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Gavrilovits Sándor  13. oldal

Fesztivál a fesztiválban 
Művészet és Mámor címmel idén első alkalommal rendez Szentendre városa
borfesztivált augusztus utolsó hétvégéjén– augusztus 30-31. és szeptember 1.
– a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény keretében.
Ezen a hétvégén az egész Belvárost áthatja a fesztiválhangulat, ezért a kuliná-
ris élvezeteken felül számos egyéb zenei-, kulturális- és gyermekprogramból is
választhatnak a Szentendrére látogatók. A Borkorzón így többek között kato-
nazenekar és utcazenészek gondoskodnak majd a jó hangulatról, de lesz ját-
szóház, pincetúra és borhajós program is. Részletek a  3-4. oldalon
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Augusztus 20-án, Szent István király és az államalapítás tiszteletére rendezett
városi ünnepségen adták át az idei kitüntetéseket. 2013-ban Szentendre Város
Díszpolgára címet kapott Szakács Imre festőművész, Pro Urbe kitüntetést ve-
hetett át Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok, Varga Gyöngyi gyógypedagógus, a
Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanára és Somogyi Péter világhírű biológus, agy-
kutató. A kitüntető díjakat dr. Dietz Ferenc polgármester adta át a Fő téren meg-
rendezett ünnepségen.

Összeállításunk a 7-8. oldalon

Átadták a városi kitüntetéseket

Nem titkolt távlati cél a megyei jogú városi státusz elnyerése, amit megalapoz
a város sokrétű-sokszínű intézményrendszere és a megyei jellegű feladatellá-
tása – mondta Lengyel Györgyi, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köz-
igazgatási államtitkára Szentendre Város augusztus 20-i ünnepségén. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy augusztus 20-a  
a büszkeségről szól. Arról, hogy legyünk büszkék magyarságunkra.

Írásunk a 6. oldalon

Szentendre megyei jogú város lehet
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 

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

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
TIGÁZ (26) 310 032  
T-HOME hibabejelentés 1412  

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

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

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

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: tirpák László +36 30 621 2613
titkár: Mendzsák István

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

Gyógyszertári ügyelet    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYELEtI díj 380 Ft

hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. tel: 500-248                                                              
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. tel: 312-825
pénteken Napvirág Csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. tel: 319-354       

szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva, utána ügyelet másnap
reggel 8-ig
ÜGYELEtI Díj  380 Ft
aug. 31–szept. 1. Vasvári Patika
Sas u. 10. tel: 312-825
szept. 7-8. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. tel: 500-248
szept. 14. szombat  Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. tel: 505-779
szept. 15. vasárnap a  Vasvári Patika 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. tel: 505-779
szept. 21-22. Napvirág Csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. tel: 319-354
szept. 28-29. 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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Megújult 
a HÉV-megálló
Írásunk lapunk 28. oldalán

Az ünnepélyes átadáson 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

köszönte meg a fiatalok munkáját

A fiatalok éjszakánként szépítették az állomást
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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! Szken-

nelje be a pontkódot, és a
megjelenő linkre  kattint-
son rá. témáinkról így bő-
vebben olvashat a városi
hírportálon.

Folytatás a 4. oldalon g

A polgármester programja

augusztus 26. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

augusztus 27. kedd
11.00 Közjegyzőnél szerződések aláírása
14.00 Egyeztetés az önkormányzat ügyvédjével
17.00 rendkívüli testületi ülés

augusztus 28. szerda
08.00 Egyeztetés a raiffeisen Bank 

képviselőivel

augusztus 29. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadóóra
15.30 Egyeztetés dr. Jászberényi Józseffel 

a Korközpont programjairól

augusztus 30. péntek
17.00 A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál

ünnepélyes megnyitója a Lázár cár téren
20.00 Lakástárlat-megnyitó a Városi Vendég-

házban 

szeptember 1. vasárnap
11.00 Lovagi fórum a Városháza dísztermében

szeptember 2. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

szeptember 3. kedd
17.30 Szánthó Imre emlékkiállítás megnyitója

a Polgármesteri Galérián

szeptember 4. szerda
11.00 Egyeztetés tatabánya polgármesterével

szeptember 5. csütörtök
9.00 Állampolgári eskü

szeptember 6. péntek
9.00 Nagy Sportágválasztó megnyitása

szeptember 7. szombat
9.00 V. Pilisi tekerő megnyitása

Fesztivál 
a fesztiválban

Szentendrén
Művészet és Mámor 

Gasztronómiai 
és Borfesztivál
Augusztus 30-31. 
és szeptember 1.

Művészet és Mámor címmel idén
első alkalommal – de hagyo-
mányteremtő szándékkal – ren-

dez Szentendre városa borfesztivált
augusztus utolsó hétvégéjén a Szent-
endre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény ke-
retében.
Az mindenki számára köztudott, hogy
Szentendre a művészek városa, azt azon-
ban már kevesebben tudják, hogy a bor-
készítésnek is évszázados hagyománya
volt városunkban a 1882-es filoxérajár-
vány kezdetéig. A kül- és belföldön is
híres, kiváló minőségű borok nemcsak
egykor, de most, ezen a három napon is
megtalálhatóak lesznek a városban, hi-
szen a Dunakorzó területén az ország
több mint húsz neves pincészete és a
város népszerű éttermei várják kínála-
tukkal a borbarátokat és a kulináris élve-
zetek híveit.
Ezen a hétvégén az egész Belvárost át-
hatja a fesztiválhangulat, ezért a kulináris
élvezeteken felül számos egyéb zenei-,
kulturális- és gyermekprogramból is vá-
laszthatnak a Szentendrére látogatók. A
Borkorzón így többek között katonazene-
kar és utcazenészek gondoskodnak majd
a jó hangulatról, de lesz játszóház, pince-
túra és borhajós program is.

Borkorzó a Dunakorzón
A Duna-parton az ország különböző vidé-
keiről érkező neves pincészetek várják a
látogatókat. A Borkorzón az alábbi borá-
szok kóstoltatják boraikat: ÁrPÁD PÁ-
LINKAFŐZDE • BABItS PINCÉSZEt •
BEZErICS BorÁSZAt • BorMALoM •
BUJDoSó SZŐLŐBIrtoK • CSALLó PÁ-
LINKAFŐZDE • FrIttMANN PINCÉSZEt •
FrÖCCSBÁr • GErE tAMÁS ÉS ZSoLt
PINCÉSZEtE • GrEGorIÁN PINCÉSZEt •
KoLoNICS PINCÉSZEt • MErFELSZ PIN-
CÉSZEt • NEMES NEDŰK BorSZAKÜZ-

LEt • PANNoN toKAJ PINCÉSZEt •
roYAL toKAJI BorÁSZAt • SCHIEBEr
PINCÉSZEt • SZELESHÁt PINCÉSZEt •
toKAJ-HÉtSZŐLŐ PINCÉSZEt • VÁrKA-
PItÁNY PINCÉSZEt • VINCZE PINCÉSZEt
• VINErI PÁLINKA ÉS BorSZAKÜZLEt•
VYLYAN PINCÉSZEt
A nemes nedű kóstolása közben a gaszt-
ronómiai élvezeteknek is hódolhatnak,
hiszen a Duna-korzón található éttermek
nyárson sült bárányt, bográcsban főtt ha-
gyományos magyar ételeket, grillsütőn és
faszénen készült ételeket kínálnak.

Gasztropiac 
a Lázár cár téren
A piac keretében elsősorban helyi- és kör-
nyékbeli termelők kínálják majd kézmű-
ves termékeiket, így például kolbászokat,
kecske- és tehénsajtokat, pástétomokat,
krémeket, füstölt árukat, mézkülönle-
gességeket és különböző édességeket,
csokikat.

Pincetúra és hajós
programok a Dunán
A gyermekeket kalózhajós programmal
várjuk, a felnőttek számára pedig igazi iro-
dalmi csemegével készülünk. A város
híres írója, Hamvas Béla tiszteletére ösz-
szeállított program keretében A bor 
filozófiája című kisregény részleteihez kap-
csolódóan számos bor és bordalok élve-
zetére nyílik lehetősége az érdeklődőknek,
akik a fesztivál végén akár hajótaxival is
hazautazhatnak a Budapestre. Vasárnap
délután pedig különleges sétára is sor
kerül a Szeresd Szentendrét Egyesület
szervezésében, melynek keretében meg-
ismerhetjük a föld alatti Szentendrét. 
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Folytatás a 3. oldalról  

rÉSZLEtES ProGrAMoK:
Minden, amit a Borkorzó programjairól
tudni kell…

HAJÓS PROGRAMOK 
a belvárosi révállomástól induló 
Klára kishajóval
Jegyek válthatók  a tourinform Irodában
(Dumtsa J. u. 22.) és a helyszínen

Augusztus 30. péntek
20.00 ESTI SÉTAHAJÓZÁS
Szentendre környékén. Időtartam: 1 óra. 
részvételi díj: 1200 Ft

Augusztus 31. szombat
16.00 KALÓZHAJÓ - 1,5 órás kalandtúra
3-14 éveseknek. Igazi kalózok, igazi hajó. 
részvételi díj: 2000 Ft
20.00 BOR ÉS FILOZÓFIA A DUNA 
HULLÁMAIN
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szere-
tik a bort, az irodalmat és a filozófiát –
mely három témát ezen az estén Hamvas
Béla személye köti össze. A belvárosi ré-
vállomástól induló Klára kishajón Hamvas
Béla: A bor filozófiája című könyvébe kap-
hatunk bepillantást. Az est házigazdája
Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész
lesz. A bor filozófiája című kötetből Ker-
tész József előadóművész olvas fel részle-
teket, melyek mellé Pálmai Árpád, a
Kecskés együttes tagja énekel bordalokat.
Az irodalmi élvezetek mellett természete-
sen borkóstolásra is lesz lehetőség. A ren-
dezvény időtartama körülbelül 1,5 óra.
részvételi díj: 2500 Ft/fő, amely 3 pohár
bort tartalmaz. A kulturális élvezethez a
borokat a szentendrei Borháló Kereskedés
biztosítja. 

22.00 HAJÓTAXI SZENTENDRÉRŐL 
BUDAPESTRE 
Indulás: szentendrei révállomás
Érkezés: Budapest, Újpesti-öböl, 
a Duna Plaza melletti kikötő 
Menetidő: kb. 1,5 óra 
részvételi díj: 1500 Ft/fő

Szeptember 1. vasárnap
11.00  LOVAGI FÓRUM
A Városháza dísztermében az Európai Bor-
lovagrend (mely a legrégebbi világi, a
Szent György Lovagrend jogutódja) szer-
vezésében, lovagi fórum kerül megrende-
zésre. A gyűlésen beszédet tart Pammer
István, a Magyarországi Konzulátus veze-
tője, és Kellár F. János Immánuel, az Euró-
pai Borlovagrend Borbírája, nemzetközi
borszakértő, aki a leendő Szentendrei Lo-
vagi Szék várható vezetőjeként az alábbi-
akat mondta: „A fórum egyik fő célja, hogy
több éves munka után megalakulhasson
Szentendre városának lovagi széke, s
ezzel a város egy olyan nemzetközileg is
elismert és nemes szervezet láncszeme le-
hessen, mely több mint 27 országban van
jelen és végez számos karitatív és becsü-
lendő munkát amellett a misszió mellett,

melynek középpontjában Európa szakrá-
lis itala,  a bor áll.”
A szervezők pogácsával, egy pohár borral,
és sok szeretettel várják az érdeklődőket!

15.30 Szeresd Szentendrét Séták: 
PINCETÚRA SZENTENDRÉN 
– SÉTA A VÁROS ALATT
találkozás az Apor hídnál. 
A sétát Czveiber Ferenc vezeti. 
részvételi díj: 600 Ft
Hozzatok magatokkal zseblámpát, 
mécsest, fejlámpát.
www.szeresdszentendret.hu

A Bortúra után Bordalok éneklése Waszla-
vik Gazember László kíséretével a Gőzhajó
Kávézóban (Gőzhajó u. 3.) 
A rendezvény 3 napja alatt keresse 
BortAXINKAt és BorSoFŐrSEGÉLY
szolgálatunkat a Borkorzón!

Legyen Ön is a Borkorzó vendége 
Szentendrén, VÁrJUK SZErEtEttEL!
további információk a programfüzetben,
illetve: tourinform Irodában (317-965, 
317-966), www.iranyszentendre.hu

Menjünk világgá! – IRMÁK tábor Szentendrén
Itt a nyár, mindenki kedvet érez, hogy messzebbre vagy közelebbre, de „világgá
menjen”. Szerencsés, aki olyan gazdag kultúrájú, sok-sok szépséget kínáló és rejtő
helyre juthat el, mint Szentendre.
Augusztus 3-tól 8-ig a Góliát Vízitelepen táborozott az IrMÁK Nonprofit Kft. pilis-
csabai idősotthonának és két fogyatékos otthonának (Csobánka, Albertirsa) 32
lakója és három munkatársa, valamint egy önkéntes segítő. olyan gondozottak
„láthattak világot” így, azaz vehettek részt a táborban adományozók jóvoltából,
immár harmadik éve, akiknek saját anyagi lehetőségük semmilyen nyaralásra,
utazásra nem lenne. Ezúton köszönjük az élményt és a segítséget mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzájárult a költségek és szükségletek fedezéséhez.
Lakóink nagyon számítanak rá, hogy a jövőben is táborozhatnak, mi pedig nagyon
számítunk rá, hogy a jövőben is lesznek támogatóink. Sokan ismerik már az ott-
honainkban folyó munkát, életet, annak szépségeit és nehézségeit. A kapuk min-
denütt nyitva állnak, bárki eljöhet ismerkedni a lakókkal és a körülményekkel, ha
szeretne meggyőződni róla, hogy adománya jó helyre kerül.
Aki az otthonok lakóinak szentendrei táborozásához hozzájárult, biztos lehet
benne, hogy jó célt szolgált, mert nagyon nagy élményt jelentett ez a néhány nap
minden résztvevőnek!                                                                           Lindner Monika
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HAMAROSAn bIRtOKbA VeHetjüK A gÁtAt

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

A gátépítés kivitelezése a tervek szerint zaj-

lik, folyamatosan haladnak a különböző

munkaszakaszokkal. Szeptemberben min-

den építési munkával elkészülnek, és hama-

rosan elkezdődik a szervizút aszfaltozása. 

n A révállomástól a Péter-Pál utcáig augusztus

végéig – ha az időjárás engedi – teljesen elké-

szül a gyöngykavics-burkolat.

n A Bükkös-patak mindkét oldalán elkészültek a

résfalazási munkákkal, jelenleg a pataktöltés

déli oldalán a szivárgó építési munkái folynak.

n A Postás-strand mellett elkészült a gabion tám-

fal, és a tervek szerint a szeptember 7-i Pilisi

tekerő kerékpárversenyen újraaszfaltozott ke-

rékpárút várja a Szentendrére látogatókat. 
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Legyünk büszkék arra, 
hogy magyarok vagyunk!
„Én azt gondolom, augusztus 20-a a büszkeségről szól. Arról, hogy le-
gyünk büszkék magyarságunkra. Kicsit olyan ez a nap, mint egy szüle-
tésnap, az országunk születésnapja. Születésnapkor együtt ünnepelünk
barátainkkal, szeretteinkkel, családtagjainkkal, mindazokkal, akik büsz-
kék ránk, felidézik sikereinket, kudarcainkat, mindazt, mely eddigi élet-
ünket kísérte” – mondta dr. Dietz Ferenc ünnepi beszédében a Fő téren. 
„Ma egy maroknyi nemzet múltját, fennállását, sikereit és kudarcait, szo-
morú és vidám pillanatait ünnepeljük. Ezekből a pillanatokból kijutott
bőven a több mint ezer esztendő alatt. Mi magyarok, együtt örültünk Nán-
dorfehérvárnál, de együtt sirattuk Mohácsot, trianont és 56 vérbe fojtását
is. Sokan sokféleképpen próbálták elvenni tőlünk azt a büszkeséget, ame-
lyet ma érzünk. Például a Habsburg-korban megpróbálták eltörölni magyar
anyanyelvünket vagy amikor a II. világháború után az utlosó csatlósnak és
bűnös nemzetnek kikiáltva próbálták a magyarságot megtörni.
De miért is nem sikerült soha megtörni bennünket? Én a választ a mos-
tani 2013-as rekord árvíznél találtam meg. Nincs a magyarnál hatalma-
sabb nemzet, ha összefogásról, segítségnyújtásról van szó. Megdöbbentő
volt látni, hogy pillanatok alatt 6000-en lettünk itt helyben, a gátakon,
vállvetve, egymást segítve építettük a homokzsákfalakat, és védtük a vá-
rosunkat. 
De ha már születésnapot ünneplünk, oda ajándék is illik. Két ilyen aján-
dékot említek: az egyiket néhány héttel ezelőtt a barcelonai világbaj-
nokságon adták át nekünk kiváló sportolóink: Hosszú Katinka, Cseh
László, Gyurta Dani és a férfi vízilabda-válogatott. A másik ilyen ajándék,
hogy a 2010-es kitüntetettünk Gróz János vezetésével a női strandkézi-
labda-válogatott Európa-bajnok lett. Azt hiszem, akkor mindannyian azt
érzetük: büszkeség magyarnak lenni.
Várostársaim, szentendreiek! Álljunk hát meg egy pillanatra e körül a
képzeletbeli születésnapi torta körül, rajta az 1013 gyertyával. Majd fúj-
juk el a gyertyákat, nyissuk ki a szemünket, és tegyünk érte, hogy gyer-
mekeinknek, unokáinknak is legyen miért büszkének lenniük
magyarságukra.

Szentendre megyei jogú 
város lehet
Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár az ünnepség szónoka is a kö-
zelmúlt pozitív példáit idézte ünnepi beszédében: „Jól emlékszem arra a
híradóbeli képsorra, amikor polgármester úr a mobil árvízvédelmi fal előtt
állva, személyes példamutatással, nyugalmával úrrá lett az esetleges kez-
dődő pánikhangulaton. Szentendre másban is jó példát nyújt: a város kü-
lönutas gazdaságpolitikája – igaz, ebben segíthetett a kormány is, mert
az állam a város közvetlen tartozásának 70%-át vállalta –, mely nagy cé-
gekhez hasonló pénzügyi irányításról, azaz az integrált gazdálkodásirá-
nyítási rendszer bevezetéséről határozott megoldásként. Nem titkolt
távlati cél a megyei jogú városi státusz elnyerése, amit megalapoz a város
sokrétű-sokszínű intézményrendszere és a megyei jellegű feladatellátása. 
Ma is érvényes az az államalapítói elv, miszerint az erősek szövetkeznek,
a gyengék széthullnak, szétesnek. Az állandó küzdelmekben pedig min-
denki gyengül. A mai világ is csak az összefogást jutalmazza. Magyaror-
szág szuverenitást és önbecsülését mindig is a határozott kiállás hozta
meg. Kiállás az egész nemzetért (határainkon innen és túl), amihez min-
dig volt erőnk és hitünk, és soha nem szégyelltük a kemény munkát.
Szent István uralkodása óta is mindig az összefogás ereje győzte le a hi-
tetlenkedést és az erőtlenséget. Magyarországnak most is erősnek kell
lennie a változó és bizonytalankodó Európában” – zárta ünnepi beszédét
az államtitkár.

Augusztus 20.



Somogyi péter jámbor Ferenc Varga gyöngyi Szakács Imre
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Városunk kitüntettjei
Szentendre Díszpolgára 2013-ban:
Szakács Imre festőművész.
Harmincöt éve él Szakács Imre Szentendrén feleségével és
négy gyermekével.
2004-ben közéleti tevékenységéért és egyéni kiállításaiért, me-
lyek Szentendre jóhírét vitték szerte Európában, a város Pro
Urbe-díjat adományozott.
Hozzá fűződik a régi Művésztelep jubileumi kiállításának gon-
dolata, és annak megszervezése, a Szentendrei régi Művész-
telep 75 éve címmel, mely igen nagy sikerrel járta Európát,
öregbítve a szentendrei művészet hírnevét a következő váro-
sokban: Bécs, Wertheim, Stuttgart, Berlin, Kassa, Mikkeli, Uu-
sikaupunki, tartu, tallin, róma.
2003-ban kezdeményezte és kérelmezte, mint a régi Művész-
telep Kulturális Egyesület elnöke, a művésztelep fölvételét a
brüsszeli központú Európai Művésztelepek Szövetségébe, me-
lyet 2004-ben siker koronázott. Így kerülhetett sor, hogy már
2006-ban meghívást kapott Szentendre egy kortárs barbizoni
kiállításra, majd ezt követően Párizsba, a Maison d’Europe-ba,
melyet Madame Lalumiere volt miniszter asszony nyitott meg.
Nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően az Európai Unió ala-
pításának 50. évfordulója alkalmából meghívást kapott Szent-
endre, úgy történeti, mint kortárs képzőművészeti
műalkotásokból rendezett kiállításra, melynek igen jelentős

sajtóvisszhangja volt. Csak egy-két szalagcímet idéznénk: Eu-
rópa összekötő hídja a művészet, A művészet meghódítja Eu-
rópát, Elmélyülő barátság Magyarországgal stb.
Legnagyobb vállalkozása mégis 2007-re tehető. Sikerült elérni,
hogy az EuroArt (mely 21 országot tömörít) 2007 szeptembe-
rében Szentendrén rendezze meg Barbizon után éves közgyű-
lését, valamint a művésztelepeknek otthont adó települések
polgármesteri találkozóját. A nemzetközi konferencián javas-
latot tett egy 10 000 eurós nemzetközi ArANY PALEttA mű-
vészeti díj alapítására, mely azóta már megvalósult. továbbá
megnyerte Brüsszelben az Európai Művésztelepek Szövetségé-
nek vezetőségét, hogy a Magyar Festészet Napját (Szent Lu-
kács, a festők védőszentjének napja október 18.) ünnepeljék
szerte Európában. Így Szentendre a médiumok szerint is egy
hétre Európa képzőművészeti fővárosa lehetett.
Ötletadója, elindítója és szervezője is volt a rangos nemzetközi
eseményt kísérő két reprezentatív kiállításnak: Barbizon – fran-
cia és magyar ecsettel címűnek a Ferenczy Múzeumban, vala-
mint a magyar művésztelepek első történelmi jelentőségű
kiállításának a MűvészetMalomban, melyet 2008 márciusáig
láthatott a németországi közönség is.
Nagy álma, hogy Barbizon és Szentendre egyszer testvérváros
lesz, és melyen 2005 óta szívósan dolgozott, 2007 őszén szin-
tén megvalósult, beláthatatlan lehetőségeket teremtve meg a
francia-magyar kapcsolatokban. 

A Fő téren, augusztus 20-án megrendezett ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket
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2001-ben kért föl jeles művészettörténészeket, mert szerette
volna, hogy a Szentendrei régi Művésztelepről is jelenjen meg
végre egy reprezentatív kiadvány, amivel Gödöllő, Szolnok már
büszkélkedhet. Hosszú, nehéz, fáradságos évek után, de 2007-
ben ez a könyv is megjelent a Corvina kiadásában Bánovszky
Miklós kettős portréjával a borítón, mely Barcsay Jenőt és Paizs
Goebel Jenőt ábrázolja.
Végezetül azt az első levelet említhetnénk, melyet 2003 máju-
sában írt, és melyet még nagyon sok követett, hogy a régi mű-
vésztelep elhanyagolt, lepusztult állapotában történjen végre
valami változás, és csodák csodája mára elkészült az új Mű-
vésztelepi Galéria, és minden készen áll a művésztelep teljes
felújítására.
A Szentendrei régi Művésztelep Kulturális Egyesület elnöke-
ként számos program elindítója, és szervezője. többek között:
a Szentendrei Őszi tárlat, a Szentendrei művésztelepek közös
kiállítása, Magyar Művésztelepek Szentendrei Vendégei, Euró-
pai Művésztelepek Szentendrei Vendégei, és a sor még folytat-
ható.
2002-ben elindítja a nagybányai művészteleppel a művész-
csere programot. 
Kilenc éve alelnöke az Európai Művésztelepek Szövetségének,
mely tisztség betöltése kapcsán különböző nemzetközi kiad-
ványokon keresztül sikerült Szentendrét és a szentendrei mű-
vészetet Európában még jobban megismertetni és
népszerűsíteni. Így kerülhetett be a Szentendrei régi Művész-
telep Európa legjelentősebb művésztelepeit bemutató kataló-
gusba, valamint nyílt lehetőség évente a berlini világkiállításon
való szereplésre egy négynyelvű ismertető által. A sort még itt
is lehetne folytatni.
2011-ben a magyar európai uniós elnökség ünnepi program-
jaként képviselte a Külügyminisztérium és a Ludwig Alapítvány
által szervezett kiállításával Havannában és Santa Clara-ban a
magyar és szentendrei művészetet.
2012-ben a Delhiben lévő Magyar Kulturális Intézettel karöltve
művésztelepet szervezett Indiában, ahol nagy sajtóvisszhang
mellett állították ki a magyar művészek munkáit Goaban, Bom-
bayben és Új Delhiben. 
Befejezésül álljon itt Szegedi Nikolettnek a szentendrei sajtó-
ban megjelent írásából egy mondat: „Kevés olyan ember tevé-
kenykedik ma, akik ennyit tettek a jelen művészetéért, a jelen
művészeiért, azok elismeréséért és megbecsüléért.”

pro Urbe Szentendre 2013 díjat kaptak:

Varga Gyöngyi gyógypedagógusnak a Bárczi Gusztáv
Általános Iskolában eltöltött több mint két évtizedes munká-
jára a fogyatékos gyermekek iránti szeretet, az elesettek meg-
segítése jellemző. Életfilozófiáját a keresztényi hit hatja át. Mint
osztályfőnök rendszeresen látogatja a családokat, segítséget
adva a rászorulóknak, nyomon követi az orvosi és pszichológiai
kontrollokat. 
tanítványait minden esetben képességeik maximumára jut-
tatja, a tanításban nem ismer lehetetlent. Elvégezte a dyslexia
prevenciós olvasás-írás tanítás tanfolyamot, majd kezdemé-
nyezése nyomán az beépült az iskola módszertanába. Nagy
hangsúlyt helyez a kommunikációs és szocializációs képessé-
gek fejlesztésére, hogy tanulói a képzési idő végére képesek

legyenek társas kapcsolatok létesítésére, eredményesen tud-
janak továbbtanulni, vagyis hogy minél teljesebb életet élhes-
senek.
Pedagógiai újításként több éven keresztül tanította a mate-
matikát a szorobán gyógypedagógiai adaptációjával. rendsze-
resen tart bemutató tanításokat, főiskolások gyakorlatvezetője.
Jelenleg tagja annak a gyógypedagógusokból álló teamnek,
melynek feladata az a pedagógiai innováció, mely a középsú-
lyos értelmi fogyatékos gyermekek integrációjáról szól. A prog-
ramot az iskola vezetője indította el, kidolgozásában a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Értelmileg Akadályo-
zottak tanszéke is közreműködik.

Somogyi Péter világhírű biológus, agykutató városunk
szülötte, a Móricz Zsigmond Gimnázium volt diákja. Külföldi el-
foglaltságai, valamint az oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofar-
makológiai Intézet igazgatása mellett mindig szakított időt a
szülőváros és az alma mater kapcsolatok ápolására. Ha haza-
jön, útja mindig elvezet a gimnáziumba és egykori tanítómes-
teréhez, dr. Benedeczky Istvánhoz. 
Évekkel ezelőtt ösztöndíjat alapított diákok számára, amelynek
részesei lehetnek a szentendrei középiskolák diákjai mellett a
csíkszeredai, valamint a dunaszerdahelyi középiskolások is.
Ennek keretében évente vendégül látnak diákokat az oxfordi
és a budapesti kutatóintézetben. 
Maknics Gábor, a Móricz Zsigmond Gimnázium tanára méltatta
legutóbb Somogyi Pétert abból az alkalomból, hogy elnyerte a
Semmelweis Budapest Award-ot, valamint a dániai Agy-díjat
közösen tanítványával és tudóstársával, Freund tamással. So-
mogyi Péter az Angol Királyi Akadémia rendes tagja, az MtA le-
velező tagja. 2013. május 10-én az Eötvös Loránd
tudományegyetem díszdoktorává avatta. tanítványai között
három akadémikust is találunk.
Somogyi Péter professzor számos nemzetközi kitüntetéssel
rendelkezik, és megbecsülést szerzett a magyar tudományos
közéletnek és Szentendre városának is.

Jámbor Ferenc őrnagy, tűzoltóparancsnok 1995-től
dolgozik a tűzoltóságon. 2007 óta megbízott, majd kinevezett
parancsnokként vezeti a közel 60 fős intézményt. Vezetése ide-
jén az állományból sokan nyugdíjba vonultak, így több mint 20
új tűzoltó érkezett a parancsnokságra. Szakmai tudásának kö-
szönhetően a nagy létszámú személycsere zökkenőmentes
volt. Ennek eléréséhez létrehozott egy új felvételi rendszert. Hi-
vatására a magas szakmai felkészültség, a következetesség
és a nagy kitartás jellemző. A Szentendrei tűzoltóság nehéz
gazdasági helyzete ellenére vezetése idején sikerült három
autót lecserélniük. A Szentendrei tűzoltó Parancsnokság az
egész kistérségben látja el feladatát, munkájukat segítik a tér-
ségi önkéntes tűzoltók. Az ő szakmai felkészítésükért Jámbor
Ferenc képzést indított a számukra. 
A tűzoltóparancsnok példaértékű szolgálatát, segítőkészségét,
rendíthetetlen tenni akarását nem csak tűzeseteknél, árvízi vé-
dekezésnél, de a város szinte minden rendezvényének biztosí-
tásánál is láthatjuk. A 2013-as dunai árvíznél végzett
kimagasló, mondhatni emberfeletti küzdelemből Jámbor Fe-
renc és csapata oroszlánrészt vállalt. Nélkülük nem sikerült
volna megóvnunk a nádastói csatornát, vagy ilyen rövid időn
belül, ilyen magasságig emelni az ideiglenes védműveket. 

Városunk kitüntettjei
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KItEKINtŐ – tEStVÉrVÁroSI HÍrEK

Ez a játékos, kedves szó sokáig nem jelentett nekem semmit,
így nehezen ment a fejembe, de mostani finnországi látoga-
tásunk után már biztos, hogy kitörülhetetlenül az emlékeze-

temben marad.  Uusikaupunki, „új város”,  Szentendre finn
testvérvárosa, Helsinkitől 230 km-re, az ország délnyugati 
tengerpartján található 17 000 fős település, ahol Szentendre
város ötfős küldöttsége négynapos finn meghívásnak tett eleget
július végén. A meghívás célja Uusikaupunki nevezetessé-
geinek megismerése, a finnek Crusell zenei feszti-
váljának megtekintése, és nem utolsósorban a
mi, szentendrei vendéglátásunk viszonzása
volt. 

A Szentendréről Uusikaupunkiba ér-
kező delegáció tagjai voltak dr. Dietz
Ferenc, városunk polgármestere, 
dr. Szántó Csilla, a polgármester úr
felesége, a Nemzetközi Kapcsolatok
Egyesület két tagja: Havasi Ida és
Willemse Jolanda, valamint jóma-
gam a képviselő-testület nevében.
Mindnyájan önköltségen utaztunk, de
a finn vendégszeretet remek progra-
mokkal, kiváló szállással és finomabbnál
finomabb finn ételekkel örvendeztetett meg
bennünket.  Esténként az 1700-as években élt
finn zeneszerző, Crusell emlékére rendezett egyhetes
fesztivál keretében hallhattunk koncerteket az egyedülálló,
hajót formáló régi templomban. A templomi és a piactéri koncer-
teken felcsendültek Beethoventől, Brahmstól, rahmanyinovtól
klasszikus dallamok, de dzsesszből, mai zenéből is kaptunk ízelí-
tőt. Napközben a csodás kisvárost jártuk be keresztül-kasul. Meg-
tudtuk, hogy Uusikaupunki nem csak faházairól, kikötőjéről,
hajógyártásáról, kosárlabda-csapatáról és arról híres, hogy a nagy
északi háború után, 1721-ben itt kötöttek békét az oroszok és a
svédek, hanem híres iparáról, a most újrainduló autógyártásról és
a leendő szójagyárról is. Utóbbiakat szájtátva hallgattuk! tudva-
levő, hogy Finnország az utóbbi 10 évben erősödött meg gazda-
ságilag, és ez alól Uusikaupunki sem kivétel. testvérvárosunk már
előre lakásokat épített a leendő betelepülők számára, a lakos-
ságszám- növekedés nem csak pezsgőbb városi életet, hanem az
adóbevételek emelkedését jelenti a finn településeknek, így Uu-
sikaupunkinak is, hiszen a jövedelem után fizetett személyi jöve-
delemadó teljes összege helyben marad, melyet a finn városok
fejlesztésére fordíthatnak, ezért a finnek, állítólag, szeretnek adót
fizetni.  
Fontos megbeszélések zajlottak Uusikaupunki és Szentendre pol-
gármestere és delegációi között a két város kapcsolatának szo-
rosabbá tételéről. többek között elhangzott, hogy a két város

három fő irányban szeretné kapcsolatát fejleszteni a jövőben. Egy-
részt közösen indulhatunk testvérvárosokként EU-s pályázatokon.
Másodsorban a finn-magyar fiatalok találkozóit kellene el-, illetve
újraindítani nyelvgyakorlás, egymás kultúrájának megismerése
céljából sporteseményekkel, fesztiválokkal. Erre, mint kiderült,
már a ’80-as években volt példa, amikor finn gyerekek jöhettek
Szentendrére, és tanulhattak két héten keresztül a templom-

dombi Általános Iskolában, utána pedig a magyar gyerekek
mehettek Uusikaupunkiba ismerkedni a finn kul-

túrával. A finn testvérvárosi egyesület meghí-
vásának is eleget tehettünk, és egyik

vendéglátónk, tuuli, finn tanárnő csillogó
szemekkel mesélt a korábbi finn-ma-

gyar, Szentendre – Uusikaupunki kö-
zötti élénk kapcsolatról, melyet
szeretnénk feleleveníteni.  A két
város közötti harmadik együttmű-
ködési lehetőség pedig közös kul-
turális programok megszervezése
Finnországban, illetve nálunk. A

Szentendrén évről évre megrende-
zésre kerülő fesztiválokon finn kórus,

zenekar léphetne fel, finn képzőművész
kiállításában gyönyörködhetnénk akár

„szentendrei finn napok” keretében. 
A lámpások estje programmal vettünk búcsút

Uusikaupunkitól, mely után valamennyien szinte egy-
szerre mondtuk ki: „Ezt Szentendrén is meg kell rendezni!” A

lámpások estjén testvérvárosunk központjában a  Vallenmaki
domboldalon összegyűlik a város apraja-nagyja, és könnyű- és
népzenei koncertek mellett, a füvön, pokrócokon ülve, kis, Hófe-
hérke törpéi kezébe illő lámpásokkal világítva piknikeznek, be-
szélgetnek, együtt vannak a város lakói. Lenyűgözően kedves
program.
Kiitos, vagyis köszönet mindenért! Köszönet illeti vendéglátóinkat:
Atso Vainio polgármestert, Heikki Wala képviselőt, Kristiina Salo
nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatót és a finn-magyar kap-
csolatokat ápoló egyesület tagjait. Köszönet Willemse Jolandá-
nak, aki nem először töltötte be a tolmács szerepét, tegyük hozzá,
igen magas szakmai szinten, korábbi testvérvárosi találkozókhoz
hasonlóan Uusikaupunkiban is. A közös nyelv az angol volt, idő-
sebbekkel a német, de néhány finn szót is próbáltunk elsajátítani,
pl. „Nakemiin!” – a mielőbbi viszontlátásra! reméljük, finn bará-
tainkkal többen fognak találkozni, amikor városunkba látogatnak,
és a tervek szerint a közeljövőben megvalósuló finn programok
kapcsán bepillantást kapnak majd a finn kultúrába is.

Zakar Ágnes 
önkormányzati képviselő

Uusikaupunki



Wágner Ru-
dolf, a szent-
e n d r e i
Rákóczi is-

kola volt tanu-
lója is a jelöltek

között van az Axe
Apollo Space Aca-

demy programjában, melynek köszön-
hetően a legrátermettebb fiatal
kilátogat az űrbe. 

A világűr szélére juthat el egy magyar fiatal
az Axe Apollo Space Academy programnak
köszönhetően. A legrátermettebb pályázó
egy űrhajóskiképzést követően 103 kilo-
méter magasan néhány percig lebeghet a
súlytalanságban. Az űrkaland 35-50 percig
tart. Minderre pedig esélye van a szentend-
rei Wágner rudolfnak is, aki a magyar je-
löltek között van. A magyar felmérést
követően nemzetközi szinten zajlik tovább
a kiválasztás.
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Megújult a Szentendre és Pomáz közötti forgalmas mellékút. A szakaszt ünne-
pélyes keretek között augusztus 1-jén adták át, melyen Tarnai Richárd, Pest
megye kormánymegbízottja is jelen volt. 

Újabb mellékút-felújítási projekt fejeződött be Pest megyében az Új Széchenyi terv 
forrásaiból. Ezúttal a Szentendre-Pomáz összekötő út 2,5 kilométeres szakasza vált eu-
rópai színvonalúvá, csaknem 384 millió forintból. A Közép-magyarországi régióban, va-
gyis Pest megyében 2013 év végéig összesen 16,071 milliárd forint megítélt forrást
használ fel a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt., ebből mintegy 81,9 kilométer-
nyi út felújítása valósul meg.
tarnai richárd az eseményen tartott beszédében kiemelte, a megújult út biztonságo-
sabb, gyorsabb és kényelmesebb közlekedést tesz lehetővé a térségben élőknek.
A Szentendre-Pomáz összekötő út 2,5 kilométeres szakaszán a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott kivitelező lokálisan, a szükséges helyeken újraépítette és megerősí-
tette az út pályaszerkezetét, majd új aszfaltréteget terített. A rekonstrukciós munkák-
kal összefüggésben az érintett útszakasz csapadékvíz elvezetését is kijavították a
meglévő szikkasztó árkok tisztításával, rendezésével, továbbá a padkarendezési mun-
kákat is elvégezték a szakemberek. Emellett az útszakaszt érintő Dera-patak hídját is
felújították a kivitelező munkatársai, a műtárgy így többek között új hídszigetelést, pá-
lyaburkolatot és korlátokat kapott. A burkolatot érintő munkálatok mellett a forgalom-
technikai jelzések is megújultak.

(forrás: www.kormanyhivatal.hu)

Megújult a pomázi összekötő út

Rendezzünk együtt 
filmet Szentendréről!
tokodi Gábor, a szentendreifotok.hu oldal egyik szerkesz-
tője tette közzé a facebook oldalán ezt a nagyon jó kez-
deményezést:
„rendezzünk együtt filmet Szentendréről! Kreatív ötletei-
teknek most adjatok hangot a komment sávban! Szerin-
tetek melyik helyszínen, utcában és milyen
nap/évszakban forgassunk a városról szép felvételeket?
Jelige: a stáblista végtelen lehet!”
Kérjük, éljenek a lehetőséggel a SZentendreiFotók face-
book oldalon, vagy a www.szentendreifotok.hu portálon!

Szentendrei 
űrhajós- 

jelölt 



A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola együtt-
működésében az október 7-i héttől ismét elindulnak az 50+-os tan-
folyamaink (a Szeniorok Szentendrei Iskolája keretében). Ezeknek
ezúttal több helyszíne is lesz, hiszen várhatóan a Polgármesteri Hi-
vatal Kisházasságkötő terme mellett a P’Art Mozi épületében (Du-
nakorzó 18.), az első emeleten, a mozival szemben található két
helyiségben is lesz oktatás, illetve a számítástechnikai oktatás a

megszokott, középiskolai helyszínen lesz majd (a II. rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium tetőtéri informatikai terme). 
A tanfolyamokra előjelentkezni a korkozpont@gmail.com címen
lehet. tanfolyami díjat befizetni szeptember 2-től minden hétfőn-
szerdán-pénteken, 15 órától 17 óráig az Aranykorközpontban lehet
(Szentendre, Dunakorzó 18. földszint), illetve az ingyenes előadá-
sok (09.18. és 10.09.) előtt és után a Díszteremben. 
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Szenior képzések városunkban!
tisztelt Szentendrei Szeniorok! tisztelt 50 év felettiek!

A tanfolyamok díja egységesen 10 000 forint (ez az ár már az 
ÁFÁ-t is tartalmazza).
A tandíjas tanfolyamok mellett a Szeniorok Szentendrei Akadémi-
ája keretében az önkormányzat áldozatvállalásával a lakosság szá-
mára ingyenes előadásokon továbbra is várunk minden érdeklődőt
az Polgármesteri Hivatal  dísztermében. A program a következő
lesz.

2013. 09. 18. szerda: dr. Hubai László: EMBErESZMÉNY ÉS EM-
BErIDEÁL A KÜLÖNFÉLE tÖrtÉNELMI KoroKBAN
2013. 10. 09. szerda: dr. Jászberényi József: A SIKErESSÉG 
ÉS A BIZALMI tŐKE (A VÁLLALKoZóI GoNDoLKoDÁS VÁLtoZAtAI
A BoLDoG BÉKEIDŐK MAGYArorSZÁGÁN ÉS MA)

2013. 10. 30. szerda: Sulyok tamás: oKoStELEFoNoK 
AZ IDŐSEK SZoLGÁLAtÁBAN
2013. 11. 13. szerda: dr. Szalkai Iván: KELEt ÉS NYUGAtI 
EGÉSZSÉGÜGYE, KELEt ÉS NYUGAt FILoZóFIÁJA
2013. 12. 04. szerda: Veresné dr. Bálint Márta: ŐSZINtÉN 
A CUKorBEtEGSÉGEKrŐL

Az előadások minden alkalommal 15 órától kezdődnek!
Várunk minden szeniort szeretettel, hiszen tanulni sohasem késő!

Dr. Jászberényi József
ZSKF 

Szentendrei Aranykorközpont

A következő tanfolyamokat hirdetjük 2013 őszére (a következő kilenc hét órarendje megegyezik ezzel):

Hétfő (10.07.) Kedd (10.08.) Szerda (10.09.) Csütörtök (10.10.) Péntek (10.11)

11:00-12:30 Étkezéstörténet Kezdő angol
(Jászberényi József) (Szilassy Eszter) 
– Korközpont, – Önkormányzat, 
I. terem Kisházasságkötő terem

12:00-13:30 Környezetvédelem-
környezetegészségügy-
környezetpolitikák
(Vasali Zoltán)
Korközpont I. terem

13:00-14:30 Európai Haladó angol 
művelődéstörténet- I. csoport 
Művészettörténet (Szilassy Eszter)
(Jászberényi József)  – Önkormányzat, 
– Korközpont, I. terem Kisházasságkötő terem

15:00-16:30 Kezdő internet Időstorna Haladó angol Egyetemes
(Lévai István) (Kardon Edit) II. csoport vallástörténet
– II. rákóczi Ferenc – Korközpont, (Szilassy Eszter) (S. Szabó Péter)
iskola I. terem – Korközpont, – Korközpont,
15.30-17.00 II. terem I. terem

16:00-17:30 Keleti orvoslás Lakberendezés Filmtörténet
(Szalkai Iván) (Sváb Katalin) (Kelecsényi
– Korközpont – Korközpont, László)
II. terem I. terem – Korközpont,

II. terem

17:00-18:30 Haladó internet Európai Informatikai Haladó angol Keleti vallások
(Lévai István) művelődéstörténet- biztonság III. csoport (S. Szabó Péter)
– II. rákóczi Művészettörténet II. (Nagy Gábor) (Szilassy Eszter) – Korközpont,
Ferenc iskola (Jászberényi József) – II. rákóczi – Korközpont, II. terem
17.30-19.00 – Korközpont, Ferenc iskola II. terem

I. terem

18:00-19:30 Dietetika 
(Veresné Bálint Márta)
– október 3-tól  
kezdődik!
Korközpont I. terem
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polgármester 
a vállalkozókért
Azt mondják, az a település tud nagyra
nőni, amely helyben keresi az értékeit,
helyi összefogás révén építi maga körül
javait és azt helyben forgatja vissza.
Ebből az elvből kiindulva kaptak kiemelt
figyelmet a szentendrei helyi vállalkozók
az elmúlt 3 hónap során. 
Dr. Dietz Ferenc kezdeményezésére több
olyan intézkedés történt, amely az itt élő
és dolgozó kis- és középvállalkozások
boldogulását segíti a változó körülmé-
nyek és szabályozások között. „Szalai Pé-
terrel, a Szentendrei Ipartestület
elnökével történt beszélgetésből sok
olyan dolog kiderült, mely régóta foglal-
koztatja a helyi vállalkozókat. oda kell fi-
gyelnünk ezekre a hangokra, mert
kizárólag együtt érhetünk el nagy sikere-
ket és nőhetünk fel igazán a megyei jogú
címhez” – mondta lapunknak a polgár-
mester.
Az elmúlt időszakban a vállakozók igé-
nyeinek megfelelően változtattuk meg a
közterület használat rendjét, egyszerű-
södött a cégér-kihelyezés. A helyi vállal-
kozók számára a hétvégi DumtsaKorzón
ingyenes a kitelepülés. A gátépítés kap-
csán további 20% bérleti díj kedvez-
ményben részesültek a vállalkozóink. A
polgármester kérésére a városi projek-
teknél, a törvényi keretek adta lehetősé-
gek között előnyben részesítik a helyi
alvállalkozókat. Az ő bevonásukkal tör-
tént az árvízi védekezés lebonyolítása, és
a városházi karbantartási munkák. 
„Sok dolgunk van még, ezért folyamato-
san figyelemmel kísérjük a vállalkozói
igényeket, hogy együttműködve megte-
remthessük a további fejlődés biztos
alapjait” – mondta el városunk polgár-
mestere az elmúlt negyedévet értékelve. 
„természetesen a továbbiakban is foly-
tatjuk az ilyesfajta párbeszédeket. A foly-
tatásban például a fiatalokkal való aktív
együttműködés a kiemelt ügyünk” –
zárta tájékoztatóját dr. Dietz Ferenc.

egy strandbelépő
margójára…

Sokat jelent nekünk a Pap-szigeti strand. Generációk nőttek fel a zöldellő medence-
parton, ugráltak a mászófalról, jóízűen ették a helyben sütött lángost és palacsintát,
amelyet egy-egy pohár hideg sör vagy fröccs kísért. A szikrázó napsütésben pancsoló
gyermekek vidám hangját vitte a szél a kempingben lakók felé. Ez nem csak egy
strand. Ez egy érzés, amely minden szentendrei lokálpatrióta emlékeiben él, és amely
mosolyt csal az arcunkra, ha felidézzük. Gyermekeim és én is itt tanultunk meg úszni.
Édesapám engem és az öcsémet is gyakran levitt ide úszni, amely felejthetetlen él-
ményekkel gazdagított mindannyiunkat.
De akkor miért van mégis zárva a strand? Miért kapok a Facebook oldalamon temér-
dek üzenetet azoktól, akik mind-mind szeretnének, vagy szerettek volna a nagy káni-
kulában hűsölni egyet, és akiknek vagy idejük vagy pénztárcájuk nem engedi, hogy
egy aquaparkba, vagy a Balaton mellé menjenek megmártózni? Nos, a válasz nem is
annyira egyszerű, mint gondolnánk. 
Évekkel a strand hivatalos megnyitása után a területre ivóvíz-kutat építettek. Majd
2013-ban a nyitás előtt nem sokkal az üzemeltető kézhez kapott egy levelet, melyben
a vízügyi hatóság kimondja, nem engedélyezi a strand működtetését, mert az veszé-
lyes a csápos kútban lévő ivóvíz tisztaságára. 
Vitatkozhatunk arról, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de ez nem ez a helyzet. Itt egyér-
telmű, hogy a strand területén létesült a kút és nem fordítva. Az üzemeltető a követ-
kezőt mondta: „Ferikém, most gondold el; ez olyan, mintha én lesátraznék a kertedbe,
majd 15-20 év múlva azt mondanám, most már az egész kert és vele együtt a ház is
az enyém, hiszen én is itt vagyok. Jól van ez így?”
A válasz egyértelmű: nincs jól. természetesen megtámadtuk a döntést, és ha kell, per
útján érvényesítjük a városunk jogait. A harcot folytatjuk, addig is türelmet és megér-
tést kérek mindenkitől. Az eredményekről pedig beszámolok. 

Dietz Ferenc      

Hőség és riadó
Bár június elején sokan azt jósolták, hogy idén nem is
lesz nyár, az időjárás alaposan rácáfolt a botcsinálta jó-
sokra. Július elején már 40 fokos kánikula tombolt na-
pokig, így értelemszerűen elrendelték a hőségriadót.
Szentendre városvezetése ez időszak alatt mindent
megtett azért, hogy a legnehezebb napokon elviselhe-

tőbb legyen a városi
lét az itt élő emberek
számára.
Megoldást találtunk a
per alatt lévő Pap-szi-
geti strand ideiglenes
nyitva tartására (lásd
keretes írásunk), négy
párakaput állítottunk fel a legforgalmasabb pontokon. A
VSZ Zrt. saját fejlesztésű locsolóautója pedig kora hajnaltól
késő estig hűsítette az utcákat. A DMrV-vel közösen több
helyszínen hűtött ásványvizet osztottunk. Felkértük a men-
tők, a rendőrség és a polgárőrség munkatársait, hogy fo-
kozottan figyeljenek oda a hőség okozta utcai
rosszullétekre. Mindezekről pedig folyamatosan tájékoz-
tattuk a lakosságot az internetes oldalakon.

Fotó: Dietz Ferenc facebook oldala

polgármester a városért...
n Dr. Lengyel Györgyivel, az EMMI közigazgatási államtitkárával a Szent-

endrei kulturális támogatások érdekében egyeztettem. Szoros együtt-
működés kialakítására törekszünk, mert Szentendrén kiemelten fontos
terület a kultúra, a köznevelés és az egészségügy fejlesztése támoga-
tása. Mindezekhez szeretnénk támogató partnerként megnyerni az Em-
beri Erőforrások Minisztériumát.

n Márton Péterrel, a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi Zrt. vezetőjével arról
tárgyaltunk, hogy az állami tulajdonból milyen ingatlanok kerülhetnek
át városunk tulajdonába, és szót ejtettünk a volt szovjet laktanya visz-
szaszerzéséről is.
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A Ferenczy Múzeum régi adósságát törlesz-
tette azzal, hogy megnyílt a Gertrudis király-
néról szóló kiállítás – jelentette ki dr.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton, az intézmény
igazgatója. Hozzátette: erre kiváló alkalom
a mostani, hiszen Gertrudis épp 800 éve
halt meg. A királyné temetkezési helye a Pi-
lisszentkereszti Apátság volt, ahonnan évti-
zedekkel ezelőtt bekerült a Ferenczy
Múzeumba a leletanyag, amely mostanra
egy színvonalas kiállítássá állt össze. Egy
olyan tárlattá, amely a maga nemében
egyedülálló, hiszen soha nem volt még ilyen
témájú kiállítás Magyarországon. A szakma,
a média, a közönség és a szentendreiek elő-
zetes érdeklődése pedig azt sejteti, hogy egy
újabb sikeres kiállítással bővül a megújult
Ferenczy Múzeum – mondta dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton.

Hammerstein Judit kultúráért felelős he-
lyettes államtitkár megnyitó beszédében
szintén a kiállítás egyediségét méltatta,

mondván: „a szentendrei Ferenczy Múzeum
új kiállítása történelmünk egyik legvitatot-
tabb alakjáról, Merániai Gertrúdról szól”.

Hammerstein Judit beszédében kiemelte,
hogy a szentendrei Ferenczy Múzeum az az
intézmény, mely az utóbbi években a vidéki
múzeumi hálózat egyik legdinamikusabban
fejlődő és változó központjává vált, és ahol a
tudatos építkezés jegyében mindig készül
valami. Elmondta, ennek az építkezésnek
köszönhető az új, Merániai Gertrúdról szóló
kiállítás is, mely sok tekintetben árnyalhatja
a közvéleményben élő, Bánk bán nyomán
kialakult Gertrudis-képet.

A kultúráért felelős helyettes államtitkár
szólt az intézmény városi támogatottságá-
nak országosan is pozitív példájáról, ki-
emelve, hogy Szentendre városa a 141 mil-
lió forintos állami támogatás mellett további
50 millió forinttal biztosítja a múzeum
2013. évi működését.

A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz
című, Merániai Gertrúdról szóló kiállítás a
szentendrei Ferenczy Múzeumban (Kossuth
Lajos utca 5.) december 31-ig látogatható. 
A tárlat résztematikák szerint szerveződik.
Az első rész Gertrúd családi hátteréről, a
második az Árpád-házba beházasodott ki-
rályné magyarországi korszakáról szól. A
harmadik nagyobb egység a királyné meg-
gyilkolásával foglalkozik, végül a negyedik-
ben a 19-20. századi színházi előadások
elképzelt Gertrúd-alakjai elevenednek meg.

egyedülálló kiállítás nyílt Szentendrén

Hit, teremtés, Szentendre...
„A gyönyörű, izgalmas festmények a hitről, a teremtésről, az ere-
detünkről és Szentendre épített örökségének megőrzéséről val-
lanak, csordultig telve Sándornak az Isten, az emberek és a
szülővárosa iránti szeretetével” – mondta dr. Dietz Ferenc a Pol-
gármesteri Galérián Gavrilovits Sándor kiállításának megnyitó-
ján. Hozzátette: Gavrilovits Sándor Szentendrén, a művészet által
átjárt közegben olyan nagyságoktól tanult, mint Deim Pál, Pirk
János, Deli Antal, onódi Béla. De nem csak művészetével kötődik
Szentendréhez, hanem aktív közéleti szerepvállalásával is –
mondta városunk polgármestere.

Gavrilovits Sándor kiállítása a Városháza első emeletén augusz-
tus 30-ig látható.

Fotók: Kempf Károly Ignác

Fotó: Dietz Ferenc facebook oldala

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 

és Hammerstein Judit a megnyitón
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SzentenDReI teÁtRUM ÉS nYÁR
Hymen

A Frenák pál társulat Szentendrén
Augusztus 16-án mutatta be a Szentendrei teátrum a MűvészetMalom 
udvarán Frenák Pál társulatának Hymen című táncelőadását.
Fotók: Paraszkay György
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SzentenDReI teÁtRUM ÉS nYÁR
Örkény,
tóték
Örkény klasszikus. Kevesekről mond-
hatjuk a háború utáni irodalomból,
hogy a mai napig élnek és hatnak. Ör-
kény ilyen, modern, erős, vibráló és
igaz. regényei, drámái, elbeszélései
érvényesek és szükségesek. talán
legerősebb műve a tóték, de biztos,
hogy a legismertebb. Zseniális film
készült belőle Isten hozta Őrnagy Úr!
címmel Sinkovits Imrével, Latinovits
Zoltánnal, Venczel Verával, Fónay
Mártával, erre mindenki emlékszik,
aki szereti és érti a magyar film el-
múlt harminc évét.
A film alapjául szolgáló regényből írt
ezúttal egy különleges adaptációt
Gáspár Ildikó Mácsai Pál és az Örkény
Színház számára. Egyébként tudni
való, Mácsai nem csak kiváló ren-
dező, hanem nagyszerű előadó is, Ör-
kény kiváló ismerője, emlékezetes
előadóestje volt az Azt meséld el
Pista!, mely Örkény életét különleges
optikával vette górcső alá.
Nos, az előadás sajátságosan került

színre a Városháza udvarán augusztus
10-én este. A díszlet az üres színpa-
don egy függöny volt: ezen keresztül
jelent meg az öt színész tucatnyi sze-
repet eljátszva. Persze az ember félve
várta az őrnagyot játszó Epres Attila
megjelenését Latinovits szerepében,
s ez a félelem bizony sokáig uralta a
nézőteret is, sőt még fokozódott, ami-
kor Csuja Imre jelent meg a Sinkovits-
tót alakjában, bizony ez nehezen
megemészthető, elfogadható szituá-
ció volt. Egy ideig erősen kérdéses
volt, elbírja-e az előadás az egykori
zsenik szerepében az újak játékát.
Azonban a rendezés briliáns ötletei,
Pogány Judit csodálatos játéka, a ko-
rabeli dalok tehetséges és invenció-
zus előadása megteremtette az itt és
most különleges élményét: az elő-
adás első harmadának bizonytalan-
ságai után elkezdett élni a színpad,
értettük a játékot, szerettük a szerep-
lőket, és végül zajos sikerrel ért véget
az egyébként meglehetősen hosszú
darab. De nem bántuk, megérte.
Külön dicséret illeti a zenekart és a
vele legjobban együtt élő-éneklő ta-
kács Nóra Diánát, különösen a Vala-
hol messze oroszországban című
dalért…

Barnás István
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Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

FErENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.

Állandó kiállítások
EGY ARANYKOR MODERN 
MESTEREI – A FERENCZY CSA-
LÁD MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK 
SZENTENDRÉN – A VÁLTOZÓ
ARCÚ SZENTENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK – A SZENT-
ENDREI MŰVÉSZTELEP 
SZÜLETÉSE
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10.00–
18.00

MŰVÉSZEtMALoM
Bogdányi u. 32.

Szeptember 1-jéig
MŰVÉSZET ÉS TÉR
Miro, Chillida, tapies, Uecker és kor-
társaik grafikái 

Szeptember 1-jéig
TESTOBJEKTÍV 
A tematikus kiállítás négy szekció
által nyújt bepillantást (fotó, festé-
szet, videó, installáció) a test kor-
társ reprezentációjába. Kiállító
művészek: Érmezei Lili Zoé, Gőbö-
lyös Luca, Magyar Ádám, Szász
Lilla, telek Balázs, Czene Márta,
Fehér László, Jovián György, Vere-
bics Ágnes, Verebics Katalin, Ka-
tarzyna Kozira, Kim Corbisier,
Mátrai Erik, Vincze ottó, Vinkler
Zsuzsi

Augusztus 31. szombat 10.30
HOGYAN KÉSZÜL EGY GRAFIKA? 
technikai bemutató felnőttek és
gyerekek részére. A program 
ingyenes

Augusztus 31. szombat 18.00 
MŰVÉSZET ÉS TÉR 
ALKOTÁS ÉS RECEPCIÓ
Kerekasztal-beszélgetés külföldi és
hazai szakértők részvételével. Mo-
derátor: Herpai András művészet-
történész (Ferenczy Múzeum).
Közreműködik: Djerdj timea zongo-
raművész. A program ingyenes

SZENtENDrEI KÉPtÁr
Fő tér 2-5.

Szeptember 7-ig
SZEKKO 5 – SZENTENDREI 
ÉPÍTÉSZEK
A kiállítás-sorozat azzal a céllal in-
dult, hogy bemutassa a Szentend-
rén dolgozó vagy a város művészeti

életével szoros kapcsolatokat ápoló
alkotók munkáit. Az idei kiállítás a
szentendrei építőművészek mun-
kásságáról nyújt áttekintést. Ilyen
jellegű tárlat az elmúlt 22 évben
nem valósult meg városunkban, így
a kiállítás hiánypótló jelentőségű.
Kurátor: Száva Borbála történész,
muzeológus (Ferenczy Múzeum)
Megtekinthető szeptember 7-ig,
szerdától vasárnapig 10.00-18.00

Augusztus 31. szombat
14.00-20.00
ÉPÍTÉSZEK, ÉPÍTÉSZET 
SZENTENDRÉRŐL 
A Szekko5 Szentendrei építészek
kiállításhoz kapcsolódva előadások
és kerekasztal-beszélgetés a kiál-
lító építészekkel. 
tervezzünk és építkezzünk! Játékos
tervezés és építkezés a Fő téren és
a kiállítótérben. Gyermekfoglalko-
zások az építészeti tervezés és de-
sign jegyében. 
Makettjáték felnőtteknek és gyere-
keknek.
A program ingyenes

VAJDA LAJoS MÚZEUM
Hunyadi u. 1.

VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Az újrarendezett kiállítás mintegy
hetvenöt művet mutat be, amely
méltó módon tárja a közönség elé
a festő művészetét. A múzeumépü-
let emeletén négy teremben Vajda
Lajos művei, a pincében a szintén
újrarendezett, az Európai Iskola
szentendrei művészeit bemutató
válogatás látható
Nyitva: szerdától vasárnapig
10.00–14.00

tárlatvezetést, diákcsoportoknak
múzeumpedagógiai foglalkozást
egy héttel előre lehet kérni 
a közönségkapcsolati csoport 
múzeumpedagógusaitól. 
Elérhetőségeink: tel: +36-26-920-
990; edina.csillag@femuz.hu és er-
dohati.orsolya@femuz.hu

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

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 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 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)

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. FOTÓKIÁL-
LÍTÁS – 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 SZERELEM
(110’) (12)
19.45 TÚL A CSILLOGÁSON (118’)
(16)

szeptember 1.vasárnap
16.00 GRU 2 (98’) (6) 2D
16.00 DOSZKOCS ZSUZSA festő-
művész 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 HATODIKON
(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 SZERELEM
(95’) (16)
20.15 BLUE JASMINE (98’) (12)

szeptember 7. szombat
17.00 HALBALHÉ (SEEFOOD) (93’)
(6*)
18.35 VISZLÁT, ELSŐ SZERELEM
(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/

tv Szentendre

Friss hírek minden nap 
a TV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 
19 órától a tV Szentendre 
a UPC kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első 
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a tV Szentendre napi hírösszefogla-
lóját.

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

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



egÉSz HÉtVÉgÉn 
lÁtOgAtHAtó pROgRAMOK

MŰVÉSZET ÉS MÁMOR 
Gasztronómiai és Bor-
fesztivál 
a Dunakorzón
Bővebben a 3-4. oldalon

Dumtsa Jenő utca
DUMTSAKORZÓ
– kulináris és kulturális
fesztivál 

HANGTÉR – Belváros
– utcazenészek mindenütt! 
A három nap alatt Szentendre belvá-
rosát utcazenészek lepik el. Az Apor-
hídtól a MűvészetMalomig, a
Dunakorzótól a Városházáig szólók,
duók, triók, gruppok, bendek, ban-
dák, trendek és trendik. Valódi fesz-
tiválhangulat. Lehet szavazni, melyik
együttes tetszett a legjobban!
Esténként a Fő téren, a Jankó utcá-
ban, a Péter-Pál utcában és  a Duna-
korzón kitelepülnek az éttermek,
könnyed zenék mellett várják a be-
szélgetni, szórakozni vágyó vendége-
ket.

MONDVACSINÁLT UTCA!
(Jankó János utca,  Hild-lépcső) 
Dorothea Bistro Café és a Kedves
Kávézó szervezésében
Amiért és akikért érdemes eljönni:
Bringa megőrző | Utca borbély |
Lampionos sétány | Utcazene | Lo-
unge-terasz  | Bordás réka fotókiál-
lítása a Hild-lépcsőn |
Szentendreifotók képbemutatója |
Balogh Zsófia „Soulful tunes for your
soul food” című koncertje | Képző-
művészeti egyetemisták tárlata
(szombaton az Elevenkertben,
16:30) és sok minden más, amiért
érdemes lesz betérni.

DUNAPARTI MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ
Udvari klubterem (Duna-
korzó 11/A) 

FELNŐTTMEGŐRZŐ – 
TÁRSASJÁTÉKOS KLUB 
Éjjel-nappal társasjáték – háromna-
pos társasjáték-marathon
www.felnottmegorzo.hu
Augusztus 30. péntek, 14:00–22:00
Augusztus 31. szombat, 10:00–22:00
Szeptember 1. vasárnap, 10:00–18:00 

UTCA-MŰTEREM
Mindhárom napon neves képzőmű-

vészek alkotnak a belváros utcáin,
terein. A téma: Szentendre és Bor /
Művészet és Mámor. A művészek al-
kotásaiból nyílik kiállítás vasárnap,
a Görög utcában, a Fő téri Blagoves-
tenszka templom udvarán.

SKANZEN HÁZ 
Malom u. 2. (Malom u. – Bogdányi
u. sarok) 
Augusztus 31. szombat
16.00 – 24.00 óráig zajló progra-
mok: óriás bútorok – óriás buborék-
fújó. Az udvaron: „Lehetetlen
tárgyak” – Mi mire való?
16.00 – 22.00 – tanítás egy osztat-
lan iskolában
19.00 – 20.00 – Komolyzenei hang-
verseny 
Szeptember 1. vasárnap
16.00 – 20.00 óráig: óriás bútorok
– óriás buborékfújó. Az udvaron:
„Lehetetlen tárgyak” – Mi mire való?
16.00 – 20.00 – tanítás egy osztat-
lan iskolában

ÉDENI ÉDESSÉGEK BOLTJA
Dumtsa Jenő u. 9. tel.: 26-303-200,
mobil: 06-70-938-7399, 
www.csokibolt.hu. A bolt augusztus
30-án pénteken, és 31-én
szombaton éjfélig tart nyitva!
A Művészet és Mámor Gasztronó-
miai és Borfesztivál tiszteletére
Szentendre borával (Heimann pincé-
szet, Szekszárdi Merlot) és mada-
gaszkári fekete csokoládéval készült
trüffelt kínálunk mindhárom napon! 

Kiállítások 
és képzőművészeti  programok

MŰVÉSZETMALOM 
Modern és Kortárs 
Művészeti Központ, 
Bogdányi út 32.

A fesztivál három napja alatt 20.00
óráig meghosszabbított nyitva tar-
tással várják a látogatókat.  
Augusztus 30. péntek, 19.00 
TÁRLATVEZETÉS A TESTOBJEKTÍV
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSBAN
Augusztus 31. szombat, 10.30 
HOGYAN KÉSZÜL EGY GRAFIKA?
Technikai bemutató felnőttek és
gyerekek részére.
Augusztus 31. szombat, 18.30 
MŰVÉSZET ÉS TÉR – ALKOTÁS ÉS
RECEPCIÓ
Kerekasztal-beszélgetés külföldi és
hazai szakértők részvételével. 
Moderátor: Herpai András művészet-

történész (Ferenczy Múzeum)
Közreműködik: Djerdj timea zongo-
raművész
Mindhárom program ingyenes

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
SZEKKO 5 – SZENTENDREI 
ÉPÍTÉSZEK
A fesztivál három napja alatt 20.00
óráig meghosszabbított nyitva tar-
tással várják a látogatókat! 
Augusztus 31. szombat, 15.00–
20.00
ÉPÍTÉSZEK, ÉPÍTÉSZET 
SZENTENDRÉRŐL  
A Szekko5 Szentendrei építészek ki-
állításhoz kapcsolódva előadások és
kerekasztal-beszélgetés a kiállító
építészekkel. 
TERVEZZÜNK ÉS ÉPÍTKEZZÜNK! 
Az ISo-tHErMo Kft. segítségével já-
tékos tervezés és építkezés a Fő
téren és a kiállítótérben. 
Az építkezések építészek vezetésé-
vel három turnusban történnek – az
építész megtervezi a házat a gyere-
kek igényeihez igazodva, és a tervek
alapján együtt felépítik a házat.
A turnusok a következő időpontok-
ban indulnak: 15.00 óra, 16.30
óra, 18.00 óra. A program ingye-
nes.

FERENCZY 
MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.

A fesztivál három napja alatt 20.00
óráig meghosszabbított nyitvatartás-
sal várják a látogatókat.  
Időszakos kiállítás
„A KIRÁLYNÉT MEGÖLNI NEM
KELL FÉLNETEK JÓ LESZ […]” 
MERÁNIAI GERTRÚD EMLÉKE-
ZETE, 1213–2013. 
TÖRTÉNETI VÁNDORKIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: 2013. augusztus 14.
– 2013. november 30.
Augusztus 30. péntek, 18.00 óra
TÁRLATVEZETÉS a „A királynét
megölni nem kell félnetek jó lesz...”
Merániai Gertrúd emlékezete, 1213-
2013. című kiállításban
A program ingyenes
Szeptember 1. vasárnap, 10.00–
13.00 óra
TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ (gyermek-
eknek 8 éves kortól)
„A királynét megölni nem kell félne-
tek jó lesz…” Merániai Gertrúd emlé-
kezete, 1213-2013. című
kiállításban
Belépő: 300 Ft /fő

ŐK MÁR VÁLASZTOTTAK! ÉS ÖN?
ÉJJEL-NAPPAL NYITOTT
SZENTENDREI LAKÁSTÁRLAT
Városi vendégház, Fő tér 12.
részletek a 20. oldalon

P’ART MOZI
Dunakorzó 18. 

Augusztus 30. péntek 18.00 
TEÁTRUM 2013 – PARASZKAY
GYÖRGY FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton, Szentendre város kulturális
és turisztikai vezetője
Megtekinthető: október 3-ig.
Szeptember 1. vasárnap 17.00 
A SZERETET FOGSÁGÁBAN –
DOSZKOCS ZSUZSA 
festőművész kiállításának megnyi-
tója 
Megnyitja: dr. Madarasi Anna, a
Szent János Kórház orvos  
igazgató-helyettese, osztályvezető
főorvos és dr. török Balázs, Szent-
endre város alpolgármestere
Közreműködik: Végső Ildikó előadó-
művész és Semes-Bogya 
Eszter fafaragó, dalénekes
Megtekinthető: október 3-ig.

PÉTER-PÁL IPARMŰVÉSZETI 
GALÉRIA
Péter-Pál u. 1.
Augusztus 30. péntek 19.30
„MŰVÉSZET LÁBON ÉS LÁB
ALATT” – ATTALAI ZITA ÉS GULYÁS
JUDIT  designerek kiállítása 
P. Szabó Ernő beköszöntőjével. Meg-
tekinthető: szeptember 13-ig. A ga-
léria a fesztivál három napja alatt
10-24 óráig tart nyitva. 

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4. 
„FRISS” – KORTÁRS  
VÁLOGATÁS 

2013.  augusztus 18. – szeptember
18.

SzentenDReI pROgRAMMellÉKlet2013. augusztus 26. 17

VIII. SzentenDRe Éjjel-nAppAl
nYItVA FeSztIVÁl

2013. augusztus 30., 31., szeptember 1.

további 
programok 
és részletes leírás: 
www.szentendre-
program.hu 
www.iranyszentendre.hu
www.facebook.com/pages/
Szentendre-Éjjel-Nappal-Nyitva
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VIII. SzentenDRe Éjjel-nAppAl nYItVA 
Augusztus 30. péntek

LÁZÁR CÁR TÉR   
17.00 A FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓJA  
17.15 ABS BIGBAND: KÖNNYŰ
NYÁRI SZVINGMUZSIKA 

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7. 
Előcsarnok 
9.00 - 19.00 RETRO KÖNYVVÁSÁR 
Böngésszen - válogasson, vadásszon
„kincsekre”!  
9.00 -19.00 LÁTOGATÓBAN 
JÉKELY ZOLTÁNNÁL  
Kiállítás a 100 éve született költő
emlékére 
Gyermekkönyvtár  
9.00-15.00  A TÖRÖK VILÁG 
MAGYARORSZÁGON – múltidéző
kiállítás a gyermekkönyvtárban 
14.00 DIAFILMVETÍTÉS: Gárdonyi
Géza: Egri Csillagok

ART6  SZALON 
Virágok és Kívánságok tere 
(Alkotmány u. 3.)
11.00  órától: DESIGN ÉS MŰVÉ-
SZETI VÁSÁR (budapesti, szentend-
rei,dunakanyari alkotókkal) 
19.00  SOÓS ANDREA KÉPZŐMŰ-
VÉSZ TRILÓGIA című kiállítása
A kiállítást megnyitja Kopin Katalin
művészettörténész 
Kapcsolat: Bagdi Kata 06/20-2511-
487, Somody Bea 06/30 256-2288,
somody.beata@invitel.hu

TOURINFORM-UDVAR
(Desigual-udvar) 
Dumtsa Jenő u. 22.
SPANYOL  DÉLUTÁN 
A DESIGUALNÁL  
Divat, irodalom, zene és gasztronó-
miai ízelítők  
14.00  AZ ORSZÁGOS IDEGENY-
NYELVŰ KÖNYVTÁR ÉS ZENEMŰ-
TÁR bemutatkozása és filléres
könyvvására  www.oik.hu 
16.00 órától GASZTRONÓMIAI
ÍZELÍTŐK I. 
18.00 órától IGUAL VAGY 
DESIGUAL? 
Ha nem hasonló, miben más? Be-
szélgetés a kortárs  spanyol iroda-
lomról Pávai Patak Márta
műfordítóval, a Spanyol Elbeszélők
sorozat kiadójával. Beszélgetőtárs:
Gaján Éva, a Szentendrei Könyvklub
szerkesztője.  
Vendég: Mender Ibolya, az országos
Idegennyelvű Könyvtár és Zenemű-
tár főigazgatója
Szervező: Desigual-Szentendre,
Dumtsa u. 22., 06-26-950-032
www.spanyoldivat.hu

ELEVENKERT
Dunakorzó 11/a (Dunaparti Művelő-
dési Ház udvara)
https://www.facebook.com/elevenkert
18.00 FANTOM FUNK
19.00 MOHA
20.30 RUTKAI BORI ÉS A SPECKO
JEDNO
22.00 PRESSZÓ TANGÓ LIBIDÓ
rossz idő esetén a programok a Bar-
langban kerülnek megrendezésre.

DUMTSA-KORZÓ 
Dumtsa Jenő u.
17.00 -19.00 JOE-NEMES  DUÓ 
Joe Grassi - ének, gitár, Nemes Zol-
tán - zongora 
Blues, rock és pop dalok, két kiváló
előadó, és garantált jó hangulat !
19.00 - 21.00 ROOVERSONG  DUÓ
Csenki tibor- hegedű, Németh Viktor
- ének, gitár 
A műsorban a 60-as, 70-es, 80-as
évek legjobb amerikai és ír folk,
blues, country és gospel dalai han-
goznak el.
21.00 -22.00 BOHEMIAN BALKAN
TOUR-MIX  ORIENTAL LIFEDANCE
BAND 
Zenészek: Bede Péter és Földi Lehel 
orientális táncművész, koreográfus
és művészeti vezető: Komáromi
Judit NESE. tánckar: ABrAKA-
DABrA Hastánc és Művészeti Iskola
válogatott táncosai
22.00-24.00 CORRUPTIVOCOL-
LEKTÍVÓ  a MEDITERRANEAN-
BILLY
Lizard - nagybőgő, Köd - banjo, gitár,
Sub - ének, accordeon, gitár, Csutó -
dob
23.00-04.00  ST & RE NIGHT 'N DAY  
Helyszín:  Művész Étterem pinceklub 
Szentendrei arcok party - lemezlo-
vászkodik: Patonay

Augusztus 31. szombat  
GYEREKFŐTÉR  
Fő tér 
11.00 - 18.00 óráig
CERKABELLA KIADÓ SÁTRA: gye-
rekkönyvek, írók, illusztrátorok 
Együtt színezhettek, matricázhattok
Kasza Juli illusztrátorral  
A téma: rajzoljunk kutyát-macskát!
MAGICBoX - A gyorsan gondolkodók
játéka. tökéletes játékok azok szá-
mára, akik új kihívások elé akarják
állítani gondolkodásukat
GYERMEKFOGLALKOZÁSOK A
Nagycsaládok Egyesülete Szervezé-
sében 
Kézműves foglalkozások | arcfestés
| ügyességi és kreativitást fejlesztő
játékok kicsiknek és nagyoknak |
óriás peca | Játék csere-bere: hozd
el megunt játékodat és keress ná-
lunk cserébe egy újat!

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜ-
LET: játékos állatvédelmi foglalkoz-
tató
14.00 BŐRÖNDAPU - A Kompánia
Színház társulat előadása 
Interaktív gyerekelőadás Ijjas tamás
Bőröndapu című verseskötete nyo-
mán 
rendező: Lukács László
16.00 A HÉTRÉT ZENEKAR 
KONCERTJE
17.00 DUÓ TRIO: BODRI, 
A FELMOSOLYGÓ ÖLEB  
Fergeteges, bábos, utcás-gólyalábas,
interaktív, akrobatikus színház,
kevés szöveggel, sok humorral nem-
csak gyerekeknek. 
Játszó személyek: telenkó-oláh
tímea, Kiss Gergely Máté, Herczeg
Zoltán
20.00 ZUMBA - Brunda Évával és ta-
nítványaival

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7. 
rendkívüli nyitva tartás 9-22 óráig,
a könyvtár légkondicionált helyisé-
geiben
Előcsarnok 
09.00-22.00 RETRO KÖNYVVÁSÁR
Böngésszen - válogasson, vadásszon
„kincsekre”! 
09.00-22.00 LÁTOGATÓBAN 
JÉKELY ZOLTÁNNÁL  
Kiállítás a 100 éve született költő
emlékére
Gyermekkönyvtár  
10.00-14.00 VÁR-JÁTÉKOK 
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 
A 150 éve született Gárdonyi Géza
íróra emlékezünk: ügyességi játé-
kok, vitézi próbatételek | Alkosd
meg saját lovagi címeredet! |  
Szerencsehozó talizmán készítése
|Érdekességek Gárdonyi életéről, tit-
kosírásáról, a török korról és az Egri
csillagokról 
14.00  KÖZÖS FILMNÉZÉS: Egri
csillagok, rendező: Várkonyi Zoltán 
olvasóterem        

17.00  LYUKASÓRA - másként  
A nemrég megjelent, Jékely100
című verseskötet kapcsán.  
Vendégeink:  dr. Milkovich Eszter, a
Holnap Kiadó igazgatója, Péterfy Sa-
rolt, a kötet szerkesztője, Jékely Zol-
tán unokája, Lackfi János költő és
Szabó t. Anna költő 
Bejárat 
19.30 ROCK A KÖNYVTÁR KÖRÜL:
TOM WHITE ÉS BARÁTAI

P'ART MOZI  
Duna-korzó 18.
11.00 órától MOZIBAZÁR 

- rembrandttól a parafa dugóig 
Bolhapiac éjjel-nappal a P'Art Ház
előtt 
A P'Art Mozi Baráti Körrel közös
program.

ART6  SZALON 
Virágok és Kívánságok tere (Alkot-
mány u. 3.) 
11:00 órától DESIGN ÉS MŰVÉ-
SZETI VÁSÁR
19:00  MEGLEPETÉS KONCERT a
téren (tánc, zene, jókedv) 

PIACTÉR (Bükkös-part) 
15.00 - 21.00 MÁLTA - CARITAS JÓ-
TÉKONYSÁGI BOLHAPIAC 2013
A Máltai Szeretetszolgálat által szer-
vezett jótékonysági bolhapiachoz
kapcsolódva idén a Fél 8 Csoport
egy szabadtéri tárlatot rendez,
amelynek keretében fiatal művé-
szek munkáit állítja ki.  A rendez-
vényt különböző izgalmas és
rendhagyó programok kísérik majd:
helyben alkotás, slam poetry, zene.
Nagy szeretettel várnak mindenkit
0-tól 100 éves korig!  
18.00 ROTARY GUMIKACSA-
VERSENY

A Bükkös-patak hídjánál.
Idén harmadik alkalommal küzd
1000 db sárga gumikacsa a közön-
ség tapsáért és persze a díjakért! A
kacsák számozottak, a győztesre
lehet fogadni! Az első 20 célba érő
kacsa a díjazott. A verseny részletes
szabályai, a győzteseknek járó díjak,
tudnivalók a klub honlapján megte-
kinthetők: www.facebook.com/ro-
tary.club.szentendre. Főnyeremény
egy Montana 18 sebességes mb ke-
rékpár a Balázs Kerékpárbolt Szent-
endre és a gyártó Biketex jóvoltából.
A rendezvény bevételét a rotary
Club Szentendre a „Szentendrei ro-
tary tanulmányi Ösztöndíj”-projektjé-
nek támogatására fordítja.

TOURINFORM-UDVAR
(Desigual-udvar)  
Dumtsa Jenő u. 22.  
SPANYOL  DÉLUTÁN 
A DESIGUALNÁL 
16.00 órától GASZTRONÓMIAI
ÍZELÍTŐK II. 
18.00  DESIGUAL DIVATSHOW
2013-14 ŐSZ-TÉL 
19.30 PÁRKÁNYI ZOLTÁN 
FLAMENCO GITÁROS ESTJE
Szervező: Desigual-Szentendre,
Dumtsa u. 22., 06-26-950-032
www.spanyoldivat.hu



LÁZÁR CÁR TÉR  
17.00 III. REGIONÁLIS KATONAZE-
NEKARI FESZTIVÁL
Közreműködik:   
MH Szentendre Helyőrségi Zenekar 
MH Budapest Helyőrségi Zenekar 
MH tata Helyőrségi Zenekar 
MH Szolnok Helyőrségi Zenekar
19.00 TÁNCBEMUTATÓ
ÉS TÁNCHÁZ: 
oPANKE szerb hagyományőrző 
kulturális Egyesület

DUMTSAKORZÓ - SZÍNPAD  
Dumtsa Jenő utca 
Facebook/DumtsaKorzo;
www.dumtsakorzo.hu
17.00-20.00 BLUEGRASS – zene
felsőfokon!  
Hazánkban is egyre nagyobb teret
hódít a tisztán akusztikus zenélés,
amelynek kiváló művelői  adnak
koncertet Szentendrén. 
POAPRATENSIS
Bódy Adrienn - bendzsó, dobro, | Da-
bous Katrin - ének | Deli Bence-gitár
| Milan Ikhardt - bendzsó | Szőke
Mátyás - mandolin, bendzsó, ének |
tölgyesi Péter - nagybőgő, ének  
FLoWErS & WINE zenekar
Bódy Adrienn - dobro | Berta Szilvia -
ének  | Garamvölgyi Zoltán - gitár |
ifj. Vitányi Iván - nagybőgő | Pa-
lásthy Zsolt- mandolin
18.00 órától ARANYECSET MŰVÉ-
SZETI EGYESÜLET MASZÍN TÁNC-
CSOPORTJÁNAK BEMUTATÓJA
Vezető tanár és koreográfus: Erdélyi
Andrea | táncosok: Palaics Eszter
és tájcsek Éva
20.00 - 22.00 TENDERFOOT BLUES
UNIT 
Fodor Dávid - dob |  Horváth Ádám -
elektromos gitár, vokál | Horváth
Bálint - akusztikus és elektromos
(slide) gitár |   Kőhalmi András -
szájharmonika, vokál | Megyeri Dá-
niel - ének
22.00-24.00 KROKODILL DUÓ 
Szentendrén a Latinbanzaiii Duó! 
McGuacho: vocal, guitar| SubAn-
selmo: vocal, guitar, accordion

KECSKÉS PRÓBATEREM  
Dumtsa - Ignatovity u. sarok)  
18.00 RÉGI TÖRÖK ZENE 
EURÓPÁBAN 
Koncert Pastinszky János pilismaróti
turkológus emlékére.  
Közreműködik: thomas Gunder-
mann (München) - duda

ELEVENKERT  
Dunakorzó 11/a  
(Dunaparti Művelődési Ház udvara) 
https://www.facebook.com/eleven-
kert
15.00  ION LUCA CARAGIALE:
KARNEBÁL 
Komédia egy felvonásban 

réz Pál fordítása nyomán írta Parti
Nagy Lajos. rendezte és a társulatra
alkalmazta Hajtó Aurél.
A Szentendrei Vándor Amatőr Szín-
pad (SZEVASZ) előadása 
Játsszák:  Bürger Zoltán, Forrás Sán-
dor, Vogel István, Kolba Vilmos, Zsol-
dos László, Bürger Dóra, Nyírő
Szilvia, Józan Ildikó, Bíró Csilla,
Bazsó Gábor
16.30 SZENTENDREI SZABADTÉRI
TÁRLAT  2013
18.00 ZSELENSZKY
19.00 TÍMÁR SÁRA ÉS A FORGÓ
20.30 KOBZA VAJK GROUP
22.00 KAMPEC DOLORES 
rossz idő esetén a programok a Bar-
langban kerülnek megrendezésre.

RÉGI SZENTENDREI 
MŰVÉSZTELEP 
(Bogdányi u. 51.)
Augusztus 31. szombat, 
18.00-23.00  
NYITOTT MŰTEREM: AKNAY JÁNOS
festőművész műtermében várja az
érdeklődőket.  

Szeptember 1. vasárnap
GYEREKFŐTÉR  
Fő tér 
11.00 - 18.00 óráig
CERKABELLA KIADÓ SÁTRA: gye-
rekkönyvek, írók, illusztrátorok 
10 - 12-ig: Ismerjük meg a kollázs
technikát  Kismarty-Lechner Zitával!
MAGICBOX - A gyorsan gondolko-
dók játéka
GYERMEKFOGLALKOZÁSOK A
Nagycsaládok Egyesülete Szervezé-
sében 
Kézműves foglalkozások | arcfestés
| ügyességi és kreativitást fejlesztő
játékok kicsiknek és nagyoknak |
óriás peca | játék csere-bere: hozd
el megunt játékodat és keress ná-
lunk cserébe egy újat!
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜ-
LET játékos állatvédelmi foglalkoz-
tató programja
11.00 DANNY MESÉL - interaktív
mese afrikai ritmusokra 
Danny Bain (USA), aki Ghánában sa-
játította el a hangszerei és a mese-
mondás titkait, 3 éve él
Magyarországon. Az előadás gyere-
keknek szól és egy ghánai xilofon
szolgáltatja a zenei aláfestést.
14.00 - 17.00 ROBÁL-DOBÁL
ZSONGLŐR DUÓ - tanítás és zsong-
lőr előadás gyerekeknek

ART6 SZALON  
Virágok és Kívánságok tere 
(Alkotmány u. 3.) 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
17.00 ÖTÓRAI TEA
teakülönlegességek kóstolása a

Darlington teaház jóvoltából
(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!) 

DUMTSAKORZÓ  
Dumtsa  Jenő u.  
Facebook/DumtsaKorzo ;
www.dumtsakorzo.hu
16.00 -17.00 TÁNCBEMUTATÓ az
orientális eredetű táncműfajok és az
ebből kialakult modern stílusokból,
az orientális táncművész, koreográ-
fus és művészeti vezető: Komáromi
Judit NESE és az Abrakadabra Has-
tánc és Művészeti Iskola válogatott
táncosaival 
17.00 -18.00 DEMETER ERIK 
Mindenki örömére  ismét fellép a
korzó felfedezettje, a fiatal és   te-
hetséges énekes-gitáros.  
18.00 - 20.00 LONG TALLSONNY
TRIÓ
A blues és rockabilly jegyében a 40-
es, 50-es évek Amerikájának zenei
kavalkádjából merített dalokkal szó-
rakoztatnak magas hőfokon.  
21.30 DIVATBEMUTATÓ: Szivárvány
redesignbyBlagoh Vazul 
Helyszín: a tourinform előtt  
20.00 - 23.00 CANARRO SWING
TRIO táncoltatós, szeretnivaló kon-

certjével  záródik a DumtsaKorzón a
fesztivál   
Jakab Viktor - gitár, Pagonyi András -
harmonika, Szakál tamás - hegedű,
ének

ELEVENKERT
Dunakorzó 11/a (Dunaparti 
Művelődési Ház udvara)

Facebook:
https://www.facebook.com/
elevenkert
18.00 VULVAKOV
19:00 RICSÁRDGÍR
20.30 TUDÓSOK
22.00 SAJNOSBATÁR
rossz idő esetén a programok a Bar-
langban kerülnek megrendezésre.

LÁZÁR CÁR TÉR
19.00 GÖRÖG TÁNCBEMUTATÓ 
ÉS TÁNCHÁZ: 
ILIOSZ görög tánccsoport és
MYDROS együttes
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VIII. SzentenDRe Éjjel-nAppAl nYItVA 



ASzentendrei Lakástárlat Alapítvány egynapos időszaki kiállí-
tásokat szervez magánlakásokban, ahol kortárs szentendrei
képzőművészeket mutat be. Ezek a rendezvények zártkörűek,

meghívásos alapon működnek, ezért az alapítvány évente két al-
kalommal nyitott lakástárlatot szervez, ahol a széles nagyközönség
számára is bemutatja mindazon művészek alkotásait, akik a meg-
előző időszakban a lakástárlatokon már szerepeltek. 

2013-ban először a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál keretében te-
kinthetők meg ezek a műalkotások  a Város Vendégházában (Fő tér
12.).  A barokk kereskedőház összes terme: szalonja, ebédlője, há-
lószobái, átriumos belső udvara válnak három napra kiállítótérré.
A lakás falai között, bensőséges térben elhelyezett műalkotás elér-
hető közelségbe kerül a közönség számára.

Kiállító művészek: Aknay János, Andrelli (Pap J. György), Bagdi Kata,
Barakonyi Zsombor, Bálint Endre, Bihon Győző, Csíkszentmihályi ró-
bert, efZámbó István, Farkas Zsófi, feLugossy László, Gy. Molnár Ist-
ván, Haász István, Jávor Piroska, Juhász Gergő, Kabó Sz. Varga
Ágnes, Korniss Dezső, Makó Judit, Pistyur Imre, Szabó tamás, tóth
Eszter, tzortzoglou Jorgosz, Végh Ildikó, Vincze ottó, Vinkler Zsuzsi.

Az alapítvány vállalt missziója a szentendrei képzőművészet nép-
szerűsítése, ebben segítenek nekik most híres- neves szentendrei és
dunakanyarbéli polgárok. Az alapítvány felkérésére kiválasztották
kedvenc szentendrei képüket, szobrukat, és hívják Önöket, hogy
Önök is válasszanak. A hírességek kedvenc műalkotásai – 150
másik alkotás társaságában – megtekinthetők a tárlaton.

Akik már választottak: Fábry Sándor, Kósz Zoltán, Kudlik Júlia, Mül-
ler Péter Sziámi, Szvorák Katalin, tóth tamás, Vadász György.

A tárlat záróeseményén kihirdetik a tárlat legkedveltebb műalko-
tásait, melyek az alapítvány honlapján és facebook oldalán lesznek
majd láthatóak. 

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

Ők már választottak! És Ön?
ÉJJEL-NAPPAL NYItott SZENtENDrEI LAKÁStÁrLAt – augusztus 30.–szeptember 1. – Fő-tér 12.

Programok

augusztus 30. péntek  18.00 – 24.00

20.00 a tárlatot megnyitja: rockenbauer Zoltán művé-
szettörténész. Köszöntőt mond: dr. Dietz Ferenc
polgármester és Gyürk Dorottya, a Szentendrei La-
kástárlat Alapítvány kuratóriumának tagja.

20.30 jazzt játszik tangóharmonikán: Kamp Alfréd
21.00 tárlatvezetés: Krizbainé Szabó Éva múzeumi 

tanácsos
22.00 gitáron közreműködik: Móró László

augusztus 31. szombat  18.00 – 24.00

18.00 kapunyitás
19.00 kerekasztal beszélgetés: efZámbó István képző-

művész, török Katalin művészeti író, Musza Györ-
gyi, a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány elnöke –
„Szentendrei képzőművészet a kiállítótér falain túl.
Műalkotások a templomdombon, a szülőotthon-
ban és a lakástárlatokon.” 

22.00 efZámbó Happy Dead Band életmód koncert

szeptember 1. vasárnap  12.00 – 18.00

12.00 kapunyitás
12.00 – 18.00 filmvetítés: szentendrei művészportrék
16.00 tárlatvezetés: Krizbainé Szabó Éva múzeumi 

tanácsos
18.00 tárlatzáró: a tárlat kedvenc képei – eredményhir-

detés

Kudlik júlia Müller péter Számi tóth tamás Kósz zoltán Szvorák Katalin
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Szentendre Város Önkormányzata 
és Martos Katalin 

tisztelettel meghívja Önt 
a Polgármesteri Galériába 

SZÁNtHó IMrE
grafikáiból és festményeiből

„Szentendrei pillanatok” 
címmel emlékkiállítás nyílik

(halálának 15. évfordulója tiszteletére)

szeptember 3-án, kedden 
17.30  órakor 

A  kiállítást megnyitja: 
dr. Dietz Ferenc  
polgármester

Közreműködik: 
Juhász Károly színművész, 

a Szentendrei Kulturális Központ
művészeti vezetője

A kiállítás megtekinthető 
szeptember 27-ig 

a hivatal ügyfélfogadási idejében 

MoLNÁr tAMÁS KIÁLLÍtÁSA

Magyar őstörténet 
képekben – sámánrajzok
A LoVASNoMÁD – SZKÍtA ŐSHAGYoMÁNY
ÉS JELKÉPrENDSZEr ErEDEtMÍtoSZA
(Harminc nagyméretű táblakép a szibériai és
sztyeppei kőbálványok, kőrajzok és emlék-
oszlopok motívumainak felhasználásával)

Vajda Lajos Stúdió Pincegaléria, 
Péter-Pál utca 6.
Szeptember 7. szombat, 18.00 óra
Megnyitja: Grandpierre Atilla, író, zenész,
csillagász
Zene: Sámándobok

ELŐSZó A KIÁLLÍtÁSHoZ

Egy varázslatosan izgalmas időutazásra
hívom kiállításom látogatóit. Szibéria törté-
nelmének eddigi leggazdagabb leleteit az
Altaj-hegység völgyeiben feltárt szkíta kori
fejedelmi sírok szolgáltatták. Ezeket a káp-
rázatosan szép aranybevonatú fafaragvá-
nyokat, drága szőnyegeket, színpompás
hímzéseket és kifinomult kővéseteket az
örökké fagyott talaj szinte épségben meg-
őrizte számunkra. A kor történelmét alakító,
sámánhitű, díszes fegyverzetű, büszke lovas
nomádok lakták egykor e zegzugos vidéket.
Az ázsiai hunok, a türkök, az avarok, a Kínát
meghódító kitajok és dzsürcsik, az Európát
is elözönlő mongolok mind Dél-Szibériából,
vagy az azzal határos végtelen területekről
indultak hódító útjukra.
(...) A világfa- és életfa motívumok, az Isten-
és állatábrázolások, valamint különösen az
olyan tanújelek, mint a kultikus kőbálvá-

nyok, a „szarvas-kövek”, a madármotívu-
mok, a háromszemű emberek és a korábbi
korokból kiásott okunyev-emlékoszlopok
sámánrajzai, mind a mai napig művészet-
történeti hidakat alkotnak a távoli misztikus
ősmúlt értékei felé. A köveken megjelenő vi-
lágfák és égboltrendszerek szimbolikus
ábrái egy távoli, igen fejlett civilizáció világ-
látásának döbbenetesen hiteles korrajzai és
lenyomatai. Ez a szkíta-szibériai művészet
igen gazdagon rétegzett és díszített, olyan
fejlett geometriai, matematikai és csillagá-
szati tudást rejt magában, amely mindmáig
tudományos megfejtésre vár. Ezek az ősi ci-
vilizációs és vizuális üzenetek feltűnő
módon elsősorban a szkíta-kori vezető réteg
monumentális sírépítményeiben fordulnak
elő. Erre az ősi kultúrára épült rá később a
hantik (osztjákok), manysik (vogulok), ujgu-
rok, hunok, avarok, magyarok népművé-
szete és vizuális kultúrája. 
Ez a szkíta-szibériai művészet szerteágazó,
sokirányú és eleven kulturális kapcsolatokat
tesz lehetővé számunkra. Ezen eurázsiai
(keleti) szellemi hatások és kötések, az ér-
tékek sokasága és gazdagsága ma még
szinte feltáratlannak és kimeríthetetlennek
tűnik. Most elérkezett végre az idő, hogy ki-
állításunk anyagával belevágjunk e felfe-
dező és múltidéző időutazásunkba! Vissza
kell térnünk és fel kell fedeznünk népünk
jelképrendszerének kimeríthetetlen ősfor-
rását! A „keleti nyitás” jegyében keressük
meg máig élő néphagyományaink távoli
gyöngyszemeit és ősi gyökereit! Induljunk el
újra őseink vándorló sztyeppei útján azért,
hogy a szakrális és misztikus múlt eme ti-
tokzatos és értékes hagyatékából felfakad-
jon végre a szépségesen gazdag magyar
múlt, jelen és eljövendő!
Kiállításom létrejötte kapcsán külön köszö-
net illeti az orosz tudományos élet és a mű-
vészettörténészi szakma azon kiváló
tudósait, akik az egyetemes emberi kultúr-
történet számára feltárták ezeket a csodá-
latos ősi kincseket. A kiállítás teljes anyagát
ezúttal felajánlom a reményeim szerint ha-
marosan megszülető Magyar Őstörténeti In-
tézet számára.

Molnár Tamás 
író, képzőművész

Kétdiplomás fejlesztőpedagógusként, 
családgondozói tapasztalatokkal, 

lakhely változtatás miatt 

KereseK új tanítványoKat
rendszeres Korrepetálásra  

szentendre és KörnyéKén.

Bátran vállalom problémás általános
iskolai tanulók felkészítését is 

pótvizsgára - vizsgára...
szinte mindenkivel szót értek... 

közel 30 éves munkám eddigi 
eredményei is ezt bizonyítják!

térítésmentes próba óra lehetséges.

Bajcsi józsef + 36 30 610 99 59  

Brainturbo
Szentendrei Nyelviskolája
2013. szeptember 30-i 
kezdéssel Angol nyelvből 
kezdőknek és haladóknak 
beszédközpontú, kislétszámú
tanfolyamot indít.

Jelentkezés 
a 06 20 240 2222

telefonon
Fekete kandúr 6 hetes kiscica 

ingyen elvihető. 06-30-324-7160
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nagy művek a Kiskastélyban
Különleges tárlat résztvevői lehettek szentendrei képzőművészek mintegy 200 ki-

lométerre Szentendrétől, a Somogy megyei Alsóbogáton. A 300 lakosú zsák-
faluban található a közelmúltban felújított Festetics Kiskastély. Ennek pompás

kiállítóterül szolgáló magtárában nyílt meg augusztus 2-án, pénteken a 20. századi
klasszikus és élő szent-
endrei művészek alko-
tásaiból rendezett
egynapos tárlat. 
A rendkívül rossz álla-
potban levő 18. századi
barokk kastélyt a köz-
ismert gyűjtő és műke-
reskedő, Nagyházi
Csaba és felesége,
Soóky Marietta, a
Nagyházi Galéria tulaj-
donosai vásárolták
meg, s közel hat éven
át több mint 100 millió
forintos ráfordítással
hozták rendbe. Eredeti állapotba állították helyre a kastélyt – a nyolc réteg festék
alatt például szépséges Dorfmeister-freskókat találtak! Nagyházi Csaba a befejezést
súlyos betegsége miatt már nem élhette meg, de felesége folytatja a kastéllyal kap-
csolatos terveik megvalósítását. A Festetics Kiskastély példaértékű helyreállításáért
tavasszal Europa Nostra és ICoMoS-díjjal tüntették ki Nagyháziékat. Az alsóbogáti
Kiskastélyban a tervek szerint évente nyílt napot tartanak, amelyre meghívnak min-
den érdeklődőt. Ezen a napon kiállítást is rendeznek Kastélytárlatok elnevezéssel.
Az első kiállítást a szentendrei művészetnek szentelték. A tárlat ötletét a kaposvári Va-
szary Képtárban látogatható Boromisza tibor-emlékkiállítás indította el, hogy Szent-
endre más művészeit is bemutassák Somogy megyében. A kiállítás ötletadói és
szervezői Kanyó Erika és török Katalin voltak, akik nagy lelkesedéssel és igen sok
munkával valósították meg nagyszerű kezdeményezésüket. A rendhagyó egynapos
tárlat résztvevői Aknay János, Apáti Abkarovics Béla, Boromisza tibor, Bukta Imre,
Csíkszentmihályi róbert, Deim Pál, Deli Antal, Diener Dénes rudolf, Kemény Zoltán,
Kósza Sipos László, feLugossy László, Modok Mária, oláh Mátyás, orbán Attila, Pál-
jános Ervin, Pirk János, Szabó tamás, Jorgosz tzortzoglou, Vincze ottó, efZámbó Ist-
ván voltak.
A sikeres, nagy visszhangot kiváltó szentendrei Kastélytárlat elvitte a távoli Somogyba
a Duna-parti kisváros méltán ismert és kedvelt kortárs képzőművészetét. 

Rappai Zsuzsa

HIRDETMÉNY

Csobánka Község Önkormányzata 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X.1.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése
alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Csobánka Község Önkormányzata ezúton 
tájékoztatja a Csobánka belterület 150/1 
helyrajzi szám alatti temetőben sírhellyel 

rendelkezőket, hogy a huszonöt éves 
használati idő leteltével az 1988. január 1.
napja előtti, megváltatlan sírhelyek újra 

betemetésre kerülnek.

Felkéri a hozzátartozókat, hogy a temetési
hely feletti rendelkezési jog meghosszabbí-
tása (újraváltása) miatt keressék a temető-

üzemeltető 
Oleandro 2000 Kft.-t 

(2013 Pomáz, József A. u. 26., Tel.: 26/323-
450) 2014. március 1. napjáig.
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Beszélgetőpartnerem július közepén
érkezett haza az ausztráliai Brisbane
városból. Dédapja, nagyapja, édes-

apja-édesanyja szentendrei kötődésűek,
édesapja és ő is a Barcsay iskola növendéke
volt. Bár a Veres Péter Gimnáziumban érett-
ségizett az idén, szorosan értelmezve is az
iskoláját, városunkat és természetesen ha-
zánkat képviselte a nemzetközi diákolim-
pián való szerepléssel Leitereg András. 

Mit kell tudnunk a nemzetközi diákolim-
piákról?
A középiskolások számára talán ezek a leg-
rangosabb megméretettések. Sok évtizede
kimunkált rendszere van a „klasszikus” tu-
dományágakban. Édesapám is részt vehe-
tett az 1986-os fizikai diákolimpián
Londonban, így felvételi vizsga nélkül kínál-
ták fel neki bármely egyetemre a beiratko-
zást. A diákolimpiák rendszere nem
változott azóta sem, de a tudományok ro-
hamos fejlődése szinte kikövetelte, hogy az
informatika is felkerüljön a rangos listára.
1989-ben az első Nemzetközi Informatikai
Diákolimpián 13 ország vett részt, az idein,
Ausztráliában 81 ország versenyzett. Válto-
zatlan a versenyek rendszerében, hogy egy-
egy ország négyfős csapatot küldhet a
megmérettetésre.

Hogyan lehet elérni, hogy az ember
részt vehessen egy ennyire rangos ver-
senyen? 
Mandátumot szerezni az országos Középis-
kolai tanulmányi Versenyek (oKtV) progra-
mozási kategóriájában elért eredménnyel
lehet. Igyekeztem az évek során folyamato-
san jelen kell lenni a „szakma” élmezőnyé-
ben, sok versenyen értem el jó eredményt. A
válogatót az Eötvös Lóránd tudományegye-
tem tanárai irányítják, több lépcsős verse-
nyeztetéssel szűrik ki azt a négy diákot, akik
indulhatnak Magyarország színeiben. A válo-
gató versenyt harmincan kezdtük, a negye-

dik szakasz elejére tízen maradtunk. A kije-
lölt versenyzőknek még kétszer három nap
központi felkészítés állt rendelkezésükre,
ezeket a foglalkozásokat is az ELtE-n Horváth
Gyula és dr. Zsakó László tanárok tartották.

Sikeredben milyen szerepe volt a Veres
Péter Gimnáziumnak és a családodnak?
Édesapám villamosmérnök, számítógépes
hálózatokkal foglalkozik, édesanyám infor-
matikát és matematikát tanít. Öcsém és én
is rendszeresen indultunk az általános és
középiskolai matematika-, fizika- és infor-
matikaversenyeken. A Barcsay iskolában
mindkettőnknek anya volt az első informa-
tika tanára, először vele tanultam progra-
mozni. Az utóbbi években pedig már én
írtam programokat az ő tanítványainak, il-
letve közösen tanítottuk a diákokat robot-
programozásra. A Veres Péter Gimná -
ziumban elsősorban magyar irodalomból és
nyelvtanból gyarapodtam sokat, ösztönzést
kaptam a nyelvvizsgák megszerzéséhez,
sok közösségi és kulturális eseményen 
vehettem részt. A legnagyobb szerencse
Dankovics Attila iskolatársam (szintén diák-
olimpikon) jóvoltából ért, aki elhívott a 
budapesti Fazekas Mihály Gimnázium prog-
ramozási szakkörére. Ide országos és nem-
zetközi sikereket elért végzősök,
egyetemisták hívták meg fiatalabb verseny-
zőtársaikat, hogy saját tapasztalataikat to-
vábbadják. tavaly rendszeresen részt
vettem Korándi Dániel, illetve Szenczi Zoltán
foglalkozásain, a verseny előtt Weisz Ágos-
ton szakkörére mentem el. Ezek a foglalko-
zások nagyon jó alapokat adtak az otthoni
önálló feladatmegoldáshoz.

Az olimpiát mindössze két hét válasz-
totta el az érettségitől. Nem okozott ez
gondot a szóbeli vizsgákra való felké-
szülésben?
Szerencsére a német középfokú nyelvvizs-
gát, az emelt angol és az emelt informatika

érettségit előrehozott vizsga formájában
már a korábbi években letettem, így a finis-
ben már csak a magyar és töri szóbelire kel-
lett összpontosítanom. A felvételin a
lehetséges 500 pontból 489-et gyűjtöttem.

Kik voltak a csapattársaid, hiszen né-
gyen képviseltétek Magyarországot?
Két társam a Fazekas Mihály Gimnázium di-
ákja volt, egy a debreceni Fazekasba jár.
Név szerint: Weisz Gellért, Simig Dániel és
Nagy Vendel.

Eredményeitek?
Weisz Gellért ezüst-, Nagy Vendel bronzér-
met kapott, Simig Dani és én a mezőny má-
sodik harmadában végeztünk.

Többet vártál magadtól?
Szerettem volna éremmel hazatérni. A válo-
gatóversenyek eredménye alapján az első
helyen kaptam jelölést az utazó csapatba.
Számítottam rá, hogy az olimpiai feladatok
lényegesen eltérnek a magyar versenyeken
megszokottaktól, és a „problémamegoldás-
ban” sokkal gyakorlottabb fazekasos diákok
nagyobb eséllyel indulnak. Ez így is történt.
Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a 81
országot képviselő 317 fős nemzetközi me-
zőnynek még a sereghajtói is a programo-
zás jeles művelői, a sok tízezres
korosztályunknak kiemelkedő tehetségei.

Fárasztó volt a Földgömb közel kéthar-
madának a körberepülése?
Az oda-vissza út meghaladta a harmincezer
kilométert, kétszer kellett átszállni, Frank-
furtban és Szingapúrban. A Föld forgása
miatt odafelé másfél napig, visszaúton
„mindössze" egy napig repültünk. Célállo-
másunk a déli féltekén volt, ezért belekós-
tolhattunk az ausztrál télbe is.

E. L.

Szentendrei diák 
a kenguruk földjén

Leitereg András

A brisbane-i nemzetközi diákolimpián 

81 ország diákjai mérték össze tudásukat
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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

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

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

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

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás

Idén újra részt vettek táncosaink az ESDU WorLD DANCE MAStErS világbajnokságon,
ahol ismét jó érzés volt Welldance-esnek lenni, hiszen egyrészt már ismerősként üdvö-
zöltek minket Porec-ben, másrészt ismét több dobogós helyezéssel tértünk haza. Ahogy

már korábban beszámoltunk róla, a magyarországi kvalifikáción mindkét formációnk és
szóló táncosunk is kijutott a világbajnoki döntőre, a junior formációnk és egyéni verseny-
zőnk ráadásul 1. helyen! Az idei nemzetközi verseny öt napon át tartott, ahol rengeteg él-
ményben és programban volt részünk. részt vettünk külföldi trénerek képzésein, láttunk
fantasztikus táncos produkciókat, felfedeztük a gyönyörű rovinj-t és Vrsar-t, buliztunk egy
hatalmasat a tengerparton, és nem mellesleg táncoltunk a világbajnokság döntőjében,
ahol két dobogós helyezést is sikerült elérnünk.
A junior formációnk, a Welldance Chicks eddigi legjobb teljesítményével a nagyszerű 2. he-
lyen végzett, és szóló táncosunk, Farkas Nóri is ezüstérmet szerzett idén kategóriájában,
valamint a Welldance team elnevezésű felnőtt formációnk a 6. helyen zárt.
A világbajnoki ezüstérmeseink 2013-ban: Bajna Dorottya, Balogh Laura, Érsek Alda, Farkas
Nóra, Horkai Alexandra, Horkai Nikoletta, Hornyák Bianka, Kiss Mónika, Kiss rebeka, Marót
Julianna, Miklós renáta, Nagy Míra, Sárközi Panna, tordai Lili, Wachsler Anna.
A fantasztikus eredményekre és táncosainkra nagyon büszkék vagyunk, és ezúton is kö-
szönjük a szülőknek, akik támogatták a táncosok VB-n való részvételét, illetve hatalmas kö-
szönet minden kísérőnek, akik kiutaztak a döntőre, segítették a csapatokat az
előkészületekben, és lelkesen szurkoltak a Welldance-es táncosoknak.
Hajrá Welldance a következő táncos sikerek felé!

Bővebb információ: www.welldance.hu
Szépolt Gabriella W.S.E. elnök

DObOgóS WellDAnCe-HelYezÉSeK 
Az IDeI eSDU Vb-n IS

lAbDARúgÁS

Megkezdődött a 2013-14-es labdarúgó-
bajnokság őszi idénye. Környékünk csa-
patai közül a legmagasabb szinten - NB
II-ben – „II. o. Közép B” a Dunakanyar
SE/DKSE-Szentendre Kőzúzó u. – Batári
Csaba focisulija – utánpótlás csapatai
szerepelnek (U21, U17, U15, U13), a
többi környékbeli csapat a megyei
másod- és harmadosztályban küzd a
pontokért (jelenleg valamennyien 
bajnokesélyesek!).

Az első forduló kiemelkedő összecsa-
pása tahitótfalun volt, ahol a  Dunaka-
nyar SE U21-es gárdája a Salgótarjáni
BtC-t fogadta, és magabiztos, helyen-
ként jó és szép játékkal 4-1-re nyert.
(Hazai mérkőzéseit a Kőzúzó utcai pálya
felújítása miatt a Dunakanyar SE tahi-
tótfalu pályáján játssza egyelőre).
A mérkőzés első negyedórája nagy hazai
fölényt hozott – 3-4 gólhelyzet – és a fe-
kete-fehér csíkos mezes salgótarjániak a
nagy nyomást a 8. percben nem tudták
kivédeni: 1-0 (góllövő Krasznai Vilmos).
Néhány perc kiegyenlítettebb játék kö-
vetkezett, de a félidő vége megint Duna-
kanyar SE fölénnyel telt, és jött a
második gól (Baranyai Márk).
A második játékrész elején hullámzó me-
zőnyjáték végén a tarjániak szépítettek
2-1 (Sebő Martin), de egyenlítési esélyü-
ket a narancs-fekete mezes DKSE fiatal-
jai szertefoszlatták Lénárt Kristóf és
Dankovics Máté révén: 4-1. Csapatunk
megérdemelten nyert, és az első helyen
áll!

további eredmények körzetünkből
Megyei II. o.: 
Leányfalu – Pilisszentiván 0-1
Budakalász – tárnok 0-0
Dunakeszi – Pomáz 5-1
Üröm – Szigetmonostor 2-2

Gerlai P.



tájfutó bajnokság a városban
A tabáni Spartacus és a Hegyisport Szentendre tájfutói rendezik meg
szeptember 7-én Magyarország rövidtávú országos tájékozódási futó-
bajnokságát Szentendrén. Legutóbb hat éve volt ilyen verseny a Skan-
zenben. 
A versenyközpont a Kálvária téren lesz. Délelőtt fél 10-12 óra között a
Püspökmajor-lakótelepen kerül sor a selejtezőkre. A döntőkre délután fél
4-6 óra között a Belvárosban a Szamárhegytől a Paprikabíró utcáig 29
kategóriában, közel ezer sportoló méri össze erejét 14-85 éves korosz-
tályokban.
A verseny lényege, hogy a kijelölt ellenőrző pontokat tetszés szerinti út-
vonalválasztással, de megfelelő sorrendben, a legrövidebb idő alatt kell
teljesíteni. A kategóriák legjobbjai 10-15 perces időket futnak, így egy-
idejűleg csak 100-150 versenyző lesz a „városi terepen”.
Egy könnyű, nyílt kategóriában bármely helyi lakos vagy turista indulhat,
aki a Kálvária téren jelentkezik 10 óráig.
A rendezvény miatt szombaton a Paprikabíró utcai Nagyparkoló és a Kál-
vária tér alsó része zárva lesz az autósok elől. A szervezők biztosak benne,
hogy a város lakóinak nem okoznak kellemetlenséget. Ehhez kérünk mi-
nimális segítőkészséget a közlekedőktől. 
A verseny védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester és Monspart Sarolta vi-
lágbajnok, a MoB alelnöke.
Másnap az Anna-völgyi régi lőtér környékén kerül megrendezésre az or-
szágos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság. Máthé István
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Szentendrei 
nagy Sportágválasztó

Gyere kerékpárral és kipróbálhatod magad 
a terepkerékpár ügyességi pályán!
Számos különlegességgel várunk!

• aerobic 
• aikido 
• asztalitenisz 
• atlétika 
• baseball 
• boksz 
• búvárrégészet 
• búvárúszás 
• cheerleading 
• futás 
• futball 
• íjászat 
• judo-cselgáncs 
• kajak-kenu 
• karate 
• kardművészet 
• katonai közelharc 
• kempo 
• kerékpár 
• kerékpáros túrázás 
• kettlebell 
• kézilabda 
• kosárlabda 
• könnyűbúvár 
• kötélugrás 

• krav maga 
• kungfu 
• lábtenisz 
• lovaglás 
• lovasíjászat 
• női kézilabda 
• ovitorna 
• öttusa 
• röplabda 
• sakk 
• sárkányhajó 
• Speed Stacks 

(sport poharak) 
• sportlövészet 
• sporttánc 
• strand kézilabda 
• szinkronúszás 
• tájékozódási futás 
• tenisz 
• terepkerékpár 
• thaibox 
• triatlon 
• úszás 
• vívás 
• vízilabda

Sportágválasztó ovisoknak is
Idén először szeptember 6-7-én Szentendrén, a Postás
strandon is megrendezik a Nagy Sportágválasztó rendez-
vényt, amelyen az érdeklődök megismerkedhetnek  az
ország egyetlen sportágválasztó óvodájával, a budakalá-
szi Csupa Csoda Ház óvodával.
Az óvoda-bölcsőde több mint tíz éve működik, tavaly óta
új, speciális sportágválasztó programmal. Heti ötször já-
tékos spotfoglalkozás keretein belül a gyerekek megis-
merkednek a különböző sportmozgásokkal: szertorna,
úszás, judo, atlétika (futás, dobás), labdás előkészítő
(foci, kézilabda). A sporttevékenységek különböző hely-
színeken szakedzők vezetésével folynak. A program ter-
mészetesen illeszkedik a kor szigorú követelményeit
figyelembe vevő általános óvodai programhoz is. 
Az óvoda fő célkitűzésének tekinti az „Életen át tartó spor-
tolás megalapozását”, mivel a mozgás fejleszti az 
állóképességet, a testi koordinációt, a keringést, az
egyensúlyérzéket, az izomrendszert és az egész szemé-
lyiséget is. A sportági kultúrák megismertetése mellett
nem feledkeznek meg a környezettudatos egészséges
életmódról sem.
Az óvodai csoportba augusztus végéig még lehet 
jelentkezni a rendezvény helyszínén, a 06-30-228-7833
és a 06-30-347-6365 telefonszámokon, a
rumm.era@gmail.com e-mail címen, illetve az óvodában
(Budakalász, Szentendrei út 7.) rummel Erika intéz-
ményvezetőnél.

www.csupacsodahaz.hu
www.sportagvalaszto.hu
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ADÁSVÉtEL

Eladó kombinált hűtő 18 000, régi
hűtő 1500, régi fotel 1000 Ft-ért.
tel. (26) 310-675.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, régiségeket. tel.
(26) 385-387.

ÁLLÁSt KÍNÁL

Szentendrei étterembe pultost és ki-
segítőt keresünk, hétvégékre is. tel.
06-20-582-8847, (26) 311-175.

Szentendre belvárosába újonnan
nyíló fodrászszalonba műkörmöst,
pedikűr-műkörmös munkatársat ke-
resünk. tel. 06-20-933-8115.
keretbe

Szentendre belvárosában működő
étterembe szakácsot keresünk. tel.
06-30-600-8165.

ÁLLÁSt KErES

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

EGÉSZSÉG

Autisták terápiája, fejlesztése, mű-
vészetterápiák! Lelki stresszhelyze-
tek és életkrízisek akut kezelése,
traumás emlékek feldolgozása. tel.
06-30-552-1677.

Pedikűr-körömgomba- és bőrgomba-
kezelés, tanácsadás. tel. 06-30-949-
6456.

Állapotfelmérés alapján személyre
szabott program az egészsége
helyreállítására. Mellékhatások
nélkül gyógyulhat. szentendrei-
egeszsegkozpont.webnode.hu. 
tel. 06-30-955-0235, 06-20-430-
9999.

EZotÉrIA

tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki segít-
ség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. tel. 06-30-
605-7199.

KIADó LAKÁS

A Kőzúzó utcában kétszobás lakás
saját mérőkkel kiadó. tel. (26) 318-
776, 06-70-944-0859.

Kertes házban különálló kis lakás
kiadó 1-2 fő részére. 1 szoba, zu-
hanyzó, WC, konyha, előtér, terasz.
tel. 06-70-634-3764.

Különálló lakrészben szobák kiadók.
tel. (26) 310-675.

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

Szentendrén családi ház alsó szintje
különálló bejárattal hosszú távra
kiadó. 70 000 Ft rezsivel. tel. 06-30-
873-5173.

Albérlet kiadó. tel. 06-30-854-2277.

Szeptembertől kiadó Leányfalun 50
nm-es lakás garázzsal. Havi 50 000
Ft + alacsony rezsi. tel. 06-30-238-
0928.

A Püspökmajor-lakótelepen II. eme-
leti, 2 szobás, távfűtéses lakás hosz-
szú távra kiadó. tel.
06-70-561-4296, 06-20-980-7643.

Felújított, 56 nm-es, I. emeleti, saját
fűtéses lakás a Dózsa Gy. út belső
részén hosszú távra kiadó (60 ezer
Ft + járulékok). tel. 06-20-239-
1299.

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

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

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

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

LAKÁS, INGAtLAN

60 nm-es, csúszózsalus lakás 20
nm-es pincével eladó. tel. (26) 300-
948.

Szentendre déli részén külterületi
szántó – 20 ezer nm – eladó. Ára
6000 Ft/nm-. tel. (26) 310-221.

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 öröklakást,
családi házat (félkészen is érdekel)
Szentendén és környékén, Eszter-
gomban, Visegrádon és Vácott. Köl-
tözés azonnal lehetséges. tel.
06-70-382-0822.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11 millió
Ft. tel. 06-30-605-7199.

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

A Füzesparkban 54 nm-es, teher-
mentes, azonnal költözhető örök-
lakás tulajdonostól eladó. tel.
06-70-252-1547, 06-30-255-
6273.

Szentendrei lakóparkban új épí-
tésű, panorámás, 130 nm-es, 5
szobás (nappali 44 nm) ikerházfél
475 nm-es kerttel tulajdonostól
eladó. Ár: 37,5 millió Ft. tel. 06-
20-991-3375, 06-30-933-3320.

oKtAtÁS

rajz-, festés- és művészettörténet
tanítást, érettségire, felvételire fel-
készítést vállal képzőművész nagy
tapasztalattal. tel. 06-30-617-6750.

Matematika-korrepetálás, érettsé-
gire felkészítés nagy gyakorlattal a
Belvárosban. tel. 06-30-642-3379.

Matematika-, fizikatanítást, érettsé-
gire felkészítést vállalok általános-,
közép- és főiskola szinten. Házhoz
megyek. tel. 06-30-347-8843.

rÉGISÉG

GYŰJtEMÉNYt (bélyeg, képeslap,
pénz, plakett. jelvény, katonai, keleti
stb.) vásárol magángyűjtő. Pál Ist-
ván. tel. 06-20-947-3928.

SZoLGÁLtAtÁS

Minőségi kertek-, öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése és fenntar-
tása 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. Hétvé-
gén 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 Szentend-
rén. Manikűr, thai talp- és láb-
masszázs referenciával. tel.
06-20-514-3323.

ÜDÜLÉS

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

ÜZLEt

Üzlethelyiség eladó a Füzesparkban.
tel. 06-20-918-9165.

Bérelhető a főút mentén 40 nm-es
üzlethelyiség nagy reklámfelülettel,
parkolóval. Nagyon jó hely. tel. 06-
30-299-0376.

Kedves olvasóink!
Lapunk legközelebbb szeptember 9-én jelenik

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

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

Számítógépszerviz
06 20 94 55 432
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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!

2000 szentendre, kőzúzó u. 26.

Tel./fax: 26/310-882, 301-272
nyitva tartás: H-cs: 7.00-16.30
P: 7.00-16.00, szo: 8.00-12.00
e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu

Jazztánc SZENTENDRÉN
B E I R A T K O Z Á S  

TANFOLYAmI ÓRÁK A BARCSAY J. ÁLT. ISKOLA SZÍNHÁZTERmÉBEN: 
KISISKOLÁS CSOPORT – BALETT ÉS JAZZTÁNC
(6-8 éveseknek): hétfő-szerda 16.00–17.00
JUNIOR CSOPORT – BALETT ÉS JAZZTÁNC
(9-14 éveseknek): hétfő-szerda 17.00–18.10

TANFOLYAmI ÓRÁK A FORmA STÚDIÓBAN:
ÓVODÁSCSOPORT – GImNASZTIKA ÉS BALETT ELŐKÉSZÍTŐ 
(4-6 éveseknek): kedd-csütörtök 17.00–17.45

(Az időpontok tájékoztató jellegűek, változás lehetséges.)

BEIRATKOZÁS: SZEPTEmBER 11-ÉN (szerda) 16.00–18.00  
A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJÁBAN

Info.: Pintér Andrea 06-30/399-44-65
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A HÉV-vel utazók biztosan örömmel vették
észre, hogy a napokban az állomás pe-
ronja szebb és esztétikusabb külsőt ka-
pott. Szentendrei fiatalok munkájának
köszönhetően a speciális graffiti festékkel
türkizkékre lefújt peronoszlopokon szent-
endrei motívumok – tetősziluettek – lát-
hatók.

Az oszlopok festésének ötlete Holló Dávid,
Egyesült Államokban tanuló egyetemistáé
volt, és barátai, a szintén formatervezést
tanuló Vigyázó András és oláh Péter segí-
tettek a megvalósításban. A felújítás költ-
ségeit Dávid családja állta.
A facebookon meghirdetett kezdeménye-
zéshez sokan csatlakoztak, az alapozási
munkákban mintegy húszan vettek részt.
A festés négy napig, helyesebben négy éj-
szaka tartott, hiszen a fiatalok este 7-től
hajnali 4-ig dolgoztak. Céljuk a városszé-
pítésen és a közösségformáláson túl az
volt, hogy elinduljon a városban egy pozitív
változás, bízva abban, hogy mások is kö-
vetik példájukat.
Az augusztus 21-i ünnepélyes átadón a
Budapesti Közlekedési Központ vezér-
igazgató-helyettese, Somodi László el-
mondta, hogy az állomás – ahol naponta
60-70 ezer ember megfordul – megújítá-
sát már korábban elkezdték: modernizál-
ták az utastájékoztatást, komfortosabbá
tették a helyiségeket, esztétikusabbá a
berendezéseket. 
Dr. Dietz Ferenc polgármester a 2009-ben
indított 1000év+ program kapcsán el-
mondta, hogy a városfejlesztés csak akkor 

lehet sikeres, ha széles összefogás van
mögötte. tapasztalata szerint városunk-
ban erős az együttműködési szándék,
egyre többen csatlakoznak a kezdemé-
nyezésekhez. 
A majdnem napra pontosan 125 éves HÉV
– az első járat 1888. augusztus 17-én in-
dult Szentendre és a Filatorigát között –
kapcsán elmondta, hogy sok minden vál-
tozott, de még sok fejlesztésre van szük-
ség, ezért is példaértékű a fiatalok
munkája. Végül a polgármester oklevelet
adott át a legtöbbet dolgozó fiataloknak:
Holló Dávidnak, oláh Péternek, Szabó Lil-
lának és Vigyázó Andrásnak. A városveze-
tés részéről a szervezésben dr. Szilágyi
Enikő, Sándorné Vincze Viktória és Mos-
kovits Péter segített.

Fiatalos dizájn a HÉV-állomáson

Szentendre önkormányzata is hozzájárult

a HÉV-állomás szépítéséhez: felújították

az ivókutat és teljes körűen renoválták a

mosdóhelyiségeket.


