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„Talentum” 
Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj 
pályázat

Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
város kiemelkedően tehetséges fiataljai
anyagi támogatására. „Talentum” ösztön-
díj azon kiemelkedően tehetséges, nap-
pali tagozatos középiskolai
tanulmányokat folytató és első diplomá-
juk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek
Szentendrén már öt éve bejelentett ál-
landó lakcímük van, és:
• a nappali tagozatos tanulmányokat foly-
tató középiskolás pályázó tanév végi bi-
zonyítványával igazolja, hogy számított
átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az első diplomája
megszerzése érdekében tanulmányokat
folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató
az előző két félév teljesítménye alapján
számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szin-
tet, vagy a tanulmányi eredménye megha-
ladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres
értékét.

a pályázat benyújtásának határideje:
szeptember 16.

További részletek: www.szentendre.hu,
vagy (26) 785-085, Kozma Krisztina kultu-
rális és köznevelési referens

Szentendre 
ÉS vIdÉKe

pályázat

Kérje digitális 
postaládájába 
a Szevi-t!

Kedves Olvasóink!
Az utóbbi időszakban sok panasz érkezett
szerkesztőségünkbe a terjesztés hiányos-
ságai miatt. Kiadónk a Magyar Postát
bízta meg a terjesztéssel, de az intézmény
– munkaerő-hiány miatt – alvállalkozónak
adta át a feladatot. A vállalkozó lapunkat
a reklámújságokkal együtt terjeszti, amit
– tapasztalataink szerint – a lakosok
gyakran észre sem vesznek. 
A terjesztésre a vállalkozónak három nap
áll rendelkezésére, tehát a város egyes te-
rületeire csak csütörtökön érkezik meg új-
ságunk. Így előfordulhat, hogy a progra-
mok egy része addigra már aktualitását
veszíti. 

Házhozszállítás e-mailben
Azoknak az olvasóinknak, akik szeretnék
már a megjelenés napján olvasni lapunkat,
és van internetük, a számunkra eljuttatott
e-mail címre pdf-formátumban elküldjük a
SzeVi-t. 
A kéréseket a szevi@szentendre.hu-ra
várjuk.

Aktuális újságunk és korábbi lapszámaink
a  szentendre.hu/szentendre-es-videke/ 
oldalon olvashatóak.
Kövessen minket a Facebook-on is:
facebook.com/szentendreesvideke/

gyermekprogramok,
szakkörök a városban

Kedves Olvasóink!
Hasonlóan a nyári táborok összeállítá-
sunkhoz, csokorba gyűjtve szeretnénk
megjelentetni a városban szervezett gye-
rekprogramokat, tanfolyamokat, kézműves
foglalkoztató műhelyeket, megkönnyít-
ve az eligazodást és a választást városunk
sokrétű kínálatában. 

Sok szeretettel várjuk tehát a szentendrei 
kulturális- és sportegyesületek, szakkörök
gyermekeknek szóló programjait szer-
kesztőségünk e-mail címére: 
szevi@szentendre.hu

Az összeállítást a városi honlapon, a
www.szentendre.hu tematikus oldalán is
megjelentetjük, illetve a SzeVi és Szent-
endre hivatalos Facebook-oldalán:
facebook.com/szentendreesvideke/
facebook.com/SzentendreiHirek/
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2016. augusztus 20-án, a városháza díszter-
mében rendezett ünnepség keretében adták
át az idei városi kitüntetéseket.

Szentendre város díszpolgára címet nyert el
dr. fodor pál turkológus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató-
központjának főigazgatója, a Történettudo-
mányi Intézet igazgatója, aki idén magas
rangú állami elismerést is kapott: a Pesti Vi-
gadóban megrendezett állami ünnepségen a
Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést
vehette át.
pro urbe Emlékérmet kapott dr. Sigora Éva
gyermekorvos, Kívés zoltán diakónus, hitok-
tató, a Szentendrei Karitász Szolgálat vezetője
és a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Él-
tető Közössége, Papp Kornélia vezetésével.
(Interjúink lapunk 4., 5., 6. oldalán olvashatók.
Dr. Sigora Évával készített beszélgetésünk
2016. július 25-i, 13. lapszámunkban jelent
meg.)

dr. Czuprák ottóné, a Templomdombi általá-
nos Iskola tanára munkájának elismeréseként
Pedagógus Szakszolgálati Emlékérmet kapott
az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A
díjat szintén az ünnepség keretében adták át.
Dr. Czuprák ottóné, Márta néni Kalocsáról, az
első munkahelyéről került Szentendrére, s
1991 óta tagja a Templomdombi általános Is-
kola tanári közösségének. 11 évig igazgatóhe-
lyettesként segítette az iskola szakmai
munkáját. Kiváló felkészültsége, gyakorlati ta-
pasztalatai és emberi értékei alapján mindvé-
gig a nevelőtestület elismert és tisztelt
pedagógusa volt.
Munkáját az alaposság, a precízség, és a
nagyfokú nyitottság jellemezte. Példaértékű
lelkesedése, jobbítani akarása, amely folya-
matos önképzésre és megújulásra késztette,
minta minden kolléga előtt. Június közepén
útjára engedte utolsó osztályát, s pályája vé-
géhez érkezett. 40 éves kiemelkedő munkájá-
ért Pedagógiai Szolgálati Emlékéremben
részesült.
(Czuprák Ottónéval a SzeVi következő lapszá-
mában olvashatnak beszélgetést.)

Az ünnepségen köszöntőt mondott Verseghi-
Nagy Miklós polgármester: „Augusztus 20-a
az államalapítás, államalapító Szent István ki-
rály ünnepe, az a nap, amikor őseink és nagy-
jaink előtt fejet hajtva azt ünnepeljük, hogy
magyarok vagyunk, magyarok maradtunk, MI
MAGyAroK EGy NEMZET VAGyUNK. Nem
volt könnyű mindig magyarnak lenni, a vérzi-
vataros századokban sok vereség ért bennün-
ket, és az összetartás sem mindig sikerült, de
felálltunk a veszteségekből, és az összetartó
erőket is mindig sikerült megtalálni. Hogy mi
segíthetett ebben az elődeinknek, és mi segít
nekünk ma? Segít az emlékezés, de nem az a
híres „sírva vigadós”, hanem a nagyokra való
emlékezés. Meg kell találnunk azokat a pon-
tokat, azokat a fogódzókat és azokat a kiemel-
kedő személyiségeket, akikre felnézve emelt
fővel, büszkén mondhatjuk, magyarok va-
gyunk. István király a legelső ezek közül, aki
kemény kézzel, határozottan, de fiához írt in-
telmei szerint szelíd erőszakkal elérte, hogy

gyökeret vertünk, hozzá olyan erős gyökeret,
hogy sikerült megmaradnunk és nyomot hagy-
nunk Európán és az egész világon is.” 
(A teljes beszéd  a www.szentendre.hu-n olvas-
ható.)

ünnepi beszédet mondott Hóvári János, a
MANK főigazgatója, a Zrínyi Emlékév Emlék-
bizottság elnöke, aki nemcsak Szent István ki-
rályunk megőrzendő örökségét emelte ki,
hanem helyi szellemi értékeinket is: „Szent-
endre olyan örökséget hordoz, amely alapvető
a magyar kultúra történetében. Ferenczy Ká-
roly, Barcsay Jenő, Czóbel Béla vagy a nemré-
giben elhunyt Deim Pál munkássága – hogy
csak néhány nevet említsek – arra kötelez
bennünket, hogy a magyar szellemet, és
benne persze az egyetemességet, nagyon
tisztelnünk kell. Ha ezt tesszük, s ezt még kör-
nyezetünktől is elvárjuk, méltóak leszünk
Szent István szellemiségéhez. S ha a nagy ki-
rály nálunk támad fel, azt mondhatjuk: „Fel-
ség, az ország egy része ugyan elveszett, de
a magyar keresztény európai szellemiséget
őrizzük! Lélekben erősek vagyunk, s a régi ka-
tedrálisok építőmestereinek szorgalmával és
kitartásával építjük világunkat tovább, itt
Szentendrén, valamint mindenhol másutt is,

ahol csak megfordulunk!” (A teljes beszéd  a
www.szentendre.hu-n olvasható.)

Az ünnepi műsorban közreműködött Sasvári
Borbála és Sasvári Bertalan népzenészek,
Trombitás Titánia és Kerényi Tamás táncmű-
vészek. A SZÓNÉK hagyományaihoz híven
közös énekkel köszönte meg a díjat, Szigethy
Ildikó pedig egy kenyérről szóló ízes népme-
sével gazdagította a közönséget. Az ese-
ménysor narrátora Török olivér, főszervezője
Kóbor Edit protokoll vezető volt.

Az új kenyeret hagyományosan városunk 
felekezeteinek vezetői szentelték fel ökume-
nikus szertartás keretében. Idén újdonságként
a megszentelt kenyeret közösen fogyasztot-
ták el az ünnepség résztvevői. A közösség
építése és az új kenyér ünneplése jegyében
mindenki hivatalos volt a fogadásra, ahol a
zsíros kenyérhez a Szilágyi Pékség sütötte
frissen a kenyeret, hozzá az eredeti, városi Kő-
hegy bort pedig Hidegkuti Gergely hozta, aki
hosszú évek után újjáélesztette a szőlőter-
mesztést Szentendrén.

Az estet a Szentendrei Új Kamarazenekar ün-
nepélyes koncertje zárta a református temp-
lom kertjében.

Kitüntetések Szent István királyunk ünnepén
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Turkológus
díszpolgár
Évtizedek óta él Szentendrén, fő kutatási te-
rülete az oszmán Birodalom 14-17. századi
története. Számos szentendrei program sze-
replője, szervezője. Én az egyetemen hallgat-
tam előadásait. Idén dr. fodor pál történészt
választotta a város képviselő-testülete Szent-
endre díszpolgárává. 

Tanár úr! először is szeretnék gratulálni a
díszpolgári címhez. Nem először kap kitün-
tetést, volt tudományos, állami is már, mégis
hogyan fogadta ezt a díszpolgárságot?
Nagy meglepetéssel. álmomban sem gondol-
tam, hogy „fogadott városom” egyszer ekkora
kitüntetésben részesít. Amúgy sem szoktam
kitüntetésekről álmodni, vagy ilyeneket ma-
gamnak kinézni, így általában minden eddigi
kitüntetés meglepetésként ért. Persze ha az
ember eléggé „öreg” és „mozgékony”, s ha
ehhez még bizonyos pozíciót is betölt, van
esély arra, hogy „eltalálja” egy-egy kitüntetés.
De az tényleg minden számításon túl volt,
hogy én egyszer Szentendre díszpolgára lehe-
tek. Egyelőre nem is tudok mit kezdeni vele;
ha néha rágondolok, az jut eszembe, hogy
méltatlan vagyok én erre…

Nem Szentendrén született; hogyan került
kapcsolatba a várossal?
Valóban, egy Balaton parti kis faluban volt
szerencsém meglátni a napvilágot. Szándéko-
san használom a szerencse szót: még sikerült
„elkapnom”, belülről megismernem egy olyan
világot, amely – kisgyermekként ezt még nem
tudtam – épp akkor élte utolsó óráit. A régi,
azóta teljesen megsemmisült paraszti világról
beszélek, amely évezredes létformájával, spi-
rituális alapjaival, a nagyvilághoz és a termé-
szethez való sajátos viszonyával elementáris
hatást gyakorolt rám. Innen hoztam a munká-
hoz való viszonyom, a sokszor nyomasztó fe-
lelősségérzetet, a közösség és a közügyek
iránti érdeklődést stb. Szentendére végső
soron a magyar vidéket leromboló téesz-szer-
vezés juttatott. Miután mindenünkből kiforgat-
tak bennünket, apám kiadta a jelszót nekünk,
gyerekeknek: el innen, nektek itt nincs többé
jövőtök. Így mentem egyetemre, ahol megis-
mertem mindmáig egyetlen feleségem, akinek
legjobb barátnője akkor már Szentendrén la-
kott a férjével. Egy náluk tett látogatás adta az
ötletet, hogy esetleg mi is ide költözhetnénk,
itt „üthetnénk fel a tanyánkat”, hiszen a foglal-
kozásom miatt nekem mindenképpen Buda-
pest közelében kellett maradnom. Így
költöztünk be 1979 augusztusában első szent-
endrei lakásbérletünkbe a lakótelepre, az ak-
kori Vásárhelyi Kálmán térre.

mennyire érzi otthonának a várost? vagy
megmarad örökre a Balaton környéke marad
az „otthona”?
Nehéz kérdés. De talán az a helyes és igaz vá-
lasz, hogy mindkét települést: Szentendrét és
Aszófőt is otthonomnak tartom. Szentendrén
már jóval többet éltem, mint szülőfalumban,
de jól ismert tény, hogy a gyermekévek, még

ha kevésbé számosak is, mint a későbbiek,
meghatározók az ember életében. Sokáig
megdobbant a szívem, mikor a vonat, aztán
később az autó a falu határába ért. Évtizede-
ken át minden álmom a szülőfalumban játszó-
dott. Ma már ez nincs így (Szentendre és a
nagyvilág is „betört” az álomvilágba), de a kü-
lönleges kötődés megmaradt. A kisfiaink is ér-
zékelték annak idején, hogy nekünk bonyolult
kötődéseink vannak: mikor közöltem velük,
hogy utazunk „haza”, mindig megkérdezték:
melyik „haza”? (Mert az eddigiekhez társult
még anyjuk diósgyőri „hazája” is). Végül a
gyerekek segítségével úgy oldottuk meg dol-
got, hogy Aszófő lett az otthon, Szentendre
meg az itthon.

Hogyan lesz valakiből turkológus? mert azt
nehezen képzelem, hogy erre vágyott kisgye-
rek kora óta…
Véletlenül, pontosabb fogalmazva: az isteni
gondviselés révén. Az már gimnazistaként is
világos volt, hogy történelemmel szeretnék és
fogok foglalkozni, csak az nem, hogy ezt mi-
lyen formában teszem. Amikor elkezdtem az
egyetemet, még a történelemtanári pálya le-
begett a szemem előtt. ám szinte az első hó-
napokban ráébredtem, hogy engem igazából
a kutatói pálya vonz. Csak volt egy bökkenő:
a történelem mellett jobb híján a földrajzot vá-
lasztottam második szakomnak, amelyről az
első héten derült ki (legalábbis számomra),
hogy az nem az általam megismert érdekes
tárgy, hanem egy tisztán természettudomá-
nyos szak, matematikával, csillagászattal, 
kémiával, geológiával stb. megspékelve. ré-
mületemben azonnal újabb (akkor úgy nevez-
ték: B-szak) után néztem, és némi keresés
után egy volt katonatársam hatására a Török
Filológia Tanszékre nyitottam (nyitottunk) be.
Ez aztán annyira megtetszett, hogy fél év el-
teltével én már csak turkológus (kutató) akar-
tam lenni. A véletlen (a gondviselés) mögött
azért volt némi gyermekkori hozadék is: min-
dig is a török kori történelmi regényeket sze-
rettem a legjobban.

ritka pillanat volt idén az államalapító kirá-
lyunk ünnepe: két turkológus egy esemé-
nyen, ami nem szakmai. Hóvári János mondja
az ünnepi beszédet, akivel már – ha jól tudom
– régóta ismerik egymást. Jelent ez valami
pluszt ezen a napon?
Valóban szinte misztikus egybeesés. Itt áru-
lom el, hogy az előző kérdésre adott vála-
szomban említett katonatárs éppen Hóvári
János volt. Együtt húztunk le egy évet a hód-
mezővásárhelyi laktanyában 1973-74-ben.
Mivel neki a gimnáziumban volt egy turkoló-
giát végzett tanára, ő hozta magával a gondo-
latot, hogy próbálkozzunk meg a
turkológiával. Örökre hálás leszek neki ezért.
Mikor végeztünk, másfelé vezetett az utunk,
de nagyon érdekes, hogy mikor ő a 90-es évek
elején a diplomata pályát választotta, a Törté-
nettudományi Intézeten belüli álláshelyét épp
én foglalhattam el. Az utóbbi években szoro-
san együttműködünk, számos ügyet viszünk
együtt. 

például együtt keresik Szulejmán türbéjét
Szigetváron, amiről az a hír járja, hogy meg is
találták. Hol tart most ez a munka?
Ez is az említett közös munkák közé tartozik.

János még nagykövetként igen sokat tett e ku-
tatás elindításáért, az operatív munkát most
egy pécsi kollégával közösen én irányítom. Ta-
valy és idén nemcsak Szulejmán szultán sírká-
polnáját, hanem a mellette álló dzsámit és a
derviskolostor egy részét is sikerült megtalál-
nunk. A munka még legalább két évig folytató-
dik, addigra remélhetőleg a török kori település
összes maradványát fel tudjuk tárni. 

2012-től az mTa Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont főigazgatója és az mTa BTK Tör-
ténettudományi Intézet igazgatója. Számos
szakmai folyóiratban publikál, külföldön is,
több könyve jelent meg a 14–17. századi
török korról. marad idő az unokákra, hobbira?
Sajnos nagyon kevés. Mostani munkámat
csak akkor tudom rendesen ellátni, ha napi
10-12 órát dolgozom. Az igazat megvallva pil-
lanatnyi nyugtom sincs, mindig történik va-
lami, amire azonnal reagálni kell (még
szabadságom idején is). Az unokákat azért
most is elvisszük egy hétre, de hobbira már
végképp nem marad idő. 

Nem hiányzik a tanítás? Éveken át tanított a
pázmányon…
Bevallom, most már nem. Nem is bírnám a
mostani életformámmal.

mik a további tervei?
rengeteg tudományszervezéssel kapcsolatos
elgondolásom van, amelyeket a következő
négy évben szeretnék megvalósítani. Azután
visszavonulok kutatónak, és ha a Teremtő is
úgy akarja, megírom azokat a könyvet, ame-
lyekre most nincs időm. És jó volna ott lenni
az unokáim esküvőin… 

Nyárvégi beszélgetés okán merem megkér-
dezni: a Balaton környékén van egy kis sző-
lője, lassan lehet készülni a szüretre.
milyennek tűnik a 2016-os esztendő?
A legutóbbi nagy országos viharig minden
csodálatos volt. Aztán jött egy negyven éve
nem látott jégeső, és „elintézte” az idei szüre-
tet. Talán annyit azért össze tudunk kaparni,
hogy meglegyen a saját fogyasztásra szüksé-
ges mennyiség. 

n SZAKáCS ároN
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Hogyan fogadta a kitüntetés hírét, a pro urbe
díjat?
Örömmel és meglepve. Nagyon jó érzéssel,
mert a díj azt is jelzi, hogy a karitász szolgálat-
nak már van jelenléte a városban is. Szá-
momra egyértelmű ugyanis, hogy ez a karitász
közösség díja is. Büszke vagyok a közösség
tagjaira, akik közül többen, jövőre már 25. éve
végzik ezt a szolgálatot nagy szeretettel és ön-
kéntesként a városunk javára, szabadidejüket
feláldozva, családi kötelezettségeik mellett.

Önt a legtöbben mint diakónust ismerik váro-
sunkban. mit is takar ez a titulus pontosan?
Az 1960-as évek elején vezették vissza az egy-
házba a diakonátust, mint szolgálatot. Lé-
nyege alapvetően az egyház és a papok
segítése az igehirdetés, a liturgikus élet és a
karitász szolgálatban. De talán egyszerűbb, ha
azt mondom, hogy mit nem csinál a diakónus:
nem gyóntat és nem misézik. Ezen kívül vi-
szont sok mindent: temet, esket, keresztel,
tehát a munkája eléggé sokrétű. Van diakónus,
aki a pappá szentelése előtt tölt így egy évet,
és vannak a családos állandó diakónusok, mint
én. Dékány András püspök atya szentelt itt
Szentendrén, 1999-ben.

2015-től pedig főállású hitoktató…
A hittanórák száma megnövekedett, és mivel
aránylag kevés a hitoktató, főállású hitoktató
lettem. Heti 22 hittanórám van, több helyi isko-
lában és a plébánián.

Hogyan indult el élete ebbe az irányba? mi
késztette a váltásra, hiszen eredetileg nem így
tervezte az életét?
A ’80-as évek elején nyolc évig metróvezető
voltam, s ez idő alatt sok öngyilkossággal ta-
lálkoztam. Itt szembesültem először nagyon
közelről az emberi élet nehézségeivel, tragé-
diáival. Gondolkodtam, hogy miként segíthet-
nék az embereknek az ilyen helyzetekben.
Nyolc éven keresztül tartott az őrlődés, és
utána fordult meg az életem, de előbb a hit, a
megtérés, és csak utána a mások szolgálata
felé. Közben megnősültem, két felnőtt fiunk
van: Gergely, ismertebb nevén NB., zenész,
Péter pedig egyetemista a PPKE informatika
karán. Nagyszerű fiúk!

Hogyan került a karitász közösséghez?
Előbb jöttek az iskolák, a képzések, majd a di-
akónusszentelés, és utána a közösség életébe
való bekapcsolódás. 2007-ben vettem át a ka-
ritász csoport vezetését György atya kérésére,
de korábban is tagja voltam, részt vettem az
alakuló ülésen is. György atya már rögtön ide-
érkezésekor,’ 92-ben létrehozta a karitász kö-
zösséget, vagy inkább úgy mondanám, hogy
intézményes keretet adott neki, mert a közös-
ségben mindig is voltak szentéletű karitász
asszonyok, a legismertebbek talán oltay Mária
és Sumi néni voltak. 2007-ben vettük fel Szent

Erzsébet nevét, mert fontosnak tartom, hogy
legyen olyan példaképünk, akinek élete erőfor-
rás számunkra. rendszeresen találkozunk,
tagjaink közül sokan napi templomba járók,
tehát közösségi életünk legfontosabb része a
közös imádság, mert minden ennek a gyümöl-
cse. A karitász belső köre egyébként mintegy
30-40 önkéntes tagból, főleg hölgyekből áll. De
természetesen a nagyközösség számtalan
tagja is részt vesz a szeretetszolgálatban.

milyen feladatot lát el a karitász?
Fő feladatunknak a rászoruló, nehezebb hely-
zetben lévő emberekre, családokra való odafi-
gyelést tartjuk. Munkánkat kétfelé lehet
bontani: a lelki és a fizikális szolgálatra. Ha va-
laki első lépésként pénzt kér tőlünk, akkor sok-
szor kiderül, hogy ott valami másra is szükség
van, nemcsak anyagi segítségre. Ezt pedig az
evangélium nyújtja, és mi úgy szeretnénk lelki
támaszt nyújtani számukra, hogy képessé vál-
janak hordozni az adott nehéz helyzetet, és
hogy ki is tarthassanak ebben az állapotban. A
lelki erőforrások sokat számítanak, sokszor
többet, mint a pénz és a tűzifa.
Alapvető tevékenységünk az élelem- és gyógy-
szersegélyezés is, ezen a területen évtizedek
óta önzetlenül szolgál Kovács Miklósné Mária.
Fontos tevékenységünk még a nehéz helyzetű
családok gyermekeinek segítése is, nyári nap-
közivel, éves nyári táborokkal, illetve alkalmi
gyermekprogramokkal.
A téli időszakban a tűzifa-segélyezés és a ka-
rácsonyi csomagok összeállítása van a közép-
pontban. Nagy jelentőségű a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szentendrei csoportjával
való jó kapcsolatunk. rendszeresen szerve-
zünk vásárokat, illetve megemlíteném még a
ruhaszolgálatot. A ruhákat vagy más, még jó
állapotban lévő felajánlott dolgokat átvesszük,
és továbbadjuk vagy a vásárokon adományért
kínáljuk. Ez a bevételünk a téli tüzelő egyik fő
forrása. Ezen kívül vannak a nem mérhető dol-
gok: a személyes kapcsolatok ápolása, amikor
az önkénteseink felkeresik a családokat, meg-
hallgatják a problémákat, melyekre közösen
keresnek megoldást.

milyen igény mutatkozik városunkban erre a
segítségnyújtásra?
Szentendre nagyszerű város, de mint minden
városban, itt is sok a nehéz helyzetben lévő
család, vagyis azt mondhatom, hogy a város
sok feladatot ad karitatív szempontból. Termé-
szetesen közösségünk nem felekezeti alapon
működik, a város minden rászorulóján szeret-
nénk segíteni. Örömmel mondhatom, hogy a
városvezetéssel nagyon jó a kapcsolatunk,
sokat köszönhetünk a támogatásuknak, odafi-
gyelnek ránk, jól együtt tudunk dolgozni.

mekkora anyagi forrás áll a rendelkezésükre?
Talán mondanom sem kell, hogy mi is állandó
pénzhiánnyal küszködünk. Költségvetésünk a

Péter-Pál Alapítvány 1%-ából, a plébánia és
magánszemélyek adományaiból, városi támo-
gatásból, illetve a karitász-vásárok bevételei-
ből áll össze.

vannak példaképei?
Szüleim után három ember élete meghatározó
számomra: II. János Pál pápa, Johann Sebas-
tian Bach és Viktor Frankl. Mindkét szakdolgo-
zatomat a pápáról írtam, az ő gondolkodása az
emberről, a hitről, és főleg a fiataloknak adott
útravalói nagyon meghatározóak számomra.
Sokszor kérek tőle tanácsot...
Amit a nagy zeneszerző, Bach adott a világnak,
azt Pilinszky János fogalmazta meg nagysze-
rűen: „Egyszerre volt szenvedő ember, könyör-
telen diagnoszta, aki ismerte a világ baját, és
gyógyító orvos”. Szerintem a lelki élet egyik
forrása, de legalábbis súlypontja a zene, a
zenei harmónia. Eredetileg zenésznek készül-
tem, évekig zongoráztam, és bár elkanyarod-
tam ettől a világtól, rendszeresen használom a
zene erejét, pl. a hitoktatásban. 
Szakmai munkámban, a lelki segítségnyújtás-
ban pedig Viktor Frankl életműve az iránymu-
tató.

milyennek találja a szentendrei egyházközös-
séget?
György atya építette fel ezt a jelentős létszámú
és erős közösséget. Erejüket/erőnket a misék, a
liturgiák, a közös imádság és a családok ereje
adja. Nagyon fontos a jó közösség egy város
életében, hiszen így láthatóvá válnak az emberi
értékek, pl. a karitász is csak így működhet jól
és hozhat gyümölcsöt. A közösségnek van ereje
kifelé és befelé is, tehát a világ felé és önmagunk
felé is. Szentendre életében meghatározó jelen-
léte van egyházközségünknek.

Ha újrakezdhetné, változtatna valamin?
Az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz ezt a
munkát, ezt a fajta közszolgálatot összeegyez-
tetni a családi élettel. Sok ilyen hivatás van.
Bölcsesség, helyes lelkiismeret és a ’nem’-et
mondás tudománya is kell ehhez. Itt többször
hibáztam, szóval ebben biztos változtatnék. De
nagyon büszke vagyok családom minden tag-
jára, mert ők is hordozzák az örömeimet és
gyengeségeimet is. A Szeretethez mindig a
keskeny utak és a szűk kapuk vezetnek...

alapvető küldetésünk 
a karitatív szolgálat
Kívés zoltán, a Szentendrei Szent erzsébet Karitász Közösség vezetőjének, az egyházközség
diakónusának tevékenységét pro urbe díjjal ismerték el.
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a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető
Közössége, mely 2011-ben miniszteri elis-
merő oklevélben részesült, idén ünnepli
megalakulásának 25. évfordulóját. papp 
Kornéliával, a SzÓNÉK alapító vezetőjével a
közösség sokoldalú tevékenységét tekintet-
tük át a pro urbe díj kapcsán.

Nevükben a hagyományéltetés szó szerepel,
ami nem véletlen...
Tudatosan használjuk így, mert fontosnak tart-
juk a különbséget. Sebő Ferenc, a táncház-
mozgalom elindítója vallja, hogy aki énekel,
mondókázik, mesél, népi játékot játszik, tán-
col, az a néphagyományt élteti, nem pedig
őrzi. Szerinte a rabot kell őrizni, a beteget
pedig ápolni, tehát nem ezek a jó kifejezések.
De úgy is mondhatjuk, hogy éltetve őrizzük a
hagyományt.

amire nagy szükség van korunkban…
Kodály Zoltán szerint a dalok, a mondókák, a
mesék csak hagyományba illesztve maradnak
fenn. Ha nem így teszünk, csak lógnak a leve-
gőben, értelmüket veszítik, és előbb-utóbb el-
tűnnek. Mi is azt tapasztaljuk, ha az óvodában
csak mondogatjuk ezeket, de nem keressük
meg az eredetüket, a forrást, akkor értelmet-
lenné válnak. A gyerekek nem értik meg, mert
annyira más világot jelenítenek meg, mint ami
körülveszi őket. A hagyományban minden
együtt van, ami éltette a közösséget, nem
emelünk ki közülük egyet sem. Ma színpadi
produkció a néptánc, a népdaléneklés, a nép-
zene. A néphagyományokat éltető közössé-
gekben mindezek együtt voltak, és mindenki
énekelt, táncolt.

miért tartja fontosnak a hagyományok élteté-
sét?
A hagyomány megtartó erő, hiszen olyan is-
mereteket ad át ősidőktől fogva, amit elődeink
szájról szájra lestek el, kézről kézre adtak át,
így maradt életben az emberiség. A létezés-
hez ezekre az ismeretekre szükség van. Meg-
int Kodályt tudom idézni: „A népi kultúra nem
pusztán a falusi élet visszhangja, hanem az
egész  magyar lékek tükre, a nemzet tükre”. 

Önöknek sikerült a népi kultúrát az óvodai ne-
velés részévé tenni. Hogyan kezdtek hozzá?
A ’80-as évek elején Hegyi Füstös Ilonával, a
Skanzen múzeumpedagógusával kezdtük ke-
resgélni a lehetőségeket, hogy mi vihető be az
óvodába. A Püspökmajori óvodában nagy si-
kere lett a kezdeményezésnek, a város óvodá-
iból egyre többen érdeklődtek, hogy miként
lehet az évszázadokon keresztül apáról fiúra
szálló szokásokat átadni, a magyarságtudatot
erősíteni óvodai keretek között. 1991-ben
szerveződtünk közösségé tizenöt óvónő rész-
vételével, ma már 25 taggal működünk. Ha-
vonta tartjuk összejöveteleinket, minden
alkalommal körbejárunk egy-egy témát. Min-
dig egy kicsit mélyebbre nézünk, így kapunk
újabb adalékot, ami lendít rajtunk. rendszere-
sen meghívunk neves szakembereket is, hogy
gyarapítsuk ismereteinket. 
A hagyományéltetés lényege egyébként az is-
métlődés. Évről évre ugyanazt csináljuk, mert
akkor lesz megtartó a hagyomány, akkor ad

biztos gyökereket, és nem fúj a szél erre-arra
bennünket. A gyerekek mindezt játékosan
szívják magukba, és sok ismerethez jutnak
szájról szájra, kézről kézre…

...ami egy háromkötetes könyv címe is.
2001-ben, a Néphagyományőrző Óvónők
Egyesületének (NÓE) tavaszi országos talál-
kozóján három játékfűzést mutattunk be: a
Bimbó úti óvodások a húsvéti ünnepkört, a
Vasúti villasoriak a hétköznapok munkaalkal-
maiból adtak ízelítőt, a püspökmajoriak pedig
honfoglalási játékot mutattak be. Nem szere-
peltettük a gyerekeket, hanem megmutattuk,
hogy a gyakorlatban miként lehet játékosan
éltetni a hagyományainkat. Túlzás nélkül ka-
tartikus volt a hangulat, az óvónők valósággal
megrohantak bennünket, hogy hol vannak
ezek a játékok leírva. Kéziratos formában ne-
künk már megvoltak, ezeket azután még for-
máltuk, szerkesztettük, és egy év múlva
összeállt az első kötet, amelyben azokat a já-
tékokat írtuk le, amelyeket 2001-ig megvaló-
sítottuk. olyan nagy sikere lett a „Szájról
szájra, kézről kézre” című oktatási segéd-
könyvnek, hogy a harmadik kötetet is megje-
lentettük 2013-ban.

az országos egyesület képzéseket is tart.
miből áll ez pontosan?
Tíz éve folyik a „Néphagyományéltetés az
óvodai nevelésben” címmel az az akkreditált
képzés, amelynek szakmai részét Faustné
Erika, a NÓE korábbi elnöke és én állítottam
össze, a néprajzi anyagot pedig Csesznák Éva.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum biztosítja a
helyszínt, és munkatársai pedig a néprajzi is-
mereteket. A bemutató óvodákban megnézhe-
tik, hogy miként valósul meg a gyakorlatban a
hagyományéltetés. Az országos egyesület öt
Mester Óvodájából kettő városunkban van: az
egyik a Bimbó utcai, a másik a Püspökmajori
Óvoda. Az érdeklődés töretlen, és nagyon biz-
tató, hogy egyre több fiatal, kezdő óvónő ér-
deklődik a továbbképzés iránt. Idén nyáron
már egyhetes tábort is szerveztünk bentlaká-
sos formában.

És rendszeresen megtartják a Teréz napi ren-
dezvényeket is…
A SZÓNÉK a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
munkatársaival összefogva rendezi 2004-től
folyamatosan az országos egyesület Teréz-
napi képzési napját. Ezekre a szakmai 
napokra nagy létszámban, csoportosan érkez-

nek az óvónők, számuk általában eléri a 300-
400-at is. Ők Szentendre egy sajátossá váló
arcát viszik magukkal, országhatáron túlra is.

a SzÓNÉK-ből nőtt ki a jól ismert népdal-
kör is…
Igényük volt az óvónőknek, hogy minél több
népdalt megismerjenek, így jött létre a Filibili
Népdalkör, valamint a magyar népmeséket fel-
dolgozó és játszó Fuszulyka Mesejátszó-kör.
rendszeresen fellépünk városunkban és a kis-
térségben is, és egyre ismertebbek és népsze-
rűbbek vagyunk országosan is. 

van folytatása az óvodákban elkezdett neve-
lésnek?
Sajátságosan jó helyzetben vagyunk Szent-
endrén a Skanzen miatt, vétek lenne ezt a lehe-
tőséget nem kihasználni. Több helyi iskola is
rendszeresen ellátogat a múzeumba tavasszal
és ősszel, megízlelni, átélni ezt a világot. 

van remény arra, hogy hagyományaink a hét-
köznapokba is beépüljenek?
Valóban az az igazi, amikor megéljük, átéljük
néphagyományainkat a mindennapokban. Ko-
dály Zoltánt szívesen idézem újra, aki azt
mondta: „hogy amit hallunk, azt könnyen elfe-
lejtjük, amit látunk és hallunk, az már jobban
megmarad, de amiben tevékenyen részt ve-
szünk, az kitörölhetetlenül megmarad ben-
nünk”. Sorolhatnék biztató jeleket. Egyet
például: nemrégiben vidám leánysiratót tartot-
tunk a Skanzenben, amelynek az a lényege,
hogy a leendő fiatalasszonynak minden fel-
adatot el kellett végeznie, amit asszonykorá-
ban kell majd: vajat köpülni, vizes nyolcassal
fellocsolni a döngölt agyagot, nagymosást csi-
nálni, tüzet rakni, kenyeret dagasztani, sütni.
És mindezt vidáman, jókedvűen, énekelve. 

Úgy gondolja, jó úton haladnak?
Barsi Ernő népzenészt, népdalgyűjtőt tartjuk a
mesterünknek. Minden előadásán, kezében a
hegedűvel hirdette, hogy szükség van a ha-
gyományok éltetésére megváltozott körülmé-
nyek között is. Elköteleztük magunkat a
szellemiségével, hálával gondolunk bíztató se-
gítségére. Ő mindig nagy elismeréssel szólt a
gyerekekkel együtt játszó szentendrei hagyo-
mányéltető óvónők munkájáról. 
Bárhova is megyünk az országban és a hatá-
ron túlra, azt tapasztaljuk, hogy egyre többen
követik azt az utat, amelyiken járunk.
n NÉMETH ErIKA

Hagyományéltetés óvodás kortól

Fo
tó

: P
ar

as
zk

ay
 G

yö
rg

y



2016 | augusztus 29. VÁROS 7

állami kitüntetések 
magyar Érdemrend középkeresztje: dr. fodor pál, 
magyar Érdemrend tisztikeresztje: Wasilewski maciej

Az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emléke
előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából Lázár János Minisz-
terelnökséget vezető miniszter és Závogyán Magdolna, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtit-
kára állami kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadó dísztermében.

Városunkból a kitüntetettek között volt dr. Fodor Pál turkológus, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjá-
nak főigazgatója, a Történettudományi Intézet igazgatója, és
Wasilewski Maciej Ludwik, a Telmex-Nowy Styl Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója, a Magyar Máltai Lovagok Szeretetszolgálatának tagja. Dr.
Fodor Pál a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át
az ünnepségen. Wasilewski Maciej, aki 2008-ban Szentendre Mecé-
nása díjat, 2014-ben Szentendre Díszpolgára címet nyert, az állami
ünnepségen Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott. 

félpályás útlezárással épül 
a 11-es út szegélye
Augusztus 24-én elkezdődött az Altiszti Akadémia előtt a 11-es út sze-
gélyének az építése.  A Magyar Közút Nzrt.-től kapott engedély alapján
a munkálatokat a VSZ Nzrt. munkatársai reggel 8-tól délután 16-ig foly-
tathatják. Ez idő alatt félpályás lezárás van érvényben Leányfalu irá-
nyában. Délután 16-tól pályaszűkítéssel, de két sávban engedik a
forgalmat. A építési munkák várhatólag augusztus 31-ig fejeződnek be.
Az építési munkák alatt az erre közlekedők türelmét kérjük!

FELHÍVáS 

Közös 
történelmünk
Szentendre városa egyedülálló kezdeménye-
zésben való részvételre hívja fel polgárainak
figyelmét. Szeretnénk feldolgozni a XX. szá-
zad második felének főbb helyi vonatkozású
történéseit a II. világháborútól, a Szovjet-
unióba való elhurcoláson, hadifogságon, az
1956-os forradalom momentumain keresztül,
az azt követő megtorlás eseményéig. 
Várjuk tehát azon szentendreiek vagy Szent-
endréről elszármazottak beszámolóit, akiket a
II. világháború után kényszermunkára vagy ha-
difogságba vittek, vagy valamilyen formában
részt vettek az 1956-os forradalom eseménye-
iben. Várjuk továbbá a leszármazottak emlé-
keit is. Az ő esetleg töredékes vissza-
emlékezésük (dokumentumok, tárgyi emlékek,
fotók) is nagyban segíthet megérteni az akkori
idők szentendrei történéseit.
Célunk egy videó-archívum létrehozása. A be-
érkező adatokat minden esetben tudományos
vizsgálat tárgyává tesszük. 
Jelentkezésüket ide várjuk: +36 30 973 3379
vagy khoppal@yahoo.com 



KÖRNYEZET XXX. évf. | 15. szám8

a virágos 
Szentendréért
Szentendre város Önkormányzata pályázatot
hirdet a Szentendrén ingatlannal rendelkező
lakosok körében. a pályázat célja: kulturált,
gyommentes, virágos elő- és utcakertek ki-
alakítása és elismerése, melyek mind hozzá-
járulnak a városi utcakép esztétikájához,
ezen kívül elsődleges cél a város kertkultú-
rájának fejlesztése, rendezett közterületek és
tisztább, élhetőbb környezet létrehozása.

pályázati kategóriák
• Virágos épületek ka-
tegóriában az épület
ablakpárkányain, er-
kélyein, lépcsőin, az
utcáról látható tera-
szon, homlokzaton 
kialakított növény-
kompozíciók gondo-
zottságát, a növény-
választás és a látvány

harmóniáját, az épülethez és közvetlen környe-
zetéhez való illeszkedését értékeljük a belvárosi
és a lakótelepi épületeknél.
• Szép előkert kategóriában, az ingatlan előtti
közterületen lévő kert, virágágyás rendezettsé-
gét, a fák, cserjék, virágok és gyepfelületek gon-
dozottságát, illetve a növényválasztás harmó-
niáját, közvetlen környezetéhez való illeszkedé-
sét értékeljük.

Jelentkezési határidő: augusztus 31. 

Jelentkezés feltétele:
A jelentkezéshez pályázati dokumentáció be-
nyújtása szükséges, mely tartalmazza a kitöltött
jelentkezési lapot és a fotódokumentációt. A fo-
tódokumentációt elektronikus úton, e-mailen a
kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címre,
vagy személyesen illetve postai úton a Városi
ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Du-
nakorzó 18.) lehet elküldeni. Az elektronikusan
küldött jelentkezés esetén egy küldemény mé-
rete ne legyen nagyobb, mint 20 Mb. (Ha szüksé-
ges, akkor a képek több levélmellékletként
küldhetőek). 

A pályázaton való részvételhez kérjük, töltse ki a
jelentkezési lapot. A jelentkezési lap kitölthető
online a www.szentendreihirek.hu oldalon, vagy
személyesen a Városi ügyfélszolgálati Irodán.
A bíráló bizottság szeptemberben, előre egyez-
tetett időpontban végzi szemléjét, mely során
fényképeket készít. A szemlét követően az Ön-
kormányzat Facebook oldalán meg lehet tekin-
teni a „pályaműveket”, illetve szavazni is lehet a
szebbnél szebb virágos épületekre és előker-
tekre, majd a bíráló bizottság szavazatával közö-
sen alakul ki a végeredmény.
A legsikeresebb pályázókat, az ingatlan, utca
frontjára kihelyezhető plakettel, elismerő oklevél-
lel és virágosítással, kertrendezéssel, kertészke-
déssel kapcsolatos értékes vásárlási utalvá-
nyokkal jutalmazzuk. Az eredményhirdetésre és
ünnepélyes díjátadásra 2016 októberében kerül
sor.

részletes tájékoztatás a 06/26 300-407-as 
telefonszámon, vagy a kudett.krisztina@szent-
endre.hu e-mail címen kérhető.

a Bükkös-patak fenntartásáról 
fenntartás, kezelés, feliszapolódás, áradás – gyakran elhangzó szavak a Bükkös-
patak piac és Szegedi utca közötti szakasza mentén. e szavak között van logikai
és gyakorlati kapcsolat, de ez csupán az érem egyik oldala. de kezdjük az elejéről!

A víz, a fagy és a gravitáció együttes hatására – ahogy azt földrajzórán tanultuk – a váro-
sunk fölé magasodó hegykoszorú szépen lassan „kopik”, töredezik, aprózódik. A kőzet-
törmelék a patakban lefelé sodródva kisebb-nagyobb kavicsokká gömbölyödik, és több
tényezőtől függően lerakódik – jellemzően a patak alsó, kisebb esésű szakaszán. Aki a
patak mentén jártában-keltében hosszú ideje figyeli ezeket a kavicslerakódásokat, biztos
emlékszik rá, hogy ugyanazokon a szakaszokon termelődnek újjá, és köztük hordalék-
mentes, vagy lassan töltődő szakaszok is vannak. Miért is van ez?
Sejthető, hogy ahol a meder esése nagyobb, szűk a nagyvízi meder vagy a völgy, vagy mű-
tárgyak (pl. hídlábak) vannak a mederben, a víz gyorsabban mozog, s emiatt a kavics le-
rakódása nem lehetséges. Másutt viszont – ahol kisebb az esés, szétnyílik a völgy stb. –
lerakja a hordalékot. A meder jelentősebb szűkítését okozó feltöltődés valójában csak ott
okoz gondot, ahol a mederszelvény szűk, és mégis feltöltődik. Ilyen például a Szegedi
utca alatti kanyar. Ettől eltérő – nagyon széles – a piaci és a 11-es út feletti szelvény. 
Gyakran más tényező is közrejátszik a lerakódások kialakulásában, pl. egy akna védel-
mére épített kiterjedt kőbeton-burkolat a 11-es út felett, mely jelentősen szűkíti a medret,
gyorsítja a sodrást, a sodorvonalat átkényszeríti a túlpartra, melyet annál is inkább rombol,
hogy alatta egy feltöltődő részt alakít ki. 
Ebből az egy példából is látszik, hogy a kérdéskör összetett, s így összetett, de szaka-
szonként mégis differenciált megoldást kíván. A burkolt „patak-vályú” mechanikus végig-
kotrása nem ilyen megoldás. Más kérdés, hogy jelenleg a 1970-es években történő
kiépítést kell helyreállítani, ez azonban sok szempontból nem szerencsés, és az elmúlt
bő 40 év a tapasztalatok értékelésére is épp elég lehetőséget adott. 
A fenti, évmilliók óta tartó folyamatot vélhetően mindenki ismeri, és tudja, hogy semmilyen
ráhatásunk nincs arra, hogy a hegyek ne pusztuljanak le, és anyaguk a patakmedreken
ne érkezzen le, ne rakódjon le. (A vízgyűjtő jelentős része erdősült, így van, ami lassítja a
talaj, a kőzet lehordódását. Ha helyet adtak volna a pataknak, az egész kérdéskör jelen-
tősége sokkal kisebb lenne.)

A gondolatban ide jutva merül fel a hordalékfogók létesítése. Ezek olyan, többé-kevésbé ki-
épített, mélyített, szélesített patakszakaszok, melyeken a hordalék kényszerűen leülepszik,
„csapdába esik”. A patakon Anna-völgy és Dömörkapu felett több ilyet is létesítettek (a
meder elgátolásával), melyek azonban az évtizedek alatt felteltek, funkciójukat már nem
töltik be, ezért lejjebb, de még a kertvárosias rész felett kell helyet találni a horda-
lékfogó(k)nak, melyeket rendszeresen ki kell üríteni. Ezzel együtt is lesz hordalékmozgás a
mederben, de lényegesen kisebb. Az egyik megoldási irány, melyen az önkormányzattal
gondolkodunk, a hordalékfogók létesítése. 
A másik: az egyes kritikus szakaszok differenciált és nem automatikus végigkotrással
járó kezelése, melyhez új, korszerűbb, sokkal szélesebb látókörű engedélyes terv kell. Az
egyidőben végzett végigkotrás – ökológiai, természet- és tájvédelmi okból szerencsére
– eddig sem volt jellemző: kb. 100 m-es szakaszokat kotortak meg egyszerre.
Épp a napokban került sor egy olyan kotrásra, mely előtt az értékes – sok millió forint ter-
mészetvédelmi értékű – halfaunát kimentettük a patakból. Erről is, és általában a patakról,
élővilágáról, kultúrtörténeti értékeiről, a fent utalt, lehetséges műszaki megoldásokról a
SzeVi-ben még írni fogunk. 
Addig is rendelkezésre áll még némi információ, kinek-kinek kedve szerinti formában.
Akit a nyár végi jó idő kicsal a patakpartra, a tíz állomásból álló, idén éppen 10 éves Bük-
kös-patak-tanösvényt végigjárva tudhat meg többet ebben a témában. Azoknak, akik az
interneten tájékozódnának, javaslom a „Patakmentő Hálózat” facebook-oldal felkeresését,
melyen sok Bükkösről szóló képet, információt találhatnak.

n DUKAy IGor
TErMÉSZETVÉDELMI SZAKÉrTŐ

A patak kotrás előtt...                                                         ...és kotrás után



Tájékoztató a
népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok!

Mint az Önök előtt is ismert, a Köztársasági
elnök 2016. október 2. napjára, vasárnapra
tűzte ki az országos népszavazás időpontját
a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Eu-
rópai Unió az országgyűlés hozzájárulása nél-
kül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepíté-
sét?”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény által létrehozott központi névjegyzék
tartalmazza a választópolgárok adatait, vala-
mint a választásokkal kapcsolatosan tett
külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve
a bejegyzés törlését.

a) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írá-
sos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben sza-
vazhasson.

A Braille-írással ellátott szavazósablon igény-
lésének határideje 2016. szeptember 23.
(péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási se-
gítség iránti kérelem 2016. szeptember 30.
(péntek) 16.00 óráig nyújtható be. 

b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezde-
ményezésben részt nem vevő, de országgyű-
lési képviselőcsoporttal rendelkező pártok

kérhetik, hogy választási kampány céljára a
választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti
Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem
szeretné, hogy személyes adatai választási
kampány célokra átadásra kerüljenek, az adat-
kiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásá-
val megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szava-
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külkép-
viseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföl-
dön szeretne élni a választójogával, legkésőbb
2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig
kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegy-
zékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt fel-
vételét követően módosítja korábbi szándé-
kát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24.
(szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti
névjegyzékből való törlését és a lakóhely sze-
rinti szavazóköri névjegyzékbe történő vissza-
vételét.

Szavazás magyarországon, 
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb 2016.
szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását kö-
vetően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben vagy más település szavazóhelyiségében
szeretne szavazni, 2016. szeptember 30.
(péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme
módosítását vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek)
16.00 óráig a helyi választási irodához, a sza-
vazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak
írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével,
az igénylés indokával és aláírásával ellátott
bejelentésben!
FoNToS SZABáLy, hogy aki átjelentkezési ké-
relem alapján lakóhelyétől eltérő településen
és mozgóurnával szeretne szavazni, az a ké-
relmét a szavazás napján csak a kijelölt sza-
vazókörben adhatja le, mert szavazni csak
ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazat-
számláló bizottság két tagja mozgóurnával ki-
menni.

a fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási iro-
dában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, il-
letve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye sze-
rinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / Városháza / Választá-
sok / országos népszavazás 2016. menüpont
alatt valamint a Nemzeti Választási Iroda hon-
lapján (www.valasztas.hu) is.

A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben a Nemzeti Választási Iroda értesítő meg-
küldésével 2016. augusztus 15-ig tájékoztatja
a választópolgárokat a szavazóköri névjegy-
zékbe vételükről. Az a választópolgár, aki nem
kapja meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a
helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.
A népszavazás kitűzésétől a névjegyzék 2016.
szeptember 30-i lezárásáig a szavazóköri név-
jegyzékek adatait a törvényben meghatározott
adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi
választási irodában.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Gerendás Gábor, HVI vezető
26/785-033
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/785-035
Budai Mónika, HVI munkatárs
26/785-034

n Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZŐ
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Terjesztőket keresünk!
A havonta két alkalommal megjelenő

Szentendre és Vidéke lap terjesztésére 
munkatársakat keresünk. 

Feladat: a hétfői napokon 
11 ezer példányban megjelenő újságot 

minden szentendrei háztartásba 
2-3 napon belül eljuttatni.

Jelentkezéseket 
a szevi@szentendre.hu címen várjuk.
További információ: 06-30-277-7974.
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a rendőrség keresi a képeken
látható ékszereket 

A szentendrei rendőrök az állampolgárok
segítségét kérik. A rendelkezésre álló ada-
tok szerint ismeretlen tettes április 2-án
11.30 és április 3-án 9.00 közötti időben be-
feszítette egy szentendrei családi ház ajta-
ját, és onnan arany ékszereket és egy
hosszabbítót lopott el. Az eltulajdonított ék-
szerekről grafika készült, valamint azokról
fényképfelvétel áll rendelkezésre. 
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy
aki a grafikákon látható értéktárgyakat fel-

ismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolat-
ban információval rendelkezik, jelentkezzen
személyesen vagy telefonon – munkaidő-
ben - a Szentendrei rendőrkapitányságon
(Dózsa György út 6/A.) a (26) 502-400-as
telefonszámon, vagy hívja a nap 24 órájában
elérhető, a Pest Megyei rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központját a 06-
1/236-2883-as telefonszámon. Továbbá –
névtelensége megőrzése mellett – tehet be-
jelentést az ingyenesen hívható a
06/80/555-111-es „Telefontanú” zöld szá-
mán vagy a 107-es, 112-es központi segély-
hívó számok valamelyikén. A bejelentéseket
a rendőrség bizalmasan kezeli. 

rendőrségi hírek
leányfalu Nagyközség polgármesteri

Hivatala pályázatot hirdet 
a műszaki osztály 

önkormányzati mérnök munkakör 
betöltésére, határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszonyban, 

teljes munkaidőben.

Ellátandó feladatok: településfejlesztési,
településüzemeltetési feladatok

Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet, egyetem: építész-
mérnök, 1-3 év közigazgatásban szerzett
gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai ta-
pasztalat, B-kategóriás jogosítvány, köz-
igazgatási szakvizsga, vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása, felhasználói
szintű MS office (irodai alkalmazások)

a pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptember 19.

További információ: dr. Filep Julianna
jegyző, 06-70-417-8574
A pályázatokat postai úton, Leányfalu
Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
címére kell küldeni (2016 Leányfalu, Mó-
ricz Zsigmond út 126. ). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 809/2016 ,
valamint a munkakör megnevezését:
önkormányzati mérnök.

állás

Szünetel a melegvízellátás
szeptember 12-16. között
Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 12-16. között, a
fűtőműben leállást tartunk a TIGáZ gázszolgáltatási szünet és
egyidejűleg a nyári karbantartási munkálatok miatt.
Ez idő alatt a melegvíz-szolgáltatás szünetel.
Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését!

n VSZ NZrT.

Új helyen a mentálhigiéniai 
Központ
A Dunakanyar körútról a Városi Szolgáltató Zrt. Szabadkai úti
épületébe költözött a Mentálhigiéniai Központ. Augusztus 22-étől
már a Szabadkai út 9. sz. alatt várják a betegeket.
A rendelési idők és a telefonszám változatlan marad.
A frissen felújított, 236 négyzetméteres, Szabadkai úti épületrész-
ben szebb, korszerűbb körülmények között folyik a betegellátás.
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a kilencedik félévvel folytatódnak 
a szenior kurzusok!
Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy október elejétől,
immár a kilencedik félévvel folytatódnak a Zsigmond Király Egye-
tem és a Szentendrei Önkormányzat együttműködésével megva-
lósuló szeniorképzések Szentendrén. 
A kurzusok helyszínei továbbra is az Aranykor Központ emeleti
tantermei (Dunakorzó 18. – a P'Art Mozi épülete), míg a számí-
tástechnikai tanfolyamok a rákóczi gimnáziumban lesznek. 
A kurzusok tematikáit részletesebben megtalálják a http://kor-
kozpont.szentendre.hu oldalon. A kurzusokra jelentkezni lehet az
Aranykor Központ információs irodájában, előzetes egyeztetés
után. 
Az egyeztetési telefonszám: 06 30 692 47 46 (dr. Jászberényi Jó-
zsef), az egyeztetési e-mail cím: korkozpont@gmail.com
A kurzusok tandíja változatlanul 10 000 forint (az ár az áfát tar-
talmazza, és semmilyen egyéb pluszköltséget nem kérünk). Min-
den kurzus (a torna kivételével) 7 alkalom, s minden alkalom 90
perces.

A 2016 őszi félévre a következő kurzusokat hirdetjük (minden tan-
folyam a szeniortorna kivételével október második hetében indul):
Angol 1. szint (Farkas Nikoletta)
Angol 2. szint (Kaszap réka)
Angol 3-4. szint összevonva (Kaszap réka)
Angol 5. szint (Szilassy Eszter)
Angol 6. szint (Szilassy Eszter)
Angol társalgás (Szilassy Eszter)
olasz 3. szint (dr. Pollmann Teréz)
Geopolitika-geokommunikáció (dr. Jászberényi József)
Művészettörténet (dr. Jászberényi József)
Szeniortánc (Novák Mária)
Német kezdő I. (Spitzer Petra)
Német II. (Spitzer Petra)
A látható és láthatatlan világ hatásai, külső és belső harmóniánk
megteremtése (Pethő Katalin)
Szeptember 9-én, pénteken 10 órától az Aranykor Központ torna-
termében folytatódik Fodor Éva szeniortorna kurzusa is. A 10+1
órás tanfolyam ára szintén 10 000 forint.

Szintén örömmel hívunk minden érdeklődőt a Szeniorok Szent-
endrei Akadémiája első előadására, a Polgármesteri Hivatal dísz-
termébe. Szeptember 21-én, szerdán 15 órától dr. Jászberényi Jó-
zsef ad elő Az időskori hátrányos megkülönböztetés és annak
pszichológiai-pszichiátriai hatásai címmel. Az előadás ingyene-
sen hallgatható meg!
Tanulni sohasem késő!

n ArANyKor KÖZPoNT SZENTENDrE

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

Hankó Péter ezekkel a szavakkal mutatkozott be lapunk június 6-i
számában, ahol részleteket közöltünk a rövid idő alatt rendkívül
népszerűvé vált blogjának írásaiból. Utolsó bejegyzését július 11-
én írta, amikor a transzplantációra készült. 
Július végén kaptuk a megdöbbentő hírt, hogy Pétert tüdőgyulla-
dást kapott, állapota életveszélyes. Felesége, Kriszta az alábbi be-
jegyzést írta akkor: „Kedves Mindenki, aki szurkol Hangya Petinek,
az én drága, édes Férjemnek, életem szerelmének! Tudom nagy volt
a csend a napokban. Peti nem tud írni, és eddig én sem írtam, de
nem véletlenül. Most mégis úgy gondolom, hogy megteszem, hiszen
minden energiára szüksége van: Peti hétfő reggel óta intenzív osz-
tályon van, kétoldali tüdőgyulladással, nulla immunrendszerrel. Élet-
veszélyes állapotban... TUDOM, hogy ő nagyon erős és élni akar,
segítsetek neki ebben...”

A bejegyzés hatására rengeteg bátorító üzenetet kapott Péter és
családja. Mindenki reménykedett. De augusztus 22-én az alábbi
bejegyzést olvastuk: „Édes, drága szerelmem... Igen, megesküdtél.
És mint mindig most is tartottad a szavad: »Én Hankó Péter eskü-
szöm, hogy amíg élek, addig meg nem halok!« Ma hajnalban elmen-
tél... Mindig ezt mondtad nekem, most én mondom neked: Amíg
világ a világ és még 2 nap – addig foglak szeretni!”

Hangya Peti búcsúztatóját lapunk megjelenésével egy időben, 
augusztus 29-én, hétfőn 15 órakor tartják a szentendrei közteme-
tőben. A család kérése az volt, hogy a temetésen mindenki fehér
vagy színes ruhában jelenjen meg, egy szál virággal, így adózva
személyiségének, örökségének.

Hankó Péter, volt szentendrei labdarúgó, a Magyar Footgolf Szö-
vetség alelnöke emlékére egyperces gyász-szünettel kezdődött a
Mogyoród – Szentendre VSE megyei bajnoki mérkőzés. A 3-0-ás
győzelmet a szentendreiek összekapaszkodva, „Hangya Peti! Han-
gya Peti! Szentendre!” felkiáltással ünnepelték, ezzel adózva volt
sporttársuk emlékének. 
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Városunkban már hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat, a Kultu-
rális Központ közreműködésével, jótékonysági koncertet szervez egy
meghatározott cél érdekében. Idén – szentendrei civilek javaslatára –
a rendezvény bevételével a Dévai Szent Ferenc Alapítványt és a Haza-
járó Honismereti és Turista Egyletet támogatják. A koncert helyszíne
a Fő tér lesz, a vendéglátósok együttműködésének köszönhetően, akik
készségesen hozzájárultak a tér lezárásához a koncert ideje alatt. A
jótékonysági akciót az önkormányzat félmillió forinttal támogatja.

az egységes magyarságért
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány célja az Erdélyben nehéz körülmények
között élő gyermekek felkarolása, melybe az alapvető ellátáson kívül
beletartozik taníttatásuk, vallási-erkölcsi nevelésük. A tavaly létrejött
Hazajáró Honismereti és Turista Egylet alapítói a Duna TV Hazajáró
című műsorának rajongói voltak, tagjai pedig a műsor készítői, szerep-
lői és az elszakított területeken élő helyi magyar közösségek lelki-szel-
lemi vezetői. Küldetésüknek vallják a Kárpát-medencei magyarság
összetartozásának erősítését a honismeret és a turizmus eszközeivel.
Szeretnék a köztudatba emelni, hogy a Kárpát-medence és a benne élő
magyarság – a Szent Korona oltalma alatt – egy és oszthatatlan, és
visszavezetni az embereket az alapvető, örök értékekhez, az égi tör-
vényekhez. Az Egylet képviselőivel a koncert előtti közönségtalálkozón
lehet beszélgetni a Fő téri színpadnál, 18.30-tól.

Ismerős arcok
A koncert kezdeményezői, szervezői közösen úgy döntöttek, hogy a ha-
zafias dalairól jól ismert Ismerős Arcok együttest kérik fel résztvevőnek.
Az Ismerős Arcok zenekar 1999 óta van jelen a magyar könnyűzenei
életben. Az együttesre jellemző letisztult, kifinomult dallamvilágot Nyer-
ges Attila gondolatai emelik magas szintre. Zenéjükben a hagyományos
rockzenei hangzás mellett felfedezhetők a blues, a jazz, a pop és a vi-
lágzene stíluselemei is. Dalaik elsősorban a családról és a hazaszere-
tetről, kultúránk, értékeink tiszteletéről és megóvásáról, valamint a

közösségben való létezés fontosságáról szólnak. Lemezeik a MAHASZ
eladási listájának élmezőnyébe tartoznak. Felléptek már a Kárpát-me-
dence szinte valamennyi területén, de sikerrel turnéztak Kanadában, az
Egyesült államokban és Svédországban is. Számtalan szakmai díjjal
ismerték el tevékenységüket.
Az együttes tagjai: Nyerges Attila (ének, gitár), Práder Vilmos (gitár,
ének), Leczó Szilveszter (billentyűs hangszerek), Galambos Nándor
(basszusgitár), Kovacsik Tamás (dobok, ütőhangszerek), Tánczos Ist-
ván (szaxofon, ének).

vendég: Böjte Csaba
A rendezvényen a tervek szerint részt vesz Böjte Csaba ferences szer-
zetes is, a dévai gyermekmentő szervezet létrehozója, működtetője,
aki lapunknak elmondta, hogy most különösen örülnek, ha valaki a
hónuk alá nyúl. 83 településen 2130 gyerekkel fejezték be idén a tan-
évet, és szeptember 15-én kezdődik az új. Ilyenkor mindegyik házat fel
kell tölteni, ami komoly kiadást jelent. Hálás szeretettel fogadnak min-
den adományt, támogatást, például gyümölcsöt, száraz élelmiszert,
tanszereket, téli ruhákat, cipőket. 

Sok szeretettel várunk mindenkit a koncertre! Legyünk minél többen, 
segítsük határontúli testvéreinket!

Ismerős arcok
JÓTÉKoNySágI KoNCerT

szeptember 23. péntek 20.00, fő tér
Belépőjegy: 2500 Ft

Támogatói jegy: 5000 Ft (belépésre is jogosít) 
Jegyvásárlás: 

• Tourinform Szentendre (Dumtsa Jenő u. 22., tel. 26/317-966)
• online a www.szentendreprogram.hu oldalon

• az Interticket országos hálózatában (www.jegy.hu)

Jótékonysági koncert a magyarság 
összetartozásáért 
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A szocialista rendszer enyhülésével, a hetve-
nes évek végén a magyar turistalátványossá-
gok mellett is megjelentek az olyan trafikok és
butikok, amelyek tipikus magyar jellemzőket
kifejező ajándéktárgyakat árultak. Főként
giccseket. Szentendrén hamarosan egész ut-
cája nyílt a népművészetet ilyen módon nép-
szerűsítő bazári árucikkeknek. Akkortájt
sokan örültek ennek, néhányan bosszankod-
tak miatta, ám volt egy nagy magyar művész,
aki nem ítélkezett, hanem a megállíthatatlanul
terjedő népi giccset festészete tárgyává tette:
Anna Margit. Akkoriban kevesen értették, mit
akar mindezzel az idős képzőművész – ma
már jól látszik, hogy világszínvonalú festői
nyelven egy egész korszakot írt ilyen módon
le. Az Utolsó ítélet című új szentendrei kiállí-
tás ezt mutatja be.

Anna Margit (1913–1991) a modern magyar
festészet kánonformáló nőművésze. Pálya-
kezdése összekapcsolódott első férje, ámos
Imre (1907–1944) munkásságával: patetikus,
sötét színvilágú képei tematikus, formai és
kompozíciós szempontból is közeli rokonsá-
got mutatnak a háború idején munkaszolgálat
közben fiatalon elhunyt festőével, akinek élet-
műve torzóként is jelentős fejezete a XX. szá-
zadi magyar képzőművészetnek. A negyvenes
évek végén új szakasz kezdődött Anna Margit

pályáján: a festményein különös, bábuszerű
alakok jelentek meg, dinnyére emlékeztető fej-
jel, nyak nélkül. Mindez aligha független attól
a szellemiségtől, amely beemelte a primitív
kultúrák jelképhasználatát a nyugati művé-
szeti nyelvbe, és amelyet az Európai Iskola
nevű művészcsoport jó néhány tagja (Anna
Margit mellett például Korniss Dezső, Bálint
Endre, Vajda Júlia) fontosnak tartott. Mind-
azonáltal az 1948-ban bekövetkező kommu-
nista hatalomátvételt követően – a csoport
több tagjához hasonlóan – sokáig Anna Mar-
git sem jutott érdemi kiállítási lehetőséghez.
A helyzet 1968 után enyhült, ám egyéni kiállí-
tásait a korabeli műkritika kevéssé méltá-
nyolta. Pedig ekkoriban kezdődő, mintegy két
évtizeden át tartó pályaszakasza nemzetközi
viszonylatban is figyelemre méltó. 

Ma már biztosan kijelenthető, hogy a pop kul-
túra – mindenekelőtt a népi giccs – elemeinek
reflektált használata, a nők társadalmi szere-
pének kritikai megjelenítése, a történelmi ki-
szolgáltatottságot derűs együgyűséggel
megélő emberek groteszk, esztétikai szem-
pontból hiteles bemutatása kitüntetett helyet
biztosít a korszak művészetében Anna Margit
számára. 
A kiállítás a hetvenes-nyolcvanas évek művei-
ből mutat be reprezentatív válogatást.

ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum
Bogdányi út 10-12.
uTolSÓ íTÉleT
Válogatás Anna Margit hetvenes-nyolcvanas
évekbeli festményeiből
Kurátor: Gulyás Gábor
A kiállítás nyitva: október 16-ig

anna margit új kiállítása Szentendrén
fókuszban a hetvenes–nyolcvanas évek

felújított emlékezet
asztalos zsolt különleges kiállítása 

A Pallas félbevágott nagy lexikonja, egy könyvestül kettévágott szek-
rény, padok a máriapócsi templomból. Az Art Capital keretén belül
megrendezett Felújított emlékezet című kiállításon a Ferenczy Múze-
umban olyan tárgyakat, bútorokat, könyveket, fotókat láthatunk, ame-
lyek a közelmúltban átalakításon vagy felújításon estek át. Ezek a
tárgyak természetüknél fogva alkalmasak arra, hogy magukba sűrítsék
az időt: és nemcsak a kollektív időét, a közösségek kultúrájához kap-
csolódó időtapasztalásét, de a személyes emlékezet tárgyaivá is vál-
hatnak. Csak idővel vesszük észre, hogy kulturálisan mennyire
telítettek ezek a kiválasztott tárgyak: a művészi beavatkozás során me-
taforákká alakulnak. 
Asztalos Zsolt festőszakon végzett, volt fotós, járt teológiára, de ma
leginkább olyan kutató alkatú képzőművész, aki inkább összekapcsolja

a médiumokat. Műveiben az installációk, a fotók és tárgyak egyszerre
lesznek főszereplők, művei mégis valami sűrített intellektuális és spi-
rituális érzékenységből születnek. 
A kettévágott/meghasadt könyvszekrény és könyvek, a máriapócsi
kegytemplom padsorának felújított darabja vagy a sérülten talált, majd
felújított fotográfiák az emlékezet tárgyai, és az emlékezés/rekonst-
rukció teljes objektivitásának lehetetlenségére, annak viszonylagossá-
gára utalnak. A sorozat egy korábbi, tárgyból és videóból álló darabja,
a Szétszedni és újra összerakni 1. nem kíván objektív lenni, mint aho-
gyan a történelmi narratívák is konstrukciók csupán. Az én történetem,
az én verzióm 1. felújított és kettévágott könyves szekrényében az eu-
rópai és egyetemes kultúrkörhöz tartozó a Pallas Nagy Lexikonát ta-
láljuk, míg a Halott tárgyak című fotók egy bútormúzeum enteriőrjét
mutatják be, ami úgy van berendezve, mintha emberek élettere lenne,
de mégsem fog soha valós élettérként funkcionálni. 

asztalos zsolt (1974) 1999-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Fő-
iskola festő szakán, Dienes Gábor, majd Maurer Dóra osztályában.
Közel száz hazai és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállítás után
2013-ban a Velencei Képzőművészeti Biennálén a Kilőtték, de nem rob-
bant fel című alkotásával képviselte Magyarországot. Konceptuális
művész, munkái két fő témára koncentrálnak: egyrészt a hétköznapi
ember helyzetét vizsgálja a fogyasztói társadalomban, másrészt a múl-
tunkhoz való viszonyt, az emlékezés örök relativitását – ezzel kapcso-
lódik szorosan az Art Capital idei választott témájához, az elfecsérelt
időhöz. 2007–2010 között Derkovits Gyula-ösztöndíjban részesült,
majd 2016-ban Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki.

Ferenczy Múzeum – Barcsay Terem
Kossuth Lajos u. 5.

Asztalos Zsolt
felÚJíToTT emlÉKezeT / reSTored memory
Kurátor: Boros Lili

A kiállítás nyitva: október 23-ig
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a gyönyör
visszhangja
ef zámbó István kiállítása 
a ferenczy múzeumban

2016. augusztus 18. – október 23.
Ferenczy Múzeum, Szentendre Terem

A közel fél évszázada Szentendrén élő ef
Zámbó István úgy vált az egyik legismertebb
magyar képzőművésszé, hogy közben minden
műfajban, folyamatosan alkotó, formabontó
művész. Legutoljára a soproni VoLT fesztivá-
lozói hallhatták zenekarával, de láthatták szín-
padképeit, szobrait és óriásbútorait. Ösztö-
nösen, műfaji megkötöttségek nélkül rajzol,
fest, forgat filmeket, formál szobrokat, zenél,
hoz létre performanszokat, happeningeket. A
művészet számára életforma, felfogásában a
leghétköznapibb cselekvés is lehet művészi
aktus. Filozófiai eszmefuttatások, kiáltványok,
manifesztumok kísérik életművét, alkotásai-

val és írásaival sajátos magánmitológiát te-
remt. Legendás események résztvevője és
szervezője, nevéhez fűződnek a szentendrei
Szabadtéri Tárlatok, a Fő téri Nalaja Happe-
ning, a Vajda Lajos Stúdió és az A.E. Bizottság
megalapítása.
Műveit autonóm, egyedi szimbólumok alkot-
ják, motívumai a popkultúra elemeiből szár-
maznak, legyen szó akár a börtöntetoválások
képi világáról vagy a tömegízlést kiszolgáló
tárgyak szimbolikájáról. A felhasznált jelké-
pek együttesen szürrealista- neodadaista mű-
vészi univerzumot teremtenek. 
A kiállítás az autodidakta képzőművész leg-
újabb műveiből nyújt válogatást. A legfris-
sebb, vegyes technikájú, merített papírra
nyomtatott-festett kollekció motívumai az
életmű korai szakaszában megfogalmazott fi-
lozófiai gondolatkísérletekre reflektálnak. Az
„egyedi beavatkozású példányok” mellett ha-
gyományos olaj-farost képeket is láthat a kö-
zönség a tárlaton.
A kiállítás címe az 1969-re datálható, fe Lu-
gossy Lászlónak dedikált, „égi hetilapként” de-
finiált, fiktív levelezés egyik fotómontázs-vers
lapján bukkan fel. A Vércipó nevet viselő mű-
vészkönyv az útkeresés dokumentuma, ami
vázlatkönyvként, memoárként és naplóként

egyszerre működött. A kiállításon ebből az
összművészeti kordokumentumból és több,
1968–1970 közötti vázlatkönyvből is látható
néhány oldal, így kapcsolva a legújabb műve-
ket a kezdetekhez. A tárlaton az egyik napló-
ban felbukkanó abszurd, fiktív világkép (az
álomi reményfűző Intézet) szerkezeti rendjé-
nek sematikus ábrázolását is bemutatjuk. A
szerteágazó életművet a művész által rende-
zett filmek, performance-dokumentációk mu-
tatják be, egy új portréfilm pedig nemcsak a
művész műtermébe, de folyamatos, szemé-
lyes történeteinek világába is meginvitál.

n KoPIN KATALIN
MŰVÉSZETTÖrTÉNÉSZ

art Capital 
– a képzőművészet különleges ünnepe 
Kissé elcsépeltnek tűnik felemlegetni, hogy Szentendre a művészetek
városa. Már a városba érkezőt is ez a tábla fogadja: Szentendre a fes-
tők városa (az igazság szerint rajtuk kívül a szobrászoké és az iparmű-
vészeké is). Közel száz éve érvényes az előbbi állítás, mióta fiatal
festők, akik nyaranta ebbe a szép Duna-parti kisvárosba jöttek festeni,
1928-ban megalapították a Szentendrei Festők Társaságát. A művész-
telep az elkövetkező évtizedekben a magyar képzőművészet egyik leg-
jelentősebb és legnagyobb hatású alkotóműhelyévé vált. Az 1960-as
évek végén új generáció jelentkezett. A kor meghatározó eseménye
volt az ifjú amatőr festők – a későbbi Vajda Lajos Stúdió tagjai – sza-
badtéri tárlata a Templomtéren, és egy új, a fiatal képzőművészek le-
telepedését elősegítő művésztelep felépülése. 

A város páratlan művészeti hagyományának szellemében kívánja a Fe-
renczy Múzeumi Centrum Szentendrét a képzőművészet magyar fővá-
rosává tenni.
Az augusztus 27-én kezdődő nagyszabású nemzetközi rendezvény, az
Art Capital olyan különleges programsorozat, amely művészeti feszti-
válokkal és képzőművészeti biennálékkal egyaránt rokonítható. A mú-
zeum az idei rendezvényt, a próbaévre utaló nulladikat, hagyomány-
teremtő szándékkal hívta életre. A kiállítások ugyan műfaji szempont-
ból sokfélék lesznek, mégis tematikusan – napjaink időtapasztalata –
kapcsolódnak egymáshoz. 
Az Art Capital két szakaszra tagolódik: augusztus 27-én délután a Fő
téri központi megnyitót követően hat különböző kiállítás nyílik egymás
után. Ezek több helyszínen kerülnek megrendezésre: a Dalmát Szamár
Bisztróban fe Lugossy László projektje, amely a Szövegek bárhol – Van,
aki ingyen pszichedelikus címet viseli, a Főposta előtti megújult téren
public art művek, a Fő téren és a Városi vendégházban pop up tárlatok,
a Ferenczy Múzeum Barcsay Termében Asztalos Zsolt tárlata, az ámos
Imre–Anna Margit Múzeumban Anna Margit hetvenes-nyolcvanas
évekbeli műveit bemutató Utolsó ítélet című új kiállítása, míg a Barcsay
Múzeumban Igor Minárik szlovák képzőművész tárlata nyílik meg. 
A rákövetkező héten, szeptember 3-án kerül sorra a MűvészetMalom-
ban az Elvesztegetett idő című központi kiállítás megnyitása, majd a
Vajda Múzeumban a kolozsvári Ecsetgyár művészeinek alkotásait mu-
tatják be. Fátyol Viola fotóinak tárlata a Ferenczy Múzeumban látható
ettől a naptól.
A gyönyör visszhangja, efZámbó Istvánnak a Ferenczy Múzeum Szent-
endre Termében látható új tárlata, Chiharu Shiota Emlékeső, Vincze
ottó River-pool, az Újragondolt Czóbel, és a Múlt a mélyben – Mozaikok
Szentendre történetéből című tárlatok is az Art Capital programjának
részei.
A képzőművészeti kiállítások mellett múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokat, filmvetítéseket, performanszokat, szabadtéri és társművészeti
programokat is kínál rendezvény a látogatóknak. 
S végül a részt vevő hazai és külföldi alkotók listája: Bak Imre, Csurka
Eszter, Forgács Péter, Fehér László, Kis róka Csaba, Fátyol Viola, Lak-
ner Antal, Mátrai Erik, Szirtes János, Deim Pál, Bukta Imre, efZámbó
István, fe Lugossy László, Pacsika rudolf, Szolnoki József, Szűcs At-
tila, Várnai Gyula, Vincze ottó, Asztalos Zsolt, Berszán Zsolt, radu
Comsa, Florin Stefan, Sorin Neamtu, Veres Szabolcs (Kolozsvár), Igor
Minárik (Pozsony), Chiharu Shiota (Berlin), Bill Viola (New york), Ma-
rina Abramovic (New york), Jelena Bulajic (London). 
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dadaizmus a vlS-ben
100 éves a dadaizmus címmel nyílt kiállítás a vajda lajos Stúdió 
pinceműhelyében 2016. augusztus 21-én. 
a tárlat szeptember 11-ig látható péntek, szombat és vasárnapi na-
pokon délután 16 órától 20 óráig, illetve a Szentendre Éjjel-Nappal
fesztivál ideje alatt augusztus 26-27-28-án, 14 órától 21 óráig. 

A kiállítás egy időutazás annyiban, hogy a seregszemlén, hasonlóan a
30-40 évvel ezelőtti megmozdulásokhoz, („Űrkőkorszaki Csont és bőr”,

„Aktok”, „Gravitáció”, „Földöntúli kapcsolatok”, „Gátlástalan Tisztaság
Speciális Bizonytalanság”, „Energia és ellenérték”, „Neofoton”, „Abszo-
lút fal”, „Fétis Tabu Ereklye”, „Mélyponton a viszony”, stb.) bárki részt
vehetett egy művel. 

A több mint 200 résztvevő zsűrizetlen műtárgyegyüttese egyetlen kol-
lázs alkotássá állt össze, kifejezve szokatlan gesztusával a felfogha-
tatlan dolgok szerkezetét, a lehetséges és lehetetlen természet
iróniáját. Ahogy fe Lugossy László műve üzeni  „már nem érdekel a
DADA, egy 100 éves mókus is érdekesebb, mint a DADA”.

Szerb búcsú a lázár cár téren
Augusztus 19-én idén is megrendezték a hagyományos szerb búcsút
Szentendrén, a Lázár cár téren számos autentikus táncegyüttes rész-
vételével

meditatív koncert a Japánkertben
Szeptember 10-én 16 órakor és 11-én 11 órakor a Japánkertben külön-
leges, meditatív koncertre várnak mindenkit!

Frangipani Stúdió
Szentendre, Bartók B. út 5/B. 

Szellemi Stúdió az éteri kapcsolatokért
Szentendre Óvárosában

Szeptember 5. és 19. hétfő 18.00
Tervezzünk együtt!
Harmonikus terek létrehozása Feng Shuival. 
Ötrészes előadás-sorozat 1-2.
Molnárné Papp Gyöngyi Feng Shui-oktató előadása, beszélgetés
Belépődíj: 1900 Ft
Helyszín: Frangipani Stúdió

Szeptember 13. kedd 18.00
mit üzennek a hétköznapok?
A hétköznapok realitása és a holisztikus világszemlélet közelítése
Takács Tíbor asztrológus előadása, beszélgetés
Helyszín: Frangipani Stúdió

Szeptember 27. kedd 18.00
a félelemtől a bizalomig. félelmeink eredete, a félelemmel való
találkozás  és a félelem bizalommá alakítása.
Silye Imre, a Keresztény Közösség lelkészének előadása, 
beszélgetés
Felajánlásokat fogadunk el a Keresztény Közösség javára
Helyszín: Frangipani Stúdió

Szeptember 30. péntek 18.00
a kis- és nagy kamaszkor sajátosságai
Dr. Szőke Henrik antropozófus orvos, homeopata előadása 
Belépődíj: 1900 Ft
Helyszín: Castrum Center, Paprikabíró u. 21.

A programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges
Kapcsolat, jelentkezés, regisztráció: 06-30-488-7332
www.frangipani.hu 
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filmajánló

premier előtti vetítés 
a p’art moziban
Hajdú Szabolcs: ernelláék farkaséknál
című Karlovy varyban fődíjat elnyert
filmje szeptember 20-án mutatkozik be
Szentendrén.

régi és új konfliktusok törnek felszínre
Hajdu Szabolcs díjnyertes filmjében,
mikor két, egymástól eltávolodott testvér
familiája hosszú idő után ismét találko-
zik: Eszter nővére, Ernella, családjával
egy év után hazatér Skóciából, és Eszte-
rék kénytelenek őket befogadni. A kény-
szerű együttlét szembesíti a család-
tagokat egymással, a közöttük feszülő el-
lentétekkel és saját magukkal is.
A rendező új filmje, melyet saját otthoná-
ban a családjával és operatőr szakos ta-
nítványaival forgatott, nagy moderneket,
Cassavetes-t, Bergman-t idéző fojtogató
kamaradráma. Szarkasztikus humorú,
finom rajzolatú portré a mai Magyaror-
szág hétköznapjairól.
Szereplők: Hajdu Szabolcs, Török-Illyés
orsolya, Hajdu Liza, Hajdz Zsiga, Szabó
Domokos, Gelányi Imre, Szilágyi ágota,
Tankó Erika
Producerek: Ferenczy Gábor, Herner Dá-
niel, Muhi András, Muhi Zsófia
A film magyarországi forgalmazója a Big
Bang Media.

A film 2016-ban elnyerte a Karlovy Vary
Filmfesztivál legjobb filmnek járó Kristály
Glóbuszt.

a vetítés kezdete: szeptember 20. kedd
fél 7 órakor – jegyfoglalás ajánlott!

III. Kárpát-medencei Táncházzenészek
Találkozója a Skanzenben
a Hagyományok Háza és a Szabadtéri Néprajzi múzeum szervezésében ismét összejönnek
a legkiválóbb hazai és határon túli magyar és nemzetiségi zenekarok, szóló hangszeresek az
idén harmadszor megrendezett Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozójára szeptem-
ber 3-án és 4-én.

Szeptember 3-án, a találkozó nyílt napján a nagyközönség is részese lehet a több mint 40 éve
működő táncházmozgalom zenekarai, hangszeres szólistái, énekesei közreműködésével lét-
rejövő, egész napos zenés forgatagnak. Ezen a napon a régi épületek életre kelnek, szinte még
a falak is muzsikálnak, hiszen 10 portán 20 meghívott zenekar és tanítványaik, idős mestereik,
valamint énekesek zenélnek egész nap. A gazdag programkínálatot kézműves-foglalkozások,
gyermek- és családi programok, tánc- és énektanítás, hangszerkészítők bemutatója, hangszer-
és zenészfotó-kiállítás, ismeretterjesztő előadások, borkóstolás, rendhagyó tárlatvezetések
és az elmaradhatatlan vásártér teszi teljessé. A nyílt napot az este 19 órakor kezdődő gála-
műsor zárja hagyományőrző zenész- és énekesmesterekkel.

portazenekarok
Babra, Bartis Zoltán „Kicsi” és bandája, Berka Együttes, Dobroda zenekar, Dűvő zenekar, Csurai
Attila zenekara, Fláre Beás, Fokos zenekar, Gázsa zenekar, Khamoro Budapest Band, Magos
Együttes, Magyar Dudazenekar, Magyar Tekerőzenekar, Németh Dénes és zenekara, Szászcsá-
vási Banda, Szigony zenekar, Téka együttes, Varjos zenekar, Vujicsics Együttes, Zerkula zene-
kar

Hagyományőrző vendégek
Csallóközi vonósbanda: Farkas János „Manus”, Vontszemű László; Magyarpéterlaki vonós-
banda cimbalommal: Lunka József, Lunka Albert, Csurkulya József, Ötvös János; Moldvai fu-
rulyás: Legedi László István (Klézse); Nemespátrói énekesek: Dömötörfi Józsefné Szmodics
Borbála és Szakál Miklósné Szmodics rózsa

A találkozó szakmai napján, szeptember 4-én az előzetesen regisztrált jelentkezők számára
szerveznek zenei mesterkurzusokat, szakmai előadásokat, könyvbemutatót, szakmai kiadvá-
nyok vásárát a Pap-szigeti kempingben.
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programok
KIállíTáS

Ferenczy Múzeum
Szentendre Terem

a gyÖNyÖr vISSzHaNgJa
ef zámBÓ ISTváN KIállíTáSa
Kurátor: Kopin Katalin
A kiállítás ef Zámbó István performer,
zenész, neodadaista-szürrealista kép-
zőművész műveiből nyújt válogatást. 
Megtekinthető október 23-ig, hétfő kivé-
telével minden nap 10.00-18.00 között

Ferenczy Múzeum
Barcsay Terem
felÚJíToTT emlÉKezeT
Asztalos Zsolt kiállítása

Ferenczy Múzeum
szeptember 3. szombat 15.00
KÖzTüNK marad
Fátyol Viola fotóművész kiállítása

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
emlÉKeSő
Chiharu Shiota japán képzőművész kiál-
lítása
Megtekinthető október 16-ig, hétfő kivé-
telével 10.00-18.00
Kurátor Gulyás Gábor

MÚLT A MÉLyBEN
mozaIKoK SzeNTeNdre TÖrTÉNe-
TÉBől
állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
ArT CAPITAL SZENTENDrE
az elveSzTegeTeTT Idő
Vizuális művészeti biennálé
Kurátor: Gulyás Gábor
A kiállítás felmutatja a képzőművészet
legújabb trendjeit, és a közönség egy-
szerre találkozhat világsztárok és pálya-
kezdők műveivel. 
Megtekinthető hétfő kivételével minden
nap 10.00-18.00 között

Barcsay Múzeum
IdőTleN JeleNlÉT
Igor Minárik szlovák képzőművész kiál-
lítása

ámos Imre– Anna Margit Múzeum
Bogdányi út 12.
uTolSÓ íTÉleT 
Az új kiállítás fókuszában Anna Margit-
nak a hetvenes–nyolcvanas években
készült alkotásai

Vajda Lajos Múzeum
Hunyadi u. 1.
szeptember 3. szombat 17.00
maJdNem TárgyaK
Művek Kolozsvárról és az Ecsetgyárból

Dalmát Szamár bisztró
Bartók Béla utca 8.
SzÖvegeK BárHol
Van, aki ingyen pszichedelikus
fe Lugossy László projektje

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
Határesetek ’70
Horkay István és Molnár Gyula grafikus-
művészek kiállítása
Megtekinthető szeptember 11-ig, hétfő-
től péntekig 9.00 és 17.00 között, hét-
végén 10.00 és 17.00 között.

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
KoNTexTuSoK 2016.
Nagy mesterek kisgrafikái 1640-től nap-
jainkig
Adrian von ostade, Goya, Munch, Dali,
Klee, Kandinsky, Miró, Calder, Hartung,
Delaunay, Henry Moore, Vasarely,Bar-
csay, Korniss, Bálint, Vajda Lajos és
Júlia művei
A kiállítás ideje alatt szombat délutá-
nonként 15 órától előadást tartanak a
grafikai műfajokról, amely keretében
minden alkalommal kisorsolnak egy
grafikát a jelenlévők között.
A kiállítás nyitva szeptember 5-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00-18.00 között
HaJÓzNI JÓ
Kortárs ékszertervezők és designerek
csoportos kiállítása
A kiállítás nyitva szeptember 30-ig,
hétfő kivételével naponta 10.00-18.00
között

V8 Uszoda
Kálvária út 16/C.
Az elmúlt évek tájképei
aladICS aNTal feSTő, grafIKuS
KIállíTáSa
Megtekinthető szeptember 30-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáTI aBKarovICS BÉla feSTő-
mŰvÉSz emlÉKKIállíTáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Szakorvosi rendelőintézet
Kanonok u. 1. (emelet)
Jávor pIroSKa feSTőmŰvÉSz 
KIállíTáSa
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva-
tartási idejében

Próféta Galéria
1111 Budapest
Szent Gellért tér 3.
szeptember 3. szombat 16.00
rÉTegeK
Tamás Mária kiállítása
Megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti
író
Közreműködnek: ries Zoltán (vers), 
Liebhardt András, ott rezső (zene)
Megtekinthető szeptember 11-ig, 
keddtől péntekig 15.00-20.00 között

előadáS

PETŐFI KULTUráLIS 
ÉS HAGyoMáNyŐrZŐ EGyE-
SüLET
Stéger köz

szeptember 2. péntek 18.00
ÉSzaK-INdIa amrIzTÓl 
mINTaKáIg
Hummel rozália indológus, kutató-író
vetítettképes előadása

Szeptember 9. péntek 18.00
KeleT-KuTaTÓINK – STeIN aurÉl
ÉleTe
Kiss Mao-Tun István előadása

Szeptember 16. péntek 18.00
SzeNT KoroNa
Varga Tibor vetítettképes előadása

KoNCerT

Japánkert, Czóbel park
szeptember 10. szombat, 11.00
szeptember 11. vasárnap, 16.00
medITaTív KoNCerT

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

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

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

augusztus 29. hétfő
16.20 JÉGKorSZAK: A NAGy BUMM
(95’)(6)
18.00 ANyáK NAPJA (119’)(12) f: Julia
roberts, Jennifer Aniston,Kate Hudson,
20.05 SZEX rECEPTrE (103’)(16) 
spanyol vígjáték

augusztus 30. kedd
16.00 IZZIE NyoMáBAN (78’)(6) 
– egy halacskáról
17.30 SZEX, MáMor, roCK ’N’ roLL
(127’)(16) Sundance fesztivál rendezői
díj
19.45 PALACKPoSTA (112’)(16) 
– a Q ügyosztály újabb ügye

augusztus 31. szerda
16.50 AZ ÉN CSoNTSoVáNy NŐVÉrEM
(95’)(12)
18.30 MALoM ÉS KErESZT (92’)(12) -
ArT CAPITAL sorozat, 
vendég: Jankovics Marcell
20.00 MICSoDA SPANyoL ÉJSZAKA!
(100’)(16) spanyol vígjáték

szeptember 1. csütörtök
17.00 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI V.:
BoSCH - A GyÖNyÖrÖK KErTJE
(85’)(12)
18.30 VAKSÖTÉT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
20.05 MESTErGyILKoS - A FELTáMA-
DáS (100’)(16E) – f: Jason Statham é
s Jessica Alba

szeptember 2. péntek
17.00 VAKSÖTÉT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
18.35 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI V.:
BoSCH - A GyÖNyÖrÖK KErTJE
(85’)(12)

filmajánló

vendég: Jankovics marcell
augusztus 31-én, szerdán este fél 7 órai kezdettel vetítésre kerülő malom
és kereszt című film bemutatását követő beszélgetésen Jankovics marcell
lesz a p’art mozi vendége. 

A film egy sajátos
vizuális ötlet alap-
ján készült, ami va-
lójában nem más,
mint idősebb Pie-
ter Bruegel: Az út a Kálváriára című, több
mint 500 alakot megjelenítő tartalmi elem-
zése. Lech Majewski, a film író-rendezője
fantasztikus utazásra invitál bennünket,
ahol a festmény figurái megelevenednek, és
a lenyűgöző látványvilág magába szippantja
a nézőt, segítve a kép jelentésének megér-
tését.
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20.10 MESTErGyILKoS - A FELTáMA-
DáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba

szeptember 3. szombat
15.00 JÉGKorSZAK: A NAGy BUMM
(95’)(6)
16.40 A BAráTSáGoS ÓrIáS
(120’)(6E)
18.45 VAKSÖTÉT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
20.20 MESTErGyILKoS - A FELTáMA-
DáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba

szeptember 4. vasárnap
15.30 A KIS KEDVENCEK TITKoS ÉLETE
(90’)(6)
17.05 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI V.:
BoSCH - A GyÖNyÖrÖK KErTJE
(85’)(12)
18.35 VAKSÖTÉT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
20.10 MESTErGyILKoS - A FELTáMA-
DáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba

szeptember 5. hétfő
17.00 A ZáToNy (90’)(16) – feszült, iz-
galmas, látványos
18.35 MICSoDA SPANyoL ÉJSZAKA!
(100’)(16) spanyol vígjáték
20.20 VAKSÖTÉT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…

szeptember 6. kedd
14.20 A ZáToNy (90’)(16) – feszült, 
izgalmas, látványos
16.00 PALACKPoSTA (112’)(16) – a Q
ügyosztály újabb ügye
18:00 SráCKor (166’)(12) – oscar díj
2015. - ArT CAPITAL sorozat
20.50 MICSoDA SPANyoL ÉJSZAKA!
(100’)(16) spanyol vígjáték

szeptember 7. szerda
17.00 VAKSÖTÉT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
18.35 ÉLETEM NAGy SZErELME
(98’)(12) francia romantikus film
20.20 SZEX rECEPTrE (103’)(16) spa-
nyol vígjáték

Programok: www.partmozi.hu

zenés rendezvény vacsorával

Szentendre Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel hívja 
az érdeklődőket szeptember 3-án, szombaton 15 órakor
kezdődő zenés, vacsorával egybekötött műsoros szlovák 
rendezvényére, a napközi étterembe (Bajcsy-Zs. u. 6.).

Jelentkezés: Vanyák Gábor, 06-20-994-0668
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Negyedik lett a v-8
Triatlon Team
Az idei már a harmadik IroNMAN® 70.3® Budapest verseny, melyet
Budapesten, a világ egyik legszebb versenypályáján rendeztek, s me-
lyen a V-8 Triatlon Team is indult váltóban. Az IroNMAN magyaror-
szági sikerét jelzi, hogy minden évben rekordszámú sportoló nevez a
megmérettetésre: idén 65 országból több mint 1700 triatlonos. Az
IroNMAN 70.3 világbajnokság visszatér Észak-Amerikába, ahol Chat-
tanoogaban (Tennessee) 2017 szeptemberében több mint 4000 spor-
toló állhat rajthoz. Ezekért a kvalifikációs helyekért a teljes 2017-es
szezon során több mint 185 ezer versenyző száll harcba több mint 100
versenyen. A budapesti IroNMAN 70.3 versenyen összesen 35 indu-
lási jog (slot) került kiosztásra a korcsoportos versenyzők között. Az
indulók 18%-a nő, a legidősebb versenyző pedig 74 éves volt. A verseny
részleteiről, eredményeiről Hargitai Gábort kérdeztük.

említette, hogy a kerékpár útvonal a duna mellett haladt. merre jártak
az úszók és a futók?
Az egykörös úszópálya a Kopaszi-gát védett öblében került kialakí-
tásra. Ezen a területen nagyobb szélben sem hullámos a víz. Végig a
parthoz közel futott a pálya. rajt után, 2-3 méteren belül mély a víz, az
átlagmélység az öbölben 4 méter. Az év ezen szakában 26,5°C körüli
átlaghőmérséklet, havi 50 mm csapadék és 20°C körüli vízhőmérséklet
a jellemző. A rajt a homokos partról volt.
Kerékpárral két kört kell teljesíteni a Budapest legjellegzetesebb hely-
színein átvezető pályán: az első szakasz a Duna budai oldalán, a Ko-
paszi-gáttól az Óbudai szigetig, majd onnan visszafordulva vezetett.
Körülbelül a 16. km-nél egy emelkedő vezet a Várba, majd egy rövid
lejtős szakasz következett. A váralagúton keresztül, a Lánchídon át-
kelve északra fordult, és a folyó pesti oldalán folytatódott a pálya, a
Parlament érintésével egészen az árpád hídig. Itt ismét egy visszafor-

dító következett; vissza a pesti rakparton déli irányba egészen a Bál-
nánál lévő fordulóig tekerünk (Közraktár utca), majd a Lánchídon újra
átkelve a Duna budai oldalán haladunk egészen az Építész útig, majd
vissza a versenyközpontba; s tovább a második körre. A pálya a Buda-
vári emelkedőtől eltekintve (kb. 70 m) szinte teljesen sík. A Duna-
völgyben az uralkodó széljárás észak-északnyugat. 

milyen eredményeket értek el?
Úszásban 31 perces idővel az 5. lettem. Hivessy Zoltán a 2. helyen ke-
rékpározott a célba, Kemény András a tizedik helyen futott be. Össze-
sítve az eredményeket, csapatunk a 4. helyen végzett, ami nagyon jó
teljesítmény, hiszen az első helyen az a Budapest 2024 váltó végzett,
melynek tagjait a Tóth Tamás (triatlon, rió), Papp Tamás (junior triatlon,
válogatott), Boronkay Péter (paratriatlon, rió) hármas alkotta.

mikor állnak rajthoz ismét?
Szeptember 10-én a Balatonman versenyen indulunk.  Szerencsére a
V-8 karbantartása befejeződik augusztus 29-én, így folytatódhatnak
az úszóedzések.

Kedves régi és új vendégeink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy uszodánk és wellness részlegünk

idei felújítási munkái befejeződtek.
Augusztus 29-én, 6 órától ismét szeretettel várjuk Önöket!

A V-8 csapata

x. Családi vízi sport nap
a presto egyesületnél

A 14 éves egyesület az idén is megrendezi 
a családi vízi sportnapot.

Várunk mindenkit, akit érdekel a vízisport, és szeretne 
megismerkedni a kajakozás kenuzás alapjaival, 

vagy csak egyszerűen szeretne eltölteni egy szép napot 
a Duna melletti vízitelepen, jó társasággal.

Időpont: szeptember 24. szombat

Helyszín: Szentendre, régi hajóállomás mellett a Czóbel sétányon
(megközelíthető a Sziget utca felől)

A résztvevőket egy szerény ebéddel is megvendégeljük

Bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken:
dr. Hamar Pálné, ági néninél 06-30/416-9159 vagy

prestosport@gmail.com

Egyesületünk továbbra is várja 
a kajakozás és kenuzás iránt érdeklődő gyermekeket, 

9 éves kortól.
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focizz Szentendrén!
augusztus közepén megkezdődtek az edzések a Szentendrei vá-
rosi Sportegyesület színeiben az Izbégi focipályán. lassan min-
denki hazatér a szabadságból, hiszen hamarosan megkezdődik a
tanév, így sok szeretettel várják a város labdarúgás iránt érdeklődő
lányait és fiúit egy jó csapatba!

Az Önkormányzat 2016. augusztus 24-én tulajdonosként vissza-
vette az izbégi sporttelep ingatlan birtokát, és azt átadta a Szent-
endre Városi Sportegyesület részére, annak érdekében, hogy a többi
sportszervezettel és az oktatási intézményekkel együttműködve
magas színvonalon, szélesebb körben lehessen kiszolgálni a spor-
tolási igényeket.

„A városi labdarúgó-életet az MLSZ elképzelései és ajánlása alapján
szeretnénk kialakítani, vagyis hogy városunkban a felnőtt és öregfiú
csapat mellett biztosítsuk az utánpótlást is. Úgy döntöttünk, hogy
az SZVSE a tömegsportra helyezi a hangsúlyt, és minden focizni
szerető gyereknek biztosítja a sportolás lehetőségét. A tehetséges
gyerekeknek pedig lehetőségük lesz a magasabb szintű képzésre a
Dunakanyar SE-ben, tehát itt helyben tudjuk biztosítani a fejlődésü-
ket ahhoz, hogy később NB I-es vagy II-es klubokhoz, futball-akadé-
miákra mehessenek tovább.

Az utánpótlás szakosztályban már az idei szezonban szeretnénk
Bozsik-korosztályokat – U7, U9, U11 és U13-as csoportokat – indí-
tani. Célunk a csoportok maximális feltöltése, melyre várjuk a je-
lentkezőket 5-től 13 éves korig. Természetesen ha van elég
jelentkező az idősebb korosztályokba, őket is elindítjuk a bajnok-
ságban. Az utánpótlás korosztályoknál fontos tervünk, hogy a fel-
nőtt korosztályban szereplő, arra alkalmas és érdeklődést mutató
játékosainknak megadjuk a lehetőséget, hogy edzőként is tevékeny-
kedhessenek” – fogalmazta meg céljaikat az SZVSE edzője, Dom-
bay Zsolt.

Jelentkezni, érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
+36 70 338 6013, +36 70 316 5164

pilisi Tekerő 2016
vIII. pIlISI TeKerő KerÉKpároS KalaNdTÚra
2016. szeptember 3. szombat, 9.00-17.00 – Szentendre, postás strand

Helyszíni regisztráció: 07.30 – 08.45, rajt: 09.00
Keresd a Pilisi Tekerő eseményt a facebookon a legfrissebb infókért!
Fővédnök: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
Fődíj: Neuzer kerékpár

A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-sziget lankáin teker-
hetsz négy útvonalon. A legkisebbektől a legelszántabbakig mindenki
válogathat a távok között. Ha kellemes környezetben, egy jó kis családi
programra vagy kihívásokra vágysz, gyere a Pilisi Tekerőre! 

Útvonalak:

Családi Tekerő I.
Szentendre,  Postás strand – Leányfalu, Strandfürdő – Szentendre,  Pos-
tás strand –  Kellemes 10 km-es túra, végig biztonságos kerékpárúton,
egész napos tartózkodással a strandfürdőben. Az apróságok első ke-
rékpártúrája lehet!

Családi Tekerő II.
Szentendre,  Postás strand,- Szigetmonostor/Horány – Tahitótfalu,
Bodor Major – Leányfalu, Strandfürdő – Szentendre,  Postás strand –
30 km-es túra. A határcsárdai réven át Horányig, majd a Nagy-dunai
gáton haladva Bodor Majorig, visszafelé egész napos tartózkodással a
strandfürdőben. A sportállomásokon izgalmas feladatok kicsiknek, na-
gyoknak.

Kalandos Tekerő
Szentendre,  Postás strand – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka,
Berda/oszoly pihenő – Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, Góliát Ví-
zisport-telep – Szentendre Postás strand – 45 km-es túra. Szentendre
belvárosát elhagyva a pilisi hegyekben barangolhatsz izgalmas sportál-
lomásokat érintve, majd a Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szentend-
rén a vízisport telepen.

extrém Tekerő
Szentendre  Postás strand, – Tahitótfalu, Bodor Major – Pilisszentlászló,
Ifjúsági tábor – Csobánka, Berda/oszoly pihenő – Pomáz, Magyar Vár
– Szentendre, Góliát Vízisport telep – Szentendre  Postás strand – 70
km-es túra. A Duna mellett a Tahi hídig, majd rövid kitérővel a Szentend-
rei-szigetre, aztán irány Tahiból a pilisi hegyekbe, izgalmas sportállomá-
sokat érintve, majd a Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szentendrén a
vízisport-telepen.

Az idei év újdonsága, hogy a különböző versenykategóriákban indulók
más-más színű karszalagot kapnak majd, melyek mindegyikére felkerült
egy, az adott pályával kapcsolatos információkat tartlamazó Qr kód is.
Az útmutatók nyomtatott és digitális formában is elérhetőek lesznek.
részletek a www.szentendre.hu oldalon!



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

álláST KíNál
Kőművest keresek. Tel. 06-30-994-
5688.

Szentendrei éttermünkbe konyhai
kisegítőt, kézilányt részmunkaidő-
ben felveszünk. Tel. 06-20-398-
7920.

Szentendrei vállalkozás keres számvi-
teli ismeretekkel rendelkező németül
(esetleg angolul is) jól beszélő munka-
társat adminisztratív munkakörbe. 
A jelentkezéseket önéletrajzzal, 
fizetési igény megjelölésével az 
info@westerleigh.hu email címre várjuk.

Szentendrei vállalkozás keres német
nyelvtudással rendelkező mérlegképes
könyvelőt. A jelentkezéseket önéletrajz-
zal, fizetési igény megjelölésével az
info@westerleigh.hu email címre várjuk.

Szentendrei ékszerüzletbe angolul
beszélő kolléganőt keresünk heti
2-3 napra. Tel. 06-20-367-7494.

Pultos, felszolgáló kollégát 
szentendrei éttermünkbe szep-
temberi kezdéssel felveszünk. 
Idegen nyelv ismeret előnyt jelent.
A jelentkezéseket fényképes 
önéletrajzzal a 
maestro.szentendre@gmail.com
email címen várjuk.

Szentendrei belvárosi étterem, szaká-
csot, konyhai kisegítőt és takarítónőt
keres felvételre. Jelentkezés: dunaparti-
terasz@gmail.com cimen, illetve 06-70-
529-2242.

egÉSzSÉg
Gyógyító pedikűr-manikűr. 
Körömgomba-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 mellékhelyisé-
gekkel. Tel. 06-30-340-1392.

Kiadó Szentendrén 120 nm alapte-
rületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-20-
272-6733.

Szentendrén jó közlekedésnél hosszú
távra kiadó 2+2 fél szoba összkomfor-
tos, 92 nm-es kertes családi öröklakás.
Külön bejárat és kerthasználat, fedett
kocsibeálló, vagyonvédelmi rendszer, el-
különített közműmérők vannak kiépítve.
Tel. 06-20-935-4287.

laKáS, INgaTlaN
Eladó Szentendrén 3 szintes, 120
nm alapterületű családi ház csen-
des helyen, HÉV-állomáshoz közel.
Tel. 06-20-272-6733.

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 

Szentendre külterületén (Pinty u.) 1090
nm-es telek eladó. Víz, villany van. Tel.
06-30-237-8036.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
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.

1440 nm-es, belterületi, összközműves
telek bontandó házzal eladó. Kisseb in-
gatlant vagy lakást értékegyeztetéssel
beszámítok. Irányár: 34 millió Ft. Tel.
06-20-552-5332.

oKTaTáS
Matematikából és fizikából korrepetá-
lást, érettségi-felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

Német nyelvű matematika tankönyvből
(Linz-Veritas Verlag, Wien ÖB Verlag)
korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-855-
3543.

rÉgISÉg
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat 
(hibásat is), csillárt, 6-12 személyes
ezüst étkészletet, tálcát stb., könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait és tel-
jes hagyatékot. Első vevőként a legma-
gasabb áron. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

SzolgálTaTáS
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, ja-
vítása. Tel. 06-30-341-3423.

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

üzleT
Szentendre főterén 78 nm-es, földszinti
üzlethelység kiadó. Tel. 06-30-960-
1960.
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művészi torna a dmH-ban!
művészi torna tanfolyamunk tananyagát Berczik Sára esztétikus
testképző- és mozgásfejlesztő módszerét követve alakítottuk ki.                                                                        

A klasszikus zenei kísérettel
szoros összhangban végrehajtott
gyakorlatok a test természetes
adottságaiból indulnak ki, és a
gyerekek szépérzékére gyakorolt
hatásuk mellett harmonikusan fej-
lesztik az izomzatot, és segítik a
helyes testtartás beidegződését.

Mivel a gyakorlatokhoz, illetve az
ügyességet fejlesztő kéziszerek
(labda, karika, kötél, stb) haszná-
latához nincs szükség különleges
testi adottságokra, a helyes kivite-
lezés mindenki számára sikerél-
ményt nyújt.

A tananyag a későbbiekben kiegészül a klasszikus balett alapele-
meivel, melynek szabályrendszere önfegyelemre nevel, és a tánc
öröme mellett fejleszti a testtudatot és a koordinációt.
Foglalkozások heti két alkalommal, három korcsoportban.

A gyerekek fejlődését félévenkénti nyilvános bemutatókon kísér-
hetik figyelemmel.

felvIlágoSíTáS:  06-20-416-91-36

HELySZÍN ÉS IDŐPoNToK:     
Dunaparti Művelődési Ház, Duna-korzó 11.                                                                                         
heti két alkalom, hétfő és szerda délutáni időpontokban                          
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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, előkészítés)
– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás, anyag-

mozgatás)
– Géplakatost (gépek kezelése, működetése, előny: élel-

miszeripari tapasztalat)
– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karbantartása)
– Élelmiszer technológust (pékségi, húsfeldolgozási,

egyéb élelmiszeripari tapasztalattal, előny: csoportve-
zetői tapasztalat)

– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeriparban szerzett
tapasztalat, hűtőrendszer ismeret)

– Élelmiszermérnököt (követelmény: minőségbiztosí-
tási 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

BIrToK eladÓ SzeNTeNdrÉN 
a Sztelin-patak partján 

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. 
Az ingatlan ősfákkal, közvetlen

patakparttal rendelkező területe lenyűgöző. 
Az egész évben folyó Sztelin-patak partján 

honos növények:  hóvirág, bambusz, vízililiom,
menta, medvehagyma található. 

Érdeklődni lehet: 06-30/932-1074

Dr. Szinnyai Attila 
nőgyógyáSzAti 

mAgánrenDeléSére 
jelentkezni lehet 

a következő 
telefonszámon: 
06-20/514-0889

minden régi és új 
pácienst 

szeretettel várunk!

ELADÓ
3018 nm 30/932-1074




