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Múzeumok éjszakája
Június 22-én délutántól éjfélig, közel 30 helyszínen tárlatvezetésekkel, 
előadásokkal, koncertekkel, kreatív művészeti foglalkozásokkal várták a 
látogatókat a Szentendre Múzeumok Éjszakája – Etűdök Múzeumokra és
Galériákra című rendezvényen. A program kiemelkedő eseményeként rövid
zenedarabok csendültek fel a kiállítóhelyeken.

Összeállításunk lapunk 3-4. oldalán

Folyamatos a szúnyoggyérítés! 
Az ár levonulása utáni szúnyoginvázió ellen fokozottan küzd városunk, az
önkormányzat saját költségén is végzett szúnyoggyérítést a közelmúltban.
A Dunakanyart, főleg Szentendrét kiemelten kezelik a védekezésnél. Július
10-én már a 3. irtási hullám ért véget településünkön. Augusztus 31-ig még
3 földi és 3 légi irtás lesz Szentendrén. A VSZ Zrt. ezeken túl turisztikai irtást
kér, ha a szakértő indokoltnak tartja. Összesen 460 hektáron van irtás je-
lenleg (a turisztikai irtásunk 230 hektár szokott lenni).

További részletek a 2. oldalon
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Hende Csaba 5. oldal Anna néni                        15. oldal Fazekas Andrea                 6. oldalKun Péter                          7. oldal

Színházi esték gasztronómiai 
élményekkel
A Szentendrei Teátrum és Nyár színházi élményeit a helyi éttermek kínála-
tával szeretné a szentendrei TDM-iroda még teljesebbé tenni. Fogadják 
szeretettel az előadásokhoz kapcsolódóan az éttermek kedvezményes 
ajánlatát, melyeket az aznapi színházi belépőjegy felmutatásával lehet
igénybe venni. 

10. oldal



Rendkívüli testületi ülés
Szentendre képviselő-testülete július 11-én rendkívüli testületi ülést tartott.

A képviselők döntöttek arról, hogy a Püs-
pökmajor-lakótelepen élők számára a
gyógyszerellátás akadálytalan legyen. A V8
uszoda V-MED orvosi Centrumának közre-
működésével hetente két alkalommal a volt
Andrea Patika helyére szállítják ki a gyógy-
szereket. A recepteket augusztus 5-től hét-
főtől-péntekig 8-18 óra között adhatják le a
V-MED Centrumban, a gyógyszerkiadás
minden kedden és pénteken 14-18 óra kö-
zött lesz a volt Andrea Patikában.

A testület elfogadta azt az előterjesztést, mely a Kucsera Ferenc, Péter-Pál utca, vala-
mint a Bükköspart közötti két üzlet és a Gőzhajó utcai két vendéglátó egység éjszakai
nyitva tartását korlátozza a lakosság nyugalma érdekében. Az eddigi, akár hajnali 2 órai
nyitva tartás helyett korábban kell zárniuk az egységeknek.

VÁROS XXVII. évfolyam, 13. szám2

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

Szombat-vasárnapi ügyelet
Július 20-21. Szent Endre Gyógyszertár 
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
Július 27-28. Vasvári Patika 
Sas u. 10. Tel: 312-825

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
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/Folyamatos a szúnyoggyérítés! 

Július 11-én Lőrincz Árpád az Országos Szúnyoggyérí-
tési Program Főigazgatója és Kenyeres Zoltán szakértő
adott tájékoztatást a Dunakanyar 31 településének pol-

Július 11-én Lőrincz Árpád az Országos Szúnyoggyérítési Prog-
ram Főigazgatója és Kenyeres Zoltán szakértő adott tájékoztatást
a Dunakanyar 31 településének polgármesterei számára a Város-
házánk Dísztermében. Elmondásuk szerint 2010 óta nem volt 
ekkora szúnyoginvázió. Most a gyötrő és oldalfoltos szúnyogok
támadnak a 45 hazai fajból. Nagyon fontos bejelentés volt, hogy
új, emberre veszélyes fertőzés megjelenését nem észleltek.
A Dunakanyart, főleg Szentendrét kiemelten kezelik a védekezés-
nél. A tájékoztatásuk szerint július 10-én már a 3. irtási hullám 
ért véget a településünkön. Augusztus 31-ig még 3 földi és 3 légi
irtás lesz a városunkban. A VSZ Zrt. ezeken túl turisztikai irtást
kér, ha a szakértő indokoltnak tartja. Összesen 460 hektáron van
irtás jelenleg (a turisztikai irtásunk 230 hektár szokott lenni)
Az irtás alapesetben a Dunától 5 kilométerig terjed. Lakatlan 
területen ennél keskenyebb, lakott területen ennél szélesebb 
sávban irtanak. A területi határ módosítása lehetséges, ha 
a szakértő támogatja.
Elmondásuk szerint a zöldek és a méhészek már folyamatosan
tiltakoznak az irtás ellen, mert a legyeket, kullancsokat és egyéb
kis rovarokat is kiírtja mind a légi mind a földi (50 m sugarú
meleg köd) védekezés.
Szentendrén az Ügyfélszolgálathoz lehet a szúnyoggal kapcsola-
tos bejelentéseket megtenni.

Közmeghallgatás
Június 24-én közmeghallgatást 
tartottak a Városházán

A közel négyórás fórumon számos vá-
rosi téma felmerült. Szó esett többek
között az árterület ingatlanjairól, ahol
a  VSZ Zrt. közterület takarításokat
végez. A város vezetősége a Wesse-
lényi Alap kedvezményeinek az üdü-
lőkre való kiterjesztését javasolta, és a lakossági kérelmeket továbbítja az
Ügyfélszolgálat, a Máltai és a Baptista Szeretetszolgálat felé, illetve az árterület ingat-
lanjainak a megvédésére vonatkozó terveket továbbítják az illetékesek felé.
Tájékoztatás hangzott el a szúnyoggyérítés további ütemezéséről. Az önkormányzat
ígérete szerint a pismányi csatornázásnál az úthelyreállítások során a csapadékvíz el-
vezetésekre is fognak figyelni. 
Dr. Dietz Ferenc több fontos városi kérdésről is tájékoztatta az egybegyűlteket:
• a volt TÜZÉP területén ideiglenes parkolók kialakításáról egyeztetnek a tulajdonossal
• ismételten kezdeményezik a 11-es útnál a lámpás gyalogátkelőhely megépítését a to-
vábbi balesetek elkerülése érdekében
• a nádastói csatorna zsilipjének megkezdődött a vizsgálata, annak lezárásáig szivaty-
tyúzást kértek a Vízgazdálkodási Társulattól, mint fenntartótól
• a BKV vezérigazgatóját megkeresték levélben a HÉV-végállomás problémáinak (ta-
karítás, váróterem stb.) megoldása érdekében.
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Polgármesteri program

július 15. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

július 16. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
14.00 Fő tér 15-16-ról tervegyeztetés

július 17. szerda
12.00 Egyeztetés az MNV Zrt. vezérigazga-

tójával

július 18. csütörtök
13.00 TDM taggyűlés

július 19. péntek
10.00 Domokos Lászlóval, az áSZ elnökével

egyeztetés

július 22. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

július 23. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

július 30-augusztus 2.
Látogatás Uusikaupunkiba, finnországi test-
vérvárosunkba

augusztus 5. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

Alpolgármesteri program

július 15. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

július 16. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

július 17. szerda
11.00 Szentlászlói úti kooperációs megbe-

szélés
13.00 Alpolgármesteri fogadónap

július 18. csütörtök
13.00 TDM taggyűlés

augusztus 5. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

A polgármester 
programja

Együttműködő
partnerünk a:

oLVASSoN SZENTENDrEI HírEKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

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.

Folytatás a 4. oldalon g

Programjainkat Dr. Kálnoki-gyöngyössy
Mártonnak, a Ferenczy Múzeum igazgató-
jának a Szentendrei Lakástárlattal közösen
szervezett exkluzív tárlatvezetése nyitotta
meg.

A szentendrei művészeket bemutató kiállí-
tásunkban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
növendékei adtak mini koncertet. Zongorán
játszott: Fenyő csillag, Németh Sára, felké-
szítő tanárok: Oláh Ainó, Richter Annamária

A Ferenczy család kiállítótermében 
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola fuvola 
kamaraegyüttese játszott. Felkészítő
tanárok: Herczeg Mária és 
Lachegyi Imre.

Az 'Alapítók' termében a Vujicsics 
Tihamér Zeneiskola gitáros tanulói 
játszottak. Kísérő tanár: Knyazoviczky
Zoltán.

Múzeumok éjszakája 2013
A Múzeumok éjszakája szentendrei rendez-
vénysorozatának részeként dr. Dietz 
Ferenc polgármester és dr. Kálnoki-
gyöngyössy Márton igazgató megnyitották
a felújított Vajda Lajos  Emlékmúzeumot.
Városunk polgármestere megnyitóbeszé-
dében kiemelte: Szentendre, mint kulturális
megyei jogú város, joggal büszke arra 
a páratlan sokszínűségre, amely jellemzi 
a művészeti életet. Szentendre ragaszkodik
a hagyományaihoz, az értékeihez, ezért is
fontos, hogy újra megnyílhatott a nagykö-
zönség előtt ez a múzeumunk is, amely
végre méltó keretek között mutatja be az
egyedi világlátású, tragikus sorsú művész
munkásságát.
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Folytatás a 3. oldalról  

„Fény és Árnyék”. Alkotó foglalkozást tartottunk gyerekeknek a
Ferenczy család kiállításához kapcsolódóan. Múzeumpedagógus:
Sulák-Erdőháti Orsolya. 

A Szentendrei Képtárban tárlatot vezet Szigetiné dr. Tóth Judit 
A megtalált hagyomány – Nemzetiségi hagyományok a 21. század-
ban című kiállításban.

csendélet hegedűvel – alkotás a czóbel Múzeumban Bihon győző
festővel. A közös festményt a zene világnapján aukcióra bocsájtjuk,
és a befolyt összeggel a zeneiskolát támogatjuk. 

A czóbel Múzeumban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola mini koncert-
jével kezdődtek a programok. Zakar Katalin, a zeneiskola igazgató-
nője, Király Teodóra és Orova csilla játszottak hegedűn.

Divatbemutató a Fő téren. Ilyen egy 'Rendhagyó divatbemutató' a
solymári hagyományőrzőktől, ami természetesen a Szentendrei
Képtárban jelenleg is látható 'A megtalált hagyomány – Nemzeti-
ségi hagyományok a 21. században' című kiállításhoz kapcsoló-
dott.

„Egy múzeum újjászületése” címmel élő Múzeumcafé beszélge-
tést tartottunk Martos gábor, a Múzeumcafé főszerkesztője vezeté-
sével. Beszélgető partnerei: Bodonyi Emőke művészettörténész, a
nyitó kiállítások egyik kurátora, Basics Beatrix művészettörténész,
a Ferenczy Múzeum művészeti gyűjteményének vezetője és Kál-
noki-gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója, a Szent-
endre Kulturális és Turisztikai vezetője voltak.

Múzeumok éjszakája 2013
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Honvédek a gáton

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

Június 25-én dr. Dietz Ferenc polgármester sajtótájékoztatón mondott köszönetet Hende Csaba miniszternek és a honvédek-
nek, akik áldozatos munkájukkal segítettek megvédeni városunkat az árvíztől. A polgármester beszédében elmondta, büszke
arra, hogy városunk szoros kapcsolatot ápol a Honvédséggel és az Altiszti Akadémiával. A honvédek nemcsak veszélyhelyzet-
ben adnak támaszt, hanem aktívan részt vesznek városi ünnepségeinken is. A meglévő jó viszonyt tovább erősíti a mostani ár-
vízhelyzetben nyújtott segítségük, hiszen nyugalmat adott az a tény, hogy itt vannak, és vigyáznak ránk a védekezés hat
kilométeres szakaszán: a Dera-pataknál, a Határcsárdánál és a tetőzésnél a gátőri feladatokban. 

A gátépítés további munkaszakaszai: 
1-es szakasz: résfalazás, 6-os, 5-ös szakaszról kerítés elbontása, 2-es, 3-as szakaszokon átemelő aknák létesítése, szivárgó
építése, 6-os szakasz gépészeti szerelése, 5-ös szakasz burkolása, mellvédfal javítása.
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Gizella-díj általános 
iskolásoknak
Július 6-án hivatalosan is megalakult a gizella-díj, Szent-
endre városának új, adományozható díja, az első olyan 
városi kitüntetés, mely az általános iskolásokat fogja jutal-
mazni a következő évadtól. A díjat Kellár F. János Immánuel
alapította saját tőkéből, és ahogy fogalmaz, a díj alapításánál
a jóakarat, a példamutatás, az értékteremtés jelentette a fő
motivációt számára.

Szeptembertől minden szent-
endrei általános iskola egy-
egy jelöltet állíthat május 7-ig
(Gizella nap), mely után egy
bizottság választja majd ki a
jelöltekből azt, akinek a díjat
odaítéli. Ugyanakkor a jelöltek
közül mindenki „győztesnek”
érezheti magát, s az oklevél mellé egy izgalmas délutánt is el-
tölthet jelölttársaival együtt egy szentendrei cukrászdában. A díj
nyertese ezen felül egy családi belépőt is kap a Szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumba, illetve megkapja azt a kőből készült
díszdobozos érdemrendet is, mely a díj fő formai megnyilvánu-
lása, s melynek terveit Pistyur Imre, Munkácsy-díjas szobrász-

művész készítette el önzetlen módon. A fekete kőből készült 8x8
cm-es négyzetes plaketten a GIZELLA-DíJ felirat, alatta pedig az
ÉrDEM rEND olvasható koncentrikus körben. A szimbólum-
rendszer több jelentésű; arc, hajó, láng, csepp, összetartozás az
illeszkedés által. A szavak között csillag és nap/újhold motívum je-
lenik meg, elválasztva és külön-külön is értelmet teremtve az ösz-
szetett szónak. így válik külön is értelmezhetővé az érdem és a
rend szó. 
A díj névadója Fodor Gizella, akinek a 60. születésnapján alakult
meg hivatalosan a díj. Gizella tősgyökeres szentendrei, itt szüle-
tett és ma is itt él. Eddigi élete során mind könyvtárigazgatóként-
művelődésszervezőként, mind pedig magánemberként rengeteg
értéket teremtett, s embersége, becsületessége, önzetlensége,
az emberek, állatok, növényekhez való viszonya példaértékű,
személyisége pedig méltó rangra emeli a mindenkori GIZELLA-
DíJ értékét és megbecsülését.
A díj létrejöttét eszmeileg támogatta a szentendrei önkormányzat
és számos cég is, az alapító okirat pedig hamarosan minden is-
kolában, illetve a díj készülő honlapján is elérhetővé válik a la-
kosság számára.
„A Gizella-díj ugyanakkor szakrálisan is képvisel egy eszmét, s
mint anya a gyermekében úgy hiszi, látja és tudja, hogy minden
gyermekben ott a lehetőség, ott rejlik a csoda, mely az élet nagy-
szerűségét is hirdeti.” (részlet a GIZELLA-DíJ alapítási okiratából)

KFB

Állami támogatás 
a zeneiskolának
A Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány, az Emberi Erő-
források Minisztériuma megbízásából az oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett, „A tehetséges fiatalok felkészítését végző,
kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intéz-
mények támogatása” című, NTP-AMI-12 kódjelű pályázati fel-
hívásra benyújtott pályázata az oktatásért felelős miniszter
döntése alapján 1 100 000 vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült.
A támogatásból az iskola együtteseinek koncertjére, szakmai
konzultációkra, kurzusokra, koncertlátogatásokra és tárgyi
eszközök beszerzésére kerül sor.

NEKROLóg

Fazekas Andrea tanárnő
emlékére
Két éve tudtuk meg, hogy Andrea
tanárnő súlyos betegséggel
küzd. A hír lesújtó volt szá-
munkra, hiszen fiatal, energikus
kollégának, barátnak ismertük
meg. A hosszú közdelemben
mindig bizakodó, hitében erősen
álló keresztyén ember volt. Meg-
adatott neki, hogy 2012 szep-
temberében ismét visszatérhetett
tanítani. Sajnos, a gyilkos kór
ismét küzdelemre hívta, de ő a
végsőkig bizakodva küzdött.
Számos sport- és informatikai
verseny szervezője, lebonyolító-
jaként hagyományokat teremtett a Szentendrei református
Gimnáziumban, ahol 2002 óta dolgozhattunk vele. olyan ba-
rátot és pedagógust veszítettünk el, aki szaktanárként és osz-
tályfőnökként is kiemelkedő személyiség volt. Diákjai és
kollégái szeretete övezte, ami munkájának eredményességé-
ben is megmutatkozott. Együtt küzdöttük végig a tornaterem-
hiányos éveket, és együtt örültünk 2010-ben az új sport-
létesítmény átadásán. Az idei tanév szeptemberében már a
betegséggel folytatott második harc közben nyilatkozott egy, a
gimnáziumunkról készült filmben a szakmája iránti szereteté-
ről: „A testnevelés a szívem csücske. A sport nekem nagyon
sokat adott. Kitartást, barátokat, küzdeni akarást, tudást, böl-
csességet és büszkeséget is.”
Pár nappal 36. születésnapja után ment el közülünk. Emlékét
mindig szívünkben fogjuk hordani.
„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,4)

Szentendrei Református Gimnázium

Helyreigazítás: 
Előző lapszámunk 2. oldalán az átadták az idei pedagógus-díja-
kat című írásunkban a díjazottak között szerepelt Németh Iván,
a Móricz Zsigmond Gimnázium tanárának neve, ő azonban az
ünnepségen nem kapott díjat. Az érintettektől és olvasóinktól
elnézést kérünk a hibáért.
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XV. Országos Népzenei Találkozó, Bonyhád
Döbrönte Petra, Ispiláng Énekegyüttes, Sergő
Sára kiemelt nívódíj. Felkészítő: Tímár Sára

V. Farkas Ferenc Zongoraverseny, 
Dunakeszi
Knyazoviczki Csenge 2. hely. Felkészítő Forrai
Judit, Balikó Virág, Németh Sára, Minya Flóra 3.
hely. Felkészítők: Völgyesi Zsuzsa, richter An-
namária, Forrai Judit

XII. Országos oboa- és fagott verseny, Sopron
Bagi Boróka 3. hely és az oboás Társaság kü-
löndíja. Felkészítő: Siposné Varga Edit

XI. Országos Kürtverseny, Kisújszállás
Bereczky Zsolt, Csikszentmihályi Márk 3. hely
Felkészítők: Szilágyi István, Palatinus Ferenc

XIII. Országos Zongoraverseny, Nyíregyháza
Szívós rebeka 1. hely. Felkészítője, Gaál Natá-
lia, tanári különdíjat kapott. Makay Annamária
az országos döntőbe jutott. Felkészítő: richter
Annamária

XI. Országos ALBA REgIA Kamarazene Ver-
seny, Székesfehérvár
Knyazoviczki Csenge, Horváth Bence Domon-
kos, Karajz Villő, Minya Flóra, Horváth Sára,
Barnás Dániel, Mező Sára az országos döntőbe
jutottak. Felkészítők: Forrai Judit, Bártfai Zoltán,
Kádár Krisztina, Lachegyi Imre, Szendi Emma,
B. Egri Márta

IX. Országos Bartók Béla Hegedűduó Ver-
seny, Vác
Barnás Dániel és Dalos Margit az országos
döntőbe jutottak, Felkészítők: Szendi Emma,
Domoszlai orsolya

Regionális Szolfézsverseny, 
Törökbálint
Németh Sára 2. hely
Makay Annamária, Mendik ágnes 3. hely
Bokor Zsófia, Jassó Margit, Mendik ágnes Leg-
szebben éneklő díj. Felkészítőjük Bokorné Forró
ágnes

VIII. Országos czidra László Furulyaverseny,
Budapest
Jassó Gellért 1. hely
Bokor Anna, Horváth Sára, Mező Sára, Pálffy
András kamara különdíj. Kísérőjük, Csizmadia
Angelika, zongorakísérői különdíjat kapott. Fel-
készítő: Lachegyi Imre
Boldog Sára és Pálffy András az országos dön-
tőbe jutott. Felkészítő: Gaál Zoltán

Pest Megyei Fuvolaverseny, Szentendre
Páljános Anna 1. hely, felkészítő: 
Herczegh Mária
Babicz Marita, Darvas rebeka és Flórián Hanna
2. hely. Felkészítőjük: Baranyi Zsanett és Kádár
Krisztina, Elter Luca, Gáspár Blanka és Kiriaki-
dis Eléni 3. hely, felkészítők: L. Szaniszló Éva,
Herczegh Mária, Kádár Krisztina. Herczegh
Mária és Forrai Judit tanári különdíjat kapott

V. Országos gitárzenekari Fesztivál, gödöllő
A gitárzenekart Knyazoviczki Zoltán
készítette fel

Vujicsics Tihamér Zeneiskola AMI növendékeinek eredményei a 2012-13-as tanévben

n Számított erre a megtiszteltetésre?
Őszintén szólva nem számítottam rá. Hi-
szen nem tettem mást, mint végeztem a
dolgomat a legjobb lelkiismeretem szerint.
Mindenesetre köszönöm az elismerést,
ami megerősít abban, hogy talán nem 
végeztem nagyon rosszul a munkámat.
Igyekeztem mindig jó kedvvel tenni a dol-
gomat, és többet adni a kötelezőnél. Az én
szaktárgyam – a matematika – sok lehe-
tőséget adott arra, hogy diákjaimat  meg-
tanítsam logikusan gondolkodni. Igye-
keztem bemutatni, hogy problémák (nem
csak a matematikai) megoldása milyen
örömet okoz az embernek. Sok-sok tanó-
rai és tanórán túli közös munka eredmé-
nyeként –reményeim szerint- számos
diákkal sikerült megkedveltetni a matema-
tikát.  Hosszú évek során közel 3000 diák-
nak segíthettem a fejlődését. Nincs nap,
hogy ne találkoznék valakivel, aki rám kö-
szön, üdvözöl, és váltunk néhány szót. A
szeretetük és sikereik a munkám vissza-
jelzései is lehetnek.

nÁtalakulóban a pedagóguspálya, az ok-
tatás-nevelés rendszere. Jó irányba halad
az iskolarendszer? Tapasztalatai alapján
milyen változtatások szükségesek?
Az oktatás rendszere az évek során sok-
sok változáson ment át. Ezek részben
szükségesek voltak, egy részük viszont el-
kerülhető lett volna.  A középiskolai okta-
tásnak egységesnek kell lennie, hiszen
országos szinten is egységes a megmé-
rettetés: az érettségi. Szükséges kitűzni a
megtanulandó tananyagtartalmat, a mini-
mum és maximum kereteket. Ezen belül
azonban biztosítani kell a tanári szabad-

ságot is, hiszen a pedagógus
tudja azt eldönteni, hogy mit tud
elvégeztetni – és milyen mód-
szerekkel –  egy-egy tanuló-
csoporttal. A munkánk
ellenőrzésére is ugyanúgy
szükség van, mint minden
más téren. A szakfelügyelet
feladata a segítés. A nem
szankcionált ellenőrzés visz-
szajelzést jelent a pedagógus
számára, ami megerősíti mun-
kájában. Gondnak azt tartom,
ha egy tanár kelletlenül, unottan
teszi a dolgát. A tanácsom a jövő pedagó-
gusainak, hogy végezzék örömmel a mun-
kájukat. A legfontosabb az empátia és a
tolerancia. Képzeljék magukat a diákok
helyébe, legyenek velük türelmesek, és tö-
rekedjenek az órai tevékenység és a szá-
monkérés egységét megvalósítani. A
pedagógus nagyon fontos feladata a te-
hetséggondozás. Egyetlen tehetséges
gyermeket sem szabad elveszítenünk! Az
oktatás-nevelést én nem munkának,
hanem szolgálatnak fogom fel. ám csak
akkor lesz azzá, ha sikerül átadni a tár-
gyunk szépségeit, ha érdekesen és érthe-
tően tesszük mindazt, amit tanítanunk
kell.. A régi fizikatanárom jut eszembe, aki
iránt feltétlen bizalmat éreztünk, amit ő csi-
nált az tökéletes volt, egy percig nem ké-
telkedtünk benne. A gyerekek mindenben
másolják a felnőtteket (még ha tiltakoznak
is ellene), legyünk hát pozitív értelemben
másolhatók. 
A gimnáziumi képzésnek az a feladata,
hogy sok irányban felkeltse az érdeklő-
dést. A diákokban maradjon meg a ka-

maszkor kritikussága és tudjanak vál-
tani, ha az egyik elképzelésük nem

válik valóra, el tudjanak indulni
egy másik elképzelés mentén.
Ezért fontos a többirányú fej-
lesztés. Újra egy személyes
emlék ötlik fel bennem. Én ma-
gyar és latin szakos tanár sze-
rettem volna lenni eredetileg,
aztán egy életen át matematikát

tanítottam, de nem bántam meg.
Ha újra kezdhetném az életem,

megint a tanári pályát választanám.
Varázslatos élmény követni, hogy a ti-

zenévesek miként érnek felnőtté, alakul a
gondolkodásuk. A lélek mérnöke a peda-
gógus: már belátták azt az emberek, hogy
a társadalom jövője szempontjából meg-
határozó, kik és milyen értékeket közvetí-
tenek a tanulás folyamatában. Ennek
megfelelően – remélhetően – nő majd a
munkánk erkölcsi és anyagi megbecsült-
sége is. 

n Mihez kezd szeptembertől?
Nehéz lesz megszokni, hogy nem hív a
kötelesség, hiányozni fog a gyereksereg.
Az olvasás területén vannak elmaradá-
saim, amit pótolni szeretnék. A zene hall-
gatás (különösen a komoly zene) sok
örömet szerez nekem, amire több időt sze-
retnék fordítani. Szeretek versekkel fogla-
latoskodni, a mai napig szívesen írok és
olvasok verseket. A költőktől kap az ember
olyan gondolatokat, amelyek átsegítik az
élet nehéz pillanatain. A költészet arról
szól, hogy érdemes élni, és már a versek
szeretetétől is javul az ember.

ŐZI

A lélek mérnöke: Kun Péter tanár úr
Közel hatvan évig tanított. Kiskőrösön volt pályakezdő, a Móricz Zsigmond gimnáziumban negyven évet töltött és a Szent-
endrei Református gimnáziumban érettségiztetett utoljára Kun Péter tanár úr, aki Szentendre Város Pedagógiai Díjának idei
kitüntetettje.
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pályázat

pályázatok
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet

NőgyógyÁSZ SZAKORVOS MuNKAKÖR BETÖLTéSéRE

A közalkalmazotti jogviszony heti 30 óra. Munkavégzés helye: Szent-
endre, Kanonok u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézményünk nőgyógyá-
szati, terhes szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Illetmények és juttatások: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: egyetemi diploma, szülész-nőgyógyász szak-
vizsga, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, motivációs
levél,diploma másolat, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata,
működési engedély, MoK tagság igazolása, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány An-
namária intézményvezető nyújt, a (26) 501-440-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére tör-
ténő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok u. 1. ), kérjük a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/12/2013, valamint
a munkakör megnevezését: nőgyógyász szakorvos ráírni,
vagy elektronikus úton dr. Pázmány Annamária iuntézményvezető ré-
szére a szei@szeirendelo.hu e-mail címre.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet 
gAZDASÁgI IgAZgATóI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• Egyetem, a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése ér-
dekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.
28.) EüM rendelet 5. §-a alapján: 
• szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy felsőfokú iskolai vég-
zettséggel és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves vezetői gyakorlattal
• a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó fel-
adatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számviteli törvényről
szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bek. szerinti nyilvántartásban, és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
• legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetői gya-
korlat 
• Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsőfokú
végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban
alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni. 
• angol nyelv társalgási szintű ismerete

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31. 
A pályázatokat Szentendre Város Önkormányzata, Szentendre Egész-
ségügyi Intézményei címére várják (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági
igazgató. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány 
Annamária intézményvezető  nyújt a  20/967-6870-es telefonszámon. 
További részletek: a www.szentendreihirek.hu-n

TIgÁZ 
KARBANTARTÁSI MuNKÁLATOK 

Az FgSZ Földgázszállító Zrt. a szállító vezetéken 
karbantartási munkálatokat végez Szentendrén

2013. július 30. 07:00-től 17:00 óráig,

így egyes felhasználóinknál 
a gázszolgáltatást szüneteltetjük.

A gázszolgáltatás újraindításáról személyesen fogjuk tájékoz-
tatni az érintett felhasználóinkat. A karbantartási munkák miatt
elrendelt gázszünetért szíves megértésüket kérjük, a gázszol-
gáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket
megköszönjük.

További információért kérjük, forduljanak a TIGAZ-DSo Kft.
Szentendrei Üzeméhez az alábbi telefonszámokon:

Tel.: 26/501-102
Hibabejelentés: 80/300-300

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely át-
vehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdál-
kodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2013. július 25. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

*INGYENES ANGOL NYELVTANFOLYAMOK
SZENTENDRÉN!
Az English Center és a Studio Italia a TÁMOP 2.1.2 projekt keretén
belül angol nyelvtanfolyamot szervez Szentendrén.

Augusztus 5-én induló újrakezdő akkreditált angol tanfolyamra bárki
jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, magyar állampolgár, nem vesz részt
államilag vagy EU-s forrásból finanszírozott képzésen és állandó lak-
címe vagy tartózkodási címe NEM a Közép-Magyarország régióban
van. A max. 14 fős csoportba jelentkezni a www.tudasodajovod.hu
oldalon lehet a szabad helyek függvényében. 
Helyszín: P’Art Mozi, 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. I. em.
Időpont: 2013. augusztus 5.– október 10. hétfő-szerda 17.00–20.15
Pedagógusoknak 30 kreditpont jár a kurzus sikeres elvégzéséért!
A tankönyvet a Studio Italia ingyenesen biztosítja. A képzési sikeres
elvégzése 20%-nál kevesebb hiányzást és sikeres tanfolyami záró
tesztet jelent. 
További információ, tájékoztató: STUDIO ITALIA, 
telefon (06-1) 319-9054, (06-1) 319-9039, 06-30-622-2378, 
e-mail: tamop@studioitalia.hu és englishcenter97@gmail.com

*1600 Ft vagy 4 000 Ft képzési önrész fizetendő, a többi EU támogatás

Szentendre Város 
Önkormányzata

pályázati felhívást tesz
közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 

Kálvária u. 18. szám alatti
Barcsay Jenő Általános

Iskola épületében 
található 17 m2 alapterületű 

Büfé üzemeltetésére.
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Szentendre harmadik éve csat-
lakozik a Szomszédünnep
szervezéséhez. A rendezvény
célja, hogy az utcában lakók
megismerjék egymást, közös-
ségek alakuljanak ki, új barát-
ságok szülessenek. Az
országosan megrendezésre
kerülő rendezvényt június 3-
ára szerveztük. Az önkormány-
zat felhívására a város minden
pontjáról 14 helyszínre szer-
veztek a városlakók Szom-
szédünnepet. A pikniket több
utca a mostoha időjárás miatt a
következő hétre halasztotta,
majd az árvíz miatt még egy
héttel csúsztatta.
Végül a szomszédünneplők jú-
nius 3-án, 8-án és 15-én tartot-
ták meg a rendezvényüket. 

A résztvevő utcák: 
Tómellék utca
József Attila utca
Deli Antal utca
Damjanich utca
Tegez utca
Tambura utca
Barackos utca felső szakasza
Vessző utca
Ölyv utca
Pipacs, Bimbó
Akácfa utca és környéke
Papszigeti út, Sellő u., Derecs-
kei u., árboc u., Dunakanyar
sétány, Vidra u., Horgony,
Szöcske, Kőhíd u., Dereglye, 
Szűcs József utca 
Meggyfa köz, Fürj köz
Mathiász u. közepe
ribizli és Vadrózsa u.
Pap-sziget

Köszöntjük a 102 éves
Anna nénit!

Születésnapja alkalmából dr. Dietz Ferenc polgármester 
virággal és emléklappal köszöntötte városunk legidősebb 
lakóját, a 102 éves Laczkó Ernőnét. Anna néni otthonában
szeretett családtagjai körében ünnepelte születésnapját. 
Anna néni születésétől Szentendrén él, hét gyermeket nevelt
fel, mellette dolgozott a rab ráby Vendéglőben és a Kossuth
Főiskolán, nyugdíjba is innen ment. Azt kérte csak a Jóisten-
től, hogy minden gyermeke érje meg a nyugdíjas éveket,
mondta. Nagy örömére ez a kívánsága teljesült. 
Kívánjuk, hogy még nagyon sok szép napot éljen meg jó
egészségben, szeretetben családja körében!

Szomszédünnepelt a város

Anyakönyvi hírek

Május

Májusban városunkban 16 
házasságkötés volt.

Ebben a hónapban 19 fiú és 
9 lány született városunkban.

Májusban temetett elhunytak

Szűcsné Fülemen Mária 
élt 62 évet
Lázin Jánosné élt 68 évet
Szilágyi Béla élt 71 évet
Bobák József élt 50 évet
Bíró Jánosné élt 90 évet
Dr. Kiss László élt 75 évet
Marlen László élt 94 évet
Homoki Anna élt 66 évet
Szivák János élt 65 évet

Június

Júniusban városunkban 20
házasságkötés volt.

Ebben a hónapban 16 kisfiú
és 10 kislány született váro-
sunkban.

Júniusban temetett elhunytak

Toldi Imre élt 73 évet
Szabi Szilvia élt 32 évet
Melicher Zoltán élt 16 évet
Hóra Krisztina élt 46 évet
Nagy Attila élt 55 évet
orenchy Tiborné élt 88 évet
Vicze Zsuzsanna élt 58 évet
Bertalan Gyula élt 51 évet
Csanádi Ferencné élt 60 évet
Nagy József élt 73 évet
Petrikné SzlamaIda 
élt 63 évet
Arnold Mihály élt 68 évet
Dr. Tóth Szabolcsné 
élt 88 évet
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Színház  
gasztronómia

PArTNErEINK AJáNLATAI éS ELérHETőSégüK

Barcelona Bistro & Tapas Bar
Szerb u. 2., 950-791, contact@barcelonabar.hu, 

nyitva 12.00-23.00

• Vegyes tapas ízelítő
• rozmaringos szűzérmék karamellizált 

zöldségekkel rizlingmártásban
• Sárgabarackos túrós rétes vanília sodóval

ár: 3000 Ft

Művész Étterem
Dumtsa u. 7., 311-484, ujmuvesz@ujmuvesz.hu,

nyitva hétköznap 11.00-22.00, 
hétvégén 11.00-23.00

1.
Lassan sütött kacsacomb, hagymás törtburgonyával,

párolt lilakáposztával
Créme Brulée

1dl Dunántúli rosé Cuvée
ár: 2990 Ft

2.
Sertéskaraj csípősen, fokhagymásan, steakburgo-

nyával és kerti salátacsokorral
Créme Brulée

1dl Dunántúli rosé Cuveé
ár: 2990 Ft

Corner Étterem
Dunakorzó 4., 300-027, millenko22@gmail.com, 

nyitva 10.00-23.00

• Csevapcsicsa ajvárral, hagymával 
és steak burgonyával

• Sopszka saláta
• Baklava

• 2 dl szerb vörösbor
(kívánság szerint száraz vagy édes)

ár: 3000 Ft

Trattoria Cardinale Étterem 
és Pizzéria

Dunakorzó 7., 309-444, norbi@cardinale.hu, 
nyitva 11.00-23.00

1.
Tradicionális vékonytésztás olasz pizza

1 pohár frissítő limonádé vagy 1 pohár bor
ár: 2000 Ft

2.
Fehércsokoládés málnaleves

1 salátatál kívánság szerint (ötféléből választható)
1 pohár frissítő limonádé vagy 1 pohár bor

ár: 2400 Ft

SZíNhÁZI
ESTÉK 

GASZTRONóMIAI
ÉLMÉNYEKKEL 
FűSZEREZVE
A Szentendrei Nyár és Teátrum nyújtotta
színházi élményeket a helyi éttermek 
kínálatával szeretné a szentendrei TDM tel-
jesebbé tenni. Fogadják szeretettel az elő-
adásokhoz kapcsolódóan az éttermek
kedvezményes ajánlatát, melyeket az 
aznapi színházi belépőjegy felmutatásával
lehet igénybe venni.

További információ: 
a szentendrei TOURINFORM Irodában
(Dumtsa J. u. 22., telefon: 26/317-965, 26/317-
966, nyitva: hétfő – csütörtök: 
10:00–17:30; péntek-szombat-
vasárnap: 10:00–18:00) 
www.iranyszentendre.hu

Jó szórakozást és jó étvágyat kívánunk! w
w
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Városnéző séta: 
JúLIuS 27. SZOMBAT 17.00

A séta kiindulópontja a Tourinform Iroda
(Dumtsa u. 22.), ahonnan első utunk a Fő
tér felé halad. A műemléképületek és a
Kalmár-kereszt megtekintését követően
átsétálunk a Templomdombra, ahonnan a
csodálatos panoráma megtekintése után
az Avakumovics Avakum közön keresztül
eljutunk a rab ráby térre. Utunk követ-
kező állomása a Bartók Béla utcában lévő
Tobakosok keresztje, majd a romantikus

Angyal utcában sétálunk a Bogdányi ut-
cáig, ahol megtekintjük a nemrégiben fel-
újított régi Szentendrei Művésztelepet.
Innen a Duna-korzón haladva, a Görög
utcát és Fő teret érintve jutunk vissza sé-
tánk kiindulópontjához, a Tourinform iro-
dához.

A séta időtartama kb. 2 óra. 
részvételi díj 1000 Ft

Szeretettel várunk mindenkit az augusz-
tus 17-i (szombat) Múzeumtúránkra, me-
lyen a nemrégiben átadott Ferenczy

Múzeumot, a Barcsay Gyűjteményt és a
Czóbel Béla Múzeumot tekintjük meg.
Szeptemberben tartjuk a Templomtúra II.
sétát.

További információ: 
Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő u. 22.). 
Nyitva H-Cs. 9.00-16.30, 
P-V: 10.00-18.00, 
tel. (26) 317-965, 317-966, 
e-mail: tdmszentendre@gmail.com. 
www.iranyszentendre.hu
A városnéző séták 10 fő jelentkezése ese-
tén indulnak. 

KeréKpár-
Kölcsönző

Július közepétől kerékpárkölcsönzési
lehetőség a Tourinform Irodában! 

További információk 
a www.iranyszentendre.hu weboldalon

A Szentendre és Térsége
TDM iroda hírei
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Bivaly-szuflé
Parti Nagy Lajos neve ma már szinte egyet jelent a nyelvi bravú-
rokkal előadott furcsa, bizarr történetekkel. Vélhetően ennek is
köszönhető, hogy a Nézőművészeti Kft. társulata felkérte a 
méltán népszerű írót, hogy írjon számukra egy „gengszteres”
darabot. A felkérésből pedig fergeteges komédia született. Egy
igazi Parti Nagy-abszurd.
A történet a képzeletbeli ukrán-osztrák(!) határon játszódik. Tűz-
harc után négy gengszter menekül be a határ menti, elhagyott
szálloda éttermébe, amelyet rejtélyes módon felgyújtottak egy-
kor. Fegyvereiken kívül csak azt az egymillió eurót tartalmazó

táska van velük, amely egy adóbehajtás eredményeként került
hozzájuk. Gengszterfőnök megbízójuk és a rendőrség elől az ét-
teremben találtak búvóhelyet. A kisstílű bűnözők – az akciót irá-
nyító Pepets (Scherer Péter), az alkoholista Kapauer (Mucsi
Zoltán), Macila (Katona László) és ifjú barátja, Kiscián (Kovács
Krisztián) – itt próbálnak új életet kezdeni. Újjá akarják építeni a
kiégett szállodát és éttermet, ahol bivalyból készült ételeket 
fognak készíteni. Terveik megvalósításakor azonban állandóan
szembe találkoznak a mindent behálózó, a polgármester, a 
rendőrfőnök, az orvos és a volt bába személyében megjelenő 
korrupcióval (Horváth Lajos ottó egyszemélyes, bravúros alakí-
tásában). Az abszurd történet nemcsak a helyszínét tekintve utal
országunkra, teli van tűzdelve aktuális áthallásokkal is. A Bivaly-
szuflé végülis az ukrán-osztrák határon játszódó kis magyar 
abszurd.
A nagy álmoknak nemcsak a velejéig korrupt környezet, a pénz
elfogyása, hanem a gengszterek megbízójának érkezése is véget
vet. A mulatságos, de sokszor szívszorító komédia igazi jutalom-
játékot jelentett a színészeknek. A nézők számára pedig egy
rendkívül szórakoztató előadás élményét.

Rappai Zsuzsa

SZENTENDREI TEÁTRUM ÉS NYÁR 2013

Könnyű préda
Július 4-én mutatta be a Szentendrei Teátrum Lőrinczy Attila
Könnyű préda című színművét. Bár zenés komédiaként aposzt-
rofálja a darabot a színlap, felhőtlen kacagást senki ne várjon tőle.
A vígjátéki elemek mindig vegyülnek némi morbiditással, a poé-
nok óvatosan egyensúlyoznak az abszurd humor mezsgyéjén. 
Az alapszituáció egy halotti tor, ahol a rokoni szálak eleinte átlát-
ható hálózata később kusza szövevénnyé válik, s a történet ha-
ladtával idővel sok titokra fény derül. A karakterek a mai magyar
valóság túlrajzolt archetípusai, van itt megcsontosodott ősszoci,
tiszteletreméltósággal álcázott korrupt honfi, idült alkoholizmu-

sára büszke aranyifjú, ezotérikus call-mami, kis- és nagystílű tol-
vajok, kősziklánál erősebb és mindennél gyengébb jellemek. 
Pikali Gerda, azaz Klárika már hervadóban, de szíve még telve
meg nem élt vágyakkal. Siratja dúsgazdag, majd’ harminc évvel
idősebb, drága férjét. Igaz, két könnycsepp között már új terveket
szövöget: hogyan fog a fényes hagyatékból élni szeretőjével, az
ifjú cégvezetővel, aki azonban e jövőképet már Klárika nélkül festi
maga elé. Az özvegy nem búslakodik sokáig a visszautasítás
miatt, hiszen a gyászolók között több hódolója is akad, például
férje barátja, a jóhírű nőgyógyász. A széplelkű doktor urat meg-
személyesítő Balikó Tamás még több tapsot megérdemelt volna
a lelkes közönségtől, mert a belőle időnként feltörő versidézetek
bármely irodalmi színpadon önállóan is megállják helyüket. Klá-
rikát körberajongja a Kaliforniába szakadt „szakadt” zenész is,
akinek vonzalmát nem csupán egy húsz évvel ezelőtt hordott spa-
gettipántos bikini, de leginkább a friss özvegy bankbetétje váltja
ki. A koncra lesők végül mind póruljárnak, s a történet végén az
eltitkolt szerelemgyermek igazsága győz.
Az előadás zseniálisan ötvözi a populáris és a magaskultúrát. 
Tökéletes harmóniában fér meg egymás mellett Kosztolányi, 
Weöres Sándor, Majka papa és a Bizottság együttes.  Sz. N.

Gyerekteátrum: Vitéz László és a palacsintasütő
A Gyerekteátrum  július 7-i, első előadására hatalmas volt az érdeklődés. A kitűnő
hangulatot csak a kánikula „árnyékolta be”. A következő hétvégi előadáson a
Szentendrei Kulturális Központ gondoskodik a tökéletes árnyékolásról, fényvisz-
szaverő, úgynevezett raschel-hálóval, így nagy szerettel visszavárják a gyere-
keket és szüleiket. A színpadi programokat izgalmas játékok, gyerekfoglalkoztató

egészíti ki. Július 21-én egy örök klasszikus, Vitéz László várja a gyerekeket. Ezúttal a palacsintasütő nemcsak
az ördög csépelésére kerül elő, mert a vállalkozókedvűek megsüthetik a helyszínen Szentendre legfinomabb
palacsintáját is. További programok lapunk 13. oldalán és a www.szentendreprogram.hu oldalon.
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Kiállítások

A Ferenczy Múzeum programjai

Augusztus 25-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti Köz-
pont, Bogdányi út 32.
BuDAPEST ART EXPO FRISS
FIATAL 
Képzőművészek Nemzetközi 
Biennáléja

Szeptember 1-jéig
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
MűVéSZET éS TéR
Miro, Chillida, Tapies, Uecker és
kortársaik grafikái 

Szeptember 1-jéig
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. 
TESTOBJEKTíV 
A tematikus kiállítás négy szekció
által nyújt bepillantást (fotó, festé-
szet, videó, installáció) a test kor-
társ reprezentációjába. Kiállító
művészek: Érmezei Lili Zoé, Gő-
bölyös Luca, Magyar ádám,
Szász Lilla, Telek Balázs, Czene
Márta, Fehér László, Jovián
György, Verebics ágnes, Verebics
Katalin, Katarzyna Kozira, Kim
Corbisier, Mátrai Erik, Vincze ottó,
Vinkler Zsuzsi

Szeptember 7-ig
Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
SZEKKO 5 – SZENTENDREI
éPíTéSZEK
A kiállítás-sorozat azzal a céllal in-
dult, hogy bemutassa a Szentend-
rén dolgozó vagy a város
művészeti életével szoros kapcso-
latokat ápoló alkotók munkáit. Az
idei kiállítás a szentendrei építő-
művészek munkásságáról nyújt
áttekintést. Ilyen jellegű tárlat az
elmúlt 22 évben nem valósult meg
városunkban, így a kiállítás hiány-
pótló jelentőségű.
Kurátor: Száva Borbála történész,
muzeológus (Ferenczy Múzeum)
Megtekinthető szeptember 7-ig,
szerdától vasárnapig 10.00-18.00

FErENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.

állandó kiállítások

Egy ARANyKOR MODERN
MESTEREI - A FERENcZy 
cSALÁD MűVéSZETE
MűVEK, MűVéSZEK
SZENTENDRéN – A VÁLTOZó
ARcú SZENTENDRE
ALAPíTó NyOLcAK –

A SZENTENDREI 
MűVéSZTELEP SZÜLETéSE
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10.00–
18.00

VAJDA LAJoS Múzeum
Hunyadi u. 1.
VAJDA LAJOS EMLéKKIÁLLí-
TÁS
Az újrarendezett kiállítás mintegy
hetvenöt művet mutat be, amely
méltó módon tárja a közönség elé
a festő művészetét. A múzeum-
épület emeletén négy teremben
Vajda Lajos művei, a pincében a
szintén újrarendezett, az Európai
Iskola szentendrei művészeit be-
mutató válogatás látható
Nyitva: szerdától vasárnapig
10.00–14.00

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

Előadás
július 26. péntek 18.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
MalomEstek a MalomCaféban
Esti borozás, közben beszélgetés
a grafika mai helyzetéről. Meghí-
vott vendégek: művészek, mű-
gyűjtők, művészettörténészek
A program ingyenes

Koncert
Aba-Novák Galéria
Leányfaluház,
Móricz Zs. út 124.
július 27. vasárnap 19.00
Schwartz rezső Ecsettel című ki-
állításának zárásaként:
W. A. Mozart fuvolaverseny
(K313)
C. M. von Weber fagott concerto
((Andante és rondó Ungarese op.
35.)
Veljo Tormis: 2. nyitány

Gyerekeknek
JÁTéKOK NAPJA

A Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szeeetet-
tel várja a gyerekeket közös játé-
kékra a plakátokon meghirdetett
helyszíneke.

Július 17. szerda 10.00-14.00 
Dunabogdány

Július 24. szerda 10.00-14.00 
Szigetmonostor
Július 31. szerda 10.00-14.00 
Visegrád
Augusztus 7. szerda 10.00-14.00
Leányfalu
Augusztus 14. szerda 10.00-
14.00 Budakalász
Augusztus 21. szerda 10.00-
14.00 Pilisszentlászló
Augusztus 21. szerda 10.00-
14.00 Szentendre

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 

A P’ART MOZI 2013. július 8-tól
augusztus 4-ig zárva tart,
kertmozi a DMH udvarán!

A P’Art Mozi 
műsora:
http://partmozi.
pioneers.hu/

Tv Szentendre
Friss hírek minden nap 
a tV Szentendrén!

Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 
19 órától a TV Szentendre 
a UPC kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első 
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a TV Szentendre napi hírössze-
foglalóját.

A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú 
magazinnal jelentkezik 
a TV Szentendre. 
www.tvszentendre.hu

Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon, 
de csatlakozhat hozzánk 
a Facebookon is!
de csatlakozhat hozzánk 
a Facebookon is!



SzentendReI pROgRAmmelléklet2013. július 15. 13

SZENTENDREI 
TEÁTRUM 
ÉS NYÁR 2013
Június 18. – szeptember 1. 

Július 19.  20:30, Városháza udvara  
Robert James Waller
A SZíV HíDJAI
Szereplők: Udvaros Dorottya, László Zsolt, 
Szamosi Zsófi, Chován Gábor 
rendező: Novák Eszter 
Belépőjegy: 3000 Ft

Július 20. 19:00, 
Városháza udvara
JAZZ FESZTIVÁL 
BORBéLy MűHELy
TRIO MIDNIgHT
FÁBIÁN JuLI 
& ZOOHAcKER 
Belépőjegy: 3500  Ft

Július 26., 27, augusztus  2., 3. 20:30, 
Városháza udvara
A Szentendrei Teátrum 
és az Orlai Produkció bemutatja:
Paul Blake
RóMAI VAKÁcIó –  bemutató!

Zenés játék Cole Porter
dalaival
Fordította: Zöldi Gergely
Szereplők: Tenki réka,
Fekete Ernő, Szikszai
rémusz, Hernádi Judit,
Cseh Judit, Márton And-
rás, Nagy Dániel Viktor
rendező:  Pelsőczy réka
John Dighton és Dalton
Trumbo forgatókönyve
alapján, Cole Porter dala-

ival, 2012-ben mutatták be Amerikában a klasz-
szikus Audrey Hepburn – Gregory Peck film
színpadi változatát.
Belépőjegy: 3000 Ft 

Értesítjük nézőinket, hogy a július 27-re meghir-
detett Csillagok palotája koncert helyett Áthallá-
sok címmel ad koncertet Szvorák Katalin és
Tímár Sára.
Július 27. szombat, 19:00, 
Dunaparti Művelődési Ház udvara
(Eső esetén a helyszín: DMH, Barlang)  
ÁTHALLÁSOK 
Szvorák Katalin és Tímár Sára 
népzene-világzenei  koncertje
Közreműködik:
Borbély Mihály – fúvós hangszerek
P. Szabó Dániel – cimbalom
Havasréti Pál – bőgő, dob, gardon
A Kossuth-díjas Szvorák Katalin és a Junior
Príma-díjas Tímár Sára rendhagyó koncertje iz-
galmas zenei utazás térben és időben, izgalmas
kísérlet a népdalok társítására, összecsengé-
sére, ahol újszerű megszólalásban, új zenei kön-
tösben csendülnek fel különböző tájak és
emberek énekei.  A zene, a dallamok nem ismer-
nek határokat, így a szárnyaló dalvándorlás vá-
ratlan variációkkal, különböző nemzetek alig
ismert népdalváltozataival, népzenére épülő 
improvizációkkal igazi zenei csemegének ígérke-
zik. Az elhangzó dallam- és szövegpárhuzamok,
áthallások, variánsok vándorlása egy kortárs
zenei kódexé válik, mert az önfeledt éneklést
önfeledt muzsika kíséri. A műsor nemcsak kü-
lönböző dallamcsaládok találkozója, de a közre-
működő „kistérségi” művészek első közös
koncertje is.
Belépőjegy: 2000 Ft

Augusztus 1. 19:00, DMH udvara 
Tiago Rodrigues
Egy PÁR KéT SZóLAM – felolvasószínház 
Játsszák: Csákányi Eszter, Jankovics Péter 
rendező: Kovács D. Dániel
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal 
és a szereplőkkel. 
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 8. 19:00, DMH udvara
Ménes Attila
KALAMBó – felolvasószínház 
Játsszák: Danis Lídia, Újvári Zoltán, 
Igó Éva, Bezerédi Zoltán, Kolti Helga, 
Gáspár Tibor, Pál András
rendező: Bezerédi Zoltán
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 10. 20:00, Városháza udvara
Örkény István: TóTéK
Az Örkény Színház előadása  
Szereplők: Csuja Imre, Pogány Judit, Takács
Nóra Diána, Epres Attila, Ficza István. 
rendező: Mácsai Pál
Belépőjegy: 3000 Ft 

Augusztus 15. 19:00, DMH udvara
Lénárd Róbert
SKIZOPOLISZ – felolvasószínház
Játsszák: Dénes Viktor eh., Lakatos Máté eh.,
Nagypál Gábor, Homonnai Kata, Enyedi Éva,
Horváth Zsuzsa, Nyakó Júlia, Spilák Lajos
rendező: rusznyák Gábor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 16. péntek, 20:30, 
MűvészetMalom udvara 
HyMEN
Frenák Pál Társulatának
táncjátéka 
áttetsző plexi-medence
a hófehér tér közepén,
gyönyörű menyasszonyi
ruhák és sorsdöntő kér-
dések, valamint öt kiváló
táncos Frenák Pál legfris-
sebb koreográfiájában. 
Belépőjegy: 2500 Ft 

Augusztus 20. 20:00, Református 
templom kertje 
ÜNNEPI KONcERT
az Új Szentendrei Kamarazenekarral 
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 22.  csütörtök 19:00, 
DMH udvara
Székely csaba
BÁNyAVíZ – felolvasószínház
Játsszák: Kaszás Gergő, Márkus Sándor, 
Tóth József, Eke Angéla, Bozó Andrea 
r: Csizmadia Tibor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft 

Augusztus 23. 20:30, MűvészetMalom 
udvara  
KIScSILLAg: IDÁIg TuDOM A TÖRTéNETET
Belépőjegy: 2500 Ft

Augusztus 24. 19:30, Városháza udvara 
A NyARALÁS 
A Katona József Színház előadása
Carlo Goldoni azonos című darabja alapján írták
a Mohácsi testvérek
rendező: Mohácsi János
Szereplők: Vajdai Vilmos, Fullajtár Andrea, raj-
kai Zoltán, Fekete Ernő, Kocsis Gergely, Elek
Ferenc, Jordán Adél,  Pálos Hanna, Tasnádi
Bence, rezes Judit, Takátsy Péter 
A házasság súlyosan károsítja az Ön és környe-
zete egészségét!
Belépőjegy: 3000 Ft

Augusztus  25. vasárnap, 20:00, 
Ferenczy Múzeum udvara
Katona József: BÁNK BÁN
rendező: Alföldi róbert
A Szentendrei Teátrum különleges bemutatója
Katona Bánk bánja  ősbemutatójának 
180. évfordulója alkalmából  és Gertrudis királyné
halálának 800. évfordulója tiszteletére.
Az előadásra megváltott jegyekkel az előadás
előtt,  19-20 óra között megtekinthető 
a Ferenczy Múzeum
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz
[…]”  Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013.
című  történeti vándorkiállítása.
Belépőjegy: 5000 Ft 

gyEREKTEÁTRuM 

Vasárnap délelőttönként 10:00, Dunaparti 
Művelődési Ház udvara (Dunakorzó 11/A)
Jegyár: 1000 Ft, családi belépő: 4 fő esetén
3000 Ft. Jegyek kaphatók az előadások előtt 1
órával a helyszínen. 

Július 21. PÁLyI JÁNOS: VITéZ LÁSZLó  
Július 28. ZIRANO BÁBSZíNHÁZ: PINOKKIó 
Augusztus 04. MéHES cSABA: MIMóKA
Augusztus 11. MAJOROS ÁgI BÁBSZíN-
HÁZA: AZ ARANyHAJú KIRÁLyLÁNy
Augusztus 18. 
Helyszín: MűvészetMalom!!!
DVORÁK gÁBOR: 
JÁTSSZuNK 
PANTOMIMET! 
Az előadásra megváltott
jegyekkel megtekinthető a
MűvészetMalom Testobjektív
c. kiállítása 
Augusztus 25.  KATÁNg EgyÜTTES: 
AZ ÜVEgHEgyEN TúL – KoNCErT 

JEgyVÁSÁRLÁS
Tourinform Szentendre, Dumtsa J. u. 22.
telefon: 26/317-965, 26/317-966
Nyitva: hétfő – csütörtök: 10:00–17:30; 
péntek-szombat-vasárnap: 10:00–18:00
A jegymester országos hálózatában: 
www.jegymester.hu
Az előadások előtt egy órával 
a helyszínen. 

További programok 
és részletes leírás: 

www.szentendreprogram.hu 
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Test-tér-képek a Malomban
Rendhagyó – és talán kicsit provokáló – kiállítás nyílt június
14-én a MűvészetMalom új szárnyában. A szeptember 1-jéig
megtekinthető Testobjektív című tematikus tárlat négy 
szekció – fotó, festészet, videó, installáció – által nyújt 
bepillantást a test reprezentációjába. A kiállításról a kurátor-
ral, Kopin Katalin művészettörténésszel, a Ferenczy Múzeum
munkatársával beszélgettünk. 

n Az előző korok művészei, korunkban pedig a média is az
emberi testet tökéletes, idealizált formában ábrázolja. Ezzel
szemben az itt kiállított művek többsége a testet gyengesé-
geivel, hibáival, deformitásaival együtt láttatja. Talán joggal
lehet feltenni a kérdést: Mi ebben a művészet? 
A legkézenfekvőbb  művészi téma az emberi test megjelenítése,
ez évszázadok óta foglalkoztatja a művészeket. Tekinthetjük akár
a legfőbb inspirációs forrásnak is, s nagyon izgalmas, hogy ko-
runkban erre milyen módon reflektálnak az alkotók. A művek
amellett, hogy örökérvényűek, nagyon is aktuális kérdéseket vet-
nek fel, melyek révén önmagunkat is jobban megismerhetjük. A
klasszikus művészeti hagyományokkal el-
lentétben a kiállításon az esendő test kerül
előtérbe, a kiállított művek lelki-testi korraj-
zot vetítenek elénk. Katarzyna Kozyra vide-
oinstallációja egy közfürdő történéseibe ad
bepillantást, s olyan előképeket idéz fel a né-
zőben, mint rembrandt Zsuzsanna és a
vének vagy Ingres Törökfürdő című mun-
kája. Vinkler Zsuzsi Háttér című installációja
az önmagunkról alkotott testkép objektív
megtapasztalásában, érzékelésében segít,
a látogatót aktívan bevonva.

n Milyen szempontok alapján rendezte
meg a kiállítást?
Az elmúlt egy évben a műterem-látogatások
és kiállítások alkalmával erre a kérdéskörre
fókuszáltam, kerestem az ilyen jellegű mű-
veket. Izgalmas felfedezés volt számomra,
hogy sokan foglalkoznak ezzel a témával, és
az elmúlt időszakban is számos kiállítást
szenteltek a test reprezentációjának.  A Testobjektív című kiállí-
táson 15 művész szerepel, valamennyi alkotó eltérő szemszög-
ből jeleníti meg a testet. Az volt a cél, hogy minél több
szempontból vizsgáljuk meg a felvetett témát.
A kiállításnak van egy jól körülírható íve. A tárlat programadó, indító
műve Vincze ottó Szoknya című installációja, a látogató elsőként
ezzel a művel találkozik a kiállítótérbe lépve. A művész három test-

sémát tár elénk, melyek az 1950-es években használatos szabá-
szati mintakönyvek alapján készültek. Három nőtípus jelenik meg
az ónhuzalból kalapált felnagyított testkontúrok révén, melyek arra
mutatnak rá, hogy a társadalom által diktált testmintaképek milyen
szűkös koordinátarendszert határoznak meg számunkra. 
A kiállítás további részében ráközelítünk a témára, mely során az
emberi kapcsolatok erején túl, az aktuális szépségeszmény meg-
kérdőjelezésén át, a teremtés és a halál tematikáján keresztül
merülünk el a testábrázolásokban. A kiállítás záró műve, Magyar
ádám fotója és videója, újra eltávolítja a nézőt a test intim, közeli
megjelenítésétől, és visszahelyezi a hétköznapok valóságába, a
városi lét szimbolikus helyszínére, a metró terébe, amely a ma-
gány, az elidegenedett lét jelképe. 

n A kiállításhoz katalógus is készült, amelynek Ön a szer-
kesztője.
A katalógusban tematikus blokkokba csoportosítottam a műve-
ket – Testséma, Testfragmentum, Publikus tér, Köztes tér, Privát
tér –, aszerint, hogy az adott ábrázolás milyen közegben jeleníti
meg az emberi testet. Ezek közül kiemelném a Köztes tér témát,
melyben Fehér László, Jovián György és Czene Márta művei
szerepelnek. Az a közeg, ahol a fent említett testképek megje-
lennek, egy nehezen definiálható tér, mely a lélek kivetülésének,
pszichikai tartalmainak a terepe. Szinte valamennyi munkára 
jellemző a kísérletező attitűd. Ebben a körben említem Érmezei
Lili Zoe Body Borders című fotósorozatát, aki rendhagyó művész-

modell kapcsolatot teremtett: skype segítsé-
gével, webkamerán keresztül fotózta
modelljeit, akik nem kaptak konkrét instruk-
ciókat a művésztől, saját intuícióikra voltak
hagyatva. 

n A katalógusban többször szerepelnek a
magány, hanyatlás, esendőség, kiszolgál-
tatottság, személytelenség kifejezések.
Valóban ilyen korban élnénk?
A művészek kendőzetlen módon, nagyon ob-
jektíven és őszintén ábrázolják a témát. Nem
egy Photoshop-pal retusált világ jelenik meg
előttünk, nem az idealizált emberi test kerül
előtérbe, hanem az objektív valóság. 
A cél nem a negatív dolgok ábrázolása volt,
hanem az volt a koncepció, hogy a művé-
szek őszintén dolgozzák fel a témát, szem-
ben azzal a vizuális áradattal, amely
körbevesz bennünket, s ahol csak a tökéle-
tes, a fiatal és eszményi test jelenhet meg.

Korunk jellegzetessége, hogy csak az lehet sikeres, aki fiatal és
tökéletes. Közben a valóság teljesen mást mutat. Az öregség áb-
rázolása például teljesen kiszorul vizuális kultúránkból, pedig egy
időskori arc és test is lehet szép. Erős rajtunk a társadalmi nyo-
más, mellyel a művészek nyíltan és merészen szembehelyez-
kednek, és megmutatják a valóságot.

N. E.

Kopin Katalin 2005-ben szerzett 
diplomát a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem művészettörténet-kommuni-
káció szakán. 2010-től a Ferenczy
Múzeumban dolgozik művészettörté-
nészként. rendszeresen publikál mű-
vészeti lapokba: Új Művészet, Flash
Art, Artportal. Nevéhez fűződik Szent-
endrén a remsey ágnes és a rem-
seyek (2010), illetve a Jel-Tranzit,
Bartl József életműkiállításának meg-
rendezése (2012).

Vinkler Zsuzsi: Háttér című installációja

Vincze ottó: Szoknya – installáció, 
a kiállítás programadó műve
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A Musica Beata kórus 
Somogyországban
Méltóképpen fejezte be a 2012-2013-as évadát a Musica
Beata kórus a Somogy megyében tett két napos látogatásá-
val. Június 22-23-án egyik tagunk, Kanyó Erika meghívására
a turisták által kevésbé látogatott Marcali kistérség felfede-
zésére indultunk. 

A somogyfajszi Kund kastélyban a Somogy Természetvédelmi
Szervezet és Zöld Folyosó Közalapítvány vendégei voltunk. Innen
tettünk rövid túrákat a környék nevezetességeinek megtekinté-
sére. A Pogány-völgyi erdő rejtekén látogattuk meg az Őskohó-
Múzeumot, ahol a X. században vasöntő műhely működött.
Nyersanyagként a gyepvasércet használták fel. Nevét lelőhe-
lyéről kapta, mivel a magas vastartalmú mocsarakban és a pangó
vizes réteken képződött. Ebből nyerték ki hevítés után a nyers-
vasat, amiből szerszámokat és fegyvereket készítettek Koppány
vezér katonáinak. Erre a tevékenységre utal a közeli Pusztako-
vácsi név is. Fáradalmainkat egy közeli tóban pihentük ki, s vi-
dáman csobbantunk bele a szervesanyagoktól barna,
átláthatatlan hullámokba, míg az óvatosabbak a csónakázás mel-
lett döntöttek.

Délután 6 órakor a somogyfajszi katolikus templomban adtunk
koncertet a helyiek és a magunk örömére. rácsodálkoztunk a 
neogótikus stílusban épült templom szépségére, és a róth Miksa
által készített nívós üvegablakokra. A koncerten a hely szellemé-
hez illő szakrális műveket énekeltünk az évi repertoárunkból. 
A koncert végén sorfalat álltunk a templom előtti kertben, és egy
reneszánsz kórusművel köszöntöttük a templomból kivonuló 
közönséget, nem kis meglepetést okozva. Válaszul a hallgatóság
nem széledt szét, hanem ott maradt a kapun kívül, s az éneklés
folytatására kért minket.
Másnap, reggeli után a mesztegnyői vasútállomáson kisvonatra
szálltunk, s hangulatos túrát tettünk a háborítatlan erdei utakon
kanyarogva. A virágillatos erdei levegő, a csattogó kisvasút, na
meg a remek társaság itt is dalra fakasztott bennünket. Délután
Kanyó Erikáék vendégei voltunk a libickozmai parasztház udva-
rán, ahol Erika frissen főzött, illatos kávéval kényeztette a tikkadt
csapatot. Balatonbogláron Légli ottó és családja várt minket
ebéddel és borkóstolással, majd önfeledt mártózás következett a
Balatonban, melyről egyöntetűen megállapítottuk, hogy nincs az
a tenger a világon, mely szépségében, vizének selymességében
felvenné vele a versenyt. 

Ezúton is köszönjük Kanyó Erikának és férjének, Pap Lajosnak,
Légli ottónak és családjának; a Somogy Természetvédelmi Szer-
vezet és Zöld Folyosó Közalapítványnak a szíves vendéglátást,
továbbá mindazoknak, aki túránk sikeréhez hozzájárultak!

Orgoványi Anikó

Séta templomról 
templomra
A Szentendrei TDM Iroda szervezésé-
ben került sor a fenti rendezvényre,
melynek keretében három templomot a
felekezeti vezetők, egyet pedig a temp-
lom gondnoka, az újjáépítésben is
résztvevő restaurátor mutatott be. 

A Bükkös-patak mellett álló evangélikus
templomba belépve „Erős vár a mi Iste-
nünk” felirat köszönti a belépőt, minket
pedig Horváth-Hegyi olivér lelkész. A
2004-ben épült templomot Kocsis József
és fiai, Gáspár és Barnabás puritánságra
és Krisztus-központúságra koncentrálva
tervezték meg: a magas mennyezet kék
falai és a kereszt a végtelenbe, Istenhez
viszi fel a lelket és tekintetet. A bejárat fe-
lett elhelyezett modern, Szentháromságot
szimbolizáló rózsaablak Jávor Piroska
munkája.

A Fő téri Blagovesztenszka (Angyali üdvözlet) ortodox templom
volt második állomásunk, ahol Vukovits Koszta, a Szerb Egyház-
történeti Gyűjtemény igazgatója mesélte el a szerbek és a temp-
lom történetét. A gazdag szerb kereskedők a XVIII. század
legnevesebb barokk építészét, Mayerhoffer Andrást kérték fel
templomuk újjáépítésére, aki a gödölllői kastély létrehozásával
stílust teremtett Magyarországon. A gyönyörű ikonosztázt Mi-
hailo Zsivkovics budai szerb festő készítette 1802-1804. között. 

Gál Éva restaurátor, a plébániatemplom gondnoka kalauzolt ben-
nünket a templomdombi katolikus templomban. Ez Szentendre
legrégibb temploma, a mai helyén állt a XIII. században a város
nevét is adó Sanctus Andreas templom. A legnagyobb felújítás
1710-től az 1800-as évek végéig tartott, ekkor nyerte el mai külső-
belső formáját. A Közép-Európában egyedülálló gótikus napóra
a XIV. századból való. A szentély falfreskóit 1933-38-ig a mű-
vésztelep festői készítettek, melynek érdekessége, hogy Jézus
életét szentendrei háttérbe helyezték. 

A református templomban dr. P. Tóth Béla lelkipásztor fogadott
bennünket, és üdvözlésként dr. Bartha Zsolt kántor orgonajáté-
kát hallgathattuk meg. Az opovacska templomot 1748-ban orto-
dox vallású görögkeletiek építették. A templomot 1913-ban,
éppen 100 éve vásárolta meg a református egyház. Az újjáépítés
hosszú időt és nagy anyagi erőfeszítést kívánt. A templom dísz-
telen, fehérre meszelt fala a hitben való elmélyülést szolgálja.
Nem csoda, hogy a lelkész harminc éve szolgálja itt a gyüleke-
zetet, hiszen rövid idő alatt bensőséges együttlétet tudott velünk
teremteni, mely sokunkat megérintett. Búcsúzóul közösen eléne-
keltük a 89. zsoltárt.

A nagyszámú résztvevő érdeklődése lankadatlan maradt a két-
órás séta alatt: szívesen folytattuk volna még a templomlátoga-
tásokat. Ennek az igénynek tesz eleget a TDM iroda
szeptemberben, amikor a Belgrád székesegyház, a Péter-Pál
templom és a baptista imaház kerül bemutatásra.
Mindannyiunk nevében köszönet az irodának a remek szervezé-
sért és a kiválasztott személyeknek az autentikus kalauzolásért,
mely bővítette tudásunkat, általános műveltségünket.

Szabó Veronika
idegenvezető
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Móricz Zsigmond 
– más távlatból 
éppen Móricz születésnapjára, Péter, Pálra esett idén a 
Móricz Zsigmond Társaság közgyűlése. A már rituális ko-
szorúzások mellett a tagság számba vette az eltelt időszak
eseményeit. 

Leányfalun az árvíz nyomait még őrizte a fák
tövének szürke sávja, amin szörnyülködött az
országból idesereglett tagság. A Móricz-
kultusz egyik jellemző megnyilvánulása, hogy
néhány hete egy felvidéki kis faluban róla 
nevezték el a magyar tannyelvű iskolát. De az
egyetemeken is szívesen választják szakdol-
gozati és disszertáció témának a műveit. 
Az idei év egyik szenzációja a tavaszi Könyv-
fesztiválra megjelent Móricz-monográfia.
Szerzője, dr. Szilágyi Zsófia, akinek közel egy
évtizedes irodalomtörténeti kutatómunkáját
rögzíti ez a teljes életművet átfogó, friss
szemléletmódú mű. Jékely Endrénének, Le-
ányfalu Hely-és Irodalomtörténeti Múzeumá-
nak vezetőjének kérdéseire válaszolva
mutatták be a kötetet.
Az írói monográfia nem könnyű műfaj. Hiány-
talanul rendbe szedni az életrajzi tényeket,
követni a művek befogadásának történetét és
összegezni az előző kutatások szempontjait
és eredményeit pontos hivatkozásokkal, nem

kis feladat és alapos szerkesztőmunkát igényel. Számos kísérlet
történt napjainkban a megújítására. (Próbálkoztak már azzal a
megoldással, hogy a páros és páratlan oldalakon különböző szö-
veg jelent meg – Németh Gábor Parti Nagy Lajosról – vagy 
elvetve az időrendiséget, egyetlen fókuszba állított tényszerű ma-
gyarázat köré építeni az életművet, mint Ferencz Győző tette a
radnótiról szóló összegzésében.) Szilágyi Zsófia olvasmányos
és érdekes tanulmányt írt. Indíttatása személyes, valamikor a
dédnagymamájába volt szerelmes Móricz, és a családi hagyo-
mányok alapján korán megismerkedett a Kisújszálláshoz köthető

regényekkel. Az életművet egy új generáció
– hiszen a hetvenes években született – sze-
mével, ízlésével vizsgálva frissnek és kor-
szerűnek találta. olyannyira, hogy nemrég
egy szegénység konferencián tartott előadást
Móricz részvétteli ábrázolásmódjáról. Le-
hántva róla a közhelyeket (a szegénypa-
rasztság írója, a dzsentrivilág megrajzolója
stb.), nemcsak átértelmezi a mindenki által
unásig ismert írásokat, hanem újakat, eddig
figyelemre nem méltatott Móricz regényeket
is ismertet. Magyarázatot kapunk a hazai
színházi élet Móricz-reneszánszára, hisz hu-
zamos ideje nincs évad valamelyik darabjá-
nak bemutatója nélkül. A könnyen olvasható,
lendületes, hallatlanul érdekes, aktualitások-
kal tűzdelt monográfiát jó szívvel ajánlom fi-
gyelmükbe. Kiderül belőle, Móricz nem csak
írónak, embernek is milyen izgalmas és titok-
zatos személyiség. 

Szarvas Rita

Az m.e. trial masters kft. 
pályázati sikere Budakalászon!

Az M.E. Trial Masters Kft.  8.578. 391.- fo-
rint európai uniós támogatást nyert a
Támop-2.1.3. A-12 kódjelű, „Munkahelyi
képzések támogatása mikro-, és kisválla-
latok számára a Közép-Magyarországi
régióban” című pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretén belül. 

Az M.E. Trial Masters Kft. a hazai klinikai
kutatásszervező cégek közt piacvezető
pozíciót foglal el. Partnereinknek széles-
körű szolgáltatásokat nyújtunk a gyógy-
szerek, valamint az orvosi eszközök
klinikai vizsgálata során. 
Elsősorban II-IV. fázisú klinikai vizsgála-
tok teljes körű lebonyolítását végezzük
Magyarországon, illetve az Unió egyéb 
területein, beleértve a projekt-mened-
zsment tevékenységet, az engedélyezte-
tést, a szerződéskötést, a vizsgálati
centrumok kiválasztását, a monitorozást
és a folyamatos vizsgálati centrum-me-
nedzsmentet.
Nagy tapasztalattal rendelkezünk multi-

nacionális vizsgálatok kivitelezésében,
ugyanakkor speciális, akár kis beteg-, il-
letve centrumszámú vizsgálatok teljes
megszervezését is vállaljuk.

pályázatunk címe:
„munkahelyi képzések megvalósí-
tása az m. e. trial masters kft.
munkavállalói körében”

A projekt közvetlen célja, hogy kollégáink
jobban el tudják látni a napi feladataikat,
ezáltal még magasabb szinten tudjunk
megfelelni ügyfeleink elvárásainak, így az
egyre élesedő versenyben elérjük a 
projekt hosszabb távú célját, amely hoz-
zájárul a cég stabil és fenntartható műkö-
déséhez. A projekt során cégünk dolgozói
közül mintegy 30 fő összevont, integrált
belső képzésen is részt vesz, ahol komoly
szakmai körben elemezhetik a közelmúlt
kutatási tapasztalatait, eredményeit, vala-
mint közös konszenzusra juthatnak arra
vonatkozóan, hogy merre haladjon tovább
a vállalat. Ezen képzés mellett kommuni-
kációs és akkreditált informatikai képzést
is szervezünk FAT akkreditációval rendel-

kező képzőcéggel. A projekt keretében
(2013.04.04-2013.12.31) 30 kolléga kép-
zése valósul meg 3 területen, így ez ösz-
szesen várhatóan 75 új képzettséget
generál.

Cégünk ezzel a sikerrel tovább bővítette
a már korábban megnyert (2010-es
TáMoP-6.1.2/A-09/1-KMr azonosító-
számú „Egészségre nevelő és szemlélet-
formáló életmód programok”, és a
HEFoP keretein belül meghirdetett  „A
vállalkozói készségek és a munkavállalók
alkalmazkodóképességének fejlesztését
célzó képzések támogatása”) pályázatok,
és megtisztelő címek (a 2008-as „Család-
barát munkahely” díj vagy a „Legjobb női
munkahely” különdíj) sorát.

Dr. Demeter János
ügyvezető igazgató
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Szeretettel meghívjuk 
nyugdíjas társainkat
augusztus 3-án, 
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!

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS NYOMTATVÁNYBOLT
A Ferences gimi mellett • Fulco deák u. 16. • Bélyegzőkészítés • Fénymásolás • Papír alapú beiskolázási utalvány elfogadóhely  

Árivár Team Kft.
Tel: 30/560-3613

NapféNy ablak Nélkül
Ideális: fürdőszobák, előszobák,
gardrób szobák, mosókonyhák,

dolgozószobák, konyhák, étkezők,
nappalik megvilágítására

az Árivár Team kft. a Solatube
termékek hivatalos beépítője

Művészet és tér
Művészet és tér címmel rendeztek június elején a MűvészetMa-
lomban izgalmas grafikai kiállítást. A megnyitón roland Galhara-
gue francia nagykövet, Doncsev András államtitkár és Marghescu
Mária kurátor is köszöntötte a jelenlevőket.

A kiállításon szereplő nemzetközi szinten ismert művészek több-
ségét új oldaláról ismerhette meg a közönség. A kiállítók között
olyan neves művészek alkotásai sorakoznak a falakon, mint Pi-
erre Alechinsky, János Bér, Eduardo Chillida, Alain Clément, Deim
Pál, Sam Francis, Etienne Hajdu, Gerhard Hoehme, Alexandre
Hollán, Kozo, Joan Miró, Vieira da Silva, Emil Schumacher, árpád
Szenes, Günther Uecker, Antoni Tapiés, Bram van Velde, Jan
Voss.
Az embert ősidők óta foglalkoztatja a világhoz és a térhez való
viszonya, amelyről olvashatunk a hagyományok szent szövegei-
ben, az Evangéliumokban ugyanúgy, mint A szív szútra vagy a
Tao Te King soraiban. A művészetnek a térhez való viszonya, a
forma és az üresség kapcsolata a XX. században, különösen
annak második felében, központi kérdéssé vált. Szentendrén a
MűvészetMalomban nyíló kiállítás világhírű szobrászok és festők
grafikai művein keresztül mutatja be az üresség, mint térformáló
erő jelentőségét, a művészet térhez való viszonyát. 
A kiállítás kurátorai: Marghescu Mária – Ars et Vita Alapítvány  és
Herpai András – Ferenczy Múzeum. 
A különleges tárlat szeptember 1-jéig látogatható a Művészet-
Malom nyitvatartási rendjében.

Ivan dan Szentendrén

Június 22-én rendezték meg a hagyományos dalmát Iván napi
ünnepet Szentendrén. Az ünnepség dalmát misével kezdődött a
Templomdombi Plébániatemplomban, majd a város legidősebb
dalmát polgára a Városháza előtt fúvószene mellett hívta meg
Szentendre polgármesterét, dr. Dietz Ferencet és az egybegyűl-
teket a Daru piaci zenés rendezvényre. 
Az Ivan danon éjfélkor fellobant a máglya, amit a párok most is
azzal a kívánsággal ugrottak át, hogy szerelmük soha ne érjen
véget. 
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„Egyszer mindenki eljön, 
egyszer mindenki itt lesz...”
– SZIgET 2013. 

A mínusz egyedik napon, augusztus 5-én az
idei évben is magyar dalokkal nyit a Sziget. A
négyórás koncerten „Őrizz engem ezen a vi-
lágon!" címmel a republic együttes tragiku-
san fiatalon elhunyt szerzőjére, Bódi Lászlóra
emlékeznek a hazai zenei élet népszerű elő-
adói és zenekarai: Balázsovits Edit, a Bikini,
Bródy János, ByeAlex, Charlie, a Compact
Disco, az Első Emelet, Fenyő Miklós, Geren-
dás Péter, Halász Judit, a Hooligans, Jávori
Fegya, Keresztes Ildikó, a Magna Cum
Laude, Müller Péter Sziámi, Nagy Feró, az
omega, a Pál Utcai Fiúk, a republic, Tolcsvay László és a Uni-
ted. A Sziget nagyszínpadán megszólalnak Cipő legendás szer-
zeményei: a Szállj el kismadár, a repül a bálna, A 67-es út, a
Neked könnyű lehet, a Szeretni valakit valamiért, a Ha itt lennél
velem, a Csak a szívemen át, a Jó reggelt kívánok és a többi fe-
ledhetetlen dal. 

A Sziget nulladik napján a
Quimby különleges, mesebeli
hangulatú koncerttel jelentke-
zik a fesztiválköztársaság kö-
zepén. A koncerttel egyidőben
jelenik meg a 22 éves zenekar
történetét feldolgozó riport-
könyv, soha nem publikált fotó-
illusztrációkkal. Az alkalomra
komponált szuperkoncert mel-

lett izgalmas, kulturális programok várják a közönséget, Lewis
Caroll meseregénye, az Alice Csodaországban nyomán. A Szi-

get lesz az a felfedezésre váró Csodaország, melyben számtalan
érdekes, izgalmas, eredeti dolog történik – cirkusz, akrobatika,
tánc, látványszínház, irodalmi programok, akusztikus koncert, vi-
lágzene, táncház, vetítés, slam poetry – s megannyi más. Ugyan-

ezen a napon lép fel az oTP
Bank Világzenei Nagyszínpa-
don a megalakulásának idén
40. évfordulóját ünneplő, nem-
zetközi hírű hazai legenda, a
Muzsikás együttes. Meghívott
vendégeik között az egyszerű
falusi zenészek és énekesek

mellett a kiváló zongoraművész, Jandó Jenő, a világ legjobb ütő-
együttese, az Amadinda, továbbá olyan világsztárok lépnek fel,
mint a Londonban élő hegedűművész, Alexander Balanescu,
vagy az amerikai Woven Hand rockegyüttes.
Augusztus 10-én az elmarad-
hatatlan Söndörgő-koncert va-
rázsolja a Szigetre a balkán
zenei hagyományokat. A ferge-
teges hangulat garantált az
Eredics fiúk, áron, Dávid, Ben-
jámin, Salamon és Buzás Attila
jóvoltából.
Az idei fesztivál különleges látványossággal is jelentkezik. A Lon-
don Eye mintájára hatalmas, 65 méter magas óriáskereket állíta-
nak fel a Hajógyári szigeten, melyet Budapest belvárosában, az

Erzsébet téren már ki is próbál-
hattak a vállalkozó kedvűek.
Párizs, Brüsszel, Milánó után a
monumentális mobil kerékről
Budapestet is megszemlélhet-
jük madártávlatból. 

Fesztiválinfók: 
www.sziget.hu

júlIuS 19-20-21.
ISMERJÜK MEg A PILIS HEgy-
Ség KINcSEIT!
Ismerjük meg a Pilisben ma is ta-
lálható gyógynövényeket: gyűjtés,
szárítás és felhasználás.
Gyógynövénygyűjtés feldolgozás
és az aroma terápia.

Előadások – kóstolók – gyógynö-
vényes könyvajánló – recept csere-
bere
IRODALMI MűSOROK
olvasósarok az utcán – a Pas-
tinszky Antikvárium programja
Interaktív irodalmi vetélkedő min-
den korosztály számára.

Kulturális író-olvasó estek, könyv-
bemutatók, előadások, zenés mű-
sorok az antikvárium
előadótermében a három nap alatt.

Július 20. szombat – KOMP
(Kortárs Művészeti Piac) az újra-
hasznosítás jegyében

ZENEI FELLéPőK
Július 19., péntek
18 órától Kósza Band
20 órától roversong 
Július 20. szombat
18 órától Mi van Cicus? 
20 órától Santa Diver 
Július 21., vasárnap
17 órától Önként és Dalolva
Társulat 

júlIuS 26-27-28.
ANNA NAPI VÁSÁR
Magyar Népmesék – vásári játék 
a Fantáziamalom Családi Színház

és Játszóház előadásában
így főztünk anno: jellegzetes szent-
endrei ételek kóstolása
régi szentendrei szakácskönyvek
és receptek lapozgatása, recept  -
ajánlás
olvasósarok az utcán – a Pas-
tinszky Antikvárium programja.

ZENEI FELLéPőK
Július 26., péntek
18 órától Mnemonic 
20 órától JoE 
Július 27. szombat
18 órától Papa Dixi Trió 
20 órától Krokodill 
Július 28., vasárnap
17 órától roversong 

Dumtsa Korzó Szentendrén
2013. május 3. – szeptember 29. 
Péntek, szombat 11-22, vasárnap 11-21 óra között a Dumtsa Jenő utcában, az Apor
hídig. Elérhetőségeink: dumtsa.korzo@gmail.com, Facebook/DumtsaKorzo,
www.dumtsakorzo.hu



A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a
Szentendrei – sziget lankáin tekerhetsz
négy útvonalon.
A legkisebbektől a legelszántabbakig min-
denki válogathat a távok között.
A résztvevő csapatok változatos útvonala-
kon tölthetnek el egy izgalmas, élmények-
ben gazdag napot Pilis – Dunakanyarban!

Fővédnök: dr. Simicskó István sportért és
ifjúságért felelős államtitkár, dr. Dietz Fe-
renc, Szentendre Város polgármestere

Tervezett útvonalak:
cSALÁDI I. Szentendre Postás-strand –
Leányfalu, Strandfürdő – Szentendre Pos-
tás-strand 
Kellemes 10 km-es túra, végig biztonsá-

gos kerékpárúton, egész napos ott tartóz-
kodással a strandfürdőben. Az apróságok
első kerékpártúrája lehet! 

cSALÁDI II. Szentendre Postás-strand,-
Szigetmonostor/Horány, SZÖTE – Tahitót-
falu, Bodor Major – Leányfalu, Strandfürdő
– Szentendre Postás-strand
30 km-es túra. A határcsárdai réven át Ho-
rányig, majd a nagy-dunai gáton haladva
Bodor Majorig, visszafelé egész napos ott
tartózkodással a strandfürdőben. A sport-
állomásokon izgalmas feladatok kicsiknek,
nagyoknak.

KALANDOS TEKERő: Szentendre Pos-
tás-strand, – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor
– Csobánka, sportpálya – Pomáz, Magyar

Vár – Szentendre, Góliát Vízisport telep –
Szentendre, Postás-strand
45 km-es túra. Szentendre belvárosát el-
hagyva a pilisi hegyekben barangolhatsz
izgalmas sportállomásokat érintve, majd a
Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szen-
tendrén a vízisport telepen. 

EXTRéM TEKERő: Szentendre, Postás-
strand – Bodor Major – Pilisszentlászló, If-
júsági tábor – Csobánka, Sportpálya –
Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, Góliát
Vízisport telep - Szentendre Postás strand
70 km-es túra. A Duna mellett a Tahi hídig,
majd rövid kitérővel a Szentendrei – szi-
getre, aztán irány Tahiból a pilisi he-
gyekbe, izgalmas sportállomásokat
érintve, majd a Pilis leküzdése után felfris-
sülhetsz Szentendrén a vízisport telepen. 
A rendezvény szervezői a változtatás jogát
fenntartják!

Pilisi Tekerő nevezési díjak:
Nevezni várhatóan július első felétől lehet!
Előzetes nevezési díj:
Gyermek 14 éves korig: 900 Ft
Felnőtt: 1500 Ft
Helyszíni nevezés:
Gyermek 14 éves korig: 1100 Ft
Felnőtt: 1700 Ft

Kedvezmények:
- 3 éves kor alatt a részvétel ingyenes.
- Három vagy több gyermekes családok-
nak nevezési díj gyermekenként 500 Ft.

További folyamatosan frissülő információ:
a http://sport.szentendre.hu/pilisi-tekero 
oldalon.
Ha kellemes környezetben, egy jó kis csa-
ládi programra vagy kihívásokra vágysz,
gyere a Pilisi Tekerőre!
A V. Pilisi Tekerő társrendezvénye a Szent-
endrei Nagy Sportágválasztó, melyen a
térség sportegyesületei mutatják be sport-
águkat, szeptember 6-7-én.
Látogassanak el erre is!

SpORt2013. július 15. 19

2013. szeptember 6-7. 
(péntek, szombat)

Több mint 40 kipróbálható sportág egy
helyszínen, edzőkkel, élsportolókkal,
szakmai tanácsadással.

A rendezvény díjmentesen és korhatár
nélkül látogatható!

Nyitvatartás: 9 és 17 óra között. Pénte-
ken elsősorban az előre bejelentkezett
óvodákat, iskolákat várjuk, de 14 órától
és szombaton egész nap sok szeretettel
várjuk a családokat, a nagyközönséget
is!

I. Szentendrei Nagy Sportágválasztó – 
A SPorT NAPJAI
Helyszín:
Szentendre, Postás-strand
GYErE EL! PrÓBáLD KI! VáLASSZ!

A Sportágválasztó társrendezvénye a
Szentendrei térségben a kerékpáros tú-
rázást és az egészséges életmódot nép-
szerűsítő rendezvény, az V. Pilisi Tekerő
kerékpáros kalandtúra 2013. szeptem-
ber 7-én.

Fővédnök: dr. Simicskó István, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának sport-
ért és ifjúságért felelős államtitkára, dr.
Dietz Ferenc, Szentendre város polgár-
mestere
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A meridián gyakorlatok az egészség és a
hosszú élet titkos receptjének egyike.
Annak érdekében, hogy javítsa az em-
berek egészségét és elősegítse a magas
kor elérését Zhu Zhong Xiang professzor
kifejlesztette a „3-2-1” meridián gyakorlat-
sorozatot, mely mindenkire jó hatással
van, és mindenki által könnyen végezhe-
tőek.
A kínai egészségfelfogás az ember meri-
dián-rendszerén , azok pontjain keresztüli

kezelésen alapszik. A bőr alatt, az izom-
pólyák között húzódnak, és már a több
ezer éves kínai könyvekben szerepel a 
leírásuk. A Qí  (életenergia) ezeken a me-
ridiánokon közlekedik, hiánya, vagy több-
lete okoz fájdalmakat, tüneteket az emberi
testen.   
Az egészséges emberben az életenergia
akadálytalanul kering, a 12 fő és a két 
középvonali- és alrendszer-meridián pá-
lyákon, melyen úgy „ülnek” a meridián-

pontok, mint egy nyomtatott áramkör ki-
tűntetett pontjai.
Amikor betegnek érezzük magunkat, a
meridián-vonalakon, illetve pontokon el-
akad az életenergia. Ahhoz, hogy az
egészséges állapot fenntartható legyen,
megfelelő mozgással, pl. meridián-gya-
korlatok végzésével mintegy 20-30 percet
naponta rászánni a saját meridián rend-
szerünk – így a teljes testünk – karbantar-
tására, a szabad energiaáramlás bizto-
sítására.
Ezeket a gyakorlatokat karitatív módon 
tanítják, és a gyakorlatokat  vezetik az 
ország területén, most már sok helyen, 
dr. Eöry Ajándok jóvoltából (www.312.hu) 
A rendszeresen gyakorlók   a 3-1-2 meri-
diántorna jótékony hatásai alapján a vér-
nyomás normalizálódásáról, kisebb sérvek
visszahúzódásáról, jó, fitt közérzetről, ki-
sebb vércukor-problémák megszűnéséről
számoltak be.

Ingyenes gyakorlási lehetőség Szent-
endrén a Forma Stúdióban, minden
pénteken 10.30-tól 11.30-ig. Tartja dr. Ke-
menyeczky Edit (vital) természetgyógyász,
3-1-2 meridiántorna oktató. 

Hölgyek, lányok figyelem!

THAIBoX EDZÉS 
CSAK CSAJoKNAK! 
rEáLIS ÖNVÉDELEM,
KoNDíCIÓ! 
Próbáld ki magad!

SzentendRE-gyM
06-70-215-7420

Élj 100 évet egészségesen 
a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal!

mIkROBuSzkölcSönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes 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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úSZÁS
XXXIII. Szent István Kupa
nemzetközi úszóverseny –
Július 7., Esztergom

14 egyesület – köztük egy szlo-
vák, Dunaj Sturovo – 164 ver-
senyzője közel félezer rajttal
küzdött meg az esztergomi
uszodában a 33. alkalommal
megrendezett hagyományos
Szent István Kupáért. A káprá-
zatos napsütésben, kiváló kö-
rülmények között lebonyolított
nyitott medencés úszóverse-
nyen Szentendre városát a
Kossuth SE úszói képviselték
29 fős versenyzői gárdával
Selmeczi Tamás, Schifferer
András, Németh richárd
edzők és ifj. Szabó László ve-
zetőedző irányításával.
Csapatunk igazán kitett magá-
ért, 10 arany-, 12 ezüst-, 14
bronzérmet gyűjtött, és a csa-
patversenyben 256 ponttal el-
hódította a kupát!
Egyesületünk úszószakosz-
tálya a tavalyi 5. helyezés után
igen nagyot lépett előre, és tör-
ténete során először lett nem-
zetközi úszó-versenyen
kupagyőztes!

csapateredmény

1. HKLSE Szentendre 256 pont
2. Komáromi ÚK SE 172 pont
3. Esztergomi Úszó Klub 131
pont

Egyéni eredményeink

50 m lány hát
1. SCHEFFLEr Luca 2003, 
2. NAGY Dorottya 2003, 
6. ABoNYI-T.Gréta 2004, 
9. FArKAS Zsófia 2005, 
10. ABoNYI-T.Glenda 2006

50 m fiú hát
1. KoCSIS Botond 2003, 
2. Füzesi Mátyás 2003, 
7. FEJÉrDY Vince 2003, 
3. ALBErT Kolos 2004, 
2. Füzesi Dániel 2005, 
4. PáVA Szabolcs 2006, 
6. NAGY Levente 2005, 
8. PáVA olivér 2008

100 m lány hát
3. SZABÓ Teodóra 1997, 
8. SZABÓ Beatrix 2002, 
14. BoDA Dorina 2002

100 m fiú hát
4. NÉMETH ádám 1998, 
4. ALBErT Zsombor 1999, 
2. PINTÉr áron 2002, 
4. DoMoKoS Lóránt 2002, 
6. BáLINT Gergő 2002, 
7. KELEMEN ákos 2001, 
11. TÓTH Dominik 2002, 
14. LUKáCS Bence 2001

50 m lány mell
3. NAGY Dorottya 2003, 
5. SCHEFFLEr Luca 2003, 
6. ABoNYI-T.Gréta 2004, 
7. FArKAS Zsófia 2005, 
10. ABoNYI-T.Glenda 2006

50 m fiú mell
3. KoCSIS Botond 2003, 
6. Füzesi Mátyás 2003, 
9. FEJÉrDY Vince 2003, 
5. ALBErT Kolos 2004, 
3. Füzesi Dániel 2005, 
6. PáVA Szabolcs 2006

100 m lány mell
1. SZABÓ Teodóra 1997, 
2. LUKoVSKY Sarolta 1998, 
9. SZABÓ Beatrix 2002, 
12. BoDA Dorina 2002

100 m fiú mell
3. NÉMETH ádám 1998, 2. AL-
BErT Zsombor 1999, 
3. KELEMEN ákos 2001, 
4. PINTÉr áron 2002, 
5. DoMoKoS Lóránt 2002, 
6. LUKáCS Bence 2001, 

10. TÓTH Dominik 2002, 
13. BáLINT Gergő 2002

50 m lány pillangó
1. SZABÓ Teodóra 1997, 
5. LUKoVSKY Sarolta 1998, 
7. SZABÓ Beatrix 2002, 
13. BoDA Dorina 2002, 
1. NAGY Dorottya 2003, 
4. SCHEFFLEr Luca 2003, 
3. ABoNYI-T.Gréta 2004, 
3. ABoNYI-T.Glenda 2006, 
7. FArKAS Zsófia 2005

50 m fiú pillangó
4. NÉMETH ádám 1998, 
4. ALBErT Zsombor 1999, 
1. PINTÉr áron 2002, 
5. KELEMEN ákos 2001, 
8. DoMoKoS Lóránt 2002, 
9. BáLINT Gergő 2002, 
10. LUKáCS Bence 2001, 
13. TÓTH Dominik 2002, 
2. KoCSIS Botond 2003, 
3. Füzesi Mátyás 2003, 
2. ALBErT Kolos 2004, 
2. PáVA Szabolcs 2006

50 m lány gyors
1. NAGY Dorottya 2003, 
5. SCHEFFLEr Luca 2003, 
5. ABoNYI-T.Gréta 2004, 
2. ABoNYI-T.Glenda 2006, 
10. FArKAS Zsófia 2005

50 m fiú gyors
1. KoCSIS Botond 2003, 
2. Füzesi Mátyás 2003, 

7. FEJÉrDY Vince 2003, 
4. ALBErT Kolos 2004, 
3. Füzesi Dániel 2005, 
5. PáVA Szabolcs 2006, 
7. NAGY Levente 2005

100 m lány gyors
1. SZABÓ Teodóra 1997, 
4. LUKoVSKY Sarolta 1998, 
8. SZABÓ Beatrix 2002, 
15. BoDA Dorina 2002

100 m fiú gyors
3. NÉMETH ádám 1998, 
3. ALBErT Zsombor 1999, 
2. PINTÉr áron 2002, 
4. DoMoKoS Lóránt 2002, 
5. KELEMEN ákos 2001, 
6. BáLINT Gergő 2002, 
9. LUKáCS Bence 2001, 
13. TÓTH Dominik 2002 

6x50 m mix gyors váltó
1. HKLSE „A”, 3. HKLSE „B”,
10. HKLSE „C” 4:19,72

Gratulálunk!

KéZILABDA
Környékünk kézilabda csa-
patainak bajnoki év végi
helyezései az alapszakasz
végén.

NB I.B. Nyugat  női felnőtt:
Szentendrei NKE - 11. hely
junior: Szentendrei NKE 
1. hely: BAJNoK!
férfi felnőtt: 
Szentendrei KC 10. hely.
junior: 
Szentendrei KC 2. hely

NB II. Észak, női felnőtt:
Budakalászi SC 2. hely
Budakalászi MSE 8. hely
junior: Budakalászi SC -
CSDSE 7. hely
Budakalászi MSE 10. hely.
férfi felnőtt: 
Budakalászi SC 9. hely
junior: Budakalászi SC 
4. hely.

Megyei bajnokság 
(Pest m. B Csoport)
férfi felnőtt: 
Budakalászi MSE 5. hely
Szentendrei KHSE 6. hely

országos Serdülő 
Bajnokság, Fiú, B
Alsóház: 
Szentendrei KC 5. hely

G. P.
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ADÁSVéTEL

Költözés miatt eladó szőnyegek,
gáztűzhelyek, mosógép, centrifuga
stb. Tel. (26) 310-675.

írógép eladó. Tel. (26) 313-730.

Működő Minimat 8000, működő
hűtő 2000 Ft-ért eladó. Tel. (26)
310-675.

ÁLLÁST KíNÁL

Belvárosi étterem szakácsot keres.
Lehet pályakezdő. Tel. 06-20-310-
0444, Gecse Tibor.

Szentendrei étterem felvesz 
gyakorlattal rendelkező kézilányt,
konyhai kisegítőt, takarítót. Tel.
(26) 312-626.

ÁLLÁST KERES

Szakképzett óvónő gyermekfel-
ügyeletet vállal. Tell. 06-30-501-
3398.

Gyermekfelügyeletet vállalok 
Szentendrén. Tel. 06-20-475-0253.

EgéSZSég

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

állapotfelmérés alapján személyre
szabott program az egészséges
helyreállítására. Mellékhatások 
nélkül gyógyulhat. szentendrei-
egeszsegkozpont.webnode.hu. 
Tel. 06-30-955-0235, 06-20-430-
9999.

Autisták terápiája, fejlesztése, mű-
vészetterápiák! Lelki stresszhely-
zetek és életkrízisek akut kezelése,
traumás emlékek feldolgozása! Tel.
06-30-552-1677.

EZOTéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! 
Sorselemzés, energiafeltöltés, 
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

KIADó LAKÁS

Szentendrén, a HÉV-hez közel
külön bejáratú, gázfűtéses, bútoro-
zott, szoba-konyha-fürdőszobás
lakrész augusztus 1-jétől kiadó.
Tel. 06-30-266-9201.

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-
es lakás kiadó. Tel. 06-20-918-
1825.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

A Püspökmajor-lakótelepen II.
emeleti, 2 szobás lakás kiadó. Tel.
06-70-561-4296.

Albérlet kiadó. Tel. 06-30-854-
2277.

LAKÁS, INgATLAN

Sürgősen eladom csemői, 744 nöl-
es telken 5 éve épült kertes házam
teljes közművel. 1+2 félszobás, 57
nm-es, 12 nm-es fedett terasz. 
Irányár: 12,950 millió Ft. Beszámí-
tok jó állapotú, tehermentes örökla-
kást, családi házat (félkészen is
érdekel) Szentendén és környé-
kén, Esztergomban és Visegrádon.
Költözés azonnal lehetséges. Tel.
06-70-382-0822.

Esztergomban, a Széchenyi téren
I. emeleti, 56 nm-es, összkomfor-
tos lakás eladó. Tel. 06-30-486-
6349.

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-
es lakás eladó. Tel. 06-20-918-
1825.

Szentendrén, a Szatmári utcában
913 nm-es, összközműves, 30%-
osan beépíthető telek eladó. Tel.
(26) 311-534.

Műtermes ház eladó Szentendrén,
a patakpart belvárosi részén. Tel.
06-30-540-5639.

A Duna-korzón kétszobás, nagyte-
raszos, napfényes lakásom 18,8
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-920-
0285.

Szentendrén, a Szélkerék utcában
2009-ben épült egyszintes, 110

nm-es, kétgenerációs családi ház
eladó. Irányár: 37 millió Ft. Tel. 06-
20-354-9025.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12 mil-
lió 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.

A Füzesparkban 54 nm-es, teher-
mentes, azonnal költözhető örökla-
kás tulajdonostól eladó. Tel.
06-70-252-1547, 06-30-255-6273.

Lakóparkban új építésű, panorá-
más, 130 nm-es, 5 szobás (nappali
44 nm) ikerházfél 475 nm-es kerttel
tulajdonostól eladó. ár: 37,5 millió
Ft. Tel. 06-20-991-3375, 06-30-
933-3320.

OKTATÁS

ANGoL nyelvtanfolyamok, magá-
nórák, nyelvvizsgára való felkészí-
tés (EUro, TELC, Cambridge,
ECL stb., Business English), a
szentendrei HÉV-végállomás mel-
lett, vagy az Ön otthonában. Dina-
mikus, de türelmes, magyar és
nemzetközi referenciákkal bíró ta-
nárral. Tel. 06-70-527-3879, email:
cserip72@gmail.com.

Matematikából és fizikából javító
(érettségi) vizsgára korrepetálást,
középiskolába felvett nyolcadiko-
soknak szintre hozó felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Pótvizsgára, őszi érettségire felké-
szítek és korrepetálok nagy gya-
korlattal történelemből, magyarból
és rajzból. Tel. 06-30-540-5639.

RégISég

GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, képes-
lap, pénz, plakett. jelvény, katonai,
keleti stb.) vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel. 06-20-947-3928.

SZOLgÁLTATÁS

Minőségi kertek-, öntözőrendsze-
rek tervezése, kivitelezése és fenn-
tartása megbízható szakembertől.
Meglévő kertek rendbetétele, átala-
kítása, illetve minden, ami kert.
www.akerteszek.hu, Szőcs Miklós,
06-20-374-9442.

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

SZÜLETÉSNAPI ZSÚr? Isten él-
tessen! Élő zenés, bábos vidám
előadással készülök az összese-
reglett gyerekekkel való meseor-
szági kirándulásra. 
Tel. 06-70-527-3879, 
email: cserip72@gmail.com.

Elromlott? Ami elromlott az Ön 
otthonában, én megjavítom. 
Víz, villany, csatorna, háztartási
gép, zár, ajtó, ablak, festés, 
mázolás, burkolás. Szentendre 
és környéke. Hétvégén is. 
Tel. 06-30-944-8677.

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

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 
Szentendrén. Manikűr, thai 
talp- és lábmasszázs 
referenciával. 
Tel. 06-20-514-3323.

ÜDÜLéS

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

ÜZLET

Üzlethelyiség eladó a Füzespark-
ban. Tel. 06-20-918-9165.

Belvárosban, a Dunakorzón 18
nm-es helyiség kiadó (trafik stb.).
Tel. 06-20-482-1575.

40 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Pannónia-telepen, játszótérrel
szemben (Honvéd u. 13.). 
Tel. 06-30-977-9577.

EgyéB

200 nöl-es gyümölcsöskert 
bérbeadó hozzáértő embernek 
a Vasúti villasoron. Tel. (26) 313-
730.

Szentendre belvárosában 
irodahelyiségbe társbérlőt 
keresünk. Tel. 06-20-455-5704.

Kedves olvasóink!
Lapunk legközelebbb augusztus 5-én jelenik meg!

Hirdetésfelvétel hétfő-kedd: 9-17 óra között 
szerkesztőségünkben,

Dumtsa Jenő u. 22. (tourinform épülete), 
vagy e-mailben: szevi@szentendre.hu

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS, MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

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

Hirdessen nálunk!
Nyári akcióinkról kérdezze 
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!
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Június 21-én fergeteges koncertekkel köszönték meg a 6000 árvízi segítőnek a védekezés idején városunkért tett munkáju-
kat. A Lázár cár téren rendezett monstre-bulin fellépett a Brains, a Balkán Fanatik, a Vujicsics Együttes, NB, a Happy Gang,
Kovács Nóri és Eszes Viki. 
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Önként és dalolva – koncertár árvíz után


