döntetlennel zá-
rult. A srácok így sem szomor-
kodtak, hiszen benne vannak
Pest megye 4 legjobb futsal
csapatában. A döntőben gól-
különbséggel kaptunk ki a
harmadik helyezet ellen, de a
gyerekek emelt fővel jöhettek
le a pályáról, hiszen ők erede-
tileg füves pályán játszanak,

és nagyon nehéz volt átállni
néhány hónapra a teremfo-
cira.
Szeretném megköszönni Ba-
tári Csabának, a Dunakanyar
SE szakmai igazgatójának,
Egervári Zsoltnak, az U11-es
korosztály vezetőedzőjének
és Szíjj László edzőnek, hogy
a csapatot ilyen szép ered-
ményre vezették. A csapat a
torna során a második legjobb
gólkülönbséggel büszkélked-
het, és ebből is látszik, hogy
mennyire nagy hangsúlyt fek-
tetnek az edzők a hibátlan vé-
dekezésre, a gyorsan és
precízen befejezett támadá-
sokra.
A csapatot alkotó játékosok
2002/03-as születésű gyere-
kek voltak, név szerint: Kiss
Dominik, Varga Zsombor, Ker-
tai Tamás, Németh Áron, Kul-
csár Kristóf, Potecz Ádám,
Kala Noel, Egervári Ágoston,
Tamási Zsolt, Kövesdi Péter,
Gaszt Benedek, Szemere
Huba.
Reméljük, jövőre még szebb
eredménnyel zárnak.

Az egyik gyerek 
hozzátartozója

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS, MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

Szentendre, Szentlászlói út 153/A., az izbégi focipályával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-30-461-4658.
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AdÁSVétel

Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vá-
sárolok. Hétvégén is. Tel. (26) 385-
387.

Pianínó eladó kitűnő állapotban. Tel.
06-20-334-5090.

ÁllÁSt keReS

Megbízható nyugdíjas nagymama
vasalást, takarítást vállal, esetleg
gyermek-
felügyeletet. Tel. 06-30-221-7018.

57 éves nő referenciával takarítást
vállal Szentendrén. Tel. 06-20-914-
2713.

ÁllÁSt kÍnÁl

Szentendre központjában lévő ká-
vézóba keresünk fagylaltárusító fia-
tal hölgyet, diákot. Bérezés
megegyezés szerint. Tel. 06-30-
600-9709.

Duna House szentendrei 
csapatába új kollégát keresünk.
Tel: 30/619 5653, email: 
jablonszky.bea@dh.hu

Szentendre központjában lévő étte-
rem séfet keres. Bérezés megteg-
hyezés szerint. Tel.
06-30-600-8165, 06-30-600-9709.

Szentendrei szállítmányozással-ke-
reskedelemmel foglalkozó cég fel-
vételre keres egész vagy
részmunkaidőben adminisztratív, il-
letve raktározási feladatok ellátá-
sára munkatársakat. Alapfokú angol
nyelvtudás szükséges. Önéletrajzo-
kat a wimmi.ildiko@gmail.com 
e-mailcímre várjuk.

Szentendrei fagyizóba pultost 
keresünk. Idegennyelv-tudás előny.
Tel. 06-20-468-0566.

egéSzSég

Pedikűr-körömgomba- és bőrgom-
bakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-
949-6456.

Masszázskezelések! Vállalok: svéd,
sport, nyirok, szegment,
illetve orvosi gyógymasszázst is.
Várom a fogyni vágyó hölgyeket
cellulitmasszázsra is! Ár: 2500
Ft/óra. Tel. 06-20-288-5868.

ezOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki se-
gítség gyakorlatiasan.

www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

kIAdÓ lAkÁS

Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30-662-
1266.

Leányfalun családi ház alsó szintje
kiadó két személy részére 75 ezer
Ft-ért (rezsivel). Ugyanitt a felső
szinten 1 személy részére szoba
kiadó 40 ezer Ft-ért (rezsivel). Tel.
06-20-956-2227.

Tetőtéri szoba konyha- és fürdő-
szobahasználattal kiadó. Tel. 06-
30-345-0313.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
1,5 szobás, bútorozott, I. emeleti
lakás téglaházban kiadó. Tel. 06-30-
651-2612.

lAkÁS, IngAtlAn

A Füzesparkban 54 nm-es, te-
hermentes, azonnal költözhető
öröklakás tulajdonostól eladó.
Tel. 06-70-252-1547, 06-30-255-
6273.

Szentendrén csendes, jó levegőjű
zsákutcában önálló, tehermentes,
1987-ben épült családi ház sürgő-
sen eladó. 540 nm telek, 114 nm la-
kótér, 33 nm szuterén. Irányár: 24
900 000 Ft. Tel. 06-20-325-3878.

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

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás
tulajdonostól eladó csúsztatott zsa-
lus társasházban, Szentendrén. Tel.
06-70-604-4882.

Szentendre belvárosában, a postá-
tól 100 méterre a Fürdő utcában új
építésű, 3 lakásos társasházban 85

nm-es, 4 szobás teraszos lakás
kertrésszel eladó. Ár: 32 millió Ft.
Tel. 06-20-354-9025.

Eladó 100 nm-es családi ház Izbé-
gen, a Pásztor utcában. 3 háló,
nappali, fürdő, 16 nm-es száraz
pince, 2 autónak parkoló a telken
belül. Irányár: 21,9 millió Ft. Tel. 06-
20-849-3614.

Eladó 120 nm-es, új építésű családi
ház csendes helyen. HÉV, busz 5
perc sétára. 3 háló + nappali + 2
fürdő. Irányár: 27,9 millió Ft. Tel. 06-
20-849-3614.

Tulajdonostól eladó a Püspökmajor-
lakótelepen 55 nm-es, jó állapotú,
csendes helyen lévő 2 szobás, I.
emeleti lakás. Tel. 06-30-913-0949.

Szamóca u. 7/A. alatti 650 nm-es,
déli fekvésű, belterületi építési telek
eladó (16,5x40 m). Csatornázott,
víz, villany, gáz, telefon az utcában.
Ár: 16,5 millió Ft. Tel. 06-70-504-
6059.

OktAtÁS

ANGOL nyelvtanfolyamok, 
magánórák, nyelvvizsgára való 
felkészítés (EURO, TELC, Camb-
ridge, ECL stb., Business English),
a szentendrei HÉV-végállomás mel-
lett, vagy az Ön otthonában. 
Dinamikus, de türelmes, magyar 
és nemzetközi referenciákkal bíró
tanárral. Tel. 06-70-527-3879,
email: cserip72@gmail.com.

Olasz nyelvórák Szentendrén. 
Tel. 06-20-452-6613.

SzOlgÁltAtÁS

Minőségi kertek-, öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése és 
fenntartása megbízható szakember-
től. Meglévő kertek rendbetétele, át-
alakítása, illetve minden, ami kert.
www.akerteszek.hu, Szőcs Miklós,
06-20-374-9442.

SZÜLETÉSNAPI ZSÚR? Isten 
éltessen! Élő zenés, bábos vidám
előadással készülök az összesereg-
lett gyerekekkel való 
meseországi kirándulásra. 
Tel. 06-70-527-3879, 
email: cserip72@gmail.com.

Kertgondozást vállalok. Tel. 06-
70-548-5519.

Társasházak, lakóparkok kezelése,
üzemeltetése jogi, műszaki, pénz-
ügyi háttérrel, felelősségbiztosítás-
sal. Tel. 06-20-987-5527.
www.hollandhaz-pluszkft.com.

Parkettás. Tel. (26) 320-861, 06-30-
928-8247.

Elromlott? Ami elromlott az Ön ott-
honában, én megjavítom. Víz, vil-
lany, csatorna, háztartási gép, zár,
ajtó, ablak, festés, mázolás, burko-
lás. Szentendre és környéke. Hét-
végén is. Tel. 06-30-944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 06-
30-949-6456.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunkát vállalok! Tel. 06-70-
578-1468.

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

Asztalos munkát vállal. Fából min-
dent! Tel. (26) 318-219, 06-30-319-
7278.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Pedikűrös házhoz megy Szent-
endrén. Manikűr, thai talp- és láb-
masszázs referenciával. Tel. 06-
20-514-3323.

köSzönet

Tizennyolc évig a DMH vezetője
volt Galovits Józsefné Manci néni,
aki április 22-én, 91 éves korában
elhunyt. Köszönet mindazoknak,
akik részvétüket nyilvánították és
gyászunkban osztoztak. A gyászoló
család.

ÜdÜléS

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

Balatonfüreden emeletes nyaraló
kiadó (egész nyáron is). A szintek
külön is, egybenyitva is használha-
tók (kert, zsákutca, a part gyalog 10
perc). Tel. 06-30-959-1670.

Horvátországban, Vir-szigeten (híd
van) elérhető áron apartmanok kia-
dók. Tel. 06-30-350-5464.

Üzlet

Budapest, III. ker., a Szentendrei
úton 140 nm-es büfé-étterem kiadó.
Ugyanitt raktárhelyiségek bérelhe-
tők. Tel. 06-70-389-4500.

Üzlethelyiség kiadó Szentendre
óvárosában, az üzletnegyedben.
Tel. 06-20-943-9572.

A Püspökmajor-lakótelepen 2 szo-
bás lakás kiadó. Tel. 06-70-561-
4296.

Trafiknak is alkalmas üzlethelyiség
kiadó. Tel. (26) 317-826.

egYéb

Május elején ellopták a kukámat.
Kérem a becsületes tolvajt, adja
vissza. Asszonyi Tamás nyugdíjas.

mIkRObuSzkölcSönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu
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AUTÓSZERVíZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

SZTRAKA Kft.                                                                    
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen, 
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás 

1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs 

teherautóval, kisteherautóval 
az ország egész területén!

• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!

A szentendrei tDm nonprofit szervezet 
a tourinform iroda  épületében található

keres partnerszolgáltatót májusi kezdéssel. 

Bővebb információ 
a tdmszentendre@gmail.com e-mailen 

vagy a 06-20-945-1909-es 
telefonszámon kérhető!

nyilvános WC 
üzemeltetetésére

VILLANTÓ
HORGÁSZBOLT

Vasúti villasor 7.
Nyitva: 

H: 12-18, K-P: 10-18, Sz: 8-12

Csalik, etetőanyagok, 
felszerelések!

villanto@outlook.com
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