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Bérbeadó ingatlanok

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a

Tiszteletes u. 4. sz. alatti, 2441/a/3
szám alatt álló 51 m2 alapterületű önkor-
mányzati tulajdonú lakás piaci alapon
történő bérbeadásáról
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július
19. 09:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785-091

Szentendre, belterületi 2441/a/4 hrsz.
alatt felvett, természetben Tiszteletes u.
4. szám alatt fekvő, 56 m2 alapterületű
lakás önkormányzati tulajdonú lakás
piaci alapon történő bérbeadásáról.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július
19. 10:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785-091

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.

Szentendre 
ÉS vidÉKE

pályázat pályázat

Eladó ingatlan

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, 7100/7 hrsz.-ú, természet-
ben Cédrus (ill. Őzláb utca néven is 
nyilvántartott) utca 6. alatt lévő beépítet-
len terület (985 m2, Üh-1 övezetben)
megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesítésére

induló ár: 11.920.000 ft

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal 
weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
július 28. 9:00 óráig (Városház tér 3. 
I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

Eladó ingatlan

Eladó az alábbi, Szentendre város Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő ingatlan:

Szentendre, Ady Endre út 88.
Területe: 7146 m2

Vt-2 övezet településközponti vegyes terü-
let. Megengedett legnagyobb beépíthe-
tőség 30%. Megengedett legnagyobb
építménymagasság: 7,5 m. Megengedett
legnagyobb szintterületi mutató: 0,75

A telken bontandó épületek vannak.
ára: 130.800.000 ft
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a napokban készült el a május végén kezdett
és nemrég befejeződött közvélemény-kuta-
tás elemzése. Mit szűrt le a városvezetés az
önkormányzat munkáját értékelő kutatásból?
Tartogatott-e meglepetést az eredmény?
Telefonos, online és kérdőíves formában is
kérdeztük a városban élők és a Szentendrén
ügyeiket intézők véleményét az önkormányzat
munkájáról. Mindenekelőtt köszönöm a vá-
laszadást mindenkinek, aki időt szakított a
kérdőív kitöltésére. Nagy meglepetést nem
hozott a kutatás, az eredményekből kirajzo-
lódó kép megerősíti azokat a fő fejlesztési 
irányokat, melyeket a korábbi lakossági kon-
zultációk, fórumok és a polgároktól egyéb
módon hozzánk eljutó jelzések alapján rögzí-
tettünk. Összegzésként azt mondhatom, foly-
tatjuk a megkezdett munkát és tartjuk az
irányt, mert a szentendreiek ebben erősítettek
meg minket.

a kutatás alapján megállapítható, hogy a vá-
laszadók elégedettek a város vezetésével és
fejlődésével. a városvezetés elégedett a ku-
tatás konkrét eredményeivel?
A válaszadók 76 százaléka szerint fontosak
voltak az elmúlt időszak fejlesztései, 71 szá-
zaléka szerint a város fejlődött a 2014-es vá-
lasztás óta, 63 százalék elégedett szemé-
lyesen az én munkámmal is. Tudni kell, hogy
az emberek egy részét nem érdeklik a köz-
ügyek, ezt minden közvélemény-kutatás iga-
zolja. Másokat a helyi közügyek megíté-
lésében is befolyásolja erős kötődésük vala-
mely politikai irányvonalhoz. A rendelkezésre
álló módszerek nyilván nem adhatnak teljes
képet, de a 76 százalék kifejezetten jó ered-
ménynek minősül, tekintve a kutatás termé-
szetszerű korlátait.

a válaszadók jelentősnek ítélték a zöldkör-
nyezet és az épített környezet fejlődését, a
közszolgáltatások minőségének javulását és
a kulturális lehetőségek bővülését.
Mindez bizonyítja, hogy helyes a munkánk
kezdetén megfogalmazott, három fő pillérre
épített stratégiánk, az épített környezet fej-
lesztése, a közszolgáltatások minőségének
javítása és a közösségek erősítése. A mostani
felmérés pedig az egyik állomása volt annak
a – szintén a kezdetekkor elhatározott – fo-
lyamatnak, melyben a fő célok mellett a meg-
valósításról is rendszeresen konzultálunk a
városlakókkal.

Milyen konkrét intézkedéseket alapoznak a
felmérés eredményeire?
A jövőbeni fejlesztések közül leginkább a köz-
utak építését és a gyermekorvosi rendelő 
felújítását támogatnák a polgárok, kevésbé
tartják fontosnak például a belvárosi gyalo-
gos-zóna bővítését vagy újabb vendéglátóhe-
lyek létrehozását. A város legfőbb problé-
májának a válaszadók 45 százaléka az infra-

struktúra és az utak állapotát tartja. A legtöbb
kis önkormányzat komoly gondja az útépítés
és felújítás, ez az a terület, melyre soha nem
lehet eleget fordítani. Az egyik leggyakrabban
kritizált út a 11-es főút, mely a Magyar Közút-
kezelő kezelésében van, javítása, felújítása,
rendben tartása is a közútkezelő feladata.
Amit ez ügyben tenni tudunk, az a folyamatos
figyelmeztetés, kérés, amit nevezhetünk akár
pressziónak is: a lakossági jelzéseket és a
magunk észrevételeit folyamatosan továbbít-
juk a szolgáltatónak, rendszeres egyeztetése-
ket kezdeményezünk. Eddigi tárgyalásaink
alapján értük el az út rendszeres tisztítását,
karbantartását, a gyakran meghibásodó köz-
lekedési lámpák cseréjét, és napirenden van a
zöldhullám ügye. A kisebb városi útszakaszok
állapotának javítására saját modellt dolgoz-
tunk ki. A rendelkezésre álló büdzsé lehetővé
teszi az 1+1-es program folytatását, amit a jö-
vőben kibővítve kínálunk a helyi lakóknak és
vállalkozóknak együttműködésre.
Az idei egyik legfontosabb beruházás lesz a
gyermekorvosi rendelő sokak által várt felújí-
tása, és tovább visszük a tavaly energetikai
felújítást kapott háziorvosi rendelő fejleszté-
sét is, ezúttal belső renoválással. Folytatjuk a
középületek és az iskolák felújítását. Tavaly
négy, a közösség számára kiemelt fontosságú
középület energiahatékony felújítása valósult
meg KEoP támogatással. Csaknem 150 millió
forintot nyert a város e célra, s most újabb
KEoP pályázatot adtunk be ugyanilyen vo-
lumenben. Az iskolák felújítására évente 48
millió forintot költünk, erre a jövőben is szá-
míthatnak a szentendreiek.

Milyen más, mindenki számára érezhető in-
tézkedéseket terveznek a beruházások, fel-
újítások mellett?
A kulturális lehetőségek bővítése közvetve
vagy közvetlenül mindenkire hat. A felmérés-
ből az is kiderült, hogy az emberek fontosnak
tartják a közösségi alkalmakat, a változatos
kikapcsolódási lehetőségeket. Figyelünk arra,
hogy minden réteg és korosztály megtalálja a
számára érdekes programokat. A művészetek
támogatása, a nemzeti és kulturális sokszínű-
ség, a különféle csoportok békés egymás mel-
lett élése a város nemes hagyománya és
törekvéseink szerint jövőjének meghatározó
eleme is.
Mindemellett a legfontosabb feladatunk az
emberekkel folytatott folyamatos párbeszéd,
melynek mindig új formáját keressük. A Pár-
beszéd Szentendréért konzultációsorozattal
kezdődő aktív partneri együttműködés idén
tavasszal az online lakossági fórummal, majd
a közösségi tervezés (Füzespark, Postás
strand) bevezetésével folytatódott. Most köz-
vélemény-kutatást tartottunk, őszre pedig egy
minden városrészre kiterjedő, nyilvános kör-
zetbejárás-sorozatot tervezünk.

Elégedettségi felmérés: 
„Tartjuk az irányt”
iNTErjú vErSEGHi-NaGy MiKlóS polGárMESTErrEl

Elismerik a helyiek a városvezetés munká-
ját a nemrég zárult közvélemény-kutatás
szerint. a fejlődés irányával egyetért, a
megkezdett fejlesztéseket fontosnak ítéli a
válaszadók többsége. a felmérés a jövő
feladatai tekintetében is iránymutatást ad.

Telefonos, online és kérdőíves formában tu-
dakolta a szentendreiek véleményét a város-
vezetés munkájáról az önkormányzat. A
május végén indult és június közepén zárult
kutatás alapján összességében megállapít-
ható, hogy a szentendreiek elégedettek a
város vezetésével és fejlődésével. A vála-
szadók 71 százaléka szerint a város fejlő-
dött a 2014-es választás óta, 63 százalék
elégedett Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
teri munkájával.
A szentendreiek szerint a város számos te-
rületen fejlődött az elmúlt években. Elsősor-
ban a zöldkörnyezet (73 százalék), a
közszolgáltatások minősége (60 százalék)
az épített környezet és a kulturális lehetősé-
gek (59-59 százalék) területén történt javu-
lás. Az elmúlt időszak fejlesztései a

megkérdezettek 76 százaléka szerint fonto-
sak voltak, és többségében figyelembe vet-
ték a közösség szempontjait.
A jövőbeni fejlesztések közül leginkább a
közutak építését (98 százalék) és a gyer-
mekorvosi rendelő felújítását (91 százalék)
támogatnák, kevésbé tartják fontosnak a
belvárosi gyalogoszóna bővítését és új ven-
déglátóhelyek létrehozását. A válaszadók
45 százaléka a város legfőbb problémájának
az infrastruktúra és az utak, közterek állapo-
tát tartja.
A szentendreiek szerint a városvezetés
megfelelő tájékoztatást ad a városi köz-
ügyekről a lakosság számára (77 százalék),
a város zöldebbé tételére irányuló törekvé-
sek eredményesek (75 százalék), az önkor-
mányzati ügyfélszolgálat működése meg-
felelő (68 százalék), az önkormányzat figye-
lembe veszi az emberek véleményét, va-
lamint a város megfelelően tölti be regioná-
lisközpont-szerepét (57-57 százalék).
A város új arculatáról a megkérdezettek 53
százaléka hallott, többségüknek tetszik is az
új dizájn.
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2016-ban 20 éves Szentendre és Godman-
chester/Huntingdon testvérvárosi kapcso-
lata. a kerek évfordulót gálaműsor keretében 
ünnepelték a felek. verseghi-Nagy Miklós
polgármester szerencsésnek nevezte Szent-
endrét külföldi kapcsolatai tekintetében: a 
településnek 12 testvérvárosa van.

A Szentendre és Godmanchester/Huntingdon
közötti testvérvárosi megállapodás aláírásá-
nak 20. évfordulóján a két városból 11 fős de-
legáció érkezett hozzánk az ünnepre. A
hosszú hétvége folyamán nem csak a szoká-
sos városnézésen vehettek részt, hiszen a
Múzeumok éjszakájának és a Sörfesztiválnak
köszönhetően rengeteg különleges program-
mal gazdagodtak.
Többek között Pistyur Imre szobrászművész-
nél és Bihon Győző festőművésznél tapasztal-
hatták meg, hogy Szentendre a művészetek
városa, továbbá a Ferenczy Múzeumi Centrum
karszalagjával felszerelkezve ők is megtekin-
tették a Ferenczy Múzeum, a Czóbel Múzeum
kiállításait, illetve Chiharu Shiota Emlékesőjét.
Vasárnap a Skanzennel ismerkedtek, majd a
Sörfesztiválon a Csíki Sör vendégei voltak, és
a magyarokkal együtt szurkoltak az esti foci-
meccsen.
A 20. évfordulós ünnepségen a felek egyetér-
tettek abban, hogy az Egyesült Királyság
ugyan az Európai Unióból való kilépés mellett
döntött, de ez az emberek, városok közötti
megállapodásokat, barátságot nem érinti. A
20 évre visszatekintve megállapították, hogy
rengeteg tartalmas kapcsolat, sőt igazi barát-
ság alakult ki a testvérvárosok lakói között, és
a jövőben is szeretnék ezt a viszonyt fenntar-
tani, ápolni. A jövőt illetően fontos lesz a 
fiatalabb generációt is bevonni, többek között
ennek jegyében rendezi Szentendre szeptem-
berben az Ifjúsági Sportfesztivált, amelyre
Godmanchester és Huntingdon fiataljai mel-
lett Wertheimből, Salon-de-Provence-ból és
Gubbióból érkeznek majd diákok az erejüket
összemérni.
A testvérvárosi megállapodás aláírásának 20.
évfordulója alkalmából a Városháza Díszter-
mében tartott gálaműsor nyitányaként richter

Anna zsófia adott zongorakoncertet, majd
Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszön-
tötte a megjelenteket.
Mint mondta, Szentendre szerencsés helyzet-
ben van, mert a közel egy hónapja Gubbioval
megkötött megállapodással együtt immáron
egy tucat, azaz 12 testvérvárosa van. „Szent-
endre különleges, színes város, komoly törté-
nelmi múlttal, egyedi karakterrel, és sokak
által megfogalmazni próbált, megfoghatatlan
vonzerővel rendelkezik. Különlegességének
egyik fő oka az a sok nemzetiség, akik a tör-
ténelem folyamán ideköltöztek. További iga-
zán karakteres jellemzői városunknak a
művészetek dominanciája, és a Duna jelen-
léte. Egy híres művészünk elemezte, hogy
miben is rejlik Szentendre vonzereje: a Duna-
part, a barokkos belváros kusza, de szeretni-
való bája, a fények és illatok, a színek és
hangulatok, a sokszínűségben rejlő egyedi
harmónia az, amitől Szentendre az, ami” – fo-
galmazott Verseghi-Nagy Miklós. Elmondta:
Godmanchester és Huntingdon is hasonló
adottságokkal bír, ez azonban önmagában
nem elég a jó testvérvárosi kapcsolathoz, me-
lyet a közös elképzelések, a közös programok
és a több szinten megtalált kapcsolatok tehet-
nek teljessé. Hozzátette: a sokféleségben, szí-
nes egyvelegben talán a legaktívabb kör az
ötösfogat: Godmanchester/Huntingdon, Gub-
bio, Salon-de Provence, Wertheim és Szent-
endre, mely városok már sok éve szerveznek
közösen programokat. Idén Szentendre ad
majd helyet a hagyományos ifjúsági sport-
fesztiválnak szeptemberben, amelyre az angol
gyerekek is nagy lelkesedéssel készülnek –
emelte ki a polgármester.
„részemről azt ígérhetem, hogy mi továbbra
is igyekszünk minél több tartalommal megtöl-
teni ezt az együttműködést. Szeretettel várjuk
a fiatalokat és a felnőtteket is városunkba,
várjuk az ötleteket akár közös kiállításokról,
akár üzleti vagy intézményi kapcsolatokról le-
gyen szó. Tudom, hogy az elmúlt 20 évben
alakultak ki igazi barátságok is, remélem, ez a
tendencia folytatódik. Várjuk városunkban a
tanárokat, művészeket, intézményi vezetőket
és természetesen várjuk a civileket, egyesüle-

teket, és nagy szeretettel várjuk Szentendrén
Önöket családostól, barátokkal együtt.
Tudom, hogy az elmúlt 20 évben alakultak ki
igazi barátságok is, remélem, ez a tendencia
folytatódik” – mondta Verseghi-Nagy Miklós.
Végül egy amerikai írótól, richard Bachtól idé-
zett: A kötelék, mely igaz családod összefűzi,
nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisz-
telet s a benne lelt öröm. „Mi most – ha úgy
vesszük – egy család tagjai vagyunk, és azt
hiszem, a legfontosabb üzenet valóban ez: az
egymás iránti tisztelet és benne lelt öröm. Kí-
vánom, hogy az együttműködésünket to-
vábbra is ez határozza meg” – zárta szavait a
polgármester.
Szentendre első embere után Jayson Dyne,
Huntingdon alpolgármestere, majd David Un-
derwood, Godmanchester háromszor megvá-
lasztott polgármestere köszöntötte a
hallgatóságot. Végül a Brit Nagykövetség 
képviseletében Mrs. Caitlin Jones nagykövet-
helyettes szólt. Kiemelte: Szentendre csodá-
latos és színes város, elragadó és örömteli
partnere az angol testvérvárosoknak. „Büszke
vagyok arra, hogy ilyen jó kapcsolatot ápolunk
immáron 20 éve. Az EU-ból való kilépés az
ilyen barátságokat egyáltalán nem érinti, hisz
ez az emberek és nem a politika szintjén zaj-
lik” – mondta a nagykövet-helyettes. Végül
örömmel nyugtázta, hogy brit nagykövetként
drukkolhat a Futball Európa-Bajnokágon az an-
goloknak, a walesieknek, az észak-íreknek, és
persze itteni nagykövetként a magyaroknak is.
Az ünnepség oklevelek aláírásával, ajándékok
átadásával folytatódott, majd moldvai dalla-
mok következtek Tímár Sára és zimber Fe-
renc, Junior Príma díjas népzenészek
előadásában. Végül meglepetés programként
rubik-kocka bemutatót tartott Mogyorósi
Hunor, ifjú bajnok.
A díszvacsorát követően a vendégek és ven-
déglátók a Duna-partra indultak, hogy együtt
szurkoljanak az EB-n szereplő magyar váloga-
tottnak. A vendégek között egy másik testvér-
város, Kézdivásárhely is képviseltette magát:
az alpolgármester, Derzsi Gyula a Sörfeszti-
válra érkezett.

20 éve testvérvárosunk Godmanchester/Huntingdon

Jayson Dyne, Huntingdon alpolgármestere, David Underwood, Godmanchester polgármestere és Verseghi-Nagy
Miklós, városunk polgármestere

Caitlin Jones nagykövet-helyettes asszony 
Aknay János-képet kapott
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rendkívüli testületi ülés

M E G H Í V Ó

Szentendre Város román Nemzetiségi 
Önkormányzat Testülete

2016. július 28-án (csütörtökön) 
10.00 órai kezdettel 

Közmeghallgatást tart, 
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza
(Szentendre, Városház tér 3.) 

Kis tárgyalóterem

Vaskóné Pántya Júlia
elnök

M E G H Í V Ó

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat Testülete

2016. július 29-én (pénteken) 
8.00 órai kezdettel 

Közmeghallgatást tart, 
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza 
(Szentendre Városház tér 3.) 

Kis tárgyalóterem

Valentin János
elnök

Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a képvi-
selő-testület a Szentendrei Turul Szoborért
alapítvány kezdeményezésében állítandó
emlékmű elhelyezéséhez június végi ülésén.
a rendkívüli testületi ülés másik témája a hul-
ladékkezeléssel kapcsolatos korábbi határo-
zat egy pontjának felfüggesztése volt. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2015 júniusában döntött a Szentend-
rei Turul Szoborért Alapítvány kezdemé-
nyezésében megvalósuló turulszobor elhelye-
zéséről. A határozat rögzítette, hogy a szobor
felállításához szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulást a képviselő-testület a felállítás előtti, a
szobor és környezetére készített, a városi
tervtanács által jóváhagyott kertépítészeti terv
és látványterv ismeretében adja meg. A terv-
tanács 2016. június 28-án jóváhagyta az ala-
pítvány által benyújtott terveket.

A testület 2016. június 29-i ülésén úgy döntött,
hogy a Sztaravodai út és 11-es sz. főút csat-
lakozásában álló területen a tervtanácsi kon-
zultációs véleményben foglaltak alapján a
turulszobor felállításához a tulajdonosi hozzá-
járulást megadja. A határozat kimondja, hogy
a szobor (mint építmény) hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek és műszaki követelmé-
nyeknek megfelelő felépítése a Szentendrei
Turul Szoborért Alapítvány kizárólagos fele-
lőssége. A testület felkéri a Szentendrei Turul
Szoborért Alapítványt, hogy a Tervtanács vé-
leményének, valamint a szerb egyházi vezetők
állásfoglalásának figyelembe vételével gon-
doskodjon a szerb Ó-vízi kereszt vagy Szabók
keresztjének áthelyezéséről legkésőbb 2016.
december 15-ig.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezde-
ményezésére a testület az alábbi határozatot
fogadta el az emlékművel kapcsolatban:
Szentendre Város Önkormányzata kéri az em-
lékműállítás támogatóit és ellenzőit, hogy a
törvényesség, az emberiesség és a tolerancia
elvét szem előtt tartva, a másik fél tiszteletben

tartása mellett ápolják saját hagyományaikat.
A városvezetés és a Képviselő-testület ugyan-
akkor felszólítja a provokátorokat, hogy hala-
déktalanul fejezzék be az önös politikai
érdekből folytatott zavarkeltést.

A hulladékkezelési törvény változása miatt a
képviselő-testület korábbi határozatában fel-
kérte a Városi Szolgáltató Nonprofit zrt.-t,
hogy a Pomáz Város Önkormányzatával és Pi-
lisszentlászló Község Önkormányzatával kö-
tött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződését mielőbb szüntesse meg, lehető-
leg közös megegyezéssel, vagy amennyiben
az nem lehetséges, felmondással.

A Városi Szolgáltató Nonprofit zrt. vezérigaz-
gatója 2016. június 28-án kelt levelében kérte
a határozat erre vonatkozó pontja végrehajtá-
sának felfüggesztését. A vonatkozó törvény
alapján, ha a szolgáltató a szerződéseket fel-
mondja, akkor is köteles az új közszolgáltatási
szerződés megkötéséig a feladatot ellátni. A
feladatellátás végső határideje legfeljebb 6
hónap lehet.

Az NHKV zrt. egyértelműsítette álláspontját,
hogy e kötelezettség likviditási gondok esetén
is terheli a közszolgáltatót, a szolgáltatás el-
maradása szerződésszegésként értékelendő.
Tehát a szerződés felmondása a VSzN zrt. lik-
viditási és finanszírozási problémáira nem ad
választ.

Ezért a Városi Szolgáltató a tárgyalások lezá-
rultáig és a végleges megoldás kidolgozásáig
a határozat vonatkozó pontja végrehajtásának
felfüggesztését kérte.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 146/2016. (VI.16.) Kt. sz. határozat
6. pontjának végrehajtását – a Városi Szolgál-
tató Nonprofit zrt. hulladékgazdálkodási likvi-
ditási problémájának megoldása érdekében
folytatott tárgyalások lezárultáig – felfüggesz-
tette.

Megújult a Korona vendéglő épülete
Több éves előkészítés és levéltári kutatómunka előzte meg a Korona vendéglőnek
is helyet adó főtéri épületegyüttes felújítását, hiszen műemléképületekről lévén
szó, szigorú szabályozásnak kellett megfelelni. 

A felújítási terveket Tarjányi Ákos építész készítette, a munkában részt vett Czveiber
Ferenc restaurátor, Varga zoltán zsolt szobrászművész, kőrestaurátor, Dombai 
Vilmos kőműves mester, Stiegler Gyula asztalos mester. A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal részéről Klaniczay Péter felügyelte a műveleteket.
Szükség is volt erre az összehangolt csapatmunkára, hiszen a városunk központi
helyén álló, három házból álló épületegyüttes rendkívül értékes műemlék. A rokokó
stílusú az 1770-as években, a másik szélső, késő barokk stílusú ház 1-2 évtizeddel
később épült. A középső építésének ideje vitatott, a 18. század végére vagy a 19.
század elejére teszik. A rokokó épület érdekessége, hogy Pest megyében ez az
egyedüli, épségben maradt rokokó ház. 
A július 9-i tiszthelyettes-avatási ünnepségen ismét régi pompájában csodálhattuk
meg a több száz évvel ezelőtt igényesen megépített és most nagy szakmai tudással
felújított épületeket, köszönhetően a tulajdonos, Varga Ödön Tibor áldozatvállalá-
sának, felelősségteljes hozzáállásának.
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Bérelhető ingatlan

Szentendre város Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú, Szentendre,
1825 hrsz-ú, természetben dumtsa jenő u.
12. szám alatt található 54 m2 alapterületű
helyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.pmh.szent-
endre.hu/ingatlanportal weboldalról tölt-
hető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július
18. 11:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785-057

Eladó ingatlan

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, 7863/3 hrsz-ú, 
természetben dombtető utca alatt lévő 
beépítetlen terület megnevezésű 
önkormányzati tulajdonú 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 webol-
dalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
augusztus 2. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

átadták a megújult Stéger közt
újabb utat adtak át 2016. június 22-én Szentendrén. a Stéger közt 1+1 konstrukcióban, 
16 ingatlantulajdonos összefogásával és önkormányzati hozzájárulással újították fel. a Stéger
közt mintegy 120 méter hosszan aszfaltozták le, egyben a szegélykövek is felújításra 
kerültek.

A Stéger közi Úttársaság  és az önkormányzat beruházása összesen 2 596 877 Ft-ba került,
ebből 1 298 000 Ft volt az önkormányzati támogatás.
Az 1+1 akciót idén harmadik alkalommal hirdette meg a városvezetés. A programra eddig 13
utcaközösség jelentkezett, és 8 helyszínen megvalósult a program. Ezek összesen 18 811 ezer
Ft önkormányzati hozzájárulással újultak meg. További egy utca felújítása a nyár végén kez-
dődik. 
A program keretében lakossági önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz igényelhető ön-
kormányzati hozzájárulás az összköltség 50%-áig. A hozzájárulásra minden szentendrei lakó-
és utcaközösség, vállalkozás pályázatot nyújthat be, mely egy adott útszakasz építése, felújí-
tása céljából polgári jogi társaságot alakít vagy önállóan valósítja meg terveit.
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p+r parkolók lakossági 
véleményezése
Szentendre Város Önkormányzata meghí-
vásos közbeszerzési eljárás eredménye-
ként megbízást adott a GrafiTUS Kft.-nek
a Vasúti villasor HéV-végállomás közötti
területen P+r és vásárlói parkoló kiépíté-
sének engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére.

Az elkészült terveket az önkormányzat
társadalmi egyeztetésre bocsátja.
A tervek az alábbi linken érhetők el:
http://pmh.szentendre.hu/magyar/kozer-
deku_adatok/tarsadalmi_velemenyezes

A véleményeket a városi ügyfélszolgálat 
e-mail címére várják:

ugyfelszolgalat@szentendre.hu

pályázat abszorpciós hűtő
értékesítésére

a városi Szolgáltató Nonprofit zrt. ajánlat-
tételi felhívást tesz közzé a tulajdonában
álló NadaC 150 típusú abszorpciós hűtő
értékesítésére. 

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás és annak mellékletei tartalmaz-
nak, melyek innen tölthetők le. 

Az ajánlatokat a Városi Szolgáltató Non-
profit zrt. (Szentendre, Szabadkai u. 9.)
Iktatójába július 29. 10:00 óráig kell be-
nyújtani. 

Tájékoztatás, megtekintésre időpont
egyeztetés: 20/297-6787
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Egészségügyi dolgozókat köszöntöttek a
Semmelweis-nap alkalmából a városháza
dísztermében. az ünnepség keretében 2014-
es megalapítása óta második alkalommal
adták át a város Semmelweis díját, mellyel a
Szentendre város Egészségügyi intézményei-
ben kimagasló egészségügyi teljesítményt
nyújtó közalkalmazottak munkáját ismerik el.

A megjelenteket Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester köszöntötte. Mint mondta, az
egészségügyi dolgozók munkáját nem csak a
Semmelweis-napon, hanem az év minden
napján meg kell becsülni. Ugyanakkor az
egyén felelősségére is rámutatott az egész-
ség megőrzésében. Gabriel Garcia Marquezt

idézte: „Nincs az az orvosság, amely meggyó-
gyítaná azt, amit a boldogság nem tud meg-
gyógyítani.”
A magyar egészségügy napját 1992 óta tart-
ják július 1-jén, Semmelweis Ignác magyar
orvos születésnapján. Az anyák megmentő-
jére, a gyermekágyi láz okának felfedezőjére
dr. Lőrincz István főorvos emlékezett. A név-
adó születésének 198. évfordulója alkalmából
tartott ünnepi beszédében felidézte, hogy a
kortársak nem ismerték fel Semmelweis
nagyságát, munkáját meg nem értés és irigy-
ség övezte. Személyes tragédiája, hogy tanai
elfogadását nem érhette meg. Felfedezése je-
lentőségét az utókor világszerte elismeri, kli-
nikát és egyetemet neveztek el róla.

Az ünnepség folytatásaként Kulcsár Máté gi-
tárjátéka után dr. Pázmány Annamária, Szent-
endre Város Egészségügyi Intézményei 
főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. 
Kiemelte: eljött az öröm ideje, hiszen ebben az
évben teljesült az, ami eddig hiába vártak,
megkapták az óraszámemelést és a hozzá
tartozó finanszírozást. Mint mondta, a pályá-
zat eredményeként máris csökkent a várako-
zás a laboratóriumban, javult a helyzet a
szakrendeléseken.
Szentendrén idén első alkalommal adott át ki-
tüntetést a Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara. A MESzK díját Marosi Jánosné, a
szervezet helyi elnöke adta át Lengyel Lász-
lóné asszisztensnek. A SzEI szakmai díjait,
igazgatói dicséreteket, emléklapokat és okle-
veleket dr. Pázmány Annamária nyújtotta át a
szakdolgozóknak.

a város Semmelweis díját verseghi-Nagy
Miklós polgármester adta át dr. Nyitrai Márta
röntgen főorvosnak, a radiológia osztályve-
zetőjének.
Dr. Nyitrai Márta 2005 óta dolgozik a SzEI-
ben, a legszélesebb körben végzett röntgen-
és ultrahang vizsgátokkal segíti a rendelőin-
tézet orvosainak és a háziorvosok munkáját.
Specialitása az izületi ultrahang szakterület,
melyben országosan elismert szakember. El-
hivatottságról és emberségről tanúságot tevő
orvosi munkája példaértékű. Nagy szakmai
tapasztalata mellett folyamatosan képezi
magát, kiváló szervező és jó viszonyt ápol kol-
légáival. odafigyel munkatársai magánjellegű
problémáira is, és segíti őket. Kiválóan kom-
munikál a betegekkel, tájékoztatja, megnyug-
tatja őket, a betegellátásával kapcsolatban
többen jelezték köszönetüket korrekt, precíz
munkájáért.

Semmelweis-nap: egészségügyieket díjaztak

Fo
tó

: D
ei

m
 B

al
áz

s

Szentendre város Egészségügyi intézményei (Kanonok utca 1.) munkatársakat keres:

• fül-orr-gégész szakorvost heti 2 szakrendelésre
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló
dokumentumok másolata, MoK tagság igazolása, működési engedély

• röntgen asszisztenst teljes munkaidőben
Pályázati feltétel: röntgen vagy képi diagnosztikai asszisztensi végzettség
Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget,
szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MESzK tagság igazolása, működési en-
gedély

• röntgen szakorvost heti 2 szakrendelésre 
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló
dokumentumok másolata, MoK tagság igazolása, működési engedély

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nyei címére (2000 Szentendre, Kanonok utca 1.) vagy elektronikus úton dr. Pázmány Anna-
mária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

További információ: (26) 501-440, dr. Pázmány Annamária intézményvezető, valamint
szei@szeirendelo.hu

állás

július 11-én 14.00-17.00 óra között 
véradást szervezünk 

a vizes Nyolcas uszoda és Szabadidő 
Központban (Kálvária út 16.).

A véradás napján igyanak legalább 2 liter 
folyadékot, és hozzák el eredeti TAJ-, lakcím

kártyájukat  és személyi igazolványukat!



városi kitüntető díjak
felhívás javaslattételre

A Városi Kitüntető Díjak alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló rendelet értel-
mében a kitüntető díjak minden évben egy
személynek, vagy csoportnak adományoz-
ható. A kitüntetéseket a polgármester az ok-
tóber 23-i városi ünnepség keretében adja át.

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:
SzENTENDrE VÁroS SzoLGÁLATÁérT DÍJ,
SzENTENDrE VÁroS KÖzMŰVELŐDéSI DÍJ,
SzENTENDrE VÁroS KÖzEGéSzSéGüGyI
DÍJ, SzENTENDrE VÁroS TESTNEVELéSI éS
SPorT DÍJ, SzENTENDrE VÁroS TISzTES
IPAroSA DÍJ, SzENTENDrE VÁroS KÖzBIz-
ToNSÁGÁérT DÍJ, SzENTENDrE 1956 EMLé-
KérEM, SzENTENDrE VÁroS CIVIL
SzErVEzETE díj

A díjakra javaslatot legalább 10, állandó szent-
endrei lakhellyel rendelkező lakos tehet.
a javaslatok beküldési határideje: július 31.

További felvilágosítás: Lantos Anna, 26/785-
033, részletek: www.szentendre.hu

„Talentum” 
Szentendre jövőjéért Ösztöndíj pályázat

Szentendre Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete pályázatot hirdet a város kie-
melkedően tehetséges fiataljai anyagi
támogatására. „Talentum” ösztöndíj azon kie-
melkedően tehetséges, nappali tagozatos kö-
zépiskolai tanulmányokat folytató és első
diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai
vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek
Szentendrén már öt éve bejelentett állandó
lakcímük van, és:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató
középiskolás pályázó tanév végi bizonyítvá-
nyával igazolja, hogy számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az első diplomája meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató
főiskolai, vagy egyetemi hallgató az előző két
félév teljesítménye alapján számított kreditát-
laga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi
eredménye meghaladja a szakos évfolyamát-
lag 1,5-szeres értékét.
a pályázat benyújtásának határideje szep-
tember 16.
További részletek: www.szentendre.hu, vagy
(26) 785-085, Kozma Krisztina kulturális és
köznevelési referens
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Határtalanul program
a petzelt józsef Szakközépiskola és Szakiskola diákjai  a határtalanul
program részeként utaztak el Székelyudvarhelyre a Kós Károly Szak-
iskola vendégeként, a magyar lakta települések látogatására. 

A Határtalanul program célja a magyar és a határon túli magyar kap-
csolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése.
Ennek keretében a magyarországi iskolák tanulói az állam támogatá-
sával kirándulásokon vehetnek részt a szomszédos országok magyar-
lakta területein, így személyes tapasztalatokat szerezhetnek a külhoni
magyarságról. A kapcsolat kiépítését és elmélyítését két utazás segí-
tette elő. 2016 március 15-én a nemzeti ünnepünk idején érkeztek ven-
dégségbe Szentendrére a székelyudvarhelyi diákok tanáraikkal.

Együttműködés a szak-
képző iskolák közötti prog-
ram elnyerésével iskolánk
tanulói látogatást tehettek
Székelyföldre a székelyud-
varhelyi Kós Károly Szak-
képző Iskola vendégeként.
Miután megtekintettük a na-
gyon szépen felújított isko-
lát és a kollégiumot, közös

városnézésre indultunk. Az öt nap alatt számtalan programon vettünk
részt, több helyszínt is megismerhettünk. Eljutottunk olyan csodálatos
helyekre, mint Székelyudvarhely, Parajd, Hargita, Csíkszereda, Szejke,
Gyilkos-tó, Békás szoros, Szováta, Szent-Anna tó, Tusnád, Szárhegy,
Csíksomlyó, Nyerges-tető, Kézdivásárhely, Bálványos, Segesvár.
Több híres magyar személyről is megemlékeztünk, virággal és koszo-
rúval róttuk le kegyeletünket szobruknál, mint orbán Balázs, Kós Ká-
roly, Tamási Áron, Bethlen Gábor, Petőfi Sándor, Gábor Áron.
A kirándulás előtt a diákok feladatlapokat oldottak meg. Mindenkinek
volt előre kijelölt témája, amit ki kellett dolgozniuk, amit a többiekkel
megosztottak. 
Nagyon jól éreztük magunkat az út során, tartalmas látnivalókkal gaz-
dagodva tértünk haza. Pedagógusként megint megtapasztaltuk, hogy
a Határtalanul projekt elérte célját, diákjaink megértették a magyarság
nemzeti összetartozás jelentőségét. 

iskolakezdő 
adománygyűjtési
akció: július 1.-
szeptember 5.!
Alapítványunk – Philanthropy Alapít-
vány – szeretné könnyebbé tenni az is-
kolakezdést, ezért július 1. és
szeptember 5. között használtruha,
játék és tanszer gyűjtést szervezünk! Az
adományokat iskolakezdés elején nyújt-
juk át a rászoruló családoknak. 

Továbbá gyűjtünk tartós élelmiszert is,
szintén a rászoruló családok részére, s
a nyár folyamán osztjuk ki. 

A gyűjtésben partnerünk a Castrum
Center  Kft. Gyűjtésünk  helyszíne
Szentendre, Paprikabíró u. 21-23.  
– Castrum Center 

További tájékoztatás: 
erikatoth@philanthropyalapitvany.hu



2016 | július 11. VÁROS 9

igazgatási szünet

Szentendre Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Szentendrei Közös Ön-
kormányzati Hivatalban 2016. augusztus
1. - augusztus 12. között igazgatási szü-
netet rendelt el, így ezen időszak alatt a
hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Városi
ügyfélszolgálat munkatársai készséggel
állnak rendelkezésükre, kérdéseikkel,
észrevételeikkel forduljanak hozzájuk 
bizalommal személyesen a Szentendre,
Dunakorzó 18. szám alatt vagy a 
26/300-407-es telefonos és az ugyfel-
szolgalat@szentendre.hu e-mail elérhe-
tőségeken.

A hivatalban az igazgatási szünetet köve-
tően az első ügyfélfogadási nap  augusz-
tus 15. (hétfő) 13-óra.

Nyári szünet a bíróságon

A Szentendrei Járásbíróság 2016. július
18-tól 2016. augusztus 19-ig ítélkezési
szünetet tart. Ez idő alatt az ítélkezési te-
vékenység szünetel, és a bíróság bűnje-
leket nem vesz át. A nyári szünet alatt a
bíróság ügyeleti szolgálatot tart, az
ügyfélfogadás változatlan: hétfő 9-15,
szerdától-péntekig 9-11 óra között. 

hírekfélreértés egy levél kapcsán?
az országos hírekbe is bekerült zakar ágnes képviselő (fidesz) egy iskolaigazgatóknak írt
kérés kapcsán. a levél nyomán – amelyet a képviselő a körzetében lévő, és az ő kezdemé-
nyezésére épült játszótér megóvása érdekében írt – internetes fórumokon azzal vádolták a
pedagógus végzettségű képviselőt, hogy megkülönböztetést alkalmaz a gyerekek között.

zakar Ágnes az összes helyi általános iskolának írt levelében arra hívta fel az igazgatók figyel-
mét, hogy a Bükkös-patak menti Szegedi utcai játszótér állapota folyamatosan romlik az iskolai
osztályok és táborozók nem rendeltetésszerű használata miatt, mely miatt a körzet lakói pa-
nasszal fordultak hozzá. Egyúttal felhívta a figyelmet a környéken lévő többi játszótérre és a
patakpart menti, játszásra alkalmas terekre, hogy ne csak ez a kis játszótér viselje a terheket.
A levél valóságos lavinát indított el. Internetes portálokon megjelent írások azt sugallták az ol-
vasóknak, hogy a kérés – annak ellenére, hogy a levelet minden általános iskola igazgatója
megkapta – kifejezetten a Bárczi iskolának, az ott tanuló sérült, hátrányos helyzetben lévő gye-
rekeknek szólt. A cikkek rossz színben tüntették fel azt a képviselőt, aki már több cikluson ke-
resztül szívügyének tekinti körzetének rendezettségét, fejlesztését, tisztán tartását, és aki a
környéken élő lakók panasza alapján szerette volna megvédeni a játszóteret a nem rendelte-
tésszerű használattól.
A FIDESz szentendrei szervezete közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, melyben elítélte
a szerintük szándékos és rosszindulatú ferdítést, hiszen a képviselő levelében nem nevezett
meg egyetlen konkrét iskolát sem, ugyanis a játszóteret több iskola is használja. Határozottan
leszögezik, hogy valótlan az az állítás, hogy a képviselő asszony kitiltja a fogyatékosokat a ját-
szótérről, mert a levél eredeti üzenete az, hogy az iskolaigazgatókat együttműködésre kérve
szeretné a játszóteret megóvni, és mindenki számára hosszú távon elérhetővé tenni.
A történéseket végignézve óhatatlanul a bolha és elefánt esete juthat eszünkbe. Hiszen mi is
történt? Egy jószándékú kérés a játszótér védelmében, a tartalom félreértése, nagy nyilvánosság
elé vitele, a levélíró lejáratása. Vajon miért, kinek az érdeke ez, milyen célt szolgált?

A levél, melyet minden egyes helyi általános iskolaigazgató megkapott, és ami oly nagy vihart
kavart:

Tisztelt Igazgatók!

A Szegedi utcai játszótér javítását kértem az Önkormányzattól, mert az iskolák, év végén kivitt
osztályok, csoportok igen lerongálták a játékokat, sajnos, a nem rendeltetésszerű használattal! 
Ez egy környék gyerekeinek és nem iskolai táborozóknak épült kis játszótér! A környező lakók
panasszal fordultak hozzám, mint a terület önkormányzati képviselőjéhez, a játszótér kezdemé-
nyezőjéhez, hogy a sok nagy gyerek, iskolai csoport gyakran nem rendeltetésszerűen használja
a tér játékait, és van, hogy tanári figyelmeztetés nélkül teszik mindezt! Ezen szeretném, ha vál-
toztatnánk!
Kérem, hívjátok fel a kollégák, táboroztatók figyelmét, hogy más játszótér is van a környéken, ne
terheljék ezt a kis Bükkös-parti teret! Ilyenkor van, hogy 100 gyereket is oda visznek játszani –
nem erre való a Bükkös-parti játszótér! 
Helyette javaslom: Püspökmajor körbekerített játszótér, Rodin előtti Czóbel parki játszótér, Postás
strand stb. A Bükkös-part tele izgalmas helyekkel, számháborúzásra, játékra alkalmas terekkel!

Együttműködéseteket köszönöm!

Üdvözlettel:
Zakar Ágnes, a Bükkös-parti terület önkormányzati képviselője

A Bükkös-patak partján a játszóteret rendszeresen takarítják, gondozzák, a diákok segítségével

a pest Megyei Könyvtár
július 18. és augusztus 20. között

zárva tart. 

Augusztus 22-től (hétfő) 
a megszokott nyitva tartással

várjuk olvasóinkat 
a Pátriárka utca 7. szám alatt.
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a Gondozási 
Központ hírei
a nagy meleg ellenére sok program várja az
időseket a Gondozási Központban. az intéz-
mény a nyár folyamán sem zár be. a progra-
mokat úgy szervezzük, hogy mindenki
megtalálja benne a saját érdeklődési körének
megfelelőt. 

Június 1-én Nyílt napot tartottunk, melynek
célja, hogy az érdeklődők bepillantást nyerje-
nek az intézményünk életébe. A nap apropó-
jából meghívtuk a püspökmajori nyugdíjas
klubot, így a zenés kerti parti az ismerkedésről
és a kapcsolatépítésről is szólt. A zenét Stieg-
ler zsuzsa és a Ko-MA-Ko Együttes biztosí-
totta. Látogatóink és a vendégek megnéz-
hetek r. Tamás Valéria szobrászművész Nap-
himnusz című kiállítását, amit május 30-án
nyitott meg Kecskésné Sipos Andrea, az intéz-
mény vezetője. 

*
Június 6-tól kézimunka-kiállítást rendeztünk
a város időseinek alkotásaiból. Minden láto-
gató meglepődött, hogy mennyi sok-sok kincs
került elő a szekrények mélyéről. 
Márai írja az ünnepről: „Az élet elhoz másféle,
láthatatlan ünnepeket is.” Ezek a kiállítások
ilyen ünnepek voltak számunkra. Láthatatlan
és mégis látható ünnepet varázsoltunk az idő-
sek klubja foglalkoztatójába.

*
Az intézményünket szép kert veszi körül, kü-
lönösen idén, amikor az Önkormányzattól egy-
nyári virágpalántákat kaptunk. A kertünkben
lévő gyümölcsfák termőbe fordultak, a

meggyfánk igen sok meggyet termett. roska-
doztak az ágai, mi meg gondolkodóba estünk.
Mit is kezdhetnék ennyi meggyel? A nagy se-
gítséget jelentő „közmunkásaink” közreműkö-
désével a meggyek lekerültek a fáról. Az
időseink kimagozták, a klubvezető és a dolgo-
zók kipréselték belőle a levet. A meggyma-
gokból Magdi néni és Giza néni ügyes kezei
meggymagpárnát készítenek a nyár folyamán.
A meggyből készült szörpnek még neve is lett:
Öreg meggy szörp.

*
Munkánkat több önkéntes is segíti. Czövekné
Török Lídia kézműves foglalkozásokkal színe-
síti az idősek életét, és nem utolsósorban az
intézmény falait. éles Berna, aki korábban a
gyakorlati idejét is nálunk töltötte. Kovács
Miklósné csütörtökönként a zenés bibliaórá-
kat tarja. évek óta visszajáró önkéntesünk dr.
Balogh Ibolya nyugdíjas orvos is, aki egész-
ségnevelő előadásokat tart havi rendszeres-
séggel.
Ezúton is köszönjük a közreműködők áldoza-
tos munkáját!

BorBéLy VEroNIKA
MENTÁLHIGIéNéS FoGLALKozTATÓ

állás
álláspályázat

a Gondozási Központ pályázatot hirdet gépkocsive-
zető munkakör betöltésére határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

A munkakörbe tartozó feladatok: feladatait 
a szociális étkeztetés és az idősek, valamint
demens betegek nappali ellátásában látja el. 
A gépkocsivezető végzi az ellátottak intéz-
ménybe történő be és hazaszállítását, az In-
tézménybe elhozza badellákban az ebédeket
a főzőkonyháról, valamint az igénylők lakására
szállítja ételhordókban. 

Pályázati feltételek: 
szakmunkásképző vagy 
középiskolai végzettség; 
B-kategóriás jogosítvány,  büntetlen előélet,
cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
a feladatok jellege miatt szociális 
gondozó- ápoló végzettség, 

Szükséges kompetenciák: 
kiváló szintű helyzetkezelő és stressztűrő 
képesség, empátiás készség, logisztikai 
képesség, szenvedélymentes életvitel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
önéletrajz és motivációs levél, jogosítvány 
másolata, erkölcsi bizonyítvány, iskolai 
végzettség(ek) másolata 

a pályázat benyújtásának határideje: 
2016. augusztus 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, pályázatnak a Gondozási 
Központ Szentendre címére történő 
megküldésével (2000 Szentendre, 
Sztaravodai út 2.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot:
SzMo-r/120-2/2013, valamint a munkakör
megnevezését: gépkocsivezető; 
személyesen: 
Kecskésné Sipos Andrea, Sztaravodai út 2. 

További információ: 
Kecskésné Sipos Andrea, (26) 311-964

arany minősítés 
a Nyugdíjas Ki-mit-tud?-on

arany minősítést szerzett a
szentendrei Kossuth lajos Nyug-
díjas Klub Ezüstfény Együttese a
vi. országos Nyugdíjas Ki-mit-
tud?-on. a több mint kétszáz
produkciót felvonultató döntőt
június végén tartották Harlány-
ban.

Az elő- és középdöntő sikere
után a döntőn is indult a szent-
endrei Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub Ezüstfény Együttese a nyug-
díjasok Ki-mit-tud?-ján.
A döntőre június 24-26. között ke-
rült sor Harkányban. Az első nap
felvonulással kezdődött, a Ther-

mál Hoteltól a nagyszínpadig. A megnyitó után kezdetét vette a nagyszabású megmérettetés.
A rendezvények három helyszínen bonyolódtak, a Nagyszínpadon, a Művelődési házban és a
Thermál Hotel konferenciatermében. A három nap alatt 202 produkcióra került sor. Volt szóló
ének, vers, próza, népdalkörök, néptánc, egyéb tánc.
Az együttesünk a Nagyszínpadon tartotta előadását, amivel arany minősítést szerzett.
„A nagy meleg ellenére sikerült egy jó hangulatú, kellemes hétvégét tölteni Harkány városában.
Köszönjük támogatóink segítségét, akik lehetővé tették, hogy autóbusszal jussunk el a hely-
színre, így megkönnyítve idős tagjaink utaztatását” – mondta Horváth Jenőné az együttes kép-
viseletében.

Családi játszónapok
a dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai családi játszónapokat
rendeznek a nyári szünidő alatt az alábbi te-
lepüléseken. Bővebb információ a települé-
sen kihelyezett plakátokon lesz látható.

július 13. TAHITÓTFALU 
július 19. DUNABoGDÁNy 
július  26. PILISSzENTLÁSzLÓ 
augusztus 4. KISoroSzI
augusztus 9. PILISSzENTKErESzT
augusztus 17. SzENTENDrE 
augusztus 19. SzIGETMoNoSTor
augusztus 23. PÓCSMEGyEr
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felavatták 
a Turul-szobrot
július 2-án avatták fel a 11-es és a Sztaravodai út találkozásánál lévő
kis parkban a magyarság ősi szimbólumát, a Turult ábrázoló bronz
szobrot, páljános Ervin szobrászművész alkotását.

A Turul-szobor felállítását a Szentendrei Konzervatív Kör és az általa
létrehozott Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezte. Az
emlékmű létesítésének tervét 2015-ben fogadta el az akkori képviselő-
testület, a helyszínt a jelenlegi testület jelölte ki. A városi Tervtanács a
szobor és környezetére vonatkozó kertépítészeti tervet 2016. június 28-
án hagyta jóvá, a képviselő-testület ennek alapján június 29-én adta
meg a végleges engedélyt az emlékmű felállítására.
Az emlékmű létesítése nem volt vitáktól mentes. Június 27-én néhány
környékbeli lakos tiltakozott a Turul felállítása ellen. A városvezetés
közleményében leszögezte, hogy a szoborállításról és a lehetséges
helyszínekről nyilvános vita folyt és a testületi határozatok teljes mér-
tékben jogszerűek.
A szoboravatáson, melynek időpontját a pozsonyi csata évfordulójára
tűzték ki, felszólalt dr. Filó András, aki röviden vázolta az évek óta tartó
küzdelmet, Holló István képviselő, aki köszönetet mondott mindazok-
nak, akik nélkül a szoborállítás nem történhetett volna meg. A szobrot
Fajcsák Tibor izbégi plébános szentelte meg.
A park rendezése hamarosan folytatódik, így városunk egy szép 
szakrális térrel gazdagodik Pirk Ambrus táj- és kertépítő mérnök tervei
alapján.

Szentendre Város Önkormányzata kéri az emlékműállítás támogatóit és
ellenzőit, hogy a törvényesség, az emberiesség és a tolerancia elvét
szem előtt tartva, a másik fél tiszteletben tartása mellett ápolják saját
hagyományaikat. A városvezetés és a képviselő-testület ugyanakkor fel-
szólítja a provokátorokat, hogy haladéktalanul fejezzék be az önös poli-
tikai érdekből folytatott zavarkeltést.

Kultúrák találkozása
Szentendrén
a Szentendrei japánkert Kertiskola és Kertműhely ünnepélyes meg-
nyitójára került sor június 20-án a Szentendrei Czóbel parkban. 
az eseményen junichi Kosuge, japán magyarországi nagykövete és
verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott megnyitó-beszédet.

A 2014-ben indult egyedülálló projekt elsődleges célja, hogy a nyilvá-
nosság számára nyitott japánkertet és japánkert-iskolát hozzanak létre
városunkban, ösztönözve hazánkban és Európában a nemzetközi kap-
csolatok ápolását, a Japán kultúra és művészet megismerését, előse-
gítve a nyitottságot és a pozitív gondolkodást a japán és európai
kultúra találkozásának segítségével.
Dani zoltán japánkert-építő, a Japánkert Magyarország Egyesület el-
nöke, a projekt vezetője szakmai tapasztalatait, melyet a Kouki-ryu
Kyoto Niwatsune tradicionális, négy generációra visszatekintő japán-
kert-iskola partnereként szerzett, Szentendrére ültette át a szó legne-
mesebb értelmében. Hitvallása szerint a kertművészet nem más, mint
„háromdimenziós festészet”, s most a „festők városában”, Szentendrén
különösen szép üzenete a megnyíló japánkert a művészet és természet
találkozásának.
A kis tó fölé hajló pavilon Dani zoltán és Szabó Gábor mérnök tervei
alapján épült, s a későbbiekben mobil rizspapír panel térelválasztó ele-
mekkel bővül. Workshopok, művészeti műhelyek megrendezését ter-
vezik erre a helyszínre.

Nemzetközi 
jóga Nap
Az Indiai Nagykövetség és az Amrita Sher-
Gil Kulturális Központ India Kulturális Mi-
nisztériuma támogatásával Nemzetközi
Jóganapot és Gangesz-Duna Indiai Kulturá-
lis Fesztivált rendezett június 17-19. 
között Magyarországon, 9 város bevonásá-
val. A megnyitó Budapesten zajlott, és a vi-
déki programok, városok között Szent-
endre kapta a főszerepet.
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regős István tárlata után újra az abszurd vi-
lága kap itt teret. Mosógépdobok mozgatnak
ide-oda nagyméretű fabábukat, akik kiszolgál-
tatottan engedelmeskednek a dobok ritmusá-
nak. Ilyenek vagyunk mi is, emberek?
Valamiképpen ilyenek. Az életben az ember
megalázása általában két személy között,
szemtől szemben zajlik. Vegyük akár a hábo-
rút. Az elszenvedett megaláztatás azonban
nem ér véget, generációkon át él tovább – a
halottaknak emlékművet állítanak, a túlélők-
ben azonban tovább él a lelki gyötrelem. A ki-
állításon látható figurák reménytelen
helyzetben vannak, hiszen a szerkezetek tehe-
tetlen állapotukban fogják le őket, ám, ha a lá-
togató megnyomja a piros gombot, vagyis
elindítja a szerkezetet, ő is részesévé válik a
megalázásnak. A gomb tehát a felelősség jel-
képévé válik.

Mindannyiunk felelősségévé? Érzékelik ezt a
látogatók?
Sokan nem fogják fel ennek a jelentőségét.
Pedig úgy érzem, ma is aktuális ez a jelenség.
Számomra ez alapkérdés, ami mindig is fog-
lalkoztatott. A '80-as években készült művem,
Az ember nem csikk, nem lehet elnyomni is
ezt a gondolatot hordozta (Asszony címmel
állították ki végül). Az emberrel nem lehet így
bánni – ez a gondolat, ez az érzés végigvonult
az életemen. Mindig fontos volt számomra a
szabadság, a függetlenség. Nálunk ez családi
hagyomány volt. Apám sem akart beillesz-
kedni, idomulni, de neki még muszáj volt. én
próbáltam megteremteni a függetlenségemet.
Hogy ne legyek soha kiszolgáltatott. Hogy
kívül maradhassak a rendszeren.

Miképp sikerült ezt megvalósítanod?
Sohasem akartam konfrontálódni, csak fel
szerettem volna hívni az emberek figyelmét a
rossz folyamatokra. A műveimmel ironikus
felfogásban ellenkeztem – nem lehetett más-
képp túlélni. Minden alkotásommal valamilyen
módon ezt akartam kifejezni. Egészen a 2002-
es fehér zászlós performanszomig.

Mi volt ez a határkő?
A MűvészetMalom udvarán az alkotásaim kö-
rében fehér zászló felmutatásával jeleztem,
hogy megadom magam. Szeptemberben az-
után elmentem Tajvanra. 

a Munkácsy-díj, a kiállítások ellenére miért
mutattad fel jelképesen a fehér zászlót, miért
adtál fel mindent? 
2000 tájára jutottam el addig, hogy elég volt.
1982 óta éltem Szentendrén, részese voltam
sok kezdeményezésnek, de ekkor már úgy
éreztem, megzavarom az aktuális köröket. A
Bükkös-patak partján, a saját magam építette
műtermem, a Felhőmosó miatt kezdtek ki.
Azzal, hogy nem illik a városhoz. 

Ez a reakció nem lehetett számodra újdonság,
hiszen meghökkentő művekkel, figyelemfel-
keltő performanszokkal kerültél mindig is az

érdeklődés középpontjába. Tehát ekkor el-
utaztál Tajvanra, majd az Egyesült államok-
ban kötöttél ki. Hogyan alakult az életed? 
Sikeres lettem. Egy négyhektáros erdőben
élek a Boston melletti Actonban tajvani tár-
sammal, akit 2000-ben egy művésztelepen is-
mertem meg. Szinte mindent magam
építettem – a házat, a stúdiót. Létrehoztunk itt
egy nemzetközi művészeti központot, a 
Contemporary Arts Internationalt. Ide, a saját
kőbányánkba hívunk meg művészeket (ma-
gyarokat is), akik pár hónapig itt dolgoznak, s
alkotásaikból kiállításokat rendezünk. Képzé-
seket és szimpóziumokat is tartunk. Elismert
művészeti centrummá váltunk az elmúlt évek
alatt. évente megyek Tajvanba, ahol a Tsung-
yeh múzeumban foglalkozom fiatal művé-
szekkel. és évente jövök haza Tatabányára is.

a szülővárosodba, amelyhez mindmáig hűsé-
ges vagy. itt, a Bányászati Múzeum egyik
épületében kapott helyet alkotásaid állandó
tárlata, a Hangfürdő. S létrehoztál helyben
egy mindmáig működő fémszobrász alkotó-
tábort is. Mindezeken túl nemrégiben avattad
fel Tatabánya–Bánhidán az egykori családi
házban azt az alkotóházat, amelyet több év
munkájával és sok-sok pénz ráfordításával
hozattál rendbe. 
Elértem most már egy olyan kort, amelyben
már én akarok segíteni a művészeknek a kez-
déshez, az alkotáshoz. Elsősorban azoknak,
akiknek nincs műterme. Nem akarok új autót,
lapos tévét, nem akarom felélni a pénzemet –
másoknak szeretnék lehetőséget adni. Ez na-
gyon fontos számomra.

Térjünk vissza a műveidhez, hiszen a kiállí-
tásod kapcsán beszélgetünk. alkotásaiddal
egy sajátos nyelvezetet hoztál létre. Nem ha-
gyományos szobrászat a tiéd, sőt az ismert
mobilszobrászattól is eltér. Talált tárgyakból
szerkeszted, építed műveid sorozatait. ame-
lyek mindig egy-egy gondolat köré szerve-

ződnek. fémmel dolgozol manapság, de a
kezdetekben a fa volt szobraid anyaga. 
A fa természetes volt számomra mint anyag
– az öregapámtól kaptam az első szerszámo-
kat, a fa pedig ott volt kéznél. Gyerekkorom-
ban is faragtam mindig, például a hábo-
rúsdihoz fegyvereket. Később is magam csi-
náltam a saját tárgyaimat – bútorokat, biciklit,
testépítő gépeket.

Miért tértél át a fémre?
Miután mindig összetörték a fa szobraimat, el-
határoztam, hogy fémmel fogok dolgozni. El-
dobott fém alkatrészek, mosógépdobok
felhasználásával készítettem a műveimet.
Ezek az energia által működtetett mobil alko-
tások gyakran használati tárgyakként (például
az állványszobrok) vagy hangszerekként is mű-
ködtek.

Mindig a szerkezetekhez vonzódtál, elké-
pesztő ötletektől vezérelve építetted fel mű-
veidet a különböző funkciójú alkatrészekből. 
Ez a szakmám, 25 évig irodagép-műszerész
voltam. Mindig izgattak a mechanikus szerke-
zetek. A mondanivalómhoz találtam meg az
eszközt. 

a mostani kiállításod egyik kísérő programja
volt a hangszerszobraidra épült zenekarod, a
Tundra voice koncertje. a zenének mekkora
szerepe van az életedben? 
Ugyanolyan önkifejezés, mint a szobrászat.
Első zenekarom a Lois Ballast, Nehezék Cso-
port még a nehéz, nem hordozható hangszer-
szobraimat szólaltatta meg. 1993-ban, a
Velencei Biennálé után alakítottam meg a mai
napig működő Tundra Voice zenekart. évente,
amikor hazajövök, próbálunk és játszunk. A
Múzeumok éjszakáján volt egy hangverse-
nyünk, július nyolcadikán este pedig a Vajda
Lajos Stúdióban tartottunk még egy kon-
certet.
n rAPPAI zSUzSA

Tatabánya, Szentendre, Tajvan, Boston
a hosszú évek óta külföldön élő lois viktor, a kortárs szentendrei művészet egyik legeredetibb alkotója ismét itthon állít ki. a Megalázott
embervilág című tárlata a ferenczy Múzeum Szentendre termében látható augusztus hetedikéig. 



Kalandozás 
a zene 
világában
Klasszikus zene játékosan, hitelesen, trendin –
a Teátrum színpadán július 17-én látható 
Klasszóráról vadász dániel producert kér-
deztük.

a koncertismertető műfaja nem újdonság. Mi
az, amiben a Klasszóra ettől eltér?
Nyilván sokan találkoztak már pl. az ún.
kakaó-koncertekkel. Ezeket nagyon hasznos-
nak tartjuk, de úgy éreztük, hogy érdemes
lenne egy olyan formai keretek közé koncertet
fejleszteni, amely hidat képez a klasszikus tar-
talom és a modern forma közé. Kifejezetten
trendi, a mai kor fiataljainak szóló koncert te-
matikával készülünk, multimédiás eszközöket
használunk és közben játékra, rajzolásra ösz-
tönözzük a gyerekeket. A KlasszÓra elneve-
zést is kimondottan a játék és szórakozás
ígéretének okán választottuk. olyan progra-
mot ígérünk, amely jó eséllyel le tudja kötni a
mai általános és középiskolás srácok közül
azokat, akikben van erre nyitottság. 

a darabokat szórakoztató formában tervezi-
tek bemutatni. Ezt hogyan kell elképzelni?
A koncert során a ’beavató’ koncertek mintá-
jára bemutatjuk magukat a hangszereket,
ebben lehetőség lesz megszólaltatni a gyere-
keknek egy-egy hangszert. Mozart az első té-
mánk, így nem nehéz a játékot előhívni, a
zenében megkeresni a humort, pl. a ritmus, a
forma  világában. A játék nem jelenti, hogy
nem fogjuk hitelesen megszólaltatni a dara-
bokat. Ebben Mozart zenéje nem sok ’játékte-
ret’ enged. Amit hegedűre írt, azt hegedűn
fogják hallani a nézők. Ugyanakkor előtte-
utána megmutatunk pl. egy adott kadenciát
teljesen más stílusban, más hagszerrel, vagy
más hangulatban. A humor fontos része a ze-
nének, ebben is érzünk játéklehetőséget.

Kinek szól az új kezdeményezés? 
A sorozat premierje Szentendrén lesz július
17-én. Itt nem korlátoztuk az elérni kívánt kor-
osztályokat. Egy nyári estén az egész család-
nak élvezhető koncertet, illetve beszélgetős
műsort hirdettünk, és persze szakmai érdek-
lődőkre is számítunk. Szeretnénk, ha a gyere-
kek és a szülők együtt lennének ennek az
izgalmas zenei utazásnak részesei, ahol az
egész család észrevétlenül tanulhat, miköz-
ben térben és időben kalandozik a zene vilá-
gában. Egyszerre fedezhetik fel a zene-
történeti tudás és a koncerttermek élményét.
érthetővé szeretnénk tenni a zenét, és bízunk
benne, hogy felkeltjük a nézők kíváncsiságát,
további beszélgetésre ösztönözzük a csalá-
dokat. A továbbiakban lesz kifejezetten alsó-
soknak, felsősöknek és középiskolásoknak
szóló KlasszÓra is. Utóbbi korosztálynak sze-
rintem kifejezetten érdekes lesz megtanulni,
hogyan lehet – a legtöbbeknek már a zsebé-
ben lapuló – mobileszközöket igazi tartalmas
szórakozásra használni.

a zeneműveket tekintve lesz-e követhető te-
matika? Kapcsolódnak-e majd az előadások,
illetve milyen zenetörténeti ívet kívántok be-
járni? 
Nagyon sok téma gyűlt össze, kicsit a bőség
zavara jellemző a helyzetünkre. Ikonikus ze-
neszerzők, műfajok, témák, városok önállóan
is kifejtésre fognak kerülni.

Mozart életművéből milyen darabokra fóku-
száltok most az első alkalommal? 
Mozart két kedvenc hangszere, amit kisgyer-
mekként is elsajátított, a hegedű és a zongora
lesz a központban. Ezt kiegészíti egy olyan
hangszer, ami nélkülözhetetlen a Mozart ka-
marazenék előadásánál, de Mozart amúgy
mostohán bánt vele. Ez a cselló. Lesz a műso-
ron népszerű és kevésbé ismert alkotás is, így
érzékeltetve azt, hogy egy zseni alkotásai min-
dig tökéletesek. A hangszerek külün-külön is,
és a végén egy trióban együtt is megszólalnak.

a premier helyszíne Szentendre. a későbbi-
ekben lesz változás a helyszínekben, elő-
adókban, vagy a csapat összetétele állandó
lesz?
A helyszín a szívünknek nagyon kedves Duna-
parti város: Szentendre. Jövő nyáron szeret-
nénk a KlasszÓrából egy egész sorozatot
hozni a városba, erről már folynak a tárgyalá-
sok. A KlasszÓra ősztől országos turnéra
indul, iskolákban, művelődési házakban fo-
gunk vele feltűnni. A fellépő művészek között
kifejezetten a fiatal művészek azon kiemel-
kedő képviselőit szeretnénk bemutatni, akik
még pályájuk elején vannak, de már sok elis-
meréssel a hátuk mögött. Junior Príma-díjas
művészek, a zeneakadémia különleges tehet-
ségek osztályának fiataljai éppúgy, mint a
nagy versenyek győztes diákjai. A beszélgető-
társuk mindig egy zenetörtöénész vagy egy
karmester lesz.

Milyen kapcsolatban áll ez a kezdeményezés
a virtuózok című műsorral, aminek szintén
egy hozzáadott értéke volt a zsűri értékelése,
ezáltal azok bemutatása?
Jogilag semmi kapcsolat nincs a két projekt
között, viszont nagy örömmel és büszkeség-
gel tölt el, hogy a formátum kidolgozásában
nekem jutott az a megtisztelő feledat, hogy
koordináljam a zenei terület és televízió talál-
kozását a Virtuózokban. Az első sugárzás óta
számtalan koncert jött létre a Virtuózokkal, és
ebből néhány izgalmas projektet én személye-
sen koordinálhattam New yorkban, Miamiban,
Kölnben, Tokióban és még számos városban. 

Miért érzitek fontosnak ezt a beszélgetős
műsor?
Úgy érezzük, hogy a Virtuózokkal sok embert
sikerült meggyőzni, hogy a klasszikus zene
nemcsak bizonyos kiváltságos társadalmi
osztályok szórakozására alkalmas terület.
Többen jelentkeznek zeneiskolába, mint az-
előtt. Többen hallgatnak idehaza klasszikus
zenét. Ez jó. Ezért csináltuk. A KlasszÓrát
pedig azért, hogy még többen találkozzanak
ezzel a műfajjal, és alkalmuk legyen játékos
formában, mai vizuális formák között ízlel-
getni, barátkozni vele. Az sem baj, ha egy gye-
rek játszik közben a babzsákon, és közben
csak dúdolja, amit hall. Néhány év múlva
ebből a magból kivirágozhat egy zenét sze-
rető, értő ember. Minél több lesz belőlük, ne-
künk, hivatásos zenészeknek annál kevésbé
kell majd azzal foglalkoznunk: kinek fogunk
mi játszani húsz év múlva. Hát nekik. A mos-
tani gyerekeknek.

Terveztek-e a Klasszórából esetleg televí-
ziós műsort készíteni?
Tárgyalunk már erről, de konkrétumokról még
nem tudok nyilatkozni.

Kövessen minket a facebookon is:
https://www.facebook.com/Klasszora/
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Szentendrei
Teátrum és
Nyár 2016

programajánló

július 17. vasárnap, 20:00 
Ferenczy Múzeum udvara 
Esőhelyszín: Városháza díszterme

KlaSSz óra 
az operettissima produkciója 

Közreműködik: 
jámbor janka – cselló
demény Balázs – zongora
Kruppa Bálint – hegedű
Tóth Endre – zenetörténész 
Belépőjegy: 2000 Ft

jegyek a Szentendrei Teátrum és Nyár
idei előadásaira a Szentendrei 
Tourinfom irodában kaphatók! 
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Csaknem 100 éve, hogy dr. Kucsera ferenc római katolikus segédlel-
kész mártírhalált halt Szentendrén, akinek bátorságáról és önfeláldo-
zásáról ma kevesen tudnak, jóllehet személyéről több emlék is
tanúskodik városszerte: a Kucsera ferenc utca, a duna-parti Kucsera-
emlékkereszt, a péter-pál templom közelében található két emlék-
tábla.

A hagyományt nem elég őrizni, meg is kell
élni – vallja a Szentendre Barátai Egyesü-
let, ezért június 25-én hagyományteremtő
szándékkal szervezte meg eseményét,

amellyel halála évfordulója alkalmából Kucsera Ferencre emlékeztek
meg. A városért és annak hagyományaiért tenni akaró egyesület
ugyanis kiemelten fontosnak tartja, hogy Szentendre értékteremtő
hősei, így Kucsera Ferenc is, széles körben ismertté és követendő pél-
dává váljon.

A Péter-Pál utcai emléktáblánál szép számmal összegyűlt emlékező-
ket elsőként Benes Edvárd, az Egyesület elnöke köszöntötte, majd ezt
követte Móricz János történész rövid történeti összefoglalója. Az
1915-ben kezdő papként Szentendrére került Kucsera Ferenc mindösz-
sze 27 éves volt, amikor négy év papi szolgálat után a vörösterror ál-
dozataként vértanúhalált halt. Szentendrén 1919-ben a lakosok
szervezett, összehangolt akcióval akartak fellépni a rendszer ellen. A
dalmát származású Valentin János fogta össze a felkelést a bolsevi-
kok kiűzésére, a templomdombi katolikus öreg-templom harangját fél-
reverte. A kivezényelt katonák a szentendreiek vélt vezérét, dr. Kucsera
Ferenc káplánt a lakásáról elhurcolták, kínozták, vallatták, hogy mondja
meg, ki verte félre a harangot és adott jelt a felkelésre, kik voltak a fel-
kelés szervezői. Kucsera Ferenc nem árulta el a 9 gyermekes Valentin
Jánost, nem árulta el a többi bátor, hős szentendreit sem. „Magamról
mindent elmondtam, másról nincs mondanivalóm” – közölte vallatói-
val. Ezért bosszúból a budapesti és pomázi különítmény a Duna-partra
hurcolta, Szigetmonostor felé fordították és agyonlőtték. Kucsera Fe-
renc holttestét egy napig a kivégzés helyén hagyták, majd szertartás
és koporsó nélkül hányták rá a földet a temető árkában. A sírt a követ-
kező reggel virágerdő borította, amit a helyi lakosság vitt oda titokban.
A Katolikus Egyház a mártírhalált halt Kucsera Ferencet „tiszteletre-
méltó vértanúként” tartja számon, a Szentendre Barátai Egyesület célja,
hogy a szélesebb szentendrei közönség is megismerje életét, bátorsá-
gát és önfeláldozását. A megemlékezők átsétáltak a Duna-parton álló
Kucsera-kereszthez, ahol Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgár-

mestere személyes hang-
vételű beszédében hang-
súlyozta, hogy óriási érté-
ket jelent a város számára
az, hogy Szentendrének
saját hőse lehet, és fon-
tos, hogy Kucserának
helyi kultuszt teremtsünk.
Vass Péter, a szentendrei
Kucsera Ferenc cserkész-
csapat tisztje kifejtette,
hogy amikor a cserkészek
csapatuknak névadót ke-
restek, egyértelmű volt,
hogy Kucsera Ferencre
esett a választásuk, a
helyi cserkészek az ő pél-
dáján keresztül érthetik
meg igazán, mit jelent ön-
feláldozónak lenni. Végül
Molnár Miklós atya áldá-
sával zárult a megemlé-
kezés, melynek végén
Benes Edvárd egyesületi
elnök  felkérte a megje-

duMTSa Korzó – Kulturális és Kulináris
fesztivál Szentendre belvárosában

október 16-ig minden pénteken, szombaton, vasárnap
Szentendre belvárosában, a dumtsa jenő utcában 

július 15-16-17. Egészség – Minden, ami természetes
Pihentető és egészségközpontú programokkal vár a Korzó ezen a
hétvégén! Ki lehet próbálni a stresszoldó masszázst, a rapid masz-
százst, a gerinctornát vagy a zumbát. Hallgathatunk gyógyító zenét,
kóstolhatunk gluténmentes ételeket, frissítő, egészséges gyü-
mölcs- és zöldségitalokat, lesz hennázás, és még sok minden más,
ami az egészségünkre szolgálhat.

július 22-23-24. duna napok – Halak a Korzón
Az egész várost és környékét megmozgató Duna napokhoz kapcso-
lódik a Dumtsa Korzó Halas hétvégéje. Halételekkel a gasztronó-
miáé lesz a főszerep, bográcsban halászlé is készül. A gyerekeknek
lesz pecabotkészítés, pecázás, és kincskeresés a Dumtsa Korzó
„tavacskáiban”. A Duna élővilága címmel kép készül majd, amibe a
látogatók, kicsik és nagyok is bekapcsolódhatnak.

A Dumtsa Korzó programjai ingyenesek!

„Magamról mindent elmondtam, másról nincs
mondanivalóm”

Kucsera ferencre emlékeztünk

lent szentendreieket, hogy akárcsak 97 évvel ezelőtti elődeink, helyez-
zenek el egy-egy szál virágot az emlékkeresztnél. Az esemény legvé-
gén kisorsolták a korábbi hetekben meghirdetett „Kucsera-kvíz”
nyerteseit, ahol a helyes megfejtők többek között a Terror Háza Mú-
zeum felajánlásából családi belépőt nyerhettek.
A Szentendre Barátai Egyesület által szervezett Kucsera Ferenc meg-
emlékezés újszerű megközelítése lehetőséget teremtett a város szá-
mára, hogy e helyi hős a köztudat és az élő emlékezet szerves részévé
válhasson.
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Szentendre séták
Mostantól duplán érdemes felkerekedni és
lesétálni hétvégenként a belvárosba, hi-
szen július közepétől nemcsak a Szent-
endrei Teátrum kiváló nyáresti programja-
inak lehetünk részesei, de vasárnap dél-
utánonként részt vehetünk a Tourinform
iroda által szervezett tematikus sétákon
is, melyeket elsősroban azoknak ajánlunk
figyelmébe, akik kellemes társaságban és
a várost jól ismerő emberek elmondásai-
ból szeretnék megismerni Szentendrét.

Szentendre, a művészetek 
városa
A szentendrei művészet legfontosabb té-
máiról mesél a séta során a Ferenczy Mú-
zeumi Centrum munkatársa. A séta ára
tartalmazza a múzeumi belépőjegyek árát
is.
Indulás: július 17-én és augusztus 14-én
15:00 órakor a Tourinform Iroda (Dumtsa
J. u. 22.) elől

a szerb Szentendre 
Mivel a séta vezetője maga is gyakorló, or-
todox vallású, így ezen program keretében
nemcsak a szerb székesegyházat és az
Egyházi Gyűjteményt tekinthetik meg az ér-
deklődők, hanem az egyik egyébként – lá-
togatók elől – elzárt templomot is. A séta
ára tartalmazza a belépőjegyek árát is.
Indulás: július 31-én 15:00 órakor a Tourin-
form Iroda (Dumtsa J. u. 22.) elől

Ízek, utcák, Szentendre 
E kétórás városi séta Szentendre különle-
gesen sokízű konyhájából kíván kóstolót
adni, amely a török kiűzése után a városba
érkező számos különbőző nemzetiség ét-
kezési kultúrájára vezethető vissza . A séta

ára tartalmazza a kóstolt ételek és italok
árát is.
Indulás: augusztus 21-én 15:00 órakor a
Tourinform Iroda (Dumtsa J. u. 22.) elől

a szentendrei 
szőlőtermesztés nyomában
Borkóstolással egybekötött városismereti
séta, amely során részletes betekintést
kaphatunk Szentendre szőlő- és borter-
mesztési hagyományaiba a kezdetektől
napjainkig. A részvételi díj tartalmazza
négyféle bor kóstolásának árát is. 
Indulás: augusztus 7-én 15:00 órakor a To-
urinform Iroda (Dumtsa J. u. 22.) elől

Szentendre, 
a titokzatos város 
A legtöbb vendégnek Szentendre kapcsán
a kellemes mediterrán hangulat és az óvá-
ros ódon, romantikus műemléki környezete
jut eszébe. Azt azonban még a szentend-
reiek közül is csak kevesen tudják, hogy az
évszázados falak mögött mennyi titok, ka-
landos, romantikus történet, időnként tra-
gédia rejtőzik. 
Indulás: július 24-én 15:00 órakor a Tourin-
form Iroda (Dumtsa J. u. 22.) elől

A fenti sétákon kívül a Tourinform ajánlja
mindenki szíves figyelmébe a péntek dél-
utáni Lakástárlat Alapítvánnyal közös 
szervezésben megvalósuló műterem-
látogatásait is, melyek során a jelenleg is
több mint 150 városunkban élő művész
közül hétről hétre ketten megnyitják műter-
meik ajtaját, hogy az érdeklődők bepillan-
tást nyerhessenek munkájukba.  

További részletek a Tourinform Irodában
kérhetők vagy a www.iranyszentendre.hu
oldalon találhatók.

Magas rangú
tibeti láma
Szentendrén
Az ezeréves tibeti Karma Kagyüpa hagyo-
mány Buddha óta – azaz 2500 éve – töretle-
nül őrzi a belső ösvény áldását és tanításait,
amelyeket mestertől tanítványig ad át. E vo-
nalat képviseli és adja át közvetlenül a Ma-
gyarországi Karma Kagyüpa Buddhista
Közösség alapítója és szellemi vezetője, a ti-
beti születésű Dordzse Lopön Láma Ngawang
rinpocse, valamint magyar tanítványa, Tiszte-
letreméltó Láma Csöpel.  Az ő, illetve a Szent-
endrei Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
meghívására érkezik városunkba Láma Cült-
rim rinpocse, aki a karmáról tartanak elő-
adást Karma – tetteink tükre címmel.
Szeretettel várunk mindenkit július 15-én
pénteken, 17.30-tól a jóga Tér-ben (árpád
utca 6.) tekintet nélkül vallási és világnézeti
hovatartozásra! felajánlás összege a taní-
tásra: 2000 ft.

láma Cültrim rinpocse
a nagyhírű
Champa rinpo-
cse inkarnáció-
jaként ismerte el
Őszentsége a
Pancsen Láma.
1968-ban szüle-
tett Tibetben.
Curpuban, a
Karmapák szék-
helyén végezte
el a hagyomá-
nyos három-

éves elvonulást Drupon Decsen rinpocse ve-
zetése alatt. Az elvonulás után megbízást ka-
pott a jangpacseni kolostor vezetésére, majd
két éven keresztül egy szingapuri meditáció
központ vezető Lámája volt. 2000 óta a svéd-
országi testvérközpontunkban él.

Tiszteletreméltó láma Csöpel 
a Svéd Királyi Akadémia elvégzése után, 1974
óta a Belső Ösvény tanulmányozásával és
gyakorlásával foglalkozik, a tibeti hagyomány
legkiemelkedőbb mesterei vezetése alatt.
részt vett a szemlélődés gyakorlatának ha-
gyományos hároméves elvonulásán, és azóta
több országban, főleg Svédországban és Ma-
gyarországon tanít. Több könyve jelent meg,
amelyekben a Belső Ösvény indiai és tibeti
mestereinek tanításait fordította le, illetve
látta el magyarázatokkal, így téve számunkra
elérhetővé a igazi megértést és azt, hogy a
központjainkban az általa vezetett gyakorla-
tok által ezt életünk részévé tehessük. élet-
ével és munkásságával méltó követője
mestereinek. Jelenleg mestere, Láma Nga-
wang felhatalmazásával három meditáció
központot vezet Magyarországon.

n SzENTENDrEI KArMA KAGyüPA BUDDHISTA
KÖzÖSSéG 
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Konok Tamás egyéni 
kiállítása Szentendrén
Konok Tamás festőművész egyéni kiállítása nyílt meg Natura Naturata
címmel június 30-án a szentendrei MaNK Galériában. „Egy szinte
üres szoba és ott van egy Konok-kép. akkor ott van legalább a te-
remtés fele” – nyitotta meg szavaival a kiállítást alföldi róbert szí-
nész, rendező.

„A Nemzet Művésze az elmúlt évekbeli alkotásaiból bocsátott a ren-
delkezésünkre párat, ami csupán egy kincsszelete a kiváló életműnek.
A koncepciónkat, hogy minden évben egy jeles, kiváló képzőművész
egy-egy életszakaszát bemutassuk, Konok Tamással kezdjük” –
mondta el dr. Hóvári János, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. főigazgatója a kiállítás megnyitóján.
„Konok Tamás képeire ránézve én nem képet látok, pontosabban nem
egy képet látok, nem egy kétdimenziós képet, hanem a kép mögötti
háromdimenziós, vagy ki tudja, hány dimenziós valóságot. Fájdalma-
kat, szenvedélyeket” – mondta el Alföldi róbert színész, rendező. Szá-
mára Konok Tamás képei olyanok, mint egy zen-mester kőből
kifaragott, minden sallangtól mentes, a végső, igazi tudást szavakba
rejtő imái, üzenetei lennének. „Nem akarja megértetni az élet lényegét,
csak megmutatja az élet lényegét. Ami szép és fontos, és ami minden
fájdalma és nehézsége ellenére is végtelen és soha nem múló csoda,
de ezt úgy teszi, hogy nem furakszik közém és a kép közé, csak fino-
man megmutat valamit. Engedi látni, ha akarod látni. Ezért transzfor-
málódik a valóság a konstruktivizmusba. Ezerszer átgondolt, sűrű,

megélt jeleket mutat. A lé-
nyeget. Konok Tamás
addig nem beszél, amíg
nincsenek meg azok a
rövid, tömör, szinte soha
véget nem érő jelentéssel
bíró mondatok, hogy azt
mondja el, amit valóban el
szeretne mondani. Felmu-
tatni, amit ő lát, megélt,
amit szépnek és rútnak,
ugyanakkor teljesnek is
tart. Minden Konok-kép,
miközben pontos, konkrét
érzetet kelt bennem, a tel-

jes egészet mutatja. Minden Konok-kép önmagában az egész. Egy
szinte üres szoba és ott van egy Konok-kép. Akkor ott van legalább a
teremtés fele” – fogalmazott Alföldi róbert.
Konok Tamás (1930–) a kortárs magyar képzőművészet egyik legje-
lentősebb alkotóművésze, a Nemzet Művésze, a francia Nemzeti ér-
demrend lovagja, Kossuth-díjjal kitüntetett festő- és szobrászművész,
címzetes egyetemi tanár. A Képzőművészeti Főiskolán Bernáth Aurél
festőművész volt a mestere. A főiskola elvégzése után, 1959-ben Pá-
rizsban telepedett le, ami lehetővé tette a számára, hogy közvetlenül
bekapcsolódjon a nyugat-európai művészeti élet vérkeringésébe. A
művészetét mai napig is meghatározó geometrikus absztrakt ábrázo-
lásmód az 1960-as évek végén bontakozott ki, amelynek líraibb, oldot-
tabb kifejezésmódját hozta létre. Festményeinek alkotóelemei a vonal,
a vonallal körülzárt forma, a tér és a színek; kompozícióin belül ezek
harmonikus elrendezésére törekszik. Konok Tamás sokoldalú képző-
művészeti tevékenységét szemlélteti, hogy az 1960-as évektől mono-
típiákat és építészeti elemekhez kapcsolódó reliefeket is készít.
Művészete az utóbbi két évtizedben tovább haladt a lényegre koncent-
ráló, reduktív festészet irányába. A folyamatos nemzetközi jelenlét
mellett 1980-tól rendszeresen kiállít Magyarországon is, amely során
a magyar képzőművészeti élet meghatározó jelentőségű alakjává vált.
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Galériájában ren-
dezett kiállítás az elmúlt évtizedben keletkezett festmények válogatá-
sára épül. Fő különlegessége az a sorozat, amely a művész eddigi
munkásságának nagyméretű képekben való összegzésének tekint-
hető. A tárlat címe – Natura Naturata – utalás arra a szimbolikus vi-
lágra, amelynek sajátos művészi eszközökkel való megformálása
Konok Tamás munkásságát az utóbbi évtizedekben jellemzi.

Ciao Bud!
Carlo Pedersolival, alias Bud
Spencerrel, a Piedone-filmek nem-
rég elhunyt színészlegendájával
az utolsó magyar interjút Kellár F.
János Immánuel, a szentendrei
Csevej estek házigazdája készí-
tette 2016. március 12-én.
Az interjú itt olvasható:
http://szentendre.hu/ciao-bud/

a tízezredik látogató
Július másodikán, szombaton immár a tízezredik látogatót köszönt-
hette Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója a Fő téri
Képtár nagysikerű kiállításán. A Pécsről érkezett fiatal pár nemcsak
Chiaru Shiota Emlékeső című különleges installációjának az élményét,
hanem a debreceni Hotel Lycium kétnapos hétvégét kínáló ajándékát
is magával viheti Szentendréről. 

Nemzetközi rajzpályázat
Június 14-én a budapesti Mexikói Nagykövetségen a Templomdombi
Általános Iskola Vizuális Műhelyének hat tanulója kapott meghívást,
mert sikeresen szerepeltek munkáikkal az „én Mexikóm” Nemzetközi
rajzpályázaton. 
A díjakat Sági Bernárd Mór 1. osztályos, rusznyák Julianna 3. osztá-
lyos, Nagy Luca 4. osztályos, Kretz Boldizsár 4. osztályos, Varga Júlia
4. osztályos, Varga Sára 4. osztályos tanulóknak Isabel B. Téllez ro-
sete, Mexikó magyarországi nagykövete adta át. A diákok felkészítő
tanára Deli Gabriella volt.

Keramikusok kiállítása 
a péter-pál Galériában
Múlt hét vasárnap, július 10-én nyílt a Péter-Pál Galériában a két gene-
rációs keramikus Borsódy-család „Azonos és Más” című kiállítása. A
kiállítók – Borsódy Eszter és szülei, Urbán Teréz és Borsódy László –
évtizedek óta alkotnak városunkban, aktív tagjai a közéletnek. A meg-
nyitón Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntője után dr. Fe-
ledy Balázs művészettörténész méltatta a kiállító művészek életútját
és műveit. Urbán Teréz Szentendre témájú faliképei, Borsódy László
filozófikus, redukciós technikával készített kisplasztkái és Borsódy
Eszter nagy méretű fedeles edényei és ékszerkülönlegességei számít-
hatnak a közönség figyelmére. Ez az iparművészeti kiállítás különleges
színfoltja az idei nyárnak, amit szeretettel ajánlunk a szentendreiek és
a turisták figyelmébe egyaránt. A kiállítás július 24-ig látható a Péter-
Pál utcai galériában.
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NÉpzENE n viláGzENE n KoNCErT n TáNCHáz n SzÍNHáz  
NEMzETiSÉGEK BEMuTaTKozáSa n KrEaTÍv KÉzMŰvES proGraMoK 

ÜGyESSÉGi jáTÉKoK KiCSiKNEK ÉS NaGyoKNaK n vÍziSporT-proGraMoK
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július 22. péntek 20:00      poSTáS-STraNd MEGNyiTó és
BalKáN faNaTiK KoNCErT

július 23. szombat 21:30   zENÉS GyErTyaúSzTaTáS a duNáN

2016. július 23-24. szombat-vasárnap
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programok
KiállÍTáS

Ferenczy Múzeum Szentendre-terem, 
Kossuth Lajos utca 5.  
MEGalázoTT EMBErviláG / loiS viKTor
Megtekinthető: augusztus 7-ig, hétfő kivételével minden
nap 10-től 18 óráig.

július 27. szerda 11.00
SzENior SzErda
LoIS VIKTor kiállításához kötődő programok nyugdí-
jasok részére
Előadó: Bodonyi Emőke művészettörténész
Belépőjegy: 600 Ft

július 27. szerda 11.00
SzENior SzErda
Lois Viktor kiállításához kapcsolódó program 
nyugdíjasoknak
Előadó: Bodonyi Emőke, művészettörténész
Belépőjegy: 600 Ft

Ferenczy Múzeum Barcsay-terem, 
Kossuth Lajos utca 5.  
piliSi GóTiKa
Egy virágzó kultúra sosem látott emlékei II. András
idejéből
Megtekinthető július 31-ig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
EMlÉKESŐ
Chiharu Shiota japán képzőművész kiállítása
Megtekinthető október 16-ig, hétfő kivételével 10.00-
18.00
Kurátor Gulyás Gábor

július 23. szombat 15.00
KuráTori vEzETÉS CHiHaru SHioTa TárlaTáN
előzetes regisztrációhoz kötött: 
muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu

MúlT a MÉlyBEN
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

Czóbel Múzeum 
Szentendre, Templomdomb 1. 
MEGújulT állaNdó KiállÍTáS CzóBEl BÉla
MŰvEiBŐl
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10:00 - 18:00

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáTi aBKaroviCS BÉla fESTŐMŰvÉSz 
EMlÉKKiállÍTáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00
között

Péter-Pál Galéria
Péter-Pál u. 1.
Más és azonos
BorSódy ESzTEr, urBáN TErÉT, BorSódy
láSzló KEraMiKuSMŰvÉSzEK KiállÍTáSa
Megtekinthető július 24-ig

Szakorvosi rendelőintézet
(emelet)
július 14. csütörtök 17.00
jávor piroSKa fESTŐMŰvÉSz KiállÍTáSa
Köszöntőt mond: dr. Pázmány Annamária 
SzEI igazgató
Megnyitja: Musza Györgyi, 
a Szentendrei Lakástárlat elnöke
Megtekinthető a rendelőintézet nyitvatartási idejében

Gőzhajó Kávézó
Gőzhajó u. 3.
luzSiCza árpád GrafiKuSMŰvÉSz KiállÍTáSa
Megtekinthető augusztus végéig, a kávézó nyitva tar-
tási idejében

Egry József Emlékmúzeum
Badacsony
Egry József sétány
diMENzióK ÉS áTTŰNÉSEK
Bihon Győző és Gulyás Andrea közös kiállítása
Megtekinthető augusztus 11-ig

Keresztény Múzeum
Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2.
aNNo SaNTo
Szakács Imre László festőművész kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

Pozsonyi Városi Galéria
Úri u. 19.
Pálffy-palota
ÉGi – fÖldi SzfÉra KÖzÖTT
Aknay János kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

Mozi

A P’Art Mozi 2016. július 11-től augusztus 7-ig zárva
tart. Nyitás: augusztus 8-án.

Nyári mozi a v8 tetőteraszán!
V8 Mozi
Kálvária út 16.

július 17. péntek 21.00
liza, a róKaTÜNdÉr
színes, magyar romantikus vígjáték

július 22. péntek 21.00
CSoKoládÉ
színes, magyarul beszélő, francia filmdráma

július 29. péntek 21.00
TiSzTa SzÍvvEl
színes, magyar akció-vígjáték

anyakönyvi hírek
Gyermekszületés

Április: 10 kisfiú és 9 kislány született
Május: 10 kisfiú és 9 kislány született
Június: 11 kisfiú és 10 kislány született

Házasság

Április: 21 házasságkötés
Május: 24 házasságkötés
Június: 21 házasságkötés

Elhunytak

Április hónapban elhunytak

Katona Ferenc élt 55 évet
Dr. Pásztor Andrásné élt 85 évet
Csernyik Józsefné élt 79 évet

Fónagy Gábor élt 65 évet
Korcsok Pálné élt 79 évet
Bediczky László György élt 86 évet
Daróczi Lajosné élt 81 évet
Biri István élt 79 évet
Herman János élt 40 évet
Décsei Árpád élt 69 évet
Kárász János élt 79 évet
Bélavári Józsefné élt 94 évet
Jakab László élt 85 évet
Nyírő Mihály élt 43 évet
Lantos Tibor élt 73 évet
Szabó Lászlóné élt 67 évet
Horváth Sándorné élt 76 évet

Május hónapban elhunytak

Nagy Mihályné élt 89 évet
Kopacz András élt 60 évet
Deim Pál élt 84 évet
Bach Dezsőné élt 75 évet
Szilágyi Lukácsné élt 87 évet
Fazakas Ágnes élt 60 évet
Nicsovics Györgyné élt 89 évet
Szilágyi zoltán élt 90 évet

Totin Gyula Jánosné élt 73 évet
Dunai József élt 69 évet
Győri István élt 79 évet
Wéber Jenőné élt 85 évet
Szirmai Béla élt 62 évet
radócz Attiláné élt 75 évet
Lajos János élt 61 évet
Frida Ferencné élt 61 évet
Lindner Tibor élt 77 évet
róka Szilvia élt 32 évet

Június hónapban elhunytak

Mikula József élt 84 évet
Podani Istvánné élt 95 évet
Szabolcsi János élt 48 évet
zimborásné Szerző zsuzsa élt 56 évet
Dankovits László élt 62 évet
Fehér András élt 71 évet
Jakubács Gyuláné élt 90 évet
Marosvölgyi Istvánné élt 80 évet
Valki Sándorné élt 58 évet
Mócsai Lászlóné élt 81 évet
Czakó Pálné élt 92 évet
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a városi sportéletért
Bírósághoz fordul Szentendre város Önkormányzata, amiért a SzE-
fi lSE megtagadta az izbégi sporttelep átadását az önkormányzattal
szerződött új bérlőnek, a Szentendrei városi Sportegyesületnek.

Szentendre önkormányzata hosszas mérlegelés után változtatásokról
döntött a városi sportéletben. Miután az izbégi sporttelep bérleti szer-
ződése 2016. június 30-án lejárt, az önkormányzat nem kötött új meg-
állapodást a régi bérlővel, a SzE-FI LSE-vel. A sportélet
megszervezésében és kiszélesítésében a városvezetés a Szentendrei
Városi Sport Egyesületet támogatja, és fokozottan kíván építeni az iz-
bégi sporttelep adottságaira. Ezért a sporttelepet a továbbiakban az
SzVSE-nek adja bérbe.

A döntést indokolja, hogy a korábbi bérlő és bérbeadó közötti együtt-
működés nem volt gördülékeny, a bérleti szerződés fennállása alatt
számos vitás helyzet alakult ki.

A SzE-FI LSE képviselőjének magatartását jól jellemzi, hogy szerző-
dése lejárta ellenére megtagadta a bérlemény önkéntes visszaadását,
és ezáltal megakadályozta a Szentendrei Városi Sport Egyesületet a
sporttelep birtokba vételében. A város álláspontja szerint a SzE-FI LSE
magatartása jogellenes, ezért az önkormányzat, mint az izbégi sport-
telep tulajdonosa, a bírósághoz fordul jogai érvényesítése érdekében.

Az önkormányzat sportkoncepciójának lényege, hogy a sportolni
vágyó polgárok minél szélesebb rétegeinek, valamennyi korosztá-
lyának egészséges életmódját, rendszeres fizikai aktivitását, közös-
ségi életét segítse, ehhez stabil környezetet, átlátható feltételrend-
szert és lehetőségeihez mért támogatást biztosítson. A Szentendre
Városi Sport Egyesület szervezésében a sportolási lehetőségeket az
önkormányzat az oktatási intézményekre is szeretné kiterjeszteni, az
egyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében.

Szentendrei kenusok
sikere az evezős EB-n
adolf Balázs és Gallai Márk, a Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület
kenusai óriási sikerrel szerepeltek a spanyolországi Európa-baj-
nokságon: Balázs egyéniben harmadik lett, párosban pedig a ne-
gyedik helyet szerezték meg a maratoni, 19 km-es távon.

Márk 16, Balázs 17 éves, s mindketten az ifi korcsoportban indultak
a július első hetében rendezett versenyen. Hét éve kezdték a ke-
nuzást, és a sikerért kőkeményen megdolgoztak: minden nap ed-
zenek, tanítási szünetben naponta kétszer is. Nem könnyű élet ez
egy tinédzsernek, de mint mondták, vasárnap pihennek, ez segít
nekik túllendülni a nehézségeken. és természetesen a sikerek is
erős motivációt jelentenek: tavaly párosban országos bajnokok let-
tek korcsoportjukban.

Edzőjük, Pétervári Pál, aki maga is élsportoló volt, elmondta, hogy
a fiúk rendkívül komolyan veszik az edzéseket. Nagyon örül annak,
hogy nem törte le őket a kezdeti egyhelyben topogás, hiszen az
eredmények nem jöttek azonnal. A fiúk ugyanis alkatilag nem túl
erősek, és az ő korosztályukban előnyben vannak a gyorsabban
érő, erősebb fizikumú fiúk. Az edző szerint az erősítés ráér később
is, viszont a kitartó munkának és elszántságnak köszönhetően a
fiúk mentálisan sokat fejlődtek. 

Adolf Balázs és Gallai Márk eredménye önmagában nagyszerű
siker, de még értékesebbé teszi, hogy mindezt a mostoha körül-
mények ellenére érték el. Ők diplomatikusan csak annyit mondtak,
hogy örülnének, ha lenne fűtés az öltözőben. Az EB-re a Magyar
Kajak-Kenu Szövetségtől kaptak kölcsön jó minőségű hajókat, ko-
rábban ugyanis előfordult, hogy majdnem 20 kilóval nehezebb ha-
jóval versenyeztek, ami nagy hátrányt jelent, hiszen a maratoni
távon több olyan szakasz is van, amikor ki kell szállniuk a vízből,
és futniuk kell a hajóval. 

Pétervári Pál szerint is retro körülmények vannak az egyesület
székhelyén. Az önkormányzati tulajdonú épületen a legfontosabb
javításokat, felújításokat önerőből végzik. Mivel a csónakház csak
ideiglenes, költeni sem érdemes rá. Jövőkép, távlat egyelőre nincs.
Mint mondta, nem akar panaszkodni, mert az eredményesség nem
ezen múlik, de a bizonytalanság nagyon rossz. reményre ad okot,
hogy a szövetség már benyújtott egy pályázatot városi csónakház
építésére. 

Bár a felszerelés – a hajók, lapátok, a konditerem – a fiúk jelenlegi
szintjén még megfelelő, hosszabb távon nehéz lesz az tartaniuk a
szintet a nagy egyesületek versenyzőivel, akik összehasonlíthatat-
lanul jobb körülmények között készülhetnek fel a versenyekre.
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A mérkőzést két góllal kezdték a szentendre-
iek, ami után kiegyenlített a SzAC csapata, és
fej-fej mellett haladtak 5:5-ös állásig. Innentől
sorozatban dobták a szebbnél szebb gólokat
a rutinos szentendreiek, és így a félidőben
8:12-es állással már 4 góllal vezettek. Ezt az
előnyt tovább tudták növelni a második félidő-
ben, és magabiztosan, 6 gólos vezetéssel zár-
ták a bajnoki döntőt.
Az év legjobb felnőtt játékosainak ítélt díjakat
– amiről a csapatok szavazással döntenek –
szintén két szentendrei nyerte: Az év Játékos-
nője Veres Judit, az év Játékosa pedig Kőrösi
Soma lett.
Az SzKH SE játékosai / dobott gólok:  Dzsida
Tamás (6) , Horváth Viktor (4), Horváth Kitti

(3), Horváth rozália (2), Molnár Nóra (2),
Veres Judit (1), Kőrösi Soma (1), Lackó Bálint
(1), Horváth regina, Lajos Krisztina, Dzsida
Balázs, opánszky Péter, Jakab Gergely, Jakab
olivér. A csapat edzői: Horváth Viktor és
Dzsida Tamás.
Az SzKHSE Kékvölgy ifjúsági csapata is rend-
kívül sikeres évet zárt, az NB1/B bajnokság-
ban 2. helyezést értek el, amivel
megszerezték a jogot az NB1 bajnokságba
való feljutáshoz. A döntőben Erdei Attila edző
vezetésével, az 1908 SzAC csapata ellen szo-
ros küzdelemben mindössze 1 góllal marad-
tak alul a szentendreiek 17:18-ra.
Az év utánpótlás játékosa a szentendrei Ko-
váts Gergő lett, az SzKHSE Kékvölgy csapatá-

ból. További sikerek:  az SzKHSE Kékvölgy
U16-os csapata második helyezést ért el,
U13asok pedig szoros küzdelemben a 4. he-
lyet szerezték meg.
A Nagy Ferenc edző által vezetett, idén alakult
U13-as gyerekcsapat ebben az évben ismer-
kedett meg a korfball sportággal. A lelkese-
dés és a rendszeres edzésmunka meghozta a
gyümölcsét, és így többször is sikerült már ré-
gebben játszó csapatok ellen győzelmet kihar-
colni. A kupasorozat végére az 5. helyen
végzett a csapat.

Gratulálunk az összes korosztálynak a rend-
kívüli korfball sikerekhez!

Tizenegyedszer is bajnokok a szentendrei
korfballosok!

pilisi Tekerő 2016
Elindult júliustól az online-regisztráció az idei Pilisi Tekerő verseny távjaira. Információ:
www.szentendre.hu.

ii. duna-átúszás
Augusztus 6-án újra Duna-átúszás Dunabog-
dányban a Dunakanyar Szabadidős Kerékpá-
ros Túra Egyesület (DSzKTE) és Dunabogdány
Önkormányzata rendezésében. 
Előnevezéseket július 31-ig fogadnak. részle-
tek a dunaatuszas.hu oldalon.
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a bányatavakban tilos 
a fürdés!
a nyári idő beköszöntével a pihenni vágyók egyre nagyobb számban
keresik fel természetes és mesterséges vizeink partjait. a Szentend-
rei rendőrkapitányság felhívja a fürdőzni vágyók figyelmét, hogy a
budakalászi omszki-tóban és a lupa-tóban fürdeni továbbra is tilos.

A tavakban fürdeni nemcsak tilos, de veszélyes is. A bányatavak medre
általában nagyon mély, a vízmélység hirtelen változik, akár a parttól
néhány lépésnyire több métert is mélyülhet. A nagy víztömeg nem tud
átmelegedni, a felszíni meleg víz alatti hideg víztömeg a fürdőzőknek
izomgörcsöt, de akár szívmegállást is okozhat. Tekintettel arra, hogy
a tavakban a fürdőzés tilos, a víz minőségét a hatóságok nem ellenőr-
zik, így nem akadályozhatók meg a víz szennyezettségéből adódó
megbetegedések, fertőzések sem.
A tavak medrében előfordulhatnak a bányászati tevékenység követ-
keztében nagyobb méretű fém hulladékok, amelyek az óvatlan fürdő-
zőknek sérülést okozhatnak.

Aki a tiltás ellenére fürdőzik, szabálysértést követ el, és 5-150 ezer fo-
rintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság 5-50 ezer forint
közötti összeg. Szabálysértési bírságot a rendőrség, a közterület-fel-
ügyelők, a természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvé-
delmi őr szabhat ki. Fürdésnek számít az úszás mellett a játékcsónak,
a vízibicikli, valamint a banánhajó vízen történő használata, és az ezek-
ről történő vízbe ugrálás is.

Nagy ugrás 2016
Július 10-én a WWF felhívására 8 megyéből 15 település jelentkezett
a Nagy Ugrásra. A Duna, a Dráva, a Tisza, a Szamos, a Sajó, a Túr és a
Séd patak is részt vett a Nagy Ugrásban. Nagymaroson a Visegrádi
várral szemközti szabadstrandon zajlottak az események, zebegény-
ben sárkányhajókról és kenukról ugrottak, Vácott az emberek élőláncot
alkotva sétáltak a Dunába. Idén Kisoroszi is rendezett Nagy Ugrást, és
átellenben Dunabogdány, így ezen a szakaszon a Duna mindkét partja
bekapcsolódott az ünneplésbe.
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adáSvÉTEl

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

álláST KÍNál

Pénztáros-adminisztrátori 4 órás mun-
kakörbe keres szentendrei kulturális in-
tézmény állandó munkatársat.
Feltételek: középfokú végzettség, alap-
fokú angol nyelvtudás, alapvető pénz-
ügyi ismeretek, jó megjelenés, jó
kommunikációs készség, felhasználói
szintű számítógépes (Word és Excel) is-
meret, szentendrei vagy Szentendre
környéki  tényleges lakhely. Tudnivalók:
A foglalkoztató intézmény heti 7 napos
nyitva tartással működik, ami azt jelenti,
hogy a munkatársak felváltva dolgoz-
nak hétvégeken és ünnepnapokon is
változó időpontokban (jellemzően dél-
utáni, esti órákban). Kifejezetten előny:
jó megjelenésű, nem dohányzó hölgy.
Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajz-
zal és motivációs levéllel:
partmozi@szentendre.hu

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

otthoni pénzkereset! reklámtárgyak
összeállítása stb. Tel. 06-90-60-36-07.
(audiopress.iwk.hu 500 Ft/min+Áfa, 06-
20-910-4517)

Egészséges táplálkozásban jártas,
megbízható hölgyet vagy urat keresünk,
aki heti pár alkalomra főzne 2-3 sze-
mély számára. Tel. 06-70-372-5064.

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

Puscho Kft. munkatársat keres belföldi
tehergépjármű vezető munkakörbe
(sóder, transzport beton fuvarozás, be-
tonszivattyúzás) Szentendrén és kör-
nyékén. Feltétel: C, E kategóriás
jogosítvány, GKI és sofőr kártya, mini-
mum 3 éves vezetői gyakorlat. Amit kí-

nálunk: folyamatos hosszú távú munka-
lehetőség, erős, nagy múltú cégnél, kie-
gyensúlyozott légkör. Önéletrajzokat
fizetési igény megjelöléssel a
beton@puscho.hu-ra várjuk.

A szentendrei Labirintus étterem
gyakorlott kézilányt (konyhai kise-
gítőt) keres rész- vagy teljes mun-
kaidőbe. Tel. 06-30-274-8571.

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 dohányzásról való
leszoktatásra, szénanátha kezelé-
sére, fájdalomcsillapításra. Beje-
lentkezés: 06-30-831-1934.

Kiadó laKáS

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyi-
ségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

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

laKáS, iNGaTlaN

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.

Az angol házakban 60 nm-es lakás
eladó. Ár: 17 millió Ft. Tel. 06-70-579-
9670.

Szentendrén kiváló helyen, bölcsődé-
hez, óvodához, iskolákhoz, uszodához
közeli utcában eladó 50 nm-es, felújí-
tandó családi ház 449 nm-es telken. Ár:
26 millió Ft. Tel. 06-30-940-0208.

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

Almási Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt, bi-
zsukat, könyveket, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállás. Tel. 06-30-308-9148.

SzolGálTaTáS

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323. 

Makrobiotikus menü rendelhető (bio
alapanyagok). érdeklődőket keresünk.
Tel. 06-70-372-5064.

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.

TáBor

Jobbagyféltekés rajztábor gyermekek-
nek augusztus 1-jétől 5-ig. érdeklődni
lehet: bozsografika@gmail.com, 06-30-
354-3946., www.bozsozsuzsa.hu.

ÜdÜlÉS

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

ÜzlET

üzlethelyiségek kiadók Dunabog-
dányban, a Kossuth Lajos u. 56
szám alatt található üzletházban.
Tel. 06-30-934-7256

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy Mócsai lászlóné 

született Etter Marianna 
június 29-én 

életének 82. évében 
hosszú betegség után elhunyt.

Mócsai Lászlóné 
a Kéziszerszámgyárban (később PEFéM)

dolgozott 33 évig, 
a Musica Beata kórus alapító- 

és hosszú ideig – 60 éven keresztül– 
aktív tagja volt.

Gyászolják férje, fiai, unokái, 
dédunokái, testvére

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy podani istvánné Gál ilona Mária tanítónő

június 10-én, életének 96. évében 
csendesen örökre elaludt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása július 8-án, pénteken 15 órakor 
volt a római katolikus (hegyi) temetőben.

Gyászolja: fia, menye, unokái, dédunokái, tanítványai

„Muci néni” Szentendrén született, tősgyökeres szentendrei család sarjaként. 
A Budapesti ranolder Intézet ötévfolyamos tanítóképzőjében 

szerzett tanítónői diplomát 1940-ben. 
1990-ig, fél évszázadon keresztül, megszakítás nélkül oktatta és nevelte 

a szentendrei ifjúságot, kezdetben Izbégen, majd a Templomdombon, 
végül a rákóczi iskolában. 

Több alkalommal kapott rangos elismeréseket. 

Keresem a társam  
a további éveimhez

Egyedülálló, józan, korrekt,  
értelmiségi, 

szeretetet adni tudó 
60 év feletti nő vagyok.

Várom jelentkezésed, 
ha hasonló adottságokkal

rendelkezel.

„Adjunk életet az éveknek.”

E-mail:
szeretetszerelem5@gmail.com

tel: 06 30 421 3995  
(üzenetrögzítő)
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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.

újrafitt masszázs-
kuckó Szentendrén

Gépi masszázsa teljes testen 
kedvezményes nyitó árakkal:

• 45 perc a teljes hátgerinc mentén
1500 Ft-tól

• 15 perc láb- és talpmasszázs 
400 Ft-tól

• 15 perc nyak- és vállmasszázs 
400 Ft-tól

• Bioptron lámpás kezelés 400 Ft-tól
• Flabélos 600 Ft-tól

Nyitva: H–Sz–P: 8.00–14.00, 
K–CS: 14.00–20.00

Bejelentkezés: 06-20-526-8909
Cím: Szentendre, Virág u. 1/B.




