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Városunk nemzetközi sikere
Idén a luxemburgi, alig 8000 lakosú Schifflange vállalta az Európai Népek
Fesztiválja szervezését, melyen Szentendre 50 fős csapattal vett részt. 
A szentendrei iparművészeti és kézműves termékek osztatlan sikert arattak
a fesztiválon, fergeteges utcaszínházi előadást mutatott be a Szentendrei
Kreatív Színházi Stúdió Kertész Kata rendezésében és a festőversenyen
Fadgyas Fanny festménye nyerte az első helyezést. A kulturális megméret-
tetésekkel párhuzamosan sportversenyek is zajlottak: kosárlabda, pétanque,
kosárlabda, tenisz, labdarúgás, asztalitenisz.

Összefoglalónk a 3-4. oldalon

Ilyen egy igazi fesztiválváros
Rég nem látott siker az idei Szentendrei Nyár. A Teátrum előadásaira elő-
vételben elkapkodják a jegyeket, sőt, már két pótelőadást is meg kellett hir-
detni. A hétvégi DumtsaKorzó-rendezvények is népszerűek, szerencsére
nem csak a turisták, hanem a helyiek körében is. Ráadásul a java még csak
most jön, hiszen több előadás, a Szentendre éjjel-nappal, valamint a Művé-
szet és Mámor Borfesztivál is várja a látogatókat augusztus utolsó hétvé-
géjén.

Programajánlóink a 12-15. oldalon

14

Selmeczi Gabriella 7. oldal Csuja Imre                      11. oldal Frenák Pál 11. oldalMócsai György                 6. oldal

Szentendre példásan segíti 
az idős lakosokat
A Szentendrei Aranykor Központ az országban a legsokrétűbb szolgáltatást
nyújtja az idősek számára – mondta Jászberényi József, a Zsigmond Király
Főiskola intézetvezetője. Hozzátette: ehhez kellett az önkormányzat aktív tá-
mogatása, áldozatvállalása is. A Szentendrén élő szakemberrel nem csak az
elmúlt tanévet értékeltünk, hanem a szeptember végén induló Akadémiáról
és tanfolyamokról is kérdeztük.

8. oldal
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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

augusztus 20-án kedden 
a Szent endre gyógyszertár 8-13-ig nyItVa,
utána ügyeletes kedd reggel 8 óráig 
a többi gyógyszertár záRVa.

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     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13nyitva utána ügyelet másnap reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj  380 Ft

augusztus 10. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
augusztus 11. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár, Fias-
tyúk u. 11. Tel: 505-779                                
augusztus 17-18. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
augusztus 24-25. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868

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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Új buszváró épül
Épül a járda és az új buszváró a Szentlászlói úton.

Rekultiváció Izbégen

2013. augusztus végére a Kéki I., és 2013. október 
végére a Kéki II. rekultivációja is befejeződik.

Épül a Bolgár utcai parkoló

Feltöltés, murvázás, lejáróépítés, majd a szakhatósági
engedélyek megszerzése után sokat segíthet a Postás
strand parkolási gondjain az idei év végére elkészülő
parkoló.



Sokan kellemes emlékeket őriznek a
2011. évi szentendrei EPF-ről, mikor
13 európai országból több mint 600

vendég érkezett városunkba. A 2012-es
dániai fesztivál után idén Európa egyik leg-
kisebb országában, Luxemburgban, az
alig 8000 lakosú Schifflange vállalta a
szervezést. 
Szentendre 50 fős csapata július 19-én
este 10-kor indult el az 1200 km-es útra, s
másnap délután 3-kor a busz már be is
parkolt az egyik scifflange-i iskola udva-
rára, ahol a megszokott körülmények 

között, tábori ágyakkal berendezett osz-
tálytermekben volt a szállásunk. Bőven
volt időnk, hogy még vacsora előtt felmér-
jük a terepet, megismerkedjünk a helyszí-
nekkel. Az Eurovillage faházait – a
nemzetek standjait – és a fesztiválszínpa-
dot a nem is túl tágas Fő téren, a Város-
háza és a templom mellett helyezték el, a
tér másik két oldalán többemeletes lakó-
házak állnak. A fő utcán egymást érték a
kitelepült vendéglátóhelyek, amelyekben a
finom helyi sörök és moseli borok mellett
sülteket, kolbászt, grillételeket lehetett kós-
tolni. 
Kellemes meglepetésünkre a vacsora – s
később az egész fesztivál ideje alatt az
esti étkezések – minden eddiginél külön-
legesebb, „négycsillagos” színvonalú volt,
ez kárpótolta mindazokat, akik nehezen
szokták meg a helyi étkezési stílusnak

megfelelő, felvágott nélküli reggeliket és 
a három (nagyon finom) szendvicset, cso-
kit és gyümölcsöt tartalmazó ebédcsoma-
gokat. 
Vasárnap az immár 21 éves hagyomány-
nak megfelelően Luxemburgban is öku-
menikus istentisztelettel, délután pedig a
színpompás felvonulással kezdődött a
fesztivál. Az üdvözlő beszédek után kinyíl-
tak az Eurovillage standjai is, a magyar
faház díszítése és főleg az árukészlet –
szentendrei iparművészeti és kézműves
termékek – osztatlan sikert arattak, sőt, a

standok versenyében második helyezést
nyertünk vele.
A kulturális versenyek követték a korábbi,
jól bevált formákat: a fotó és a festés „kom-
petencia” mellett csütörtökön a „rellay” ver-
senyben a fő utca üzleteinek kirakataiban
elhelyezett EU-s kvíz kérdésekre kellett
válaszolni, vagy a bolt jellegétől eltérő, el-
rejtett tárgyakat kellett felfedezni – csak
azt nem értettük, miért két korcsoportban
(40-en innen és 40-en túl) kellett ugyan-
azokat a feladatokat megoldani.
Fergeteges utcaszínházi előadást mutatott
be a Szentendrei Kreatív Színházi Stúdió
Kertész Kata rendezésében – 2. helyezést
kaptak érte. Ugyancsak ötletdús és szóra-
koztató volt a nemzeti performance elő-
adásunk, mely az őskortól a diszkóig ívelő
tánctörténeti elemek segítségével a nőért
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augusztus 5. hétfő
14.00 Vezetői értekezlet
18.00 Gavrilovits Sándor kiállítás-megnyitója

a Polgármesteri Galérián

augusztus 8. csütörtök
09.00 állampolgári eskütétel
11.30 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

megbeszélés
13.00 Polgármesteri fogadónap

augusztus 12. hétfő
14.00 Vezetői értekezlet

augusztus 15. csütörtök
18.00 India függetlenségének 66. 

évfordulójának ünnepsége

augusztus 19. hétfő
14.00 Vezetői értekezlet

augusztus 20. kedd
17.00 Nemzeti ünnep a Fő téren

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

Ismét jól szerepeltünk 
az Európai Népek Fesztiválján

Szentendre Város Önkormányzata
nevében meghívom Önt és kedves

családját
Szent IStVán KIRályunK 

ÉS a MagyaR állaMalaPítáS
tiszteletére rendezett 
városi ünnepségre, 

melynek keretében átadásra 
kerülnek a 

Szentendre Város Díszpolgára
és a Pro Urbe kitüntető díjak.

augusztus 20. kedd, 17.00 óra
Fő tér

Dr. Dietz Ferenc polgármester



vagy a férfiért rivalizálók kudarcát, s a „ne-
vető harmadik” győzelmét karikírozta szel-
lemes epizódokkal. A rendezés Boda
Krisztián és táncos társai munkája volt.
A kulturális megmérettetésekkel párhuza-
mosan sportversenyek is zajlottak. Hétfőn
a kosárlabda és a pétanque mérkőzések
kerültek megrendezésre. A délelőtt zajló
elődöntőkből mindkét sportágban sikerült
a negyeddöntőbe kerülnie a magyar dele-
gációnak. Pétanqe-ban a nagyon profi ve-
télytársak ellenére a 8. helyünkkel 2
ponttal sikerült megelőzzük a franciákat,
ahol pedig ez nemzeti játék és sport! 
A szentendrei kosarasok a legjobb négybe
kerülésért folytatott harcban kitartó lelke-
sedéssel küzdöttek, Kovács áron és
Rózsa Dávid kiemelkedő teljesítményének
köszönhetően csupán egyetlenegy ponttal
maradtunk alul az ír csapattal szemben,
így pontkülönbség alapján az 5. helyezést
sikerült elérnünk.

Kedden a sportban a tenisz kapta a fősze-
repet. A nemzetek idén igen erős mezőnyt
vonultattak fel, így ebben a versenyszám-
ban csupán a 10. hely elérésére volt lehe-
tőségünk.
A csütörtöki napon zajló labdarúgás és
asztalitenisz versenyek is sok izgalmat tar-
togattak. A labdarúgás csoportselejtezőjé-
ből Papp Róbertnek a lett, majd Laczkó
Rolandnak a német hálóba rúgott góljának
köszönhetően a magyar csapat a negyed-
döntőbe került, ahol a francia csapattal kel-
lett összecsapnia. A 0-0 rendes játékidőt
követően a meccs büntetőrúgással folyta-
tódott. A magyar csapat kapusa, Laucsek
Csaba kiválóan teljesített, és több bünte-
tőrúgást is sikeresen hárított, de sajnos
végül drámai végjátékban egy  góllal a
francia csapat jutott a legjobb négy közé.
Ezzel egy időben az asztalitenisz ver-
senyben a 9. helyet sikerült megszerez-
nünk.
Több éve hagyomány már, hogy az utolsó
nap a funny games játékoké, melyben kü-
lönböző vicces feladatokat kell a csapa-
toknak végrehajtania, a sok nevetéssel
közelebb hozva a nemzeteket egymáshoz. 
A záróünnepségen kaptuk meg az egész

fesztiválon számunkra a legnagyobb örö-
möt jelentő hírt: a festőversenyen Fadgyas
Fanni festménye nyerte az első helyezést,
s hogy összesített pontszámainkkal a ne-
gyedik helyen végeztünk! Mivel azonban
Luxemburg (éppúgy, mint mi 2011-ben) a
hazai pálya helyzeti előnyére hivatkozva
lemondott az első helyről, így végül is – ha
így számoljuk – harmadikok lettünk!

Krizbainé Szabó Éva és Peidl Regina

XXVII. évfolyam, 14. szám4 VÁROS
Folytatás a 3. oldalról  

A megnyitó ünnepség léggömbjei

A győztes festmény

Történelmi-
művészeti 
városok
Július 23-án szakmai nap keretén belül
zajlott egyeztetés Szentendrén a fran-
cia Történelmi és Művészeti Városok
és Térségek országos Egyesülete, a
Települési Önkormányzatok országos
Szövetsége és Szentendre Város Ön-
kormányzata között, egy későbbiekben
kialakítható magyar történelmi és mű-
vészeti városi cím kidolgozásának
részleteiről. 
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Juharlevelű platánok lesznek a sétányon

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

JúlIuSban FolytattáK 
a gátÉPítÉSt
Az árvízi védekezésre a városnak át-
adott munkaterületet június 21-én kapta
vissza fertőtlenítve a kivitelező. A mun-
kák jelentős része azóta a Bükkös-patak
környékén, a déli szakaszokon zajlik. El-
kezdték a Postás-strand mellett a víz-
záró fal építését és a Bükkös-patak két
oldalán is dolgozott a kivitelező a szi-
várgó átemelő aknáin, a zsilip javításán
és a résfalazási munkákkal is végeztek
a bal parton. Az északi részen egész a
Péter-Pál utcáig a burkolási munkák és
a fedkövek elhelyezésén dolgoznak. A
mobil fal menti szakaszon befejezték a
villanyszerelési munkákat és a kandelá-
berek alapjainak betonozási munkái is
elkészültek. 

a PlatanuS aceRIFolIa-t 
VálaSztottáK, HaMaRoSan 
VISSzaKaPJuK a KoRzót
Elkészültek a kertészeti tervek a korzóra.
A tavaly októberben kivágott öt nagy fa
helyett 48 juharlevelű platánfát (Platanus
Acerifolia) ültetnek a sokkal szélesebb
sétányra, hogy ismét szép zöld környe-
zetben élvezhessék a Duna a szentend-
reiek és a turisták. A fák ültetését
októberre tervezik, de addig átadják a

sétány elkészülő szakaszait. A Péter-Pál
utcától délre a megmaradó régi töltésen
már végeztek a mentett oldali burkolási
munkákkal, ezért most már ismét hasz-
nálható a korzó ezen része. Hamarosan
teljesen befejezik a munkákat a 7-es és
8-as szakaszokon, azaz a jachtkikötőtől
a Bem utcáig terjedő szakaszon. Újdon-
ság lesz, hogy immáron a révtől tovább
lehet majd sétálni a töltésen a mobil fal
kezdetéig, ahol lépcsőt építettek ki. Au-
gusztus végére a mobil árvízvédelmi fal
menti szakasz is elkészül a Szentendre
Éjjel-Nappal Fesztiválra, addig is hama-
rosan felállítják a felújított kandelábere-
ket, valamint antigraffiti felületet kapnak
az leburkolt beton oszlopok. Ezzel még
nem készül el a teljesen a belvárosi sza-
kasz, mivel a vízoldalon októberre asz-
faltozzák le a szervizutat és addigra
készülnek el a fa- és növénytelepítéssel.

teRVezett MunKáK a KöVetKező
KÉt HÉtben

1. szakasz – Postás strand mellett: szi-
várgórendszer és átemelő akna építés a

mentett oldalon, a Duna felőli oldalon a
rézsűt megtámasztó fal építése, majd a
kerékpárút helyreállítása

2. szakasz – a Bükkös-patak déli ol-
dala: augusztus 8-ától kezdődik a szi-
várgóépítés, ezért körülbelül 3 hétre a
Fürdő utca zsákutca lesz, közben folya-
matosan építik a szivárgó átemelő akná-
ját és javítják zsilipet

3. szakasz – a Bükkös-patak északi
oldala: a szivárgó és az átemelő építése,
gépészeti munkák

4. szakasz – a pataktól a köszöntő-
szoborig: karbantartó út építése

5. szakaszon – a megmaradt régi töl-
tésen: a Duna felőli lépcsők javítása, kar-
bantartó út építése

6. szakaszon – a mobilfal mellett: pil-
lér burkolás befejezése, a sétány ideig-
lenes kialakítása, a kandeláberek
visszaállítása, locsolóhálózat építése

7. szakasz – a Bem utcától a révig: lép-
csők építése és sétány burkolási mun-
kák, a kertészeti munkák előkészítése

8. szakasz – a révtől a jachtkikötőig: az
utolsó fedkövek beépítése

Képünk 
illusztráció
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neKRológ

Meghalt Gyuri
bácsi
Egy humoros, vidám, igazságos és szi-
gorú embertől, tanárunktól búcsúzunk,
mi, a Központi Iskola és a Bajcsy-Zsi-
linszky Iskola egykori diákjai. Meghalt
Mócsai György, aki nekünk mindvégig
Gyuri bácsi maradt. Tudtuk róla, ha
magáz bennünket, kisdiákokat, akkor baj
van, valami rosszat tettünk. De azt is
tudtuk, a haragja nem tart sokáig, s
aztán már együtt nevettünk a csínytevé-
seinken. Volt tekintélye, tudott fegyel-
mezni, s óriási szíve volt. Mint egy igazi
tanárnak. Éreztük, fontosak voltunk neki,
mi a tanítványok. Amikor pedig már vég-
leg becsuktuk magunk mögött iskolánk
kapuját, az utcán járva, vele találkozva,
évek múltával is megismert bennünket,
emlékezett ránk, mindenkihez volt egy-
egy kedves szava. Felnőttkori találkozá-
sainkkor sem tévesztett szem elől
bennünket, mindig tudni akarta, mi tör-

tént velünk, mi van a családunkkal, 
miképpen alakul az életünk.  Miközben
diákkori időnk képei is megmaradtak
emlékezetében. Szerettük őt, s most fáj,
hogy nincs már közöttünk. Nélküle egy
kicsit fakóbbá váltak Szentendre színei,
s hiába várjuk, érdeklődő tekintete nem
bukkan már föl napi dolgaink közepette.
Emlékeinkben azonban, Kosztolányi
Dezső szavaival, itt marad velünk, 
közöttünk: „Volt emberek./ Ha nincsenek
is, vannak még./ Csodák./ Nem téve
semmit, nem akarva semmit,/ hatnak 
tovább.” 

Az egykori tanítványok nevében:
Lakatos Judit

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
nagy JózSeF gyula festőművész 

2013. július 25-én, életének 89. évében elhunyt. 
Temetése szülőhelyén, Szegváron lesz.

„…minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose
kérdezd, kiért szól a harang: érted szól."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
MócSaI gyöRgy – gyuRI bácSI, 

a Bajcsy- és a központi iskola tanítója, későbbi igazgatója
2013. július 15-én hirtelen elhunyt. 

Temetése augusztus 12-én, 17 órakor lesz a szigetmonostori katolikus temetőben.
Vidám, közvetlen személyiségét mindörökké megőrizzük. 

A gyászoló család

Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet 

titkárnői feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• középfokú iskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
• gépírás

elvárt kompetenciák:
• jó kommunikációs készség
• stressztűrő képesség, terhelhetőség
• önállóság, precíz munkavégzés
• jó fogalmazókészség

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gyorsírás
• titkárnői munkakörben szerzett tapasztalat
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• önkormányzati gyakorlat

a pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
• önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai és egyéb szakképesítések bizonyítvá-

nyának másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot

a pályázati eljárásban résztvevők megismer-
hetik 

ellátandó feladatok:
• a vezetők utasítása alapján hivatalos leveleket

készít
• fogadja a beérkező hívásokat
• kezeli az iktatórendszert
• nyilvántartja a vezetők fogadónapjára beje-

lentkező ügyfeleket
• részt vesz a vezetők által összehívott fogadá-

sok, hivatalos rendezvények előkészítésében
és lebonyolításában

• fogadja a vezetők hivatalos tárgyalásaira ér-
kező vendégeket és üzletfeleket, ügyfeleket

• kapcsolatot tart a képviselő-testület tagjaival
• jegyzőkönyvet készít a Szentendréért Közala-

pítvány üléseiről
• a vezetők kérésére összefoglaló anyagokat

állít össze
• ellátja a szervezeti egység adminisztratív te-

endőit

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A közszolgálati jogviszony időtartama: a munka-
kör határozott időre szól, 2014. október 31-ig.
Próbaidő hat hónap.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

a pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. augusztus 30.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a pályázat elbírálását követően azonnal

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkor-
mányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton,
a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormány-
zati Hivatal címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Városház tér 3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: titkárnő.

A pályázati kiírással kapcsolatban további infor-
mációt dr. Szilágyi Enikő nyújt a 26/503-332-es

Engedély nélküli tűzifa-árusok!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban Szentendre te-
rületén és a Bükkös-parti piac mellett több olyan faárus jelent meg, akik ismeretlen
eredetű és nem ellenőrizhető mennyiségű (nincs hiteles mérés) tűzifát árulnak, és
ennek a tevékenységnek a végzésére semmilyen hatósági engedéllyel nem rendel-
keznek!
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a társhatóságok bevonásával fokozott ellenőr-
zéssel próbálja meg megelőzni és megakadályozni azt, hogy ezek a személyek meg-
tévesztve a vevőket illegális tevékenységüket folytassák Szentendrén.
Kérünk mindenkit, hogy csak engedéllyel (telephely, fuvarozási engedély, számla
stb.) rendelkező személyektől vásároljanak, így ellenőrizhető származású és tény-
legesen annyi tüzelőanyagot fognak vásárolni, amennyit kifizettek.

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
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Az év iskolabüféje
A Szentendrei, Pilisvörösvári Kis-
térségi Népegészségügyi Intézet
pályázatot írt ki az év iskolabüféje
címmel kistérségünk általános- és
középiskolái részére. A pályázat
meghirdetését azért tartották fon-
tosnak, mert a gyermekkorban
megszokott és megkedvelt élelmi-
szereket keressük felnőtt koruk-
ban is, ezért az egészséges
életmódra nevelést már korán, is-
kolás korban kell elkezdeni.

A büfék ellenőrzési szempontja elsősorban az volt, hogy a 
kínálatban egészséges alapanyagból készült ételek – gyü-
mölcs, zöldség, teljes kiőrlésű vagy magvas gabonát tartal-
mazó pékáru – szerepeljenek, illetve fontos volt az
élelmiszerek fogyaszthatósági ideje, esztétikus tálalása, a
büfé tisztasága és rendezettsége is.
Mindezen szempontok alapján térségünkben a Móricz Zsig-
mond Gimnázium iskolai büféje bizonyult a legjobbnak, így a
címmel együtt járó vándorserleget és oklevelet Tary Ferencné
Ibolya vehette át. Az iskolabüfé bérlője lapunknak elmondta,
hogy nagy öröm számára, hogy a tanulók megelégedése
mellett a szakmai is elismerte munkáját, s ezzel az iskola hír-
nevét is öregbítette.

Másfél milliárdos támogatás 
a szentendrei Skanzennek
Jelentős kulturális beruházások indultak országszerte az elmúlt
három évben, amelyekre a Fidesz-kormány eddig 100 milliárd 
forintot meghaladó összeget fordított – mondta Selmeczi Gabri-
ella, a Fidesz szóvivője a szentendrei Skanzenben tartott sajtó-
tájékoztatón.

A budapesti és vidéki
kulturális beruházások
között kiemelte, hogy
jelentős támogatást
kapnak a kormánytól a
skanzenfalvak. Hol-
lókő 1,8 milliárd forin-
tot kap, míg a
szentendrei Skanzen
az elmúlt 3 évben 1,5
milliárd forintnyi állami
támogatást kapott,
amelynek egy részé-
ből akadálymentesítet-
ték a komplexumot.

Cseri Miklós, a szentendrei Skanzen főigazgatója a sajtótájékoz-
tatón elmondta: 182 millió forintból a Skanzenben létrehozott és
bemutatott tudást próbálják 39 településen népszerűsíteni. A
Skanzen mostanra országos tudásközponttá vált, ahonnan a ma
embere egyre több elemet tud átvenni és felhasználni.
A főigazgató beszélt oktatóközpontjukról is, ahol a múzeumláto-
gatókat és az ott dolgozókat képzik, amihez félmilliárd forintnyi
támogatást kaptak.
A szentendrei Skanzent évente 200-220 ezren látogatják, köztük
csaknem 80 ezer gyerek. Terveik között szerepel az erdélyi 
tájegységek bemutatása. Ennek finanszírozásáról a kormány fog
dönteni. 
Szentendrén nem csak a Skanzenben valósult meg jelentős kul-
turális beruházás, hiszen közel egymilliárd forintos projekt ered-
ményeként idén június 18-án nyílt meg az új Ferenczy Múzeum,
2012-ben pedig, több mint 300 millió forintból a MűvészetMalom.

Volánbusz menetrend-módosítás
Szeptember 1-jétől – a Püspökmajori Baráti Kör kérésére –
Szentendre állomásról 12:25 órakor indul a Püspökmajorra a
busz, így az erre közlekedők a HÉV-csatlakozást könnyebben el-
érík. 

Rendhagyó konferencia

Június 11-én a Menedzserképző Központ közös szervezésében
rendhagyó konferencia zajlott Budapesten. A „Fejlődünk, növek-
szünk – Sikeres menedzsment megoldások a megváltozott gaz-
dasági környezetben” elnevezésű szakmai program mögött
szokatlan ötlet állt. A már jól ismert „válság van és mindenkinek
rosszul megy” fordulat helyett a meghívott előadók azt emelték
ki, hogy egy ennyire megváltozott gazdasági rendszerben mit
lehet tenni azért, hogy sikert érjenek el a cégek és egyéb szer-
vezetek. 
Az előadók zöme ismert magyar cégvezetők és szakemberek vol-
tak, és az Interim Management Resourcing Kft. szakmai partner-
sége mellett valósult meg. 
Az előadók köréből: Balogh Levente ügyvezető igazgató – Szent-
királyi ásványvíz Kft., Dale A. Martin elnök-vezérigazgató – Sie-
mens Zrt. – Danubius Hotel Gellért, dr. Dietz Ferenc polgármester
– Szentendre, Bőthe Csaba ügyvezető igazgató – It Services
Hungary Kft., György László ügyvezető igazgató – Cisco Systems
Magyarország Kft., dr. Kürti Sándor elnök – KÜRT Zrt., Málnay B.
Levente ügyvezető igazgató – Chello Central Europe Zrt., Papp
István ügyvezető igazgató – Microsoft Magyarország Kft., György
László ügyvezető igazgató – Cisco Systems Magyarország Kft.,
Villányi Péter ügyvezető igazgató – AVIS Budget Group BSC Kft. 
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Pályázatok
Szentendre Város önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé 

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Megnevezés Alapterület Bruttó Induló (licit) ár Pályázati biztosíték
Szentendre, Fő tér 14.
2333/2/B/1 hrsz lakás 85,24 m2 19.500.000 Ft 100.000 Ft

a pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2013. augusztus 15. 9 óra 00 percig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon 

tekinthető meg. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

gondozási Központ Szentendre Védőnői Szolgálata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján 

pályázatot hirdet területi VÉdőnő MunKaKöR betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYES-en lévő távolléte idejére 

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői diploma.  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, főiskolai dip-
loma másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:2013. szeptember 2. 
a pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményve-
zető  nyújt, a 06-26/311-964-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szent-
endre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMo-R/120-2/2013, valamint
a munkakör megnevezését: területi védőnő. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat egy személyes beszélgetésre meghívjuk,
ahol a járási vezető védőnő és a csoportvezető védőnő is jelen lesz. Az ő javaslatukra az intéz-
ményvezető dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30. 

FELHÍVÁS VALAMENNYI
FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
és a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm.
rendelet változása következtében vala-
mennyi ingatlanügyi hatóságnál (további-
akban: járási földhivatalnál) regisztrált
földhasználó 

köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a
személyi azonosítóját (személyi számát) és
az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó ese-
tében pedig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig
az illetékes járási földhivatalhoz be kell
nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően
már regisztrált földhasználóknak a fenti
adatokat tartalmazó földhasználati azono-
sító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatközlési
adatlap beszerezhető a földhivataloknál,
vagy letölthető a www.földhivatal.hu hon-
lapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó föld-
használót a földhivatal bírsággal sújtja,
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-
nyilvántartás szerinti AK értékének ezer-
szerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a
behajtható köztartozás minimális összegé-
nél.

Felhívás városi 
kitüntető díj 
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn
át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű el-
ismerésére kitüntető díjakat alapított. A rendelet
értelmében a kitüntető díjak minden évben egy
személynek, vagy csoportnak adományozható,
melyeket a polgármester az október 23-i városi
ünnepség keretében adja át.
Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SzentendRe VáRoS SzolgálatáÉRt díJ
adományozható azoknak, akik a város közéleté-
ben köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgá-
latban kiemelkedő munkát végeztek.

SzentendRe VáRoS KözMűVelődÉSI díJ
adományozható azoknak a személyeknek, kö-
zösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket
értek el a közművelődési tevékenységükkel, az if-
júság művelődéséért végzett munkában, a köz-
művelődés korszerű formáinak és módszerének
kidolgozásában és meghonosításában.

SzentendRe VáRoS 
KözegÉSzSÉgügyI díJ 
adományozható a város egészségügyi és szoci-
ális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenysé-
get kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak,
asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szo-
ciális területen dolgozónak.

SzentendRe VáRoS teStneVelÉSI 
ÉS SPoRt díJ
adományozható a város érdekében kifejtett
magas színvonalú sportmunkáért, országos, vagy
nemzetközi sportteljesítményért.

SzentendRe VáRoS tISzteS IPaRoSa díJ
adományozható annak a személynek és csoport-
nak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző
területén kiemelkedő eredményeket ért el, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez.

SzentendRe VáRoS 
KözbIztonSágáÉRt díJ
adományozható azon személyeknek és csopor-
toknak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, te-
vékenységükkel hozzájárultak a közbiztonság ja-
vításához.

„SzentendRe 1956 eMlÉKÉReM”
Szentendre Város Önkormányzata 2008-tól
„Szentendre 1956 emlékérem” kitüntető díjat ho-
zott létre. A díj minden évben egy szentendrei pol-
gárnak – halála esetén hozzátartozóinak –
adományozható, aki 1956-ban részt vett a forra-
dalom és szabadságharc eseményeiben, illetve
akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen meg-
torlás érte őt a forradalom leverését követően.

„SzentendRe VáRoS cIVIl SzeRVezete”
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2009-ben alapította ezt a díjat, amely azon
közösségeknek adományozható, akik aktív részt-
vevői a város civil életének, tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a
közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesz-
tések megvalósításához, tanácsaikkal elősegítik
az innováció, a kulturális- és sport élet színvona-
lának emelését, a hagyományok ápolását, más
civil szervezeteket is bevonnak a város életébe,
megerősítve ezzel a társadalmi megújulás, folya-
matát.

A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett
működő bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10, állandó szentendrei
lakhellyel rendelkező polgár.

a javaslatokat augusztus 28., 12.00 óráig
lehet beadni Szentendre Város
Polgármesteri Hivatal Iktatójába
(Városház tér 3.). 

Kérjük a javaslattevőket, hogy a
méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg, a hivatal ügyfélszolgálatán
átvehető, vagy a honlapunkról
letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet
küldeni a fent megadott határidőre:
kadar.kristof@ph.szentendre.hu
További felvilágosítás: Kádár Kristóf,
06-20-258-5862.
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Tisztelt 
Szentendrei 
Szeniorok! 

Tisztelt 50 év 
felettiek!

a tavaszi nagy sikerre való tekintettel a Szent-
endrei önkormányzat és a zsigmond Király
Főiskola ősszel is meghirdeti nyugdíjas kép-
zéseit városunkban

IngyeneS előadáSoK
A képzés egyrészt egy ingyenes előadássorozatot
jelent, amelynek a témái ősszel a következők
lesznek:

Szeptember 18. szerda: 
Dr. Hubai László: EMBERESZMÉNY 
ÉS EMBERIDEáL A KÜLÖNFÉLE TÖRTÉNELMI
KoRoKBAN
október 9. szerda: 
Dr. Jászberényi József: A SIKERESSÉG ÉS 
A BIZALMI TőKE (A VáLLALKoZóI 
GoNDoLKoDáS VáLToZATAI A BoLDoG 
BÉKEIDőK MAGYARoRSZáGáN ÉS MA)
október 30. szerda: 
Sulyok Tamás: oKoSTELEFoNoK 
AZ IDőSEK SZoLGáLATáBAN
november 13. szerda: 
Dr. Szalkai Iván: KELET ÉS NYUGATI 
EGÉSZSÉGÜGYE, KELET ÉS NYUGAT 
FILoZóFIáJA
december 4. szerda: 
Veresné dr. Bálint Márta: őSZINTÉN A CUKoR-
BETEGSÉGEKRőL
Az ingyenes előadások minden alkalommal 15
órától kezdődnek az Önkormányzat dísztermé-
ben, s ezeken 50 év alattiak is részt vehetnek.

tanFolyaMoK
Az előadások mellett a Zsigmond Király Főiskolá-
val közösen önkormányzatunk tanfolyamokat is
hirdet, amelyekre a tandíj egységesen 10.000 fo-
rint lesz. Minden tanfolyam tíz alkalomból áll, s
minden alkalom 2-2 tanórát (45 perc) tartalmaz.
A tanfolyamok helyszíne az Önkormányzat, illetve
az Aranykorközpont épülete lesz, a pontos hely-
és időbeosztást további számainkban közöljük.
A tanfolyamok (amelyek mindig hétköznap lesz-
nek) témái a következők:
Kezdő angol • Haladó angol • Európai művelődés-
történet-Művészettörténet I. • Európai művelődés-
történet-Művészettörténet II. • Étkezéstörténet •
Filmtörténet • Lakberendezés • Környezetvéde-
lem-Környezetegészségügy-Környezetpolitikák •
Dietetika • Angol beszélgetés • Időstorna • Keleti
orvoslás – Jóga – Egyetemes vallástörténet • Ke-
leti vallások • Kezdő internet • Informatikai bizton-
ság

A tanfolyamok minimális indulási létszáma: 5 fő.
Jelentkezni lehet:
Előjelentkezéssel: korkozpont@gmail.com
Személyesen, befizetéssel: szeptember 2-ától,
minden hétfőn, szerdán és pénteken, 15 és 17 óra
között a Korközpont irodájában.
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. földszint 
(a Mozi épülete)

Dr. Jászberényi József
Szentendrei Aranykorközpont Igazgató

Nagy siker 
a szentendrei 
idősoktatás

ASzentendrei Aranykor Központ az
országban a legsokrétűbb szolgál-
tatást nyújtja az idősek számára –

mondta Jászberényi József, a Zsigmond
Király Főiskola intézetvezetője. A váro-
sunkban élő felnőttképzési szakember
igencsak a szívén viseli az 50 fölötti la-
kosokat. Többek között az ő kezdemé-
nyezésére jött létre a P’Art Mozi
épületében működő központ, amely na-
gyon sok mindenben tudja segíteni a
hozzá fordulókat. Az első évad eredmé-
nyeiről és a további tervekről nyilatkozott
a Szentendre és Vidéke szerkesztősé-
gének.

n Milyen tapasztalatai voltak az első
teljes évadnak?
Kitűnően működik. Az előzmények is
sokat ígértek, de a legszebb reményein-
ket is túlszárnyalta az elmúlt évad. Már
nem csak előadások voltak, hanem ko-
moly tanfolyamok is, amelyek – a költ-
ségtérítés ellenére is – népszerűek és
sikeresek lettek. A Szeniorok Szentend-
rei Akadémiája (SZESZA) – az önkor-
mányzat áldozatvállalása nyomán –
ingyenes előadássorozatot kínál az itt élő
idősebb lakosságnak. A Szentendrei
Szeniorok Iskolája (SZESZI) pedig a már
említett 10 ezer forintos tanfolyamokkal
szolgál hasznosítható tudást. Ezekből
hatféle zajlott az előző tanévben, mintegy
70 résztvevővel, és olyannyira népszerű
lett, hogy szeptembertől sokkal több in-
dulhat. 
n Milyen az akadémia és az iskola
színvonala?
Sokféle idősoktatás létezik ma Magyar-
országon. Rólunk, amit a ZSKF szervez,
azt érdemes tudni, hogy mi egy komplex
rendszerben dolgozunk. Hangsúlyozom,
hogy minden oktatónk kvalifikált egye-
temi tanár, nem csak szakterületének 
kiemelkedő tudású egyénisége, hanem
egyben kiváló előadó is. Jól mutatja 
a színvonalunkat, hogy egyre több ön-
kormányzat lép be az idősoktatási rend-
szerünkbe. Immáron hat budapesti
kerületben és számos vidéki városban
vannak a ZSKF égisze alatt időskép-
zések.
n Szentendre is ezek közé tartozik.
Hol tartunk az úton?
Minden szentnek maga felé hajlik a keze –
szokták mondani. Igaz, én nem érzem
magam szentnek, de mivel családommal
együtt Szentendrén élek, ezért külön is a
szívemen viselem az itteni képzést. Ennek
is köszönhető, hogy jelenleg a városunk-
ban van a legsokrétűbb időseket támogató

programunk. ehhez persze kellett az ön-
kormányzat aktív támogatása, áldozatvál-
lalása is. Az Aranykor Központ létrehozása
és működtetése például kiemelkedő jelen-
tőségű. Itt ugyanis nem csak a SZESZI és
a SZESZA szervezése és lebonyolítása
folyik, hanem egyfajta hídszerepet is be-
töltünk az idős lakosság és az önkor-
mányzat között. Hangsúlyozom tehát,
hogy nem a nyugdíjas klubok, szerveze-
tek helyett jött létre a központ! Mi szolgál-
tatást nyújtunk elsősorban az idősebb
szentendrei embereknek. 
n a közeljövő és a távolabbi jövő 
tervei?
Szeptember másodikán nyit a nyári szü-
net után a központ a P’Art Mozi épületé-
ben. Az akadémia és a tanfolyamok
szeptember végén indulnak. 16 képzést
hirdettünk meg, és már az előjelentkezé-
sek is nagyon biztatóak. 
A további terveink pedig még nagyobbak.
Egyrészt 2-3 éves munkába fogunk bele
és elkészítjük a teljes helyi nyugdíjas szo-
ciális térképet. Ez azt jelenti, hogy mind a
mintegy 8800 helyi nyugdíjast személye-
sen keressük föl egy kérdőívvel. 
Az álmom pedig az, hogy egyszer létre-
jön egy valódi Szentendrei Nyugdíjas Is-
kola, ahol 60-70 tanfolyamon vehetnek
részt a helyi idősek, mégpedig úgy, hogy
a támogatásoknak, szponzoroknak kö-
szönhetően ez számukra ingyenes lesz.
n Van erre reális esély?
Van. Amibe eddig belefogtunk itt Szent-
endrén, az sikerült. Nagyon tetszik a
mostani városvezetés pragmatikus, tá-
mogató, segítő hozzáállása, ezért úgy
vélem, ha továbbra is ilyen pozitívan, tá-
mogatólag állnak a szentendrei nyugdí-
jasok ügyéhez, akkor van esély arra,
hogy ez az álom is valósággá váljon.

Kempf Károly Ignác

dr. Jászberényi József, a zSKF intézetve-
zetője az aranykor Központ megnyitóján. 
a képen mögötte dr. dietz Ferenc 
és Kudlik Júlia.
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Múzeumtúra
augusztus 17. szombat 17.00

A Tourinform iroda (Dumtsa u. 22.) elől in-
dulva elsőként a nemrégiben felújított Fe-
renczy Múzeumot tekintjük meg, ahol
állandó kiállításon a Ferenczy család alko-
tásai láthatók, de gazdag más szentendrei
művészek munkáját őrző képzőművészeti,
régészeti, helytörténeti anyagban is. A túra
következő állomása a Barcsay Gyűjte-
mény, ahol a teljes életművet átfogó kiállí-
tás mutatja be a világhírű festőművész
pályafutását. Innen utunk a Templom-
dombra vezet, ahol a Czóbel Béla Múzeu-
mot tekintjük meg. A múzeumokban
Krizbainé Szabó Éva tart tárlatvezetést.
A múzeumtúra időtartama kb. 2 óra. Rész-
vételi díj (mely tartalmazza a múzeumbe-
lépőket): 2200 Ft.

Művészet és Mámor
Gasztronómiai 
és Borfesztivál 
Augusztus utolsó hétvégjén a Dunakor-
zóra várjuk az ország neves borászait és
Önöket is, hogy részesei lehessenek
Szentendre egyik legizgalmasabb gaszt-
ronómiai és kulturális eseményének, a
Mámor és Művészet Gasztronómiai és
Borfesztiválnak! 
A Borkozón 3 napon keresztül az alábbi
neves pincészetek fogják nemes nedűiket
kóstoltatni: 
árpádpálinka – Békéscsaba
Babits pincészet – Tokaj-hegyalja
Bezerics pincészet – Balaton-felvidék
BorMalom pincészet – Villány
Bujdosó Pincészet – Balatonboglár
Csalló Pálinka – Balatonalmádi
Csetvei Krisztina – Mór
Frittman – Kunság
Fröccsbár – Gál Pincészet – Szigetcsép
Gere Tamás és Zsolt – Villány
Gregorián Pincészet – Badacsony
Kolonics Pincészet – Somló
Merfelsz pincészet – Szekszárd
Nemes Nedük Borszaküzlet – Szentendre
Pannon Tokaj – Tokaj-hegyalja
Royal Tokaj – Tokaj-hegyalja
Schieberer Pincészet – Szekszárd
Szeleshát pincészet – Szekszárd
Tokaj Hétszőlő – Tokaj-hegyalja
Várkapitány pincészet – Nagy-Somló

Vincze pincészet – Eger
Vylyan Pincészet – Villány
A rendezvény a borok élvezetén túl külön-
böző kulturális programokkal, a helyi ét-
termek erre az alkalomra összeállított
ételkülönlegességeivel, valamint gyer-
mekprogramokkal is várják az érdeklődő-
ket. Legyen Ön is  Borkorzó vendége,
várjuk szeretettel!

Bor és filozófia 
a Duna hullámain 
augusztus 31. szombat 20.00

Programunkra szeretettel várjuk mindazo-
kat, akik szeretik a bort, az irodalmat és a
filozófiát – a három témát Hamvas Béla
személye köti össze.

A belvárosi révállomástól induló Klára kis-
hajón Hamvas Béla A bor filozófiája című
könyvébe kaphatunk bepillantást. Az est
házigazdája Horváth-Hegyi olivér evan-
gélikus lelkész lesz. A bor filozófiája című
kötetből Kertész József előadóművész
olvas fel részleteket, bordalokat énekel
Pálmai árpád, a Kecskés együttes tagja.
Az irodalmi élvezetek mellett természete-
sen borkóstolásra is lesz lehetőség a Bor-
háló Borkereskedés jóvoltából.
A rendezvény időtartama körülbelül 1,5
óra, részvételi díj: 2500 Ft/fő, mely 3 pohár
bort tartalmaz.
Hajótaxi budapestre – szombat, 22.00 
Indulás a szentendrei révállomástól a
Klára kishajóval, érkezés a Budapesten az
újpesti öbölbe, a Duna Plaza melletti kikö-
tőbe, kb. 23.30-kor. ára: 1500 Ft/fő
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A Szentendre és Térsége
TDM iroda hírei

Színházi
eSTÉk 

gaSzTronóMiai
ÉlMÉnyekkel 
fűSzerezve
a szentendrei nyár és teátrum nyújtotta
színházi élményeket a helyi éttermek 
kínálatával szeretné a szentendrei tDM 
teljesebbé tenni. Fogadják szeretettel az
előadásokhoz 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!

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
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Udvaros, Hernádi – imádom őket!
Két júliusi este a Városháza udvarán, két egykori világsikerű film színpadi adaptációja
– A szív hídjai, Római vakáció –, két fantasztikus előadás, erről kéne beszámolnom, de
a rendezés mikéntje, a színpadkép, a díszlet, a zene, az ötletek, a megvalósítás, a
humor, a világítás elemzése, értelmezése helyett két fantasztikus színésznő tölti ki a két
estét. Ahogy bejönnek, ahogy megszólalnak, ahogy énekelnek, ahogy sírnak, ahogy
meglepődnek; abszolút természetesség, nem is színjátszás ez, valami elképesztő átlé-
nyegülés, átalakulás – elviszik az egész előadást. Mert persze mindenki jó, ügyes, meg
szemrevaló, csinos, meg jól énekel, meg nagyszerű a humora, de amit Udvaros 
Dorottya és Hernádi Judit csinál, az valami egészen más: mélységesen egyszerű és
emberi, kedves és keserű, esendő, szívbe markoló; és persze ugyanakkor megmoso-
lyognivalóan édes. És a közönség minden mondatukat, sóhajukat, mozdulatukat száj-
tátva nézi, csodálja, élvezi, és minden bűnüket megbocsátja, elnézi a női praktikákat,
apró hazugságaikat, füllentéseiket elfogadja, érti, helyesli, szurkol nekik és azonosul
velük, és szereti, nagyon szereti őket.
Persze végig gondolunk a két filmre, rettenetesen hatnak az ottani óriások: Meryl Streep,
Clint Eastwood, Audrey Hepburn és Gregory Peck, meg persze a Cole Porter-dalok, de
– kövezzenek meg érte! – ez a két magyar előadás, akkor, ott a forró szentendrei estén
nálam felvette a versenyt az amerikai sztárokkal. Magam sem hittem volna.

Barnás István
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SZENTENDREI TEÁTRUM ÉS NYÁR 2013
aJánló

Tóték
„Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja 
önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr?
És olyan erőhatalom van-e, mely egy 
emberrel ember voltát megetethetné?
Van? Nincs? Van? Fogas kérdés!” – 
Örkény István

Mácsai Pál rendezésében láthatjuk au-
gusztus 10-én a Szentendrei Teátrum
színpadán Örkény István klasszikus tragi-
komédiáját. Csuja Imre, Pogány Judit, Ta-
kács Nóra Diána, Epres Attila, Ficza István
szereplésével, zenei kísérettel éled újra a
jóhiszemű tűzoltó, Tót Lajos és a zsarnok
őrnagy története.

• Belépőjegy: 3000 Ft 

A Frenák Pál 
Társulat Szentendrén
Ünnep – a nagy nap, amikor mindenki a
legjobb arcát szeretné mutatni, amikor
mindennek és mindenkinek tökéletesnek
kell lennie, amikor mindenki boldog… vagy
mégsem?
Esküvő van, az alkalomhoz illően tehát
mindenki fehérbe öltözött, ám hiába e ci-
vilizációs álca, valójában öt zilált, frusztrá-
ciókkal-örömökkel, vágyakkal-indulatokkal
teli ember vívja harcait a kiüresedett tér-
ben. Közösséget kellene teremteniük, de
összefogás és elfogadás helyett csak du-
lakodásra és pusztításra képesek. Hiába
a szűziesen fehér tér, hiába a vidám ösz-
szejövetelnek ígérkező esküvő, a koreog-
ráfus ezúttal is szembenézésre szólít fel:
önmagunkkal és a minket körülvevő világ-
gal, a saját civilizált rítusaink mögé rejtett
agresszióval és előítélettel, a kapcsolatte-
remtésre való képtelenségünkkel. 
A Hymen című produkciót a táncszakírók-
ból, esztétákból álló szakmai kuratórium
jelölte a 2012-es év legjobb táncelőadásá-
nak járó Lábán Rudolf-díjra. 

augusztus 16. péntek, 20:30, Művészet-
Malom udvara
Az előadást felnőtt nézőinknek ajánljuk.
Az előadás a MűvészetMalom Testobjek-
tív című kiállításhoz kapcsolódik, amely a
színházjeggyel az előadás kezdése előtt
19:30-tól 20:30-ig megtekinthető. 

• Belépőjegy: 2500 Ft 

Udvaros Dorottya és László Zsolt – 
A szív hídjai

Hernádi Judit és Fekete Ernő – 
Római vakáció
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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

Gyerekeknek
JátÉKoK naPJa

A Dunakanyari Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat szere-
tettel várja a gyerekeket közös 
játékokra a plakátokon meghirde-
tett helyszínekek.

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

Jegyárak hagyományos filmek
esetében: felnőtt: 800 Ft,
diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos:
11-30 főig: 600 Ft, 31 főtől 500 Ft
Jegyárak digitális technikájú filmek
(2D) esetében: felnőtt: 900 Ft,
diák/nyugdíjas: 800 Ft, csoportos:
11-30 főig: 700 Ft, 31 főtől 600 Ft

augusztus 5. hétfő
18.00 tÉged aKaRlaK (124’)
(16)
20.10 PÉnteK baRceloná-
ban (95’) (16)

augusztus 6. kedd
18.00 PÉnteK baRceloná-
ban (95’) (16)
19.45 taJtÉKoS naPoK (125’)
(12) 2D

augusztus 7. szerda
17.00 a legKISebb ugRIFü-
leS (90’) (kn)
18.30 SenKI többet (124’) (12)
20.35 PÉnteK baRceloná-
ban (95’) (16)

augusztus 8. csütörtök
18.00 PÉnteK baRceloná-
ban (95’) (16)
21.00 Monte WIldHoRn cSo-
dálatoS nyaRa (109’) (12) -
KERTMoZI

augusztus
9. péntek
16.30 SzöRny egyeteM (110’)
(6)
18.30 KVaRtett- a nagy nÉ-
gyeS (95’) (12) 2D
20.15 SzeMFÉnyVeSztőK
(115’) (12)

augusztus 10. szombat
16.00 SzöRny egyeteM (110’)
(6)
18.00 a nagy gatSby (145’)
(12) 2D
20.30 loPoM a SztáRoM (95’)
(16)

augusztus 11. vasárnap
15.30 SzöRny egyeteM (110’)
(6)
17.30 PoPPeR PÉteR: 
állatoKRól, eMbeReKRől
(65’) (12)
18.35 a nagy naP (90’) (16) 2D
20.05 loPoM a SztáRoM (95’)
(16)

augusztus 12. hétfő
18.00 taJtÉKoS naPoK (125’)
(12) 2D
20.15 loPoM a SztáRoM (95’)
(16)

augusztus 13. kedd
18.00 SenKI többet (124’) (12)
20.05 SzeMFÉnyVeSztőK
(115’) (12)

augusztus 14. szerda
18.30 KVaRtett- a nagy nÉ-
gyeS (95’) (12) 2D
20.15 SenKI többet (124’) (12)

augusztus 15.csütörtök
18.30 SenKI többet (124’) (12)
21.00 VIzSga KÉt SzeMÉlyRe
(107’) (12) - KeRtMozI -

augusztus 16. péntek
16.00 gRu 2 (98’) (6) 2d
17.45 Vad MagyaRoRSzág
(52’) (kn)
18.45 úgy HíVlaK: aMoRe
(106’) (12)

20.35 tRanSz (103’) (16)
augusztus 17. szombat
17.00 gRu 2 (98’) (6) 2D
18.45 VIzSga KÉt SzeMÉlyRe
(107’) (12)
20.35 tRanSz (103’) (16)

augusztus 18. vasárnap
16.00 gRu 2 (98’) (6) 2D
17.45 úgy HíVlaK: aMoRe
(106’) (12)
19.35 toSzKán SzÉPSÉg
(122’) (16)

augusztus 19. hétfő
17.00 gRu 2 (98’) (6) 2D
18.45 toSzKán SzÉPSÉg
(122’) (16)
20.50 nőI SzeRVeK (117’) (16)

augusztus 20. kedd
17.00 VIdRaSoRS (51’) (kn)
18.00 Vad MagyaRoRSzág –
a VIzeK bIRodalMa (52’) (kn)
19.00 út a cSIllagoK alatt
– el caMIno a VIlág oltá-
Rától a VIlág VÉgÉIg (96’)
(12)

augusztus 21. szerda
17.00 SzeReleM a HatodI-
Kon (104’) (12)
18.45 út a cSIllagoK alatt -
el caMIno a VIlág oltáRá-
tól a VIlág VÉgÉIg (96’) (12)
20.30 nőI SzeRVeK (117’) (16)

augusztus 22.csütörtök
18.00 a lány ÉS a Költő (98’)
(12)
21.00 MaMMa MIa! (109’) (12) 
- KERTMoZI -

augusztus 23. péntek
17.00 HuPIKÉK töRPIKÉK 2
(105’) (6)
18.45 a lány ÉS a Költő (98’)
(12)
20.30 nagyFIúK 2 (101’) (12)

augusztus 24. szombat
16.00 HuPIKÉK töRPIKÉK 2
(105’) (6)
17.45 toSzKán SzÉPSÉg
(122’) (16)
20.00 SzeMFÉnyVeSztőK
(115’) (12)

augusztus 25. vasárnap
16.00 HuPIKÉK töRPIKÉK 2
(105’) (6)
17.45 SzeReleM a HatodI-
Kon (104’) (12)
19.30 SenKI többet (124’) (12)

augusztus 26. hétfő
17.00 Vad MagyaRoRSzág - a
VIzeK bIRodalMa (52’) (kn)
18.00 nagyanyáM KöldöKe
(10’) (12*) 2D
Én ÉS te (96’) (16)
19.50 nagyFIúK 2 (101’) (12)
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augusztus 27. kedd
17.30 toSzKán SzÉPSÉg
(122’) (16)
19.35 nagyanyáM KöldöKe
(10’) (12*) 2D
Én ÉS te (96’) (16)

augusztus 28. szerda
17.00 Vad MagyaRoRSzág - 
a VIzeK bIRodalMa (52’) (kn)
18.00 taJtÉKoS naPoK (125’)
(12) 2D
20.15 SzeReleM, öRöKSÉg,
PoRtugál (90’) (12)

augusztus 29. csütörtök
17.00 VIdRaSoRS (51’) (kn)
18.00 túl a cSIllogáSon
(118’) (16)
21.00 MolIeRe KÉt KeRÉKen
(104’) (12) - KERTMoZI

augusztus 30. péntek
17.00 VIdRaSoRS (51’) (kn)
18.00 teátRuM 2013. FotóKI-
állítáS – PARASZKAY
GYÖRGY munkáiból
18.00 SzeReleM, öRöKSÉg,
PoRtugál (90’) (12)
19.30 MolIeRe KÉt KeRÉKen
(104’) (12)

augusztus 31. szombat
11.00 MozIbazáR – bolhapiac
éjjel-nappal
16.00 HuPIKÉK töRPIKÉK 2
(105’) (6)
17.45 VISzlát, elSő SzeRe-
leM (110’) (12)
19.45 túl a cSIllogáSon
(118’) (16)

szeptember 1.vasárnap
16.00 gRu 2 (98’) (6) 2D
16.00 doSzKocS zSuzSa fes-
tőművész kiállítás-megnyitója
17.45 PoPPeR PÉteR: 
állatoKRól, eMbeReKRől
(65’) (12)
18.50 túl a cSIllogáSon
(118’) (16)
20.50 SzeReleM, öRöKSÉg,
PoRtugál (90’) (12)

szeptember 2. hétfő 
17.30 FutRInKa utca (70’) (kn)
18.45 SzeReleM, öRöKSÉg,
PoRtugál (90’) (12)
20.15 túl a cSIllogáSon
(118’) (16)

szeptember 3. kedd
18.00 SzeReleM a HatodI-
Kon (104’) (12)
19.45 MolIeRe KÉt KeRÉKen
(104’) (12)

szeptember 4. szerda
18.00 túl a cSIllogáSon
(118’) (16)
20.00 tÉged aKaRlaK (124’)
(16)

szeptember 5. csütörtök
17.00 PoPPeR PÉteR: 
állatoKRól, eMbeReKRől
(65’) (12)
18.05 blue JaSMIne (98’) (12)
20.30! MIelőtt ÉJFÉlt üt az
óRa (109’) (12) - KERTMoZI -

szeptember 6. péntek
17.00 FutRInKa utca (70’) (kn)
18.15 VISzlát, elSő SzeRe-
leM (95’) (16)
20.15 blue JaSMIne (98’) (12)

szeptember 7. szombat
17.00 HalbalHÉ (SeeFood)
(93’) (6*)
18.35 VISzlát, elSő SzeRe-
leM (110’) (12)
20.25 blue JaSMIne (98’) (12)

szeptember 8. vasárnap
16.00 HalbalHÉ (SeeFood)
(93’) (6*)
17.35 Vad MagyaRoRSzág - a
VIzeK bIRodalMa (52’) (kn)
18.35 blue JaSMIne (98’) (12)
20.15 tÉtoVa FÉlRelÉPőK
(95’) (16)

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

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

augusztus 8. 19:00, 
dMH udvara
Ménes attila: KalaMbó
– felolvasószínház 
Játsszák: Danis Lídia, Újvári Zol-
tán, Igó Éva, Bezerédi Zoltán, Kolti
Helga, Gáspár Tibor, Pál András
Rendező: Bezerédi Zoltán
Az előadás után beszélgetés az al-
kotókkal. 
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, Homon-
nai Kata, Enyedi Éva, Horváth Zsu-
zsa, Nyakó Júlia, Spilák Lajos

Rendező: Rusznyák Gábor
Az előadás után beszélgetés az al-
kotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 16. péntek, 20:30, 
MűvészetMalom udvara 
HyMen

Frenák Pál Társulatának  
táncjátéka 
Belépőjegy: 2500 Ft 

augusztus 20. kedd, 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, Rajkai Zoltán, Fekete
Ernő, Kocsis Gergely, Elek Ferenc,
Jordán Adél,  Pálos Hanna, 
Tasnádi Bence, Rezes Judit, 
Takátsy Péter 
A házasság súlyosan károsítja az
Ön és környezete egészségét!
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus  25. vasárnap, 20:00
augusztus  26. hétfő, 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 tisztele-
tére.
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. 

augusztus 11. 
MaJoRoS ágI bábSzínHáza:
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.szentendre-

program.hu 



egész hétvégén látogatható
programok 

MűVÉSzet ÉS MáMoR – 
I. Szentendrei Bor- 
és Gasztrofesztivál 
Duna-korzó

duMtSaKoRzó 
– kulináris és kulturális fesztivál 
Dumtsa Jenő utca

HangtÉR 
– Utcazenészek mindenütt! 
Belváros

ÉdenI ÉdeSSÉgeK boltJa
Dumtsa Jenő utca 9.
Édeni boros trüffel a fesztiválon 

Dunaparti Művelődési Ház, 
udvari klubterem 
(Duna-korzó 11/A.) 
FelnőttMegőRző – táR-
SaSJátÉKoS Klub 

SKanzen Ház 
Malom u. 2. (Malom u. – Bogdá-
nyi u. sarok) 
Komolyzenei koncert | óriás bu-
borékfújó verseny
óRIáS BÚToRoK 
TANíTáS EGY oSZTATLAN 
ISKoLáBAN
KÉPTELEN TáRGYAK

ÉJJel-naPPal nyItott
SzentendReI laKáStáRlat
Dimsics-ház, Fő tér 12.

10.00 – 17.00 gyeReKFőtÉR 
Szombaton és vasárnap a Fő tér
a gyerekeké! 10 és 17 óra kö-

zött: játszóház, kézművesek, iro-
dalmi játékok, koncertek, báb-
színházi előadások

augusztus 30. péntek

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka utca 7. 
9.00 - 19.00
RetRo KönyVVáSáR
látogatóban JÉKely zol-
tánnál - kiállítás a 100 éve
született költő emlékére

Gyermekkönyvtár
9.00-15.00
a töRöK VIlág MagyaRoR-
Szágon - múltidéző kiállítás 
dIaFIlMVetítÉS – Gárdonyi
Géza: Egri Csillagok

Art6 Szalon
Virágok és Kívánságok tere (Al-
kotmány u. 3.)
11.00 deSIgn ÉS MűVÉSzetI
VáSáR
19.00  SoóS andRea 
KÉPzőMűVÉSz tRIlógIa

Tourinform-udvar 
(Desigual-udvar) 
Dumtsa Jenő u. 22. 
14.00-19.00 SPanyol  
dÉlután a deSIgualnál 
Divat, irodalom, zene 
és gasztronómiai ízelítők 

Duna-korzó
17:00 a VIII. SzentendRe
ÉJJel-naPPal nyItVa ünne-
PÉlyeS MegnyItóJa

Fő tér 
17:15 abS bIgband: Köny-
nyű nyáRI SzVIngMuzSIKa 

P’Art Mozi 
Dunakorzó 18. 
18.00 teátRuM 2013 - 
PaRaSzKay gyöRgy 
FotóKIállítáSa

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos u. 5.  
18.00 táRlatVezetÉS
a „A királynét megölni nem kell
félnetek jó lesz…” Merániai Gert-
rúd emlékezete, 1213-2013.
című kiállításban

MűvészetMalom - Modern és
Kortárs Művészeti Központ
Bogdányi út 32.
19.00 táRlatVezetÉS a teS-
tobJeKtíV cíMű KIállítáS-
ban

Péter-Pál Iparművészeti Galéria 
Péter-Pál u. 
19.30  „MűVÉSzet lábon ÉS
láb alatt”  – ATTALAI ZITA
ÉS GULYáS JUDIT designerek
kiállítása P. Szabó Ernő  bekö-
szöntőjével 

ÉJJel-naPPal nyItott 
SzentendReI laKáStáRlat
Dimsics-ház, Fő tér 12.
20.00 MegnyItó: Rockenbauer
Zoltán művészettörténész, dr.
Dietz Ferenc polgármester,
Gyürk Dorottya, a Szentendrei
Lakástárlat Alapítvány kuratóriu-
mának tagja
19.00 KaMP alFRÉd Jazzt

JátSzIK tangóharmonikán
21.00 táRlatVezetÉS: Kriz-
bainé Szabó Éva múzeumi taná-
csos
22.00 gItáRon KözReMűKö-
dIK: MoRó láSzló

Elevenkert 
Dunakorzó 11/A. (Dunaparti Mű-
velődési Ház udvara)
18.00 FantoM FunK
19.00 MoHa
20.30 RutKaI boRI 
ÉS a SPecKo Jedno
22.00 PReSSzó tangó 
lIbIdó

DumtsaKorzó 
Dumtsa Jenő u.
17.00 -19.00  Joe-neMeS duó 
19.00 – 21.00 RooVeRSong
duó
21.00 -22.00  boHeMIan 
balKan touR – 
MIX  oRIental lIFedance
band
22.00 – 24.00  coRRuPtIVo-
colleKtíVó – 
a MedIteRRaneanbIlly
23:00 -04:00  St & Re nIgHt
"n" day 
Helyszín:  Művész Étterem, 
pinceklub
Szentendrei arcok party – 
Lemezlovászkodik: Patonay

augusztus 31. szombat 

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka utca 7. 
09.00 - 22.00
RetRo KönyVVáSáR

kultúRA XXVII. évfolyam, 14. szám14

VIII. SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA FESZTIVÁL

2013. augusztus 30., 31., szeptember 1.
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09.00-22.00
látogatóban JÉKely zol-
tánnál - kiállítás a 100 éve
született költő emlékére

Gyermekkönyvtár 
10.00-14.00
VáR-JátÉKoK a gyeRMeK-
KönyVtáRban 
14.00
KözöS FIlMnÉzÉS: Egri csilla-
gok
17.00  lyuKaSóRa – másként 
19.30 : RocK a KönyVtáR
KöRül: toM WHIte ÉS ba-
RátaI

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
10.30  Hogyan KÉSzül egy
gRaFIKa? 
Technikai bemutató felnőttek és
gyermekek részére.
18.30 MűVÉSzet ÉS tÉR - 
alKotáS ÉS RecePcIó
Kerekasztal beszélgetés külföldi
és hazai szakértők részvételével. 

P’Art Mozi 
Dunakorzó 18. 
11.00 órától MozIbazáR -
Rembrandttól a parafadugóig
Bolhapiac éjjel-nappal a P’Art
Ház előtt

Art6 Szalon
Virágok és Kívánságok tere 
(Alkotmány u. 3.)
11:00:l deSIgn ÉS MűVÉ-
SzetI VáSáR
19:00: MeglePetÉS Kon-
ceRt a téren

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
15.00 - 20.00 ÉPítÉSzeK, ÉPí-
tÉSzet SzentendRÉRől 
teRVezzünK ÉS ÉPítKez-
zünK! Az ISoTHERMo Kft. se-
gítségével játékos tervezés és
építkezés a Fő téren és a kiállító-
térben. 

Piactér (Bükköspart)
15:00 - 21:00 Málta - 
KaRItáSz JótÉKonySágI
bolHaPIac 2013
A Fél 8 Csoport egy szabadtéri
tárlatot rendez, amelynek keret-
ben fiatal művészek munkáit ál-
lítja ki. A rendezvényt különböző
izgalmas és rendhagyó progra-
mok kísérik majd:
18:00 RotaRy 
guMIKacSa-VeRSeny 
Bükkös-patak hídjánál 
1000 gumikacsa küzd a közön-
ség tapsáért és persze a díjakért!

A kacsák számozottak, a győz-
tesre lehet fogadni! Az első 20
célba érő kacsa a díjazott. 

Tourinform–udvar 
(Desigual-udvar) 
SPanyol  dÉlután a deSI-
gualnál
16.00 órától gaSztRonóMIaI
ízelítőK II.
18.00  deSIgual dIVatSHoW
2013-14 őSz-tÉl
19.30 PáRKányI zoltán
FlaMenco gItáRoS eStJe

Lázár cár tér 
17:00 III. RegIonálIS Kato-
nazeneKaRI FeSztIVál 

DumtsaKorzó – színpad 
Dumtsa Jenő utca
17.00 -20.00 bluegRaSS -
zene felsőfokon!
18.00 aRanyecSet MűVÉ-
SzetI egyeSület MaSzín
tánccSoPoRtJánaK beMu-
tatóJa
20.00 – 22.00  tendeRFoot
blueS unIt
22.00 -24.00 KRoKodIll duó

Kecskés próbaterem 
Dumtsa – Ignatovity u. sarok 
18.00 RÉgI töRöK zene eu-
RóPában

Éjjel-Nappal Nyitott Szentendrei
Lakástárlat
Dimsics-ház, Fő tér 12.
19.00 KeReKaSztal-beSzÉl-
getÉS: „Szentendrei képzőmű-
vészet a kiállítótér falain túl” -
Műalkotások a Templomdombon,
a Szülőotthonban és a lakástár-
latokon. 
22.00 eFzáMbó HaPPy dead
band életmód koncert

Elevenkert 
Dunakorzó 11/A. (Dunaparti Mű-
velődési Ház udvara)
18.00 zSelenSzKy
19.00 tíMáR SáRa ÉS a
FoRgó
20.30 Kobza VaJK gRouP
22.00 KaMPec doloReS

Szeptember 1. vasárnap 

Fő tér 
10.00 – 17.00 gyeReKFőtÉR 

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos u. 5. 
10.00 - 13.00 töRtÉnetI 
JátSzóHáz (gyermekeknek 8
éves kortól)

„A királynét megölni nem kell fél-
netek jó lesz…” Merániai Gertrúd
emlékezete, 1213-2013. című ki-
állításban

Éjjel-Nappal Nyitott Szentendrei
Lakástárlat
Dimsics-ház, Fő tér 12.
10.00 – 18.00 FIlMVetítÉSeK
szentendrei művészekről egész
nap
16.00 táRlatVezetÉS:
Krizbainé Szabó Éva múzeumi
tanácsos
18.00 táRlatzáRó: a tárlat
kedvenc képei - eredményhirde-
tés

Apor  híd
SzeReSd SzentendRÉt
SÉtáK
II. PIncetúRa
Találkozás az Apor hídnál dél-
után 15.30-kor.
A sétát Czweiber Ferenc vezeti.
Részvételi díj: 600 Ft
Hozzatok magatokkal 
zseblámpát, mécsest, fejlámpát.

P’Art Mozi
Duna-korzó 18. 
17.00 a SzeRetet FogSágá-
ban - doSzKocS zSuzSa 

festőművész kiállításának meg-
nyitója 

Art6 Szalon 
Virágok és Kívánságok tere 
(Alkotmány u. 3.)
KIállítáS ÉS VáSáR
17.00 ötóRaI tea 
Teakülönlegességek kóstolása a
Darlington Teaház jóvoltából

DumtsaKorzó 
16.00 -17.00 táncbeMutató 
17.00 -18.00  deMeteR eRIK
gitáros koncertje
18.00 – 20.00 long tall-
Sonny tRIó
21.30 dIVatbeMutató: Szi-
várvány RedesignbyBlagoh
Vazul
20.00 – 23.00  canaRRo
SWIng tRIo 

Elevenkert 
18.00 VulVaKoV
19:00 RIcSáRdgíR
20.30 tudóSoK
22.00 SaJnoSbatáR

Részletes program a fesztivál
hamarosan megjelenő 
programfüzetében. 
Keressék a belvárosban!
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A szentendrei foltvarrók
újabb sikere
A Magyar Foltvarró Céh XIV. országos Ki-
állításán első díjat nyert a Dunakanyar
Foltvarró Kör tagjainak közös alkotása. A
125x125 cm-es textilkép kézi varrással és

tűzéssel készült, címe a kínai filozófia
alapvető öt elemét, a világegyetemre ható
energiák öt típusát zárja egybe: TŰZ,
FÖLD, VíZ, FÉM, FA.  

Tudunk-e látni…?
„Szem nézni
Szem nevetni
Szem sírni
Tud látni is?” 
– Eduardo Chillida

A MűvészetMalomban (Szentendre, Bog-
dányi u. 32.) megtekinthető Művészet és
Tér c. kiállítás rendkívüli lehetőséget ad az
ismerkedésre, néhány olyan művésszel,
akik Nyugaton, a XX. század második fe-
lében nemzetközi szinten meghatározó
szerepet játszottak, pl. Alechinsky, Chillida,
Miró, Tapies. Munkáik a világ leghíresebb
modern múzeumaiban megtalálhatók.
Több magyar, illetve magyar származású
művész munkái is szerepelnek a tárlaton,
Deim Pál, Hajdú István, Hollán Sándor,
Bér János, Szenes árpád, akik ugyancsak
nemzetközi elismerésnek örvendhetnek.
Tágabb értelemben az absztrakció gyűjtő-
fogalmába illeszkednek a munkák. Ami
egységesíti az anyagot, hogy felismerhető
benne, az a tér és az anyag mibenléte és
viszonya iránti érdeklődés, amely az adott
időben fizikai és filozófiai vonatkozásban,
tudatosan vagy intuitív,  kiemelten foglal-
koztatta a közvéleményt. Szinte mindegyik
művész hosszabb-rövidebb ideig élt vagy
még él Párizsban. A város nyitottsága,

szabadságot biztosító szellemi toleranci-
ája mindig inspirálóan hatott a művé-
szekre, még akkor is, ha sokszor súlyos
anyagi nehézségekkel kellett megküzde-
niük.
Érdekessége ennek a grafikakiállításnak,
hogy nem grafikusok, hanem kivétel nélkül
festők és szobrászok, sokszor rendkívül
nagy méretű, kézműves technikával ké-
szült munkáit mutatja be, lehetőséget adva
a látogatóknak, hogy megismerkedjen
ezekkel a technikákkal.
Igaz, hogy az absztrakt művészet nehéz
feladat elé állítja a szemlélőt, személyes
elkötelezettséget, kreativitást kíván tőle.
„A művész alkot valamit, de azt a szemlélő
fejezi be”, írja Sam Francis.
Igen, a ránk kényszerített  türelmet igénylő
kreativitás sikerélménye az, amely gazda-
gítja a látogatót.

„A képek életmentők,
kell, hogy használjuk őket
önmagunk megismeréséhez, mert
a képek nem a vásznon vannak,
hanem az emberben.  
– Gerhard Hoehme

A kiállítást Hamvas Béla Kínai Tusrajz c.
esszéjét, tanulmányokat, több nyelvű idé-
zeteket tartalmazó  gazdagon illusztrált ka-
talógus  kíséri. 

M. M.

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS NYOMTATVÁNYBOLT
a ferences gimi mellett • fulco deák u. 16. • Bélyegzőkészítés • fénymásolás • Papír alapú beiskolázási utalvány elfogadóhely  

KEDVES OLVASÓK, és MINDENKI, 
akinek szívügye az állatvédelem... 
Minden igyekezetünk, ta-
karékossági törekvésünk
ellenére a 2012. év októ-
berében kapott 1% adó
felajánlásokból kapott
pénzadományunk gya-
korlatilag elfogyott, folyó-
számlánk kiürült. Kevés
az örökbeadás, kevés a
napi adomány, júliustól
kezdve komoly gondba
kerültünk az állatmenhely
üzemeltetés költségeinek
kifizetésében. 
Ismét csak arra tudunk kérni – segíts, ha módodban áll!
A pénzadomány az, amivel a pillanatnyi helyzetben leginkább tudsz segíteni!
Az üzletekben elhelyezett perselyekbe kis adományok is bedobhatók!
Bankszámla számunk:  Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700076-10006234.
Adomány vonalunk is hívható!

A Szentendrei áRVáCSKA állatvédő Egyesület
minden adományt köszönettel fogad!

Pierre Alechinsky. Lefedő mozgás (1979)
cukor aquatinta, 170 x 92 cm, Nr. 35/35

A kiállítás a MűvészetMalomban szeptember 
1-jéig látható hétfő kivételével naponta 10-18
óráig
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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 Dumtsa Korzó idén is egyedülálló hangula-
tot varázsol Szentendre belvárosába, ahol a
látogatók élményeket gyűjthetnek az utca szí-
nes kínálatából, a bútorokból kialakított utcai
enteriőrökben üldögélhetnek, beszélgethet-
nek, régi barátokkal futhatnak össze, és új is-

meretségeket köthetnek. A Dumtsa Korzón helyi és környékbeli
képző- és iparművészek mellett különleges gasztronómiai cse-
megék várják a látogatókat. A gyereksátor állandó foglakozásai,
sokféle izgalmas program, neves és amatőr „utcai zenészek” fel-
lépései gondoskodnak a jó hangulatról.
Tematikus hétvégék:

augusztus 9-10-11.
MInden, aMI SzIlVa
A szilva különböző felhasználása: szilvalekvár, szilvabefőtt, sa-
vanyúság, szörp, likőr, szilvabor- és szilvapálinka bemutató. Ké-
szítsünk együtt és kóstoljunk szilvás gombócot, szilvalekvárt és
chutney-t; Szilvás sütemény sütőverseny. Gyerekeknek szilva-
mag-ékszerek készítése, szilvamarcipán-formázás

augusztus 17-18-19-20. 
úJ KenyÉR ünnePe
Kenyérdagasztás és sütés; Búzából készült édességek; Bemu-
tatkoznak a szentendrei pékségek; Péksütemények versenye;
Bemutatkozik a Liszt-érzékenyek Szövetsége. Régi, kenyérsü-
téshez szükséges eszközök bemutatója és búbos kemence fotó-
kiállítás; Kalászdíszek készítése. Gyerekeknek: sóliszt gyurmából

kalács készítés...
augusztus 23-24-25.
töRtÉnelMünK nyoMában
Az én Szentendrém (vetítés, beszélgetés), Szamárhegyi étel-
kóstoló; Szentendrei kocsmák, vendéglők anno; Hamvas Béla és
Szentendre; Szentendrei arcképcsarnok - utcai tárlat.
Pastinszky Antikvárium programja: olvasósarok a Korzón
Augusztus 24. - KoMP - Kortárs Művészeti Piac

augusztus 30-31.- szeptember 1.
duMtSa KoRzó a SzentendRe ÉJJel-naPPal nyItVa
FeSztIVálon
A nyárzáró hétvége igazi családi, összművészeti örömünnep
Szentendrén, művészeti és gasztronómiai programok sokaságá-
val, mediterrán hangulattal megtöltve a belvárost késő éjszakáig.
Ebbe a városi forgatagba csatlakozik be a Dumtsa Korzó, többek
között színes zenei és tánc produkcióival.

Hűsítő megoldások kánikulában
a forró kánikulai napokra a város és a VSz zrt. hű-
sítő vízpermetet szóró kaput állított fel a belváros
sétálóutcájában.
a hőségriadó idején a Pap-szigeti Strand medencéi-
ben ingyen hűsölhettek a városlakók, a V8 uszo-
dába pedig féláron lehetett bejutni.

SZENTENDREI FIATALOK FIGYELEM! 2.0
te sem szereted nézni a ronda, omladozó falfelületeket? tehetségesen raj-
zolsz, festesz, graffitizel? elJött a te Időd!
Készítsd el munkádat bármilyen for-
mátumban, bármilyen technikával.
Egy a lényeg, szóljon a városról, az itt
élőkről, a kultúráról, az 1000 éves ha-
gyományokról… Szentendréről!
A tavalyi művészeti pályázat témája a
gát-dal elkészítése volt, íme a tavalyi
győztes: https://www.facebook.com/
p h o t o . p h p ? v = 3 7 5 3 8 1 2 1 5 7 2 5 4
a győztes pályázó jutalma: 50 000
Ft készpénz, műterem-látogatás
Kossuth- és Munkácsy-díjas festő-
ink műtermeibe, valamint, hogy
művét felfestheti az apor híd déli lá-
bánál található falfelületre! (A költ-
ségeket a város állja!)

benyújtási határidő: 
2013. augusztus 16. péntek az
info@szentendre1000ev.hu email
címre! Munkádat képformátumban köz-
zétesszük a www.facebook.com/szent-
endre1000ev közösségi oldalon, „Fesd
falra a várost” + a neved szerepelteté-
sével. Értelemszerűen a legtöbb like-ot
kapott mű a nyertes. Pályázz egyénileg,
vagy csoportban, a lényeg, hogy alkoss
nagyot! 

Az eredményhirdetés a
Szentendre Éjjel-Nappal
Fesztiválon lesz, szeptem-
ber 1-jén!
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Irány a Sziget!

Idén is arra kérik a szervezők a Sziget
Fesztivál  látogatóit, hogy lehetőség
szerint ne autóval közelítsék meg az
óbudai-szigetet. A szentendreiek egy-
szerűen elérhetik a helyszínt kerékpár-
ral, bár a bicikliutakon a Fesztivál
közvetlen környékén lesz némi eltere-
lés. A Sziget Fesztivál honlapjáról letölt-
hető térképről tájékozódhatunk az
útirányokról. Jó hír a bringásoknak,
hogy a Szigeten ingyenes a kerékpár-
megőrzés.
Az idei évtől 2 vagy 13 napra váltható
Budapest – Sziget Citypass, amellyel
ingyenesen vagy kedvezményesen ve-
hető igénybe a budapesti tömegközle-
kedés, ugyanezzel a fővárosi fürdőket
és strandokat, továbbá a Sziget külön-
buszokat és hajójáratokat is igénybe
lehet venni. 
A H5-ös (Szentendrei) HÉV napközben
az utasigényekhez igazodva sűrítve
közlekedik, a rendezvény ideje alatt
pedig éjszakánként is jár 20 percen-
ként. Ugyanezen időszak alatt a nappali
és éjszakai zsúfoltság elkerülése érde-
kében az árpád hídon közlekedő 1-es
és 1A jelzésű villamosok, valamint az
éjszakai 901-es autóbuszok is sűrűb-
ben közlekednek. 

Fesztiválinfók: 
www.sziget.hu

a nyItott KöR 
MűVÉSzetI SzaKKöReIt 
2013/14-eS tanÉVben IS 

MegHIRdetI 
SzentendRÉn

Színjátszó szakkör alsósoknak,
felsősöknek és középiskolásoknak.

Képzőművészeti szakkör
általános iskolásoknak.

További információ 
a szakkor@nyitottkor.hu címen 

vagy a 70/944-55-85 telefonszámon 
kérhető.

Nosztalgia-hajó
Szeretettel meghívjuk augusztus 30-án, pénteken 

a 15 órakor induló nosztalgia-hajóra.
Játszik: Déri György és a Mediterrán együttes

A 2 órás sétahajózás ára: 1500 Ft
A hajó a szentendrei belvárosi révállomásról indul 

Tahitótfaluig, majd vissza. 
Jelentkezni lehet a 06-30-2910-912-es telefonon.

Kalózhajó
augusztus 31. szombat 16.00

Kalózhajó - 1,5 órás kalandtúra 3-14 éveseknek. 
Igazi kalózok, igazi hajó
Részvételi díj: 2000 Ft

Jegyek a helyszínen vagy a Tourinform irodában
(Dumtsa u. 22., 317-965) vásárolhatók.
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KönyVaJánló

Ma van a tegnap holnapja
Perczel, Kabos, Karády, Jávor… Pazar névsor még akkor is, ha
a mai fiataloknak már nem biztos, hogy beugrik, kik is ők. De a
többség látta, hallotta, ismeri és szereti őket. Egy nagy korszak
legnagyobbjairól szól Jászberényi József hiánypótló kötete. 
A Szentendrén élő egyetemi tanár érdekes írását az idősebb kor-
osztály azért forgathatja élvezettel, mert ismerősök köszönnek
vissza a lapokról. A fiatalabb kor-
osztály pedig a kötet által közelebb
kerülhet a nagyszülei korához, és
megértheti, hogy miért hangzott el
oly sokszor a mama és a papa szá-
jából: „Istenem, Karády és Jávor...”

Jászberényi József: 
Ma van a tegnap holnapja…
wunderlich Kiadó
oldalszám: 96
ára: 2000 Ft
Kapható: Aranykor Központ 
Szentendre

Női oldal
egy IgazI nyáRI SlágeRKönyV
nőKRől, neM cSaK nőKneK

Az első megjelenéskor az egyik női por-
tál így méltatta a regényt:
„olvastunk már lányregényt, nem is
egyet, és láttuk a Szex és New York
szinte összes epizódját, amelyek témái
között mind-mind megtalálni a barátsá-
got, a szerelmet és az útkeresést, ám

annak ellenére, hogy a Rozéfröccs hasonló kérdéseket boncol-
gat, egyáltalán nem hasonlítható össze a fent említettekkel. 
A Rozéfröccs ugyanis – már amennyire a műfaj keretei engedik
– a földön jár: többé-kevésbé valós karaktereket mutat be valós
problémákkal, valós önéletrajzi elemekkel, valós környezetben.
A helyszín a jelen kor Budapestje, a regény főszereplője pedig öt
hétköznapi nő, akik élete azonban szervesen a médiához, a szín-
ház és a film világához kapcsolódik. Van köztük válófélben lévő;
egyedülálló, aki hajlamos a karrierjét helyezni mindenek elé; a
naiv, de annál érzékenyebb nő, aki igyekszik, de valahogy se-
hogy sem találja a helyét a férfiak világában; a rákkal küzdő, de
annál erősebb és józanabb nő, és a főszereplő, aki előtt nemcsak
a karrier áll, hanem az élet nagy kér-
déseinek megválaszolása is.
Férfival, útkereséssel, csalódásokkal
és sikerekkel, barátokkal és néhány
üveg rozéval együtt. Mindez pedig
olyan nyelvezettel, humorral, nyers
őszinteséggel és ritmussal, amely
egyszerűen letehetetlenné teszi a Ro-
zéfröccsöt.”

Hidasi Judit: Rozéfröccs
GABo Kiadó
oldalak száma: 312
ára: 2490 Ft
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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

Lovaskaland a Kőhegy alatt
– VígH zoltán tanáRRal

Vígh Zoltán a Barcsay iskola testnevelő tanára immár 24 éve. Is-
kolai munkája után hétvégeken és nyaranta szabadidejét a lo-
vaglás és a lovas íjászat tölti ki. Saját lovaival lovas túrázik,
lovas-íjászatot szervez és érdeklődőket fogad, akiket bevezet a
lovaglás rejtelmeibe.
Régen szerettem volna közelebbről látni, mit és hogyan tevé-
kenykedik lovai körül, ezért egy szép nyári reggelen leruccantam
hozzá a „ranch”-ra, megörökítettem, amit láttam és lovagoltam
néhány kört Hamed nyergében, „aki” rendkívül méltóságteljes
szép és okos arab telivér kanca.                                          G. P.

Atlétika – Futás
Július 6-án a Szentendre Futó Kör ver-
senyzői közül öten álltak rajthoz Köveská-
lon, a Futapest sportiroda hegyi cross
futóversenyén. Már reggel tudtuk, hogy
nem fogunk fázni, és hogy vár ránk egy
szép hegy, amit nem megmászni kell,
hanem, „megfutni” kell hamarosan!

Két távon indultunk, 5000 m-en és 15 500
m-en. A gyerekek és egy felnőtt versenyző
5 km-en futottak, én pedig, mint a csapat
edzője, elindultam a hosszabbik, lélek-
vesztő távon! A verseny mindenki számára
nagyon keményre sikeredett, hiszen erős
mezőnyben, tűző napon és magas pára-
tartalom mellett futott mindenki! Többünk
szerint a legnehezebb versenyük volt
ebben az évben! „Élveztük” a hegy szere-

tetét, a rengeteg
csalánt és tüskés
bokrot, a port, a
keskeny szikla pe-
remét, no és a Nap
égető melegét, mi-
közben a pálya
85%-a kegyetlen
emelkedő volt!
Mindannyian ta-
pasztalhattuk, hogy
a hegyi futáshoz
másképp kell viszo-
nyulni, másképpen
kell rá készülni!
Nem lehet ugyan-
úgy haladni, mint

síkon, mert a következő emelkedő padlóra
küld! Ezt a hibát én kétszer követtem el, hi-
szen vitt a szívem. ám büszkén mondha-
tom, hogy öten utaztunk erre a kemény
versenyre, és öt érmet hoztunk el Szent-
endrének. 

5000 m hegyi etap:
14 év alatt:    
Borsódy Katalin, 2. hely,   Szentendre Futó
Kör (Izbégi ált. isk.)
Murányi Máté, 1. hely, Szentendre Futó
Kör (Izbégi ált. isk.)
Felnőtt:         
Medve Csilla, 1. hely, Szentendre Futó Kör
(Pilisszentlászló)
Murányi  Levente, 3. hely,  Szentendre
Futó Kör (Rákóczi gimn.)

15 500 m hegyi etap: 
Gedeon Zsolt, 2. hely, Szentendre Futó
Kör (PSN Zrt.)                          

Kívánunk minden szentendreinek további
kellemes nyarat! 

Gedeon Zsolt
csapatedző
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Fővédnök: dr. Simicskó István sportért 
és ifjúságért felelős államtitkár, dr. Dietz
Ferenc, Szentendre Város polgármestere

tervezett útvonalak:
cSaládI I. 
Kellemes 10 km-es túra, végig biztonsá-
gos kerékpárúton, egész napos ott tartóz-
kodással a strandfürdőben. 

cSaládI II.
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: 
45 km-es túra. Szentendre belvárosát el-
hagyva a pilisi hegyekben barangolhatsz
izgalmas sportállomásokat érintve, majd a
Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szent-
endrén a vízisport telepen. 

eXtRÉM teKeRő: 
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.

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. Pénteken elsősorban az előre bejelentkezett óvodá-
kat, 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 túrázást
és az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvény, az V. Pilisi Tekerő kerékpá-
ros kalandtúra 2013. szeptember 7-én.
Fővédnök: dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és
ifjúságért felelős államtitkára, dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere

Szentendrei Kispályás
Labdarúgó Bajnokság
versenykiírás
Kedves Sporttársak!

Örömmel tájékoztatlak titeket, hogy ismét
megrendezésre kerül a Szentendrei Kis-
pályás Labdarúgó Bajnokság. A helyszín
továbbiakban is a Móricz Zsigmond 
Gimnázium sportcsarnoka lesz, és az idő-
pont is változatlan marad. szeptembertől
májusig, szombatonként 8.00 és 14.00 óra
között. 
Tervezett lebonyolítás: 2 db 8 csapatos fő-
csoport az alapszakaszban, melyeket a
csapatkapitányokkal közösen sorsolunk –
majd rájátszás! A versenyszabályzat
ugyanaz marad, ami tavaly volt.
Tabella, információk: az eredményeket, ta-
bellát és egyéb információkat az erre a
célra létrehozott internetes portálon tudjá-
tok majd követni, valamint a Facebookon.
Nevezési díj: 75 000 Ft/csapat.

nevezési határidő: 
augusztus 31. szombat.

Előnevezési kedvezmény augusztus 17-ig
70 000 Ft/csapat.
A részletesebb versenykiírást a Szentend-
rei Kispályás Labdarúgó bajnokság és a
Környékünk Képes Sportja Facebook ol-
dalakon lehet megtalálni.

Sporttársi üdvözlettel:
Balogh Dávid, 06-30-485-4167, 

david.balogh@freemail.hu

LXII. Országos 
Vidékbajnokság
Július 11-13, Hódmezővásárhely, gyar-
mati uszoda

Rekordlétszám és -nevezés jellemezte a
MÚSZ és a hódmezővásárhelyi ÚSZ által
megrendezett LXII. országos Vidékbaj-
nokságot. A jóval félszáz feletti hazai vidéki
klubokból közel félezer versenyző között a
szentendrei Kossuth SE is kvalifikált 8 ver-
senyzővel, név szerint: Albert Zsombor,
Bálint Gergő, Domokos Lóránt, Kelemen
ákos, Németh ádám, Pintér áron Szabó
Beatrix és Szabó Teodóra. Sportolóink ki-
váló formában versenyeztek. 22 új egyéni
csúcsot, mintegy 13 új városi korosztályos
rekordot írtak felül, illetve három verseny-
zőnk szintet úszott a közelgő Gyermek
oB-ra is! 4 db pontszerző helyezésünkkel
összesen 9 olimpiai pontot gyűjtöttünk az
egyesületi rangsorban.
Kiemelkedő eredményt Szabó Teodóra
(’97) ért el, aki az 50 m-es női mellúszás-
ban felnőtt kategóriában bronzérmes lett.
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adáSVÉtel

írógép eladó. Tel. (26) 313-730.

álláSt Kínál

Szentendre, Dunakorzó 14-15. tár-
sasház tulajdonosai pályázatot hir-
detnek közös képviselő feladatkör
betöltésére. Pályázati anyagot a
fpapa4@gmail.com internetes
címen lehet kérni.

A Bárczi Gusztáv általános Iskola
karbantartót keres napi 4 órás
munkaidőre. Az állás betöltéséhez
kazánfűtői képzettség szükséges.
Bérezés a KJT szerint. Kezdés: au-
gusztus 21-től. Tel. (26) 310-060.

Pomázon, műanyagfröccsöntéssel
foglalkozó vállalkozás 3 műszakos
munkarendbe gépbeállítókat keres.
A munkakör betöltéséhez közép-
fokú műszaki végzettség, gépek
berendezések javításában, üze-
meltetésében szerzett tapasztalat,
precizitás szükséges. Fényképes
önéletrajzokat fizetési igény megje-
lölésével a tamas.borbely@t-email
címre kérjük.

Szentendrei asztalos műhelyembe
betanított munkára egészséges,
erős, ügyes kezű, dolgos munka-
társat keresünk. Jelentkezés:
Csapó Gábor, 06-30-990-5860.

álláSt KeReS

Megbízható hölgy takarítást vállal
Szentendrén. Tel. 06-20-923-9488.

egÉSzSÉg

Masszázskezelések! Várom gyó-
gyulni és pihenésre vágyó vendé-
geimet. Vállalok gyógy-, svéd-,
fogyasztó-, frissítő-, relax- és nyi-
rokmasszázst is. ár: 3000 Ft/óra.
Tel. 06-20-288-5868.

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

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

állapotfelmérés alapján sze-
mélyre szabott program az
egészsége helyreállítására. Mel-
lékhatások nélkül gyógyulhat.
szentendreiegeszsegkozpont.we
bnode.hu. Tel. 06-30-955-0235,
06-20-430-9999.

Lelki stresszhelyzetek és életkrí-
zisek akut kezelése, traumás em-
lékek feldolgozása.
Transzperszonális pszichológus,
kineziológus terapeuta. Tel. 06-
30-552-1677.

ezotÉRIa

Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki se-
gítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

KIadó laKáS

Kiadó vagy eladó 2 szobás, bútoro-
zott, kis ház vagy 3 szobás ház –
egyben vagy külön is - Szentend-
rén. Tel. 06-20-554-0293.

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

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

Szentendrén, a Károly utcában 50
nm-es, I. emeleti, erkélyes, vízórás
lakás szeptember 1-jétől hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Leányfalun 32 nm-es, gázfűtéses,
szoba+lakókonyha+fürdőszobás
lakás kiadó különálló kertes ház-
ban 2-3 személy részére. Bérleti
díj: 25 000 Ft/hó + rezsi, kerti mun-
kát beszámítok. Tel. 06-30-485-
5370, e-mail:
gardenrsze@gmail.com.

Szentendrén, központi helyen, ker-
tes házban egy- vagy 2 fő részére
szoba kiadó. Tel. 06-20-242-0927.

Különálló garzon kiadó. Tel. (26)
301-080.

laKáS, Ingatlan

Eladó 34 nm-es, összkomfortos,
kerthez csatlakozó, földszintes
lakás a Vasvári úton. Irányár 
7 millió Ft. Tel. (26) 312-826.

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. Irá-
nyár: 12,950 millió Ft. Beszámítok
jó állapotú, tehermentes örökla-
kást, családi házat (félkészen is ér-
dekel) Szentendén és környékén,
Esztergomban, Visegrádon és Vá-

cott. Költözés azonnal lehetséges.
Tel. 06-70-382-0822.

Belvároshoz közeli, olcsó rezsivel
barátságos lakásunk eladó: 63 nm,
terasz, kertrész. Irányár: 18,5 millió
Ft. Tel. 06-30-383-8202.

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.

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: 11 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.

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 (nap-
pali 44 nm) ikerházfél 475 nm-es
kerttel tulajdonostól eladó. ár:
37,5 millió Ft. Tel. 06-20-991-
3375, 06-30-933-3320.

oKtatáS

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.

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.

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

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Pedikűrös házhoz megy Szen-
tendrén. 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-apart-
man.hu.

üzlet

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

egyÉb

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

Kedves olvasóink!
Lapunk legközelebbb augusztus26-án 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.

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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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!

állást kínálunk 
műanyagipari alapanyagok 

kereskedelmét végző cégben.

irodai munka Pomáz iCO-ipartelepen,
számítógép ismeretek (Word, excel),
levelezés, megrendelések, számlázás,

árukiadás, iktatás, nyilvántartás, 
vevőkapcsolatok.

alapszintű műszaki tanácsadás 
a termékekről.

gyakorlat szükséges. 
angol vagy német nyelvtudás előny.

Munkakezdés: augusztus 26. 
tel.: 06-20-970-2518

Két év alatt
ÉRETTSÉGI!

Szerezz érettségit akár két év alatt a
Magiszter Alapítványi Középiskolában!

Nappali és esti tagozatos képzésünk 
rugalmasan alakul a tanuló igényeihez. 

Előre hozott vizsgákkal két év alatt leteheted 
az érettségit. Korábban elvégzett, vagy 

félbehagyott tanulmányokat beszámítunk.

Művészeti szakképzés nappali és ifjúsági 
Színpadi táncos és 

grafikus (tetováló), festő, szobrász
tagozattal indul érettségivel egybekötve 

vagy érettségi utáni OKJ képzésként.

Érdeklődj az alábbi elérhetőségeken
+36 70 947 0610

magiszter.budapest@gmail.com
www.magiszteralapitvany.hu

2  
Mindenki megszeretheti a tanulást
Bizonyára sokaknak ismerős a helyzet: már este 6 óra, és a gyerek leckéje még
mindig nincs kész. Mi, szülők vérmérsékletünktől függően próbáljuk rákény-
szeríteni csemeténket a tanulásra. az eredmény: tehetetlenül kiabáló szülő,
kiakadt gyerek. lehetne ez másképp? 
a szelíd szavakkal alapítvány idén júliusban az európai Bizottság tempus köz-
alapítvány által kezelt egész életen át tartó tanulás programjának támogatá-
sával lehetőséget kapott arra, hogy 18 európai családot segítsen abban, hogy
szülők és gyerekek egyaránt újra felfedezzék maguknak a tanulás örömét.
ehhez eszközként a zenét és a hangszeren – dobon és furulyán – való tanulást
választottuk, a helyszín pedig a leányfalui székely Villa tréningház volt.
a műhely során a résztvevők a legfrissebb agykutatási eredményekből kiin-
dulva konkrét, gyakorlati eszközöket tanultak arra, hogy önmaguk, és gyerekeik
tanulását hatékonyan támogassák. Foglalkoztunk azzal, hogy miként lehet
agyunkat olyan állapotba hozni, hogy egyáltalán képes legyen új ismereteket,
készségeket befogadni (játék, játék, játék! de az sem mindegy, kivel, és milyen
játék), és azzal is, hogy hogyan segíthetjük át gyerekeinket (és magunkat) a ta-
nulás során elkerülhetetlenül jelentkező frusztrációval, kudarcérzéssel (talán
már vágta más gyereke is földhöz a „hülye” matematika füzetet). 
a műhely végén szentendre főterén, egy előadás keretében, idegenek előtt
adtuk elő a hét folyamán tanult dalokat. előtte pedig a résztvevők élesben gya-
korolhatták azokat a tanult támogató eszközöket egymáson, amik a félelmek,
lámpaláz, izgulás leküzdésére alkalmasak.
ám a program legnagyobb eredménye az volt, hogy olyan közösséggé, „faluvá”,
értünk, amilyenre minden szülőnek és gyereknek szüksége van. ahogy az egyik
angol édesanya megfogalmazta: „Míg én furulyázni tanultam, valaki megkér-
dezte tőlem, hol van a 4 éves lányom. nem tudtam rá válaszolni, de ettől egyál-
talán nem lett rossz érzésem. egészen biztos voltam benne, hogy biztonságban
van, és remekül szórakozik.”
ebben a szellemben tervezzük hasonló programok szervezését a jövőben is!

tanfolyamainkról, előadásainkról, műhelyeinkről és hétvégi családi program-
jainkról a www.szelidszavakkal.hu honlapon tájékozódhatnak. a tanított esz-
közökről pedig angol nyelven a www.handinhandparenting.org oldalon
olvashatnak.  
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24 XXVII. évfolyam, 14. számSzentendRe 24

A Szentendrei Teátrum és Nyár hagyományos programja a Jazzfesztivál. Idén, július 20-án a Borbély Műhely, a Trio Midnight,
Fábián Juli & Zoohacker adott fergeteges koncertet telt ház mellett a Városháza udvarán.
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Jazzfesztivál Szentendrén


