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Eladó ingatlan

Szentendre város Önkormányzata 
pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, 6360 hrsz-ú, természet-
ben Barackos úton lévő, 562 nm 
nagyságú, beépítetlen terület 
megnevezésű önkormányzati tulaj-
donú ingatlan értékesítésére 

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
a Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.

a pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
július 5. 9:00 óráig (városház tér 3. 
I. emelet) kell benyújtani. 

Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

Szentendre 
ÉS vIDÉKE

pályázatFoRGalmI REnD válToZáS! 
úTlEZáRáS aZ EGÉSZSÉGnaP
IDEjE alaTT!

Június 11. (szombat) 08:00–18:00 óra kö-
zött:
• Lázár cár tér és a Duna-korzó Péter-Pál
utca Rév utca közötti szakasza

FENTI TERÜLETEKEN PARKOLNI SEM
LEHET! Megértésüket köszönjük!

VAKÁCIÓ EGÉSZSÉGNAP
2016. június 11. szombat, 9:00–17:00 – Duna-korzó
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másfél éve a Párbeszéd Szentendréért
konzultációsorozat volt az új városvezetés
első jelentős megmozdulása a városban.
mi az oka, hogy a párbeszéd folytatódik, és
miért épp most?
Úgy gondolom, a párbeszéd a város lakói és
vezetői között folyamatos, nem kellenek
ehhez nevesített akciók. Inkább csak a mó-
dozat változik: újabb és újabb formákat ke-
resünk a párbeszédnek. Ilyen volt tavasszal
a sikerrel bevezetett online lakossági
fórum, vagy az aktuális témákról szektoron-
ként, társadalmi csoportonként folytatott
egyeztetések, mint a közelmúltban tartott
egészségügyi konzultáció, vagy a nyugdíjas
szervezetekkel folytatott megbeszélés. De
itt kell megemlíteni a kulturális szereplők-
kel és a művészekkel rendszeresített talál-
kozókat is.
Másfél éve, munkánk kezdetén a Párbe-
széd Szentendréért konzultációsorozat
során a helyiekkel közösen határoztuk meg
legfontosabb stratégiai céljainkat. Kiderült:
a polgárok fejlődő és jól működő várost,
rendet, biztonságot, valamint virágzó kö-
zösségi életet szeretnének. Ezért a straté-
giánk három fő pilléreként az épített
környezet fejlesztését, a közszolgáltatások
minőségének javítását és a közösségépí-
tést jelöltük ki.
Úgy vélem, ideje felmérni, hogy meddig jutot-
tunk a kijelölt úton. Ezért kérem most, másfél
évvel az első lépések után: álljunk meg egy
pillanatra, és értékeljünk! Tudni szeretnénk,
hogy azok, akikért dolgozunk, hogy látják
munkánkat, eddigi eredményeinket.

mire számít? Ön hogy látja a városvezetés
eddigi működését?
Bízom a helyi polgárok realitásérzékében.
Az biztos, hogy olyan óriási kívánság- és
igényhalmazzal szembesülünk, aminek
képtelenség maradéktalanul megfelelni.
Megfigyelhető ebben némi aránytalanság
és csodavárás is, de ez érthető, ha a várost
terhelő évtizedes lemaradásokat vesszük
sorra. A legjellemzőbb ez az épített környe-
zet, az úthálózat tekintetében. Mindenna-
pos tapasztalat az is, hogy az önkor-
mányzatot keresik meg olyan problémákkal
is, amelyek nem tartoznak a hatáskö-
rünkbe, hanem a nagy szolgáltatók felada-
tai (víz- és csatornaügyek, közútkezelési
feladatok). Azon túl, hogy folyamatosan
egyeztetünk a szolgáltatókkal és felügyel-
jük a tevékenységüket a helyiek érdekében,
fontos megértetnünk, hogy az önkormány-
zat hatásköre is megszabott, hiába van a
területünkön egy problémás útszakasz
vagy vízügyi létesítmény, ha annak kezelése
nem a város feladata és lehetősége.

mit tehet az önkormányzat az anyagi ere-
jén vagy a hatáskörén túlmutató az esetek-
ben?
Ahogy mondtam, a szolgáltatókat folyama-
tosan számon kérjük. A 11-es út a jó példa
erre: kitartó egyeztetésekkel előbb azt
értük el, hogy a főutat rendszeresen taka-
rítsa a Magyar Közútkezelő Nzrt., majd a
folytonosan meghibásodó közlekedési lám-
pák javíttatásában jutottunk eredményre,
most pedig már a zöldhullám megvalósítá-
sán dolgozunk. Ugyanígy állandóak az
egyeztetések a DMRV-vel, a vízügyi szolgál-
tatóval is. Az épített környezet évtizedes le-
maradását pedig kis lépésekben, lassan, de
biztosan igyekszünk ledolgozni. építettünk
két új útszakaszt (Nap utca, Mandula utca),
és az utak, járdák fejlesztésére saját mo-
dellt dolgoztunk ki. Az 1+1 program, mely-
ben utcaközösségek vagy vállalkozók
jelentkezhetnek 50%-os önkormányzati
hozzájárulásra, sikerrel zajlott az elmúlt
évben és zajlik jelenleg is.

azt gondolom, hogy szép és egyben szim-
bolikus eredmény, hogy száz férőhelyes új
óvoda épült a városban. Ez nem csak egy
beruházás, hanem üzenet a jövőnek: Szent-
endrén helyük van a gyermekeknek. az
óvoda beruházáshoz kapcsolódik az Egres
úti híd bővítése, a hozzá tartozó útszakasz
felújítása, ami a következő hónapok fel-
adata lesz.
Az iskolák állagmegóvására, fejlesztésére
évente 48 millió forintot költünk. 40 év után
rendbe tettük a város egyik kapujának szá-
mító aluljárót és 150 milliós KEOP-támoga-
tással fontos középületek energetikai
felújítása valósult meg. Ugyanakkor szem
előtt tartva a lakossági konzultációk fontos
üzenetét, hogy ne csak a belvárost fej-
lesszük, ügyelünk arra, hogy a város min-
den részén érezhető legyen a pozitív elmoz-
dulás. Az uniós és kormányzati támogatást
hozó Concerto-programmal és a Dunyha-
projekttel energiahatékony beruházások
valósultak és valósulnak meg a város kü-
lönböző lakóterületein.
Az önkormányzathoz irányuló igényeket,
kéréseket az egész közösség szempontjá-
ból priorizáljuk. Nem költünk aránytalanul
sokat a belvárosra, de figyelünk arra, hogy
a fejlődés folyamatos legyen: alakul a
korzó, az infrastruktúrafejlesztésnek 
köszönhetően pedig idén már legálisan 
fogadhat fürdőzőket a Postás strand. Visz-
szautalva a párbeszéd új formáinak keresé-
sére: a Postás strand is jó példa erre,
esetében a közösségi tervezést próbáltuk
ki sikerrel.

Hogyan tovább?
Célunk, hogy a lehető legtöbb fejlesztési
forrást hozzuk a városba. Ez adhatja a jö-
vőbeni lépéseink keretét, a növekedés irá-
nyát. A mindennapokban pedig végig
fenntartjuk a lakossággal a mindenkori két-
irányú kommunikációt: közös a tervezés,
folyamatos az egyeztetés a megvalósítás
során. Ezt szolgálja a május végén indult
elégedettségi felmérés is.

Hogyan zajlik a gyakorlatban a városlakók
véleményének kikérése?
Május 30-tól két héten át közvélemény-
kutatást tartunk, melynek hagyományos
és elektronikus módját is alkalmazzuk.
Arra kérjük a polgárokat, válaszoljanak
kérdéseinkre honlapunkon (www.szent-
endre.hu), vagy ha úgy kényelmesebb, a
városban felállított „párbeszédpontoknál”
(SzEI előtt, HéV-állomásnál, piacnapokon
a piacon), ahol hagyományos módon, kol-
légáink segítségével tölthetik ki a kérdőí-
vünket.

mikor és hogyan értesülhetünk a felmérés
eredményéről?
Online felületeinken és a Szentendre és Vi-
déke című lapban is beszámolunk a tapasz-
talatokról és a levont következtetésekről a
nyár elején. Nyitottak vagyunk a vélemé-
nyekre, kérjük az itt élőket, osszák meg ve-
lünk gondolataikat közös ügyeinkről!

n TAKáCS JUDIT

Elégedettségi felmérés 
– folytatódik a Párbeszéd Szentendréért
Interjú verseghi-nagy miklós polgármesterrel
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Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nyei (SzEI) 2015 júliusában nyújtotta be pá-
lyázatát a Török Együttműködési és
Koordinációs Ügynökségnek (TIKA), mely
egészségügyi eszközbeszerzésre kínált le-
hetőséget. Az ügynökség a maximálisan
kérhető 30 milliós műszerigényből 15 millió
Ft értékben támogatja orvosi műszerekkel,
eszközökkel a rendelőintézetet. Az eszkö-
zök elsősorban a műtő felszerelését képe-
zik (műtőasztal, altatógép, betegőrző
monitorok, kötözőkocsi, kórtermi ágyak,
sterilizáló dobozok), de van köztük fiziothe-
rápiás műszer és egy, az egész rendelő szá-
mára alkalmas véralvadást meghatározó
gyorsteszt is.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester kö-
szöntőjében üdvözölte a jó célokat szolgáló
példás összefogást. Kiemelte: a Közép-Ma-
gyarországi régió pályázati forrás szem-
pontból nincs szerencsés helyzetben.
Szentendrének minden lehetőséget meg
kell ragadnia, ha fejlesztési forrásokról van
szó. Több esetben – például a kerékpárút
fejlesztésben, vagy turisztikai beruházások
esetében összefogunk a környékbeli telepü-
lésekkel, és konzorciumokat alapítunk.
Jelen esetben pedig nem uniós pályázat se-
gítségére hagyatkoztunk, hanem a TIKA, a
Török Együttműködési és Koordinációs
Ügynökség alapítványánál pályáztunk. Az itt
látható műszerek bizonyítják, hogy sikerrel
– mondta a polgármester.
Verseghi-Nagy Miklós köszönetet mondott
a közvetítőnek, dr. Vadkerti Istvánnak, aki
felhívta figyelmet a lehetőségre, valamint dr.
Pázmány Annamáriának, a SzEI vezetőjé-
nek kitartásáért és elkötelezettségéért.
A SzEI egynapos sebészetén tartott átadó
ünnepségen Sakir Fakili nagykövet hangsú-
lyozta: Törökország mindig is élen járt a hu-
manitárius segítségnyújtásban, jelenleg is

2,6 millió szír menekültet fogad be az or-
szág. Örömmel segítünk. A magyarokat Tö-
rökországban testvéreinknek tekintjük –
fogalmazott a nagykövet. Szentendre a mű-
vészetek városa, magam is többször elláto-
gattam a művésztelepre. A művészeket is
gyógyítják itt, ezáltal az adománnyal a mű-
vészeteket is támogatja a TIKA – mondta
Sakir Fakili. Hozzátette: azt kívánja, minden-
kinek hasznára és egészségére váljon az
adomány.
Havva Pinar Özcan Kücükcavus, a TIKA ko-
ordinátora beszédében reményét fejezte ki,
hogy az egészségügyi együttműködést a
felek további területekre terjesztik ki. A TIKA
folytatja a két ország között hidakat építő
projekteket az egészségügy területén és
más területeken is – jelentette ki a koordi-
nátor asszony.
Dr. Pázmány Annamária, a SzEI intézmény-
vezetője beszédében nagyra értékelte, hogy
kultúrák ütközése közepette is van példa a
békés célokért való együttműködésre. Kö-
szönetet mondott az adományozóknak és
az együttműködést segítőknek. Ezentúl
minden betegágy mellett őrzőmonitor állhat,
és a véralvadásteszt egy-két perc alatt elké-
szül, míg eddig csak másnapra volt ered-
mény – sorolta az adományozás közvetlen
hozadékait az intézményvezető.
Az önkormányzati fenntartású szakorvosi
rendelőintézet Szentendre város és vonzás-
körzete, összesen 13 település 81 000 ál-
landó lakosa járóbeteg-szakellátását és
gondozását, valamint egynapos sebészeti
ellátását végzi. A rendelőintézet a most ka-
pott felszereléseknek köszönhetően még
hatékonyabban tud segíteni az ideérkező
pácienseknek.

Az ünnepi átadón Kulcsár Máté gitárjátékát
élvezhették a résztvevők.

Ünnepélyes műszerátadó a SZEI-ben
15 millió forint értékű orvosiműszer- és eszközadományt adott át ünnepi keretek között a SZEI-ben a Török Együttműködési 
és Koordinációs Ügynökség. az adomány segítségével elsősorban az egynapos sebészet műtőjének felszerelését bővítették.

Török gyerek 
gyógyítja…

Családunk 17 éve költözött Szentend-
rére. A templomdombi katolikus temp-
lom lába, a zsidó imaház kavicsai és 
a görögkeleti nagytemplom keresztje
alatt élünk lassan két évtizede, három
lányunkkal. Van egy török barátunk.
Nem felszínes hétköznapi kapcsolat ez,
hanem  amolyan másoknak is kíván-
ható, szívig ható barátság. Neki is kislá-
nya van. Nemrég együtt játszottak a
mieinkkel izgalmas, boltíves pincénk
zugaiban, közös nyelv és érdek nélkül.
Irigyeltem őket. Barátom, Ahmet is.
Meséltem neki a mi Gárdonyi Gézánk-
ról, a patakparton játszadozó Cecey Vi-
cuskáról és Bornemissza Gergőről,
akiket a XVI. századról szóló gyönyörű
történet szerint törökök raboltak el, és
akiket a kalandos, magával ragadó
mese aztán Eger vára alatt hoz ismét
boldog kapcsolatba az olvasóval. Én
angolul meséltem, ő törökül hallgatott.
Az ő Vicuskája közben a mi Cecey
Évánkkal játszott. Talán ennek a hangu-
latnak, vagy csak egyszerűen a barát-
ságnak köszönhetjük a török kormány
nagyvonalú ajándékát kis helyi kórhá-
zunk sebészete számára.
Megfordult gyerekkorunk dallamos me-
séje, most: török gyerek gyógyítja…

Köszönöm Ahmet, a szentendreiek ne-
vében is. Vigyázzunk együtt lánya-
inkra…

V. S. I.

Sakir Fakili török nagykövet, Havva Pinar Özcan Kücükcavus, a TIKA koordinátora , Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester és dr. Pázmány Annamária igazgató

Ahmet Firat és dr. Vadkerti István
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Rendkívüli 
testületi ülés
n A képviselő-testület a május 30-i
rendkívüli ülésén elfogadta a városi
cégek – Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft., az Aquapalace Kft., a
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit
Kft. 2015. évi beszámolóit. A testület
egyúttal felkérte a polgármestert, hogy
júniusi testületi ülésére készítsen előter-
jesztést az Aquapalace Kft. és a Szen-
tendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
saját tőkehelyzetének rendezéséről.

n A képviselők újból módosították a
Szentendréért Közalapítvány alapító ok-
iratát. Elfogadták Torba Nándor, a Szent-
endréért Közalapítvány kuratóriumi tag-
jának lemondását és jóváhagyták a Köz-
alapítvány kuratóriumi tagja, Borne-
misza Miklós megbízatásának indoklás
nélküli visszavonását, ezzel a kurató-
rium létszámának csökkentését.

Kitüntetés 
Pulszky Károly-díjat vehetett át Dr. Sári
zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
munkatársa a 21. Múzeumok Majálisa
rendezvényen május 21-én. A Pulszky
Károly-díj azon 40 év alatti muzeológu-
soknak, restaurátoroknak és közműve-
lődési szakembereknek adható, akik
irányító, elméleti vagy gyakorlati munká-
jukkal jelentős mértékben hozzájárultak
a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a
múzeumokban őrzött tudás széles körű
társadalmi népszerűsítéséhez.

Dr. Sári zsolt 1997-ben kezdte pályáját
a szolnoki Damjanich János Múzeum-
ban, 2001 óta a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum munkatársa. Muzeológusként,
tudományos titkárként, majd tudomá-
nyos és ismeretátadási igazgatóként
dolgozott a múzeumban, jelenleg pedig
főigazgató-helyettesi pozíciót tölt be. 
Több, mint egy tucat hazai és nemzet-
közi kiállítás kurátora volt, és jelentős
nemzetközi kutatási programokba 
kapcsolta be a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeumot. 

Kormányablak-nyitás
Szentendrén
az egykori honvédségi tiszti kaszinó frissen felújított épületében nyílt meg június 2-án
a Szentendrei Kormányablak. az ünnepélyes megnyitón részt vett vitályos Eszter, a mi-
niszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Baltay Tímea, a mi-
niszterelnökség kormányablakokért felelős helyettes államtitkára, Tarnai Richárd Pest
megyei kormánymegbízott, valamint verseghi-nagy miklós polgármester és varga
lászló, a Szentendrei járási Hivatal vezetője.

Vitályos Eszter államtitkár beszédében felidézte azt az időszakot, amikor az eltűnt iratok
beszerzéséhez, az állampolgári és a céges ügyek intézéséhez sok időre, esetleg szabad-
ságra, türelemre és pénzre volt szükség. Hangsúlyozta, hogy „ez a mai avató ünnepség
nem csak azért fontos, mert szép példája annak, hogy a kormány milyen sikerrel alakította
át a korábbi, bürokrácia központú állami ügyintézést, emberközpontú, ügyfélközpontú, va-
lódi szolgáltató ügyintézéssé. Hanem azért is, mert egy számomra nagyon kedves város-
ban ünnepelhettem, és öröm volt látni, hogy az évtizedekig elhanyagolt épület milyen
szépen megújult, és újra a közügyeket szolgálja”.
„Az állampolgárok mindennapjainak megkönnyítése a legfontosabb szempont” – ezt már
Baltay Tímea helyettes államtitkár fogalmazta meg beszédében, majd hozzátette, hogy

„gyors, hatékony és egyszerű ügyintézést
vár el az állam és az ügyfél is a kormányab-
lakoktól. Jelenleg 1131 ügykör érhető el
Szentendrén is, és a héten a kormány úgy
határozott, további háromszáz ügykörrel
bővül az intézhető ügyek száma a kormány-
ablakokban. Ez természetesen nagy terhet
ró az ügyintézőkre, de a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem képzésével remélhetőleg
naprakésszé tudják tenni a tudásukat”.
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre város
polgármestere köszöntőjében szólt az épü-
let állapotát érintő látványos átalakulásról,
és kiemelte, hogy „nemcsak a termék, a
szolgáltatás minősége fontos, hanem a 
kiszolgálás, az ügyfélfogadás még fonto-
sabb. Olyan sok ügyet lehet a kormányabla-
koknál intézni, hogy előbb-utóbb mindenki
betér ide, ezért fontos, hogy jól és hatéko-
nyan működjön az intézmény.” 

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, Baltay Tímea, a Miniszterelnökség kormányablakokért felelős 
helyettes államtitkára, Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára 
és Verseghi-Nagy Miklós polgármester vágja át a szalagot az új kormányablak átadó-ünnepségén
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magyar Hősök Emlékünnepe
az izbégi emlékhelyen
megemlékezés az Izbégi általános Iskola I. világháborús Emlékfalánál

A hősök emlékünnepét május végén tartják azokra a magyar katonákra és civilekre em-
lékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az elesettek emlékezetét először az
első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, akkor állt fel a Hősök Emlékét Meg-
örökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékmű-állítási programjá-
nak lebonyolítása volt. A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette,
mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a ma-
gyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”, de az ünnepet 1945-től, a
kommunista időszakban nem tartották meg. A rendszerváltás után, 2001-ben törvényben
erősítették meg az emléknapot, és kibővítették mindenkire, „akik a vérüket ontották, éle-
tüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”
Hagyományosan Szentendrén két változó helyszínen ünnepelik ezt a napot, a Kálvárián
található II. világháborús emlékműnél, illetve az Izbégi általános Iskolánál található em-
lékfalnál. Idén ez utóbbi I. világháborús emlékhely adott otthont a megemlékezésnek.
Elsőként a költő, Szabó Lőrinc szavait tolmácsolta Kertész József és ecsetelte a háború
okozta döbbenetet és az iszonyatot.
Ezután Verseghi-Nagy Miklós, polgármester emlékezetett arra, hogy: „Tiszteletet érdemel
az elszántság, a hazaszeretet és a hősiesség, tiszteletet érdemel az az életmód, amit a

honvédek vállalnak, és nem szabad semmi-
lyen körülmények között sem elfeledkezni
azokról, akik „bátrak voltak, mikor kellett”,
vagy bátrak voltak, mert nem tehettek
mást.” Köszöntőjében kiemelte, hogy köte-
lességünk fejet hajtani a hősök emléke előtt
és kegyeletünket leróni, hisz „értünk és Ma-
gyarországért a mindenki számára legérté-
kesebbet, az életüket adták” – fejezte be
beszédét.
Az izbégi iskola egykori tanulói Töreky
zorka és Papp Csenge katonadalokat cite-
ráztak tanáruk, Dömény Krisztián vezetésé-
vel, majd Móricz János fiatal történész
beszélt a hősiességről, a kötelességről, és
arról, mit jelent ma nekünk a hősökre való
emlékezés.
Az ünnepség második felében az Önkor-
mányzat, a Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démiája után a Hősi Emlékmű Bizottság,
majd a helyi pártok, iskolák és egyesületek
helyezték el a kegyelet koszorúit az emlék-
műnél.
A rendezvény szép és méltó lebonyolításá-
ban hagyományosan a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémiája közreműködött díszőr-
séggel, koszorúvivőkkel és a Rixer Krisztián
által vezényelt katonazenekarral.

Isten áldja hőseinket!

Eladó ingatlan

pályázat

a városi Szolgáltató nonprofit Zrt. 
tulajdonában lévő Szentendre, belterü-
let 453/3 hrsz alatt kivett üzem, udvar,
megnevezésű, összesen 45 154 m2

alapterületű ingatlanából összesen 
mintegy 15.000 m2 alapterületű részét
értékesítésre kínálja, egyben vagy rész-
területenként, rugalmasan alakítható
telekmérettel. 

Az ingatlanrész a HéV-végállomásához
közel, jelenleg a Szabadkai út felöl meg-
közelíthetően fekszik, alternatív megkö-
zelítési lehetőség kiépítésének lehe-
tőségével a HéV állomás melletti nagy-
parkoló, a HéV igazgatási és üzemi terü-
letek felöl. Az ingatlan Szentendre Város
hatályos Településrendezési tervében
Gipe-3 jelű egyéb ipari területek öve-
zetbe sorolt, mely a Helyi építési Sza-
bályzat (HéSz) folyamatban lévő
módosítása során Gksz-kereskedelmi,
szolgáltató területek besorolást kap
(előreláthatólag 2017. II. negyedévi ha-
tállyal). Az új övezeti paraméter megha-
tározása a befektetői igényekhez
igazítottan tervezett.

További információ (június 15. 12:00-ig):
Márton Andrea irodavezető:
vagyongazdalkodas@szentendre.hu, 
06-20-785-087
Alföldiné Petényi zsuzsanna ügyintéző:
06-20-785-057 részére 

a nemzeti Összetartozás napja Szentendrén
Június 3-án, a Kálváriadombon, a Trianoni Emlékműnél helyezték el az emlékezés koszo-
rúit. Az ünnepségen Petricskó zoltán alpolgármester és Szakács áron tanár tartott be-
szédet.
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Szentendre 
hulladék-
gazdálkodásáról
Közbeszerzési eljárást ír ki Szentendre
önkormányzata a hulladékgazdálko-
dási feladatok ellátására – döntött
rendkívüli ülésén, május 30-án a képvi-
selő-testület.
Egy törvényi változással 2016. április
1-jétől valamennyi hazai településre
vonatkozóan a Nemzeti Hulladékkeze-
lési Vállalat hatáskörébe került a hulla-
dékszállítási díjak kiszámlázása és
beszedése. A hulladék elszállítására és
kezelésére a települési önkormányza-
tok vállalkozókkal szerződhetnek. A
szolgáltatás kiszervezéséről döntött
rendkívüli ülésén Szentendre képvi-
selő-testülete: a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató kiválasztására hirdet-
mény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárást indít, előre nem látható
okból előállt rendkívüli sürgősségre hi-
vatkozva, figyelemmel arra, hogy a fel-
adat Városi Szolgáltató Nonprofit zrt.
általi ellátásának finanszírozási körül-
ményei a jogszabályi változások miatt
bizonytalanná váltak. Az új szolgálta-
tóval történő szerződéskötésig a hulla-
dékkezelést az eddigi gyakorlat szerint
a Városi Szolgáltató végzi, számlázni
azonban már nem számlázhat. Ezért a
szolgáltatást igénybe vevők nem a ko-
rábbi rend szerint kapják a hulladékke-
zelésért kiállított számlát, hanem egy
későbbi időpontban, várhatóan több
havi díjat számláz ki részükre a Nem-
zeti Hulladékkezelési Vállalat.  

Kátyúzás a 
Kálvária utcában

hírek

újabb 16 megállóhely fejlesztésére pá-
lyázik a magyar Kajak-Kenu Szövetség
(mKKSZ) a Közép-Duna menti önkormány-
zatokkal és egyesületekkel. a programban
Szentendre mellett Szobtól Dömsödig
szinte minden település Duna-parti meg-
állóhelye érintett, továbbá több budapesti
kikötési pont is. a konzorciumi megállapo-
dást a Szentendrei Polgármesteri Hivatal-
ban írták alá június 2-án. 

A versenysportban évtizedek óta ér el világ-
sikereket a magyar kajak-kenu. Az olimpiai-
és világbajnoki aranyérmek hátterét az
egyre népesebb utánpótlásbázis, valamint
a szabadidősport jelenti. Utóbbi terület szé-
lesítése érdekében a sportág négy éve el-
fogadott fejlesztési stratégiája kimondta,
hogy meg kell kezdeni a vízitúra-útvonalak
és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését
az országban.
A tervek illeszkednek az aktív turisztikai há-
lózatok infrastruktúrájának fejlesztésére
kiírt, európai uniós forrásokat felhasználó
pályázatok célkitűzéseihez. Ezért az
MKKSz a Közép-Duna mentén a helyi ön-
kormányzatokkal, egyesületekkel együtt-
működve, konzorciumi vezetőként
pályázatot nyújt be a közép-dunai régió leg-
főbb vízitúra-útvonalának fejlesztésére.
A régióban a konzorcium 16 megállóhely,
összesen 800 millió forintos fejlesztésére
pályázik. A programba Szob, Vác, Göd, Du-
nakeszi, Dunabogdány, Leányfalu, Szent-
endre, Budapest – Római part, Budapest –
Latorca utca úszóház és megállóhely, Buda-
pest – Pesterzsébet, Budapest – Csepel,
Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Kiskunlac-
háza, Ráckeve és Dömsöd kapcsolódott be.
„A versenysport menedzselésén kívül a
sportág legfontosabb feladata az egészsé-
ges emberek nevelése, és ennek jó eszköze
a vízi turizmus támogatása, felkarolása” –
mondta a szentendrei sajtótájékoztatón Ba-
ráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
elnöke, aki hozzátette: nem csak egyszerű
infrastrukturális és eszközberuházást ter-
veznek, hanem komplex szolgáltatásfej-
lesztést. A vízitúra-útvonalak bemutatására
okostelefonos alkalmazás készül, melynek
segítségével egyéni igényekre szabottan

tervezhetők a programok, informálódni
lehet a bebarangolt régió turisztikai attrak-
cióiról, szállás foglalható, de a vízitúrázás
alapjaival is megismerkedhet a felhasználó.
A fejlesztésre kerülő megállóhelyeket a
szövetség a www.viziturapont.hu oldalon
mutatja be.
A jelenlegi pályázati anyagban még nem
szerepel, de hosszabb távra készült egy
rendezési terv az óbudai Hajógyári-szigetre,
mely szerint a terület központja lehetne a
teljes közép-európai vízitúra-hálózatnak.
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgár-
mestere kiemelte: fontosnak tartja, hogy a
város bekapcsolódjon ebbe a nagy nemzet-
közi vízitúra-hálózatba. „Azon dolgozunk,
hogy minél több olyan kapcsolódási pontja
legyen a városnak a folyóval, amelyeknek
segítségével a Duna még inkább életünk
szerves részévé tud válni. Törekednünk kell
arra is, hogy a Dunán, mint útvonalon ke-
resztül minél több látogató érkezzen hoz-
zánk, akik találkoznak Szentendrén, a
Dunakanyar kapujában a többi jármóddal, a
gyalogos-, a kerékpáros- és a lovasturiz-
mus nyújtotta lehetőségekkel is” – fogal-
mazott a városvezető.
Szabó József, Szigetszentmiklós polgár-
mestere arról beszélt, a cél a tervezett fej-
lesztéssel az, hogy a városban élők és a
turisták megismerjék a Ráckevei-Duna pá-
ratlan természeti adottságait és a Csepel-
sziget épített és kulturális értékeit is.
Bús Balázs, óbuda polgármestere a hagyo-
mányosan vízisport-központnak számító
Római-partot érintő fejlesztésekről beszélt.
„Azt szeretnék, ha az árvízvédelemmel és a
turizmussal együtt a kajak-kenu sport és a
vízisport funkciói is erősödnének a terület-
nek. Bízom benne, hogy a szövetség támo-
gatásával fel fogjuk tudni újítani Pün-
kösdfürdőn, a Római-part északi részén azt
az ingatlanunkat, amely egy helyszínen szol-
gálná ki a kerékpárosokat és a Dunán érkező
vízitúrázókat is” – mondta a 3. kerület pol-
gármestere. A Hajógyári-szigetre vonatkozó
rendezési tervvel kapcsolatban Bús Balázs
úgy fogalmazott, hogy azok teljes mérték-
ben összevágnak az önkormányzat elképze-
léseivel, így támogatni fogják azokat.

Folytatódik a vízitúra-
útvonalak fejlesztése
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A VSz munkatársai folyamatosan vég-
zik a kisebb felújítási munkákat a város
több pontján
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Ebben a kalandban volt része az Eleven Örökség helytörténeti ve-
télkedő-sorozatban résztvevő diákoknak. Petricskó Zoltán alpol-
gármester kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával
indult el a program még tavaly októberben. Zajlott már a városban
hasonló vetélkedősorozat évekkel ezelőtt, azonban most minden
szentendrei általános iskolát bevonva, több helyi ismeretet
igénylő, nagyszabású vetélkedősorozat jött létre. az ötfordulós
vetélkedő feladatainak összeállításakor a szervezők szándéka az
volt, hogy Szentendrének minél több arcát ismerjék meg a diákok
játékosan és élményszerűen, ezért a fordulók más és más téma-
kört érintettek. 

Kvízkérdés, műterem-látogatás, prezentáció
Először várostörténeti feladatokat kaptak a gyerekek, amely során
a csapatokat megkülönböztető színes pólókban járták útmutató
térképükkel a várost. A Képtárban lévő helytörténeti kiállítás anya-
gán alapuló kvízkérdések fogtak ki leginkább rajtuk. 
Máskor a téma Szentendre képzőművészete volt izgalmas műte-
rem-látogatásokkal, ahol a helyben alkotó művészek munkamód-
szereiről kérdezősködhettek a gyerekek. Erre a fordulóra egy több
oldalas tájékoztatóanyag is készült azért, hogy a diákok sikeresen
tudják venni az akadályokat. 
A harmadik találkozásra való felkészülés volt talán a legnehezebb.
Itt a fiataloknak önállóan kellett a városban élő nemzetiségekből
prezentációs anyagot összeállítaniuk és előadniuk. 
A következő alkalommal a versenyzők a városházán nyerhettek be-
tekintést a hivatal munkájába, ismerkedhettek az önkormányzati-
ság fogalmával. A szervezők kicsit tartottak a fordulótól, hiszen a
házban a szokásos módon folyt az hivatali élet, és félő volt, hogy
nagy lesz a ricsaj, a nyüzsgés. Ezzel szemben alig lehetett észre-
venni, hogy a feladatukat teljesítő több tucat gyerek le-fel járkál az
épületben az irodák között.
Egy igazi tavaszi napon Szentendre természeti értékeiről esett szó
a patakparton és környékén kijelölt állomásokon: lekvárkóstolás,

vízminta-vizsgálat, természeti rímfaragás, növénymeghatározás,
mezítlábas anyagfelismerés adott változatos kihívásokat.
Volt még további két – fordulókon kívüli – versenyfeladat is. Isko-
lánként egy-egy háromperces videoanyagot, valamint rajzokat és
festményeket kellett készíteni „Az én Szentendrém” címmel. 

Záró gála
Május 20-án ünnepélyes gála zárta a versenyt. Közel kétszázan –
a versenyben részt vevő diákok és tanáraik – jöttek el az ese-
ményre. A rendkívül jó hangulatban zajlott gálán a gyerekek egy-
más alkotásait láthatták. A 600 000 forintos önkormányzati
díjazás mellett 40 000 forintos szponzori díjak és egy vándorserleg
is gazdára talált. Első helyezett a Szent András általános Iskola,
második a Barcsay Jenő általános Iskola, harmadik pedig a Refor-
mátus Gimnázium lett. Az Agy Tanoda, a Ferences Gimnázium, az
Izbégi általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és
Gimnázium és a Templombdombi általános Iskola szponzori díja-
zásban részesült. 

Köszönjük a támogatásokat: MANK (Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft.), Szentendre Városi Sportegyesület, Kópé
UVSE, Elevenek SE, Görög Kancsó étterem, Rotary Club Szent-
endre!
és nem utolsósorban köszönet a versenyző diákoknak a lelkese-
désükért, aktivitásukért, az őket delegáló és felkészítő tanároknak,
valamint a szervezőknek, akik a fordulók összeállításában és a ver-
seny lebonyolításában vállaltak szerepet, név szerint Hernádi Krisz-
tina, Kozma Krisztina, Krizbainé Szabó éva, Móricz János, Pálinkás
Szilvia, Soltész Emese, Szarvas Rita, Szondy Andrea és Sz. Tóth
Judit.
A tapasztalatok összegyűjtése, a tanulságok levonása után a szer-
vezők tovább „csiszolgatják” a feladatokat, azért, hogy az Eleven
örökség helytörténeti vetélkedő megrendezése hagyománnyá vál-
hasson Szentendrén.

Szentendrét felfedezni igazi kaland! 
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„már ismerjük
Szentendre titkait”
Az Eleven Örökség helytörténeti vetél-
kedő célja elsősorban nem a versengés
volt, s fordulóit szinte minden alkalom-
mal más-más iskola csapata nyerte,
mégis nagy büszkeség a Szent András
iskola diákjai számára, hogy ők voltak a
legügyesebbek.
A diákokkal és felkészítő tanárukkal,
Anna „nénivel” a rajzteremben beszélget-
tünk a versenyről. A csapat tagjai szerint a vetélkedősorozat leg-
nehezebb pontja a helytörténeti múzeum kvízkérdései jelentették,
ahol komoly lexikális tudással kellett rendelkezniük. A város nem-
zetiségeit megismertető forduló is sok munkát igényelt, mégis ez
volt a legemlékezetesebb számukra. Szintén sok fejtörést okozott
nekik a polgármesteri hivatal irodáiban zajlott forduló, ahol bead-
ványokat, kérvényeket kellett fogalmazni, ugyanakkor hasznos, a
mindennapi élethez nélkülözhetetlen tapasztalatokat szerezhettek.
A vetélkedő során feltárult előttük Szentendre sok részlete, apró
titka, megismertek utcákat, sikátorokat, épületeket, melyek mellett
naponta elmentek, de ahol eddig még nem jártak.
A jól felkészült csapat „motorja” Nagy Anna, a Szent András iskola
rajz-történelem szakos tanárja volt, aki szerint a vetélkedő révén 
a gyerekek nagyon sokat nyertek. A felkészítés  is más volt, mint a
hétköznapi  tanári feladat, hiszen a helytörténeti vonatkozásokat,
korszakokat összefüggéseiben kellett feltárni. Kézzelfogható kö-
zelségbe kerültek a diákok Szentendre művészeti, építészeti, kul-
turális és nemzetiségi  színességéhez. „Rányílt a szemük” a
városukra, személyes közelségbe kerültek a szentendrei műalko-
tásokkal, s a megismerést az interaktivitás mélyítette el. „Sokkal
több kedvenc helyük van a verseny óta, és remekül tájékozódnak
a városban, mert tudják, ahol élnek, ahová iskolába járnak egy jó
hely” – foglalta össze mosolyogva Anna „néni” a verseny legfon-
tosabb eredményét.

Petricskó Zoltán, Szarvas Rita, Szondy Andrea, Krizbainé Szabó Éva, Móricz János és
Soltész Emese – akik nélkül a helytörténeti verseny nem jöhetett volna létre

Nagy Anna, az első helyezett
csapat felkészítő tanára

A győztes csapat: a Szent András iskola diákjai



átadták az idei Rotary ‘Bízz
magadban’ ösztöndíjat
a Rotary Club Szentendre 4. alkalommal hirdetett pályázatot  9-
13. osztályos, Szentendrén tanuló diákok számára.  az ösztöndíj,
a különdíjak, az elismerő oklevelek átadására 2016. május 25-én
került sor a Ferenczy múzeum Pajor-termében.

A Rotary Club vezetősége kiemelten fontosnak tartja a jövő gene-
ráció ösztönzését, s ehhez nemcsak az anyagi hátteret igyekeznek
megadni, de a személyes beszélgetések révén a baráti támogatást
is. A pályázás igen hasznos, sokszor sorsdöntő lehet a fiatalok
életében, sok tapasztalatot, rutint szerezhetnek már most, így a
Rotary elnöksége a jövő évi pályázatra is szeretettel hív minden
szentendrei diákot. Az idei pályázat kapcsán rengeteg nívós anyag
érkezett a szentendrei iskolákból, a zsűrinek nagy fejtörést okozva,
így ebben az évben a különdíjakat megosztva ítélték oda a tehet-
séges diákoknak.

A 100 ezer forintos ösztöndíjat Benzsay Rebeka, a Móricz gimná-
zium 9. osztályos diákja nyerte el, aki három és fél éve nagy elhi-
vatottsággal strandkézilabdázik az U19-es válogatottban. Tavaly
Spanyolországban megnyerték csapatával az EB-t, s céljai között
nem kevesebb szerepel, mint kijutni a világbajnokságra, majd az
olimpián bizonyítani rátermettségét.
Bokor Anna, a Református Gimnázium tanulója az egyik legátgon-
doltabb, összeszedettebb pályázatot nyújtotta be. A zenészcsa-
ládban felnőtt fiatal lány határozott, önálló karakter, aki emellett
rendkívül segítőkész, s zenei tanulmányai mellett a nyelvtanulást
tartja nagyon fontosnak. Az egyik 50 ezer forintos különdíj az övé
lett.

A másik különdíjat megosztva kapta Tirol zsófia, a Református
Gimnázium 9. osztályos és Nagy Kristóf Bence, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium 9. osztályos diákja. zsófi a rajzolást, agyagozást, szá-
mítógépes animációt szereti, Bence a kémiát, matematikát. Mind-
ketten számos tanulmányi versenyen indultak már.
Oklevelet, könyvutalványt vehettek át a tehetséges pályázók közül
hárman a II. Rákóczi Ferenc iskolából: Vitovszki Veronika (10. osz-
tály), Diósi zalán (9. osztály) és Szabolcsi áron (9. osztály), ketten
pedig külön könyvjutalomban is részesültek a Református Gimnázi-
umból: Harmati Balázs (11. osztály) és Galbács Márton (12. osztály).

A díjátadón szintén elismerést kaptak a lelkes felkészítő, tehetség-
gondozó pedagógusok: a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és
Gimnázium tanára, Fűhlné Szabó Eszter és Kun Csabáné Kovalik
Judit, a Református Gimnázium tanára.

n Sz. N.
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Teljesítménytúra
A hirtelen jött nagy me-
legben rendezték meg
a Bogdány mozdul
című programsorozat
keretében a teljesít-
ménytúrát május 21-
én. A túrázók öt, illetve
hét km-es távon indul-
hattak, hegynek föl, ke-
rítésen át, néhol sár-
ban, de mindenképp a
gyönyörű dunabogdá-
nyi tájon keresztül. A
szervezők várták a
gyerekeket is, hogy
megismertessék velük
a teljesítménytúrázás
szépségeit.
Szentendréről a II. Rá-
kóczi Ferenc általános
Iskola és Gimnázium
3/A osztálya is bátran
vágott bele a hosszabb
távba. Ők egyébként is
nagyon sportosak; a
túrát követő hétvégén
a Velencei-tavat brin-
gázták körbe.

n KK
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Szentendre város Pedagógiai
Díját kapták 2016-ban

GulyáS láSZló

Gulyás László gitártanár, hangszerkészítő-
és javító 1982 óta dolgozik a Vujicsics Ti-
hamér zeneiskolában. Növendékei iránti tü-
relme és szeretete határtalan. Mindenkivel
sikerül megszerettetnie a hangszert, tanít-
ványai rendszeresen indulnak regionális és
országos versenyeken. Egyik legeredmé-
nyesebb növendéke jelenleg a grazi zene-
művészeti Egyetem hallgatója.
Sok éve segíti a vonós-gitár tanszak mun-
káját mint hangszerjavító-és készítő. Cso-
dálatosan megmunkált, a legnemesebb
fából készült hegedűk, csellók, gitárok és
tamburák kerülnek ki kezei közül. A Vuji-
csics és Söndörgő Együttes hangszerei kö-
zött is találhatunk tamburákat a Gulyás
műhelyből. Szentendrén kívül az ország
minden tájáról fölkeresik, hogy segítségét
kérjék mind pedagógiai, mind hangszerész
kérdésekben. Sokrétű művészeti munkája
jelentős értéket képvisel.

DR. TÖRÖK máRTa 

Dr. Török Márta pedagógus családban szü-
letett. A Kossuth Lajos Tudományegyete-
men (ma Debreceni Egyetem) szerzett
történelem-latin nyelv és irodalom szakos
diplomát.  2009-től a Szentendrei Reformá-
tus Gimnázium tanára.
2009 szeptemberétől az ELTE-n summa
cum laude minősítéssel középkori magyar
történelem szakterületen doktori fokozatot
szerzett. Szerepel az országos szakértői
névjegyzékben, szaktanácsadó, érettségi
elnök és emelt szintű vizsgáztató tanár.
2015 januárjában mesterpedagógus, 2016
januárjában kutatótanári fokozatba sorol-
ták. Jelenleg tankönyvet ír a latin öröksé-

günk tantárgyhoz. Munkája iránt elkötele-
zett, a tanítást valóban hivatásának tekinti.
Elsősorban a tehetséggondozás területén
eredményes. Tanítványaival szép eredmé-
nyeket értek el az OKTV-n történelemből és
latinból is. Egy miskolci tanítványa első he-
lyezést ért el, református gimnáziumi tanít-
ványai is szerepeltek országos döntőben.
Emellett rendszeresen indulnak a Cultura
Nostra, Savaria történelmi versenyeken is.
A tantestületnek is aktív tagja, Tantamen-
díjas. 

TóTH ISTván

Tóth István a város közéletének megbe-
csült tagja, 1982 óta dolgozik szentendrei
iskolákban német nyelvtanárként. Szent-
endrei születésű, iskoláit is itt végezte, pe-
dagógusként is mindvégig itt dolgozott.
1990-től egykori középiskolájába, a Móricz
zsigmond Gimnáziumba tért vissza német-
tanárként.
Pedagógiai munkáját miniszteri dicsérettel
ismerték el, a tanulók elismerését és sze-
retetét jelzi, hogy kétszer választották az év
tanárává is. A német nyelv magas szintű ta-
nításán túl (tagozatos csoportjaiból szinte
mindenki nyelvvizsgát szerez) elkötelezet-
ten igyekszik formálni, nevelni a tanulók hu-
mánumát, a tágabb és szűkebb pátriák
iránti elkötelezettségét. 
éveken keresztül szervezett német nyelvi
olvasóversenyt a város középiskoláinak. A
régizene elkötelezettjeként a magyar kul-
túra eme értékes szeletének megismerte-
tésért is sokat tesz (tagja volt a Bakfark
Bálint Lanttriónak, a Kecskés Együttesnek,
jelenleg a Vagantes trió alapítójaként tarta-
nak előadásokat bel- és külföldön). 
Legutóbb – gimnáziuma hatvanéves jubile-
umának apropóján – iskolánk és városunk
kiemelkedő karnagyának, Kovács Lajosnak
állított emléktábla ötletadó gazdája és
egyik megvalósítója. 

nyugdíjba vonulásuk alkalmával
emléklapot kaptak
Berényi Magdolna óvónő (Vasvári-tagó-
voda)
Berényiné Kormos zsuzsanna óvodapeda-
gógus (Vasvári-tagóvoda)
Gáll Ferencné dajka (Hold utcai tagóvoda )
Gazdag Józsefné (Református óvoda)
Márványiné Göndör éva tanító (Barcsay
Jenő általános Iskola)
Tóth Józsefné tanító (Barcsay Jenő általá-
nos Iskola)
Dr. Czuprák Ottóné tanár (Templomdombi
általános Iskola)
Kiss éva tanító (II. Rákóczi Ferenc általá-
nos Iskola és Gimnázium)
Dévai Ferenc úszómester (II. Rákóczi Fe-
renc általános Iskola és Gimnázium)

Díszdiplomások
Laukó György zoltán tanár – aranydiploma
Benkovits Ibolya (tanítónő) – aranydiploma

Polgármesteri elismerő 
okleveleket kaptak
Váradi Józsefné (Püspökmajori bölcsőde)
Belákné Kubinyi Ilona (Püspökmajori böl-
csőde)
Takács Antalné (Püspökmajori bölcsőde)
Kovács Márta óvónő 
Hajnal Szilvia óvodavezető
énekes Rita igazgató (Petzelt József Szak-
középiskola és Szakiskola)
Orsik Gábor főtörzsőrmester (Magyar Hon-
védség Altiszti Akadémia)

Pedagógus Szakszolgálati 
Emlékérem
Varga Ferenc (II. Rákóczi Ferenc általános
Iskola és Gimnázium)
Dr. Czuprák Ottóné (Templomdombi általá-
nos Iskola)

Pedagógusainkat köszöntöttük
június 2-án a városháza dísztermében köszöntötte városunk pedagógusait verseghi-nagy miklós polgármester. az ünnepségen köz-
reműködött Kudlik júlia és Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekes, illetve ez alkalomból nyílt meg a városház Galérián a II. Rá-
kóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium diákjainak kiállítása.
az ünnepségen köszöntötték a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, és átadták az idei kitümtető díjakat. a képviselő-testület áprilisban
hozott döntése értelmében idén három pedagógus vehette át a Szentendre város Pedagógiai Díjat (a korábbi egy díjazott helyett).
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Szabó Károly-díj és ballagás
Megható ünnepség keretében búcsúztak a végzős diákok a Petzelt
József Szakközépiskolában és Szakiskolában. Az igényesen meg-
szervezett ballagás Pajkosné Réczi Beáta munkáját dicséri.

A 2015/16-os tan-
évben iskolánk
történetében má-
sodik alkalommal
került sor a Szabó
Károly-díj átadá-
sára, melyet Pá-
liné Szappanos
zsuzsanna ötlete
alapján a Szabó
Marcipán Mú-
zeum Kft.-vel ala-
pított a Petzelt
József Szakkö-
zépiskola és
Szakiskola diákjai
számára, 2014.
december 10-én.

Minden ballagáskor két olyan tanuló kaphatja meg a díjat, akik a
cukrászmesterség elsajátításában kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak, vagy a vendéglátás-idegenforgalom területén jó tanulmányi
eredményt értek el, és kiemelkedő közösségi munkát végeztek. A
tanulók emberi magatartása is a díjhoz méltó legyen, szakmai el-
hivatottságuk, vitalitásuk, szakmaszeretetük példa legyen mások
számára. A díj egy szép oklevél, egy Szabó Károly cukrászmestert
ábrázoló plakett és egy gáláns pénzösszeg, melyet a Szabó Mar-
cipán Múzeum Kft. biztosít, és képviselője adja át a díjazottaknak.
Idén az egyik díjazott Vass Krisztina 11.C osztályos cukrász tanuló,
akinek szakmai teljesítményét az eddig elért eredmények is bizo-
nyítják: 2015-ben Illésy Gasztro Kupa – bronzérem, Farsang Kupa
– ezüstérem; 2016-ban Farsang Kupa – aranyérem.

A másik díjazott Drevenka Julianna 11.C osztályos cukrász tanuló,
aki az egész képzés alatt példamutatóan végezte munkáját, szor-
galmasan tanult, és magatartása is példaértékű. Felkészítő taná-
ruk: Molnár Ferenc.

Azt gondolom, ezen az ünnepségen megható pillanatokat élhet-
tünk át, és életre szóló élményeket kaptak a diákok.

n PáLINé SzAPPANOS zSUzSANNA
MAGyARTANáR, KULTURáLIS ANTROPOLóGUS

most Domié a vándorbölcső
Mint arról már korábban írtunk, a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom egyik
vándorbölcsője szentendrei babákat ringat tavaly június óta. 
A mozgalom alapításának ötéves évfordulója alkalmából az ágymester Manufaktúra
öt új vándorbölcsőt ajánlott fel közösségi pályázók részére. A pályázatra olyan kö-
zösségek jelentkezhettek, melynek képviselői vállalták, hogy a bölcsőt saját környe-
zetükben folyamatosan eljuttatják olyan családokhoz, ahol gyermek születik, ezzel
erősítve a gyermek- és családbarát szemlélet terjedését. A pályázaton a szentendrei
Szent András Iskola Szülői Egyesülete is nyert, így a városban született babák vehetik
birtokba Czotter András asztalosmester szépen megmunkált vörösfenyő bölcsőjét. 
A szentendrei Vándorbölcső első kis lakója Borika volt, aki azóta már jócskán kinőtte
azt. áprilisban új családhoz került a bölcső, mert megszületett Jánossy Domonkos,
aki nagy örömmel birtokba is vette. Domi a boldog szülők elmondása szerint jókat
alszik benne, csak nagyritkán sír, és nagyon szereti, ha hintáztatják.
Szeretettel gratulálunk a szülőknek, és kíváncsian várjuk, ki lesz az a szerencsés
baba Bori és Domi után, akit majd a Vándorbölcső ringat.

Interaktív vasárnap 
a gyerekeknek
Egész napos programmal és három helyszínen várták a szerve-
zők a gyerekeket a Városi Gyereknapon. A Dunaparti Művelő-
dési Ház udvarán, a Gyereknapi Elevenkertben bemutatók,
kreatív foglalkozások, koncert, a Gyerekfőtéren a Karzat Szín-
ház izgalmas cégérkereső programja mellett könyv- és kirako-
dóvásár, a Mesélő udvaron (Városi Vendégház) interaktív
színházi programok szórakoztatták a kicsiket és a nagyokat. 
A napsütéses idő, a gazdag programválaszték igazi felhőtlen
vasárnapot kínált  a családoknak május végén.
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Csendesen eltávozott közülünk Szentendre
egyik utolsó, nagy időket megélt festője,
Kaponya Judit. 

Az 1972-ben, élete szerelmével, Kondor Bé-
lával a Régi Művésztelepre költöző művész
– akinek Kondor halála után nem sokkal tá-
voznia kellett a közös műteremből – kis
házat vásárolt a Szamárhegy oldalában, és
végérvényesen Szentendrén maradt. Ettől
kezdve buja növényzettel, pompás virágok-
kal teli kertjében élt. Otthonát kezdetben
Kondor kedves kandúrjával, a Szentek be-
vonulása című pannóján is megörökített Ci-
rilkével osztotta meg, akit cicagenerációk
és barátságos kutyák sora követett. 

Kaponya Judit nem élt élénk társasági
életet, nem vett részt a város kisebb-na-
gyobb művészeti megmozdulásaiban. A ki-
állítások megnyitóin kívül – amíg csoportos
tárlatok voltak, mindegyikre beadott egy-
egy különleges hangulatú, új művet – leg-
feljebb a közértbe járt le gurulós bevásárló
kocsijával. Ő nem eljárt az eseményekre,
hozzá el kellett menni. Háza mindig nyitva
állt a barátai előtt, s el is várta a látogatá-
sokat egy kis traccspartira. Vajon hányan
vagyunk még Szentendrén, akik örökké
bánni fogjuk, hogy felpörgött életünkben –
és talán zsörtölődéseitől is félve – évekig
nem nyitottuk rá az ajtót? 

Judit barátai között tudhatta a városban élő
legjelesebb alkotókat, akik fenntartások
nélkül szerették őt, s nem várták el tőle,
hogy betagozódjon a szentendrei művészet

bármely irányzatába, trendjébe. Barcsay
Jenő tanára volt a Főiskolán, őt annyira tisz-
telte, hogy első szentendrei találkozásuk-
kor a Fő téren meg sem merte szólítani
mesterét. Később Barcsay – a város vala-
melyik vendéglőjében elköltött ebédje után
– napi rendszerességgel csengetett be
hozzá egy kis beszélgetésre. 

Az élet örömeit és csapásait is belenyug-
vással elfogadó Kaponya Judit csak akkor
emelte fel hangját, ha méltánytalanság érte
őt, vagy szeretteit. A Kondor művészetét
életében besározó, majd nyilvános mea cul-
pát gyakorló műkritikus szentendrei ven-
dégszereplésére négy A/3-as oldalt apró
gyöngybetűkkel teleírt vádbeszéddel ké-
szült, de mivel az illető nem mert eljönni a
beszélgetésre, a szöveget csak a „rózsás”
hangulatba kerülő művészkollégáknak ol-
vashatta fel. 

Kaponya Judit művészeti pályája mentes
volt a nagy váltásoktól. Dombóváron töltött
gyermek- és ifjúkora után 1949-ben a Kép-
zőművészeti Főiskolára úgy jutott be, hogy
kiváló munkái miatt nem lehetett nem fel-
venni, de 1954-ben, polgári származását
felróva megtagadták tőle diplomamunkájá-
nak védését, s amikor a forradalom után a
Főiskola új vezetése felajánlotta neki a záró
bizonyítvány megszerzésének lehetőségét,
már nem élt ezzel. 1952-től Czabarka
György operatőrnek, a Magyar Televízió
egyik alapító tagjának felesége volt, s meg-
született fiuk, Péter is. Ebben az időben
nem festett. Lélekölő napi munkája az MTV

műsorok és filmek elején és
végén megjelenő feliratok, az in-
zertek rajzolása volt. 1966-ban a
teljes lelki összeomlásból egy
különös jóslat rázta fel, ami sze-
rint festenie kell, mert két év
múlva kiállítása lesz. Az ezután
készült műveiből rendezett első
kiállítása 1968-ban, a Fővárosi
Művelődési Házban nyílt meg. 

Ettől kezdve Kaponya Judit már
rendszeresen festett, de csak
akkor, amikor témát talált és
kedve is volt hozzá. Méltatói
mindegyike kiemeli művészeté-
nek sajátos, sehová be nem sorol-
ható, egyéni hangját, a
finomságot, az álomszerűséget, a
meditatív elvágyódást: „Ezt sugá-
rozza minden elem: a fuvallat-
szerű, áttetsző színek, az
elmosódó formák, a képfelületet
egybefogó opálos fátyol, amelyből
kivillan néha egy-egy ritmikus len-
dületű vonal, vagy hangsúlyozot-
tan konkrét motívum.” (Németh
Lajos); „Kaponya Judit művésze-

tének döntő jellegzetessége a szinte észre-
vehetetlen, testetlen, tüneményszerű mozza-
natok érzéki-vizuális újrateremtése.” (Hegyi
Lóránd)

életében mindössze 15 egyéni kiállítást ren-
dezett, ezek közül kiemelkedik a „Kaponya
Judit három képe” című, melyet 1976-ban
Hatvanban, majd Esztergomban mutattak
be. Az e korban szokatlan módon, mindösz-
sze három nagyobb méretű festmény kiál-
lításával (Egy emlékezetes álom, Angyali
üdvözlet, Pirosruhás nő) bebizonyította,
hogy egy alkotóról a kevés, de jól megvá-
lasztott és kvalitásos mű többet árul el,
mint egy munkákkal telezsúfolt tárlat. 

Szentendrén két alkalommal mutatta 
be műveit, 1981-ben a Művésztelepi Galé-
riában rendezett kisebb kiállítása után
2004-ben, a Szentendrei Képtárban egész
életművét megcsodálhattuk. Ekkor már tu-
datában volt a festőt sújtható legnagyobb
csapásnak: látásának gyors romlása a tel-
jes megvakulást vetítette elő. Nagy lelki
erővel viselte a betegséget, a festés hiányát
a zenében – különösen Mozart műveiben –
felfedezett örömökkel pótolta. Támasza
ebben az időben (2009-ig, haláláig) ismét
férje, Czabarka György volt, akivel – Judit
fanyar humorú megfogalmazása szerint –
a Kondor Bélával együtt töltött életszaka-
sza ellenére sem „vágták ketté a zongorát”. 
Vallomásaiban többször említette elhunyt
szeretteivel kapcsolatosan a „boldog vi-
szontlátás” reményét. Bízzunk abban, hogy
Kaponya Judit most már valahol valóban
együtt van szüleivel, élete társaival, baráta-
ival, s talán velük van az a Judit kertjében
megszelídült kismókus is, aki megint oda-
ülhet Barcsay Jenő vállára. 

n KRIzBAI SzABó éVA

Emléktöredékek egy szentendrei festőről
Kaponya judit (1931. június 7. – 2016. május 20.)

Kaponya Judit: Önarckép kis képpel 1969, részlet

Kaponya Judit Krúdy - Női képmás, 1978
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Hangya Peti Szeretet
Bank

Hankó Péter, alias Hangya Peti vagyok, 47 éves nagyon szentendrei,
két gyermekes apuci. Ez milyen szép! És leukémiás. Ez már rosszab-
bul hangzik. Február végén a tél az elmúlás felé haladt, mikor a be-
tegség számomra is ezt az utat, vagyis az elmúlást jelölte ki. Én
viszont nem vagyok járatos a halál útján, így maradt az ismerős
terep, vagyis az élet útja. Így a középső ujjam magasba tartásával
jeleztem maradási szándékom. meg a leoKÉmia – Hangya Peti
blogja (leokemia.blog.hu) név alatt futó életigenlő performansszal.
Ez a blog elkezdett gyógyítani, és az olvasók, követők kialakítottak
egy csodálatos közösséget, amiből létrejött mára a Hangya Peti Sze-
retet Bank.

„Egy újabb komoly feladatra kaptam ma megbízást. Kézen kell fognom
a kis feleségem, és el kell mennem óvodába az unokákért. Mivel
Blanka még csak 13 éves, Milán pedig 8 lesz hamarosan, ez már elsőre
is hosszú távú projektnek néz ki. Nehezítve van a feladat, hogy csalá-
dunk nem oldalága Matisz bácsiéknak, így viszonylag kevés nagyszü-
lőt tudunk felvonultatni, aki még nem töltötte be a harmincat. Ezek
szerint még van időm.
Az elsődleges helyszínnek a Szent László kórház hematológiai osz-
tályát jelölte meg a Teremtő. Se helyszínt, se fegyvernemet nem vá-
laszthattam. Nyafoghatnék, de már késő. Amit még elfelejtettem
mondani. A párbajsegédek – értsd alatta az orvosokat – szerint az
életem a tét, de szerintem ez olyan száraz és orvosos!”  

Lépjünk egyet vissza! Szent László Kórház, hematológia, 107-es
szoba, ahol más dolgom sem volt, mint gyógyulni. Az olvasótáborom

nőtt, és az erőm sem csökkent, így belekezdtem egy játékba, misze-
rint 50 000 letöltés után 50 000 Ft értékű játékot veszek a szom-
szédban lakozó leukémiás gyerekeknek, a kopasz kis kollégáknak.
Itt fordult, őrült meg, gyorsult fel velem a világ. A látogatásomkor ki-
derült, hogy nem játékra, hanem orvosi műszerekre lenne szüksége
a gyerekeknek. Mint ahogy az is világossá vált, hogy az emberekben
végtelen szeretet, tenni vágyás, jó szándék lakozik, és miáltal ez teret
kapott, 1 700 000 Ft értékben gyógyszeradagoló műszerek kerültek
az Őssejt Transzplantációs Osztályra.

„A tegnapi nap én, bátor, hős lovag – jelesül Nagy kopasz – teljes pán-
célzatban átnyergeltem a szomszéd várba, a Kis kopaszokhoz. Vittem
a varázstortát elkészítve szeretetből, sok-sok szívből, jóságból.
– Menjetek nyugodtan – mondta Icu főnővér –, Zolika már elment két
hete. Katával beléptünk a szobába, hogy csináljon egy fotót a gépekről.
– Jaj de jó, akkor már otthon van!
– Nem! Ő elment… Örökre. Őt már nem tudtuk megmenteni.
Az az igazság, hogy elsőre is értettem Icut, de nem akartam megérteni.
Nagyon lassan háttal mentem ki a szobából, és valószínű soha ne fe-
lejtem, amit láttam. Vagyis nem láttam senkit.
A Nagy kopasz lovag páncélja akkor már csak gyűrött, rozsdás kon-
zervdoboz volt a sarokba rúgva. Az erőm elszállt, és tényleg csak egy
haszontalan porhüvelyként, egy papírsárkány magabiztosságával szé-
delegtem a szobák közt.”

Talán ezekben a percekben vált véglegessé, hogy ezt én már nem
tudom abbahagyni, és nem is szeretném, így ha virtuálisan is, de
megtörtént a Hangya Peti Szeretet Bank alapkőletétele. Mi is az a
Szeretet Bank? 
„Az alapító Hankó Péter személyes érintettsége, egyéni élménye révén
hozta létre a Szeretet Bankot.”
„Egy olyan átfogó platformot kívánunk létrehozni, mely célul tűzi ki,
hogy a gyermekgyógyításban lévő forráshiány enyhítése mellett ki-
emelt figyelmet fordítson a lelki egyensúly megteremtésére is.”
„A kezdeményezés összetartó ereje, a hitelesség és a bizalom, mely
elengedhetetlen feltétele az átláthatóság. A Szeretet Bank alapítója
először cselekedett, és utána állt elő a vízióval.”
„A munka érték, és ily módon szükséges az egységesítése más javak-
hoz hasonlóan. A bank a közösség összefogásából, teremtő szándé-
kából jött létre. Fontosnak tarjuk, hogy ezen értékek egyértelműen és
világosan jelenjenek meg, mely kifejezi a bank lényegét és valós visz-
szacsatolást küld a munkát elvégző, adományozó személy, csoport
felé.”
http://leokemia.blog.hu/2016/04/29/hangya_back

Jó szívvel és lélekkel ölelek mindenkit e világról, Szentendréről.
Hankó Péter „Hangya Peti”

Szeretethíd
Szentendrén!
az egyesült Református Egyház Szeretet-
szolgálatának Kárpát-medencei Szeretethíd
programja május 20-21-én zajlott városunk-
ban. Három programot szerveztünk ezen a
két napon.

A Szentendrei Református Egyházközség, a
Szilágyi Pékség, a Szentendrei Református
Gimnázium, a Szentendrei Református
óvoda május 20-án délelőtt vendégül látta a
szentendrei Bárczi Gusztáv általános iskola
4. osztályát egy kenyérsütésre. Reggel 9 óra-
kor kezdődött a rendezvény egy rövid áhítat-
tal, amit Harmathy András református
lelkipásztor tartott. Utána Homó István, a
pékség vezetője beszélt a kenyérről, majd da-
gasztani való kenyértésztát osztott szét a

meghívott gyerekeknek, akiknek a dagasz-
tásban (mivel fogyatékkal élő gyerekekről
van szó) a református gimnazisták segítettek
neveket formázni a kenyerekre.
Míg kisültek a kenyerek, addig a református
óvodások, a gimnazisták és a egyházközség
tagjai játszottak a gyerekekkel. A program
egy közös fagyizással ért véget. Köszönet
Homó Szilviának, Homó Attilának és Homó
Istvánnak a lehetőségért. A rendezvény szer-
vezője Kádár Péter koordinátor volt. 
Ugyanezen a napon a Református Egyház-
község Asszonyköre ács zsuzsa vezetésével
húsz Szeretethíd-logós ülőpárnát adományo-
zott a Református Gimnázium diákjainak,
hogy a szünetekben ne a földön vagy a lép-
csőn üljenek a gyerekek. 
Május 21-én délelőtt Bene Andrásné óvoda-
vezető szervezésében udvartakarítás és ud-
vari játékok felújítása, festése zajlott a
Szentendrei Református óvodában.
Szeretethíd jövőre is lesz, és mivel ökumeni-
kus rendezvény, bárki, aki a két nap valame-

lyikén valami jó cselekedetet szeretne végre-
hajtani, akár már most jelentkezhet Kádár
Péter északpest-egyházmegyei koordinátor-
nál a pkadar56@gmail.com címen.
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a jótékonysági Családi Piknikkel robbantatok be a köztudatba.
Honnan kezdődik a történet, mi az egyesület célja? 
Lelkes szentendrei családok összefogásából indult az egyesület
2016 tavaszán. Mindannyian tudjuk, érezzük, hogy Szentendre
rendkívüli hely, ahol jó élni, nagyszerű a közösség, rengeteg a tenni
akaró, kreatív, energikus ember. Városunk polgárának lenni sem-
mivel sem összehasonlítható, remek dolog. Ha patetikus akarnék
lenni, azt mondanám: Szentendre Magyarország szebbik énje szí-
nes hagyományaival, sokgyermekes fiatal családjaival, rengeteg
műemlékével, megszámlálhatatlan művészével. Egyszóval Szent-
endrén érdemes élni, és érdemes tenni is érte, alakítani, kihozni be-
lőle azt, ami jól kitapinthatóan benne van: a remek közösséget, a
tenni akarást, a kreativitást. Célunk egy erős közösséget szervezni,
jó programokat kínálni és jó ügyeket szolgálni Szentendrén.  

mit jelentett számotokra a nagysikerű piknik? Hogyan értékelitek
utólag a rendezvényt?
A Jótékonysági Családi Piknik egy olyan rendezvény volt, amely
tükrözte az egyesület szellemiségét: amellett, hogy sokféle értékes
embernek és emberrel közösen szerveztünk egy felhőtlen, csalá-
dias hangulatú békebeli vasárnapi pikniket, jó ügyet is szolgáltunk:
az idei hagyományos karitász tábor kiadásaihoz csaknem 250 000
Ft-tal tudtunk hozzájárulni, amellyel rászoruló szentendrei gyer-
mekek üdültetését segítettük.

Elvárásainkon felül vizsgázott a jótékonysági akciónk. A pikniken
tapasztalt közösségi összefogás és aktivitás bebizonyította, hogy
van létjogosultságunk Szentendrén. Ráébresztett bennünket, hogy
minden emberben ott rejtőzik a tenni akarás, csupán a lehetőséget
keresi. 

Számos egyesület van Szentendrén. miben vagytok mások? Hol
helyeznétek el magatokat a palettán?
Egyesületünk nyitott mindenki számára, aki szeretne jó közös-
ségbe tartozni vagy tenni azért, hogy mi, szentendreiek jól érezzük
magunkat városunkban, közös értékeinket ápolva: a családot, a kö-
zösségeket, a nemzeti és helyi hagyományokat. A fiatal családokat
kevesen képviselik markánsan, márpedig Szentendre egyre inkább
fiatalodó város. Számunkra Szentendre nem csupán a lakóhelyünk,
hanem a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Olyan programokat szer-
vezünk, amelyekben lehetőséget kínálunk az értékteremtésre, ame-
lyeken keresztül erősítjük a helyi kultúrát, a természeti és épített
környezet iránti tudatos felelősségvállalást, amelyek apropót szol-
gáltatnak közösségünk méltatlanul elfeledett hőseinek megisme-
résére. Nem csupán szeretni kívánjuk lakóhelyünket, hanem
alakítani, formálni is akarjuk jövőjét. Programjainkra örömmel vá-
runk mindenkit, aki céljainkkal azonosulni szeretne.

milyen fontosabb eseményeket terveztek a közeljövőben?
Két eseményt emelnék ki nyári programjaink közül. A június 25-i
rendezvényünkkel egy igazi szentendrei hősre, Kucsera Ferencre
emlékezünk. Szentendre városa 1919-ben felkelt a szabadságáért,
ezt azonban a Budapestről érkező vörösök kegyetlenül leverték.
Első áldozatuk a csupán 27 éves Kucsera Ferenc káplán volt, aki
nem volt hajlandó elárulni annak a nyolcgyermekes kőművesnek a
nevét, aki a felkelésre jelt adó harangot meghúzta, ezért a Duna-
partra vonszolták, és hidegvérrel agyonlőtték. Sírját másnap virág-
erdő borította, amit a szentendreiek vittek oda titokban. 
Nyár végére pedig a Szentendre éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál kere-
tein belül „Kóstoljon bele Szentendrébe” elnevezéssel több napos
programot szervezünk a Városi Vendégházban. A kulturális és ku-
lináris élmények mellett füzetgyűjtési akciót hirdetünk, így segítjük
majd tanévkezdéskor a nagycsaládosokat.
A részleteket egyesületünk facebook oldalán (@szentendrebaratai)
fogjuk közzétenni. Aki nem akar lemaradni, kövessen bennünket!

Közösségi összefogással Szentendréért
mindössze néhány hónapja alakult a Szentendre Barátai Egyesület, amely az alapítás óta eltelt rövid idő ellenére már a negyedik nagy-
szabású programját szervezte meg Szentendrén. legutóbbi rendezvényük, a jótékonysági Családi Piknik kiválóan példázta, mit jelent
ma valódi közösséget szervezni. az egyesületről, és annak programjairól Benes Edvárdot, az egyesület elnökét kérdeztük.

a szentendrei Rotary a hátrányos 
helyzetűekért
A Rotary Club Szentendre legutóbb jótékonysági filmvetítést rendezett az ország több
pontján, egy időben. Till Attila Tiszta szívvel című, legújabb filmjének premier előtti ve-
títésére több mint ezren jöttek el, s a befolyt bevételt, összesen mintegy 3 millió forintot
különböző nemes célok érdekében gyűjtötték. A szentendrei klub a Suhanj Alapítványnak
átutalt több százezer forinttal egy speciális fitneszterem létrehozását támogatta, ahol
nemcsak a hiátusokkal küzdők edzhetnek, hanem az egészségesek is. A szokatlan el-
képzelés a társadalom egyik nagy szakadékát szűkíti az egészséges emberek és a hát-
rányos helyzetűek között. A fitneszterem júniusban nyitja meg kapuit.

A klub következő tervei között lesz a hamarosan megrendezésre kerülő jótékonysági te-
niszverseny, idén új helyszínen, a budapesti Feneketlen tó melletti teniszpályákon, illetve
nyár végén ismét megrendezik a jótékonysági gumikacsa-versenyt a Szentendre éjjel-
nappal nyitva fesztiválon.
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újra kacsakő-dobó versenyt
szervez a TESZ!
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre 2016. június 18-án 15 órától a közked-
velt kacsakő-dobó verseny a Kacsakő Bisztrónál, a Duna-parton.
Nevezni a helyszínen, 3 kategóriában lehet:
• gyermek (6 éves korig)
• ifjúsági (6 év - 16 év)
• felnőtt (16 év felett)
Neves szentendrei művészek által festett kacsakő a jutalma az első 3 helyezettnek!
Június 11-12-én humoros felcímkézett verseny-kacsaköveket találtok a TESz sátor-
nál, a Dumtsa Korzón.
Akár ezekkel a kövekkel, akár saját szerzeménnyel érdemes kipróbálni ezt a remek
szórakozást.

Ne feledjétek: Mindenkinek van egy jó dobása!
Mindenkit várunk: TESz csapata

Keresztény hittel
Szakács Imre festőművész kiállítása szeptember 4-ig tekinthető
meg az esztergomi Keresztény Múzeum földszinti termeiben. 
A május 21-i megnyitón Jókai Anna méltatta a szentendrei festő
általa már jól ismert és nagyra értékelt művészetét. Az írónő szerint
a mai művészet feladata továbbra is az, hogy az ember figyelmét
a „másik világra” irányítsa, és utat mutasson a fény felé. A tárlaton,
mely az irgalmasság szentévéhez kapcsolódik, sok új alkotást lát-
hatunk Szakács Imrétől, mint például a Szent András-sorozat és a
nagyméretű Nagypéntek-Harmadnapra-Pünkösd trilógia. A kiállí-
táshoz 60 oldalas, reprezentatív, magyar-angol nyelvű katalógus is
készült, melyben Török Csaba teológiai tanár elmélkedése és az
általa válogatott idézetek segítik Szakács Imre festői világának
megértését, mélyebb átélését.

Jókai Anna, Szakács Imre és a művész családja a kiállítás-megnyitón

Szoboravatás
július 2-án, szombaton 14 órakor avatják fel a Turul-szobrot a 
11-es főút és a Sztaravodai út (Skanzen felé) kereszteződésénél
található téren, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

jól sikerült a nótaest
Május 28-án újra szólt a magyar nóta Szentendrén a PMK színház-
termében, a Kossuth Lajos Nyugdíjasklub Ezüstfény Együttesének
bevezetésével, Oláh Albert és Oláh Kálmán cigányzenekarának kí-
séretében.

Az énekesek, Csák József, Farkas Rozika, Dr. Fehér Eszter, Nógrádi
Tóth István,  Szabó Szilvia valamint a szentendrei Kapi Gábor nó-
táskapitány és a kiemelkedő humorú Horváth László műsorvezető
fergeteges sikert arattak. A nagyszámú közönség felállva, vastaps-
sal köszönte meg a fellépő művészeknek a csodálatos műsort.
Bízunk abban, hogy lesz még folytatás.
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Szentendrei
Teátrum és
nyár 2016

programajánló

már kaphatóak a jegyek a Szentendrei
Teátrum és nyár idei előadásaira! 

várásoljon belépőjegyeket early bird
kedvezménnyel június 19-ig az alábbi
előadásokra.

július 8. péntek, 20:00 premier! 
Városháza udvara  
Előadások: július 9., 14., 15., 16., 20:00 
Esőnap: július 10., 17.
DanIEl GlaTTauER: PáRTERáPIa 
– magyarországi ősbemutató! 
A Szentendrei Teátrum és az Orlai Pro-
dukciós Iroda közös produkciója
Fordította: Kajtár Mária 
Játsszák: Balla Eszter, Debreczeny
Csaba, Mészáros Máté
Rendező: znamenák István
Producer: Orlai Tibor 
Belépőjegy: 3800 Ft, early bird kedvez-
ménnyel 2016. június 19-ig: 3500 Ft

augusztus 5. péntek, 20:00 premier! 
Városháza udvara 
További előadások: augusztus 6., 7.,
20:00, esőnap: augusztus 8., 9.
joao BETHEnCouRT: TElITalálaT!
– magyarországi ősbemutató
A Szentendrei Teátrum produkciója
Játsszák:  Őze áron, Kovács Vanda,
Vasvári Csaba 
Rendező: Sipos Imre
Belépőjegy: 3800 Ft, early bird kedvez-
ménnyel 2016. június 19-ig: 3500 Ft

augusztus 14. vasárnap, 20:00
Városháza udvara
Esőhelyszín: PMK színházterme
GRylluS DánIEl - WEÖRES SánDoR:
a TEljESSÉG FElÉ
Gryllus Dániel dalsorozata Weöres
Sándor költői prózájának mondataiból
Szólisták: Sebestyén Márta, Sebő Fe-
renc, Gryllus Dániel, Szalóki ági, Bog-
nár Szilvia, Szirtes Edina Mókus,
Ferenczi György, Both Miklós
zenészek: Pálhegyi Máté – fuvola,
Borbély Mihály – klarinét, szaxofon,
Bizják Gábor – kürt, Frankie Látó
– hegedű, Balázs Gergely – hegedű,
mridanga, Jávorka ádám – brácsa,
hegedű, Kovács zoltán – nagybőgő,
Balogh Kálmán – cimbalom, 
Bolya Mátyás – citera, brácsa, 
Holló Miklós – ütősök
Vezényel: Gryllus Samu
Belépőjegy: 4800 Ft, early bird 
kedvezménnyel 2016. június 19-ig:
4200 Ft

Párterápia
Ez az a darab, amit mindenki élvezni fog idén nyáron Szentendrén, a városháza udvarán.
azok, akik sok éve élnek párkapcsolatban, és minden mondatban magukra ismernek, és
azok is, akik még előtte vannak, és azt hiszik, hogy ők majd nem. meg nem így.
Dehogynem.

„Semmi sincs előzmények nélkül. Semmi sincs csak úgy magától” – írja egy helyütt Daniel
Glattauer, a Párterápia című vígjáték szerzője, aki egyként Ausztria egyik legnépszerűbb
írója. Nagyon izgalmas figura, aki az egyetem elvégzése után pedagógiai és művészettör-
ténész diplomával pincérként helyezkedett el, az is lehet, hogy itt szerezte a csalhatatlan
emberismeretét, ami annyira népszerűvé tette. évtizedeken át újságíró volt a legtekinté-
lyesebb osztrák lapoknál. Ma már főállású író, akinek könyvei milliós példányszámban kel-
nek el világszerte. Szabadidejében zenét szerez, otthonát pedig öt indiai futókacsával
osztja meg. Természetesen van felesége és gyermeke, így tehát pontosan tudja, hogy
mivel jár a családi élet, és ez ki is derül a most színpadra kerülő Párterápia című darabjából,
amit a Szentendrei Teátrum és Nyár közönsége láthat először Magyarországon. 
Nem ez Daniel Glattauer első hazai bemutatója. A Gyógyír északi szélre című bestsellere
könyv formájában és színpadi műként is meghódította a magyar közönséget. A férfi és nő
történetét, akik az interneten, emaileket váltva ismerkednek meg és szeretnek egymásba,
száznál is többször látta a magyar közönség.
„Mindent tud az életről”, szögezi le David Glattauerről Orlai Tibor producer, az Orlai Pro-
dukciós Iroda tulajdonosa, aki úgy tűnik, csalhatatlan szimattal érez rá, hogy miből lesz
siker. Tavaly neki köszönhették a Szentendrei Teátrum és Nyár nézői az Aranytó és Cse-
megepultos naplója című előadást. Tántoríthatatlan Glattauer-rajongó, a szerző előző da-
rabját is ő állította színpadra. „Nekem az tetszik legjobban a Párterápiában, hogy annyira
mai, mindennapi történet, olyan mondatokkal, amiket mindenki kimond időnként. Benne
van valamennyiünk története.”
A másfél órás előadás nagyon intim. Egy rendelőben ül három ember. A feleség, akit Balla
Eszter, a Madách Színház és a Déryné Vándorszíntársulat tagja alakít. A férj, ő Debreczeny
Csaba, és a dörzsölt pszichiáter, Mészáros Máté, aki tavalyig a Vígszínházban játszott.
Adva van tehát egy házaspár, akik sok évet éltek le együtt, összeköti őket ezer dolog, van-
nak közös gyermekeik, és bár mindketten úgy érzik, hogy nagyon elfáradt ez a dolog kö-
zöttük, azért mégsem biztosak abban, hogy valóban szét kell-e menniük. Ezért elmennek
egy párterapeutához, hátha ő segíteni tud nekik. A darab műfaja szerint vígjáték, de aho-
gyan halad a színpadi terápia, és egymás után hullanak le az álarcok, rájövünk, hogy való-
jában magunkon nevetünk, és magunknak is drukkolunk, hogy ha ők tudnak valami jót
kezdeni ezzel a helyzettel, akkor talán hasonló szituációban nekünk is menni fog.
„Végig megy a csatározás a három ember között – mesél a darabról a rendező, znamenák
István, aki színészként, film- és színházi rendezőként is nevet szerzett magának –, a pszi-
chiáter állandóan fordít egyet-egyet a történeten, hiszen ez a dolga. A néző pedig kapkodja
a fejét, mert folyamatosan változnak az erőviszonyok. A pár látszólag megkeményedett, a
férj elsőre macsónak tűnik, a nő empatikusabbnak, de valójában időnként sárkány a csaj…”
„Kicsit sárkány, de nagyon okos – veszi át a szót Balla Eszter, aki lubickol ebben a szerep-
ben, nem csak a kitűnő kollégák miatt, hanem azért is, mert maga is évtizedes házasság-
ban él, három gyermek édesanyja. – Azt hiszem, sok nőnek ismerős a helyzet, amikor egy
anya, aki addig szolgálta a családot, egyszer csak rádöbben, hogy hoppá, hiszen neki is
vannak értékei! A férj karaktere is tipikus: ameddig csak tud, fut a problémák elől, de ami-
kor élesedik a helyzet, azért beleáll, és ő is hajlandó dolgozni azért, hogy jobb legyen min-
denkinek.”
Ahogy a valóságban, ebben a darabban sem fekete-fehér semmi, még maguk az alkotók
sem értenek egyet abban, hogy happy end-e a vége, vagy csak majdnem az. Esetleg a be-
fejezés egy nagy csavar? Mindegy is, mert ha tudnánk, akkor sem árulnánk el.

n FARKAS ADRIENNE
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Programok
KIállÍTáS

Ferenczy Múzeum Szentendre-terem,
Kossuth Lajos utca 5.  
mEGaláZoTT EmBERvIláG / loIS
vIKToR
Megtekinthető: augusztus 7-ig, hétfő ki-
vételével minden nap 10-től 18 óráig.

Ferenczy Múzeum Barcsay-terem, Kos-
suth Lajos utca 5.  
PIlISI GóTIKa
Egy virágzó kultúra sosem látott emlé-
kei II. András idejéből
Megtekinthető július 31-ig

Ferenczy Múzeum
június 17. péntek 15.00
mŰHElyFoGlalKoZáS
A Grafikai Műhely megismerése
Regisztráció: muzeumpedagogia@mu-
zeumicentrum.hu
Belépő: 500 Ft

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
május 12. csütörtök 18.00
EmlÉKESő
Chiharu Shiota japán képzőművész 
kiállítása
Kurátor: Gulyás Gábor

június 12. vasárnap
CSaláDI naP 
Chiharu Shiota Emlékeső című kiállítá-
sában
10:00-11:00
Múzeumpedagógia 4-7 éveseknek 
11:00-12:00
Múzeumpedagógia 8-13 éveseknek 
Helyszín: Szentendrei Képtár
Belépőjegy 500 Ft. 7 éves korig egy kí-
sérőnek ingyenes.
Bővebb információ: muzeumpedago-
gia@muzeumicentrum.hu

múlT a mÉlyBEn
Mozaikok Szentendre történetéből
állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom 
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00 
a vIláG KÖZEPE 
Válogatás a szentendrei Ferenczy Mú-
zeumi Centrum gyűjteményéből
Megtekinthető július 10-ig

Czóbel Múzeum 
Szentendre, Templomdomb 1. 
mEGújulT állanDó KIállÍTáS
CZóBEl BÉla mŰvEIBől
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 - 18:00

MANK Galéria
Bogdányi út 51.
vÍZ-FÉny-SZÍn-TÉR
Az Országos Akvarell Biennálé anyagá-
ból rendezett kiállítás 
Megtekinthető június 19-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPáTI aBKaRovICS BÉla FESTő-
mŰvÉSZ EmlÉKKIállÍTáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Keresztény Múzeum
Esztergom
Mindszenty hercegprímás tere 2.
anno SanTo
Szakács Imre László festőművész kiállí-
tása
Megtekinthető szeptember 4-ig

ElőaDáS

Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz

június 10. péntek 18.00
a TuRul nEmZETSÉG FIaI aTTIla,
áRPáD
Herceg Ferenc előadása Sashegyi Sán-
dor emlékére

Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.

június 9. csütörtök 18.00
nyERESÉGES válSáG?
Gyarmati Péter előadása

GyEREKEKnEK

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
június 18. szombat 17.00
SÜSÜ a SáRKány KalanDjaI
zenés mesejáték két részben

ZEnE

június 11. szombat 18:00 
Városháza díszterme
SZállj, ZEnE, SZállj!
KóRuSKonCERT

A Musica Beata Kórus vendége: 
a bajai Liszt Ferenc énekkar 
zongorán közreműködik:
Kunosné Dankó Ilona, 
Forrai Judit,
és Wolf Péter
Vezényel: 
Makkai Gézáné,
Wolfné Kovács zsuzsanna
és Bokorné Forró ágnes
A belépés díjtalan!

moZI

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

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft, 
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

június 6. hétfő
18.10 TISzTA SzÍVVEL (101’)(16) - Till
Attila filmje
20.10 A PéNzES CáPA (100’)(16) fő-
szereplő: Julia Roberts és George Cloo-
ney

június 7. kedd
16.40 A PéNzES CáPA (100’)(16) fősze-
replő: Julia Roberts és George Clooney
18.30 LILIOM ÖSVéNy (91’)(16) Flie-
gauf Benedek filmje
20.10 KéK BáRSONy (120’)(16) David
Lynch filmje , Isabella Rossellini, Dennis
Hopper

június 8. szerda
16.30 LOVASÍJáSz (115’)(6) – Kaszás
Géza filmje
18.30 A PéNzES CáPA (100’)(16) fősze-
replő: Julia Roberts és George Clooney
20.15 KéK BáRSONy (120’)(16) David
Lynch filmje , Isabella Rossellini, Dennis
Hopper

június 9. csütörtök
18.00 CSODáLATOS BOCCACCIO
(120’)(16) Vittorio és Paolo Taviani
filmje
20.10 SzEMFéNyVESzTŐK 2. (130’)(12)
Öt zseniális szemfényvesztő

június 10. péntek
16.30 IzzIE NyOMáBAN (78’)(KN) – a
színes, bohókás halacska története
18.00 MáRIS HIáNyzOL (112’)(12) –
angol romantikus film, főszereplő: Drew
Barrymore
20.00 KéK BáRSONy (120’)(16) David
Lynch filmje , Isabella Rossellini, Dennis
Hopper

június 11. szombat
14.45 IzzIE NyOMáBAN (78’)(KN) – a
színes, bohókás halacska története
16.15 A DzSUNGEL KÖNyVE (105’)(6) –
családi kalandfilm
18.05 MAMA (111’)(16) f: Penélope
Cruz
20.00 SzEMFéNyVESzTŐK 2.
(130’)(12) Öt zseniális szemfényvesztő

június 12. vasárnap
16.00 IzzIE NyOMáBAN (78’) (KN) – a
színes, bohókás halacska története
17.30 EGy ÖRÜLT PILLANAT (105’)(16)
f: Vincent Cassel és Francois Cluzet
19.40 CSODáLATOS BOCCACCIO
(120’)(16) Vittorio és Paolo Taviani
filmje

június 13. hétfő
18.00 ANyáK NAPJA (119’)(12) f: Jenni-
fer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson
20.00 FILMPIKNIK: A BáTyáM CIPŐJé-
BEN (95’)

június 14. kedd
18.30 A PéNzES CáPA (100’) (16) fő-
szereplő: Julia Roberts és George Cloo-
ney
20.20 TISzTA SzÍVVEL (100’)(16) – Till
Attila filmje

június 15. szerda
17.00 VAD KUNSáG- A PUSzTA REJ-
TETT éLETE (60’)(6) Mosonyi Szabolcs
filmje
18.05 CSODáLATOS BOCCACCIO
(120’)(16) Vittorio és Paolo Taviani
filmje
20.10 KéK BáRSONy (120’)(16) David
Lynch filmje, Isabella Rossellini, Dennis
Hopper

június 16. csütörtök
18.00 EGy Szó MINT Száz: SzERE-
LEM! (100’)(16E) romantikus vígjáték
19.50 MIELŐTT MEGISMERTELEK
(110’)(16) f: Emilia Clarke

június 17. péntek
16.10 SzENILLA NyOMáBAN (105’)(KN)
– a kék halacskáról…
18.00 LOVASÍJáSz (115’)(6) Kaszás
Géza filmje
20.00 MIELŐTT MEGISMERTELEK
(110’)(16) f: Emilia Clarke

június 18. szombat
15.10 SzENILLA NyOMáBAN (105’)(KN)
– a kék halacskáról…
17.00 VAD KUNSáG- A PUSzTA REJ-
TETT éLETE (60’)(6) Mosonyi Szabolcs
filmje
18.10 EGy Szó MINT Száz: SzERELEM!
(100’)(16E) romantikus vígjáték
20.00 SzEMFéNyVESzTŐK 2.
(130’)(12) Öt zseniális szemfényvesztő

június 19. vasárnap 
MOzIBAzáR 10 órától
16.00 SzENILLA NyOMáBAN
(105’)(KN) – a kék halacskáról…
18.00 MIELŐTT MEGISMERTELEK
(110’)(16) f: Emilia Clarke
20.00 SzEMFéNyVESzTŐK 2.
(130’)(12) Öt zseniális szemfényvesztő
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Fotóstábor Szentendrén
2016. június 27-július 1., 8-13 óráig
További részletek: www.silverpress.hu, +36 30 9423592

nyári alkotótábor
Kreatív képző- és üvegművészeti foglalkozások gyerekeknek

Családi környezetben, a Bükkös-part közelében, szabadtéren tartjuk
immár több mint 20 éve a gyerektáborokat, ahol lesajátíthatod:
• az akril-, olaj-, üveg-, pác-, textilfestés sajátosságait és használatukat;
• a művész-, edzett-, sík-, öblös üvegek felhasználásával üvegplasztika,
mozaik, üveggel díszített dekor tárgyak készítését;
• a kő, csempe, kerámia, fa gazdag felhasználási lehetőségeit;
• a különböző technikákhoz szükséges egyedi eszközök használatát.
Gyere el, próbáld ki magad, alkoss egyedit!

A turnusok minden nap 8 és 16 óra között az alábbi időpontokban indul-
nak:
5 éves kortól: június 20-24; június 27-július 1; július 4-8; augusztus 8-12.
13 éves kortól: július 25-29.
Részvételi díj (háromszori étkezéssel, anyaghasználattal):
5 éves kortól 28 500 Ft
13 éves kortól 35 000 Ft
Bővebb információ: www.piszkator.com/Nyári alkotó táborok
Jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20-364-5415, ikoladekor@gmail.com
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napközis 
jellegű tábor

6-11 éveseknek, 
a csodaszép 

panorámájú Pomáz 
Kőhegynél

Különlegessége, hogy minden
turnus csütörtökén ottalvós
„buli” előzi meg a záró napot, 
tábortűzzel és izgalmas esti
programmal. 
Az iskolában kevés alkalom
nyílik az 
• erőszakmentes kommuniká-

ció, 
• könnyedebb együttműködés, 
• asszertív önérvényesítés, 
• stabilitás (mozgáskoordiná-

ciótól az általános stabilitá-
sig), 

• kreativitás, jobb 
problémamegoldó képesség, 
• összeszedettség (akár haté-

konyabb tanulás);  
• tudatos lazítás 
terén való ismeret- 
és tapasztalatszerzésre. 

Ezt a hiányt szeretné pótolni 
a Harmonizálás Képesség-
kibontakoztató Központ
(www.harmonizalas.hu).

Jelentkezni 
Széplaki Vikinél lehet 
elsősorban 
az info@harmonizalas.hu
címen, vagy 
a +36-70/514-0885-ös 
számon. 

Honlapunk: 
gyerekfejlesztes8.
webnode.hu
Turnusok: 2016. 06. 20-24.,
és 2016. 07. 25-29. (Igény
szerint: 2016. 08. 22-26.) 
életképek:
facebook.com/gyerekfejlesz-
tes/  



világbajnok a Welldance 
junior formációja
Nem is olyan rég adtunk hírt hazai Welldance-sikerekről, és alig né-
hány hét leforgása alatt már újabb nemzetközi eredményekkel is
gazdagodott Szentendre sikeres táncegyesülete. Az ESDU Dance
Star World Dance Masters világversenyen egy év pihenő, valamint
3 bornz-, 2 ezüst- és 2 aranyérem után újra megmérette magát a
Welldance, ezúttal egy csapattal és egy formációval. Az 50 orszá-
got magában foglaló szövetség idei világverseny-sorozatán több
mint 5000 táncos indult az országos kvalifikációkon, ahol a leg-
jobbak megszerezhették a világdöntőn való indulás jogát. A hazai
válogatón sikeresen szereplő Welldance Crew és Welldance Fusion
tagjai felejthetetlen öt napot töltöttek Horvátország festői városá-
ban, Porec-ben, ahol a szakmai tapasztalatok és fergeteges ten-
gerparti bulik mellett végre csapatban is elhozták a világbajnoki
címet. A Welldance Fusion csapata, akik 2 évvel ezelőtt junior kor-
osztályban ezüstérmesek lettek, idén már a senior csapatok között
bizonyíthattak az utcai táncosok mezőnyében, és a döntőben végül
az elismerést érdemlő negyedik helyen végeztek. A szeptember-
ben haladó junior táncosokból alakult Welldance Crew pedig, mi-
után kategóriájában megnyerte a magyarországi kvalifikációs
versenyt, a világdöntőn is bizonyítani tudott immáron az „A” ligá-
ban, vagyis a legjobbak között, ahol a lányok bezsebelték a világ-
bajnoki címet is. Hatalmas gratuláció a koreográfus-edzőnek,

Knapcsek Kittynek, az egyesület vezetőjének, Szépolt Gabriellának
és természetesen a nagyszerű eredményeket elért táncosoknak is.
a világbajnoki I. helyezett Welldance Crew tagjai:
Both Fióna, Bor Kata, Czapár Viktória, Csefó Lili, Farkas Boglárka,
Fehér Cintia, Könczöl Sára, Lipcsey Boglárka, Öreg Kinga, Schu-
mann Réka, Szarkowicz Regina, Takács Réka, Török Fruzsina, Va-
lentin Gabriella, Vincze Natália Bernadett
a világbajnoki Iv. helyezett Welldance Fusion tagjai:
Bajna Dorottya, Benkő Fanni, Einöder Fanni, érsek Alda, Hercegh
zsófia, Horkai Alexandra, Horkai Nikoletta, Nagy Henrietta, Petre-
sevics Kitti, Sárközi Panna, Swinburn Viktória, Széles Anna
Bővebb információ: www.welldance.hu
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aranyérmes a v-8 Triatlon Team

a május végi orfűmad Triatlon középtávú
versenyen, ami 1.8 km úszást, 90 km ke-
rékpározást és 18 km futást jelentett,
aranyérmes lett a v-8 Triatlon Team. Har-
gitai Gábor, a v-8 Triatlon Team vezetője
beszél a csapatról, a tapasztaltakról.

– A sportágak versenysorrendjében ha-
ladva: én úszom, Hivessy Zoltán kerékpáro-
zik és Kemény András fut. Mindannyiunk
életét évtizedek óta meghatározza a sport.
Mindhárman már több triatlon versenyt tel-
jesítettünk.

Miután megalakult a csapat, gondoltam, egy
megfelelő támogatóval olyan arculatot kap-
hatnánk, ami erős kapocs lehet a felkészü-
lésben és a versenyen. Mivel már régóta jó
a kapcsolatom a V-8 uszodával, előálltam az
ötlettel. Nagy örömünkre láttak bennünk
fantáziát, így mögénk álltak. A V-8 edzés le-
hetőséget biztosított számunkra, állta a ne-
vezési díjakat és az egységes megjelenést
kölcsönző ruházatot.
Heti átlagban 11-12 óra edzés szükséges a
jó eredményhez, ami munka és család mel-
lett nem kevés.

Az orfűi verseny szörnyű időjárási körülmé-
nyeit csak győzelmünk tudta feledtetni. In-
dulásakor 8 °C volt, szakadt az eső, és
viharos szél fújt. Ez pont az az időjárás, ami-
kor legkevésbé vágyik az ember a szabadba.
Az úszásomat nem éreztem tökéletesnek,
de láttam magamhoz közel kísérő hajót,
amiből tudtam, hogy valahol elöl haladok,
abszolút 7. helyen adtam át a váltást Zoli-
nak. Abban a hideg esőben talán a kerékpá-
ros szakasz volt a legnehezebb. Zoli a 2. kör
elején állt az abszolút első helyre, majd a 3.
kör végén már 21 perces előnnyel váltotta
Andrist a futásra. Itt már azért sejtettük,
hogy ebből győzelem lesz, mert nem sok
ember van Magyarországon, aki ekkora
előnyt le tud dolgozni. Andris kitett magáért,
mert bár ellazsálhatta volna, végül tovább
növelte az előnyt, és végül 4 óra 34 perces
idővel értünk célba. 
Nagyon örülök az első helynek, de sokkal
jobban örülök az időeredménynek. A 4:34
olyan idő, amivel Magyarország bármelyik
középtávú triatlon váltóversenyén a dobogón
vagy nagyon közel hozzá tudunk végezni. 
Egyelőre 2016-ra tervezünk. Folytatódik az
együttműködés a V-8 uszodával. Július 30-
án az ország legszínvonalasabb középtávú
triatlon versenyén, a Budapesti IRONMAN
70.3-n fveszünk részt, ami nagyon komoly
megmérettetést jelent, de itt is a győzelem a
cél. Ha reálisan értékelem magunkat, akkor
már a dobogó is hatalmas eredmény lenne. 
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aDáSvÉTEl

50 éves, 1000 darabos szalvétagyűjte-
mény, 40 éves hanglemezek eladók.
Tel. (26) 310-675.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

álláST KÍnál

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

Szentendre állatkórházába főállású
asszisztenst és kutyakozmetikust kere-
sünk. Jelentkezés:
drszolnokijanos@gmail.com, (26) 317-
532.

Népművészeti üzletünkbe felveszünk
angolul jól beszélő fiatal hölgy munka-
társat. Bővebben:
www.handcraft.hu/allas. Tel. 06-20-
446-2231.

A szentendrei Labirintus étterem
keres gyakorlott felszolgálót.
Angol nyelvtudás szükséges. NEM
szezonális állás. Tel. 06-30-274-
8571.

Szentendrei étterembe nyári munkára
diákokat keresünk. Tel. (26) 311-175,
06-20-958-8701, 06-20-945-5491.

Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt
keresek, azonnali munkakezdéssel. Tel.
06-20-243-3065.

Szentendrei pékáru üzletbe kolléganőt
keresünk. Teljes munkaidőre, vasárnap
pihenőnap. Jelentkezés e-mailben: ber-
nad.emoke@freemail.hu. Tel. 06-30-
946-9314.

EGÉSZSÉG

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

érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
Mofetta-kezelés. Tel. 06-30-340-1392.

Fogyjon fülakupunktúrával! Aku-
punktúra magánrendelés a szen-
tendrei rendelőintézetben.
Javasolt még dohányzárról való
leszoktatásra, szénanátha kezelé-
sére, fájdalomcsillapításra. Beje-
lentkezés: 06-30-831-1934.

KIaDó laKáS

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyisé-
gekkel. Tel. 06-30-340-1392.

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

3 szobás, különálló lakrészben egy kis
szoba egy férfi részére kiadó. Tel. (26)
310-675.

Kiadó irodának, lakásnak Szentendre
belvárosában, családi ház emeletén öt
önálló szobából álló, 110 nm-es, össz-
komfortos lakás részben bútorozottan,
kertrésszel, kocsibeállással. Tel (26)
318-438, 06-20-274-2925.

laKáS, InGaTlan

építési telek a La Mia pizzériánál, 1910-
ben épült házzal magánszemélynek
eladó. Tel. 06-30-402-0520.

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

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

400 nm-es kertes lakás haszonélvezeti
joggal eladó: 41 M Ft. Tel. 06-30-340-
1392.

RÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

SZolGálTaTáS

Magánszemélyek személyi jöve-
delemadó bevallásának elkészí-
tése, személyesen vagy online
rövid határidővel az állomásnál
lévő könyvelőirodában, vagy a yel-
loni.konyveles@upcmail.hu címen.
Tel. 06-20-570-3419, (26) 786-
892.

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciá-
val és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

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

Kerítések, lábazatok építése, kézi és
gépi földmunka. Tel. 06-30-579-3779.

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

ÜDÜlÉS

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

ÜZlET

Szentendre belvárosában újonnan be-
rendezett éterem és music bár kiad. Al-
kalmas rendezvényekre vagy más üzleti
tevékenységre. Tel. 06-20-996-3964.

a PuSCHo KFT. 

• SEGéDMUNKáST KERES

Feladatok:
segédmunkák elvégzése, meghatá-
rozott instrukciók alapján a feladatok
elvégzése
Elvárások:
alapfokú végzettség, jó fizikum, ter-
helhetőség, megbízhatóság, B-kate-
góriás jogosítvány
Munkavégzés helye:
Szentendre
Vidékiek jelentkezését is várjuk,
szállást biztosítunk
Az önéletrajzokat fizetési igény meg-
jelöléssel várjuk a beton@puscho.hu
e-mail címre

• LAKATOST KERES

Feladatok:
egyszerű gépészeti műszaki rajzok
készítése, alapmérések, vizsgálatok
végzése, ellenőrzése, a munkadarab
forgácsolás nélküli hidegalakító eljá-
rásokkal történő alakítása, a munka-
darab forgácsoló eljárásokkal
történő alakítása, melegalakítás vég-
zése, kötések készítése, szerelése
és bontása, gépelemek és gépszer-
kezetek szerelése (cseréje, javítása,
karbantartása, beállítása), gépek, be-
rendezések üzembe helyezése, sze-
relése, javítása, karbantartása, a
gépszerkezetek, gépek megkívánt
működését biztosító műszaki para-
métereinek beállítása

Elvárások: 
középfokú szakképesítés, precizitás,
pontos munkavégzés, megbízható-
ság, önállóság, B-kategóriás jogosít-
vány
Előnyök:
munkatapasztalat
Munkavégzés helye:
változó (Szentendre és környéke).
Vidékiek jelentkezését is várjuk,
szállás biztosított
Az önéletrajzokat fizetési igény meg-
jelöléssel várjuk a beton@puscho.hu
e-mail címre

• áRUKIADóT KERES

Feladatok: 
lista alapján a kiadandó áruk össze-
készítése, tételes ellenőrzése, áruát-
vétel és –kiadás, a raktári rend
fenntartása
Elvárások:
hasonló területen szerzett munkata-
pasztalat, jó kommunikációs kész-
ség, megbízhatóság
Előny:
targoncavezetői bizonyítvány, köny-
nyűgépkezelői végzettség, raktáro-
zási, árumozgatási gyakorlat,
B-kategóriás jogosítvány
Igény esetén lakhatás megoldott 

Munkavégzés helye:
Szentendre
Jelentkezés módja:
fizetési igény megjelöléssel a
tuzep@puscho.hu e-mail címen

ÉPÍTőIPaRI 
GEnERálKIvITElEZÉS
SZaKIPaRI munKáK

CSOK program
Molnár & Molnár Kft.

2509 Esztergom-Kertváros, 
Damjanich út 29.

+36-20/559-8078, +36-20/953-
7716, +36-33/403-856

e-mail: molnaresmolnar@vnet.hu
www.molnaresmolnar.hu
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MATOLA SZERVIZ

márkafüggetlen 
gépjármű szerviz

klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás

karosszéria munkák
2000 Szentendre, 

Rózsa u. 25.
T.: +36/30-438-5120

Nyitva: 8-17 óra

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

Munkatársakat keres

– Betanított munkást (csomagolás, előké-
szítés)

– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targon-
cázás, anyagmozgatás)

– Géplakatost (gépek kezelése, működe-
tése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)

– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karban-
tartása)

– Élelmiszer technológust (pékségi, hús-
feldolgozási, egyéb élelmiszeripari tapasz-
talattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)

– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeripar-
ban szerzett tapasztalat, hűtőrendszer is-
meret)

– Élelmiszermérnököt (követelmény: mi-
nőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelv-
tudás, számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:

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

az ingatlan 15 km-re van Budapesttől, Szentendre város északi részén, a Szte-
lin-patak völgyében található. a 11-es számú főúttól kb. 250 méterre, az autó-
busz megállójától 300 méterre fekszik. a város egyik legnagyobb, 3018 nm
területű, összefüggő ingatlana. az ingatlanon 4 épület található.

A nagyobb lakóház 3 szintes, 2004-ben épült, keleties, luxus kivitelben készült.
Szuterén szinten két gépkocsi beállását biztosító garázs, műhely, edzőterem, bo-
rospince, biliárdszoba, öltöző, iroda, fürdőszoba, raktár és a gépészet található
148.86 nm területen.

A földszinten található a nappali amerikai konyhával, két szoba gardróbbal, für-
dőszobákkal, öltözővel, továbbá 10x4 feszített víztükrű medencével, melyet au-
tomata kezel. A medencetérben található egy infra- és egy hagyományos szauna.
A földszint 210,18 nm területű. Az emeleten három szoba kapott helyett egy sa-
rokkádas fürdőszobával és egy 40 nm terasszal. Az emelet 84,22 nm.

Az ingatlanon két összkomfortos, téliesített, 40 nm Erdélyi típusú vendégház
van. A negyedik ház 100 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás, fürdőszobás lakó-
ház az ingatlan elején található.

Az ingatlan ősfákkal, közvetlen patakparttal rendelkező területe lenyűgöző. Az
egész évben folyó Sztelin-patak partján ott honos növények - hóvirág, bambusz,
vízililiom, menta, medvehagyma - találhatók. A területen saját kút, öntözőrend-
szer, biztonságikamera-rendszer, saját telefonhálózat, riasztórendszer adja a biz-
tonságot, kényelmet.
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III. Szentendrei Sörfesztivál 
júnIuS 24-25-26. DunaKoRZó: a PÉTER-Pál uTCáTól a láZáR CáR TÉRIG

50 féle sör, színvonalas koncertek, gyermekfoglalkoztató
Idén harmadik alkalommal látjuk vendégül a folyékony kenyér
szerelmeseit a szentendrei Duna-parton. a fesztivál díszvendége
ebben az évben Székelyföld lesz. 

A háromnapos, nyárindító fesztivál gazdag programjai között kicsik
és nagyok is megtalálják a számukra érdekes programot. A legerő-
sebbek szkanderversenyen mérhetik össze erejüket (a szombaton
18.00 órakor kezdődő bajnokságra 17.30-ig lehet jelentkezni a
helyszínen).
A társasjátékok szerelmesei a Duna-korzón elhelyezett társasjáték
asztalokon sakkozhatnak, gombfocizhatnak. A gyermekeket is 
izgalmas játszóbirodalom várja, lesz ugrálóvár, játszóház és kisvo-
nat is.
A koncerteket három helyszínen szervezzük: A Dunaparti Művelő-
dési Ház előtti nagyszínpadon, a Christine étterem előtti és a Lázár
cár tér előtti kis színpadokon.

Várunk mindenkit szeretettel! Sörivók előnyben! 

Szervező: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
További információ: 26/312-657, lakatos.judit@szentendre.hu

FoRGalmIREnD-válToZáS
úTlEZáRáS a SÖRFESZTIvál ideje alatt! 

június 23-án 20.00 órától 26-án 24.00 óráig
az alábbi szakaszok kerülnek lezárásra: 
• Duna-korzó: Péter-Pál utca és a Rév utca között
• lázár cár tér

Megértésüket köszönjük! 

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


