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Eladó ingatlan

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, 4829 hrsz-ú, természetben az
ady E. út 88. sz. alatt lévő
kivett lakóház, udvar megnevezésű 
önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Minden szükséges információt a pályázati 
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei 
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdál-
kodási Irodáján vehető át, 
illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal
vagy http://ingatlan.com/22146362 
weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
2017. június 2. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

felhívás Semmelweis Díj 
javaslattételére

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 posztu-
musz nem adományozható.

Javaslatot tehetnek: 
- A díj adományozására a polgármesternél

javaslatot tehet a SZEI Intézményvezetője
és közalkalmazotti tanácsa.

- A díj adományozását a javaslattételre jogo-
sultaknál 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) 

pályázatpályázat

Szentendre város Egészségügyi 
Intézményei (Kanonok utca 1.) 
sebész-traumatológus szakorvost keres
a munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: Intézményünk sebészet-
traumatológia szakrendelésén 
szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek: sebész és/vagy traumatoló-
gus szakvizsga
Benyújtandó iratok: motivációs levél,
szakmai önéletrajz, végzettséget, szak-
vizsgát igazoló dokumentumok máso-
lata, MOK tagság igazolása, működési
engedély.
További információ: dr. Pázmány Anna-
mária intézményvezető, (26) 501-440,
szei@szeirendelo.hu

Szentendre város Egészségügyi Intéz-
ményei (Kanonok utca 1.)  pályázatot ír
ki belső tereinek takarítására

Az ajánlatok beadási határideje: 
május 19., 13.00
A pályázati dokumentáció átvehető
május 3-18. között munkanapokon 10-
14.00 között a SZEI titkárságán. Tar-
talma: pályázati kiírás, a vállalkozási
szerződés tervezetét, a SZEI Infekció
kontroll kézikönyv takarítási –fertőtle-
nítő utasítás, átláthatósági nyilatkozat.
május 10-12. között a délelőtti órákban
lehetőséget biztosítanak megbeszélésre
és bejárásra a SZEI műszaki igazgatójá-
val történő előzetes egyeztetés alapján:
(26) 501-440/115, 06-20-599-5325,
muszka@szeirendelo.hu
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E-töltőállomások

még idén, három helyszínen létesül elektro-
mos töltőállomás Szentendrén, miután a
város elnyerte a Nemzetgazdasági miniszté-
rium pályázati támogatását.
Szentendre Város Önkormányzata a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által kiírt „Jedlik
ányos Terv” pályázaton 7.428.000 Ft támoga-
tást nyert elektromos töltőállomások megva-
lósítására. Ennek köszönhetően a városban
három helyszínen létesül 2 x 22 kW-os teljesít-
ményű töltőállomás még ebben az évben. Ter-
vezett helyszínek: Bolgár utcai, Paprikabíró
utcai és a Vasúti villasori parkolók.

megszépült épületek
Hivatalosan is átadták a nemrégiben felújított
Kossuth utca 15. számú épületet. 

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Petricskó
Zoltán alpolgármester, a belvárosi körzet kép-
viselője elmondta, hogy egyik fő vállalása a
belvárosi házak felújítása volt. Ebben a ciklus-
ban megújult a Dunakorzó 18. számú épület, a
Dumtsa u. 12. számú épület, a Pátriárka utcai
Toldy-pince, a háziorvosi rendelő, a HéV-alul-
járó, most pedig a Kossuth utca gazdagodott
egy gyönyörűszép épülettel. Köszönetet mon-
dott a precíz munkáért a vállalkozóknak, il-
letve Kolozs János városi főmérnöknek és a
Városfejlesztési iroda munkatársainak 
Hozzátette, hogy a felújítások sorozata nem
áll meg: folyamatban van a posta előtti tér át-
alakítása, és tervezés alatt van a Kossuth. u.
4. számú épület homlokzatfelújítása.

Kulturális, sport- és gasztrosziget a Dunán
április közepén már a Duna hullámain lebegett a belváros új látványossága, a több funkciós víziszínpad-kikötő-grillétterem-kávézó a Görög
Kancsó Étteremmel szemben. a szakszóval úszóműnek nevezett új vízi létesítmény május végére nyílik meg a nagyközönség előtt. 

A turisztikai szempontból is előnyös új beru-
házás a korzóról a folyóra nyúló mólóval elér-
hető közelségbe hozza a természetet és
sokféle lehetőséget rejt magában. 
Szalay Péter, a Görög Kancsó étterem tulajdo-
nosa és Pásztor Zoltán, a belvárosi rév üze-
meltetője két évvel ezelőtt határozta el, hogy
a Dunára kifutó úszóművet megvalósítja.
Mindketten a víz és a vízi sportok szerelmesei,
gyerekkorukat folyó-közelben töltötték horgá-
szással, kajakozással, így, ahogy mondják
„szívük csücske” a Duna. A városvezetés ter-
vei között már régóta szerepelt egy olyan vízi-
színpad létesítése a Dunán, ahol turisztikai
attrakcióként kulturális eseményeket lehet
megrendezni. A látványtervek megszületése
után dr. Török Balázs városfejlesztési alpol-
gármesterrel zajlottak az egyeztetések és tár-
gyalások a megvalósításról. A vállalkozók és
a város elképzelései tehát találkoztak, így az
ötletből idén májusra megvalósult a „Görög
sziget” a Dunán. A város a beruházást több
mint 2,5 millió forinttal támogatta, ebből épült
meg a közösségi napozóterasz rész, mely
egyben a rendezvények helyszíne lesz. A töl-
tésoldalba akár száz érdeklődő leülhet és hall-
gathatja az irodalmi és zenei kamaraelő-
adásokat. A tervek között szerepelnek sport-
rendezvények is: jóganap vagy sárkányhajó-
sok műsora, kajak-kenu verseny – a
tulajdonosok mindenre nyitottak. 
Szalay Péter és Pásztor Zoltán nagyon hálá-
sak a város támogatásáért, illetve az ön-
kormányzati dolgozók munkájáért. Külön ki-
emelték Vincze Viktóriát, aki a háttérmunkák-
ban, szervezésben, egyeztetésben rengeteget
segített.
Az impozáns építmény terveit a Hajtó-Művek
Kft. csapata készítette el Lantos Gyula okle-
veles hajómérnök vezetésével, s ezután az en-
gedélyeztetési eljárások hosszú és fáradt-
ságos szakasza következett. Az építés április
végén kezdődött, nagyon jó tempóban halad,
így a tulajdonosok terve szerint május végére
megnyílik a grillhajó.

Az északi vörösfenyővel borított „fedélzetre”
lépve az első tapasztalat a látványon túl, hogy
az úszómű nagyon stabil és minden részlete
gondosan kialakított. A teraszra fém csigalép-
cső vezet fel, itt helyezték el a grillteraszt és a
kávézót a kis konyhával, melyre faborítás
kerül. A teraszt látványos  vitorlavászon nap-
ernyők védik a napsütéstől. 
Egykor Szentendrén, hasonlóan a budapesti
Római parthoz, mólók hosszú sora ívelt a Du-
nára, mellettük fából épített csónakházak és
öltözők sorakoztak. Ma már az előírások sze-
rint a vízi kikötőket-stégeket le kell vizsgáz-
tatni, őrzésükről és a megfelelő biztonsági
eszközökről is gondoskodni kell. A laikus
szemlélő nem is gondolja, hogy a vízi jármű-
vekre és építményekre milyen szigorú szabá-
lyok vonatkoznak. A szentendrei úszómű
egyedi darab, már két vizsgán átesett, s a har-
madik után úgynevezett U-számot kap, ugyan-
úgy, mint a hajók, ez afféle rendszám a folyón
közlekedő vagy álló járművekhez, építmények-
hez. Ötévente újabb vizsgákat kell tennie az
úszóműnek, hogy az előírásoknak megfelel-
jen. Ezen túl – miután a Duna már nem Szent-
endre közigazgatási területe –, a tulajdono-
soknak mederhasználati díjat is kell fizetniük
a Magyar államnak.
Az úszóműn a nyitvatartási időben külön sze-
mélyzet gondoskodik majd a fedélzeten tar-
tózkodók biztonságáról. éjszaka zárt kapu,

kamerarendszer és éjjeliőrök védik majd a lé-
tesítményt.
További újdonság lesz, hogy a régi dízelhajó
felújítva, a jövő évtől városnéző kishajóként
üzemel. A hajó belső terei faborítást kapnak a
nosztalgia jegyében. A felújított hajón az uta-
sok a belvárosi szakaszon rövid városnéző
utakra indulhatnak a Postás-strandtól a Pap-
szigetig. Csodás panoráma tárul majd eléjük,
hiszen a város a folyóról nézve mutatja leg-
szebb arcát. Budapesten már nagyon népsze-
rűek a sigthseeing-hajók, s most Szent  endrén
is lesz ilyen látványosság. Az utazás kiegészül
helytörténeti előadással, megismerhetik a lá-
togatók a város történetét.
A kishajók a stégnél kötnek majd ki, csakúgy,
mint az erre evező vízi-turisták kenui, kajakjai,
melyek őrzött vízi-parkolóban várakozhatnak
tulajdonosaikra, amíg azok városnéző és
gasztrotúrájuk után visszatérnek a fedélze-
tükre. A parkolási díjért cserébe a kikötött
hajók itt biztonságban lesznek az úszómű
nyitvatartási idejében.
Szalay Péter bízik az új létesítmény sikerében,
s példaként azt az olaszországi kisvárost hozta
fel, ahol a tengerre hosszú kilométereken ke-
resztül telepített fapallón sétálhatnak a turisták.
A „vízenjárás” semmivel össze nem hasonlít-
ható érzése hatalmas látogatottságot generált
a kisvárosban, remélhetőleg Szentendrére is
sok látogatót vonz az új látványosság.      SZ. N.

járdafelújítás 
felújíttatja a város a háziorvosi rendelő előtti,
rossz állapotú járdaszakaszt. a munka várha-
tóan május közepére elkészül.
A héten megkezdődik a Bükkös-parton a házi-
orvosi rendelő előtti járdaszakasz felújítása. A
20 méteres szakasz felújítását a Városi Szol-
gáltató Nonprofit Zrt végzi, a munkálatok vár-
hatóan május 15-ig fejeződnek be.
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Kerényi játszótér eszközeinek áthelyezése
Több lakossági bejelentés érkezett a Kerényi játszótérrel kapcsolatban, mely szerint a játszótér
zárt és rossz megközelíthetősége miatt kevésbé kihasznált a gyermekes családok részére, és in-
kább az éjszakai hangoskodás, randalírozás helyszínévé vált. 
Ennek megfelelően a városvezetés a helyi lakosok és gyermekeik érdekeit szem előtt tartva olyan
fejlesztéseket szeretne végrehajtani, amely a polgárok kényelmét, komfortérzetét, mindennapjait
leginkább szolgálja.
Ennek érdekében szervezzük a játszóterek átalakítását is, mely során a Kerényi játszótérről a 
játékokat a Czóbel-parkba, illetve más játszóterekre vinnénk kiegészítve, illetve bővítve az ott 
található játékok körét.
A munkálatokat előreláthatóan a nyár elején végezzük el, így arra kérjük a lakos-ságot, hogy ha
bármilyen észrevételük, javaslatuk van az átalakítással kapcsolatban, jelezzék a Városi ügyfél-
szolgálatnak (2000 Szentendre, Duna-korzó 18., tel.: 26/300-407, ugyfelszolgalat@szent-
endre.hu) A területen található játékok: libikóka, madárfészek hinta, körhinta, babaház, hinta,
kombinált mászókák, egyéb forgó játékok.

KUDETT KRISZTINA VáROSI ZÖLDREFERENS

föld napi 
kiállítás 2017
Idén is nagy sikerrel nyílt meg szentendrei
óvodások és iskolások alkotásaiból a Föld
napi kiállítás a Ferenczy Múzeumban. A téma
ebben az évben az életet adó fa volt. Az újra-
hasznosított anyagokból készített, ötletgaz-
dag kompozíciókat április 21–30. között
lehetett megtekinteni a Ferenczy Múzeumban,
s ez idő alatt gyűjtötték a közönségszavaza-
tokat is.
A Szentendrei Önkormányzat és a Ferenczy
Múzeumi Centrum közös Föld napi pályáza-
tára 19 alkotás érkezett. A szabadtérre készült
pályaműveket eredetileg a Duna-korzón állí-
tották volna ki, a zord időjárásra való tekintet-
tel az alkotások bekerültek a Ferenczy
Múzeum kertjébe, udvarára és fogadóterébe.
A kiállítás-megnyitón a Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola ütős-tanszaka zenélt, Bártfai Zoltán
tanár vezetésével. Beszédet mondott Kassai
Hajnal, a múzeum általános igazgatóhelyet-
tese és Szakács Imre festőművész, a rendez-
vény ötletgazdája. Az önkormányzat díjait
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester adta
át. A kiváló pályamunkák közül nehéz volt a
választás, hiszen a diákok idén is brillíroztak
ötletben és kivitelezésben egyaránt.

a nyertesek
Óvoda
1. hely – életfa – ágh István verse nyomán –
Egres úti tagóvoda – Méhecske csoport (óvó-
nők: Eőry Brigitta és Simon Ildikó)
2. hely – Levelek a fától – Szentendre Evangé-
likus zenei óvoda

3. hely – Villany körtéfa – Szivárvány tag-
óvoda, Süni csoport (óvónők: Bodzás Kinga és
Gulyásné Szaluter Erzsébet)

általános iskola
1. hely – A jövő zöld – Szent András ált. Isk.,
rajzszakkör (tanár: Nagy Anna)
2. hely – Utolsó esély – Barcsay Jenő ált. Isk.
6. osztály (tanár: Varga Anna)
3. hely – Mesebeli ezüsterdő fája – Barcsay
Jenő ált. Isk. 5. osztály (tanár: Kovács Marcsi)
3. hely – Kivirult a palackfa – Szent András
ált. Isk., 3.a oszt., (tanár: Petrovicsné Varga
Viktória)

Középiskola
1. hely – Földlabda – Petzelt József Szakgim-
názium és Szakközépiskola, 9.V osztály tanu-
lói, tanár: Aladics Antal
2. hely – Fásláda I-IV. – Petzelt József Szak-
gimnázium és Szakközépiskola, 10. osztályok
tanulói, tanár: Aladics Antal
3. hely –A Tudás fája – Petzelt József Szak-
gimnázium és Szakközépiskola,
10.H osztály tanulói, tanár: dr. Szandi-Varga
Péter

REC pedagógus különdíj
Petzelt József Szakgimnázium és Szakközép-
iskola tanárai: dr. Szandi-Varga Péter és Ala-
dics Antal

Közönségdíj 
1. helyezett, 689 szavazattal: Villany körtéfa 
Közönségdíj 2. helyezett, 664 szavazattal:
„Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa”
– a Szentendrei Református óvoda gyermekei
és pedagógusai
Közönségdíj 3. helyezett, 242 szavazattal:
Mesebeli ezüsterdő fája 
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föld napi takarítások
A Föld napi várostakarítások között a
Kálvária környékét tisztította meg a II.
Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gim-
názium 2.a osztályos kisdiákjaiból álló
csapat Motesiczky Mariann tanárnő ve-
zetésével. Szintén a napokban tették
rendbe a Magyar Tartalékosok Szövet-
sége tagjai Bíró Sándor vezetésével
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmű-
vész II. Világháborús emlékművét. 

április 24-én nagytakarítást tartottak a
Dunakanyar Se röplabdásai és labdarú-
gói. Egy konténer és 15 zsák szemét
gyűlt össze a sportpálya környezetéből.
Az egyesület köszöni az eszközöket, me-
lyet az Önkormányzat biztosított, és kö-
szöni sportolóinak, a szülőknek és
edzőknek a szorgalmas munkát!

Lapunk megjelenésekor még zajlottak a
tavaszi takarítások városzerte, legköze-
lebbi lapszámunkban beszámolunk az
akciókról.
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Összefoglaló 
az utcafórumokról
Legutóbbi megjelenésünk óta három utcafórumot tartottak: április 24-
én a Rózsa kerti, 25-én a felső-pismányi, 26-án pedig a szamárhegyi
lakosokat várta a körzetek képviselője – Kun Csaba, pintér ádám,
petricskó zoltán –, illetve verseghi-Nagy miklós polgármester a mun-
katársaival.

Rózsa kert
A fórum egyik fő témája a korábbi Casino épületében működő rendez-
vényközpont túl zajos működése volt, a másik pedig, hogy hétvégén,
esténként fiatalok randalíroznak a Duna-parton és a Postás strand kör-
nyékén, ezért kérték, hogy a rendőrség küldjön ide járőröket. 
Szóba került még a Szentendre és Vidéke lap terjesztése, a HéV-alul-
járónál várostérkép kihelyezése. A polgármester elmondta, hogy min-
dent megtesznek a SzeVi jobb terjesztése érdekében, ezért a város
több pontján elosztóhelyeket jelölnek ki, hogy a lakosok könnyen hoz-
zájuthassanak. A várostérkép készítése már folyamatban van, május
végén készen lesz, az aszfalton pedig festett nyilak jelzik majd a Cent-
rum felé vezető utat.

felső-pismány
Ezen a területén a legnagyobb gond a közlekedéssel van. A lakók sze-
rint a Cseresznyés úton gyalog közlekedni életveszélyes, sebességkor-
látozásra lenne szükség. Kérték, hogy legalább a két fő úton, a
Barackoson és a Cseresznyésen kötelezze az önkormányzat a lakókat
a közterületet szűkítő, szabálytalanul kihelyezett akadályok (támfal,
kövek, sövény, virágtartók) elbontására. Kérték a Fenyő utcában sza-
bálytalanul épített három óriási fekvőrendőr elbontását. Pintér ádám
elmondta, hogy a lakók kérésre gyalogos-kerékpáros felfestést tervez-
nek a Cseresznyés úton a biztonságosabb közlekedés érdekében.
Ezzel kapcsolatban több érv és ellenérv is elhangzott. 
A lakók elmondták, hogy Pismányban vannak még földutak, illetve sok
helyen kellene kátyúzni. Szerintük a kátyúzás előtt a lakókat értesíteni
kellene. 
Pismányban elszaporodtak a vaddisznók, a patkányok, nyestek, mert
sok a lakatlan, elhanyagolt terület. A polgármester kérte, hogy az
ügyfélszolgálaton tegyenek bejelentést, mert a patkányokat irtják, il-
letve a vaddisznókat kilövik.
A Szentendrei-szigetre vezető kishíddal kapcsolatban Verseghi-Nagy
Miklós tájékoztatta a lakókat, hogy gyalogos kerékpáros híd épül az
EuroVelo 6 kerékpárút részeként, amely Kisoroszinál visz be a szigetre,
és a Határcsárdánál vezet ki a szigetről. 

Szamárhegy
A szamárhegyi lakosok is leginkább a közlekedési nehézségek miatt
panaszkodtak. A Bogdányi utcában sok macskakő kijött a helyéről, a
Rév utcától Dézsma utcáig tartó szakasz pedig szűk a kétirányú köz-
lekedéshez. A Dunakorzó lezárása miatt nagy kerülőt kell tenni, ezért

kérték a korzó megnyitását legalább a téli időszakban. Reggelente a
Hold utcai óvodánál kaotikus a közlekedés, ennek javítása érdekében
felvetették az utca egyirányúsítását, illetve az árkok betonlapokkal való
lefedését. Petricskó Zoltán elmondta, hogy a Bogdányi utcának az em-
lített szakaszára a most készülő tervezet szerint csak engedéllyel lehet
behajtani. 
évente hat-hét csőtörés van a Szamárhegyen, a lakók szerint nagyrészt
a súlykorlátozás be nem tartása miatt történik. 
Szükséges lenne a Daru-piac felújítása, illetve a Bogdányi utcát is szí-
nesíteni kellene a Dumtsa utcához hasonlóan. A révállomásnál szük-
ség lenne egy fedett várakozóra és a közvilágítás megoldására.
Kérdezték, hogy a Bogdányi utcában lévő szociális önkormányzati la-
kásokat miért nem inkább üzleteknek adják ki. 
Petricskó Zoltán elmondta, hogy a Daru-piac tér felújítása tervbe van
véve, és tervezik az önkormányzati lakások felújítását is. A Bogdányi
utcában azért akadt el az önkormányzati lakások hasznosításának fo-
lyamata, mert a lakók nem fogadták el a cserébe felajánlott lehetősé-
geket. A révállomás várakozóhelyiségének tervei is készen vannak,
építése idén megkezdődik.
A lakók panaszolták, hogy az ingatlantulajdonosok nem tartják rendben
a házuk előtti területet, amit az önkormányzatnak büntetni kellene. Fel-
hívták a figyelmet, hogy az egész Bogdányi utcában nincs nyilvános
WC, és a körzetben több szemetes edényre lenne szükség. 

Tisztelt Szentendrei Polgárok!

Szentendre Város Önkormányzat lakossági fórumot rendez
az alsó-izbégi közösségi tér kialakítási tervéről. 

Minden érdeklődő helyi lakost szeretettel várunk!

Helyszín: Alsó-Izbég tér

Időpont: május 10-én, szerdán 18 órakor
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Idén első alkalommal három napon át, egyben zajlott a városi majális
és a Sörfesztivál. a találóan Sörmajálisnak nevezett rendezvény a
szeszélyes tavaszias időben ezreket vonzott a Dunakanyar legszebb
városába, Szentendrére. Összességében több mint 16 ezer látogató
járt városunkban.

A sörös-standokon több mint 50 féle sörkülönlegességet kínáltak: volt
itt belga, cseh, csíki, világos, barna, meggy és málna sör, de a borivók
és a pálinkázók sem maradtak szárazon.
A gyerekek kézműves-foglalkozásokon vehettek részt a Nagycsaládo-
sok  Szentendrei Egyesülete és az árvácska Egyesület tagjaival, Tusák
József sakkoktató izgalmas partikkal várta a gyerekeket a DMH-ban,
a Lázár cár téren felállított ugrálóvár és az óriás gumiasztal is nagy si-
kert aratott. Szombaton a Szentendrei Nagyszínpad könnyűzenei te-
hetségkutató verseny döntőseié volt a főszerep, majd ezt követően
elindult az igazi buli a Sörmajálison: több mint 20 zenekar váltotta egy-
mást a két nap alatt.
Sosem látott tömeg táncolt a korzón vasárnap délután: a vidám műsort
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola diákjai vezették, akik egy hajóki-
rándulás alkalmával látogattak Szentendrére, s rögtönzött műsorukkal,
egy flashmobbal teremtettek fergeteges hangulatot.
Szombaton és vasárnap este Deák Bill Gyula zenekara és a Pál Utcai
Fiúk koncertje alatt megtelt a Duna-korzó, a közel ezerfős közönség
kívülről fújta a dalokat, igazi örömünnep volt! Remek bulit csapott a
Dizzy Dog, a Fibrillators és a Mary PopKids zenekar. A koncertek után
éjfélig tartott az utcabál, a tánc.
Hétfőn, május elsején a helyi és környékbeli egyesületeké volt a főszerep,
több száz gyermek és felnőtt táncolt a színpadon. A programdömpingben
részt vett a Vujicsics Tihamér Zeneiskola fúvószenekara, a Csillagsze-
műek néptánccsoport, a Szentendrei Kenguruk fantasztikus ugrókötele-
sei, a Body Holly Dance Club, a Pink Panters, a Bailar Tánciskola, a
Welldance egyesület táncosai, Zumba éva tanítványai. A pódiumszínpa-
don egymást érték a jobbnál jobb előadók, hallhattunk sanzonokat, cite-
ramuzsikát és gitárzenét. Zárásként Schwartz Dávid lemezbemutató
koncertje tette emlékezetessé az első szentendrei sörmajálist.

van utánpótlás!
fiatal, tehetséges szentendrei énekesek és együttesek mutatkoztak
be az elmúlt hétvégén a Sörmajális Nagyszínpadán. az offline Center
szervezte tehetségkutató verseny döntőjébe bejutott énekesek és 
zenekarok megcsillogtathatták tehetségüket a nagyközönség és a
rangos zsűri előtt.

Ahogy az előválogatókon, most sem volt könnyű dolga a szakmai zsű-
rinek a sorrend meghatározásakor. Pozsár Eszter, Horányi Sándor,
Johnny K. Palmer és Szabó Balázs hosszan tanácskozott, mielőtt meg-
hozták a végső döntést. Az értékes díjakat nyert fellépőket Gyürk Do-
rottya kulturális alpolgármester köszöntötte a színpadon a lelkes
közönség előtt.

A szentendrei könnyűzenei tehetségkutató verseny díjazottjai:

Szóló hangszer:
I. helyezett: Nagy Gergő
II. h.: Ungvári András

Szóló ének:
I. h.: Ország Eszter
II. h.: Jolis Carmen
III. h.: Józsa Bojána

Zenekar kategória:
I. h.: Nagyobb vagy Egyenlő
II. h.: Drazsé
III. h.: 30fok árnyékban

Gratulálunk az énekeseknek, zenekaroknak, akikkel hamarosan újra ta-
lálkozhatunk a városi rendezvényeken, hiszen a nyeremények között a
fotózáson, videoklip-készítésen túl fellépések is szerepelnek.

„teltházas” volt az első Sörmajális Szentendrén!
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2017 – DumtSa EmLÉKÉv SzENtENDRÉN
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, valamint a különböző intézmények rendezésében több esemény zajlik a városban. 

Május 11-én ünnepi testületi ülést rendeznek
a Városháza dísztermében Dumtsa Jenő tisz-
teletére. Ugyanekkor nyílik meg az a különle-
ges kiállítás, melyből a képeslapgyűjtő szen-
vedélyéről ismert polgármestert és a korabeli
Szentendrét ismerhetik meg a látogatók. Az
ünnepi program Dumtsa Jenő emléktáblájának
koszorúzásával záródik egykori lakóházánál.

a város első polgármestere
Dumtsa Jenő munkássága a mai napig meg-
határozza a város karakterét, erejét és szelle-
miségét. Dumtsa Jenő volt az, aki Szentendrét
urbanizálta, modernizálta, igazi városi rangra
emelte, a mai Szentendrévé formálta.
Olyan korszakalkotó adminisztratív, kulturális,
(mező)gazdasági, árvízvédelmi,  szociális, 
turisztikai és közlekedésfejlesztési intézkedé-
seket hozott és vitt véghez, amelyeknek kö-
szönhetően a város a dinamikus fejlődés útjára
lépett egy erős gazdasági visszaesés, illetve
stagnálás után. Polgármesterként 8 ciklust, 35
évet dolgozott a város szolgálatában. 
A Bükkös-patakon átívelő Apor-hidat és a Fő
teret köti össze Szentendre „főutcája”, a
Dumtsa Jenő utca. A 20. számú házon emlék-
tábla jelzi, hogy itt lakott az utca névadója, aki
Szentendre mezőváros utolsó főbírója és a ren-
dezett tanácsú város első polgármestere volt. 
1872. április 9-én választották meg először,
majd ezt követően további hét alkalommal. 
Dumtsa Jenő cincár származású, vagyonos
nagykereskedő volt, házas, de nagy bánatára
gyermektelen ember, ezért is fordított felesé-
gével együtt  különös figyelmet a szentendrei
és környékbeli iskolák és a gyermekes csalá-
dok támogatására.
Hivatali működésének első lépései közé tarto-
zott a tiszta, átlátható adminisztráció és gaz-
dálkodás bevezetése, megszabadította a
várost az adósságoktól, 1873-ra pedig már
többlettel zárta az éves költségvetést.
A szentendreiek számára megélhetést bizto-
sító intézkedések bevezetése, a mezőgazda-
ság fellendítése, az árvizeket okozó Nádas-tó
lecsapolása, később a Tófenék lecsapolása is
nevéhez fűződik. 
A filoxéra pusztításának mélypontján létre-
hozta „Dumtsa Jenő és Petronella Alapítvá-
nyát”, melyből diákok taníttatását finan-
szírozta. További alapítványokon keresztül
számos jótékonysági juttatást indított el kul-
turális- és közcélokra, gyermekek, fiatalok tá-
mogatására, illetve templomok felújítására.  
Talán egyik legfontosabb érdeme, hogy pol-
gármestersége alatt indul meg Szentendre 
városias jellegének kialakulása. Működési ide-
jére esik a Szentendre és Budapest között
közlekedő helyiérdekű vasút megnyitása is,
mely megkönnyítette a városba kiránduló —
esetenként telket vagy üdülőt is vásároló —
budapesti közönség utazását is. A városias
jelleg kialakításához hozzájárult a dunai ki-
kötő és rakpart használatának szabályozása,
majd rendelkezés született az utcák kövezé-
séről és tisztán tartásukról, és 1894-ben meg-
kezdték a hivatalos utcanévadást. A városban

volt már posta, távírda hivatal és csendőrpa-
rancsnokság. Működött a Magyar Királyi Já-
rásbíróság és a Magyar Királyi Erdőhivatal.
Kialakították a hajók kikötőhelyét, és a vasút-
állomásnál bérautó várta az érkezőket.
1896-ban Szentendre látványos programmal
csatlakozott az országos millenniumi ünnepsé-
gekhez. Dumtsa — aki egész élete során 
sikerrel tevékenykedett a szentendrei nemzeti-
ségi ellentétek elsimításáért — erős szerb öntu-
datával is személyes ügyének érezte a magyar
honfoglalás 1000. évfordulójáról való megemlé-
kezést. Ezzel az ünnepséggel Dumtsa diplomati-
kus választ adott az ebben az időben felerősödő,
a velünk együtt élő népekkel szemben megnyil-
vánuló, kirekesztő politikai törekvésekre, példa-
ként szolgálva a mai napig. A polgármester
minden rétegre odafigyelő, társadalmi és nemzeti
ellentéteket elsimító politikája kedvezően hatott
a város civil kulturális életére is. 
A gazdasági problémák ellenére a század
végén a szentendreiek  a „boldog békeidők”
hangulatában éltek. Sorra alakultak a külön-
féle polgári, civil szervezetek: és 1899-ben
megjelent a Szent-Endre és Vidéke újság.
Dumtsa Jenőt rendkívüli szeretet és tisztelet
övezte Szentendrén. 1897-ben, polgármester-
sége 25. évfordulóján megkapta a Ferenc József-
rend lovagkeresztjét, s ekkor nevezték el róla
Szentendre főutcáját is. 1903-ban, főbíróvá vá-
lasztásának 35. évfordulója alkalmából Dumtsa
Jenő maga kérte nyugdíjazását. Visszavonulása
után még 14 évig élt szeretett városában.
79 éves korában, 1917. május 29-én hunyt el.
A szentendrei szerb temetőben nyugszik, sír-
emlékét 2012-ben felújították, s a szerb orto-
dox egyház újraszentelte.

városi programsorozat 
Halálának 100. évfordulóján jelentős szellemi
hagyatékáról emlékezik meg a város több
olyan rendezvény segítségével, amelyek során
a lakosság megismerheti életét és a város ka-
rakterét formáló tevékenységét.
A polgármester lelkes képeslapgyűjtő volt,
több ezer lapból álló gyűjteményének feldol-
gozása a mai napig tart. A Városházán kiállí-
tásra kerülő  eredeti képeslapok mellé mai
párokat gyűjt az önkormányzat, ezzel a „pár-
huzam” kiállítással állítva emléket az egykori
polgármesternek.
A Dumtsa-emlékév programsosorzata már el-
kezdődött, hiszen az Eleven Örökség helytör-
téneti vetélkedő kora tavaszi fordulóján a
szentendrei iskolák diákcsoportjai Dumtsa
Jenő életművéből készültek fel.
Az emlékévben vezetett, tematikus sétákkal
hozzák közelebb a város első polgármesterét
az itt élőkhöz és a turistákhoz. A Ferenczy Mú-
zeum kiállítást és konferenciát szervez, a
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és az orto-
dox egyház egyházzenei koncertet rendez. A
Pest Megyei Könyvtárban nyílik kiállítás
Dumtsa képselapjaiból, és ebben az évben
nosztalgia Dumtsa HéV-járattal is utazhatunk.
A programokat további turisztikai és gasztro-
nómiai programok egészítik ki.

május 11., 18.00
Városház Galéria és Dumtsa Jenő utca
Emlékév hivatalos nyitórendezvénye
ünnepi testületi ülés és képeslap-kiállítás
megnyitó a Városházán, válogatás új és régi
képeslapokból, Dumtsa Jenő emléktáblájának
megkoszorúzása a városban

május 24., 18.00
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
Dumtsa jenő, a képeslapgyűjtő polgármester 
Kiállítás-megnyitó és előadás: a tárlat Dumtsa
Jenő eredeti képeslapjaiból és a tevékenysé-
géhez kapcsolódó egyéb dokumentumokból
mutat be válogatást. Vetített képes előadás
keretében megnyitja ürmös Lóránt képeslap-
gyűjtő. 

május 28., 10.00
Szerb Ortodox Székesegyház
Gyászszertartás és megemlékezés

május 31. szerda 18.00
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
pavle Sofrić (Szofrics pál): Képek Szentendre
– és a szerbség – történetéből – Könyvbemu-
tató, kerekasztal-beszélgetés
Meghívott szakértők: Edelényi Mária fordító,
Gráfik Imre néprajzkutató, Milosevits Péter iro-
dalomtörténész, Stefanović Dimitrije nyelvész,
Stepanović Predrag író, Szarvas Rita történelem-
tanár, Vukovits Koszta művészettörténész. Mo-
derátor: a kötet szerkesztője, Gaján éva

június 28., 18.00
Szerb-ortodox székesegyház
vidovdan (Szent vid Napja) – Szerb-ortodox
egyházzenei koncert
Fellép az Újvidéki Orfelin kórus Tamara Ada-
mov Petijevic karnagy vezetésével
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anyák-napi 
kiállítás 
a SzEI-ben
A magzat fejlődése az anya-
méhben címmel nyílt kiállítás
május 4-én a SZEI Galérián. Kö-
szöntőt mondott Gyürk Doroty-
tya kulturális alpolgármester, a
kiállítást megnyitotta dr. Páz-
mány Annamária intézményve-
zető főorvos. A kiállítást
méltatta dr. Lőrincz István szü-
lész-nőgyógyász szakorvos.

Ismét szentendreiek sikere az Év Boltja versenyen
tavaly Szentendre sétálóutcájának népszerű csokiboltja nyert „aranyérmet” a boltok versenyében, s idén, az Év Boltja 2017 pályázaton a szak-
boltok kategória, egyéb boltok alkategóriájában első díjat nyert a Whisky Shop. az üzlet ugyan Budapesten van, de tulajdonosa, Szatmári
Katalin szentendrei, a vállalkozás is innen indult, és a sikerhez hozzájárult, hogy szentendreiek alakították ki az üzlethelyiség barátságos,
exkluzív tereit.

A Whisky Shop és GoodSpirit Bar belsőépíté-
sze Radnóczy Eszter, aki építészstúdióját és
az Apáti Galériát a gyönyörűen felújított Fürdő
utcai ingatlanban rendezte be. A Whisky Shop
falain a képeket és tükröket Nagy Sándor mű-
helyében keretezték, így a díj egy kicsit Szent-
endréé is. Több mint 60 pályázó közül válasz-
tották ki legjobbnak ezt az üzletet, s Az év
Boltja verseny április 27-én megrendezett dí-
játadóján a rangos zsűri is kiemelte, hogy ki-
váló ötlet volt a GoodSpirit Bar és a Whisky
Shop egységének megteremtése.

A részletekről, a kezdetekről Szatmári Katalint
kérdeztük.

– 1999-től élünk fér-
jemmel és három
gyermekünkkel Szent-
endrén. Ahogy a gye-
rekek nagyobbak let-
tek, nem mentem
vissza a multik vilá-
gába. Korábban töb-
bek között az egyik
legnagyobb italcég-
nél, a Zwack Unicum
Nyrt.-nél is dolgoztam

marketingesként, így a piac- és termékmened-
zselésben nagy rutinra tettem szert.
A whisky iránti szenvedélyünk férjemmel nem
most kezdődött. Mindig vonzott a skót kultúra,
történelem, s még 1991-ben, egyetemista ko-
romban, hátizsákos turistaként végigjártam
Skócia legszebb vidékeit. Egy teljes évet töltöt-
tem ott, s az első pohár világhírű Lagavulin 16
éves skót whiskyt is itt ízleltem meg. Miután
férjem is whiskyrajongó, nem volt kérdés, hogy
belevágunk egy új üzletbe, s megalakult a
WhiskyNet Kft. A kezdeti években a Kovács
László utcai székhelyünkön indítottuk el vállal-
kozásunkat, aztán 2007 karácsonyán már azt
vettük észre, hogy a bébiszitter is whiskyt cso-
magol. Irodánk a Jókai, majd a Dumtsa Jenő
utcában volt, de tavalyra ezt is kinőttük, s a ter-
jeszkedés mellett döntöttünk. Szakboltunk Bu-
dapesten, a Veres Pálné utcában nyílt meg, így
már nemcsak az interneten keresztül lehetett

megvásárolni márkás italainkat, de kézzelfog-
ható közelségbe hoztuk a termékeket.
üzletünk dolgozóinak fele szentendrei, a bu-
dapesti bolt vezetője is a városból jár be a
Veres Pálné utcai shopba, így sikerünk való-
ban szentendrei siker is. Tavaly kinőttük mind
az üzletet, mind a raktárhelyiségünket, így az
üzletet ugyanott, száz méterrel odébb, a 7-es
szám alatt nyitottuk újra, borszekcióval, bár-
funkcióval bővülve, illetve kialakítottunk egy
galériát is, ahol a rendszeres italkóstolóinkat,
előadásainkat rendezzük.
Az üzlet kialakításához számos szakmai úton
vettünk részt, hogy inspirációt gyűjtsünk. Eu-
rópa jelentős vidékeitől kezdve Amerikán át a
Karib-térségig bejártuk a világot, s az útköz-
ben készült fotókat elküldtük Radnóczy Eszter
belsőépítész barátunknak, majd elkezdődött a
közös munka. Az üzlethez a szanitereket, a
gyönyörű csempéket Zsengellér Péter hozta,
melyeket külföldi vendégeink is nagy elisme-
réssel dicsérnek. A csodálatos tükör- és kép-
keretek Nagy Sándorék boltjában készültek.
Kereskedelmi cégünk mára új profilokkal bő-

vült: fontos számunkra a közösségépítés és a
tudásátadás egyaránt. Hetente 2-3 alkalom-
mal hazai és külföldi előadók részvételével
szakmai kóstolókat, előadásokat rendezünk
budapesti üzletünkben. A bemutatókon akár
azt is megismerhetik az érdeklődők, hogyan
kell lepárolni a gint. Whisky Show-nk már hét
éve népszerű, tavaly kétnapos eseménnyé 
bővült, melyet a Hotel Corinthia elegáns helyi-
ségeiben rendezünk, s látogatottsága meg-
haladja a 2000 főt. Kulináris szakmai fóru-
mokhoz csatlakozva az oktatásban is részt
veszünk, a Spirit Akadémia gasztro-partnere-
inkkel együttműködve két éve fut nagy siker-
rel. Itt nemcsak a különleges italok be-
mutatásáról esik szó, de a koktélkészítés rej-
telmeibe is bepillantást nyernek a résztvevők.
Február 27-én nyílt meg új üzletünk , s azóta
csupa 5 csillagos visszajelzés érkezett a Fa-
cebookon és a TripAdvisoron keresztül egya-
ránt. A Facebookon már 6000 feletti a ked-
velőink száma. Köszönjük mindenkinek az ér-
tékelést, úgy érezzük, megtestesült a valódi
„good spirit”!                                                SZ. N.

Könyvbemutató és író-olvasó 
találkozó a könyvtárban
április 27-én  a Szentendre Szalon vendége S. Nagy János 
műgyűjtő volt, akivel a nemrégiben megjelent Emlék-képek Szent-
endréről – egy Szentendrén született lokálpatrióta festménygyűjtő
gondolatai című könyvéről P. Szabó Ernő művészettörténész 
beszélgetett a Pest Megyei Könyvtárban.

A Magyar Olvasástársaság támogatásával a norvég íróházaspár,
Marte Huke és Tor Eystein Øverås, a 24. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál vendégei látogattak el a Pest Megyei Könyvtárba áp-
rilisban. Norvég hangzó szöveggel igen ritkán találkozunk, ezért kü-
lönös színt vitt az író-olvasó találkozóba a szerzők eredetiben
elhangzó felolvasása, melyet a Norvégiában élő Kovács Katáng Fe-
renc, és a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tanára, Bancsik
ágnes fordítók magyar nyelvű előadásában hallgathatott meg a kö-
zönség.
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Előző lapszámunkban számol-
tunk be arról, hogy varga Ödön
tibor festőművész, a Korona
vendéglő tulajdonosa „kitartó és
példamutató, sok éves tudatos
épületmegújítási programjának
és munkásságának elismerése-
ként” átvehette az IComoS 
példaadó műemlékgondozásért
Díjat április 18-án. a tulajdonos-
sal a ház történetéről, a felújítás
nehézségeiről beszélgettünk.

az épület története
Az egy helyrajzi számon lévő, de három rész-
ből álló műemléképület két szélső háza a 18.
században épült, a középső pedig a 18. szá-
zad végén vagy a 19. század elején. Mindhá-
rom ház más stílusú, a legértékesebb a
baloldali, mely rokokó, s amelynek értékét 
növeli, hogy nagyon kevés rokokó lakóház ta-
lálható az országban, Pest megyében talán ez
az egyetlen.
Tulajdonosa, a szerb származású Huzsvig Lázár
egyesítette a három épületet, ami egészen az
államosításig a családja birtokában volt.
Varga Ödön Tibor szerint a ház történetének
feltárásában nehézséget jelentett, hogy régen
a telekkönyvek nem névsor szerint és időrendi
besorolásban voltak, hanem gyakorlatilag
összevissza. Vukovits Koszta, a Szerb Mú-
zeum igazgatója segített sokat a szerb forrá-
sok felkutatásában, az épületek történelmi
megértésében. 
Varga Ödön Tibor a nyolcvanas évek elejétől
bérelte a Pest Megyei Vendéglátó Vállalattól
az éttermet, amit ún. magánüzemeltetőként
vezetett, kisebb megszakításokkal 1992-ig.
Ekkor megvásárolta az egész épületegyüttest.
A vendéglőt bérbe adta, az emeleti részben
pedig saját műteremlakást, valamint külön
épületszárnyban négy darab fürdőszobás, két-
ágyas szobát alakított ki, melyekben képző-
művészeti tábort működtetett hazai és
külföldi, elsősorban erdélyi festők számára. 
Közben névváltozások is történtek. 1910-ben
Korona étterem és szálloda néven említik a le-
írások, az államosítás után viszont a Béke
nevet adták neki. 1986-ban, a homlokzat első
felújításakor Varga Ödön Tibor átkeresztelte
Béke és Korona étteremre: az utóbbit tiszte-
letből vette át, hiszen száz évig így működött,
az útikönyvekben viszont Béke étteremként
szerepelt. Miután véglegesen a tulajdonába
került az épület, elhagyta a Béke nevet, és ma-
radt a mai napig is használt Korona étterem
elnevezés.

felújítás több ütemben
Talán hihetetlenül hangzik, de a felújítás hat
évig tartott, három ütemezésben. Mindhárom
épület az Örökségvédelmi Hivatal előírásainak
megfelelően újult meg, Klaniczay Péter mű-
emlékvédelmi szakmérnök felügyelete mel-
lett. A felújítást irodalmi és levéltári kutatások,
valamint építészeti és kőrestaurátori feltárá-
sok előzték meg. A levéltári kutatás során
Rozmann Viktor építész, művészettörténész
hihetetlen mennyiségű anyagot dolgozott fel.
A kivitelezés is szakszerűen történt, az Örök-

ségvédelmi Hivatal által elismert
és javasolt szakemberek közremű-
ködésével. A munkát két építész,
Tarjányi ákos és Nyitrai László
fogta össze. Czveiber Ferenc fes-
tőművész és restaurátor, illetve
Varga Zoltán Zsolt szobrászmű-
vész, kőrestaurátor munkájának
köszönhetően újultak meg a ro-
kokó ház stukkói, a lábazatkő, a
kőajtó tokja. Az ablakokat külön
kellett legyártatni az előírásoknak
megfelelően. Az épületekben a

precíz asztalosmunka Stiegler Gyulának, a
szakszerű kőműves munka Dombai Vilmos-
nak köszönhető. A minőségi munka nemcsak
a költségeket növelte meg, hanem a felújítás
időtartamát is, amely tavaly fejeződött be.
„Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, de
még nem tökéletes. Vukovics Kosztától tudjuk
ugyanis, hogy a rokokó ház rozettájában egy iko-
nosztáz volt. Egy szerb utazó leírása alapján Is-
tenszülő Máriát ábrázolta. Sajnos, ezt még nem
sikerült pótolni” – mondta Varga Ödön Tibor.

„a felújítása nemzeti érdek is”
A tulajdonos azért is örül nagyon a díjnak,
mert, mint mondta, legalább valaki észrevette
és értékelte azt a hatalmas munkát, időt,
pénzt és energiát, amit a felújításba fektetett,
s mindezt állami támogatás nélkül. 
Ráadásul éppen megválni készül az épülettől:
„Bármennyire is fáj érte a szívem, és a családé
is, úgy döntöttünk, hogy eladjuk mindhárom
épületet, mert már nem tudok eleget tenni az
elvárásoknak a megromlott egészségi állapo-
tom miatt. A tábort sem tudom már évek óta
megszervezni. A homlokzat felújítását köte-
lességemnek tartottam, mert nemcsak a saját
tulajdonomat védtem ezzel, hanem, mivel kie-
melten védett műemlékről van szó, az eredeti
megjelenés rekonstruálása nemzeti érdek is”
– zárta a beszélgetést Varga Ödön Tibor.

Részlet az április 18-i átadó ünnepségen 
elhangzott méltatásból
Varga Ödön Tibor, a műemlékmentő
(…) 2012-ben kezdődött meg egy napjainkig is
tartó állhatatos, pénzt, időt nem kímélő felelős-
ségteljes együttműködésen alapuló elkötele-
zett helyreállítás, olyan tulajdonosi-építtetői
szándék alapján, amilyenre kevés példa volt az
utóbbi évtizedekben Magyarországon.
(…) A hosszú és alapos, szakszerű munkával
elkészült a három homlokzat, amely hirdeti,
hogy a tudatos, megóvásra törekvő építtetői
akarat rendkívüli eredményekre képes. Festő-
és kőrestaurátorok, kutatók, kőművesek, asz-
talosok és még megannyi fontos szakma mes-
tere kellett ahhoz, hogy a történeti város egyik
meghatározó jelentőségű terén térfalként meg-
jelenő három épület kijelölje azt az utat, ame-
lyen Szentendrének haladnia kell, ha értékeit
hűen meg akarja őrizni. A Fő tér legegysége-
sebb házsorának három épülete magántulaj-
donosi, illetve a hozzá csatlakozó városi
akaratból tudott megújulni. 
És ezt a példaértékű eredményt úgy lehetett el-
érni, hogy nem volt sürgető pályázati határidő,
meg lehetett találni a legjobb szakembereket,
miközben a tulajdonos, Varga Ödön Tibor – az
étterem zavartalan működése mellett – fele-
lősségteljes elszántsággal szervezte a legkü-
lönfélébb feladatokat, munkafázisokat és a
pénzügyi hátteret is biztosította.
A helyreállított „három” ház példaadó ereje
hosszú távon bizonyítja az egyetlen járható
utat, amit Varga Ödön Tibor a mindvégig társ
és partner műemléki felügyelőnek, Klaniczay
Péternek így összegzett:„ csak így lehet, csak
így érdemes.”

Az oklevél szövege:
Varga Ödön Tibor szemlélete, tulajdonosi sze-
repvállalása, együttműködő készsége egy
egész városnak mutatott követendő, vonzó pél-
dát. Az ICOMOS MNB a Példaadó Műemlék-
gondozásért-díjjal a „csak így lehet, csak így
érdemes” tulajdonosi szemléletet ismeri el, és
minden műemléktulajdonos számára példának
kívánja állítani.

műemlékmentésből kitűnő
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Nagy sikerrel zajlott április 21. és 23. között
Szentendrén az első alkalommal megrende-
zett In medias Brass Nemzetközi Rézfúvós
Kamarazenei fesztivál és verseny. az ese-
mény a Levente alapítvány, a vujicsics tiha-
mér zeneiskola, illetve a város önkormány-
zatának együttműködésében valósult meg, a
Nemzeti Kulturális alap, illetve a Nemzeti te-
hetség program támogatásával. az ötlet-
gazda és fő szervező a junior prima-díjas In
medias Brass rézfúvós kvintett volt. az
együttes vezető trombitását, Kresz Richárdot
kérdeztük a verseny tapasztalatairól.

Hogyan sikerült a nagyszabású rendezvényt
megvalósítani?
Hosszú időbe telt, amíg az ötlettől a megvaló-
sításig eljutottunk. Az In Medias Brass 2010-
ben alakult, és az együttessel a megala-
kulásunkat követő első években nagyon sok
rézfúvós kamarazenekari versenyen vettünk
részt külföldön, Japántól Dél-Koreán át az
Egyesült államokig. A rézfúvós zene igen spe-
ciális terület, kevésbé ismert a nagyközönség
előtt, és úgy gondoltuk, időszerű, hogy Magyar-
országon mi magunk megrendezzünk egy ver-
senyt, hiszen hazánkban évtizedek óta nem
került lebonyolításra hasonló horderejű nem-
zetközi rézfúvós rendezvény. Regionális, illetve
országos szinten voltak versenyek ebben a mű-
jajban, de nemzetközi eseményt a 80-as évek
óta nem szerveztek. Együttesünk tagjai „kiöre-
gedtek” a versenyzésből, mert harminc-
harmincöt év felett már nem férünk be a me-
zőnybe, így a szervezést vállaltuk magunkra.
Három éve kezdtük el a verseny megszervezé-
sét a részletek kidolgozásával, szponzorkere-
séssel, illetve pályáztunk a rendezvény
lebonyolítására.

Sikerült is megnyerni az ügynek a Kulturális
alap támogatását, és neves nemzetközi ze-
nészek vállalták a verseny zsűrizését.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy maga
dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
vállalta a verseny fővédnökségét, s az állam-
titkárság Joós Tamás főosztályvezető helyet-
tes személyében képviseltette magát a
rendezvényen. A kvintettünk tagjai mellé meg-
hívott zsűritagok igazi „rézfúvós sztároknak
számítanak”. Steven Mead, aki a zsűri elnöke
volt, az egyik legnagyobb „rezes” személyiség
a világon. Virtuóz és szuggesztív előadó, a
rendezvényen is fellépett előadóként. Vele
2010-ben egy nemzetközi versenyen találkoz-
tunk Dél-Koreában, ahol szintén a zsűri elnöke
volt. Az évek során egyre jobb kapcsolat ala-
kult ki köztünk, így felkérésünkre azonnal
igent mondott. Kazuhiro Nakamura kiváló
japán tubaművész, aki az oszakai egyetem
egykori professzora, ma már inkább szólista-
ként és művészeti menedzserként tevékeny-
kedik. Vele 2011-ben, az oszakai kamarazenei
versenyen találkoztunk. Tavaly nyáron újra ta-
lálkoztunk vele Japánban a koncertjeinken,
aminek rendezésében ő is nagy szerepet vál-
lalt. Kazuhiro Nakamura széles látókörű, nagy
formátumú művész, úgy éreztük, itt a helye a
versenyen. A zsűri harmadik tagja Hőna Gusz-
táv Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas, kiváló har-
sonaművész volt, aki a Zeneakadémia fúvós

tanszakát vezette évtizedekig. Jelenleg a világ
legjelentősebb harsonaversenyeinek zsűrije,
és mesterkurzusokat tart számos országban.
A rendezvény igazi színfoltja volt Fejes Krisz-
tina zongoraművész, az együttesek kísérője,
akit a Zeneakadémián ismertünk meg.

a verseny révén sikerült népszerűsíteni ezt a
kevésbé ismert műfajt? Hogyan fogadta a kö-
zönség a koncerteket?
Nagyon jó visszhangja volt, ezt mutatja is a
nagyszámú hallgatóság a nyilvános koncerte-
ken. Facebook-oldalunkon élő videoközvetíté-
seken lehetett végigkísérni a rendezvényt. 
A számok beszédesen mutatják a sikert: két-
ezer alatti követőnk mellett, közel hatvanezer
elérést generáltak a posztok, rengetegen meg-
osztották és lájkolták a zenés összeállításo-
kat. Mindent el fogunk követni azért, hogy
továbbra is népszerűsítsük a rézfúvós zenét.
Már most elkezdtük a verseny következő állo-
másának szervezését. Terveink szerint két-
évente megrendezzük a rézfúvós fesztivált.

Legközelebb is itt, Szentendrén lesz a ver-
seny?
Igen, hiszen nagyon kötődünk a városhoz. 
Feleségemmel ellentétben én magam nem
vagyok ős-szentendrei, de 2010 óta itt tanítok
a zeneiskolában. A házunkat is itt építettük
fel, és a gyerekeink is itt születtek. A város ki-
váló házigazdája volt a rendezvénynek, az ön-
kormányzat biztosította a helyszínt, a Város-
háza dísztermét, és a verseny zsűritagjait a
Városi Vendégházban szállásolták el. A fo-
gadtatásról, a környezetről minden meghívott
vendégünk elragadtatással beszélt, így foly-
tatni szeretnénk a hagyományt. Nagyon sok
segítséget kaptunk emellett a zeneiskolai kol-
légáktól is, akik a lebonyolítás minden részé-
ben szerepet vállaltak, legyen az konferálás,
pakolás, vagy épp az élő Facebook-közvetí-
tés. Úgy érzem, ezért nem lehetünk elég há-
lásak nekik.

Honnan érkeztek az együttesek, és ki nyerte
kategóriánként a versenyt? 
A megmérettetésre huszonhét együttes jelent-
kezett Magyarországról és külföldről egyaránt,
ami összesen 117 versenyzőt jelent. Külön
öröm a számunkra, hogy a résztvevő együtte-
sek a legkülönbözőbb korosztályokból kerül-
nek ki: a 10 évesektől egészen a zene-
akadémiai diplomával rendelkező profi zené-
szekig. Főként Magyarországról érkeztek csa-
patok, de jöttek együttesek Franciaországból,
Svájcból és Ausztriából is. 
A zeneiskolai kategóriában a kiskunfélegyházi
zeneiskola rézfúvós kvartettje nyerte a ver-
senyt, a második helyezett a kaposvári zene-
iskola „Rézangyal” nevű harsonaegyüttese
lett, a harmadik pedig a pécsváradi Kodolányi
zeneiskola csapata. A középiskolai kategória
első helyezettje a budapesti Weiner Kvintett, a
második a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola és Gimnázium rézfúvós kvintettje,
a harmadik díjat pedig a békéscsabai Strom-
boli harsonaegyüttes nyerte meg. A professzi-
onális kategória első díját a budapesti Premier
harsonakvartett, a másodikat a szintén ma-
gyar Brasstones kvintett vihette haza, harma-

dik helyen pedig a svjáci Slobone kvartett vég-
zett. Nagyon színvonalas volt mindegyik pro-
dukció.

akkor büszkék lehetünk a hazai fellépőkre…
Mondtam is, hogy nem néz ki jól, hogy szinte
minden díjat a magyarok visznek el, de ez tö-
kéletesen tükrözte a különbséget, és a közön-
ség is egyetértett a zsűri döntésével. 

a következő verseny szervezésén túl milyen
tervei vannak az együttesnek a közeljövőre?
A jövő héten a székesfehérvári szimfonikus
zenekar szólistáiként lépünk fel a Vörösmarty
Színházban, egy gyerekkoncert-sorozatban.
Bár a legkisebbeknek hirdették meg a koncer-
tet, a repertoár igen erős: Bach d-moll toccata
és fúgájától a klasszikus versenyművekig sok-
féle darabból áll össze a műsor. Egészen nyá-
rig lesznek koncertjeink, és augusztusban
hosszabb ázsiai turnéra készülünk Dél-Korea,
Japán és Hong-kong érintésével. Számos
meghívásunk van a jövőre nézve, nagy vona-
lakban egészen 2018 májusáig látjuk a fellé-
péseinket. Miután mind az öten más-más
zenekarban is játszunk, illetve tanítunk, na-
gyon nehéz az időpontokat összeegyeztetni.
éppen ezért igyekszünk magunk is generálni a
szervezést koncertek, vagy koncertsorozatok
megvalósításával. Ilyen lesz a jövő évadban in-
duló „Rézlexikon” című koncertsorozatunk,
amely kimondottan ismeretterjesztő előadás-
sorozat lesz, érdekes és tartalmas formában.
Szeretnénk folytatni az ugyancsak megkezdett
„Rendhagyó zeneórák” sorozatunkat, az or-
szág zeneiskoláit járva.
Két lemezünk is készülőben van: az egyik Szo-
kolay Sándor darabjait mutatja be, a másik po-
pulárisabb zenedarabokból áll majd, részben
a koncertjeinken gyakran játszott művekből a
reneszánsztól napjainkig, illetve népszerű
zenei átiratokból, mint például a Pulp Fiction
zenéje vagy Michael Jackson Bad című dalá-
nak feldolgozása. Célunk ugyanaz, mint a
fesztivál megszervezésével volt: közelebb
hozni a fúvós hangszereken megszólaltatott
dallamokat a közönséghez.                       SZ. N.
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Bővülés előtt
a zeneiskola
Előző lapszámunk testületi híreiben írtunk a
zeneiskola – hivatalos nevén vujicsics tiha-
mér alapfokú művészeti Iskola – átszervezé-
séről, de zakar Katalin igazgató pontosította
a hírt: a létszám- és a tanszakok bővítésével
kapcsolatos terveikre még várják a központ
jóváhagyását. 

Döntésre várva
Az igazgató lapunknak elmondta, hogy a bő-
vítés szükségességét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az április 10-én megjelent rövid
hír kapcsán már számos megkeresést kaptak.
Az átszervezés még nem eldöntött, annyi tud-
ható, hogy a fenntartó, a Váci Tankerületi Köz-
pont az átszervezési dokumentációt már
elküldte az illetékes döntéshozók felé, ahon-
nan május 31-ig várják a választ. 
„Nagyon bízunk abban, hogy a központban po-
zitívan döntenek a bővítési terveinkről, mert
már évek óta 80-120 között van az elutasított
gyerekek száma. Ez azért is fájó nekünk, pe-
dagógusoknak, mert ezek a gyerekek nem
tudnak élni művelődéshez való jogukkal, és
már hatévesen át kell élniük egy csalódást.
Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy a
város képviselő-testülete – élve véleménye-
zési jogával – lelkesen és teljes egyetértéssel
támogatta elképzeléseinket. Amennyiben ma-
gasabb szinteken is rábólintanak az átszerve-
zésre, minden lehetséges fórumon tájé-
koztatjuk a lakosságot a változásokról” –
mondta az igazgatónő.
A zeneiskolába nemcsak Szentendréről,
hanem a város környékről is járnak gyerekek,
van, aki Visegrádról. Az igazgató szerint a nép-
szerűséget elsősorban annak köszönhetik,
hogy az oktatás széles skáláját kínálják, és a
gyerekek különleges hangszereken is tanulhat-
nak, mint például a csembaló, orgona, fagott,
oboa, vagy akár a tambura, népi harmonika.

felújításra várva
A minőségi, magas színvonalú oktatáshoz
azonban elengedhetetlen a megfelelő infrast-
ruktúra is. Korábban már foglalkoztunk la-
punkban a zeneiskola Duna korzó 16. számú
épületének szerkezeti problémáival. Bár teljes
körű felújítás még nem történt, a tetőszerke-
zetet megerősítették, így a közvetlen veszé-
lyek elmúltak. A beavatkozás azonban csak
ideiglenes volt, továbbra is folyamatosan el-
lenőrizni kell a tető statikai állapotát. Előbb-
utóbb szükség lesz a teljes felújításra, de
ennek költsége több százmillió forint lenne.
A tetőfelújítás ideje alatt az önkormányzat
rendelkezésükre bocsátotta a szomszédos
P’Art Ház II. emeletének egy részét, mintegy
400 négyzetmétert, ahol tantermeket alakítot-
tak ki. Idén év elejétől már hivatalosan is, ha-
tározatlan időre megkapták az önkor-
mányzattól az épületrészt, de sajnos még itt
is szükség van kisebb átalakításokra, például
akusztikai szigetelésre.

Két sikertörténet
Zakar Katalin örömmel számolt be arról, hogy
sikeres volt a szentendrei lakosok megszólí-
tása: a jótékonysági vásárnak, a „billentyűje-
gyeknek”, a jazz-vacsorának köszönhetően
közel 100 százalékban rendelkezésre áll a
Bösendorfer zongora felújításának ára. A
zongora felújítására szervezett sok-sok ren-
dezvénynek és híradásnak köszönhetően pél-
daértékű összefogás valósult meg Szent-
endrén, melynek híre jóval távolabbra is elju-
tott. Az újjászületett hangszert június 13-án
mutatják be a támogatóknak, a zeneszerető
közönségnek. Az ünnepi eseményre színvona-
las műsorral és meglepetés-vendégekkel ké-
szülnek, illetve ekkor hirdetik ki a Rotary Club
Szentendre Fiatal Művészek Ösztöndíja művé-
szeti pályázatának az eredményét is, melynek
lebonyolításában a zeneiskola aktívan közre-
működik. A négy kategóriában meghirdetett
pályázaton kétmillió forintot osztanak szét tíz
pályázó között.
A másik sikertörténet az április 21-23. között
városunkban megrendezett In Medias Brass

Nemzetközi Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál
és Verseny, melyre az iskola már több éve
készült. A rangos verseny a zenekar egyik
tagjának – aki egyúttal a zeneiskola tanára
is – köszönhetően került Szentendrére. A
verseny fővédnöke dr. Hoppál Péter kultúr-
áért felelős államtitkár volt, a célja pedig a
rézfúvós kamarazene népszerűsítése, szak-
mai tapasztalatcsere és a tehetségek felku-
tatása. A célkitűzés az igazgatónő szerint
maximálisan teljesült, sőt a nagy sikerre való
tekintettel két év múlva újból szeretnék 
megrendezni a versenyt. „Nagyon hálásak
vagyunk a sok segítségért, amit az önkor-
mányzattól kaptunk. Három napon át hasz-
nálhattuk a Városháza dísztermét, ven-
dégeink – az előadók, illetve a zsűri tagjai –
a Városi Vendégházban lakhattak, illetve a
város vezetése felajánlott egy közönségdíjat
is. Büszke vagyok azokra a kollégáimra is,
akik önzetlenül és odaadóan segítettek a
szervezésben és a lebonyolításban egya-
ránt”– mondta Zakar Katalin.

Évzáró és felvételi
Az igazgató elmondta, hogy hamarosan kez-
dődnek az év végi vizsgák: a tervek szerint
május 15-től június 13-ig tartanak majd. A tan-
évzáró ünnepély június 14-én, szerdán 17.00
órakor lesz a zeneiskola udvarán. 
A jelenlegi helyi tantervben szereplő hangsze-
rekre a szokásos módon lehet felvételizni,
melyhez idén is három napot jelöltek ki (jú-
nius 7. 9. és 12.), de érdemes előzetesen re-
gisztrálni a hosszas várakozás elkerülése
érdekében. „Szeretettel várjuk a 6. életévüket
betöltött, szeptembertől iskolába menő kis-
gyermekeket, akik szeretnének közelebb ke-
rülni a zenéhez, hangszerekhez. Amennyiben
sikerül új szakokat is indítanunk, azokra csak
augusztus végén, szeptember elején írunk ki
felvételit, ha a személyi feltételek is adottak
lesznek” – zárta a beszélgetést az igazga-
tónő. 
A felvételikről részletes tájékoztatás az iskola
honlapján olvasható.

N. E.

a szentendrei zeneiskolások idén is 
megvédték címüket!
a szentendrei vujicsics tihamér zeneiskola növendékei ebben az évben is szépen szerepeltek
április 28-án, az Esztergomi zsolt Nándor zeneiskolában megrendezett országos szolfézs-
versenyen.
A VII. Országos Hangjegykártya verseny döntőjébe
a zeneiskola nyolc növendéke jutott be, elhozták
az 1., 2., 4., 5., 7., 8. és 9. helyet, így eredményükkel
ismét kivívták a legeredményesebb zeneiskola
címet! A tavaly megrendezett versenyen szintén
megszerezték a növendékek az első díjakat, így a
rangos címet idén is sikerült megvédeni. Mindezt
úgy, hogy a korábbi csapat tagjai már „kiöreged-
tek”, azaz elmúltak 14 évesek, tehát az új generá-
ció is öregbítette az iskola hírét.
A két-három évente megrendezett országos ver-
seny idei fordulója különösen nehéz volt, hiszen a
versenyzők olyan, előre kiszámíthatatlan felada-
tokkal szembesülnek, amit ott helyben kell ügyesen megoldani. Ilyenek a hangjegykártya-fel-
adatok neves zeneszerzők arcképeivel vagy a dallamdiktálós feladatok. Ezen túl szolfézs
írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak.
A versenyen Bokorné Forró ágnes, Nyári Irma és Heimné Reviczki Julianna volt a gyerekek fel-
készítő tanára, akik valamennyien nagyon büszkék tanítványaikra.

Kórustalálkozó
Szentendrén

észak-Pesti Református Egyházmegyei kórus-
találkozó volt április 30-án a Református Gim-
náziumban. A találkozón 14 kórus vett részt
300 énekessel a helyi egyházközség szerve-
zésében.



In memoriam Deim pál
a kortárs magyar festőművészet egyik kiemelkedő és meghatározó
alakjára, Deim pálra emlékeztek április 25-én a maNK Galériában,
ahol megnyitották az In memoriam Deim pál című kiállítást. a művész
az élet nagy kérdéseit kutatta és jelenítette meg alkotásaiban, melye-
ket a műterméből most a kiállítótérbe költöztettek, hogy a nagykö-
zönség is találkozhasson velük.

– Öröm és szomorúság is egyszerre ez az alkalom, hiszen láthatjuk
Deim Pál csodálatos műveit, ugyanakkor érezzük a nagy művész hiá-
nyát, aki csaknem egy éve hagyott itt bennünket – mondta köszöntő-
jében dr. Hóvári János, a MANK Nonprofit Kft. főigazgatója, majd
átadta a mikrofont Gyürk Dorottyának. Szentendre Város kulturális al-
polgármestere beszédében felelevenítette Deim Pál alakját. Mint meg-
fogalmazta: amikor kedves barátaink, rokonaink hagynak itt bennünket,
még sokáig az emlékükbe botlunk. Apró gesztusok idézik fel szemé-
lyüket. A tevékeny alkotóemberek arról ismerhetők fel, hogy haláluk
után is intenzív marad jelenlétük a közösség életében. Ők azok, akik
formálják és alakítják a világot maguk körül, és ők azok, akik nyomot
hagynak kőben, fában, vásznon, emberi lelkekben, közösségi rituálék-
ban – hangsúlyozta Gyürk Dorottya, hozzátéve: a művész a városáért
aggódó, mindig tettre kész szentendrei polgár volt, aki kezdeményezte
a MűvészetMalom létrejöttét, és a megvalósulásig bábáskodott felette. 
A kiállítást Bukta Imre képzőművész nyitotta meg, aki több történetet
is megosztott a nagy művésszel való kapcsolatáról. „Már a jelenléte is
biztonságot jelentett számunkra a kiállításmegnyitókon, hiszen érez-
tük: van egy nagy, elismert festő, aki érdeklődik a műveink iránt, akinek
tetszik, amit csinálunk, és megtisztel minket a látogatásával” – emelte
ki Bukta Imre, majd arra is kitért: sokáig szomszédok voltak Szentend-
rén a művésszel. „Időnként meglátogattam, és nagyon szerettem be-
szélgetni vele. Felidézte a gyerekkorát, és imádott Szentendréről, a régi
világról mesélni, melynek mi már csak a foszlányait ismerhettük meg”
– emlékezett a képzőművész. Mint hangsúlyozta: „Palit nem érdekelte
a siker és a pénz. A művészet volt a fontos számára, és mint alkotó is
nagy hatással volt rám. Sőt, meg is változtatott.”
A gyűjtemény tulajdonosa a Deim család, melyet Deim Pál fia és örö-
köse, Deim Péter kezel. Az örökös a kiállításmegnyitóra is ellátogatott.
Lapunknak elárulta: a tárlaton látható anyag az édesapja utolsó 10-15
évének munkája, amely egyenesen a műterméből érkezett ide. Az ösz-
szes nagy képet sikerült elhozniuk. Közülük a Fa című festményt
emelte ki, melyhez külön élményei is kötődnek. „Apám sírja fölött áll

ez a borostyánnal benőtt akácfa. A családdal minden halottak napján
ellátogattunk a temetőbe, és egy este meglátta édesapám a sötétben
a fát a család sírjánál, és rögtön egy Golgota-kép fogalmazódott meg
benne – így született meg a mű, melynek érdekessége, hogy a vízszínt
körülbelül 70 centire van a vászon aljához képest, és ami alatta van, az
már a sírgödör. Mintha onnan tekintenének fel az elhunytak a fára. Drá-
mai hatású, de ha végignézünk a tárlaton, látjuk, hogy a többi kép is
drámai, humánus témát ragad meg.”
Dr. Hóvári János a Magyar Naplóba írt cikket Deim Pál emlékezetére.
Ebből idézett egy bekezdést a tárlat résztvevőinek: „Deim Pál, a gon-
dolkodó művész jól tudta, hogy komolyság és értékteremtés nincs
belső csend nélkül. Kellenek néha (többször) olyan percek vagy órák,
amikor magunkra maradunk életküzdelmünkkel, hogy belenézhessünk
az egyetemesség tükrébe, s az időtlenség varázsa alatt megszülessen
a gondolat, a forma vagy a szín. Ha ez megvan, az ihlet már maga biz-
tosítja a kiteljesedést: a vers maga írja magát, a festmény maga festi
magát, és a szobor magától nyeri el a végső formát. Hogy ez kinek ho-
gyan sikerül, az a tehetség vagy az erre való kiválasztottság függvénye.
Deim Pált a Jóisten kiválasztotta, és olyan időtlen egyetemes bölcses-
séggel ruházta fel, hogy festészete és szobrászkodása lenyomata az
élet nagy kérdéseinek: élet és halál, férfi–női egység vagy szétválás,
hit és gondolkozás, érzelem vagy ésszerűség. Ezekhez megtalálta min-
dig a megfelelő formát, a megfelelő anyagot és a megfelelő színt.”
A kiállítás kurátorai Szepes Hédi és Nevelő Judit művészettörténészek.
A tárlatot május 21-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között tekinthetik meg az érdeklődők.
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az Erdő
Húsz, csak erre az alkalomra festett új képpel
nyílt önálló kiállítása Kopacz mária festőmű-
vésznek a főtéri Innoart műhely Galériában.
az erdélyi származású, Szentendrén élő mű-
vész idén készült új sorozata az Erdő címet
kapta; amit a képek a festőnőre jellemző má-
gikus rengetegként mutatnak be.

Kopacz Máriának ez már a második önálló 
tárlata a kortárs képzőművészeti alkotásokat
bemutató Innoart Műhely Galériában. A külön-
leges hangulatú kiállítás május 18-ig látogat-
ható.

Ifjú versfaragók
a völgyzugoly gyerekkönyvesbolt idén is
megrendezte a DÖmDÖDÖm versíró versenyt.
a beérkezett pályamunkák közül alsós és fel-
sős kategóriában is kiválasztották a legjobb
költeményeket.
A nyertesek: alsós kategória: I. Dálnoki Lujza
Róza: Palacsinta; II. Péter Szonja: állatok; 
III. Velancsics ábel: A Föld, felsős kategória:
I. Babicz Marita: Rebbenő szem; II. Dietz 
Annamária: Különös hajó; III. Debreczi Lilla:
én, és a Cocám.
A gyerekek versei a http://szentendre.hu/ifju-
szentendrei-versfaragok/ címen olvashatók.

tengerre megy 
a River-pool!
vincze ottó képzőművész vízi-installációja 
nagy sikert aratott tavaly Szentendrén, a Duna
hullámain. az óriás billiárdgolyók most a ten-
gerre utaznak: május 13. és november 30. kö-
zött csodálatos háttérrel állítják ki újra, a
velencei lagúnákon lebeg majd Laguna-pool
névvel átlényegülve. 

Aki arra jár, feltétlenül nézze meg a Laguna Ve-
netát a Giudecca szigetnél!



Deim Balázs fiatal fotóművész április 2-án
tért haza Luxemburgból, ahol Bécs után a
European month of photography keretein
belül állították ki a térfigyelő rendszer című
sorozatát.

Édesapád is fotóművész. mit tanított ő a 
fotózásról?
Ő akasztotta a nyakamba az első gépet, egy
kis filmes Chinont, még mindig megvan, mű-
ködik. A kezelését megmutatta, és Szentend-
rén elkezdtünk városfotózási céllal sétálgatni.
Tanítgatott a látásmódra. A mai napig beszél-
getünk egymás képeiről.

már kint voltál Luxemburgban, amikor a nagy-
papád emlékkiállítása megnyílt a maNK-ban In
memoriam Deim pál címmel. miben vetted utol-
jára észre a Nagyapád emlékét a műveidben?
A Minimal című sorozatomat még látta, és 
nagyon tetszett neki a precizitásuk és a letisz-
tultságuk. Később vettem észre, hogy az általa
használt színvilág köszönt vissza azokon a ké-
peimen. A konstruktív látásmódot és a precíz-
séget veszem észre magamon is. és persze,
amint hazajöttem, megnéztem az emlék-
kiállítását.

művész felmenőid mellett a saját utadat
járod, saját jogodon jegyzik a nevedet, és
máris, 29 évesen nemzetközi sikereket érsz
el. mi a titkod?
A képek létrejönnek  a fejemben, addig nem
tudok aludni, amíg ki nem fotózom magamból.
Teszem a dolgomat, készítem a képeimet –
sorozataimat, és pályázok, hogy a képek elin-
dulhassanak a saját útjukon.

jelenleg a ferenczy múzeumi Centrum hiva-
talos fotósa vagy, és a Kulturális Központ ren-
dezvényein is fényképezel. tervezed, hogy
később csak a művészeti tevékenységből ke-
resd a kenyered?
Jelenleg jól érzem magam így. Teljes életet
élek, azt csinálom egész nap, amit szeretek, a
kedvenc városomban. Művészetileg ugyanúgy
van lehetőségem kiteljesedni, mint a mun-
kámban.

a jelenleg Luxemburgban látható kiállítás
anyaga a diplomamunkádként készült. mi volt
a koncepció a térfigyelő rendszer című soro-
zatodnál?
Inverz térfigyelő rendszert akartam létrehozni,
amihez  megtaláltam a solargráfiát mint tech-
nikát. Ezt alkalmazva sörös dobozokból készí-
tettem camera obscurákat (lyukkamerákat),
amikbe fekete-fehér fotópapírt tettem, ezeket
Zarubay Bence barátommal fölszigszalagoz-
tuk Budapest forgalmasabb tereinek olyan
pontjaira, mintha térfigyelő kamerák lennének,
és ott hagytam őket 3 hónapon keresztül.
Amíg kint voltak, addig folyamatosan exponál-
tak. A hosszú expozíció miatt a járművek és
az élőlények nem láthatók a képen, csak a ki-
üresedett tér. Valamint láthatóvá válik az égen
a Nap Földhöz viszonyított mozgása.
A sorozat Luxemburgba úgy került, hogy a Eu-
ropean Month of Photography nemzetközi ku-
rátori gárdája összeült ötletelni, hogy milyen
téma legyen a következő. Minden kurátor
ajánlhat fotósokat. Azok kerülnek be, akik job-
ban illenek a koncepcióba, és akinek a mun-
kája több kurátornak is tetszik. Először
Bécsben volt egy nagy kiállítás, amin szintén
szerepeltem, ezt az anyagot vitték tovább Lu-
xemburgba. Uhl Gabriella volt az a magyar ku-
rátor, aki ismerte és ajánlotta  a képeimet, és
akinek köszönhetem, hogy kijutottam. Jó

érzés volt egyetlen magyarként részt venni
ezen a jeles eseményen. A fogadtatás pozitív
volt, mindkét megnyitón nagyon sokan voltak,
és többen is kiemelték, hogy tetszenek a ké-
peim. A kiállításon én inkább a progresszív vo-
nalat képviseltem, ami számomra fontos, mert
mindig a progresszivitásra törekedtem.

milyen projekten dolgozol most?
A legújabb projektem címe „Space”. Ez a té-
makör régebb óta érdekel. általában előre ki-
találom, hogy a képek mit fognak ábrázolni, de
vannak időközben talált helyszínek, tárgyak is.
Ez a téma jó ötletnek bizonyult, ömlöttek be-
lőlem a képek, a végén választom majd ki azt
a 20-25-öt, ami a sorozatot fogja képezni. Az
elkészült képekből szeretnék egy kiállítást Be-
reznai Tamással közösen, akinek a diploma-
munkája témában passzol hozzá.

Deim Balázs eddig bemutatott sorozatait itt lehet
megtekinteni: https://deimb9.wixsite.com/deimb

ORGOVáNyI KRISZTIáN
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Deim Balázs kiállítása Luxemburgban

anyagtársítók 
A kiállítás megálmodója, Erdőcs Márta így ír a
kezdetekről: 2015 őszén meghívtam öt kollé-
gát – Király Fannit, Gera Noémit, Majoros
Katát, Bráda Juditot és Karsai Zsófit – hogy
egy hosszú hétvégén Sopronban, a műhe-
lyemben közösen ékszereket alkossunk. Tu-

datosan olyan alkotókat választottam, akik kí-
sérletezők, nyitottak, s akiknek munkáit
nagyra becsülöm. 
A workshop alatt, vagy annak a hatására min-
denkiben elindult egy alkotó folyamat, Az
eredményként elkészült ékszereket 2016-ban
Pannonhalmán és Sopronban mutattuk be.
Nem is volt kérdés, hogy folytassuk-e, amit el-
kezdtünk. Így jöttünk össze 2017-ben egy
újabb hétvégén, ezúttal Bráda Judit műhelyé-
ben egy bőrös workshopra. Hogy a bőrrel ki
mire jut? Bemutatjuk az Erdész Galériában,
ahol a közös projekttől függetlenül készült
újabb munkáink is láthatóak lesznek.

aNyaGtáRSÍtÓK
Kiállítás-megnyitó: május 25. csütörtök 19.00
A kiállítást megnyitja Schäffer Erzsébet
Erdész Galéria és Design, Bercsényi u. 4.
Megtekinthető június 18-ig, hétfő kivételével
minden nap 10.00–18.00

Író-olvasó-illusztrátor
találkozó
Hívjuk a nagyobb óvodás és kisiskolás
gyerekeket a PMK gyerekkönyvtárába
május 19-én. Meghívott vendégeink: Both
Gabi író (A hintarabló-Lilipótvárosi kalan-
dok, Palipál, a csupaszív lovag, Kakaóka-
tona és Tejhercegnő című könyvek
szerzője) és Rippl Renáta illusztrátor (Pi-
roska, a hófehér nyuszi szerzője és illuszt-
rátora, és többek között a Mantyusok, Nino
repülni akar, A szomorú kacagány című
könyvek illusztrátora).
Beszélgetéssel, kézműveskedéssel és ka-
kaóval várunk kicsiket és nagyobbakat.
PMK gyerekkönyvtár, május 19. 15 óra
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Szenior oktatási
programok 
Örömmel jelezzük, hogy több szenior
tanfolyam is folytatódik a tavasz végén
és a nyár folyamán a szentendrei Arany-
kor Központ tantermeiben! A kurzusokra
úgy lehet jelentkezni, hogy az első idő-
pontokra eljönnek, s ott befizetik a 10
ezer forintos tandíjat. Aki előbb szeretné
befizetni, a 06 30 692-4746 számon tud
időpontot egyeztetni. A kurzusok ugyan-
úgy 7 alkalmasok lesznek, mint a tava-
sziak, s bárki jelentkezhet rájuk,
nemcsak azok, akik korábban jártak.
A meghirdetett kurzusok a következők:
1. olasz kurzus (kezdő 4-es szint idő-
pontjai 10 órai kezdéssel: május 10. 17.
24. 31. június 7.14.21., tanár: dr. Poll-
mann Teréz) – bárki jelentkezhet, aki
bele tud kapcsolódni.
2. Spanyol kurzus (kezdés: május 23.
kedd, 18:30-20:00 és folytatólagosan a
hat következő kedd, tanár: Marton Beáta)
– bárki bekapcsolódhat, aki nem abszo-
lút kezdő.
3. angol társalgási, szinten tartó kurzus
(kezdés: május 23. kedd, 10:30-12:00,
május 26., május 30., jún. 2., jún. 6. jún.
9. jún. 13., tanár: dr. Báthory Orsolya) – a
tanárnő minden angolcsoportból vár hall-
gatót, mert ezek nem hagyományos
nyelvórák lesznek, hanem angol nyelvű
cikkek közös megbeszélése a nyári szin-
ten tartás céljából. 

Tanulni sohasem késő!

SZENTENDREI ARANyKOR KÖZPONT

adományok 
a Bárczi iskolának
a Rotary Club Szentendre idén is folytatta az
előző elnökök által elkezdett adományozást,
és kétmillió forint értékben informatikai- és a
sporteszközöket adott át a Cházár andrás
többcélú Közoktatási Intézet Bárczi Gusztáv
tagintézményének. ahogy az ünnepélyes át-
adón elhangzott: ezek az adományok nem
pusztán eszközök a gyermekek számára,
hanem ennél sokkal többet jelentenek.

Az adomány – 15 számítógép szoftverekkel,
két wifi-berendezés, 3,5 méter átmérőjű tram-
bulin és két szabadtéri testedző gép – több
forrásból gyűlt össze: az adventi vásáron árult
forralt borból, a tavalyi kacsaúsztatás során
összegyűlt adományokból, az SZJA 1%-os fel-
ajánlásából, az Erste Bankkal és Biztosítóval
közösen rendezett teniszverseny nevezési dí-
jainak felajánlásából, a klub saját tartalékából,
illetve Poór József professzor támogatásából.
Pláveczki Viktor vállalkozónak köszönhetően
sikerült nagy kedvezménnyel megvásárolni a
számítógépeket. Az informatikus vállalta még
a gépek installálását és a rendszerkarbantar-
tást, emellett felajánlotta a szaktudását, és 
ingyenes órákat tartott a tanároknak és 
diákoknak a mai kor elvárásainak megfelelő,
modern gépek használatáról.
Kádárné Monori éva igazgató köszöntőjében
elmondta, hogy külön öröm számukra az ado-
mányozók emberi hozzáállása, mert olyan
gyerekeket ajándékoztak meg, akik nehezeb-
ben tudnak boldogulni az életben. Kovács
Antal, a Rotary Club Szentendre elnöke köszö-
netet mondott a segítőknek: elsősorban a klub
tagságának, a hozzátartozóknak és tagjelöl-
teknek, illetve az iskola tanárainak, akik részt
vettek az adománygyűjtésben. Beszédét így
zárta: „Kedves Gyerekek! Ez mind értetek volt,
nektek akarunk minél jobb feltételeket bizto-
sítani a tanuláshoz, és megmutatni, hogy a kö-
zösség milyen erős tud lenni, ha a cél a
gyerekek szellemi felkészültségének, egész-
ségének jobbításáról szól. Örömet okoztunk a
szellemnek, amikor egy korszerű számítógé-
pes hálózatot hoztunk létre, és örömet okoz-
tunk testnek, amely minden nap megújulhat a
sporteszközök használatával”.
A gyerekek az ajándékokat egy remekül kore-
ografált, szépen előadott ritmusos tapsgya-
korlattal köszönték meg, melyet Kádár
Krisztina, a zeneiskola tanára tanított be nekik.

anyanyelvünk 

a hóesés szegedikuma
A középkori francia költőtől származó mon-
dás szerint hol már a tavalyi hó, a közelmúlt-
ban azonban áprilisi hó esett szerte az
országban. Még abban a dél-magyarországi
városunkban is, ahol a téli hóesés után azt
olvastam a helyi lapban a címlapon: „IFA-val
dúrtuk a havat”. Fénykép is volt, egy „IFA”
régi, keletnémet teherautó vitte a temérdek
havat a Tiszába. Furcsállottam, hogyan nem
vette észre az újság a sajtóhibát, hiszen a
nagy havat bizonyára „túrták” és nem „dúr-
ták”. Megmutattam a lapot munkatársaim-
nak, akik, mint én is, dunántúliak. Közösen
kiderítettük, hogy a „túr” ige nyelvjárási vál-
tozatát használta a szegedi újság. Némi ke-
resgélés után Móricz Zsigmond nyelv-
használatában is megtaláltam a Rózsa Sán-
dor összevonja szemöldökét című regény-
ben a szót: „Leszedte a nagy párnákat az
ágyról, s megdúrta, hogy a kifagyott ember
egy jót alhasson.” Az ige föllelhető a Sze-
gedi szótárban, a Szamosháti szótárban, az
Új magyar tájszótárban. A mi délnyugat du-
nántúli alapozású beszédünkben csak „tur”
van (rövid u-val!).
Egy másik alkalommal ugyanebben lapban
olvasom: „Feltűnő változásokra a parkolás-
ban számíthatunk. Két szegedikum tűnik el:
a parkolóellenőrök VHS-kamerái és a parko-
lójegyek”. A „VHS” fényképező alkalmatos-
ság – az angol video hom system rövidítése
–, a szegedikum pedig egyáltalán nem
nyelvjárási szó, mint a „dur”, hanem neolo-
gizmus: új találmány. Van hagymatikum is,
egy fürdőt hívnak így egy szintén dél-ma-
gyarországi városban, és országosan em-
legetünk hungarikum-okat a makói hagymá-
tól a szilvapálinkáig. Az utóbbit – nincs új a
nap alatt – már némely eleink némi humor-
ral szilvórium-nak, a pipázó szobát vagy a
pipagyűjteményt pipatórium-nak, a dorgá-
lást (szidalmazást) dorgatórium-nak latini-
zálták – utánozva a latin szavak végző-
déseit, amelyeket szinte magyar képzőként
használtak. 
A latinizálás és a nyelvjárási szó megférnek
mai nyelvünkben, pedig mindkettőre érvé-
nyes a fönt említett szállóige: „Mais où sout
les neiges d’antan.” 

BüKy LáSZLó

Nyárváró
a templomdombi általános Iskola vizuális műhelyének kiál-
lítása a pmK gyermekkönyvtárában

április 21-én, 17 órakor nyílt meg a gyermekkönyvtár előteré-
ben 31 általános iskolás gyerek tárlata Nyárváró címen. A Vi-
zuális Műhely tagjai nem először állítanak itt ki, Deli Gabriella
a műhely vezetője jó kapcsolatot ápol a könyvtárosokkal. 
A megnyitón Fucskár Erika gyermekkönyvtáros beszélt a szí-
nesség, nyitottság és kreativitás fontosságáról, kérte a gyere-
keket, tartsák meg formájukat. Kretz Boldizsár 5. osztályos
tanuló szép versmondással, Mester Emma és Varga Júlia gyö-
nyörű magyar népdalcsokorral kedveskedett a szép számú kö-
zönségnek. 
Köszönjük mindenkinek, aki a megnyitóra eljött, és a városve-
zetésnek, a PMK dolgozóinak, a szülőknek a támogatást.
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a molinón: 
Szappanos
márton
a Szentendreiek a csúcson plakátsorozat
májusi arca Szappanos marci, a Dunakanyar
tKSE első osztályú, válogatott teniszezője,
aki rangos megmérettetéseken bizonyította
már, hogy egykezes fonákja komoly kihívást
jelent ellenfeleinek.

Marcit építőmérnök édesapja vitte el az első
szentendrei edzésre tíz évvel ezelőtt. Az akkor
nyolcéves fiú hamarosan versenyezni kezdett.
A komoly versenytenisszel Pécelen ismerke-
dett meg. A mindennapos utazás Pécelre, az
edzésekre nagyon megterhelő volt, így három
év után ismét Szentendrén folytatta a munkát,
a korábbi Davis Kupa játékos Nagy Viktor,
majd Zachár Zoltán irányításával. Jelenleg a
Dunakanyar TKSE válogatott versenyzője. Se-
gítségével a klub az I. osztályú csapatbajnok-
ságig jutott.
Marci a Szent András általános Iskolában
kezdte tanulmányait, most a Református Gim-
názium diákja, és jövőre érettségizik. Marci 
fiatal kora ellenére nagyon komoly gondolko-
dású, tudatosan készül a felnőtt életre, hatá-
rozott tervei vannak: a tenisz mellett szeretne
az orvosi egyetemen diplomát szerezni. A 
pályaválasztásban hatott rá, hogy a családban

többen is az orvosi pályát választották hiva-
tásul. 
Bár az edzések napi három-négy órát is el-
vesznek idejéből, mint mondja, „mindig arra
jut idő, amire szeretnénk”, így a barátaival is
sok időt tölt, s a tanulásra is marad energiájá-
ból. A teniszen kívül nagyon szeret kosárlab-
dázni. „Bár a két sportágnak tulajdonképpen

nem sok köze van egymáshoz, a kosarazás 
a tenisz kiegészítősportja, segít a lábmunka
tökéletesítésében” – mondja.
A nagy teniszcsillagok közül az örök riválisok,
Nadal és Federer a példaképei. Rafael Nadalra
nemcsak a technikai tudása miatt néz fel,
hanem sokkal inkább azért, mert nála a mér-
kőzés mindig fejben dől el. „átvettem tőle azo-
kat a koncertrációt segítő apró rituálékat,
amivel a versenyek előtt készül.” Nadal mellett
Roger Federer kvalitásai nyűgözik le legin-
kább, nagy élmény volt számára őt élőben
látni egy nemzetközi tenisztornán.
Marci egy világszínvonalon is eredményes 
teniszkorosztály elitjének tagja. Kortársai, Val-
kusz Máté világelső volt, míg Piros Zsombor
Ausztrál Grand Slam bajnok lett. Tavaly az U18-
as fedett pályás OB-n párosban bajnok, egyé-
niben pedig bronzérmes lett. Az U18-as
magyarországi Korosztályos Mesterverseny
2016 évi bajnokaként pedig elnyerte a Magyar
Tenisz Szövetség ösztöndíját. Jelenleg a 
felnőtt ranglistán az első tízben áll. Felnőtt 
I. osztályú tornagyőzelemmel rendelkezik, rend-
szeres részvevője a válogatott edzéseknek.
Marci fő erőssége ellenfelei szerint az egyke-
zes fonákütés, mely csapatban két magyar
bajnoki és párosban is két magyar bajnoki
címhez segítette. A kemény munkában jelen-
leg térdsérülés hátráltatja, de tervei között
szerepel az idén az ATP ranglistán pontszer-
zés. Legközelebb Romániában, a 15 000 dol-
lár összdíjazású aradi tornán indul a
pontszerzésért, sérülését leküzdve, nagy ön-
bizalommal és akarattal.

SZ. N.

Eleven örökség vetélkedő 
az Eleven Örökség helytörténeti vetélkedősorozat áprilisi fordulójá-
ban ismét összemérték tudásukat a szentendrei középiskolák csapa-
tai. pörgős, játékos feladatsorokon keresztül ismerték meg városunk
nevezetes helyeit, személyeit, történelmét a diákok az utolsóelőtti
fordulóban. a legnépszerűbb feladatok most a képreprodukáló, az
emléktábla-kereső és a helytörténeti activity voltak.

A versenyben ezúttal is a Ferences Gimnázium, a Móricz Zsigmond
Gimnázium, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, a Szent-
endrei Református Gimnázium, valamint a II. Rákóczi Ferenc általános
Iskola és Gimnázium tanulói vettek részt.
A vetélkedő kiindulópontja a Pest Megyei Könyvtár előcsarnoka volt,
ahol a szervezők, Szondy Andrea projektgazda, Móricz János helytör-
ténész és Soltész Emese, az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért

felelős referense fogadta a diáko-
kat. A könyvtár épülete a verseny
egyik állomása volt, ahol komoly
fejtörést igénylő, 15 pontból álló
feladatsort kellett kitöltenie a csa-
patoknak. Móricz János a Tourin-
form udvarából nyíló irodájában
fogadta a diákokat, akik nagy
örömmel vettek részt a helytörté-
neti activityben: gesztusokból, raj-
zokból találták ki a szentendrei
helynevekből álló feladványokat.
Plusz feladat volt a Dumtsa Jenő
utca házainak homlokzatán felku-
tatni valamennyi emléktáblát. A
Városi Vendégházban Móricz
Tímea segített kiválasztani egy-
egy archív fotót, mely alapján a
helyszínen kellett a diákoknak le-

fényképezniük ugyanazt a városrészletet, ugyanabból a szemszögből.
A feladatot nehezítette, hogy mindezt időre kellett teljesíteni, így a jó
futók több fotót készítettek, tehát több pontot is gyűjtöttek.
A vetélkedő következő állomása a helytörténeti kiállításban volt, itt 
Péterffy Gergely történésszel, a Ferenczy Múzeumi Centrum munka-
társával indultak kincskeresésre a csapatok. A vitrinekben kiállított 
tárgyak, emlékek között kutatva újabb ismeretekre tehettek szert. 
A Templomdombon, a Keresztelő Szent János Plébániatemplomnál
Krizbai éva múzeumpedagógus fogadta a csapatokat. Az érdekes
templomkereső játékhoz térképet és részletes ismertetőt is kaptak a
diákok. A feladatból kiderült, nem is olyan egyszerű beazonosítani ere-
deti elnevezésük alapján a szentendrei templomokat: a Csiprovacskát,
a Blagovesztenszkát, a Preobrazsenszkát, a Pozsarevacskát. 
Az áprilisi fordulót a Ferences Gimnázium csapata nyerte, második a
Református gimi, harmadik a Móricz gimi, negyedik a Rákóczi gimi és
ötödik a Petzelt szakiskola csapata lett. Május 17-én kerül sor az idei
vetélkedősorozat utolsó alkalmára. A gálán az előzetesen megkapott
feladatok megoldásait mutatják be majd a diákok, s kihirdetik az össze-
sített verseny győztes csapatát is, akik a megszerzett tudás mellett 
értékes ajándékokkal is gazdagodnak.                                                SZ. N.
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Lurkócia Gyereknap
Az évek óta hagyományosan megrendezett városi, Szentendrei Gyerek-
nap ebben az évben nemcsak a kisgyermekek ünnepe lesz, hanem az
idősebb korosztály, a kisiskolások, a tinédzserek szórakozási lehető-
sége is. A 2017. május 27–28-i hétvégén tartott fesztiválon  szombat,
vasárnap 10:00-20:00 óráig várjuk a gyerekeket, családokat színvona-
las gyerekprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal, a helyi
sport- és táncegyesületek bemutatóival, gasztronómiai és kézműves
kiállítókkal a Duna-korzóra és a DMH-ba.
A rendezvény keretén belül Szentendre két napra Lurkócia Gyermekál-
lammá alakul át, amit – akárcsak egy igazi országot – minisztériumok
irányítanak. A gyerekek nyolc állomáson tehetik próbára ügyességüket,
kreativitásukat, leleményességüket: Sport és ügyességügyi, állatbarát-
ügyi, Egészségügyi, Kreatívügyi, Meseügyi, Játszóparkügyi, Stratégiai
Játékminisztérium és Lazulásügyi Minisztérium.
Belépéskor minden gyermek megkapja „Lurkócia Útlevelét”, amibe az
állomásokon pecsétet gyűjthet. A beküldött vagy leadott útleveleket ki-
sorsoljuk, és 5 szerencsés útlevélbeküldő 2–2 db belépőjegyet nyer a
„Szentendrei Teátrum és Nyár 2017” gyerekelőadásaira.



KULTÚRA XXXI. évf. | 9. szám18

programok
KIáLLÍtáS

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

HELyTÖRTéNETI KIáLLÍTóHELy
Fő tér 2-5.
mÚLt a mÉLyBEN
Szentendre története
állandó kiállítás

FERENCZy MÚZEUM
Szentendre-terem
Kossuth Lajos u. 5.
SzuBjEKtÍv váLtozÓ
Csató Máté és Tóth Eszter kiállítása
Megtekinthető június 11-ig

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, kedd-vasár-
nap 10.00-18.00

áMOS IMRE – ANNA MARGIT 
EMLéKMÚZEUM
Bogdányi u. 10.
DuNa-mENtI aRaNyKoR
Dumtsa Jenő emlékezete

VáROSHáZ GALéRIA 
Városház tér 3.
HajÓvaL SzENtENDRÉRE 
Kiss adél grafikusművész kiállítása
Megtekinthető május 26-ig a hivatal
ügyfélfogadási idejében

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
IN mEmoRIam DEIm páL
Tisztelgés a Kossuth-díjas festőművész
előtt
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.
NyáRváRÓ KIáLLÍtáS
A Templomdombi általános Iskola Vizu-
ális Műhelyének kiállítása

PóTKULCS SZENTENDRE
Fő tér 11.
vEREBÉLyI DIáNa SzüRREaLISta,
SzImBoLISta mŰvÉSz fEStmÉNyEI
Megtekinthető június 5-ig

APáTI GALéRIA
Kertész u. 10.
apátI aBKaRovICS BÉLa fEStő-
mŰvÉSz EmLÉKKIáLLÍtáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

ELőaDáS

FRANGIPANI STÚDIó SZELLEMI 
MŰHELy
Bartók B. 5/B.
május 12. péntek 18.00-20.00
ÉN-fEjLőDÉS fIataL- 
ÉS fELNőttKoRBaN
Silye Imre előadása, Vámos Eszter 
dalaival
május 18. csütörtök 18.00-20.00
HoGyaN tEREmtHEtüNK HaRmo-
NIKuS ÉLEttEREKEt ottHoNuNK-
BaN fENG SHuIvaL! 
Nézőpontban a nappali és családi terek.
Molnárné Papp Gyöngyi Feng Shui 
oktató előadása és beszélgetés
Jelentkezés, részletes programinformá-
ció: 06-30-488-7332, www.frangipani.hu

KOLPING AKADéMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz felől)
május 20. szombat 16.00
a maGyaR LÓtENyÉSztÉS mÚLtjá-
NaK tÖRtÉNELmI SzEREpÉRőL 
Professzor dr. Bodó Imre előadása

pESt mEGyEI KÖNyvtáR
Pátriárka u. 7.
május 10. szerda 18:00
SzENtENDRÉtőL SzÍRIáIG – 
REStauRátoR mŰHELy – tItKoK
NÉLKüL 
Herczeg Zsuzsanna restaurátor elő-
adása. Szentendre Szalon program

PETŐFI KULTURáLIS éS HA-
GyOMáNyŐRZŐ EGyESüLET
Stéger köz

május 12. péntek 18.00
BaRaNGoLáS a maGyaR őStÖRtÉ-
NEtBEN
Salamin András családkutató vetítettké-
pes előadása

május 19. péntek 12.00
aHoL az ÉG a fÖLDEt ÉRI
Dr. Aradi Csaba ökológus vetítettképes
előadása

május 26. péntek 18.00
„aKI mEGNyItotta KRISztuS
SEBÉt”
A szent Grál és Longinus lándzsája
Varga Tibor 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.

május 13. szombat 18.00
WILLIam SHaKESpEaRE: 

a maKRaNCoS HÖLGy
Az Ivancsics Ilona Színtársulat 
előadása

május 19. péntek 19.00
máRCIuSBaN ÚjRa KEzDjüK!
Színházi előadás egy felvonásban az
1957-es megtorlások áldozatainak em-
lékére

zENE

PóTKULCS SZENTENDRE
Fő tér 11.
május 13. szombat 19.00
KÓLÓ a fő tÉREN
utána buli a Pótkulcs Szentendre 
szervezésében

május 12. péntek 20.00
DEp’aRt KoNCERt
Csányi Viktor, efZámbó István, Keszei
Krisztián, Lovag Roland, Pénzes Olivér,
Török Péter

május 19. péntek 19.00
Dj SpaCECoWBoy
funk, hip hop, disco, break

GyEREKEKNEK

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
május 19. péntek 15.00
ÍRÓ-oLvaSÓ-ILLuSztRátoR 
taLáLKozÓ
Meghívott vendégek: Both Gabi író,
Rippl Renáta illusztrátor
Beszélgetéssel, kézműveskedéssel és
kakaóval várják a gyerekeket

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!)

május 8. hétfő
16.25 TŰNJ EL! (103’)(16) – izgalmas
thriller
18:15 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor filmje
20:15 JULIETA (99’)(16) – Pedro Almo-
dóvár filmje
május 9. kedd
16.45 EMLéKKéPEK (98’)(12) – Andrzej
Wajda filmje, f :Boguslaw Linda
18:30 INFERNO (121’)(16) CINEBOOK
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:00 1945 (Török Ferenc filmje
május 10. szerda
17.00 ALIBI.COM (90’)(16) – szenzá-
ciós francia vígjáték
18:35 AZ UTOLSó TANGóNK (85’)(12)
Argentina legismertebb tangótáncosai
20:05 EMLéKKéPEK (98’)(12) – Andrzej
Wajda filmje, f:Boguslaw Linda
május 11. csütörtök
16.45 RICSI A GóLyA (85’)(6)
18:15 VADEMBEREK HAJSZáJA
(101’)(12) – szórakoztató kalandfilm
minden korosztály számára
20:00 AZ UTOLSó CSALáD (123’)(16) –
A Beksinski család élete
május 12. péntek
16:30 CSáPI: AZ óCEáN HŐSE (92’)(6)
17.30 P’ARTI DALOLó – Lázár Enikővel

18:10 VADEMBEREK HAJSZáJA
(101’)(12) – szórakoztató kalandfilm
minden korosztály számára
20:00 A GALAXIS ŐRZŐI 2. (137’)(12E)
május 13. szombat
14.30 CSáPI: AZ óCEáN HŐSE (92’)(6)
16.15 RICSI A GóLyA (85’)(6)
17:45 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor filmje
20:00 HOGyAN LEGyéL LATIN SZE-
RETŐ (116’)(12) f: Kristen Bell, Salma
Hayek, Raquel Welch
május 14. vasárnap 
MOZIBAZáR 11.00-17.00
13.30 RICSI A GóLyA (85’)(6)
15.00 CSáPI: AZ óCEáN HŐSE (92’)(6)
16:40 VAD éSZAK: MESE AZ EZER Tó
ORSZáGáRóL (76’)(kn) – finn termé-
szetfilm
18.05 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor filmje
20.15 1945 (91’)(12) Török Ferenc filmje
május 15. hétfő
17.00 EMLéKKéPEK (98’)(12) – Andrzej
Wajda filmje, f: Boguslaw Linda
18:45 MI EZ A CIRKUSZ? (86’)(12) A Re-
cirquel Cirkusz élete, lélegzetelállító
produkciók
20:15 A TÖKéLETES GyILKOS (98’)(16)
– Pacskovszky József filmje
május 16. kedd
16.45 JULIETA (99’)(16) – Pedro Almo-
dóvár filmje
18:30 24 HéT (102’)(16) LéLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:15 AZ UTOLSó CSALáD (123’)(16) –
A Beksinski család élete
május 17. szerda
17.00 ALIBI.COM (90’)(16) – szenzá-
ciós francia vígjáték
18:35 24 HéT (102’)(16) – Berlin Arany
Medve jelölés 2016.
20:25 JUTALOMJáTéK (89’)(12) Edelé-
nyi János filmje f: Brian Cox és Coco
König
május 18. csütörtök
17.20 GEMENC - AZ áRTEREK VILáGA
(60’) – Olma Frigyes filmje
18:25 ó, ANyáM! (91’)(16) főszereplő:
Goldie Hawn, Amy Schumer
20:00 ARTHUR KIRáLy - A KARD LE-
GENDáJA (126’)(16) Guy Ritchie filmje
május 19. péntek
17:00 VAD éSZAK: MESE AZ EZER Tó
ORSZáGáRóL (76’)(kn) – finn termé-
szetfilm
18:25 ó, ANyáM! (91’)(16) főszereplő:
Goldie Hawn, Amy Schumer
20:05 ARTHUR KIRáLy - A KARD LE-
GENDáJA (126’)(16) – Guy Ritchie
filmje
május 20. szombat
13.00 CSáPI: AZ óCEáN HŐSE (92’)(6)
14:40 ARTHUR KIRáLy - A KARD LE-
GENDáJA (126’)(16) Guy Ritchie filmje
16.45 FRANTZ (113’)(12)
18.45 ALIBI.COM (90’)(16) – szenzá-
ciós francia vígjáték
20:30 ó, ANyáM! (91’)(16) főszereplő:
Goldie Hawn, Amy Schumer
május 21. vasárnap 
MADARAK éS FáK NAPJA
14.00 RICSI A GóLyA (85’)(6)
15:30 VAD éSZAK: MESE AZ EZER Tó
ORSZáGáRóL (76’)(kn) -– finn termé-
szetfilm
16:55 ARTHUR KIRáLy - A KARD LE-
GENDáJA (126’)(16) Guy Ritchie filmje
19:15 FRANTZ (113’)(12) Francois Ozon
filmje
május 22. hétfő
16.25 ó, ANyáM! (91’)(16) főszereplő:
Goldie Hawn, Amy Schumer
18:00 FILM FARM (120’) 9 rendező
filmje
19.00 NyITVA - KOMJáTI ORSOLyA 
KIáLLÍTáS-ZáRóJA
20:05 FRANTZ (113’)(12) Francois Ozon
filmje
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Az Országos Kötélugró Diákolimpiát április 8-
9-én Budapesten rendezték, ahol a Szentend-
rei Kenguru Kötélugró DSK ugróköteles lányai
az idén is fantasztikusan teljesítettek. 
Eredmények
III. hely: Dudás Boróka I.B korcsoport, gyorsa-
sági versenyszám (Szent András iskola)
I. hely: Pálmai Laura II.B korcsoport, összetett
versenyszám (Szent András iskola)
II. hely: Pálmai Laura gyorsasági versenyszám
V. hely: Baranyi Borbála II.B korcsoport, gyor-
sasági versenyszám (Szent András iskola)
II. hely: Kocsis Ajna III.B korcsoport, szabadon
vál. gyakorlat (Szent András iskola)
IV. hely: Országh Lili III.B korcsoport, szaba-
don vál. gyakorlat (Református Gimnázium)
III. hely: Merényi Panka IV.B korcsoport sza-
badon vál. gyakorlat (II. Rákóczi iskola)
V. hely Merényi Panka összetett versenyszám
I. hely Hilbert Petra IV. A korcsoport, összetett
versenyszám (Szent András iskola)
I. hely Hilbert Petra gyorsasági versenyszám
II. hely Hilbert Petra szabadon vál. verseny-
szám 
II. hely Dévényi Nikoletta IV.A korcsoport,
gyorsasági versenyszám (II. Rákóczi iskola)
I. hely Országh Adél V.B korcsoport gyorsa-
sági versenyszám (Református Gimnázium)
II. hely Országh Adél szabadon vál. verseny-
szám
II. hely Országh Adél összetett versenyszám 
I. hely Dévényi Dorottya V.A korcsoport össze-
tett versenyszám (II. Rákóczi iskola)

II. hely Dévényi Dorottya szabadon vál. gyakor-
lat
III. hely Dévényi Dorottya gyorsasági verseny-
szám
IV. hely Szőllősi Júlia V.A korcsoport szaba-
don vál. gyakorlat (Körösi Csoma Sándor gim-
názium)
V. hely Merényi Luca V.A korcsoport szabadon
vál. gyakorlat (II. Rákóczi iskola)

FORMáCIóS CSAPATVERSENy
I. hely: Dévényi Dorottya, Dévényi Nikoletta,
Hilbert Petra, Országh Adél

Három válogató alapján végül Hilbert Petra
összetett versenyszámban (szabadon válasz-
tott gyakorlat, 30 mp és 180 mp gyorsasági
versenyszámban, Dévényi Nikoletta 30 mp
gyorsasági versenyszámban kvalifikálta
magát a 12-14 éves korcsoportban Portugáli-
ába, a nyáron megrendezésre kerülő kötélugró
Európa-bajnokságra, ahol nemcsak egyéni,
hanem közös, páros versenyszámban is fog-
nak versenyezni. Egyesületük 4 fővel csapat-
ban is indul Portugáliában a nyílt bajnok-
ságon: Dévényi Dorottya, Merényi Luca, Or-
szágh Adél, Szőllősi Júlia összeállításban.
Gratulálunk kötélugró lányainknak, hogy ezen
az országos versenyen is kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak. Köszönjük a szülők támo-
gató segítségét is.

LENGyEL IBOLyA
EDZŐ

a kenguruk legújabb sikerei

Alul, balról jobbra: Merényi Luca, Országh Adél, Pálmai
Laura, Dévényi Dorottya, Szőllősi Júlia
Felül, balról jobbra: Kocsis Ajna, Országh Lili, Baranyi
Borbála, Dudás Boróka, Merényi Panka

Hilbert Petra és Dévényi Nikoletta. A Kötélugró Európa-
bajnokság egyéni és páros versenyzői

UGRÓKÖTÉL 
EDZŐTÁBOR

1. turnus: 2017. június 27- július 1. (kedd – szombat)
2. turnus: 2017. augusztus 7 – 11. (hétfő – péntek)
Helyszín: Szentendre, Szent András Katolikus Általá-
nos Iskola 
9 – 16 óráig
Részvételi díj: 19500 Ft (ebéddel)
Előleg: 5000 Ft

Jelentkezés: Lengyel Ibolya edző  20/3382600



Szentendrei
aranyeső
április 22-23-én rendezték meg
Hódmezővásárhelyen a Szenior
Úszó Országos Bajnokság követ-
kező futamát, mely egyben lehe-
tőség is volt a Budapesti Szenior
VB szintidők megúszására. A DA-
GONyA (Dunakanyar Szabadidő
Kulturális és Sportegyesület) - V8
szenior úszócsapata ismét reme-
kül szerepelt. 
Dobogós helyezések:
Boulsevitz Beatrix: aranyérem:
200 vegyes, 100 gyors, 200 pil-
langó, 200 gyors, 200 mell, 400
gyors. Ezen túl 50 pillangón 29.41
új (50 méteres medence) új orszá-
gos csúccsal, valamint 100 pillan-
gón 1.04.12 új országos csúccsal
lett aranyérmes! (Több számban
nem indult.)
Kemény András: aranyérem: 100
hát, 50 hát, ezüstérem: 200 gyors,
200 hát.
Szentendre hírnevét öregbítette
Balogh Anna, az Iron Aquatics ver-
senyzője, aki 200 m-es háton
arany, 50 és 100 m-es háton bronz
érmet szerzett. Lassan utolsó fe-
jezetéhez ér a felkészülés, még
egy végső hajrá, és kezdődik a vi-
lágbajnokság!
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A Római Szinkronúszó SE junior csapata Kővágó Mónika edzővel

Szinkronúszó verseny a v8-ban
április 21-23. között rendezték meg a XXIV. Magyar Kupa nemzetközi
szinkronúszó versenyt a VizesNyolcas uszodában, amelyen hét ország
több mint 400 versenyzője állt rajthoz, hogy összemérje tudását. 
A legfiatalabb gyermek versenyzőktől felnőtt korosztályig minden szin-
ten láthattunk gyakorlatokat. Rajthoz állt például Czékus Eszter magyar
olimpikon mellett a belorusz utánpótlás válogatott is. A rangos me-
zőnyben a hazai pályán versenyző Római Szinkronúszó SE is részt vett,
és szép eredményeket ért el.

Dani ezüstérmes a diákolimpián
Az április 12-15. között megrendezett
debreceni diákolimpián a serdülők között
ezüstérmet szerzett Hutvágner Dániel, a
fiatal, szentendrei ökölvívó. A junior korú
ökölvívók országos megmérettetésében
a diákolimpia a legrangosabb események
között szerepel. 
Dani egy éve edz a SzentendreGymben,
fanatikusan szereti az ökölvívást, és a
szakértők szerint igazi tehetség. A szent-
endrei sportoló szoros eredménnyel ma-
radt alul a jelenlegi bajnokkal szemben.
Danira felfigyelt a válogatott is, meghív-
ták egy közös edzésre, ahol „bármi meg-
történhet”. 
Hajrá Dani, hajrá Szentendre!

a legfiatalabbak a mini manó
versenyen

2017. május 1-jén a Dunakanyar Se legfiatalabb, 9-10 éves játékosai
vettek részt a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett Országos
Mini Kupa Manó korosztályos versenyén a Vasas Budapest Folyondár
utcai sportcsarnokában.
A csapat tagjai: Ott Zsófia, Kiss Zorka, Csiki Szabó Emma, Oszfolk
Petra, Tóth Blanka és Varga Szilvia. A csapat 3 játékosának élete első
versenye volt ez a megmérettetés. A Dunakanyar Sportegyesület
Manó csapata a 27. helyen végzett
A következő hétvégéken még két korosztály – a mini és szuper mini -
mérheti össze röplabdatudását a többi, az ország minden pontjáról ér-
kező csapatokkal.
Országos Mini Kupa 2017.05.06-07.  (11-12 évesek)
Országos Szuper Mini Kupa 2017.05. 13-14 (10-11 évesek)
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aDáSvÉtEL

éléskamra – régi ízek boltja. Házitej,
bor, sütemény. Szentendre, Attila u.
12.

Ergoline Classic szolárium helyhiány
miatt áron alul eladó Szentendrén.
Mindössze négyszer volt benne cső-
csere. Telefon: 06-20-923-3612.

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

áLLáSt KÍNáL

Havi 8-10 napra
szentendrei üzletbe
(Erdész Galéria és
Design) angolul tár-
salgási szinten be-
szélő nyugdíjas
hölgyet, kismamát
vagy egyetemistát
keresünk. Tel. 06-
30-966-5855.

Friss nyugdíjas hölgyek is figyelem!
Szentendrei kis ABC-be keresünk ki-
segítő munkatársnőt napi bejelentés-
sel. Jó nyugdíjkiegészítés. Tel.
06-30-952-8389, e-mail: laszlojo-
zsef49@gmail.com.

EGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-
340-1392.

Gerincszerviz jáde köves masszázsá-
gyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban.
További szolgáltatásaink: talpmasz-
százs. Flabélos. Bioptron fényterápia.
Bejelentkezés: 06-20-526-8909.

Gerincszerviz az ÚjraFitt Masszázs-
kuckóban: masszázs+infra hő+ge-
rincnyújtás kombinációja 45 percben.
További szolgáltatásaink: talpmasz-
százs, FLABéLOS, Bioptron fényterá-
pia. Bejelentkezés: 06-20-526-8909."

Izomletapadások, fej-, nyak- és hát-
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőnkben vagy az Ön
otthonában! Csipak Zoltán gyógy-
masszőr, 06-20-595-3057.

Akupunktúra magánrendelés a
Szentendrei Rendelőintézetben.
Fogyókúra támogatása, allergia
kezelése, fájdalomcsillapítás.
Bejelentkezés: 06-30-831-1934.
Rendel: dr Bor Márta allergoló-
gus, immunológus. www.bor-
marta.hu

KIaDÓ LaKáS

Szoba kiadó komfortos, kertes ház-
ban, jó helyen komoly, leinformálható
hölgy részére. Tel. (26) 314-700.

Kiadó Szentendrén 120 nm alap-
területű, 3 szintes családi ház,
akár szintenként is. Csendes he-
lyen, HéV-állomáshoz közel. Tel.
06-70-561-2207.

Szentendrén szoba kiadó mellékhe-
lyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

LaKáS, INGatLaN

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

Eladó Szentendrén 3 szintes,
120 nm alapterületű családi ház
csendes helyen, HéV-állomás-
hoz közel. Tel. 06-70-561-2207.

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

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

oKtatáS

Számítógépes tanárt keresek. TV-
paint-animáció. Tel. 06-20-492-1296.

RÉGISÉG

Magas áron vásárolunk mindennemű
antik és retro tárgyakat! Apróságtól a
bútorig!

Bútorokat (koloniált is), porcelá-
nokat, kerámiákat, bronzokat,
órákat, ezüstneműket, festmé-
nyeket, képeket, hanglemezeket,
varrógépet, gyűjteményeket. Ha-
gyatékokat! Díjtalan kiszállás,
értékbecslés! Nárai Erika, 06-
20-365-1042,
antikceg@gmail.com.

GáBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásá-
rol festményeket, bútorokat, ezüsttár-
gyakat + 6-12 evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, borostyánokat,
porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-
789-1693, 06-30-382-7020.

SzoLGáLtatáS

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-
340-1392.

Sminktetoválás Long Time Liner
technológiával – a legmagasabb mi-
nőség szemkontúr-, teljes száj és
szemöldöktetoválásban. Többféle új
technikával, mérsékelt árakon. Infor-
máció: www.hajhullam.hu, telefon:
06-20-976-2797.

Takarítás, gyermekfelügyelet! Meg-
bízható, leinformálható, középkorú
nő 20 éves gyakorlattal vállal takarí-
tást, vasalást, gyermekfelügyeletet
és napközbeni idősgondozást. Szen-
tendrén lakom. Tel. 06-20-585-5857.

Pedikűrös házhoz megy Szent-
endrén. Tel. 06-20-514-3323.

Magánházaknál éves takarítást, ab-
laktisztítást, takarítást vállal cégünk.
Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon biza-
lommal. Tel. 06-70-284-3387.

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

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

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszige-
telés- és ácsmunkát vállalunk. Tel.
06-70-578-1468.

Burkolás, kőműves munkák, térköve-
zés. Teraszok, járdák, kerítések ké-
szítése, javítása. Tel.
06-30-341-3423.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával 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: bur-
kolatok, utak, kocsibehajtók, járdák,
támfalak kivitelezése, gépi föld-
munka. Tel. 06-20-341-4585.

üDüLÉS

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

üzLEt

üzletnek és irodának alkalmas helyi-
ségek kiadók a belvárosban (Kos-
suth–Petőfi utca sarok). Tel.
06-20-585-4055.

Szentendre belvárosában, a Dunakor-
zótól 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

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. 

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

Hogy miért érdemes velünk együtt dolgozni? 
MERT csökkentheti vele a termékének előállítási költségét.
MERT az értékes munka a mi értékünk.
A termelésben mindig vannak olyan munkafolyamatok, amelyeket
egyesületünk munkatársai betanított munkával el tudják cége helyett
végezni, így nem szükséges plusz időt, energiát befektetnie a rész
vagy egész feladatokra, megnő a termelés hatékonysága.
Mi itt vagyunk! Alvállalkozói szerződés keretében vállaljuk:
• alkatrészek összeszerelését,
• termékek szétszerelését,
• csomagolást,
• átcsomagolást,
• javítást,
• újrahasznosítást,
• szortírozást és válogatást

Gondolkodjunk együtt a közös lehetőségekről !

Kapcsolattartás: 06-70-933-2575 
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