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ÉS VIDÉKE

Fél évszázados a szentendrei Skanzen 
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Javaslattételi felhívás: 
pro Urbe emlékérem, díszpolgári cím
a pro Urbe emlékérem és a Szentendre város Díszpolgára Cím adományozására vár javaslat-
tételeket az önkormányzat. a kitüntetések adományozására minden év augusztus 20-án, nem-
zeti ünnepünk alkalmából kerül sor. a kitüntetéseket Szentendre város Önkormányzata
nevében a polgármester adja át.

A képviselő-testület rendelete szerint díszpol-
gári cím adományozható – a város önkor-
mányzatának legnagyobb elismeréseként –
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamely téren kiemelkedő munkájával
vagy életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszony-
latban elismerést szerzett, és ezzel hozzájá-
rult Szentendre város jó hírének öreg-
bítéséhez.”
A kitüntetés minden évben egy személynek
adományozható, a címmel emlékplakett és
díszoklevél jár. A város díszpolgára az adomá-
nyozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezheti a helyi rendeletekben rög-
zített, díszpolgárokat megillető kiváltságokat.

A képviselő-testület rendelete szerint Pro Urbe
emlékérem adományozható azoknak a sze-
mélyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek
a város fejlesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kultu-
rális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági
élet bármely ágazatában a város értékeit gya-
rapítva, kiemelkedő eredményt értek el.
Évente legfeljebb három adományozható. Az
emlékérem megosztva is adományozható, két
személy esetében az együttesen elért ered-
ményük alapján, ebben az esetben két emlék-
érem és két díszoklevél kerül kiosztásra.
Csoport esetén egy emlékérem és egy díszok-
levél jár. A kitüntetések egy személy részére

csak egy alkalommal adományozhatók. A ki-
tüntetések nem adományozhatók az aktuális
ciklusidőben a képviselő-testület vagy állandó
bizottsága tagjai részére.
A kitüntetések adományozására tett javasla-
tokat személyekre és kitüntetésekre bontva,
külön-külön javaslatként kérjük beadni!

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
1. a polgármester, a jegyző
2. a képviselők;
3. a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
4. szentendrei egyesületek, szakmai, civil
szervezetek, intézmények
5. legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.
a javaslatok beérkezési határideje: április 30.
(vasárnap)

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (Város-
ház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg, a Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető,
vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A ja-
vaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent megadott határidőig
a havasi.hajnalka@szentendre.hu e-mail
címre.

További felvilágosítás: Havasi Hajnalka, jegy-
zői titkárság, 26/785-033.

lakossági fórum
Izbégen

A  korában meghirdetett 
április 20-i fórum egy héttel később, 

április 27-én lesz Izbégen! 
A 8. körzetben lakókat 

április 27-én, csütörtökön 18 órakor 
az Izbégi Általános Iskolában 

(Mária u. 1.) 
várja Dombay Zsolt képviselő. 

A fórum témája: a közelmúltban tartott
három utcafórum értékelése, 
a tapasztalatok összegzése. 

Minden érdeklődő megjelenésére 
és részvételére számítanak!
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Üzenj a mosolyoddal!
Szentendre város Önkormányzatának támogatásával a Szentendre és
térsége tDm Nonprofit kft. „Üzenj a mosolyoddal!” címmel pályázatot
hirdetett 2017. márciusában olyan  ideiglenes jelleggel megvalósí-
tandó „szelfi pontok” létrehozására, amelyek az arra járókat fényké-
pezkedésre ösztönzik. a nyertes pályaművek révén – hasonlóan
vincze ottó tavalyi nagysikerű river-pool dunai installációjához – a
kiíró tDm szervezet fő célja, hogy olyan projektekkel gazdagodjon a
város, ami jelentős mértékben elősegíti Szentendre látogatottságának
növelését és a közösségi online felületeken való megjelenését.

A kiírásra összesen 14 pályamű érkezett be, ami a pályázat viszonylag
rövid, 4 hetes jelentkezési határidejéhez képest igen jó eredménynek
mondható. A szakmai zsűri (Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turisz-
tikai ügynökség aktív turizmusért felelős igazgatóságának vezetője,
Csontó Lajos Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, az Eszterházy Ká-
roly Főiskola vizuális művészeti tanszékének docense, Erdész László,
galériatulajdonos és Aba Lehel, Szentendre főépítésze) végül két pá-
lyázatot emelt ki és javasolt egyhangúlag megvalósításra. Hidegkuti
Dorottya, a TDM vezetője szerint a zsűri munkája azért volt igazán
nehéz, mert megpróbálták egyensúlyban tartani a programban megfo-
galmazott elvárásokat és az esztétikai minőséget.
Az első nyertes alapötlet ismerős lehet mindazoknak, akik az elmúlt
két évben rendszeresen sétáltak lent, a Duna-korzó végén, a Köszöntő
szobor alatti területen. A pályázat ugyanis a Kacsakőnél már két éve
folyó nyári kőfestést gondolta tovább. Ficzere Krisztina, Kyru közremű-
ködésével az idei évben nemcsak ott, hanem a teljes belvárosi területen
– egészen a révig – színes, festett kövek vezetik majd végig a szemet
a gáton.
A másik kiemelt ötlet gazdája Sárréti Gergely szobrászművész, aki a
város ismert sikátoraiban található lépcsők magassági szintjeit „teríti
majd be” ismert szentendrei festők alkotásaival. A nyertes saját elmon-
dása szerint a projekt koncepciójának összeállításakor elsősorban
Szentendre sokszínűségét, legendás tájait és művészettörténeti örök-
ségének különlegességeit kívánja bemutatni. A lépcsőre helyezett 
installációt már korábban is használta egy teljesen más koncepció
során a 2. Zsolnay Fesztiválon 2013 tavaszán.

Hamarosan elkészül 
a dunai úszómű
az önkormányzat és szentendrei vállalkozók összefogásából megva-
lósuló többfunkciós belvárosi úszómű-projekt a célhoz közeledik. 

Április 13-án a többfunkciós úszómű elemei a Dunára kerültek, s itt fo-
lyik tovább az összeszerelési munka és az egyéb kialakítások. A több-
funkciós úszómű előreláthatólag május végén nyílik meg. 
Következő lapszámunkban részletesen beszámolunk az új, belvárosi lát-
ványosságról.

toldy-pince: 
környezetrendezés
A Toldy-pince melletti szakaszon a Pátriárka utcai járda megújult, ki-
sebb támfal, lépcső került kialakításra a parknál. A fal másik részén a
Toldy közben is járdát alakítottak ki, csatlakozva a Pátriárka utcaihoz
és a Toldy közben meglévőhöz, kijavították a járda melletti útszakasz
burkolatát, a parkban pedig a tereprendezés után füvesítettek, babér-
meggyet ültettek, gallyazták a fákat, és kihelyeztek egy padot is.

Tereprendezéssel, parkosítással, új járdaszakasszal, támfallal és 
lépcsővel lett teljes a tavaly megújult Toldy-pince környezetrendezése.
A munka február végétől április elejéig tartott, és újabb, szemet gyö-
nyörködtető elemmel gazdagította a várost. 
A Toldy-pince falának 2016-os helyreállítása után 2017-ben a díszes, ke-
retezett pincekapu környezetét is rendezte az önkormányzat. A közterü-
letről nyíló egykori épületfal a díszes pincekapuval a belváros építészeti
örökségének része, a városkép fontos díszítő eleme. Ahhoz, hogy a fel-
újított fal és kapu jobban megmutatkozzon, szükséges volt a környezet
rendezése is. Ez teszi lehetővé később további hasznosítását is.
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mikor és hogyan kezdődött a Skanzen törté-
nete?
A múzeum 1967-es alapításával egy évszáza-
dos álom valósult meg. Az első skanzent
Stockholmban alapították 1891-ben. Hazánk-
ban 1896-ban, a millennium alkalmából nyílt
egy néprajzi falu, melynek féléves nyitva tar-
tása megmutatta, hogy van igény az ilyen tí-
pusú múzeumra. 70-80 éven keresztül
rendszeresen fel is vetődött egy skanzen ala-
pításának a kérdése, de hol pénz nem volt rá,
hol a tudományos koncepció hiányzott. És
közben háborúk is pusztítottak.

a lelkesedés, a kitartás végül meghozta gyü-
mölcsét…
1967-ben létrejött Európa, de a talán a világ leg-
ambiciózusabb programjával a szentendrei

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mi már ún. har-
madik hullámos skanzen vagyunk. A késői
alapításnak nagy előnye, hogy időközben ren-
geteget tanultunk, és a korábbi múzeumalapí-
tások tévedéseit, „gyerekbetegségeit” ki
tudtuk kerülni a tudományos koncepciónkban.

mitől volt ambiciózus ez a koncepció?
Újdonság, hogy mi településtérképet muta-
tunk be komplexen, nem pedig önálló lakóhá-
zakat. Az épületeket a gazdasági épületekkel,
sőt a növény- és állatvilággal együtt jelenítjük
meg. Tíz karakteres zónát, építészeti- és élet-
módstílust, mi úgy mondjuk, hogy tájegységet
mutatunk be, sőt a nagy tájegységen belül a
kis tájak is reprezentálva vannak. A korábban
alapított külföldi skanzenekben nagyon régi
épületeket mutatnak be, ahol éppen emiatt a
használati tárgyakat csak jelzésszerűen tud-
ják megjeleníteni. Mi felkutatjuk egy adott ház
teljes család-, élet- és építészeti történetét,
így teljes enteriőrök, életszituációk jelennek
meg, és számtalan tárgy mutatja be a min-
dennapi élet jelenségeit. Mindezt hiteles for-
rások alapján. 

elindult tehát a munka, a tudatos építkezés
egy jól kidolgozott koncepció alapján. ettől
kezdve nyílegyenes úton jutottak el a mostani
állapotig?
Az út korántsem volt nyílegyenes, történetün-
ket hullámhegyek és hullámvölgyek jellemzik.
Inkább egy spirálhoz tudnám hasonlítani,
amely hol felfelé, hol lefelé megy. Kezdődött
hatalmas lelkesedéssel, sok házat építettünk,
berendezést vettünk. De rá kellett jönni, hogy
ezt nem lehet néhány év alatt a szűkös keret-
ből kivitelezni, mert ehhez sok pénz és szemé-
lyi stáb kell. ’74-ben megnyílt a Felső-Tisza
vidék, ’87-ben a Kisalföld, ’93-ban a Nyugat-
Dunántúli tájegység, de utána megtört a len-
dület. rendszeres fenntartási gondjaink
voltak, visszaesett a látogatószám. Ebben a
helyzetben vettem át az intézmény vezetését
’94-ben. Egyértelmű volt, hogy váltásra van
szükség. Legfontosabb feladatom az volt,
hogy kirántsam magunkat a letargiából, és el-
kezdjük a kapaszkodást.

ezzel új időszak kezdődött a múzeum éle-
tében, ami sikertörténet lett. mi a titka?
Először is növelni kellett a Skanzen társa-
dalmi, kultúrpolitikai elismertségét, hogy a
döntéshozók megértsék, szükség van a mú-
zeumra, mert ez érték, a magyar kulturális
örökség elengedhetetlen része. Ha megvan a
társadalmi elismertség, akkor lesz politikai
akarat is a fejlesztéshez. A fejlesztéseknek
köszönhetően több látogató jön, és akkor
megint van politikai akarat és pénz a fejlesz-
téshez. Ez az én titkom, ezt kellett felismerni
és kihasználni. Előttem 33 év alatt három táj-

egység épült, az utóbbi 15 évben pedig négy.
Jelenleg 312 épületünk van. 

ezek után van még hova fejlődni?
Egy skanzen soha nem lehet befejezett. Mert mi
is a skanzen? Egy adott nép, egy adott időpilla-
nat, egy adott szituáció építészeti és tárgyi
örökségének lenyomata. És most már nem a
19. század, hanem a 20. század vége lesz rele-
váns, mert a korábbiakhoz már nincs meg a kö-
zönség érzelmi kötődése az átélhetőséghez.
Most már azt kellene megmutatni, hogy mi tör-
tént 1920 után, bemutatni a Kós Károly-féle épí-
tészeti stílust, az oncsa-házakat, a fekete
vonatot, a kommunizmus időszakát, vagy akár
a beregi árvíz, a kolontári vörösiszap-kataszt-
rófa utáni újraépítést, amelyhez a mi archívu-
munkból vették a mintát. Bemutatni, hogy mi
történt a 20. században a parasztsággal, mert
ennek lenyomata képződött, és érezhető napja-
inkig társadalmi szinten. A nyugat-európai
skanzenekben már az Ikea-bútorokkal berende-
zett otthonokat mutatják be, a minimál stílust,
a több emeletes bérházakat. Soha nem lehet
befejezni egy skanzent, mert mindig szüksége
van időbeli, tematikai és területi bővítésre. 

most éppen területi bővítés előtt állnak, ami
talán pályafutásának legjelentősebb projektje
lesz…
Több mint egy évtizedes kutatás és szervező-
munka után idén január elsején elkezdtük az
eddigi legnagyobb fejlesztési programunkat,
az Erdély épületegyüttes kialakítását, egyelőre
a hatósági engedélyeztetésekkel, földmérés-
sel. Egy tavalyi kormányrendelet nemzetgaz-
daságilag kiemelt beruházássá minősítette,
ami lehetővé teszi a gyorsított hivatali eljárást.
Erdély különböző régióinak 20. századi épít-
kezését, lakáskultúráját és életmódját mutat-
juk be. A tényleges építkezés október 1-jén
kezdődik, 2020. december 31-ig tart, és 2021.
júniusig nyílik meg.

mindent ennyire tervszerűen csinál?
Nem megy másképp. Egy fontos dolgot kell
tudni világunkról: vagy mi igazodunk mások-
hoz, vagy mások igazodnak hozzánk. 

a több mint két évtizedes vezetése alatt a
kormányok jöttek, mentek. ez nem befolyá-
solta negatívan a már elkezdett munkát, nem
okozott törést a fejlesztéseknél? 
Nem titok, hogy mi a módszerem: korrektség
a mindenkori kormánnyal. A Skanzen ugyanis
nem én vagyok. Ez állami intézmény, és mini-
málisan elvárható kötelezettségem, hogy a
fenntartó elvárását teljesítsem. Mi lenne a
Skanzen működésével, ha ebben a polarizált
politikai viszonyrendszerben szélkakasként vi-
selkednék? A másik, hogy soha nem feledkez-
tem el azokról, akik segítettek az előre

„Skanzen 50 és Cseri 60”
alapításának 50. évfordulóját ünnepli idén a Szabadtéri Néprajzi múzeum. az intézmény 
főigazgatója, dr. Cseri miklós márciusban ünnepelte 60. születésnapját, melyből harminc évet
a Skanzenben töltött, s több mint két évtizedet vezetőként. pályafutása alatt 
a Skanzen a hazai múzeumi világ vezető, a nemzetközi szabadtéri muzeológia meghatározó
intézménye lett. az évfordulók kapcsán a múzeum múltjáról és a legújabb fejlesztésről be-
szélgettünk.

Dr. Cseri Miklós Miskolcon született 1957-ben. 
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
végzett történelem-néprajz szakon 1982-ben.
Tudományos minősítései: 1984-ben egyetemi
doktorátus, 1995-ben PhD, 2010-ben címzetes
egyetemi tanár. 1987–89-ben a Skanzen 
néprajzos-muzeológusa, 1989–93-ban tudomá-
nyos titkár, 1993–94-ben főigazgató-helyettes,
1994–95 mb. főigazgató, 1996-tól főigazgató. 
Tudományos publikációi: 2 önálló kötet, közel 
50 cikk és tanulmány, 60 tudományos népszerű-
sítő írás, 50 tanulmánykötet és évkönyv szerkesz-
tése.
Legfontosabb elismerései: 1991: Jankó János-díj,
1999: Pest Megye Közművelődésért Díj, 2000:
Pro Urbe Szentendre Díj, 2002: Móra Ferenc-díj,
2003: a Belga Királyi Lovagrend Tisztikeresztje,
2008: Szentendre Város Díszpolgára, 2009:
a Szabadtéri Múzeumok Európai Szövetsége 
tiszteleti tagja, 2009: Szent-Györgyi Albert Rotary
díj, 2009: a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tiszti Keresztje, 2011: Pro Turismo Díj.
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Skanzen 50 kiállítás
Skanzen 50 címmel nyílt kiállítás április
elején a Skanzen Galériában, melyben 50
személyes történet és tárgy eleveníti meg
a Skanzen pillanatait. 

A bemutatott tárgyak között van az az ásó,
amivel az első kapavágást tették Szent-
endre csodálatos lankáin a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum építési munkálatainak
jelképes kezdetekor, és amelyet minden je-
lenlévő aláírásával látott el. A Skanzen
vonat első vasúti jegye mellett az észak-
amerikai diaszpóra-kutatás során gyűjtött
magyar eredetű adóscédula-tartó és egy
19. századi Nepomuki Szent János-szobor
is szerepel a kiállított tárgyak között.
Dr. Sári Zsolt, a múzeum főigazgató-helyet-
tese így fogalmazta meg a Skanzen külde-
tését: „Elkészült egy olyan múzeumi falu,
amelyben a 19-20. századi magyar falu, a
paraszti kultúra kivetített képét tárja elénk.
És mit csinálunk a múzeum eredeti kon-
cepciójának megvalósítása után? Bővítjük
a határokat, kiszélesítjük térben, időben és
társadalmi közegben. Így lesz bemutatva a
határontúli magyarság, a diaszpóra, a mun-
kásság, a falusi iparosság és értelmiség, a
középkori falusi építészet és életmód. Be-
mutatjuk a 20. század nagy változásait, az
átalakult falut, annak társadalmát és kul-
túráját. Ezért kutatjuk a kockaházat, a
mozit, a téeszt, az ingázást. Ezért gyűjtjük
azokat a tárgyakat, amelyek az elmúlt évti-
zedben meghatározták a falusi életmódot,
legyen szó divatról (otthonka), mobilizáció-
ról (személygépkocsi), megváltozott táplál-
kozási szokásokról (zacskós tej) vagy
éppen a kommunikációról (televízió).”

lépésben, még akkor sem, ha közben már nem
voltak vezető pozícióban. Mindig vállaltam az
előzményeket. Visszafelé sohasem köpköd-
tem, és döglött oroszlánba se rúgtam – ez
nem elegáns, engem erre tanítottak. 

lehet mindenki kedvére tenni?
A Skanzen nemzeti intézmény, ami számomra
azt jelenti, hogy mindenkié. A magyar népi örök-
séget mutatja be, s ennek etalonnak kell lennie.
Képletesen szólva, ha egyik nap gulyáslevest fő-
zünk, akkor a következő nap csevapcsicsát,
utána pedig sóletet, mert ezek mind-mind ré-
szei a nemzeti kultúránknak. Intézményünknek
a kultúra templomának kell lennie, és annak
minden szegmensét bemutatnia.

olyan egyszerűnek tűnik így elmondva!
Azt tapasztaltam, hogy ha valaki következete-
sen képvisel egy eszmét, az tiszteletet vív ki,
és nem támadják. Akkor sem támadtak, ami-
kor kis kitérőt tettem, és a minisztériumban
dolgoztam helyettes államtitkárként. És akkor
sem kaptam egy rossz szót sem, amikor visz-
szajöttem. Meggyőződésem, hogy ha valaki
letesz valamit az asztalra, vagyis értéket te-
remt, azt akceptálják. Lehet, hogy naiv elkép-
zeléseim vannak a dolgokról, de álmodozó
típus vagyok, ezt sokan mondták már rólam.

ezek szerint nem bánta meg a minisztériumi
kitérőt?
református szellemben nőttem fel, úgyhogy
most erről egy református szerző, Győri Elek
mondata jut eszembe, amit én is vallok: „Nem
minden rossz jön ártalomra”. Így vagyok a mi-
nisztériumi munkámmal is. Felkértek, nem
volt módom sokat gondolkodni rajta, vállal-
tam. rengeteget tanultam belőle. Hiszek
abban, hogy át kell élni a tapasztalatokat. Ha
ugyanis kihagyjuk ezeket a lehetőségeket,
nem ugyanaz az ember leszünk.

mennyit dolgozik naponta?
10-12 órát biztosan, de szeretek pihenni is.
olyankor elengedek mindent.

előny vagy hátrány, ha valaki ilyen hosszú
időn keresztül vezet egy intézményt?
Nekem mindenképpen előny, mert jól érzem
magam ebben a szerepben. Szeretem, mert
folyamatosan megújuló és építő tevékenysé-
get végzek. Van egy ritmusa: rövid pihenő
után 3-5 éves intenzív korszak következik. Ezt
nem lehet megunni. Az benne a szép, hogy
rögtön realizálódik, amit az ember csinál. Az
életem a Skanzen.

N. E.

„Szentendrén, a Skanzenben egy komoly műhely jött létre, amely a kezdetektől úttörő munkát
végzett – e sajátos szakterület hazai és nemzetközi porondján egyaránt. Cseri Miklós életét
a hagyomány megőrzésére és átadására, életre keltésére és használatba adására tette fel.
Egy nagyszerű közösséget vezet, amely példaként szolgál a közgyűjteményi műhelyek szá-
mára. Komoly szakmai és tudományos építkezés folyik itt, amit nemzetközi szinten is ismer-
nek és elismernek. A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ számos múzeumi
szakembert erősített meg szakmájában és hivatásában egyaránt. Ugyanakkor ez a közösség
napról napra szép élményeket nyújt, örömet szerez, és életre szóló indíttatásokat ad látoga-
tóinak. (…) Cseri Miklós pályája az egész nemzet számára komoly értéket jelent határokon
innen és túl.” – Balog Zoltán miniszter
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az április 13-i 
testületi ülés hírei
rendeletmódosítások
Két rendeletet módosított a testület: a behaj-
tási rendeletet a Tinódi közben forgalmi fenn-
akadásokat okozó parkoló autók miatt,
másrészt a kettős szabályozás elkerülése és
a lakosság adminisztratív terheinek csökken-
tése érdekében a közterület-használati rende-
letet. Tekintettel arra, hogy hamarosan
elkészül a város arculati kézikönyve és telepü-
lésképi rendelete, amelyben szabályozzák a
cégérek, címtáblák és homlokzatok használa-
tát, megszűntették a közterület-használati en-
gedélyezési kötelezettséget a közterületbe
nyúló cégérek, címtáblák, homlokzatok és
portálok esetében. 

közétkeztetés
A gyermekétkeztetés árának felülvizsgálata
során megállapították, hogy a nyersanyagára-
kon nem, viszont a rezsiköltségeket fedező 
díjakon szükséges emelni, ami 9%-os díjemel-
kedést jelent. Az áremelés tehát az önkor-
mányzat által fizetendő szolgáltatási díjat
érinti, a szülők által befizetett térítési díjak
nem változnak. A díjemelkedés miatti többlet-
költségek fedezetére 24 millió Ft-ot biztosítot-
tak a város 2017. évi költségvetésének
általános tartalékának terhére.

Dumtsa korzó
Idén hatodik alkalommal rendezik meg a
Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztivál
Szentendre Belvárosában elnevezésű prog-
ramsorozatot, melyet – a 2015-ös keretmegál-
lapodás alapján – idén is a Helvetia-Plusz Kft.
szervez. Az önkormányzat és a TDM között ta-
valy létrejött megállapodást néhány pontban
módosították. E szerint a rendezvény időtar-
tama április 29-től október 29-ig tart, valamint
május 1-jén és pünkösdhétfőn, tehát az őszi
befejezés későbbre kerül a tavalyihoz képest.
A rendezvénysorozat nyitvatartási rendje az
alábbiak szerint módosul: pénteken és szom-
baton 11.00-től 23.00-ig, vasárnap: 10.00-től
21.00 óráig. 

közbringa-program
Az Európai Bizottság Urban Innovative Actions
(UIA) nevű kezdeményezése olyan új, innova-
tív, a fenntartható városfejlesztéssel kapcso-
latos megoldásokat tesztel, amelyek uniós
szinten is jelentőséggel bírnak. Városunk 
önkormányzata a pályázaton az elektromos
közbringa-rendszer agglomerációs megvaló-
sítását, a hivatásforgalmi és turisztikai célú e-
közbringa rendszer kiépítését javasolta. Az
elképzelés mellé állt óbuda Önkormányzata
is. Szentendre projektrésze közel 400 millió Ft
költségvetéssel és maximum 80 millió Ft ön-
résszel került kidolgozásra.
Az önkormányzat megrendelésére a rEC már
2015-ben elkészítette városunk hivatásfor-
galmú közbringa-rendszerének megvalósítha-
tósági tanulmányát, melynek kiépítésére most
lehetőség nyílik. A projektjavaslat célja egy
olyan elektromos közbringa hálózat kiépítése,
amivel óbuda és Szentendre közötti térség-
ben megvalósítható a hivatásforgalmi kerék-
pározás és felerősödhet az aktív turizmus. A
hálózat kapcsolódna a fővárosi közbringa-
rendszerhez (BUBI), de attól függetlenül üze-
melne, és a hivatásforgalmú kerékpározás
mellett a turisztikai igényeket is kiszolgálná.
Agglomerációs települések közötti elektro-
mos közbringahálózat még nem üzemel Euró-
pában, így követendő példaként szolgálhat
Európa más térségeinek is. A tervekben kb. 35
dokkoló állomás kialakítása szerepel, és kb.
350 elektromos kerékpár alkotja a flottát.

pályázati többletköltség
Az önkormányzat 156,6 millió Ft támogatást
nyert épületenergetikai felújításra, melyhez
12,6 millió Ft önerőt és 10 millió Ft tartalékke-
retet állapított meg. A pályázatra kivitelezési
szerződéssel kellett pályázni 2016 júniusában,
az eredeti tervek szerint tavalyi munkavégzés-
sel. Azóta csaknem eltelt egy év, mely alatt je-
lentős változások történtek az építőiparban, a
szakemberhiány és árnövekedések miatt a ta-
valyi szerződés idén nem mindenben tartható.
A kivitelező emiatt, illetve a többlet műszaki
tartalom beépítése miatt kezdeményezte a
vállalkozói szerződés módosítását, az elkülö-
nített forrás emelését 6,5 millió Ft-tal.

Új megvalósítási módszertan
A képviselők megszavazták az ún. 4DX meg-
valósítási módszertan bevezetését a Polgár-
mesteri Hivatalban és a VSZ nZrt.-ben. A
módszertan bevezetésétől azt várják, hogy az
önkormányzati közfeladatok, közszolgáltatá-
sok döntő többségét biztosító hivatal és a Vá-
rosi Szolgáltató működésének hatékonysága,
az ügyfélkiszolgálás minősége érezhetően ja-
vulni fog, s képessé teszi a vezetőket az átlát-
hatóság, a beszámoltathatóság és a valódi
munkatársi elkötelezettség kialakítására. 

tDm közszolgáltatási 
szerződés
Idén februárban az önkormányzati tulajdonú
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
kivásárolta a TDM-ből a tagok (Walden Hotel
Kft, a Pilis Zöldút Egyesület, Bükkös Hotel Kft.)
üzletrészét, így a TDM száz százalékban az

önkormányzat tulajdonába került. Az önkor-
mányzat és a TDM közötti új közszolgáltatási
szerződésben a turizmussal kapcsolatos 
kötelező önkormányzati és a helyi turizmus
fejlesztése érdekében vállalt feladatok szere-
pelnek. A feladatokhoz hozzárendelték az el-
látásukhoz szükséges támogatást is, ez az
összeg 2017-ben az éves 40 millió Ft támoga-
tás időarányos része. A közszolgáltatási 
szerződést megküldik jóváhagyásra a Minisz-
terelnöki Hivatal Támogatásokat Vizsgáló Iro-
dának.

Új közterület-elnevezések
Központi előírás alapján folyamatosan zajlik a
szentendrei közterület-elnevezések és ház-
számozások felülvizsgálata. A szabályozás
szerint a város közigazgatási területén min-
den közterületet el kell nevezni, az elnevezé-
seknél pedig figyelemmel kell lenni a helyi
kulturális, természeti és történelmi értékekre,
sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség kö-
vetelményeire, valamint arra, hogy az elneve-
zés közérthető legyen.
A képviselők úgy döntöttek, hogy az eddig
névtelen 0576/26 hrsz-ú közterületet Száraz-
patak utcának nevezi el; a Daru piac közterü-
letet Daru-piac térnek nevezi el; a Püspöksor
közterületet Püspök sornak nevezi el; a jelen-
leg rózsakert elnevezés helyett rózsa kert
lesz, a Pap-szigeten lévő önkormányzati tulaj-
donú közterületet pedig, az ott található védett
növény utalva, Csillagvirág utcának nevezik el. 

Új házszámok
Kormányrendelet alapján városunkban folya-
matban van az ingatlanok címeinek felülvizs-
gálata is. A családi házas területeken nincsen
sem központi, sem helyi szabályozás a sarok-
ingatlanok címképzésére vonatkozóan, s e
nélkül a Hivatal nem tud egységes elvek alap-
ján címeket képezni. Nem követ például egy-
séges elvet a két közterülettel érintkező
ingatlanok házszámozása. Az új szabályozás
szerint, ha egy ingatlan több közterülettel is
érintkezik, a házszámot arról a közterületről
lehet megállapítani, amely felől az ingatlan
ténylegesen megközelíthető. Amennyiben az
ingatlannak több irányból is van bejárata,
akkor a tulajdonos nyilatkozata alapján kell az
ingatlan címét megállapítani.

a zeneiskola átszervezése
A képviselők támogatták a Vujicsics Tihamér
Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszer-
vezését. Az iskola új alapfeladatokkal – 
magánének, jazz-zene tanszak – bővült, beve-
zették a néptáncoktatást, illetve a felvehető
gyermekek létszámát 660-ról 850-re növelték.

Föld napi kiállítás
Lapzártánk után nyílt meg szentendrei
óvodások és iskolások alkotásaiból a Föld
napi kiállítás a Ferenczy Múzeumban. A
2017-es év témája az életet adó fa. Az új-
rahasznosított anyagokból készült ötletes
kreációk a Ferenczy Múzeum – Pajor Kúria
kiállítótereiben április 21–30. között látha-
tóak.
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Folytatódtak 
az utcafórumok
Izbég
Már a harmadik fórumot tartották Izbégen, a Fürj és a Vasvári utca ke-
reszteződésénél április 10-én. A fórum legfontosabb témái között sze-
repelt a belterületbe-vonás, az útépítés és -javítás szükségessége, az
iskola és az óvoda környékén a közlekedés biztonsága.
A fórum helyszínének környékét, egy körülbelül 15 hektáros területet sze-
retnének a tulajdonosok belterületbe vonni, ahol családi házas övezete
alakítanának ki. A Fürj utca alsó szakaszának a felújítása idén megvaló-
sul, a lakók szerint nagy szükség lenne az utca felső szakaszának, illetve
a Fürj köz, a Galamb, Vadőr, Horhos és Villám utcák aszfaltozására. 
Évek óta probléma, hogy a forgalmas Szentlászlói út mellett van az
óvoda, iskola, a zebránál nincs közlekedési lámpa. Kérték a környék
komplex közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. Felmerült, hogy az is-
kolakezdés idején közterület-felügyelők segítsék a forgalomirányítást,
mint ahogyan az korábban is megtörtént.
Az izbégi óvoda felújításával kapcsolatban Kolozs János városi főmér-
nök elmondta, hogy a város pályázatot adott be egy 400 millió forint
értékű, nagyszabású átalakításra, amelyet még nem bíráltak el. 

Boldogtanya
Április 11-én Boldogtanya tetején, a Bagoly utca végén tartott utcafó-
rumot a körzet képviselője, Pintér Ádám és Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester. A fórumon szóba került, hogy a szemétszállítás időpontját
hétfőre kellene áttenni, hogy égetni májustól október végéig az üdülő-
területen is tilos. Boldogtanyán is sok a felújításra-aszfaltozásra váró
út, a lakók szerint a földutak murvával való karbantartása kidobott
pénz, mert a meredek utcákon az esővíz rögtön lemossa. Szóba került
még az utak legalább részleges egyirányúsítása, a 11-esre való kika-
nyarodás biztonságosabbá tétele, az üdülőterület átminősítésének le-
hetősége.
Az utcafórumokról részletes beszámolók olvashatók a www.szentendre.hu-n.

megkezdődik a posta előtti tér 
kivitelezésének második üteme
a Bizottság tér második ütemének kivitelezési munkálataival folytatódik Szentendre egyik
központi parkjának rekonstrukciója. az első ütem legfontosabb munkái, a felszín alatti fej-
lesztések az automata öntözőrendszerrel és a világítás elektromos hálózatával, valamint az
új, művészeti célokra is alkalmas térszerkezet kialakításával és több mint 2000 növény kiül-
tetésével fejeződtek be 2016 nyár végén. a mintegy 20 millió Ft értékű munkálatok az időjárás
függvényében előreláthatóan április 20-tól május végéig tartanak.

A posta előtti tér a városba érkezők számára az első nagyobb méretű jelentős közpark, mely az
autósok számára is látható, illetve a gyalogosok számára is elérhető. A HÉV-el érkező turisták
és lakosok számára az aluljárót követően a parkon áthaladva vezet az út a belváros felé, vala-
mint a posta miatt az itt élők számára is fontos csomópont.
A második ütem részeként a posta előtt meglévő beton lapburkolat teljes kicserélésére, további
évelőágyak kialakítására, fa- és cserjetelepítésre, pihenőrészek burkolatépítésére (zúzott kavi-
cságy helyére), új padok és hulladékgyűjtők, valamint biciklitároló kihelyezésére kerül sor.
A második ütem kivitelezési munkálatainak lezárásával befejeződik a park teljes felújítása, így
a nyár folyamán a park ismételten időszakosan változó street art/public art alkotásoknak, illetve
rendezvényeknek ad otthont, valamint a lakosok és turisták számára is rendezett zöldfelületi
találkozópont helyszíne lesz.

kerényi játszótér 
eszközeinek áthelyezése
Több lakossági bejelentés érkezett a Keré-
nyi játszótérrel kapcsolatban, mely szerint
a játszótér zárt és rossz megközelíthető-
sége miatt kevésbé kihasznált a gyerme-
kes családok részére, és inkább az
éjszakai hangoskodás, randalírozás hely-
színévé vált. 
Ennek megfelelően a városvezetés a helyi
lakosok és gyermekeik érdekeit szem előtt
tartva olyan fejlesztéseket szeretne végre-
hajtani, amely a polgárok kényelmét, kom-
fortérzetét, mindennapjait leginkább
szolgálja.
Ennek érdekében szervezzük a játszóterek
átalakítását is, mely során a Kerényi játszó-
térről a játékokat a Czóbel-parkba, illetve
más játszóterekre vinnénk kiegészítve, 
illetve bővítve az ott található játékok körét.
A munkálatokat előreláthatóan a nyár ele-
jén végezzük el, így arra kérjük a lakos-
ságot, hogy ha bármilyen észrevételük,
javaslatuk van az átalakítással kapcsolat-
ban, jelezzék a Városi ügyfélszolgálatnak
(2000 Szentendre, Duna-korzó 18., tel.:
26/300-407, ugyfelszolgalat@szent-
endre.hu)
(A területen található játékok: libikóka, ma-
dárfészek hinta, körhinta, babaház, hinta,
kombinált mászókák, egyéb forgó játékok.)

KUDETT KrISZTINA ZÖLDrEFErENS
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pályázat

a Szentendrei közös Önkormányzati 
Hivatal pályázatot hirdet műszaki 
menedzseri feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS office
• felsőoktatásban szerzett műszaki
szakképzettség
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány megléte,
amely igazolja, hogy a köztisztviselői jog-
viszonyt létesíteni szándékozó személy
büntetlen előéletű, illetve nem áll a köz-
tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása
A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet sze-
rinti szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakké-
pesítések másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pá-
lyázatot és személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik
Ellátandó feladatok:
• város beruházásainak, fejlesztéseinek
műszaki menedzsmentje,
• tervezési fázisban műszaki szakértés,
• közbeszerzési eljárásokban műszaki
tanácsadás,
• műszaki tárgyú egyeztetéseken rész-
vétel,
• műszaki kérdést érintő előterjesztések
elkészítésében közreműködés, a képvi-
selő-testületi és bizottsági üléseken rész-
vétel,
• széleskörű kapcsolattartás személye-
sen, telefonon, írásban egyszerre több
projektben párhuzamosan a legkülönbö-
zőbb érdekeltekkel (lakosság, városveze-
tés, tervezők, közreműködők, kivitelezők,
műszaki ellenőrök stb.),
• gondos adminisztráció folytatása, em-
lékeztetők, feljegyzések megfogalma-
zása,
• csoportos megbeszéléseken, bizott-
sági, testületi üléseken való részvétel, vá-
rosvezetés felé való alkalmankénti
beszámoló, az időnként estébe hajló
egyeztetéseken való részvétel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős,
határozatlan idejű, közszolgálati jogvi-
szony. Próbaidő 6 hónap.
a pályázat benyújtásának határideje:
május 2.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton vagy személyesen a pályázatnak a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni munkakör megnevezé-
sét: műszaki menedzser.
További információ: dr. Weszner Judit iro-
davezető, 26/785-043

adományok húsvét ünnepére
A  Szentendrei Konzerva-
tív Esték Klub szervezésé-
ben idén is megrendezték
a szentendrei piac kister-
melőivel és vállalkozóival
közösen a hagyományos
húsvét előtti adomány-
gyűjtést. A nagylelkű ado-
mányozók révén több
százezer forint értékben
tudtak élelmiszercsoma-
gokat eljuttatni a városban
élő egyedülálló idősek és
nagycsaládosok részére.
Legnagyobb keresztény

ünnepünk, húsvét az ő számukra is igazán ünnepi fényben telt. Az élelmiszer-adományokat Pet-
ricskó Zoltán, a SZEKE egyik alapítótagja személyesen nyújtotta át a családok és idősek szá-
mára. A szervezők hálásan köszönik a segítségét minden támogatónak, a részt vevő piaci
termelőknek és árusoknak, illetve azon SZEKE-tagoknak, akik adományukkal hozzájárultak a
jótékonysági akcióhoz.

A képviselő-testület a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei (SZEI) kimagasló
egészségügyi teljesítményt nyújtó közalkal-
mazottainak személyes megbecsülése, és
további ösztönzése céljából 2014  szeptem-
berében megalapította Szentendre város
Semmelweis Díját, melyet első alkalommal
2015-ben adtak át. A díj kizárólag Szent-
endre Város Egészségügyi Intézményeiben
legalább öt éve dolgozó munkatárs részére,
egyéni teljesítmény elismeréseként adomá-
nyozható. A díj megosztva vagy posztumusz
nem adományozható.

Javaslatot tehetnek: 
- A díj adományozására a polgármesternél

javaslatot tehet a SZEI Intézményvezetője
és közalkalmazotti tanácsa.

- A díj adományozását a javaslattételre jo-
gosultaknál bárki kezdeményezheti.

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartal-
maznia kell:
- a jelölt szakmai életútját; 

- az egészségügyi teljesítménye ismerteté-
sét; 

- azokat az indokokat, amelyek a díj odaíté-
lését megalapozhatják.

A díjazott az adományozásról okiratot kap,
és egyszeri nettó 70 000 Ft összegű juta-
lomban részesül. A díjat a polgármester
adja át Semmelweis-napon, a július 1. napja
előtti munkanapon.

a javaslatok beérkezési határideje: 
május 15. (hétfő) 
A kezdeményezés beadásának helyszíne:
Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nyei Igazgatóság (2000 Szentendre, Kano-
nok u. 1.)

Kérjük a kezdeményezőket, hogy a méltatá-
sok szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmaz-
zák meg a SZEI-ben átvehető, vagy a város
honlapjáról letölthető adatlapon. A javasla-
tokat az adatlap kitöltése után e-mailben is
el lehet küldeni a fent megadott határidőig
az igazgato@szeirendelo.hu e-mail címre. 

Felhívás Szentendre város Semmelweis Díj javaslattételére

Isten éltesse kati nénit!
petricskó zoltán alpolgármester otthonában
köszöntötte a 95 éves dr. Györe andornét,
kati nénit.

A szívélyes fogadtatás mellett az alpolgár-
mester és a civil referens hosszan beszélge-
tett Kati nénivel és lányával, Györe Zsófiával.
Kati néni 1922. március 16-án született Szent-
endrén. Korán családfenntartóvá vált: 14 éve-
sen már a család drogériáját vezette, ami a Fő
téren volt. A szakvizsgái után a Szentendrei
Ipari Szövetkezet pénzügyi előadója volt. Fér-
jével a háború alatt házasodtak össze, egy fiuk
és egy lányuk született. Gyermekei, négy uno-
kája és három dédunokája mellett mi is kívá-
nunk neki nagyon sok boldog születésnapot
és jó egészséget!



Utcanévtábla-restaurálás
A Dumtsa emlékévre elkészült a régimódi
Vendéglő falán lévő utcanévtábla restaurá-
lása.

Szervizút csak a gyalogos 
korzózóknak
A belvárosi mobilgát alatti szervizút csak gya-
logos közlekedésre használható, kerékpárral
behajtani tilos. A szabály eddig is ez volt, de
mostantól feltűnő felfestés is jelzi ezt. Egy-
részt a kerékpárosok és gyalogosok találko-
zásából sok konfliktus és baleset alakult ki,
másfelől az autós forgalomtól lezárt Dunakor-
zón gond nélkül tudnak haladni a kerékpáro-
sok.
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virágos Szentendre
Április közepén a VSZ NZrt. munkatársai a város virágos felületeit frissítették fel. Az Apor-hídnál
eltávolították a felgyülemlett hordalékot,  a Barackvirág utcánál az útra kihajló növényeket ren-
dezték, visszavágták, a Dunakorzón, a P’Art Ház előtti virágágyásba új növények kerültek, a 11-
es út mentén, Kucs Béla Ivó lány című szobra körül, a Kálvária téren, a Fő téri Kalmár-kereszt
körül, a püspökmajori Fehér-kereszt előtt, a Turul-szobor kis parkjában, a Czóbel parkban is
megújultak a virágágyások. Még húsvét előtt megtörtént a Művész tér környezetrendezése, és
a Paprikabíró utcai parkoló virágágyásai is megújultak.
A VSZ Nzrt. munkatársai az elmúlt tavaszi hetekben a város számos pontján megújították a
zöldfelületeket is. A munkák között volt lombszedés, gallyazás, füvesítés, fűnyírás a 11-es út
mentén, a parkokban, a játszótereken, a lakótelepeken. 

karbantartási munkák, takarítás városszerte 
A VSZ NZrt. munkatársai tavaszi munkáik között a takarítás mellett az átereszeket, vízelvezető
árkokat, földutakat javították, átfestettek számos szalagkorlátot, pollert a városban.

megújul a római sánc utcai csomópont
Húsvét után, április 19-én megkezdődött a római sánc utca Dunaka-
nyar körút és acél utca közötti szakaszának burkolatmegerősítése. 
a kivitelezés tervezett befejezése április 30.

A római sánc utcának ez a szakasza folyamatosan nagy terhelésnek
van kitéve, ezért a korábbi, 2009-es felújítása után újból szükségessé
vált a burkolat javítása. Az építkezés ideje alatt a gépjárműforgalom
mindvégig biztosított lesz, de a korlátozások miatt – forgalomelterelés
és sávlezárás – torlódások alakulhatnak ki.
Javasolt elkerülő útvonal: a római sánc utcáról a Vasúti villasor felé: a
Mathiász utcából nyíló Csabagyöngye utca. A Vasúti villasorról a római
sánc felé a Tómellék utca.
A munkaterület átadása után, április 19-21-én a járdák, járda- és útsze-
gélyek, víznyelők javítása volt soron. A várható ütemezés a további
munkákhoz:
Április 24. hétfő –  Keresztező közművek alapjainak javítása
Április 25. kedd – Keresztező közművek alapjainak javítása.
Április 26. szerda – Kötőréteg aszfaltozása.
Április 27. csütörtök – Közműakna fedlapok, szerelvény elemek, 
víznyelők szintbehelyezése.
Április 28. péntek – Kopóréteg aszfaltozása.
Április 29. szombat – Burkolati jelek festése
A projekttel kapcsolatos kérdésekkel, bejelentésekkel a Városi
ügyfélszolgálathoz lehet fordulni:
tel. (26) 300-407, e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
A munkálatok okozta kellemetlenségek miatt kérik a lakók türelmét!
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Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester fogadta a városunkba érkező
Nguyen Thi Kim Ngant, a vietnami Nemzetgyűlés elnökét és kíséretét.
A delegáció tagjai a Vietnami Nemzetgyűlés bizottságainak elnökei,
miniszterek, illetve a Magyarországra akkreditált nagykövet voltak. 
A külföldi vendégek Kövér László házelnökhöz érkeztek hivatalos lá-
togatásra Budapestre a  Parlamentbe, és vasárnap látogattak Szent-
endrére.   

A delegáció a Duna-korzóra érkezett, ahol Kóbor Edit, a Városháza pro-
tokoll főnöke várta és köszöntötte, majd a Városházára kísérte a váro-
sunkba érkezőket. 
A vendégeket a díszteremben fogadta Gyürk Dorottya, kulturális alpol-
gármester, aki köszöntőjében Szentendre és a vietnami testvérváro-
sunk, Hoi-An közötti párhuzamokról beszélt. „Hội An magyarul annyit
jelent, hogy a »békés találkozóhely«, és Szentendre pont ennek a meg-
testesítője a történelem folyamán ide betelepült nemzetiségekkel”  –
mondta. Az alpolgármester asszony a város történetéről is mesélt,
kiemelve azt a párhuzamot is, hogy Szentendre életében is jelentős
szerepet játszott a vízi kereskedelem, majd átnyújtotta a vendégeknek
az ajándékokat.
A köszöntésnél jelen volt még Jolanda Willemse, Szentendre Nemzet-
közi Kapcsolatai Egyesületének elnöke és Luu Tienchin, az Asia Center
ügyvezetője, akik részt vettek a testvérvárosi szerződés aláírásán
2014-ben. A vietnami vendégek között volt Hội An város képviselője is,
aki városa üdvözletét tolmácsolta a szentendreieknek.
A delegáció ezek után rövid városnézésre indult a gyönyörű napsütéses
délelőttön. Szentendre a művészetek magyarországi fővárosa, ezért
kihagyhatatlan volt a Fő téren egy gyors portrérajz, amelyet Bihon
Győző festőművész készített az elnök asszonyról. 
Nguyen Thi Kim Ngan örömmel fedezte fel a Fő teret díszítő lampio-
nokat, amelyek Hội Anra is jellemzőek, ott is színes színfoltjai a vá-
rosnak.

Hội an, vietnam
A vietnami Hội An-nal 2014-ben, nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-
án kötöttünk testvérvárosi megállapodást. Az eseményre nagyszámú
vietnami delegáció érkezett Szentendrére.
Vietnamban komoly gazdasági potenciál van, nagyon szeretnék a kap-
csolataikat megerősíteni Magyarországgal. 2015-ben volt a diplomá-
ciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulója, és szinte egész évben
magyar vonatkozású eseményekkel készültek itt is, ott is. Ma is ren-
geteg vietnami diák tanul Magyarországon a Stipendium Hungaricum
program részeként, és jelentősen megélénkültek a kétoldalú kapcso-
latok.
Hội An a Keleti-tenger partján fekvő város, Vietnam déli partjainál. 
Körülbelül 120 000 lakosa van. A várost az UNESCo a Világörökség 
részének ismerte el 1998-ban, mert Hội An régi része különösen jó 
állapotban fennmaradt, tipikus dél-kelet ázsiai kereskedelmi kikötővá-
ros. A kikötő már az 1. században működött, és kiemelt kereskedelmi
szerepét sokáig megtartotta, mert a kínai és a japán kereskedők is
megfelelő helynek tartották az árucserére. 
Ma állítólag nagyszámú magyar kolónia él Hội Anban. 
A város egyik szép hagyománya a mécses úsztatás, amely hasonló a
mi mécses úsztatásunkhoz az ISTEr napokon.

a vietnami Nemzetgyűlés elnöke Szentendrén 
kiemelkedően magas rangú, vietnami delegáció látogatott Szentendrére április 9-én.

elmúltál 18 éves? akkor Nálunk a helyed!

FelHíváS 
FraNCIaorSzáGI
FeSztIváloN való
rÉSzvÉtelre

Várjuk azon lelkes, idegen nyel-
ven beszélő fiatalok jelentkezé-
sét, akik szívesen eltöltenének
10 napot Franciaországban, a
European People’s Festivalon.
Szórakozás, pörgés, nemzet-
közi környezet, sportolás, ka-
land. Ez vár rád is!
Legyél Te is a csapatunk tagja!
Július 20–30. között felejthe-
tetlen kalandban lesz részed.
Ha otthon érzed magad a
sportok világában (röplabda, kosárlabda, úszás, foci), és szívesen
kipróbálnád magad külföldi környezetben, ne várj tovább, utazz  ve-
lünk, és gyakorold játszva az idegen nyelveket! 
részvételi díj 75 000 forint, amely tartalmazza a fesztiválon való
részvételt, autóbuszos utazást, napi háromszori étkezést, szállást.

További információ: Jolanda Willemse +36 30 279 2688,
https://www.facebook.com/epf2017france/
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Hol lakott a polgármester?
A helytörténeti kutatók sok mindent megtudtak
és lejegyeztek Dumtsa Jenőről, életéről, mun-
kásságáról, de arról, hogy hol és hogyan élte a
hétköznapjait, arról nem. A Pest Megyei Könyv-
tár egykori könyvtárosának, Máté Györgynek 
sikerült erről több mindent megtudnia és leje-
gyeznie. Így az általa összeállított Dumtsa Jenő
emlékkönyvből választ kaphatunk a fenti kér-
désre is. A Máté György által kinyomozott lakó-

házra (egykor Fő utca, ma Dumtsa Jenő u. 20.)
el is helyeztek egy kétnyelvű (magyar-szerb)
emléktáblát. rajta a felirat a következő: „E ház-
ban lakott 1858-1917 között Szentendre első
polgármestere és a magyarországi szerbek ki-
emelkedő képviselője, akinek meghatározó
szerepe volt a város polgárosodásában. Elhe-
lyezte Szentendre Város Önkormányzata, a
Szerb Kisebbségi Önkormányzat, a rotary Club,
Pap Kőfaragó, Kőszobrász Műhely a Millen-
nium évében, 2001. aug. 19.”

Máté György kutatása révén végre sikerült ki-
nyomozni azt is, hogy hogyan éltek e házban
egykor a lakók. 1999-ben megismerkedett a
Budakalászon élő nyugalmazott tanítónővel,
Apatini Ferencné Csupity Braniszlávval,
Branka nénivel, aki Dumtsa Jenő keresztlánya
volt, és aki családjával gyakran járt át a ke-
resztapjához Szentendrére. Dumtsa Jenőék-
nek nem volt gyermekük, de nagyon szerették
a gyerekeket. Feleségének, Petronella testvé-
reinek több gyermeke volt, akik gyakran időz-
tek náluk, sőt néha nyaralni is elvitték őket
magukkal. A Csupity család sokat volt itt a
szentendrei lakásban is. S míg Dumtsa Jenő
a „szépen berendezett szalonban fogadta a
vendégeket és hosszan beszélgettek, ők, a
gyerekek bejárták a házat, a konyhát, spájzot,
hálószobát, a széles folyosót”. Keresztlánya
révén megismerhetjük a polgármestert ma-
gánemberként is: „Úgy emlékszem rá, hogy
középmagas termetű, tiszteletet parancsoló
megjelenése volt. Igazságszerető és segítő-
kész hírében állt, de nagyon haragudott arra,
aki megszegte az ígéretét”. Sőt Branka nénitől
még azt is megtudhatta a kutató, hogy
Dumtsa Jenő Szentendrén kívül a szomszéd
településeket is támogatta. Saját pénzén res-
teuráltatta a pomázi és a kalászi szerb temp-
lomot.  

PETHő ZSoLTNÉ NÉMETH ErIKA

2017 – DUmtSa emlÉkÉv
100 éve hunyt el a város első polgármestere, Dumtsa Jenő (1838-1917). rá emlékezve az év
folyamán az önkormányzat, a szerb egyházközség és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, va-
lamint a különböző intézmények rendezésében több esemény zajlik a városban. 

a Dumtsa-emlékév programjai
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.

május 10. szerda 18.00
Dumtsa Jenő, a képeslapgyűjtő polgármester
kiállítás-megnyitó, előadás

A tárlat Dumtsa Jenő eredeti képeslapjaiból és
a tevékenységéhez kapcsolódó egyéb doku-
mentumokból mutat be válogatást. Vetített
képes előadás keretében megnyitja ürmös Ló-
ránt képeslapgyűjtő. A kiállítás megtekinthető
szeptember 30-ig a könyvtárban, nyitvatartási
időben

május 31. szerda 18.00
pavle Sofrić (Szofrics pál): pillanatképek
Szentendre múltjából és jelenéből
Könyvbemutató, kerekasztal-beszélgetés
Az első ismert nagyobb lélegzetű Szentendre-
történetet a szentendrei születésű, szerb szár-
mazású Pavle Sofrić 1903-ban jelentette meg
Szerbiában. Ennek a könyvnek a magyar
nyelvű kiadására vállalkozott a Pest Megyei
Könyvtár 2017-ben, a Dumtsa-emlékév alkal-
mából. Meghívott szakértők: Edelényi Mária
fordító, Gráfik Imre néprajzkutató, Stefanović
Dimitrije nyelvész, Stepanović Predrág irodal-
már, Szarvas rita történelemtanár, Vukovits
Koszta művészettörténész. Velük beszélget a
kötet szerkesztője: Gaján Éva

varga Ödön tibor, a műemlékmentő
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Varga Ödön Tibornak,
a Korona Vendéglő tulajdonosának kitartó és példa-
mutató, sok éves tudatos épületmegújítási programját
és munkásságát az ICoMoS Példaadó Műemlékgon-
dozásért Díjával ismerték el. A díjat április 18-án, a
Nemzetközi Műemléki Világnap alkalmából adták át a
Hotel Visegrádban. 
Következő számunkban részletesen beszámolunk az
eseményről.

Újragondolt Czóbel – gyerekeknek
Április 8-án nyílt meg a nagyközönség előtt a Czóbel Béla életművét bemutató újrarendezett
tárlat, új hangsúlyokkal, eddig be nem mutatott festményekkel. 
Ez az „újragondolt” tárlat várhatóan nem csak a felnőtt látogatóknak nyújt nagy élményt, hanem
a szentendrei kisiskolásoknak is. A Ferenczy Múzeumi Centrum ugyanis erre az alkalomra je-
lentet meg egy múzeumi vezetőfüzetet 6–9 éves korú gyerekek számára. Ez a gyerekbarát fog-
lalkoztató kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Kubinyi Ágoston
Program keretében jött létre. György Gabriella készítette a 32 oldalas kiadványt, amely komplex
módon – a matematika, a természettudományok, a magyar irodalom, a festészet, s kiváltképpen
a szentendrei festészet terén – nyújt tudást a gyermekeknek. Emellett olyan fogalmakat is meg-
magyaráz nekik, mint a selfie vagy az impresszionista festészet. A füzet egyben színezőfüzet-
ként is szolgál. Az olvasók kedvük szerint alakíthatják ezt az interaktív, játékos kiadványt.
Nem kerül üzleti forgalomba, azok a szentendrei kisiskolások kapják meg, akik részt vesznek
egy ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozáson a Czóbel Múzeumban. Ezeken az alkalmakon
kreatív módon, alkotó tevékenységgel egybekötve ismerkedhetnek meg az életművel. A festés-
hez szükséges anyagokat a program biztosítja számukra. 
A foglalkozásokra, amelyeken egyszerre egy osztálynyi gyerek vehet részt, György Gabriellánál
lehet jelentkezni a gabriella.gyorgy@muzeumicentrum.hu címen vagy a 06/20 488 1851 tele-
fonszámon.                                                                                                                        rAPPAI ZSUZSA
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verssel ünneplő 
diákok
A Költészet napja Szentendrén évtizedek óta
a hagyományos városi versmondó versenyt is
jelenti az általános iskolás diákok számára. A
döntő a Pest Megyei Könyvtár olvasótermé-
ben április 12-én délután zajlott. A versenyt
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester nyi-
totta meg ünnepi beszédével.
Minden évben meghatározott témakör alapján
választanak verset a tanulók. Idén „Állatsá-
gok” címmel hirdettük meg a versenyt, és ál-
latos versekből készültek a jelentkezők. 
Az elődöntőkben közel 300 diák vett részt, a
döntőben pedig hét iskola 42 diákja mondott
verset. 

A versmondók a II. rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnáziumból, az Agy Tanodából, a
Barcsay, a Izbégi, a Templomdombi, a Szent
András Általános Iskolákból és a Ferences
Gimnáziumból érkeztek hozzánk. 
A zsűri tagjai Frajt Edit színművész, F. Nagy
Eszter bábszínész és Szarvas rita magyarta-
nár voltak. A verseny végén mindhárman érté-
kelték a produkciókat, biztatva a diákokat
további versmondásra. Szakmai tanácsaikból

pedig segítséget kaphattak a helyes versvá-
lasztás, a beszédtechnika és az előadás kér-
déseivel kapcsolatban.

a három korcsoport díjazottjai:
I. korcsoport:
1. Lászay Lili (Templomdombi iskola)
2. Kis Benedek (Agy Tanoda)
2. Nagy-Seregi rebeka (Szent András iskola)
3. Wéber Zara Ingeborg (Agy Tanoda)

II. korcsoport:
1. Czintula Dalma (Agy Tanoda)
2. Mozsgai Lara (II. rákóczi iskola)
2. Verba Ádám (II. rákóczi iskola)
3. Vörös Kolos (Szent András iskola)

III. korcsoport:
1. Kretz Boldizsár (Templomdombi iskola)
2. Bende Dorka (Agy Tanoda)
3. Vattay Márton (Izbégi iskola)
Különdíj: Vieland Anna (Barcsay iskola)
Különdíj: Patocskai Fanni Lili – saját vers
(Szent András iskola)

Iv. korcsoport:
1. Kiss Bálint (Barcsay iskola)
2. Völgyesi Anna Sára (Barcsay iskola)
3. Papp Virág (Izbégi iskola)

Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok mun-
káját, gratulálunk a díjazottaknak, és további
sikeres versmondást kívánunk mindenkinek! 
A verseny szervezői:
Bartalus Boglárka, Fucskár Erika
gyermekkönyvtárosok

író-olvasó találkozó
a pmk-ban
április 27. csütörtök 18.00
Dr. S. Nagy János: Emlék-képek Szentendré-
ről, Egy Szentendrén született lokálpatrióta
festménygyűjtő gondolatai című kötetét be-
mutatja P. Szabó Ernő művészettörténész

lélek és világegyetem
– Grandpierre atilla 
a pmk-ban
Grandpierre Atilla csillagász, író, zenész volt a
Szentendre Szalon vendége április 12-én,
szerdán este a Pest Megyei Könyvtárban. 

Író-olvasó találkozó, dedikálás, és a lélek ter-
mészetéről tartott izgalmas előadás szerepelt
a programban, melyet a vendégek tea mellett
élvezhettek. „Az emberiség feladata nem az
anyagi fejlődés, hanem a lélek saját természe-
tének megfelelő kibontakoztatása, a lelki-szel-
lemi fejlődés!” – az elhangzottak konklúziója
talán ez lehet, az író saját szavaival. Szó volt
a többi közt arról, hogy az élet lényege a visel-
kedésben van, nem az anyag természetében
(a Héliosz – a Nap és az élet új nézőpontból
című könyv kapcsán, melyben a szerző Na-
punkat mint kozmikus élőlényt vizsgálja). Az
író beszélt a lélek és akarat energiájáról és
arról, hogy testünk voltaképp egy űrruha,
melyben a Földre érkeztünk, kesztyűn át azon-
ban tompább a tapintás – így a lélek érzéke-
lése finomabb és gazdagabb. Útravalót is
kapott, aki részt vett a Szalonon: Grandpierre
Atilla arra bíztat, minden reggelt indítsunk a
gondolattal: „Életemet fölemelem”. 

In memoriam Deim pál 
In memoriam Deim pál címen nyílik kiállítás április 25-én, 18 óra-
kor a maNk – magyar alkotóművészeti közhasznú Nonprofit kft.
Galériában. a kossuth-díjas festőművész munkássága előtt tisz-
telgő tárlat május 21-ig tekinthető meg. 

„Deimet ambivalens korunk szülte, művészete azonban korántsem
ambivalens, lényege az egyértelműség, a tiszta képletekben való
gondolkodás. Tudjuk, kiktől tanult – maga is megvallotta. Szentend-
rei művész, mégpedig a szó minden értelmében, szellemét és ille-
tőségét tekintve is. Vállalta is mindazt, amit e név jelent a magyar
képzőművészetben. Mestere Barcsay, de szellemi mesterei között
ott van Vajda és Korniss is. Hogy ki kit vall mesterének – ez már ön-
magában is minősítés, de lehet puszta vágyálom vagy hivalkodás
is. Deimnél egzisztenciális a vállalás […]” – írja Németh Lajos a Kris-
tályszerkezetek, Deim Pál grafikáiról című munkájában.

A Városi Versmondó Verseny első helyezettjei
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lebegő fák, mókusok, nyugdíjas találkozó és 18+-os talicskák 
a művészetmalomban

A szentendrei MűvészetMalom régóta a kortárs művészet meghatá-
rozó helyszíne, de olyan óriási tömeg, mint szombaton este, korábban
még nem zsúfolódott össze egyetlen kiállítás-megnyitón sem a legen-
dás intézmény udvarán. Sokan máris az „év kiállításának” nevezik
Bukta Imre, feLugossy László és Szirtes János közös tárlatát, amely
Levitáció címmel látható. 

A kortárs magyar képzőművészet három olyan nagy, iskolateremtő
mestere reflektál munkáival a szentendrei művészethez fűződő viszo-
nyára – és a Malom egyszerre ódon és modern, inspirálóan romantikus
tereire –, akiknek művészete részben vagy egészben itt teljesedett ki,
de szorosan  már nem kötődnek a városhoz. FeLugossy, Bukta és Szir-
tes művészete az elmúlt évtizedekben markánsan eltért egymástól,
mégis összetartoznak, ahogy pályájukon több ponton keresztezték
egymást, esetenként pedig együtt is haladtak – formai és szemléletbeli
síkon egyaránt. E három út kapcsolódásaira épül a tárlat – a kiállítás
témája pedig a helyhez kötöttség és az attól való elszakadás, a levitá-
ció lehetősége. 

A megnyitó a Szentendrei Altiszti Akadémia katonazenekarának fúvós
bevonulásával kezdődött, majd Gulyás Gábor kurátor köszöntője után
Németh Gábor író interaktív megnyitója következett, amiben az iro-
dalmi szöveget kártyatrükkökkel is tarkította.
FeLugossyLászló udvari installációjához egy 1950-es gyártású katonai
repülőgépet használt, a földszinten pedig nyitott egy valódi kávézót,
ahol az Ájulás TV ingyenes tévéprogramja is fogható. Megjelennek per-
sze a jól ismert dadaista szövegdarabok is, különleges tárgy- és mó-
kusos képkörnyezetbe ágyazva, és jó néhány egyedi installáció.
Bukta Imre ezúttal lebegő gyümölcsfákat állított ki, valamint a görbe
fáknak igazságot osztó fotósorozat is látható a tárlaton. Emlékezetes
az általa épített nyugdíjas találkozó különterme diszkófényekkel, illetve
egy falusi ház beszakadt teteje, amelynek hiányzó cserepei mögül egy
család megpróbáltatásai sejlenek fel. De van börtön-installáció, rabfo-
lyosó és egy akasztott fa is – mindegyik megrendítő élmény!
Szirtes János művei monitorok tucatjain futnak, de talán ezeknél is ér-
dekesebbek helyspecifikus installációi: a világító izzókon sikló halbár-
kák, a levitáló fenyőfák, lebegő szemüvegkeretek, „zsizsikelő” tévék és
az obszcén firkákat hordozó talicskák.
Noha hagyományos táblaképek nincsenek a tárlaton, az mégis befo-
gadható a nagyközönség számára is. A MűvészetMalom eddigi legna-
gyobb kiállítása június 11-ig várja a látogatókat.

Hajóval Szentendrére
a városház Galérián nyílt meg kiss adél grafikusművész Hajóval Szentendrére című
tárlata április 7-én. a kiállítás-megnyitón Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
és vaskóné pántya Júlia, a Szentendrei román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
mondott köszöntőt. a kiállítást Fretyán István újságíró nyitotta meg. a tárlat meg-
tekinthető a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében, május 26-ig.

A Hajóval Szentendrére kiállítást a
Szent-endrei román Nemzetiségi Ön-
kormányzat kezdeményezésére szer-
vezte a város kulturális vezetése.
Gyürk Dorottya a megnyitón elmondta,
hogy örömmel karol fel minden olyan
jellegű ötletet, amelyek a várost és a
Városházát is gazdagítják.
Kiss Adél román származású, gyulai
művész, aki Kolozsváron végzett, így
munkáiból visszaköszönnek ezek a városok is Szentendre mellett. A kiállítás külön-
legessége, hogy a művésznő hozzánk is ellátogatott, és több alkotáson is megtalál-
hatjuk a város templomait, múzeumait, jellegzetes épületeit, és természetesen a
címadó képhez hűen, a Duna-partot és a hajókat is.
A kiállítás-megnyitó igazi kulturális csemege lett, hiszen egy kamarakoncert előzte
meg a képek bemutatását. A megnyitón neves zenészek játszottak: Tulkán Péter, a
Budapest Jazz orchestra trombitása, Fretyán Dávid, a Magyar rádió Szimfonikus Ze-
nekarának kürtöse és Szarka István ferencvárosi zenetanár Szelcsányi Ágnes, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem korrepetitora zongorakíséretével.
A jeles alkalomból a Városháza vendégei voltak: Florin Vasiloni, románia gyulai fő-
konzulja és Eunicia Maris Trif, a román Kulturális Intézet vezetője.
A kiállítás megtekinthető a Városházán május 26-ig, ügyfélfogadási időben. Igény
szerint a művész tárlatvezetést is tart a kiállításon.

Szentendrén megnyílt az „év kiállítása”
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a Ferenczy-család 
kápolnásnyéken
Több mint két
évvel ezelőtt nyílt
meg a Ferenczy-
család tagjainak
művészetét be-
mutató kiállítás a
szentendrei Fe-
renczy Múzeum-
ban. A napjainkra
már felfrissítésre
szoruló tárlat egy
része, a múzeum
gyűjteményében
levő alkotások
többsége – Fe-
renczy Károly, Fe-
renczy Noémi és
Ferenczy Béni
művei – vendég-
ségbe készül a kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély
impozáns kiállítóterébe. Május 1-jén nyílik itt meg Egy
család – három iskolateremtő művész (Ferenczy Károly,
Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni) címmel egy új, nagy-
szabású tárlat a Ferenczy Múzeumi Centrum rendezé-
sében. A jövő év márciusáig látható klasszikus
válogatás is hozzájárul az értékes gyűjtemény minél
több helyen való megmutatásához.

Ferenczy Károly: Vadgesztenyefák 
a nagybányai ligetben, 1900
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márciusban
Újra kezdjük!
Színházi előadássorozat 
1956 ismeretlen 
hőseinek emlékére

a Szentendrei tavaszi Fesztiválon mutatták
be meskó zsolt rendezésében a  Ferences
triptichon című történelmi misztériumjáté-
kot. a sorozat most folytatódik a márciusban
Újra kezdjük! című  zenés dokumentum-drá-
mával, melyet az alkotók május 19-én, 
pénteken 19 órától adnak elő a pmk színház-
termében. a darabban elhangzanak 1957 leg-
nagyobb slágerei.

1956. októberének-novemberének krónikáját,
hőseinek életútját kezdi megismerni a közvé-
lemény. ’56 előzményeiről, az ’50-es évekről
vagy éppen utórezgéseiről kevesebbet, vagy
alig tudunk. Ilyen fehér foltja történelmünknek
a MUK, a Márciusban Újra Kezdjük! mozgalom
is. 1957. március 15-ére az októberi esemé-
nyek folytatását várók, remélők, tervezők jel-
szava volt a MUK. 
A MUK egyes történéseinek igazi drámaiságát
az adja, hogy a levert forradalom és szabad-
ságharc után, a megtorlások idején, már min-
denki számára egyértelmű volt, hogy hatalmas
tétje van bármilyen, a szabadság újbóli kiví-
vása érdekében tett megmozdulásnak. Hatal-
mas tét: a résztvevők és támogatóik élete.  
A dokumentum-dráma korabeli tárgyalási
jegyzőkönyvek, visszaemlékezések, újságcik-
kek alapján születik meg. A történet három

megtörtént esemény és azok szereplőinek
cselekedetei alapján bontakozik ki. A három
történelmi forráscsoportból három személyt
emel ki a dokumentum-dráma: a mecseki
„Láthatatlanok” csoportjából Petrus Józsefet,
akit 1958. március 5-én végeztek ki, a kecske-
méti gimnazisták közül Taska Lászlót és a
röpcédulázó egyetemisták közül Komáromi
Kornéliát. 
A darabban megszólaló zeneszámok szövege
és a hagyományostól eltérő hangszerelésű
előadásmódja különös fénytörésbe helyezi az
állami terror abszurditását. Az előadásban
részletek hangzanak el 1957-es dalokból,
amelyek abban az évben váltak népszerűvé,
slágerré: Mindenkit elfelednek egyszer…, Ösz-
szecsendül két pohár…, Párizsban szép a
nyár…, Csak egy kis emlék…, Mások vittek
rossz utakra engem… Van, aki vár…, Mondd,
miért szeretsz te mást…  
A darab szereplőit Meskó Tímea, robin
László, Geltz Péter, Medve József és Kró Ba-
lázs személyesíti meg. Az előadáson a zenei
háttért a roma Hungaricum zenekar négy
tagja adja, közülük Sárközi Ferenc a darab
zenei vezetője. Dramaturg: Geltz Péter, díszlet:
Kamarás Ágnes, jelmeztervező: Horváth Haj-
nalka.

A szentendrei bemutató után további 10 hely-
színen játsszák a darabot, elsőként május 2-
án Szeghalmon, és május 5-én Pilisváron. Az
előadást az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára létrehozott emlék-
bizottság támogatja. 

márciusban Újra kezdjük!
2017. május 19. péntek, 19:00
PMK színházterme, Pátriárka u. 7.
A belépés díjtalan.
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Szenior oktatási programok 
városunkban
a tavasz végével is folytatódnak a szenior képzések városunk-
ban, a Szentendrei Önkormányzat támogatásával, az aranykor
központ szervezésében.

A Városháza dísztermében május 10-én, szerdán dr. Szabó Endre,
a Zsigmond Egyetem tanára tart előadást Vállalkozási lehetősé-
gek időskorban címmel, ahol a téma több évtizedes szakértőjétől
konkrét javaslatok hangzanak majd el a szeniorok számára is ki-
próbálható vállalkozási lehetőségek, megoldások kapcsán.
Szintén jelezzük, hogy a szentendrei szeniorképzés ötéves évfor-
dulóját ünnepeljük ebben a félévben, ezért a Szentendrei Önkor-
mányzat támogatásával és az Aranykor Központ szervezésében
május 31-én, 13 órától egy konferenciát rendezünk, ahol a képzés
népszerű tanárai (Lévai István, Pollmann Teréz, Kaszap réka,
Novák Mária, Jászberényi József) tartanak előadást szakmai
módszereikről. A konferencia védnöke dr. Vitályos Eszter állam-
titkár lesz, a megnyitón ott lesz az egyetem rektora, dr. Szatmári
Péter is.
Nyáron sem maradunk kurzusok nélkül, ugyanis mind a spanyol,
mint az angol kurzusok folytatódnak az Aranykor Központban,
előbbieket Marton Beáta, utóbbiakat dr. Báthory orsolya tartja
majd. A tanfolyamok díja továbbra is 10.000 forint (amely az 
áfá-t tartalmazza). Ezért a hallgató 21 tanórán vesz részt, 7 alka-
lommal.
További részleteket megtudhatnak a 06 30 692 47 46-os telefon-
számon
Tanulni sohasem késő!

SZENTENDrEI ArANyKor KÖZPoNT

óvodai beiratkozás
A Szentendre Városi óvodákban a 2017/2018. nevelési évre az
óvodások az alábbi időpontokban iratkozhatnak be:

április 25-től 28-ig, 8.00 és 12.00 között

az óvoda Központban (Pannónia utca 5.), a következő beosztás
szerint:
kedd  (április 25.): Vasvári és Bimbó utcai tagóvodák 
Szerda (április 26.): Hold utcai tagóvoda és óvoda Központ
Csütörtök  (április 27.): Szivárvány és Izbégi tagóvodák
péntek (április 28.): Püspökmajor és Egres úti tagóvodák
az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napokat április 3-5. napo-
kon 8.00 és 11.00 óra között tartják.

kUl-tÚra Irodalmi barangoló 
a költészet napján
A VSZC Petzelt József Szak-
gimnázium és Szakközép-
iskola diákjaival már hagyo-
mányosan, nemcsak az is-
kola falain belül készülünk a
költészet napjára, hanem a
Belvárosban és iskolánk kör-
nyezetében is egy-egy vers-
sel ajándékozzuk meg a
járókelőket, a közintézmé-
nyek dolgozóit. 
Ezen a napon, József Attila
születésnapján, a költészet
napján emlékezünk Márai
Sándor íróra, költőre, aki szin-
tén ezen a napon született, és
nem utolsósorban a 200 éve
született Arany Jánosra, a
120 éve született, Hamvas
Bélára és Tamási Áronra. És
emlékezünk Ady Endrére, Mikszáth Kálmánra, Móricz Zsigmondra,
radnóti Miklósra, de nem maradhat ki a világirodalom egyik legszebb
szerelmes verse, Petőfi Sándor: Szeptember végén című költeménye
sem. Figyelemfelkeltő versajándékunk mosolyt csalt az emberek ar-
cára.
A kulturális emlékezet és a vers mint a kultúránk része, erősíti nemzeti
identitásunkat. Egy-egy szép vers szebbé teheti napunkat, gazdagítja
szókincsünket, sokszínűbb lesz az érzelmi intelligenciánk.
„A művészet ugyanis tényleg varázs, mert átalakít. A könnycseppet
gyöngyszemmé persze nem. Az embert emberebb emberré azonban
igen.”
Örömteli élményekkel tértünk vissza az iskola falai közé.

PÁLINÉ SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANÁr, KULTUrÁLIS ANTroPoLóGUS

GarázSváSár
több család összefogásával, kellemes hangulatban

április 29-30., május 6-7., május 13-14., 
szombat-vasárnap 10-18 óráig

Lehetetlen felsorolni minden árut (méteráru, kötőgép, 
öltönyök, nyomtatók, kávéfőző, edények, menyasszonyi- 
és alkalmi ruhák stb.)

Gyere és válogass! 
Szentendre, Völgy u. 6. 
(a Barackvirág útról nyílik, a főúttól 100 méter)
(26) 317-347, 06-30-940-7976

online gyerekek és offline felnőttek
A Szentendrei református Gimnázium (Áprily tér 5. ) a Szülők Is-
kolájában az idei tanév utolsó előadására kerül sor május 2-án,
kedden 19 órakor.

Vendégünk TArI ANNAMÁrIA
pszichológus lesz, az előadás
címe: online gyerekek és offline
felnőttek.  
A belépés ingyenes. 
Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt!
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kadarka-kultusz – a kadarka más
„Ti bordói ország vagytok” – jegyezte meg Svájcban élő barátom (a
francia bordeaux-i borvidékre és borokra utalva). „Nálatok nem csak
a borértő közönség, de a zsűrik, sommelierek is igazán azt szeretik,
ha a bor súlyos, hordós, lehetőleg túlérett szőlőből készül, és alko-
holos, tehát ha bordói stílusú.” Ez járt a fejemben, amikor a legutóbbi
kiskőrösi kadarkaversenyen a zsűri pontozási szempontjain mereng-
tünk. Vajon értékelhetőek a kadarkáink bordói mércével? Mert a zsűri
is a fenti ismérveket preferálta. 
A kadarkának nagyon sokféle arca van, de egyik sem bordóis. Pont
olyan különlegesség a vörösborok világában, mint a pinot noir. (Kinek
jutna eszébe a pinot noir-on cabernet-s jegyeket számon kérni?)
Éppen e különbözőség és egyediség miatt lehetne hungarikum, és
mivel  nem ismert külföldön, újdonság és meglepetés a külföldi bor-
értőknek. Ezen meditált a Kiskőrősi Nemzetközi Kadarka Versenyen
tartott kadarka-konferencia is: sok jó szándékkal, de jobbára álmok-
kal. A közmegegyezés a borászainknál sem erény. Az elmúlt szeszé-
lyes esztendőkben a kadarkák sem a legjobb tulajdonságaikkal
jeleskedtek. A borértők pedig jobbára a „nagy bordolgozatok” divat-
jának hódolnak.
A Szentendrei Kadarka Kör sem él kadarkalázban. „Minden bort sze-
retünk, kadarkát ültetünk” – mondjuk a régiekkel. Ám hagyományaink
ápolóiként és a városmarketing híveiként álmodozhatunk arról, hogy
a város jobb vendéglőiben egyszer majd kadarka sillert (ami legjob-
ban emlékeztet a hajdani városi borokra) szolgálnak fel üdvözlő-ital-
ként. Ennek jegyében választja ki évente a kiskőrösi zsűri az év
legjobb kadarka siller borát a Szentendrei Kadarka Kör felkérésére.
Idén serlegünket és elismerő oklevelünket – immáron másodszor –
a szekszárdi Schieber Pincészet  2016-os Abrakadarka siller bora
kapta. Áprilisi találkozónkon asztaltársaságunk is megkóstolhatja a
díjnyertes kadarkát. Várhatóan megosztó lesz, de – remélhetőleg –
nem cabernet-s jegyeket kérnek rajta számon, mert a kadarka más.

KőSZEGI ÁBEL
SZENTENDrEI KADArKA KÖr

medveczky ádám vezényelt
virágvasárnapon
A város hagyományos virágvasárnapi koncertjére idén április 9-én ke-
rült sor a Szentendrei református Gimnázium kápolnájában. Mozart
gyönyörű miséjét, a K. 194-es D-dúr Missa brevis-t a Musica Beata
Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar adta elő Medveczky Ádám
Kossuth-díjas karmester vezényletével.
Bokor Ágnes kórusvezető a nagy sikerű koncert után elmondta, nagy
megtiszteltetésnek érzik, hogy a világhírű karmester, Medveczky Ádám
vezényelt a szentendrei hangversenyen. A kórus június 4-ére kapott
meghívást a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola eseményére, ahol újra
előadják Mozart remekművét.
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programok
kIállítáS

FErENCZy MÚZEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Barcsay Terem
a FÉNy rÉGÉSzete
régészeti vándorkiállítás
Megtekinthető május 28-ig

MŰVÉSZETMALoM
Bogdányi u. 32.
levItáCIó
felugossy lászló, Bukta Imre 
és Szirtes János közös nagy kiállítása
Megtekinthető június 11-ig

BArCSAy MÚZEUM
Dumtsa u. 10.
reStart
a laptop mint műtárgy
Megtekinthető május 21-ig, keddd-va-
sárnap 10.00-18.00

VÁroSHÁZ GALÉrIA 
Városház tér 3.
HaJóval SzeNteNDrÉre 
kiss adél grafikusművész kiállítása
Megtekinthető május 26-ig a hivatal
ügyfélfogadási idejében

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
április 25. kedd 18.00
IN memorIam DeIm pál
Tisztelgés a Kossuth-díjas festőművész
előtt
Köszöntőt mond Gyürk Dorottya alpol-
gármester
Megnyitja Bukta Imre képzőművész
Megtekinthető május 21-ig, hétfőtől
péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között

INNoArT MŰHELy GALÉrIA
Szentendre, Főtér 20.
az erDő
Kopacz Mária festőművész kiállítása
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
11.00–17.00 között

SKANZEN GALÉrIA
Sztaravodai út
SkaNzeN 50
Jubileumi kiállítás
Megtekinthető október 31-ig

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
mINtHa a meSÉkBeN JárNáNk
Szentendre más-kÉp
Dukay Barna fotókiállítása
Megtekinthető április 28-ig

Nyárváró kiállítás
A Templomdombi Általános Iskola Vizu-
ális Műhelyének kiállítása

PóTKULCS SZENTENDrE
Fő tér 11.
május 5. péntek 19.00
kIállítáS-meGNyItó
verebélyi Diána szürrealista, szimbo-
lista művész festményei

APÁTI GALÉrIA
Kertész u. 10.
apátI aBkarovICS BÉla FeStő-
mŰvÉSz emlÉkkIállítáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

előaDáS

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.

április 27. csütörtök 18.00
Szentendre Szalon
kÖNyvBemUtató
Dr. S. Nagy János: 
emlék-képek Szentendréről
Egy Szentendrén született lokálpatrióta
festménygyűjtő gondolatai
A könyvet bemutatja P. Szabó Ernő mű-
vészettörténész

május 3. szerda 18.00
zSíroS keNyÉr extrákkal
vendég: Halász margit író
A közönséget zsíros kenyérrel és teával
vendégelik meg a könyvtár munkatársai  

KoLPING AKADÉMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz felől)
április 29. szombat 16.00
GoNDolatok a NemzettUDatról 
Dr. Szász István Tas orvos és író elő-
adása

PETőFI KULTUrÁLIS ÉS HA-
GyoMÁNyőrZő EGyESüLET
Stéger köz

április 28. péntek 18.00
keletkUtatóINk – GermaNUS
GyUla
Kiss Mao-Tun István vetítettképes 
előadása

SzíNHáz

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
Jegyek válthatók a PMK portáján (310
222), a dumaszinhaz.hu és a jegy.hu ol-
dalon.

április 29. szombat 18.00
SzíNHázkomÉDIa
Vígjáték két részben – premier
Szereplők: Ábrahám Edit, Czvetkó 
Sándor, Ivancsics Ilona, Szirtes Balázs,
Farkasházi réka, Kertész Péter, 
Nagy Enikő, Király Adrián
Az előadás az Ivancsics Ilona Színtársu-
lat Tavaszi előadássorozatának része
Bérletvásárlás: http://iiszt.jegy.hu/sea-
sonticket/buy/454/5

zeNe

DUNAPArTI MŰVELőDÉSI HÁZ, 
BArLANG 
Dunakorzó 11/A.

május 2. kedd 19.30
BorBÉly mŰHely
vendég: pocsai krisztina - ének
belépő: 1200 Ft, 
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
Jegyek a helyszínen válthatók 
a koncertek kezdése előtt 1 órával.

PóTKULCS SZENTENDrE
Fő tér 11.

április 27. csütörtök 19.00
t. C. CoStello koNCert
harmonika, folk, punk

május 6. szombat, 21:00
BlUe tIpS koNCert
Borszukovszky Flóra – ének, gitár
Makai Máté – gitár
Zsirai András – basszusgitár
Heatlie Dávid – dob
Műfaj: indie, garage, pop, rock

rEForMÁTUS GIMNÁZIUM, 
KÁPoLNA
Áprily tér 5.
április 30. vasárnap 18.00
zeNeI eStÉk
Fassang László orgonakoncertje

GyerekekNek

PArTI MEDVE
Városház tér 4.
május 5. péntek 18.00–22.00
pIzSamapartI 
avagy Kocka Kutya 
Kalandjai kedden 
és közvetlenül utána
koCkarmeSterek: 
Nacsa-Soós Mimi és Tóth olivér Artúr.
Jelentkezni lehet (és ajánlott!) a parti-
medve@gmail.com címen
részvételi díj: 4000 Ft/fő
A pizsamapartit minimum 10 és maxi-
mum 15 jelentkezővel indul

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!)

április 24. hétfő
16.15 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
18:00 AMErIKAI PASZTorÁL (108’)(16)
– f: Ewan McGregor,Jennifer Connelly,
Dakota Fanning
20:00 TEJBEN, VAJBAN, SZErELEM-
BEN (125’)(16) – Emir Kusturica filmje

április 25. kedd
16.40 BrAZILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M.Kiss Csaba filmje
18:30 PATErSoN (118’)(12) CINEBooK
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:35 DESIErTo - AZ ÖrDÖG orSZÁ-
GÚTJA (88’)(16) – feszültséggel teli
krimi

április 26. szerda
15.10 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine,Alan Arkin
17.00 BrAZILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M.Kiss Csaba filmje
18:40 SZÍVVEL-LÉLEKKEL (103’)(12E)
20:30 TELJESEN IDEGENEK (97’)(16)

április 27. csütörtök
15.50 LENGEMESÉK (64’)(kn.) – Berg
Judit meséje
17:00 A TÖKÉLETES GyILKoS (98’)(16)
– Pacskovszky József filmje – 18:38-
kor lenne így vége
18.35 KITüNőK – Török Katalin 
beszélgetéssorozata 

Vendég: Jermakov Katalin ötvösművész
19:00 ÉrETTSÉGI (128’)(16) NyISD KI 
A SZEMED! SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)

április 28. péntek
15:45 LENGEMESÉK (64’)(kn.) – Berg
Judit meséje
17.00 ELVESZVE PÁrIZSBAN (83’)(12)
18:30 1945 (91’)(12) – EGy P’ArToN AZ
ALKoTóKKAL SoroZAT
- Vendégünk: Török Ferenc filmrendező
20:10 A KÖr (105’)(12E) – f: Karen Gil-
len, Emma Watson,Tom Hanks

április 29. szombat
14.00 LENGEMESÉK (64’)(kn.) – Berg
Judit meséje
15:10 BÉBI Úr (97’)(6) családi animá-
ciós film
16:55 A KÖr (105)(12E) – f: Karen Gil-
len, Emma Watson,Tom Hanks
18.45 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor filmje – az egykori csodalóról
20:50 TŰNJ EL! (103’)(16E)

április 30. vasárnap
13:30 BÉBI Úr (97’)(6) családi animá-
ciós film
15.15 LENGEMESÉK (64’)(kn.) – Berg
Judit meséje
16:25 A KÖr (105’)(12E) – f: Karen 
Gillen, Emma Watson,Tom Hanks
18.15 TESTrőL ÉS LÉLEKrőL (116’)(16)
Enyedi Ildikó filmje
20:15 TŰNJ EL! (103’)(16E)

május 1. hétfő
13:30 BÉBI Úr (97’)(6) családi animá-
ciós film
15.15 LENGEMESÉK (64’)(kn.) – Berg
Judit meséje
16.30 A TÖKÉLETES GyILKoS (98’)(16)
– Pacskovszky József filmje
18.15 TESTrőL ÉS LÉLEKrőL (116’)(16)
Enyedi Ildikó filmje
20:15 TŰNJ EL! (103’)(16E)

május 2. kedd
15:00 1945 (91’)(12) – Török Ferenc
filmje
16.35 TŰNJ EL! (103’)(16E)
18.30 HATÁrTALAN SZErELEM
(113’)(12) LÉLEKMoZI SoroZAT 
(DunaP’Art Fimklub)
20:30 A TÖKÉLETES GyILKoS (98’)(16)
– Pacskovszky József filmje

május 3. szerda
16.30 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
18:15 TŰNJ EL! (103’)(16E)
20:05 MENEDÉK (124’)(12) – f: Jessica
Chastain, Daniel Brühl

Programok: www.partmozi.hu
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Színházi komédia
Április 29-én, a fennállásának 10. évét ünneplő Ivancsics Társulat az
évforduló alkalmából egy különleges színház komédiát ad elő.  A tár-
sulat művészeti vezetője, Ivancsics Ilona a darabról elmondta: „A finn
szerző darabja arról szól, hogy mi, színészek milyenek vagyunk, amikor
a közönség nem lát minket. Egy vidéki színtársulat életét mutatja be a
komédia eszközeivel. A végigkövetett próbafolyamat során, a bemuta-
tót megelőző napok sikereivel és kudarcaival találkozunk, amelyek va-
lójában rólunk, mindannyiunkról szólnak, adnak számunkra
vigasztalást és a humorának köszönhetően felhőtlen szórakozást. Ti-
zedik évfordulónkat ünnepelve, ezt a vígjátékot választottuk, hogy a
nézők betekintést kapjanak a kulisszák mögé, hogy aztán együtt ne-
vethessünk, talán még önmagunkon is.

a detektív Hamvas 
április 26-án szerdán, 17:30-tól 
a Váci utca 40. szám alatt Weiner Sennyei Tibor
költő, A detektív Hamvas címmel tart előadást és
vezet beszélgetést.
(A kapucsengő a 23-as)

arany-nap a p’art moziban
Kicsik és nagyok, de mindannyian
a költészet szerelmesei. Idén is
teltházas volt a P'Art mozi közös-
ségteremtő versmondása.  Ker-
tész József, a pilisi erdész immár
harmadik esztendeje hirdeti meg a
költészet napi programot, amelyre
évről évre egyre több verskedvelő
érkezik, hogy bearanyozza a mozi
kis kávéházát a szeretett vers el-
mondásával. Arany János 200.
születésnapja adta az apropót, és
költészetének gazdagsága a lehe-
tőséget a  kedvenc költemény 
kiválasztásához. A hangulatos
együttlétet muzsikájukkal tették
teljesebbé a megjelent zeneművé-
szek és műkedvelők.
Jövőre is várnak minden zene- és
irodalombarátot!

Jassó Gellért furulyán játszott, 
Blaskó Mihály fagotton



SPORT20 XXXI. évf. | 8. szám

Diákolimpiai selejtezők 
Gergi erna testnevelő tanár, diákolimpiai szakre-
ferens és a Szentendre városi Sportegyesülete
közös szervezésében zajlottak a diákolimpiai kör-
zeti selejtezők az izbégi focipályán április elején.
a versenyen – mely 18 csapat részvételével
három napig tartott – az izbégi, a Szent andrás és
a Barcsay általános iskola, illetve a Ferences és a
móricz Gimnázium képviselte városunkat. 

a körzeti döntőbe jutott csapatok
fiúk, 3. korcsoport:
Szent András Általános Iskola, Mátyás Király Általános Iskola (Pomáz),
Izbégi Általános iskola, Móricz Zsigmond Általános Iskola (Leányfalu)
fiúk, 4. korcsoport:
Izbégi Általános Iskola, a visegrádi és a budakalászi általános iskola,
Ferences Gimnázium
megyedöntőbe jutott csapatok
fiúk, 5. és 6. korcsoport: 
Ferences Gimnázium
lányok, 5. és 6. korcsoport: 
Ferences Gimnázium

egyre több induló a diákolimpián
Városunkban a Magyar Diáksport Szövetség körzeti szakreferense,
Gergi Erna koordinálja a diákolimpiai versenyeket, miután egy tragikus
haláleset miatt négy évig nem volt „gazdája” a rendezvényeknek. A ren-
geteg időt és energiát követelő szervezőmunkának köszönhetően idén
sokkal több csapat jelentkezett a versenyekre, mint a korábban.
„Munkám abból áll, hogy a diákolimpiai versenyeket minden sportág-
ban megszervezzem. A versenysorozat több ezer diákot mozgat meg.
Mindössze egy éve vagyok ennek a területnek a vezetője, de hiszem,
hogy a kitartó munkámnak meglesz a gyümölcse, így egyre több iskolát
tudunk bevonni a versenysorozatokba. Nehéz volt elindítani, de bíztunk
abban, hogy a színvonalas rendezésnek és az elért sikereknek köszön-
hetően az iskolák úgy látják, hogy van értelme benevezni, és akkor
előbb-utóbb ’önjáró’ folyamat lesz” – mondta a szakreferens.
Körzetünkben évek óta nem rendeztek atlétikai versenyeket, ezért most
nagy siker, hogy április 28-án az altiszti akadémia pályáján sikerült
megszervezni tíz iskola részvételével. – Ennek azért örülök nagyon,
mert az atlétika minden sport alapja, a legfontosabb sport a gyerekek
életében – mondta Gergi Erna.

a szentendrei körzet a legnagyobb
A diákolimpia lényege, hogy nem egyesületek, hanem iskolák közötti
sportverseny. Hasonlóan az oKTV-hez, a verseny legjobbjai plusz pon-
tokat kapnak, amit beszámítanak a felvételi pontszámokba. A ver-
senyre minden általános- és középiskola benevezhet, függetlenül attól,
hogy milyen fenntartású intézmény. Nincs kvalifikáció, a versenyen
bárki indulhat. A versenyszámok a körzeti fordulókkal kezdődnek, majd
következnek a területi és a megyei versenyek. A megyei győztesek jut-
nak be az országos elődöntőbe, onnan pedig a döntőbe. Pest megye
közel húsz körzetre van felosztva, ebből a legnagyobb körzet a szent-
endrei, melyhez 24 iskola tartozik. 
Sok helyi sportoló ért el kiváló eredményeket: egyéni indulóink (sport-
lövészet, kajak, úszás), a mezei futók vagy például a Szent András Ál-
talános Iskola szertorna csapata az országos döntőbe jutott, ami azért
nagyon elismerésre méltó, mert a diákolimpia felér egy magyar bajnok-
sággal. Gergi Erna elmondta, hogy tervei között szerepel a diákolimpián
elért eredményeket lapunkban rendszeresen megjelentetni, mert mél-
tán lehetünk büszkék városunk diákjaira.

Helyszín az izbégi sporttelep
A diákolimpiai körzeti versenyek megrendezését az önkormányzat köz-
reműködésével, a Szentendre VSE az izbégi sporttelep rendelkezésre
bocsátásával támogatja. A pálya üzemeltetője a Szentendre Városi
Sportegyesület, melynek tagjai nagy szerepet vállaltak a pályák előké-
szítésében, a versenyek lebonyolításban. Az egyesület vezetője, Szent-
endre Város Sporttanácsnoka, Dombay Zsolt és Gergi Erna
szakreferens szoros partneri együttműködést alakítottak ki a minél

színvonalasabb rendezés és jobb eredmények elérése érdekében. 
– Nagyon örülök az eddigi sikereknek, hiszen több száz diák sportolt
az izbégi sporttelepen, és külön öröm, hogy számos szentendrei iskola
is a továbbjutók között van. A sporttelep a labdarúgó-mérkőzések meg-
rendezésére alkalmas, de szeretnék több sportág lebonyolításában is
részt venni, mint például az atlétikai versenyszámok, melyek a városi
sportstratégiának is fontos részét képezik – mondta a sport-
tanácsnok.

Élénk diák-sportélet 
március utolsó hétvégéjén nagy élet volt volt az izbégi sportpályán:
hosszú kihagyás után idén újra megrendezték a Sulifoci bajnokságot,
amely Dombay zsolt városi képviselő és sporttanácsnok egyik fő vál-
lalása volt.

A városvezetés sportkabinetjének, valamint a Szentendre Városi Sport-
egyesület célkitűzéseiben kiemelt hangsúllyal szerepel a városi tömeg-
és versenysport, illetve a diáksport fellendítése. Az utóbbi érdekében,
az önkormányzat és az egyesület közösen rendezik meg a háromfor-
dulós Sulifoci bajnokságot, melynek első fordulója nagy sikerrel zajlott
március utolsó hétvégéjén. A versenykiírás szerint három korcsoport-
ban – alsó tagozatosok, felsősök és középiskolások – zajlottak a mér-
kőzések, a végeredményt pedig a három forduló összesített eredménye
adja majd meg. 
az első forduló eredménye:
I. korcsoport: I. Szent András iskola, II. Barcsay iskola, III. Templom-
dombi iskola, IV. Agy Tanoda, 5. Izbég
II. korcsoport: I. Ferences Gimnázium, II. Izbégi iskola, III. Templom-
dombi iskola, IV. Szent András iskola, V. Barcsay iskola
III. korcsoport: I. református Gimnázium, II. Ferences Gimnázium, III.
Móricz Gimnázium, IV. Petzelt iskola
„Szentendre Város minden tanintézménye képviselteti magát egy kivé-
tellel. 14 iskola közel 250 diákja és testnevelői vettek részt a rendez-
vényen, melynek megrendezése komoly előkészületi munkát és
szervezést igényelt. A VSZ nZrt.-nek köszönhetően a sporttelep a ren-
dezvény rangjához méltó állapotban várta a versenyzőket, az SZVSE
felnőtt csapatának játékosai pedig önzetlenül és nagy lelkesedéssel
segítették a mérkőzések lebonyolítását. Már ez az első alkalom meg-
erősített abban, hogy folytatnunk kell a Sulifocit, és újra hagyományt
teremteni belőle. remek volt a hangulat, a tanárok és a diákok is jól
érezték magukat a rendezvényen” – mondta Dombay Zsolt, aki SZVSE
labdarúgó szakágának is vezetője.
Petricskó Zoltán sportért felelős alpolgármester segítségének köszön-
hetően az önkormányzat 600 ezer Ft-tal járul a rendezvény sikeréhez,
melyet a szervezők a csapatok díjazására fordítanak. Minden résztvevő
iskola kap sporteszközöket, a korcsoportonként első három helyezett
csapat, illetve az egyéni díjazottak pedig magas összegű sportszervá-
sárlási utalványban részesülnek.
A Sulifoci szabályai szerint egy csapat 16 játékosból áll, akik közül hat
lehet igazolt, a többi amatőr. Utóbbiaknak lehetőségük nyílik, ha kedvet
kapnak a rendszeres sportoláshoz, akár a Szentendre VSE adott kor-
osztályú csapataihoz csatlakozni, és versenyszerűen focizni. 

Az izbégi sportpályán szeretettel várják a szurkolókat a Sulifoci 2. és
3. fordulójára április és május utolsó péntekén, 9 órától! 



Nyuszifutás 2017
2017-ben már negyedik alkalommal rendezte meg az önkormányzat
a Szentendrei kinizsi Honvéd egyesülettel közösen, Nyuszifutás
néven jótékonysági futóversenyét, mellyel 320 regisztrált résztvevő
több mint 400 kg tartós élelmiszert adott össze rászorulók számára.

Az eseményt április 8-án, szombaton rendezték meg a P’Art Ház (Duna-
korzó 18.) előtt és a Duna-korzó teljes hosszán. A rajt a ház előtt volt
11.00 órakor, a mintegy 2 km-es szakaszt a rév utcánál visszafordulva
a kerékpárúton lehetett megtenni futva, gyalog, sétálva vagy babako-
csival. A nevezési díj tartós élelmiszer volt, amit a P’art Mozi épületé-
ben, a közösségi szolgálaton lévő gyerekek segítségével gyűjtöttek és
osztanak szét a Szentendrei Szent Erzsébet Karitász munkatársai, a
szentendrei rászoruló családok részére.
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a regisztrálók száma, tavaly több
mint 200 induló volt és 400 kg élelmiszer gyűlt össze. 2017-ben 320
regisztráció érkezett és szintén 400 kg tartós élelmiszert adtak össze
a résztvevők.
Nem ez az egyetlen gyűjtőakciója a városnak, a karácsonyi időszakban
Mikulásfutás néven hasonló versenyt rendezett az önkormányzat, ahol
kétszer ennyi indulóval és több mint kétszer ennyi, azaz 1,2 tonna tartós
élelmiszerrel tudják a rászorultakat támogatni.
Jellemző tendencia, hogy sport- és civilegyesületek, melyek közös csa-
patokban indulnak, nagyobb mennyiségű élelmiszert adományoznak.
Mint minden városi sporteseményen, ezen a két rendezvényen is részt
vesz Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
A jótékonysági futás rendszeres támogatói: SZEKE Klub, Szentendrei
Kinizsi Honvéd SE, Szentendre Városi SE, Szilágyi Pékség, Mester Péter
–  Püspökmajor-lakótelepi zöldségesbolt.
Fotók a Nyuszifutásról: http://szentendre.hu/nyuszifutas-2017/

Női focitorna Izbégen
a Szentendre városi Sportegyesület szervezésében női focitorna in-
dult. az első találkozót április 15-én rendezték, a következő találko-
zók időpontja április 29-én és május 13-án lesz 10-13 óra között az
izbégi focipályán.

Az SZVSE szervezésében újra elindult a női focitorna. A város női csa-
pata pár éve szerveződött, s most, kis szünet után újra nagy lendülettel
indulnak neki a versenyeknek. A csapat edzői, Szijj László és Petrovics
Balázs nagyon bizakodóak, hiszen míg a térség női csapatai sorra be-
dobják a törölközőt, a szentendrei lányok, asszonyok remek formában
vannak. A 25 fős keret vegyes korosztályú, de korhatártól függetlenül
mesterien bánnak a bőrlabdával a zöld gyepen. Az edzések a Kőzúzó
utcai és az izbégi pályán zajlanak, már heti három alkalommal, s a fel-
készítés a csapat jó erőnlétén is látszik.
A most kezdődött női torna mérkőzései Isaszeg, Kerepes, Gyömrő, Du-
nakanyar SE és Szentendre csapatai között zajlanak. Szijj László tré-
nertől megtudtuk, négy-öt kimondottan tehetséges, nagy
labdaérzékenységgel megáldott  játékos van a szentendrei csapatban,
így már csak a szurkolás marad hátra, hogy a lányok bizonyítsanak a
tavaszi tornán.
Az április 15-i mérkőzés eredményei: 1. Kerepes, 2. Dunakanyar SE, 3.
Isaszeg, 4. SZVSE, 5. Gyömrő.
A további mérkőzésekre minden érdeklődőt szeretettel vár a szervező,
az SZVSE! Izbégi focipálya: április 29. és május 13., 10.00-13.00-ig.

SPORT 212017 | április 24. 
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aDáSvÉtel

Éléskamra – régi ízek boltja. Házitej,
bor, sütemény. Szentendre, Attila u. 12.
Nyitás: március 1.

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

Jó állapotú használt bútorok, lakásfel-
szerelési cikkek, fagyasztóláda, cipők,
ruhák kedvező áron eladók. Megtekint-
hetők Szentendrén. Tel. 06-20-251-
0892.

Kósza Sipos László festmények eladók.
Tel. 06-30-439-0616.

álláSt kíNál

Nyelveket beszélő recepcióst szentend-
rei munkahelyre felveszünk heti három-
szor 10 órára augusztus végéig.
Pedagógusok, diákok jelentkezése ese-
tén megoldható a június közepén kez-
dés. Elvárás: kommunikatív készség,
internethasználat. Tel. (26) 310-909.

Szeretnél egy klassz olasz-magyar
bisztróban dolgozni Szentendrén? Ha jó
szakács vagy, tudsz önállóan dolgozni,
szereted a kihívásokat, várunk csapa-
tunkba! Az info@basilico.hu email címre
küldd el jelentkezésed, leveled tárgya 
legyen: szentendrei szakács. 
Tel. 06-30-373-9027.

Friss nyugdíjas hölgyek figyelem! 
Szentendrei kis ABC-be keresünk kise-
gítő munkatársnőt napi bejelentéssel.
Jó nyugdíjkiegészítés. Tel. 06-30-952-
8389, e-mail:
laszlojozsef49@gmail.com.

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

Szentendrei éttermünkbe idegennyelvet
beszélő felszolgálót, valamint pultost
felveszünk. Korrekt bérezés, hosszú
távú munkalehetőség. Jelentkezés: ma-
estro.szentendre@gmail.com címen
fényképes önéletrajzzal. 

Kereskedelmi ügyintézőt keresünk
szentendrei irodánkba. Önéletrajzokat
az info@alukov.hu címre várjuk. 

Szentendrén, frekventált belvárosi étte-
rem munkatársakat keres felvételre
hosszú távra. Lendületes csapatunkba
szakács, konyhai kisegítő, pultos, fel-

szolgálók jelentkezését várjuk. Tel. 06-
70-529-2242.

Pék kerestetik! Szeretnél az ország
egyik legklasszabb kézműves pékségé-
nek szentendrei egységében dolgozni?
Ha jó pék vagy, tudsz önállóan dolgozni,
szereted az igazi kovászos kenyeret és
a kihívásokat, várunk csapatunkba! Az
info@basilico.hu email címre küldd el
jelentkezésed, leveled tárgya legyen:
szuperpék. Tel. 06 30 373 9027.

eGÉSzSÉG

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

Gerincszerviz jáde köves masszázsá-
gyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban. To-
vábbi szolgáltatásaink: talpmasszázs.
Flabélos. Bioptron fényterápia. Bejelent-
kezés: 06-20-526-8909.

Érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
széndioxid-kezelés. Tel. 06-30-340-
1392.

Akupunktúra magánrendelés a
Szentendrei rendelőintézetben.
Fogyókúra támogatása, allergia
kezelése, fájdalomcsillapítás. Be-
jelentkezés: 06-30-831-1934. ren-
del: dr Bor Márta allergológus,
immunológus. www.bormarta.hu

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőnkben vagy az Ön otthoná-
ban! Csipak Zoltán gyógymasszőr, 06-
20-595-3057.

kIaDó lakáS

Kiadó Szentendrén 120 nm alapte-
rületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-70-
561-2207.

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

Szentendrén., központhoz közel szoba
kiadó dolgozó vagy tanuló, egy vagy két
férfi részére. Tel. 06-20-292-0927.

lakáS, INGatlaN

Surányban felújított ház gyönyörű kert-
tel 11,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-70-
600-1807, www.iranysurany.hu.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpano-
rámás, 1601 nm-es ingatlan, áron alul
eladó. Víz, villany van, 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsös-
sel. Irányár: 16,5 millió Ft. Web:
telek.dago.hu Tel. 06-30-602-0232.

Eladó Szentendrén 3 szintes, 120
nm alapterületű családi ház csen-
des helyen, HÉV-állomáshoz közel.
Tel. 06-70-561-2207.

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

rÉGISÉG

Magas áron vásárolunk minden-
nemű antik és retro tárgyakat!
Apróságtól a bútorig!
Bútorokat (koloniált is), porceláno-
kat, kerámiákat, bronzokat, órákat,
ezüstneműket, festményeket, ké-
peket, hanglemezeket, varrógépet,
gyűjteményeket. Hagyatékokat!
Díjtalan kiszállás, értékbecslés!
Nárai Erika, 06-20-365-1042,
antikceg@gmail.com.

SzolGáltatáS

Takarítás, gyermekfelügyelet! Megbíz-
ható, leinformálható, középkorú nő 20
éves gyakorlattal vállal takarítást, vasa-
lást, gyermekfelügyeletet és napközbeni
idősgondozást. Szentendrén lakom. Tel.
06-20-585-5857.

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

Magánházaknál éves takarítást, ablak-
tisztítást, takarítást vállal cégünk. Ha fá-
radt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.
Tel. 06-70-284-3387.

Magánszemélyek személyi jövedelem-
adó bevallásának elkészítése, szemé-
lyesen vagy online rövid határidővel az
állomásnál lévő könyvelőirodában, vagy
a yelloni.konyveles@upcmail.hu címen.
Tel. 06-20-570-3419, (26) 786-892.

Bútorkészítés! Egyedi méretű bútorok,
gardróbok, konyhák készítése, laminált
parketta lerakása. Tel. 06-20-349-2224.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigete-
lés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-
578-1468.

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

Esküvői videó! www.amoretto.hu. Tel.
06-30-991-7275.

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.

Kertépítés! Cégünk specialitása: 
burkolatok, utak, kocsibehajtók, járdák, 
támfalak kivitelezése, gépi földmunka.
Tel. 06-20-341-4585.

ÜDÜlÉS

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

Üzlet

üzletnek és irodának alkalmas helyisé-
gek kiadók a belvárosban (Kossuth–
Petőfi utca sarok). Tel. 06-20-585-4055.

Szentendre központjában pinceétterem
kerthelyiséggel kiadó. Tel. 06-20-437-
1153.

Szentendre belvárosi (Fő tér) 60 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-296-
6962.

Szentendre belvárosában, a Dunakorzó-
tól 40 méterre, utcafronton lévő 20 nm-
es üzlet/irodahelyiség kiadó. Tel.
06-30-851-0526, 06-30-290-6608.

GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészKedd: 17:00–19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

m o S o l y   J ó G a

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

tel: +36-20-9727373 
www.krisztinews.com/joga

Ingyenes fogászati 
szűrés!
Szentendre város Önkormányzatá-
nak támogatásával nyolcvan, szent-
endrei lakhellyel rendelkező, 30-50
év közötti személy ingyenes fogá-
szati szűrése indult februártól.
A program helyszíne: Szentendre,
Nap u. 42., minden hétfőn 16-20-ig.
A jelentkezéseket a 06-20/288-1525
telefonszámon, vagy a drtomkamo-
ric@gmail.com e-mail címre várják. 
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Szentendrei Sörmajális
Duna-korzó, április 29-30. és május 1.

április 29. szombat

NAGySZÍNPAD
12.00-19.00 Szentendrei Nagyszínpad 
Könnyűzenei Tehetségkutató verseny
19.30-20.30 Dizzy Dog Együttes
21.00-22.30 Deák Bill Gyula és zenekara
22.30-24.00 Utcabál

LÁZÁr CÁr TÉr
17.00-19.00 Görög táncház

április 30. vasárnap

NAGySZÍNPAD
17.30-18.30 The Fibrillators zenekar
19.00-20.30 Mary PopKids zenekar
21.00-22.30 Pál Utcai Fiúk zenekar
22.30-24.00 Utcabál

május 1. hétfő

NAGySZÍNPAD
14.30-14.50 a Vujicsics Tihamér Zeneiskola fúvószenekara 
és szaxofon kamarazenekara (felkészítő tanár: Nagy Viktor és Czifra
Gergely)
14.50-15.10 Csillagszeműek Néptánccsoport bemutatója
15.10-15.30 No Comment Hip Hop Sport és Kulturális Egyesület 
bemutatója
15.30-15.50 Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK bemutatója
16.00-16.30 Body Holly Dance Club növendékei és az Euro-Gym 
felnőtt csapatának bemutatója
16.45-17.15 Pink Panthers Akrobatikus rock And roll csoport 
bemutatója
17.30-18.00 Bailar Tánciskola táncbemutatója
18.15-18.45 Welldance Sportegyüttes bemutatója
19.00-19.30 Zumba Éva és tanítványai bemutatója
20.00-21.30 Schwartz Dávid Legbelül lemezbemutató koncert

TÁrSProGrAMoK
Dunaparti Művelődési Ház 10.00-17.00
Kézműves foglalkozások a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesü-
let és a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének közreműködé-
sével, valamint sakkfoglalkozás Tusák József sakkmesterrel
Lázár cár tér 10.00-13.00
rendőrségi bemutató

a Szentendrei Sörmajálist április 29. és május 1. között rendezik meg a Duna-korzón. a három nap alatt koncertek – köztük Deák Bill Gyula,
pál Utcai Fiúk –, könnyűzenei tehetségkutató verseny, sörkülönlegességek, gasztronómiai élmények, utcabál, gyermekprogramok várják a
látogatókat. 

Szentendre városa a kulturális és gasztronómiai fesztiválok sokaságát szervezi egész évben. Viszont ha május 1., akkor majális, és ha majális,
akkor: szabadtér, sör, virsli, gasztronómiai élvezetek és koncertek. Ezért gondoltuk, hogy az immár negyedik éve megrendezett, nagy népszerű-
ségnek örvendő Szentendrei Sörfesztivált és a hagyományos elemekre épülő Majálist egybevonva, ebben az évben SÖrMAJÁLIST rendezünk.
A háromnapos fesztivál gazdag programválasztékában minden korosztály megtalálja a számára érdekeset. A három nap alatt számos koncert
– köztük Deák Bill Gyula, Pál Utcai Fiúk –, a „Szentendrei Nagyszínpad” könnyűzenei tehetségkutató verseny, sörkülönlegességek, gasztronómiai
élmények, utcabál, gyermekprogramok várják a látogatókat. Hétfőn a szentendrei civil szervezetek és egyesületek is helyet kapnak a rendezvé-
nyen, ahol a hagyományos főzés mellett a szentendrei sportegyesületek bemutatóját is láthatjuk majd a Duna-korzón.


