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álláspályázatok
A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intéz-
mény pályázatot hirdet
• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére, határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes
munkaidőben
• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére, határo-
zott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, előre-
láthatóan 2017. június 1-jétől 2018. május 31-ig
• 2 fő esetmenedzsermunkakör betöltésére, hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, tel-
jes munkaidőben 
Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998 NM rendelet
melléklete szerint; családsegítőben és/vagy gyer-
mekjóléti szolgálatnál szerzett tapasztalat - helyis-
meret - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok); B-kategóriás jogosítvány; büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: szakmai végzettséget igazoló dokumentumok
másolata, szakmai önéletrajz, érvényes erkölcsi bi-
zonyítvány 
A pályázat benyújtásának határideje: május 26. 
További információ: Bognár Judit, 06-20-512-9822
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
címére történő megküldésével (2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89.) vagy elektronikus úton Bognár
Judit részére a szcsaladsegito@gmail.com
címen.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megneve-
zését: 2 fő családsegítő, illetve 2 fő esetmenedzser

szentendre város Egészségügyi Intézményei
bőrgyógyász szakorvost keres heti 22 órában
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intéz-
ményünk bőrgyógyászati szakrendelésen szakor-
vosi tevékenység ellátása
Feltételek: bőrgyógyász szakvizsga. Benyújtandó
iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, vég-
zettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok má-
solata, MOK tagság igazolása, működési engedély.
További információ: dr. Pázmány Annamária 
Intézményvezető, (26) 501-440, valamint a
szei@szeirendelo.hu

pályázat

pályázat

Eladó és kiadó ingatlanok
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 értéke-
sítésére 
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal Vagyongazdálkodási 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

szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a szentendre, Duna korzó 919/1 hrsz-ú
(természetben Bolgár-Kertész utcai parkoló) ingatlan kivett beépítetlen terület megnevezésű önkormány-
zati tulajdonú ingatlan értékesítésére 
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) június 8-án 9 óráig kell benyújtani. Tájékozta-
tás telefonon: 26/785-057

szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás
piaci alapon történő bérbeadásáról:
Cím
(Szentendre) Alapterület Komfortfokozat Lakás állapota Lakbér induló mértéke
Dumtsa jenő u. 12. 71 m2 komfort nélküli felújítandó 1.500,- Ft/m2/hó
fszt. 7. és 8. sz. lakás komfortosítandó
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (városház tér 3. I. emelet) június 6-án 10 óráig kell benyújtani.
Cím
(Szentendre) Alapterület Komfortfokozat Lakás állapota Lakbér induló mértéke
Alkotmány u. 6. 66 m2 összkomfortos felújítandó 1.500,- Ft/hó
fszt. 2. sz. lakás
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (városház tér 3. I. emelet) június 6-án 11 óráig kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Önkénteseket keresünk!
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
nyári programjaihoz önkénteseket keres. Ha elmúltál
már 16 éves, szeretsz gyerekekkel együtt társasjáté-
kozni, kézműveskedni, szabadidőt eltölteni, akkor je-
lentkezz nálunk. Programjaink a szentendrei
járásban hétköznap és hétvégén vannak, és alkal-
manként 4 órás elfoglaltságot jelentenek. 

Jelentkezés Bognár Judit intézményvezetőnél, mun-
kanapokon 9-17 óráig: 06 20 512 9822
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„Ilyen Magyarországon sehol máshol nincs”
BEszÉlGEtÉs Gulyás GáBorrAl, A fErEnCzy MÚzEuMI CEntruM IGAzGAtójávAl

pezsgő, felívelő korszakát éli a szentendrei
múzeumi élet – érdekes kiállítások nyílnak
sorra, az Art Capital kortárs művészeti fesz-
tivál pedig idén már másodszorra kerül meg-
rendezésre. A városlakók és turisták azonban
gyakorta teszik fel a kérdést: miért tart zárva
a kismúzeumok egy része? Mi indokolja ezt?
A műszaki állapotuk. A kisebb gond, hogy
nem felelnek meg a mai kiállítási előírások-
nak, mert ezek egy részét mobil eszközökkel
is lehetne biztosítani. A falak vizesedéséből
adódó penész vagy a különböző fertőző gom-
bák jelenléte viszont azt jelenti, hogy az adott
térben festményt például egyáltalán nem lehet
kiállítani. Az ilyen nehézségek leküzdéséhez
sajnos nem elég egy tisztasági festés… Ezért
indítottuk el a felújítási programunkat. Leg-
utóbb a Kmetty Múzeum rekonstrukciójára
nyertünk forrást – ott az idén elkezdődnek a
munkálatok.

Hol láthatók jelenleg a szentendrei festészet
klasszikusai?
Szerencsére azért mindig van olyan kiállító-
hely a városban, ahol ilyen tárlat látható. A
Képtárban éppen most nyílt meg Korniss
Dezső munkáiból egy kiállítás. Ebben a város-
ban mindig akad lehetőség klasszikus modern
műalkotásokat nézni, és mindig találni kortárs
szentendrei alkotóktól is tárlatot. Erre kifeje-
zetten ügyelünk. Amit itt nem tudunk bemu-
tatni, annak egy részét próbáljuk máshol
kiállítani. Tavaly hatalmas siker volt a gyűjte-
ményünkből rendezett tárlat Debrecenben, a
Modemben, nagyon jó a fogadtatása a nem-
rég megnyílt, kápolnásnyéki Ferenczy-kiállítá-
sunknak, s remélhetőleg kedvezően fogadja
majd az orosz közönség is a Perlrott Csaba
Vilmos munkáiból összeállított anyagot, amit
június közepétől Nyizsnyij Novgorodban állí-
tunk ki, az ottani Szépművészeti Múzeumban.
Az ilyen „extra muros” tárlatok Szentendre jó
hírét növelik.

A felújított és átrendezett Czóbel Múzeum
növekvő látogatottsága mennyire bizonyítéka
a kismúzeumok létjogosultságának? 
Valóban, a Czóbel Múzeum immár második,
átrendezett „állandó” kiállítása kitűnő látoga-
tottsági adatokkal büszkélkedhet, de nem hi-
szem, hogy ez az épület érdeme lenne –
sokkal inkább a művészé és a tárlaté. Czóbel
Béla korszakos jelentőségű, nagy művész, a
munkáiból rendezett kiállítás pedig nemzet-
közi szintű. Inkább az lenne meglepő, ha nem
lennének rá kíváncsiak a látogatók.

Az életmű elismerésének formájaként, a 
hetvenes-nyolcvanas években létrehozott
kismúzeumok mennyire tarthatók még ma
fenn? van-e egyáltalán létjogosultságuk 
manapság? 
A kismúzeumi rendszer egy kompromisszum
részeként jött létre – mint minden kompro-
misszumban, ebben is van sok pozitívum, de
azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mégis-
csak megalkuvás az alapja. Nagyszerű, hogy
létrejöttek ezek az épületek, s amíg nem lesz
jobb lehetőség, azt gondolom, minden erőnk-
kel azon kell lennünk, hogy ezek működjenek.
De Szentendre ennél többet érdemel! Azt a
Vajda, majd Korniss, jóval később Deim Pál
által megfogalmazott igényt, miszerint indo-
kolt lenne ebben a városban egy komolyabb,
nagyobb léptékű múzeum építése, Aczél
György azzal a négy évtizeddel ezelőtt létrejött
rendszerrel próbálta kielégíteni, amelyet a la-
kóházak átalakításával értek el. én nem gon-
dolom, hogy ez a kompromisszum örök időkre
kellene, hogy szóljon. Miért ne teljesülhetne
egyszer a szentendrei művészek régi vágya:
egy új, korszerű múzeum? Úgy gondolom,
erről nem szabad lemondanunk. Amíg viszont
nincs meg, addig a kismúzeumokhoz is ra-
gaszkodnunk kell. Jelenleg ez a realitás, ezek-
nek az épületeknek a korszerűsítése. Ha
egyszer majd megéljük az új Vajda Lajos Mú-

zeum létrehozását, akkor kell majd dönteni
arról, hogy a kismúzeumok emlékházként
vagy valamilyen más formában működjenek
tovább. De ez egyelőre csak fikció; nekünk a
mostani valósághoz kell alkalmazkodnunk.

Egyelőre tehát marad a múzeumok épületé-
nek felújítása, a tárlatok időnkénti átrende-
zése. 
Igen, de mielőtt sírva fakadunk, jó, ha rögzít-
jük: ez egyáltalán nem kevés! Az ámos Imre –
Anna Margit Emlékmúzeum felső szintjén
nemsokára nyitunk egy új ámos-kiállítást, a
Barcsay Múzeum elülső, valamennyire hasz-
nálható részén lesz egy Barcsay-tárlat, hama-
rosan újranyitjuk Ilosvai Varga gyűjteményét
is. 2018-ban Vajda Lajos életművét minden
korábbinál nagyobb tárlaton fogjuk bemutatni,
amely a már kialakult értelmezői hagyomány-
hoz új esztétikai szempontokat rendel – egy
ötfős, művészettörténészekből álló szakmai
stáb dolgozik a kiállítás létrehozásán. Az ilyen
tárlatok, a Czóbel Múzeum állandó kiállításá-
val együtt, olyan gazdag modern művészeti kí-
nálatot jelentenek, amilyen Magyarországon
sehol máshol nincs. és akkor még nem be-
széltünk a kortárs projektekről, amelyek
ugyanilyen fontosak. Hazai és külföldi alkotók
jelentős kiállításait láthatjuk Szentendrén fo-
lyamatosan, amelyek okán egyre többen gon-
dolják úgy: mi vagyunk a képzőművészet
magyarországi fővárosa.

A MűvészetMalomban látható levitáció 
hatalmas siker: sokak szerint máris kijelent-
hető, hogy ez az év kiállítása.
A művészet nem sportverseny: nem az moti-
vál bennünket, hogy másokat megelőzzünk.
Természetesen fontos kiállításokat próbálunk
létrehozni – nagyon örülök, ha a másfél évnyi
előkészítés után megszületett Levitációt
sokan ilyennek látják –, de az szintén fontos,
hogy legyen közege annak, amit csinálunk.
Magyarán: abban vagyunk érdekeltek, hogy
máshol is jó kiállítások jöjjenek létre, ne pedig
alkalmilag összehordott művekből ad hoc
módon rendezett tárlatok, amelyeket aztán
ide-oda „utaztatnak” is. Ez általában véve a
magyar képzőművészet javát szolgálja, és mi
abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar
képzőművészet sikeres legyen. A Ferenczy
Múzeumi Centrum minden tárlata kurátori ki-
állítás: önálló, autonóm szellemi teljesítmény.

Az igazgatói munkája mellett személy szerint
Ön is gyakran vállal kurátori tevékenységet.
Valóban, az elmúlt tíz évben mintegy félszáz
tárlatot rendeztem – a legkülönfélébb múze-
umokban és kiállítóhelyeken. Nekem ez külö-
nösen fontos volt, de szinte mindig nehezen
tudtam összeegyeztetni az egyéb munkáim-
mal. A következő években már nem lesz ilyen
gondom, mert nem vállalok több kurátori mun-
kát Magyarországon. Szerencsére Szentend-
rén nincs is szükség rá, mert túlzás nélkül,
kitűnő kurátorok dolgoznak a múzeumban.

RAPPAI ZSUZSA
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Összefoglaló 
az utcafórumokról
Május 8-án a Kőzúzó utcai focipályánál, 9-én petyinán, 15-én a püs-
pökmajor-lakótelepen, 16-án a vasvári-lakótelepen, 17-én a lászló-
telepen folytatódott az utcafórumok sorozata.

Kőzúzó utca
A fórumon szóba kerültek az ipartelep okozta problémák, a focipálya
fejlesztési lehetőségei, a HéV-állomás környékének rendbetétele. A
lakók itt is felhívták a figyelmet az utak rossz állapotára. A válaszban
elhangzott, hogy idén felújítják a Bimbó utcát, és készülnek a tervek a
Pipacs utca felújítására. A lakók szerint forgalomlassításra lenne szük-
ség több utcában is, és kérték zebra felfestését a focipálya bejáratánál,
valamint a Római sáncon a Kun és a Mathiász utcák között.
Szóba került még a parkolóhelyek bővítésének szükségessége a HéV-
állomás környékén. Erre akkor kerülhet sor, ha a volt Tüzép-telep tulaj-
donosa a megállapodás alapján átadja a terület egy részét a városnak.
A fejlesztést a ciklus végéig szeretnének befejezni. 
Batári Csaba, a focipályát üzemeltető Dunakanyar SE vezetője el-
mondta, hogy még idén szeretnének százfős lelátót építeni, amelyre a
megyei első osztályba jutás kötelezi is őket. Tervezik a gördeszkapálya
rendbetételét és játszótér építését is annak érdekében, hogy a sport-
telepet minden korosztály tudja használni. 

petyina
A fórum egyik témája a nemrégiben befejeződött csatornázás utáni
helyreállítás volt. Pintér ádám képviselő elmondta, hogy a kivitelező-
nek az ötéves garancia alapján kell elvégeznie a pótmunkákat. 
Pismányhoz hasonlóan itt is probléma, hogy sok ingatlantulajdonos
beülteti növényekkel a kerítés előtti területet, ami nehezíti a közleke-
dést.  A polgármester elmondta, hogy már megkezdődött a tulajdono-
sok felszólítása a kerítés előtti területek rendbetétele érdekében. 
A lakók többsége állandó lakos, ezért kérdezték, hogy mennyi esély
van a terület átminősítésére. A polgármester elmondta, hogy nagyon
szigorú feltételekhez van kötve, mert korlátozni akarják a lakóövezeti
besorolást. 

püspökmajor
A Szmolnyica és Radnóti utcai lakók a velük szemben épülő társasház
paramétereiről érdeklődtek, illetve panaszolták, hogy öt méter maga-
san áll a kiásott föld, amitől nagy a por a környéken.
A lakók korábban már indítványozták a Hamvas Béla út egyirányúsítá-
sát, most kérték ennek újbóli megvizsgálását. A lakótelep egy részén
nagy gond a parkolás, ezért javasolták a fizető parkolás kiterjesztését,
illetve a gimnázium mögötti terület bevonását a sportrendezvények
idején. A lakók kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, hogy a
Radnóti és Pomázi úttól délre eső területet nem akarják belterületté
nyilvánítani, és a városvezetésnek nem szándéka a lakótelepi zöldfe-
lületek beépítése.

vasvári-lakótelep
Többen is kérték, hogy a Vasvári úton is legyen buszközlekedés, és el-
mondták, hogy a Vasvári úton, az óvodánál hiába van kitéve 40-es
tábla, az autósok nem tartják be, és a szülők figyelmét fel kellene hívni
arra, hogy a gyerekek ne az út felőli oldalon szálljanak ki az autókból.
A lakók szerint szükség lenne a lakótelepi játszótér felújítására, kérték
padok kihelyezését és a közkút javítását. 

lászló-telep
A körzet legfőbb problémája: az utak rossz állapota és a vízelvezetés
hiánya. Török Balázs elmondta, hogy a város minden évben többet for-
dít útjavításra és -építésre, és kidolgozták a Járható Szentendréért
Programot, amely ötéves fejlesztési program. 
A lakók szerint a Kálvária úton több helyen is zebrát kellene felfesteni.
A Radnóti utca végén az út mellett parkoló autók balesetveszélyesek,
kérték itt a parkolás megtiltását, illetve a parkolóhelyek bővítésére is
szükség lenne. 

A lakók szerint a zöldhulladék évi kétszeri elszállítása nem elég. Kér-
dezték, hogyan lehet rászorítani az ingatlantulajdonosokat, hogy te-
gyék rendbe környezetüket. A polgármester elmondta, hogy a
hivatalban két alkalmazott foglalkozik a lakosok felszólításával, és ha
nincs eredménye, közigazgatási eljárást indítanak. 
Többen panaszolták, hogy nem kapják meg a Szentendre és Vidékét.
Solymosi Heléna kommunikációs vezető elmondta, hogy hamarosan
megváltozik a terjesztés módja: elosztóhelyeket alakítanak ki forgal-
mas helyeken, ahol a lakosok könnyen hozzájuthatnak.

fórum lakossági kezdeményezésre
Május 10-én a János utca alján lévő kis téren gyűltek össze a kör-
nyékbeli lakosok, a városvezetés részéről pedig Verseghi-Nagy
Miklós polgármester, dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgár-
mester, illetve Kudett Krisztina zöldreferens, hogy megbeszéljék a
tér sorsát, a Kovács László utcai vashíd felújítását és a János utca
forgalmi problémáit.
A fórum előzménye az volt, hogy az önkormányzat elbontotta a kis
térnél lévő kerítést, és a lakosok attól féltek, hogy parkolót akar itt
kialakítani az önkormányzat. Az alpolgármester ezt cáfolta. Végül
a lakók a zöldreferenssel megállapodtak abban, hogy a teret a leg-
egyszerűbb megoldással újítják meg: virágültetéssel, erdei pad és
asztal kihelyezésével. 
A Kovács László utcai vashíddal kapcsolatban a polgármester el-
mondta, nem tervezik a szélesítését, csak a felújítását. A körzet
képviselője, Fülöp Zsolt három pontban foglalta össze a lakók ezzel
kapcsolatos kéréseit: kerüljön ki a szabályozási tervből a piros vo-
nallal jelölt szélesítés; épüljön meg a járda a János utcában; a kö-
vetkező lépésben pedig tárgyaljanak a közlekedési helyzet
megoldásáról a forgalomcsillapítás érdekében. 
Török Balázs azzal zárta a beszélgetést, hogy a hosszú távú meg-
oldás az intézmények áthelyezése lenne a belvárosból, hogy sehol
se keletkezzen túlterhelés. Az önkormányzat minden szentendrei
lakosnak jobb életkörülményeket szeretne nyújtani, de nehéz az
egymásnak ellentmondó érdekeket egyeztetni.
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testületi ülés
Május 11-én, a Dumtsa100 Emlékév hivatalos
nyitórendezvénye előtt, 15 órakor a képvi-
selő-testület megtartotta szokásos havi ülé-
sét, melyen az alábbi döntések születtek.

vezetői kinevezés
Hajnal Szilvia, a Szentendre Városi óvodák je-
lenlegi intézményvezetőjének megbízatása
szeptember 30-án lejár. A köznevelésről szóló
törvény szerint a pályázat mellőzhető, ha a ve-
zető ismételt megbízásával a fenntartó és a
nevelőtestület is egyetért. Hajnal Szilvia már
bizonyította vezetői rátermettségét, az intéz-
mény eredményesen működik nyolc tagóvo-
dával. Kinevezését a nevelőtestület és
alkalmazotti közösség valamennyi dolgozója
egyöntetűen támogatta, ezért a testület to-
vábbi öt évre, 2022-ig megbízta az intézmény
vezetésével.

v8 üzleti terv
Elfogadták a képviselők a Vizes Nyolcas uszo-
dát és szabadidőközpontot működtető Aqua-
palace Kft. 2017. évi üzleti tervét. Az
önkormányzat az idei költségvetésében 40
millió Ft támogatást nyújt a gazdasági társa-
ság 2017. évi működéséhez, 20 millió Ft-ot
pedig fejlesztési céljai megvalósításához.

Új könyvvizsgáló
A Városi Szolgáltató nZrt., az Aquapalace Kft.
és a Szentendrei Kulturális Központ nKft.
könyvvizsgálójának megbízási szerződése ha-
marosan lejár, ezért a testület új könyvvizsgá-
lót választott a következő két évre. A
legkedvezőbb ajánlatot a jelenlegi könyvvizs-
gáló cég, az East Audit Igazságügyi Adó-, Já-
rulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt. adta,
megbízása 2019. május 31. napjáig szól.

Belső ellenőrzés
Az államháztartásról szóló törvénynek megfe-
lelően a költségvetési szervek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni. A jogsza-
bályban előírt kötelezettségeknek megfele-
lően Szentendre Város Önkormányzat
intézményei és gazdasági társaságai belső el-
lenőrzését végző cégek elkészítették 2016.
évi összefoglaló jelentésüket, melyek a képvi-
selők elfogadtak.

zárszámadás
A képviselő-testület a város 2016. évi költség-
vetését 5,9 milliárd Ft bevételi és kiadási elő-
irányzattal fogadta el. Az évközi változások
eredményeként a módosított előirányzat 7,2
milliárd Ft-ra változott. A pénzügyi teljesítés a
bevételek vonatkozásában 6,6 milliárd Ft,
amely 92%-a, a kiadások esetében 5,9 milliárd
Ft, amely 83%-a a módosított előirányzatnak,
a maradvány összege 667 millió Ft.

változás 
a hulladékgazdálkodásban
A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét el-
látó biztoshelyettes tájékoztatása szerint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

szóló önkormányzati rendelet egyik bekez-
dése ellentétes az EüM rendelettel, mely sze-
rint a bomló szerves anyagot tartalmazó
hulladékot nagyvárosias és kisvárosias lakó-
területen hetente legalább kétszer kell elszál-
lítani. Az önkormányzati rendeletben viszont
a „legalább heti egy alkalom” került meghatá-
rozásra (az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Terv előírásainak megfele-
lően).
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 2017. április
7-én megvonta az ún. megfelelőségi véle-
ményt a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-től,
melynek következtében az önkormányzatnak
meg kell szüntetnie a fennálló szerződést, és
új közszolgáltatót kell kiválasztania közbe-
szerzési eljárással. Az új szerződés hatályba
lépéséig, de legfeljebb hat hónapig a VSZ 
nZrt. változatlanul ellátja a hulladékgazdálko-
dási feladatokat, tehát a változás a lakosságra
nézve nem jár hátrányos következményekkel.

Módosították a parkolási 
rendeletet
2016. július 1-jétől megváltozott a Dunakorzó
forgalmi rendje, e szerint a Péter-Pál utca és
Lázár cár tér közötti szakaszon csak behajtási
engedéllyel lehet közlekedni.
A Bogdányi utca Rév és Dézsma utca közti
szakaszán lakók kérelmezték, hogy a környé-
kén lévő ingatlantulajdonosok is a Dunakorzó
védett szakaszán keresztül közelíthessék
meg az ingatlanjaikat, valamint nyilvánítsák
védett övezetté ezt az útszakaszt is a forgalmi
terhelés csökkentése érdekében. A testület
hozzájárult a változtatásokhoz, és módosí-
totta a rendeletet, valamint pontosították a Vá-
rosháza megközelítésére vonatkozó
szabályokat is a Rákóczi Ferenc utcában üze-
melő rendszámfelismerős kamerák miatt.

lokálpatriotizmus erősítése
Dumtsa Jenő, Szentendre első polgármestere
halálának 100. évfordulója alkalmából, a szent-
endrei lokálpatriotizmust erősítő program ke-
retében Szentendre Város Önkormányzata
szeretné köszönteni a szentendrei polgárokat
az alábbi alkalmakkor: születéskor; iskolakez-
déskor; érettségi vizsga után; házasságkötés-
kor; 50 éves kortól pedig ötévenként. 
A köszöntés minden esetben emléklappal, 
illetve apró, szentendrei arculati elemekkel el-
látott ajándéktárgyakkal történik. A köszönté-
sekhez a 2017. évi költségvetésben 4,7 millió
Ft-ot biztosítottak.

Korlátozták az éjszakai 
nyitva tartást
A képviselő-testület 2007-ben alkotta meg az
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
rendeletet. A közelmúltban érkezett számos
lakossági panasz, illetve az utcafórumon is
felvetett lakossági kérésre tekintettel a testü-
let korlátozta a Strand utcából nyíló vendéglá-
tóegységek éjszakai nyitva tartását hétfőtől
vasárnapig, 22.00 és 06.00 közötti időtartam-
ban.

Új közterület-elnevezések
Központi jogszabályi előírás alapján folyama-
tosan zajlik a szentendrei közterület elnevezé-
sek és házszámozások felülvizsgálata. A
képviselők ezúttal egy közterület nevét módo-
sították, és hat új elnevezésről döntöttek.

A jelenlegi Tyúkosdűlő elnevezés nem rendel-
kezik közterületjelleg megnevezéssel, ezért
neve Tyúkosdűlő utca lett. Új utcaelnevezé-
sek: Hullám, Hérics, Fafaragó és Csipkebogyó
utca. Két területet – egyiket a már meglévő
utca folytatásaként, a másikat pedig közterü-
leti kapcsolódása miatt – Berek, illetve Mária
utcának neveztek el.

Kubinyi ágoston program
április végén megjelent a Kubinyi ágoston
Program, mely önkormányzati fenntartású
muzeális intézmények szakmai támogatására
biztosít forrást. A testület hozzájárult, hogy a
Ferenczy Múzeumi Centrum pályázatot nyújt-
son be Kmetty János és Kerényi Jenő kiállítá-
sának felújítása érdekében, hogy a múzeum
alkalmas legyen modern és nemzetközi idő-
szakos kiállítások helyszínének. A pályázat
összköltségvetése 33,3 millió Ft, igényelhető
támogatás 30 millió Ft, önrész: 3,3 millió Ft.

lakatfal
A TESZ képviselőcsoport javasolta, hogy le-
gyen Szentendrén is lakatfal, elsősorban a fi-
atalok által kedvelt helyek egyikén, ahol az
idelátogatók is elhelyezhetnék az összetarto-
zásukat, vagy akár a városunkhoz való kötő-
désüket szimbolizáló lakatjaikat. A képviselők
egyetértettek a lakatfal felállításának tervével,
és felkérték a polgármestert, hogy vizsgálja
meg a megvalósításának lehetséges helyszí-
neit a helyi ifjúsági szervezetek bevonásával,
és ennek eredményét terjessze a testület
szeptemberi ülésére. Ezek után írnak ki pályá-
zatot a lakatfal kialakítására szentendrei mű-
vészek bevonásával.

Megújult a római sánc utcai csomópont
Hivatalosan is átadták a nemrégiben felújított római sánc utcai csomópontot. A 11-es úttól
az Acél utcáig tartó szakasz megújítása önkormányzati beruházásban történt, és április
közepétől a hónap végéig tartott. A 20 millió ft-os projekt kivitelezője a strabag Kft. volt.
Az ünnepélyes átadón Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy most olyan sza-
kaszt újítottak fel, amellyel az elmúlt két évben sok probléma volt. „Örülünk, hogy meg tud-
tuk oldani az útfelújítást, az előkészítés, a tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés, majd
a kivitelezés jelentős feladat volt. A Járható Szentendréért Programban keretében, melyet
minden városrészre kiterjedően elkészítettünk, sok út megújul a közeljövőben, a földutak
szilárd burkolatot kapnak. Nagy feladat áll előttünk, és bár most nem az egész utca újult
meg, minden kis szakasz megújulásának örülni kell”.
Az átadó ünnepség elején és végén a Vujicsics Tihamér Zeneiskola szaxofon kvartettje ze-
nélt, a jelenlévők nagy örömére.
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DuMtsA100 EMlÉKÉv szEntEnDrÉn
A Dumtsa100 Emlékév hivatalos nyitórendezvényére került sor május 11-én a városházán. A rendkívül jó hangulatú ünnepi testületi ülés alkal-
mával nyílt meg egy különleges képeslap-kiállítás is. Az ünnepi program Dumtsa jenő (1838–1917) emléktáblájának koszorúzásával zárult
egykori lakóházánál.

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester kö-
szöntötte a vendégeket az est elején: „Első, és
a város életében meghatározó szerepet játszó
polgármesterünk Szentendre várossá alakítá-
sában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ha-
lálának 100. évfordulójára emlékezünk idén, ez
adta az ötletet egy Dumtsa Emlékév szervezé-
séhez. Az emlékév folyamán emlékezünk rá,
mint polgármesterre, mint politikusra, város-
fejlesztőre, filantrópra vagy éppen képeslap-
gyűjtőre, azaz egy rendkívül sokoldalú
emberre. A reneszánszban ezt uomo universa-
lénak, nem is sokoldalú, hanem mindenoldalú
embernek hívták”.
Az ünnepi műsorban Hauser Adrienne zongo-
raművész Schubert Gesz-Dúr Impromptu című
művét játszotta, majd stílusosan a szerb-
délszláv dallamokból nyújtott át egy csokrot
Vujicsics Tihamér gyűjtéséből a ViGaD Trió:
Zetelaki Gáspár és Dani, valamint Eredics
Vince.
„A jövőt úgy hívják: Szentendre” – kezdte ün-
nepi beszédét Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester – „hiszen városunk első polgármes-
terét, akinek gyakorlatilag azt köszönhetjük,
hogy Szentendre az ami, ugyanez a célkitűzés
vezérelte. Munkássága a mai napig meghatá-
rozza a város karakterét, erejét és szellemisé-
gét. Dumtsa Jenő volt az, aki Szentendrét
urbanizálta, modernizálta, igazi városi rangra
emelte, a mai Szentendrévé formálta”.
Dumtsa Jenő lelkes képeslapgyűjtő volt, több
ezer lapból álló gyűjteményének feldolgozása
a mai napig tart. A Városházán az eredeti ké-
peslapok mellé mai párokat gyűjtött az önkor-
mányzat, ezzel a „párhuzam” kiállítással állítva
emléket az első szentendrei polgármesternek.
Egykor a képeslap-gyűjtés sportteljesítmény-
nek számított, így Dumtsa számos üdvözlőlap-
ján „sporttársi üdvözlettel” köszöntötte
levelezőtársait. Pontosan nem tudjuk, gyűjte-
ménye hány darabot számlált, de Szentendre
városvezetése most megpróbált nyomdokaiba

lépni. Kóbor Edit protokollvezető vállalta a ku-
rátori szerepet a képeslap-kiállítás létrehozá-
sában. Kozma Krisztina kulturális, köznevelési
referens és a Ferenczy Múzeumi Centrum
munkatársai voltak segítségére. A Városházán
kiállított, két oldalról is szemlélhető plexilapok
között sorakozó képeslapok a világ minden tá-
járól érkeztek.
Kóbor Edit örömmel irányította a különleges
projektet, küldte szerte a világba a szentendrei
üdvözlőkártyákat és várta a válaszleveleket:
„42 városból összesen 194 képeslap érkezett
vissza hozzánk, közöttük olyan nagy főváro-
sokból, mint Sydney, Bécs, Prága, Varsó, Lon-
don, Edinburgh és Dublin. Mindenképpen
pozitív tapasztalat volt az a lelkesedés, amivel
írtak, válaszoltak”.
Az ünnepi eseményen részt vevők Szentendre
ízeiből is kóstolót kaphattak. A tavaly év végén
megjelent „Szentendre a konyhában” című
szakácskönyvben található ételekből a giba-

nyica, a pleskavica és a rafioli „mutatkozott
be”, mellé Szentendre város borát kínálták, a
Kőhegy bort.  Dumtsa Jenő annak idején sokat
tett, hogy a filoxéra által sújtott bortermelők, il-
letve a város gazdasága lábra álljon; most Hi-
degkuti Gergely és társa telepítették meg
városunkban újra a szőlőt, így Szentendrének
ismét van saját bora. A fogadás után egykori
polgármesterünk emléktáblájához sétáltak át
a vendégek, ahol elhelyezték koszorúikat.
A Dumtsa-emlékév további programjai között
lesz képeslap-kiállítás előadással a PMK-ban,
kiállítással összekötött konferencia a Ferenczy
Múzeumban, és vezetett Dumtsa-séták is,
melynek állomásaira már kihelyezték az egy-
kori polgármesterre emlékező táblákat város-
szerte.  Ezen kívül idén Dumtsa-menük, azaz
korabeli ételsorok is választhatók Szentendre
néhány éttermében, sőt, hamarosan felülhe-
tünk a különleges szentendrei Dumtsa HéV-já-
ratra is!                                                            SZ. N.

A képeslapok olyanok,
mint az idős emberek
Május 24-én, szerdán 18 órakor vetített képes előadás keretében nyílik
kiállítás szentendrén, a pest Megyei Könyvtárban Dumtsa jenő eredeti
képeslapjaiból és a tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokból.

A 19. század végén új világdivat született: a képeslapok gyűjtése majd-
nem olyan népszerű volt, mint ma az internet és az elektronikus levele-
zés. Dumtsa Jenő a maga korában az egyik legnagyobb magyar
gyűjtőnek számított, kollekciója elérhette a húszezer darabot. Termé-
szetesen legalább ugyanennyi kártyát kellett viszonzásként szétkülde-
nie a nagyvilágba.
A szentendrei polgármester nemcsak világpolgár, lokálpatrióta is volt.
Először mindig szeretett városáról postázott lapokat, majd a budai és
pesti városrészek képeivel örvendeztette meg cseretársait. Szentend-
réről számtalan bemutatkozó képeslapot küldött Európába, sőt még az
Újvilágba is. A nagy külföldi képeslap-gyűjteményekben ma is szép
számmal találhatók olyanok, amelyek az ő kézírását őrzik.

A Dumtsa Jenőnek küldött lapok általában városképeket, kastélyokat
ábrázolnak, de akad közöttük érdekes híreket megörökítő is, például
árvíz 1899-ben Ebenseében. Egy másik az 1902-ben, a velencei Szent
Márk téren ledőlt harangtorony romjait mutatja. Egy összemontírozott,
tréfás képeslapon száguldó járművek láthatók Berlin utcáin. Több szá-
zadvégi képeslapon mutatták be az 1870-es porosz-francia háború je-
leneteit. Csehországból ezt kérdezte tőle egyik sporttársa: „Milyen nagy
az Ön városa? Milyen hivatalok vannak Önöknél?” Majd rátért saját vá-
rosa bemutatására. Így vitték a képeslapok Dumtsa Jenő otthonába a
világ eseményeit.
Dumtsa levelezett foglalkozásra, rangra való tekintet nélkül bárkivel.
Török fodrásszal, német tanítóval, francia bankalkalmazottal, olasz or-
vossal, szállodásokkal Ausztriából, karmesterrel Pilsenből, katonai szál-
lítóval, cipő- és bőrárussal, grafikussal… De mégis, főleg a világ és az
akkori Magyarország városainak első embereivel. A képeslapok pedig
úgy látszik, olyanok, mint az idős emberek: visszavágynak ifjúságuk
színhelyére. Így később sok országból érkezett haza vétel vagy csere
útján Dumtsa Jenő által írt lap. Ezekből is válogat a kiállítás.

Ürmös Lóránt tanulmányából, a Dumtsa Jenő emlékezete című könyv
alapján



A Szentendrével foglalkozó modern irodalmi
emlékezés és történetírás kezdeteit a XIX.
század első felére tehetjük. 1832-ben Nesko-
vics Lázár megírta A régi és az új Szentendre
című költői elbeszélését, amelyben összeve-
tette Szentendre dicső XVIII. századi virág-
korát a XIX. század elején már tapasztalható
hanyatlás jeleivel.
A XIX. század közepétől megszaporodtak a
Szentendre történetét is tárgyaló különféle,
szerb nyelvű írások, amelyek közül hatásuknál
és jelentőségüknél fogva kiemelkednek a kor
egyik legismertebb szerb írójának, Szentendre
szülöttének, Ignyatovics Jakovnak a munkái.
ám egy összefoglaló várostörténeti mű meg-
írása még váratott magára. Ezt a feladatot a
budapesti Tudományegyetemen tanári diplo-
mát szerzett Szofrics Pál vállalta a XX. század
első éveiben. 
Szofrics tehetős szentendrei szerb családban
született 1857-ben. Tanulmányait követően
történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanár-
ként dolgozott: hosszabb ideig a közép-szer-
biai Nišben, 1911-től pedig egészen 1924-ben
bekövetkezett haláláig Belgrádban.
Szentendrével kapcsolatban összesen három
írása jelent meg, ezek közül a Nišben 1903-
ban kiadott Momentumok Szentendre város
múltjából és jelenéből című munkája a legje-
lentősebb és egyben a legismertebb is. Tanul-
mányát maga Szofrics korántsem tekintette
teljesnek és befejezettnek, mégis, amikor
könyvének bevezetőjében saját munkájáról
szólva megjegyzi, hogy „Szentendréről mind-
eddig terjedelmesebb és részleteiben gazda-
gabb munka még nem látott napvilágot”,
voltaképpen önmaga határozza meg a legpon-
tosabban könyvének jelentőségét és helyét a
várossal foglalkozó történeti munkák sorában.
Művének olvasásakor természetesen figye-

lembe kell venni, hogy több mint egy évszá-
zaddal ezelőtt keletkezett. Stílusa és metodi-
kája jól tükrözi a kor történetírásának
szellemét. Gyakori a különböző korszakok
összevetése, a helyi és az általános folyama-
tok párhuzamba állítása, valamint egyes kér-
dések kapcsán megjelennek a szubjektív
vélemények, megfigyelések, és az olykor fan-
táziadús leírások, hipotézisek is. Mindemellett
– hangsúlyoznunk kell – Szofrics igyekezett
hiteles és biztos forrásokból meríteni, a külön-
böző dokumentumokból és a korábbi szerzők-
től átvett adatokat pontosan és körültekintően
adta közre, olykor felvetve a további kutatások
szükségességét. Munkájában megtalálhatóak
a szentendrei szájhagyományban a szerző
idejében még élő anekdoták és mondák, to-
vábbá a fennmaradt írott forrásokban már
nem fellelhető különböző életrajzi és más tör-
téneti adatok is. Műve így nem csupán az első
összefüggő szentendrei várostörténet, hanem
egyben a további kutatások számára nélkülöz-
hetetlen, elsődleges forrás.
A város történetét tárgyaló könyv folytatásá-
nak tekinthetjük a Diákkori emlékeim címmel
1910-ben megjelent írást, amelyben a szent-
endrei szerb ortodox felekezeti elemi iskolá-
ban eltöltött éveit idézi fel, elénk tárva
gyermekkora nevelési módszereit és az isko-
lában uralkodó szellemiséget. Szintén gyerek-
kori emlékei ihlették A szenteste és a
karácsony ünnepi szokásai Szentendrén című,
1903-ban megjelent munkáját, amelyben –
nosztalgikus visszaemlékezései mellett –
külön fejezetben tárja fel és elemzi a karácso-
nyi népszokások kereszténység előtti elemeit.
Szofrics példáját követve a XX. század folya-
mán több szerb történész, művészettörténész
és irodalomtörténész, de néprajzkutató és
nyelvész is foglalkozott Szentendre történeté-
vel, de a nyelvi akadályok miatt e munkák sem
jutottak el a város története iránt érdeklődő
magyar olvasókhoz. Szofrics három írásának
jelen magyar nyelvű közreadása ezt a hiányt
szeretné részben pótolni.
Szofrics Pál szentendrei vonatkozású munkái-
nak első magyar nyelvű kiadása Szentendre
első polgármestere, Dumtsa Jenő halálának
századik évfordulója alkalmából jelenik meg.
Talán nem véletlen, hogy a Momentumok Szent-
endre város múltjából és jelenéből című mű
éppen 1903-ben látott napvilágot, abban az
évben, amelyben Dumtsa Jenő június 28-án,
Szent Vid napján hivatalosan is bejelentette
nyugállományba vonulását. Dumtsa Jenő távo-
zásával, majd 1917-ben bekövetkezett halálával
lezárult egy korszak Szentendre és a magyaror-
szági szerbek történetében. Ugyanakkor Szof-
rics első átfogó várostörténeti munkájának
megjelenése 1903-ban előrevetítette az emlé-
kezés és a Szentendre történetével foglalkozó
kutatások új korszakát. 

VUKOVITS KOSZTA
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Dumtsa-emlékév 
programok
június 18. 16:00, 
július 23. 16:00, 
augusztus 19. 16:00, 
szeptember 24. 16:00
Dumtsa séták: vezetett helytörténeti
séták kicsiknek és nagyoknak a tourin-
form Iroda szervezésében
Bővebb információ a tdm@szentendre.hu 
e-mail címen és a +36 26 317-965-ös 
számon kérhető.
június 6-9., 
szeptember 18-22. délelőttönként, 
iskolai/diák séták: előzetes 
bejelentkezés alapján

május 24. szerda 18.00
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
Dumtsa jenő, a képeslapgyűjtő polgár-
mester
Kiállítás-megnyitó és előadás: a tárlat
Dumtsa Jenő eredeti képeslapjaiból és a
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb do-
kumentumokból mutat be válogatást. Ve-
tített képes előadás keretében megnyitja
ürmös Lóránt képeslapgyűjtő.

május 28. vasárnap 10.00
Szerb Ortodox Székesegyház
Gyászszertartás és megemlékezés

május 31. szerda 18.00
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
pavle sofrić (szofrics pál): Képek szent-
endre – és a szerbség – történetéből
Könyvbemutató, kerekasztal-beszélgetés
Meghívott szakértők: Edelényi Mária for-
dító, Gráfik Imre néprajzkutató, Milosevits
Péter irodalomtörténész, Stefanović Di-
mitrije nyelvész, Stepanović Predrag író,
Szarvas Rita történelemtanár, Vukovits
Koszta művészettörténész. Moderátor a
kötet szerkesztője: Gaján éva

június 28. szerda18.00
Szerb-ortodox székesegyház
vidovdan (szent vid napja) – szerb-or-
todox egyházzenei koncert
Fellép az Újvidéki Orfelin kórus Tamara
Adamov Petijevic karnagy vezetésével

október 26. csütörtök 17.00
Ferenczy Múzeum
„szentendre első polgármestere és kora”
tudományos konferencia és „Modernizá-
ció és a helyi reflexió” kiállítás megnyitó
(fMC)
A konferencia szervezője a budapesti
Szerb Intézet, a Ferenczy Múzeum és a
Szerb Egyházi Múzeum

szofrics pál várostörténeti
műveinek magyar kiadásához
Május 31-én, szerdán 18 órakor mutatják be a pest Megyei Könyvtárban a Képek szentendre
és a szerbség történetéből című kötetet. Előtte az érdeklődők rövid sétán vehetnek részt,
érintve a könyvhöz kapcsolódó helyszíneket. találkozás 17 órakor a főtéri keresztnél.
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Képviselői 
évértékelések v.
Az év elején elkezdett képviselői évértékelő
sorozatunkat a 10. körzettel fejezzük be.

pintér ádám
– 10. körzet

A tavalyi évben
milyen változások
történtek a kör-
zetében, amely 
városunk egyik
legnagyobb kör-
zete?
Valóban ez a leg-

nagyobb területű körzet, ide tartozik Pismány
csúcs környéke, Tyúkosdölő, Petyina, De-
recske és a Pap-sziget környéke, Boldogtanya
és a belváros északi része. A körzetben a leg-
nagyobb fejlesztés a csatornázás volt, ami
2015-ben elvileg véget ért, de reményeimmel
ellentétben az ezzel összefüggő problémák
nem szűntek meg. A városi mérnökökkel már
jó néhány területbejárást tartottunk, és igen
hosszú hibalista gyűlt össze. A fennmaradt
munkákat most próbáljuk a kivitelezővel elvé-
geztetni a garanciális munka keretében. A
vártnál viszont lassabban haladunk, mert a ki-
vitelező vitatja egyes munkák jogosságát.
A csatornázással párhuzamosan elindult a
környék úthelyreállításának a tervezése, és
ebben kérem a lakosok támogatását, mert a
város a csatornázás megemelt uniós támoga-
tásából tervezi a főbb utak rendbetételét és a
vízelvezetési problémáinak megoldását, mely-
hez szükséges a hozzájárulásuk. Készülnek a
tervek a Barackvirág, a Csóka és a Berek utca
helyreállítására, emellett a város elkezdte a
teljes körzet vízelvezetésének a tervezését. A
tavalyi év tehát elsősorban tervezéssel és a
csatornázási utómunkákkal zajlott.

Ami azért nem kevés, hiszen a csatornázás
óriási beruházás volt…
Igen, több mint 700 ingatlant sikerült bekötni
a hálózatba, mellyel jelentősen csökkent a te-
rület szennyvízterhelése, javult a környezetvé-
delmi helyzete. A lakosoknak idén április 30-ig
kellett rákötniük az új hálózatra, bízom benne,
hogy ezt mindenki megtette, mert aki nem,
annak talajterhelési díjat kell fizetnie.

Mennyi idejét vette igénybe a csatornaépítés
körüli teendők?
A csatornázás előkészítése 2009-ben kezdő-
dött, maga az építés pedig másfél éven ke-
resztül zajlott. én egyrészt delegált voltam a
csatornázási intézőbizottságban, másrészt,
mint a körzet képviselőjét, a város is megbí-
zott a munkák felügyeletével. Jártam tehát a
műszaki kooperációs ülésekre, és tartottam a
lakosokkal is a kapcsolatot. Az építkezési
ideje alatt ez intenzív munkát jelentett, he-
tente több napot igénybe vett. De remélem,
most már hamarosan véget ér, és a lakókkal
együtt elfelejthetjük a sok kellemetlenséget,
bosszúságot, ami az építkezéssel járt. 

Milyen egyéb fejlesztések voltak a körzet-
ben?
Apróbb beruházások voltak ezen kívül: az Irtás
utca felső szakaszának javítása nyolcmillió
forintért készült el, illetve tavaly elkezdődött
Boldogtanyán az Ilona-pihenő rendbetétele.
Alapvetően elmondható, hogy a város évről
évre többet költ kátyúzásra és közterület-kar-
bantartásra, de a nagy elmaradások miatt egy-
két év alatt nem lehet minden hiányosságot
pótolni. 

A körzetében melyek a legfontosabb felada-
tok?
A legfontosabb az utak helyreállítása, melyek
közül elsőbbséget élvez a Barackvirág út. Erre
idén 50 milliós pályázatot nyújtott be a város,
de itt a fejlesztést meg kell majd előznie a víz-
vezeték cseréjének. Elkezdődött az ún. szige-
tes gyalogátkelőhelyek tervezése a 11-es út

északi szakaszán. és idén várható egy izgal-
mas döntés a kerékpáros híd ügyében a kor-
mány részéről: az EuroVelo kerékpárút
fejlesztésével megépülő kerékpáros-gyalogos
híd ebben a körzetben, a belvárosi révnél vagy
a Határcsárdánál vezet ki majd a Szentendrei-
szigetről.
Turisztika fejlesztés lesz a régi hajóállomás
melletti csónakház átalakítása pihenőponttá
kerékpárosok és kenusok számára a Bejár-
ható Magyarország Program keretében.
Tervezzük a közvilágítás bővítését több hely-
színen, mert sok kérés érkezett a lakosoktól,
illetve a Járható Szentendréért Program kere-
tében néhány utca idén megújulhat, többek
közt a város egyik nagy adóssága az Akácfa
utca felső részének javítása, emellett elindul
a földutak karbantartására is. Több utca is je-
lentkezett az 1+1 pályázatra, próbálok segíteni
ezeknek a szervezésében. 

Hogyan tartja a kapcsolatot a körzetben la-
kókkal?
Fogadóórát nem tartok, mert amikor volt, na-
gyon kevesen jöttek el, de e-mailen, Faceboo-
kon és telefonon szinte bármikor elérhető
vagyok, és így keresnek már elég sokan.

Elégedett a körzetében történt fejlesztések-
kel?
Ha rendben véget ér a csatornázási utómunka,
és ha a lakók közreműködésével megvalósul
a főbb utak rendbetétele, majd akkor. De az
még hosszú idő, most igyekszünk az apróbb
bosszúságokat okozó problémákat megol-
dani.

Kitekintő

Május 14-én időközi választást tartottak 
Kisorosziban. 

Január 18-án a képviselő-testület négy
tagjából hárman megszavazták a testület
feloszlatását, így a választási törvény ér-
telmében 100 napon belül új testületet és
polgármestert kellett választani a telepü-
lésen.
Az MTI közleménye szerint négy jelölt
közül Molnár Csaba független jelöltet, a
korábbi polgármestert választották meg
újból polgármesternek. 15 jelölt közül kép-
viselőnek választották: Benedek Károlyt
284, Havas Henriket 253, Surányi Pétert
180 és Kovács Sándort 178 szavazattal.
Mindannyian független jelöltként indultak. 

Éles lőgyakorlatok Izbégen

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia iz-
bégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2017. május 22., 24., 25-én, 30-án és 31-
én.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00
órától 24.00 óráig belépni tilos és életve-
szélyes!

nyári karbantartás a távfűtőműnél
A távfűtőmű június 28-án, szerdán hajnali 03.00 órától június 30-án, pénteken 18.00 óráig
karbantartást tart. Ez idő alatt a melegvíz-szolgáltatás szünetel, kérik a lakosság türelmét
és megértését! 

A távhőről szóló törvény szerint a távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a va-
gyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint
más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást – így a melegvíz
szolgáltatást is – a szükséges legkisebb felhasználói körben és időtartamban szüneteltetni.
A Távfűtőmű az idei évben is a TIGáZ saját hálózatán történő karbantartás miatti, több
napos gázelvételhez igazítja saját, karbantartó munkálatait. Ez leginkább a felhasználók ér-
dekében történik, elsődlegesen szem előtt tartva, hogy éves szinten, az érintett lakosságnak
csak egy rövidebb időszakban kelljen nélkülözniük a melegvíz-szolgáltatást.
A karbantartás a fűtőmű fűtési rendszerére, csővezetékekre és leginkább az elzáró, sza-
bályzó, szakaszoló szerelvényekre vonatkozik. A rendszerben hozzávetőlegesen 600 elzáró
és szabályozó szerelvény van. A karbantartás során a teljes rendszert leállítjuk és leürítjük,
különben a szerelvényeket nem tudjuk kicserélni. (Működés közben 5 bar nyomás és 60-
110°C-os víz van a rendszerben.)
Célunk, hogy minél biztosabb és kielégítőbb szolgáltatást nyújtsunk a lakosság részére.
Ehhez szükségesek a karbantartási munkálatok, melyhez kérjük a tisztelt lakosság türelmét
és megértését.                                                                                          

VáROSI SZOLGáLTATó NONPROFIT ZRT.
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Csaknem 300 milliós beruházással,
vEKop támogatással új kerékpárút-
hálózat épül ki szentendrén a HÉv, a
Belváros és az intézmények össze-
köttetésére.

Közel 245 millió Ft támogatást nyert el
a város a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umhoz 2016 májusában benyújtott,
„Szentendre, fenntartható közlekedés
fejlesztése: Városi intézményrendszer
és a HéV kerékpáros összekötése, 
I. üTEM” című VEKOP pályázatával. 
A pályázatban a város 30 milliós önerőt
vállalt, így a támogatással összesen 275
millió forint fordítható a kerékpáros út-
hálózat fejlesztésére, az intézmények
és szolgáltatók, a HéV, a belváros és a
lakóterületek kerékpáros nyomvonalon
történő összekötésére. A fejlesztés
nyomán kiépül a HéV – Püspökmajor-
lakótelep – Bükkös-patak – Izbég – Bel-
város közötti összefüggő nyomvonal. A
tervek szerint a nyomvonal forgalom-
technikai beavatkozásokkal, kerékpáros
nyom kijelölésekkel, a Bükkös-patakon
kerékpáros híddal, újonnan épített ke-
rékpárúttal és a meglévők felújításával
valósul meg. A fejlesztéssel mintegy 
8 km-es összefüggő kerékpáros útháló-
zat létesül, illetve újul meg.

A mellékelt térképen a piros vonal jelzi
a pályázattal érintett szakaszokat.

Kerékpárút-fejlesztés közel 300 milliós beruházással
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takarít a város 2017.
fÖlD nApI ÖsszEfoGlAló

Idén tavasszal a föld napja városszépítő
akció keretein belül április 22-27 között
több mint 1500 lelkes önkéntes dolgozott
közel 40 helyszínen városunk szebbé téte-
lében. A hagyománnyá vált föld napi taka-
rítási akcióban idén is sok hulladékkal teli
terület került megtisztításra. 

Magyarországon több mint 20 éve ünnepel-
jük meg a Föld napját. A nap célja, hogy kü-
lönböző programokkal hívjuk fel a figyelmet
a környezeti problémákra, a környezet- és
természetvédelem fontosságára. A prog-
ramba Szentendre oktatási és nevelési intéz-
ményei is csatlakoztak, így az akció sikere
hozzájárul a környezeti nevelés elősegítésé-
hez is. 
A városszépítő program keretében a Város-
háza részvételével és felhívására a városi in-
tézmények, vállalkozások dolgozói és az
iskolák tanulói, a városlakók, családok és

civil szervezetek közös erővel dolgoztak, és
több mint 1000 zsákban és számos konté-
nerben összesen 10 200 kg szemetet gyűj-
töttek össze, melyeket a Városi Szolgáltató
szállított el. Az önkéntesek munkája során
megszépült a Püspökmajori-forrás környe-
zete, a Szmerdán-árok melletti terület, a Te-
átrum utca környéke, a Kőzúzó utca és
környéke, az Izbégi sporttelep, a Bükkös-
patak több szakasza, a Radnóti Miklós és a
Pomázi út közötti rész, a Szegedi utcai ját-
szótér, az árok és a Vargánya utca környe-
zete, a Kálvária tér, a Postás strand és
környéke, a Pásztor utcai házak környezete,
a volt tüdőgondozó épületének udvara, a
Berkenye utca, a Sztelin-patak partja, a Pis-
mány ABC környezete, a László-telepi busz-
forduló környéke, az egykori tyúkosok
környéke, a Szarvashegy több helyszínen, a
Duna-part több szakasza, a Pap-sziget több
helyszíne, a Kőhegy lábánál, városszerte
több buszváró, a Dera-patakhid környéke, az
Orbán-kereszt, a Cseresznyés út környezete,
a Sztaravodai út a Gondozási Központ kör-
nyéke, valamint oktatási és nevelési intéz-
ményeink környezete. 

Reméljük, hogy kezdeményezésünk nyomán
egyre több ember érzi fontosnak környeze-
tünk megóvását, és a mindennapokban is fi-
gyel városunk tisztaságára.
Köszönjük minden résztvevő munkáját: II.
Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimná-
zium, Petzelt József Szakközépiskola, Izbégi
általános Iskola, Barcsay Jenő általános Is-
kola, Agy Tanoda, a Bimbó úti, a Hold utcai,
az Izbégi, a Püspökmajori, a Szivárvány, a
Vasvári Tagóvodák, Erdőmentők Alapítvány,
Fidesz-KDNP szentendrei csoportja, Szent-
endrei Polgármesteri Hivatal, Gondozási
Központ, Szentendre Gyökerei Hagyomá-
nyőrző Baráti Társaság, Társaság az élhető
Szentendréért, MSZP szentendrei szerve-
zete, Kálvária úti lakók, Dunakanyar SE, Vi-
gyázók Had- és Kulturtörténeti Egyesület,
Szentendre VSE, szarvashegyi utcaközössé-
gek, Mészöly ágnes és családja, Smetana
ágnes és családja, Ungvári Ildikó és családja,
Eckensberger Zsolt és közössége, Lőrincz
ágnes és baráti társasága, Bükkös-partiak
Baráti Köre, és mindenkinek, aki részt vett vá-
rosunk megtisztításában. 

KUDETT KRISZTINA ZÖLDREFERENS

szentendre tavaly átadott japánkertje tovább szépül, új elemekkel
gazdagodik. A sokak által kedvelt, különös, varázsos hangulatú ja-
pánkert egyedi színfolt szentendrén. A kertet tavaly júniusban adták
át ünnepélyes keretek között, de idén egy újabb megnyitóra várják a
látogatókat. Május végén a városunkba érkezik Hiraoka yoshimichi
kertépítő mester Kyoto-ból, és segédei, illetve a japánkert Magyar-
ország Egyesület tagjai elnökük, Dani zoltán közreműködésével, újabb
elemekkel, növényekkel gazdagítják a kertet.

Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnöke több éve ter-
vezgette, majd a város támogatásával létrehozta a mindenki számára
nyitott, különleges helyet tóval, csobogóval, pavilonnal. Véleménye sze-
rint: „A kertészet és főleg a japán kertészet egy olyan művészet is egy-
ben, ahol a kert elemei, mint a sziklák, a fák, a víz, a növények, a
lámpások, a kőedények, a bambuszszerkezetek és az üres tér az alko-
táshoz úgy sorakoznak fel, mint a festő palettáján a színek. A reziden-
cia ajtó-, illetve ablakkeretei, esetünkben a kilátópavilon (Azumaya)
ablaka, egy festmény kereteként érvényesül a háromdimenziós fest-
mény megalkotásában. A
festészet minden szabálya
érvényes ezen alkotói mun-
kára: az arányok, a kompozí-
ciók, a színek, az üres tér
használata. A kertművészet,
ezen belül a japán kertművé-
szeti alkotások, minden látó-
szögből festői képet kell,
hogy nyújtsanak a látogató-
nak; e háromdimenziós fest-

mények az évszakok váltakozása révén minden évszakban, minden
nap és minden napszakban új, lenyűgöző képekkel varázsolnak el.
Ezért a látható képek tárháza végtelen.”
A japánkert, mint háromdimenziós festészet, ilyen szemmel nézve még
inkább illeszkedik Szentendrére, a művészetek városába. Nemcsak
festői helyszín, hanem önmaga is egy elménkben rögzíthető, mindig
más képet mutató, állandóan változó, izgalmas festmény, reprezentálva
a művészet valódi kreatív egységét, átjárást biztosítva különböző mű-
vészeti ágazatok közt.
Dani Zoltán tervezi a helyszín esti megvilágításának kivitelezését is,
melynek köszönhetően a szentendrei japánkert, Magyarországon egye-
dülálló módon mesterséges hangulatfényekkel megvilágított kertként
is funkcionálna kiterjesztve a kert élvezetét órákkal alkonyat beállta
után is, és páratlan, új élményként szolgálva a látogatóknak.

A japán mester közreműködésével megújult kert átadása június 3-án,
szombaton 15.00-kor lesz Szentendre polgármestere és a japán nagy-
követ jelenlétében, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

A japánkert, mint három dimenziós festészet
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Ellenszélben, templomok városa és Újrakezdők: 
Hosszúlépés-séták szentendrén is!
A szentendrei tDM iroda és a fővárosi Hosszúlépés városi séta Kft.
csapata közösen új  sétákat szervez szentendrén. A Hosszúlépés azzal
a céllal jött létre, hogy a ráérős sétákon megmutathassák Budapest
ezernyi arcát, illatát, történetét és titkát egy-egy sétába sűrítve. Idén
májustól már szentendrei sétákkal is bővült a népszerű programok so-
rozata. 

A Templomok városa című séta megannyi vallás megannyi kultúráját
tárja fel, az Ellenszélben elnevezésű séta a Kádár-korszak alternatív kul-
túrájának részeként létrejött Vajda Lajos Stúdió szabad világába kala-
uzol minket. A Megvalósult álmok séta igazi különlegessége, hogy a
tematika gerincét nem az egyes helyszínek vagy azok sajátosságainak
közös metszéspontjai adják, hanem az itt élő emberek. A séta során
ugyanis öt különböző életút tárul fel előttünk: olyan szentendreiek és
sikeres vállalkozásaik kerülnek bemutatásra, akik nem féltek valóra vál-
tani a vágyaikat, és nem mellesleg egytől egyig imádják a városunkat.

Ellenszélben – Alternatív kultúra a Kádár-kor szentendréjén
Ha Szentendre, akkor művészetek! A szocialista évek áporodott leve-
gőjében néhány fiatal egy egyedülálló összművészeti kezdeménye-
zésbe fogott, amely néhány évvel később Vajda Lajos Stúdióként vált
ismertté. Sétánkon az ő történetüket követjük végig az első templom-
dombi kiállításuktól a letartóztatásukig, majd az önálló pincehelyiségük
megnyitásáig. Sétavezető: Vinkler Zsuzsanna képzőművész.  

templomok városa – Multikulti szentendre
Fedezd fel Szentendre sokszínűségét a templomtornyokat követve!
Megannyi vallás megannyi kultúrája tárul fel előttünk a város macska-
kövein lépkedve. Szó lesz a felekezetek összefogásáról, az idetelepe-
dett népcsoportok hagyományairól, a középkori napóráról és a főutca
névadójáról is. Sétavezető: Móricz János történész.

Újrakezdők – Megvalósult álmok szentendrén
Gondolkoztál már rajta, hogy feladd a megszokott életedet és munkát
válts? Szentendrei sétánkon olyan sikeres embereket mutatunk be, akik
nem féltek valóra váltani a vágyaikat. A program során öt különböző
életutat ismerünk meg. Sétavezető: Lang András, a Pesti Est alapítója.   

További infók, jelentkezés a sétákra: hosszulepes.org/szentendre 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Dr. nagy sándor 

nyugdíjas körzeti orvos 
2017. május 7-én elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása az Új Köztemetőben 
2017. május 30-án, kedden 10.45 perckor lesz

(1108 Budapest, Kozma utca 8-10.)

19. Eperfesztivál tahitótfaluban, 
a hazai eper fővárosában
2017. június 9-10-11. 

június 09. péntek
16:00 Dobogókő Együttes
16:45 Fesztivál megnyitó - polgármes-
teri köszöntő
17:00 ZZ Tap
19:00 Scorpions Tribute Band
21:00 Deák Bill Blues Band
23:00 Madarak házibuli zenekar
01:30 Zárás

2017. június 10. szombat
09:00-14:00 Eperlekvár látványfőzés a
Fesztiválparkban
10:00 Pollack Pom-pom tánccsoport
bemutató
11:00 Habakuk bábszínház
14:30 Majorette bemutató
15:00 Diákalkotók VII. Országos Tűzzo-
mánc pályázata – díjkiosztó
16:00 Kis Grófo
16:45 Mc Hawer és a Tekknő
17:30 Maxisun
18:15 AK26
19:00 Bebe (ex Back II Black)
21:00 Nagy Feró és a Beatrice
23:00 Arató Video Disco - zenés időuta-
zás a 80-as évektől napjainkig - „Szom-
bat esti láz”
01:30 zárás

június 11. vasárnap
9:30 Judo bemutató - Rácz Gábor 
vezetőedző és tanítványai
11:00 Görömbő Kompánia - zenés 
interaktív mesejáték
13:00 Epres finomságok vetélkedője 
14:00 Minestrone zöldségzenekar
15:00 Faragó András (Topi) Kalocsai
Zsuzsa és Vadász Zsolt operett 
válogatás
16:00 A Pollack Mihály általános 
és Zeneiskola tanárai és diákjai 
16:30 Bellevey Dance Orientális és
Show Tánccsoport
17:00 Aradszky László
18:00 Peter Srámek
19:00 Groovehouse
20:00 Desperado
21:00 Irígy Hónaljmirigy 
22:00 Zárás

A rendezvény szervezője a műsorváltoz-
tatás jogát fenntartja!

EpEr-Art programok
EPERART vasárnap 18:00 "Az Úr nevét
síppal és dobbal, dicsérjétek lanttal, ko-
bozzal…" a Kecskés együttes koncertje.
Helyszín: tahitótfalui református gyüle-
kezeti terem (József A. u. 4.)

MINDEN PROGRAM INGyENES!
Szombat és vasárnap délelőtt: Gyerek
kézműves foglalkoztató.
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tücsöktánc a lét határán 
– ezzel a címmel nyílt meg május 10-én Korniss Dezső kiállítása a
szentendrei Képtárban. A tárlat június 18-ig látogatható. 

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gazdag képzőművészeti
gyűjteményét bemutató kiállítások sorában ezúttal a modern magyar
művészet egyik klasszikusa, Korniss Dezső (1908–1984) alkotásaiból
nyújtunk válogatást. A kollekció a művész néhány kimagasló értékű re-
mekművét is tartalmazza, köztük az 1948-ban festett Tücsöklakoda-
lom című festményét. Ez a kép szerepel a tárlat középpontjában, ehhez
kapcsolódóan került be a kiállításba több, kiemelkedő hazai gyűjte-
ményből kölcsönzött műalkotás is.
Korniss Dezső, aki már a Képzőművészeti Főiskolán is a progresszív
művészeti törekvésekkel rokonszenvezett, Bartók Béla munkásságára
hivatkozva nyúlt vissza a népművészethez, hogy azt integrálja az
avantgárd formanyelvvel. Barátjával, Vajda Lajossal ehhez Szentendrén
eszményi helyszínt találtak, ahol 1935-ben a helyi paraszti- és tárgy-
kultúra motívumkincsét feldolgozó gyűjtésbe kezdtek.
1945 után, az európai orientációjú magyar művészetet képviselő Euró-
pai Iskola időszakában, Korniss második szentendrei korszakában szá-
mos játékos, néhol drámai asszociációkat keltő szürrealista
kompozíció született, köztük a magyar folklór több elemét ötvöző Kán-
tálók (1946), a Mezei Vénusz (1947), a Tücsöklakodalom (1948) és a
Reménytelen harc (1948). A kiállítás egyik kuriózuma a Tücsöktánc,
amelynek eredetileg tizenkét darabból álló sorozatából most tíz kis mé-
retű remekmű látható. 
Korniss Dezső színekben, tiszta vizuális képletekben gondolkodó in-
tellektuális művész volt. Emellett a kivitelezésben kérlelhetetlen: a mí-
vesség tisztelete, a formai tökély elkötelezett híveként alkotott. Ezért
is emlegették még életében a tökéletesség, a mesterségbeli megbíz-
hatóság állandó mércéjeként. Korniss Dezső munkássága több szálon
kapcsolódott a művészeti nyelv megújítására irányuló avantgárd törek-
vésekhez, miközben a tradícióból is táplálkozott. Ezért is mondta róla
festészetének egyik legavatottabb szakértője, Németh Lajos, hogy „a
vizualitás nyelvén, Korniss beszél magyarul a legszebben.”

BODONyI EMőKE, A KIáLLÍTáS KURáTORA

felnőtt mesék
Felnőtt mesék címmel nyílt tárlat Berki Viola meseszerű festményeiből
a leányfalui Aba-Novák Galériában. A semmilyen művészettörténeti
skatulyába nem illeszthető, különleges életmű finom iróniával megfes-
tett, történetmesélő képei a közönség és a gyűjtők körében mindmáig

igen népszerűek. Emiatt is tűnik remek
döntésnek, hogy a galéria idei, nőmű-
vészeket bemutató programsoroza-
tába Berki Viola festőművész is
bekerült. Festményei mindig különle-
ges élményt jelentenek.
A kiállítás keddtől szombatig, 14–18
óra között látogatható, június 10-ig.

R.ZS.

Berki Viola: Velence, 1974

Kortársak kiállítás-sorozat indul 
a Korona Étteremben
A fő téri Korona Étterem Galériában új kiállítás-sorozatot tervez indí-
tani Eckensberger zsolt, aki közel egy évtizeden át a Kucsera utcai
Anonymus Étteremben több mint 80 kiállítást és számos zenei tehet-
ségkutató versenyt szervezett. segítségére lesz Kocsi lászló alezre-
des, aki rendkívüli kapcsolatrendszerrel és szintén nagy rutinnal
rendelkezik a szervezésben.

A legnagyobb közösségi oldalon létrehozott csoporthoz két hét lefor-
gása alatt közel százan csatlakoztak, így a szervezők már a nyár fo-
lyamán szeretnék bemutatni az első kiállítót. A Dunakanyar „KorTársak"
kiállítás... Facebook-csoporthoz bárki csatlakozhat, vagy felhívhatja a
figyelmét olyan, elsősorban fiatal művészeknek, akik szeretnének a
nagyközönség előtt bemutatkozni. A kiállítások alkalmával kortárs mű-
vészekkel párban állítják ki a bemutatkozók képeit a szentendrei ven-
déglőben. Havonta, másfél havonta új kiállítás nyílik majd itt, s
kétévente a művészek közös gálaünnepére kerül sor. A kiállítások hely-
színe a Korona étterem hangulatos pincehelyisége lesz, melyet kimon-
dottan e célra alakítanak ki. Az átalakítás után nyílik meg az első
kiállítás a Korona étterem Galériában
Csomortáni Gál László képzőművész
alkotásaival. A művész az erdélyi
aprócska falu, a Szent Mihály-hegy lá-
bánál fekvő Csomortán nevét vette
fel. Megkapó, fára festett képein az
anyag mintázatát rajzolja tovább a
magyar népmesék ihletésében.
Eckensberger Zsolt turisztikai szemlélettel indítja útjára az új projektet,
nemcsak a kiállítások szervezését vállalta, hanem a kapcsolatépítést
is különböző utazási irodákkal. Tervei szerint a megnyitókhoz csopor-
tok érkezését kapcsolják, akik városnéző séta után remek vacsorát és
kulturális programot is kapnak. S nem utolsósorban, remélhetőleg a ki-
állított képekből is vásárolnak majd. Zsolt távolabbi tervei között egy
művészeti alapítvány létrehozása is szerepel, amivel művészképzést
is elindítana a Dunakanyarban.
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Hogyan fogadta a kitüntetés hírét?
Természetesen jó érzés, ha elismerik az
ember munkáját, annál is inkább, mert elég
rövid a táncos pályafutás.

Mennyire rövid?
A magam 41 évével az együttes legidősebb
férfi tagja vagyok. Pontosan nem lehet meg-
mondani, hogy meddig tarthat egy táncos pá-
lyafutása, én sem tudom még, hogy meddig
leszek a pályán, de biztosan nem túl sokáig.
Ez a mozgás fizikailag nagyon megterheli a
szervezetet, elkopnak az ízületek. 

Mennyi időt tesz ki a tánc az életéből napi
szinten?
Ami biztos, az a napi öt óra próba. Ez azt je-
lenti, hogy reggel kilencre bemegyünk, és leg-
alább kettőig próbálunk. Így néz ki egy átlagos
munkanap, és ehhez jönnek még az előadá-
sok, illetve a bemutatókra való felkészülés,

ilyenkor a próba eltarthat akár estig is. Nálunk
a pihenés időszaka inkább december vége és
január eleje.

Milyen gyakran készülnek bemutatókra?
évente legalább egy új bemutatónk van. Rend-
szeresen tartunk előadást a Nemzeti Tánc-
színházban, a Müpában. Gyakran turnézunk
országon belül is. Külföldi meghívásaink is
vannak, beutaztuk már a világot, Európán kívül
voltunk Amerikában, Mexikóban, Japánban,
Kínában…

Ezek szerint népszerű a Duna Művészegyüt-
tes?
Hazánkban három hivatásos néptáncegyüttes
van, a miénken kívül a Magyar állami Népi
Együttes és a Honvéd, vagyis most már Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes. Az 1957-ben ala-
pított Duna Művészegyüttes idén ünnepelte
fennállásának 60. évfordulóját. Azt tapaszta-
lom, hogy előadásainkat szeretik és értékelik
a nézők, határozottan jó visszajelzéseket ka-
punk.

Hogyan tudná megfogalmazni az együttes
profilját, ars poeticáját?
Szeretnénk felkelti a nézőkben az érdeklődést
a néptánc iránt, és ráébreszteni őket a műfaj
sokarcúságára és művészi kifejezőerejére. Az
autentikus néptáncműsorok mellett néptánc-
alapú táncszínház is vagyunk, ami azt jelenti,
hogy olyan táncszínházi produkciókat hozunk
létre, amelyben fellelhetőek az autentikus ma-
gyar néptánc és a kortárs tánc elemei is, és
művészi módon jelenítünk meg komplex tör-
téneteket. Egész estés darabjainkkal minél
szélesebb körhöz szeretnénk eljutni, és arra
törekszünk, hogy a néptánc iránt érdeklődőket
a színházhoz, a színházba járókat pedig a nép-
tánchoz vigyük közelebb. Társulatunk 12 pár-
ból és öttagú népi zenekarból áll. 

Mondhatjuk, hogy már gyerekkorában is tán-
cos akart lenni?
Gyerekként nem voltam kapcsolatban a nép-
tánccal. Egyszer egy Ki mit tud? adásban lát-
tam egy néptáncos fiút fehér ingben, fekete
nadrágban és csizmában, és nagyon megtet-
szett. Nem tudtam, hogy pontosan mi is ez, de
rögtön mondtam a szüleimnek, hogy ilyet aka-
rok táncolni. 

És ez így is lett...
Amikor Szentendrére költöztünk, szüleim be-
írattak a Kék Duna táncegyüttes gyerekcso-
portjába, ebből alakult később a Szentendre
Táncegyüttes. Mosóczi István, az együttes
alapítója és akkori vezetője megnézte egyik

próbánkat a Barlangban, és néhányunkat kivá-
lasztott. Így kerültem először az utánpótlás
csoportba, majd onnan a nagy együttesbe.
Nagyon megszerettem az együttest, részben
a jó társaság miatt is. Annak viszont eleinte el-
lenálltam, hogy hivatásos táncos legyek, mert
mindig rémhíreket hallottunk arról, hogy a
csípő, a térd tönkremegy. 

végül mégis hivatásos lett, és a Duna Mű-
vészegyüttest választotta…
Rövidebb szünet után a Kalász Együttesben
táncoltam, amikor Juhász Zsolt, a Duna Mű-
vészegyüttes jelenlegi vezetője, koreográfusa
csábított az együttesbe. Felvételiztem, sike-
rült, és azóta is ott vagyok, immár 18. éve.

nem bánta meg, hogy hivatásos táncművész
lett? 
Ez a pálya nem hasonlítható semmi más hiva-
táshoz. Sok mindenben kötött, de mégis sza-
bad. Megvan az embernek a lehetősége az
önkifejezésre is. Nagyon szép szakma, de ter-
mészetesen ennek is megvannak a nehézsé-
gei. Nagyon jól érzem magam az együttesben,
szorosan kötődünk egymáshoz, szinte úgy
élünk, mint egy nagy család. Feleségem,
Végh-Pozsár Kitti is az együttesben táncol, ő
Harangozó-díjas táncművész, 2008-ban az
évad legjobb női előadója lett.

Milyen fellépésre készülnek jelenleg?
A Magyar állami Operaházban májusban mu-
tatjuk be a Bartók Tánc Triptichon című dara-
bot, amelyet Bartók zenéjére ad elő három
különböző koreográfiában három táncegyüt-
tes, köztük a mi társulatunk is a Magyar Nem-
zeti Balett művészeivel közösen.

Említette, hogy sokáig már nem lehet táncos.
Akkor hogyan tovább? A táncművészet köze-
lében szeretne maradni?
Részben igen. Szeretnék fotósként tovább dol-
gozni, ugyanis ez a másik szakmám. Régóta
foglalkozom táncfotózással, de emellett más
jellegű fotós munkákat is vállalok. 

N. E.

A tánc nem hasonlítható más hivatáshoz
végh tamás, a szentendrén élő táncművész, a Duna Művészegyüttes szólistája Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett
át nemzeti ünnepünkön. 

nyári diákmunka a teátrumban
A Szentendrei Kulturális Központ nyári diákmunkára keres 18 éven felüli
jelentkezőket a július 7. és augusztus 20. között megrendezésre kerülő
Szentendrei Teátrum és Nyár 2017 rendezvényeire és további fesztivál-
jaira. Feladatok: nézőtéri ügyelet, jegyszedés, díszletpakolás, szóró-
lapozás, kérdőívezés, takarítás. A jelentkezéseket fényképes önéletrajz-
zal a lindenberger.dora@szentendre.hu e-mail címre várjuk!

végh tamás
1975-ben született Balassagyarmaton. Szentendrén
kezdett el táncolni 12 évesen a Kék Duna Tánc-
együttes gyerekcsoportjában, innen került az után-
pótlás csoportba, majd a nagy együttesbe. Két évig
táncolt a Kalász Táncegyüttesben is, innen ment a
Duna Művészegyüttesbe, jelenleg az együttes tán-
cos szólistája. A Magyar Táncművészeti Egyetem
táncos- és próbavezető szakán tanul. Szentendrén
él, nős, két gyermeke van.

Katonatalálkozó
Találkozót szervezek azoknak, akik 1974-1975 között Kiskunfélegyhá-
zán, a Kommendás Zászlóaljban, vagy 1975-1976 között a Karbantartó
Szakaszban (Szívós alhadnagy) töltötték idejüket. Kérem, írjatok miha-
marabb a csontosjgy@gmail.com ímél címre, vagy a 2370 Dabas, 
Ravasz László u. 7 postacímre. Kérem, cirkuláljátok a hirdetést a kö-
zösségi oldalakon. CSONTOS JóZSEF
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Eleven Örökség Gála 
A szentendrei középiskolások helytörténeti vetélkedő-sorozatának
idei záróeseménye 2017. május 17-én volt a városháza dísztermében.
A gálán az eddigi vetélkedők legemlékezetesebb pillanatait foglalták
össze vetített képekben, ekkor hirdették ki a benyújtott képzőművé-
szeti alkotások eredményét, s egy ifjú író felolvasta első novelláját.
volt játékos activity is a népszerű televíziós-sorozat, a „Beugró” min-
tájára, és a videopályázat nyerteseit is megismerhettük. Az idei so-
rozat fődíját a ferences gimnázium csapata nyerte.

A gála a „Beugró” feladattal kezdődött, melyhez Móricz János helytör-
ténész állította össze a vicces szituációs-gyakorlatokat, a „zsebszöve-
gekkel” együtt. A humoros feladatsorokat remek színészi
megoldásokkal „ugrották meg” a diákok.
Szalontay Rudolf, a Móricz gimnázium tanulója izgalmas bűnügyi no-
vellával mutatta meg írói kvalitásait. A felolvasott sztori erősen best-
seller-gyanús, a történet emblematikus szentendrei helyszíneken
játszódik, és igazán fordulatos és izgalmas. Reméljük, a Húsvéti mise
után még sok művel folytatja Rudolf az írást.
A csapatok fantasztikus alkotásokkal neveztek az utolsó fordulóra. Az
„én Szentendrém” képzőművészeti pályamunkákat Krizbai Sándor fes-
tőművész, Pokorny Attila szobrászművész és Krizbainé Szabó éva mú-
zeumpedagógus zsűrizte. Az 1. helyezést a Petzelt József Szakképző
Iskola csapata nyerte, akik különlegesen szépen megfestett „impresz-
szionisztikus” képpel neveztek. Kiváló koncepciójuk különösen tetszett
a zsűrinek: mert öten (Bacsa Zsófia, Elsik Vivien, Rácz Anna, Sram
Anita, Vaskó Patrik) csapatmunkában készítették el az öt festményt,

melyek egymás mellé állítva Szentendre jellegzetes, a HéV-ről látható
látképét adják ki. A Móricz Zsigmond Gimnázium csapata lett a máso-
dik, műfaji sokszínűséget ötvöző munkájukkal, 3. a Ferences Gimná-
zium, 4. a Református Gimnázium és 5. a Rákóczi Gimnázium magas
színvonalú alkotásával. 
Az én városom videópályázatra érkezett munkákat Bancsik György ren-
dező bírálta el. Az első a Móricz gimnázium, 2. a Református, 3. a Fe-
rences, 4. a Rákóczi, 5. a Petzelt iskola pályamunkája lett. Az
indoklásban a rendező kiemelte, hogy a Móricz diákjai „felfigyeltek az
élményanyag fontosságára. Lakóhelyünk nem pusztán szép, hanem
személyes viszonyunk alakul ki vele. Nagyon jó kezdés”. 
Az idei helytörténeti vetélkedő-sorozat összesített versenyét a Feren-
ces Gimnázium nyerte, de minden csapat kiválóan teljesített, nekik is
nagy örömmel gratulálunk! A díjakat Petricskó Zoltán ifjúsági és szo-
ciális ügyekért felelős alpolgármester adta át a csapatoknak. A komoly
összdíjazású verseny, az eseménysorozat létrejötte Petricskó Zoltán-
nak köszönhető, akinek támogatásával tavaly az általános iskolások,
idén a középiskolások ismerhették meg városukat, mérhették össze
tudásukat. A verseny végén összesen 680 ezer forintot osztottak ki a
csapatoknak: az 5. és 4. helyezés pénzjutalmát, 40 ezer forintot a Pet-
zelt iskola és a Rákóczi iskola csapata, a 3. helyezésért 100 ezer fo-
rintot a Református gimnázium, a 2. helyért 200 ezer forintot a Móricz
gimnázium és a fődíjat az 1. helyért, azaz a 300 ezer forintos díjat a
Ferences gimnázium csapata kapta.
A szervezők, Soltész Emese, Szondy Andrea, Krizbai Szabó éva és Mó-
ricz János jövőre újra különleges feladatokkal várja Szentendre diákjait,
ezúttal az általános iskolás korosztályt.

SZ. N.

szabó Károly-díj és ballagás
Búcsúztak a végzős diákok a VSZC Petzelt József Szakgimnáziumban
és Szakközépiskolában. Az igényesen megszervezett ballagás Paj-
kosné Réczi Beáta munkáját dicséri. Sajnos a búcsút nem vette kegye-
ibe az időjárás, de remélem, az ünnepség megható pillanataival életre
szóló élményeket kaptak a diákok.
A 2016/17-es tanévben harmadik alkalommal került sor a Szabó Ká-
roly-díj átadására, melyet Páliné Szappanos Zsuzsanna ötlete alapján
a Szabó Marcipán Múzeum Kft.-vel alapított iskolánk tanulói számára,
2014-ben. Minden ballagáskor két olyan diák kaphatja meg a díjat, akik
a cukrászmesterség elsajátításában kimagasló teljesítményt nyújtot-
tak, vagy a vendéglátás-idegenforgalom területén teljesítettek kiválóan,
és kiemelkedő közösségi munkát végeztek.
A díj egy szép oklevél, egy Szabó Károly cukrászmestert ábrázoló pla-
kett és gáláns pénzösszeg, melyet a Szabó Marcipán Múzeum Kft. ve-
zetője: Keresztes Edit adott át a díjazottaknak.
Ebben a tanévben: Varga Boglárka 14.V osztályos tanuló és Rácz Kop-
pány 14.V osztályos tanuló érdemelte ki a díjat. Kettejük szakmai elhi-
vatottsága, vitalitása, szakmaszeretete példaértékű lehet mindenki
számára.

PáLINé SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGyARTANáR, KULTURáLIS ANTROPOLóGUS
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A család eredeti neve olasz eredetű, Pickator,
amit nagyapja okmányaiban magyaros átirat-
tal rögzítettek. Felmenői között egyik őse
Bethlen Gábor udvari festője volt, talán innen
az öröklött kreativitás, ami vezérli. Az olasz ki-
fejezés, piscatore halászt jelent, s ez spirituá-
lis értelmezésben azt sugallja, nem véletlenül
vonz Ildikó maga köré oly sok embert.

Miért vonzódsz az üveghez és a mozaikhoz?
Számomra az üveg a leggyötrelmesebben
vonzó, a legtitokzatosabb anyag. Kiszámítha-
tatlansága, tisztasága, lágysága, keménysége,
eleganciája és birtokolhatatlansága egyedi
hangulatot teremt. Ahogy a fény átjárja, átlé-
nyegíti az alkotást, ettől lesz tökéletes a 
varázslat, egyedi, különleges a látvány. Kez-
detben a családunk üveghutájában ismerked-
tem meg az anyaggal, majd a törmelékekből,
szilánkokból, később mozaikokból elkezdtem
üvegképeket, épített szobrokat készíteni. 

Kik inspirálnak és miért?
Önmagam belső világa inspirál a legjobban, a
fejlődés lehetősége. Nagyon sok mai művé-
szeti technika érdekel, amelyet szeretek elsa-
játítani és azokat ötvözni a saját vizuális
látásom szerint. Természetesen vannak mes-
tereim, akiknél rendszeresen képzem magam. 

Mikor döntötted el, hogy a hagyományos pol-
gári foglalkozás helyett művészi tevékeny-
ségbe kezdesz?
Ez nem döntés kérdése volt, mindig az életem
része volt az alkotás, csak más-más területe-
ken éltem meg intenzívebben. A lakberendező
iskola elvégzése után belső tereket, rendezvé-
nyeket dekoráltam. A mai napig esküvőkre,
rendezvényekre készítek különleges dekorá-
ciókat. Amikor a lányaim 5-6 évesek lettek,
kézen fogtam őket, és nyári alkotótábort ke-
restünk. Nem voltak jó tapasztalataim. Ekkor
született meg az ötlet, hogy a pedagógusi vég-
zettségemet ötvözzem a kreativitásommal, és
én indítsak a gyerekeknek alkotótáborokat.
Ennek már 27 éve, de azóta is szerveződik 
bővített tartalommal és helyszínekkel. 
A Káli-medencében bentlakásos művészeti 

tábort vezetek. Pár éve pedig megnyitottam a 
kiscsoportos és egyéni foglalkozásoknak 
otthont adó, Ikoladekor néven működő 
(facebook.com/Ikoladekor) Alkotóházamat. 

Alkotói szemléletedet gyerekeknek, s felnőt-
teknek is átadod. Milyen kurzusokat tartasz?
Felnőttek, gyerekek, párok számára hétköznap
és hétvégén művészeti, művészetpedagógiai
foglalkozásokat, csapatépítőket, szülinapi
zsúrfoglalkozást tartok. Hétköznap kétszer, az
esti órákban és vasárnap egész nap felnőtt
kurzust tartok, ahol a főszerep a kreativitás
örömének a megélése. Mindent, amit tudok és
tanultam, átadom az Alkotóházba érkezőknek.
én csak üvegművészeti és festészeti techni-
kákat tanítok, mindenki a saját ösztönös alko-
tói kreativitását hozza felszínre az alkotás
során. Nem előre megrajzolt vásznat adok a
jelentkezők kezébe, hogy meghatározott tech-
nikával híres festők reprodukcióit készítsék el.
Számomra rendkívül fontos, hogy felébresz-
szem másokban is, lehetőleg már gyakorlat-
ban is a szunnyadó önkifejezési módot.
Kreativitásra, felszabadultságra, a belső énnel
való kapcsolat megtalálására bíztatom min-
den tanítványomat. Rendkívül fontosnak tar-
tom a művészeti készségfejlesztést mind az
önbizalom, mind a kifejezésmód, az egész
személyiség fejlődése szempontjából. Ezért is
fektetek különösen nagy hangsúlyt a gyerek-
foglalkozások során arra, hogy a gyerekek
minél szabadabban éljék meg, hogy mit jelent
az alkotás. A hónap utolsó hétvégéjén vendég
festőművészeket hívok műtermembe, hogy ők
tartsanak kurzust az érdeklődőknek. 
Péntekenként 45 percenként egyénileg foglal-
kozom a „MASZAT ART” keretében 2-3 éves
gyerekekkel. A szabad alkotás, anyaghaszná-
lat „maszatolásának” örömét élhetik át a gye-
rekek. Vízipisztollyal, injekcióstűvel lőjjük ki a
festéket, és az esetleges festékfoltokból kiin-
dulva, tudatos irányú vonalakkal hozunk létre
alkotásokat. Péntek délután a 3-4 évesek
„MINI ART” foglalkozásain a maszatolásnak
továbbfejlesztett, szélesebb, mélyebb válto-
zata a fő irányelv. 
Szombaton délelőtt 4 órában 6-12 éves korig
járnak gyerekek az alkotóházba. A fejlesztő
foglalkozásokon a képalkotás, a kompozíció,
a színkeresés, az ecsethasználat, az anyag, a
technikáé a főszerep. Szombaton délután kis-
csoportos foglalkozáson félautista, rajzeszkö-
zöket kezükbe venni nem akaró gyerekekkel
alkotunk. 
Egyedi jelentkezés szerint párok, családok is
jönnek, és otthonukba készítik el közös műve-
iket. A közös alkotás öröme maradandó él-
ményt ad az egész családnak. Megrendelésre
csapatépítő és születésnapi zsúrfoglalkozást
is irányítok.
Június közepétől pedig a főszerep a napközis
táboré, ahol a gyerekek a modern kortárs mű-
vészeti technikákkal ismerkednek meg: pél-
dául struktúrák, paszták, kontúrok alkalma-
zása. Megtapasztalhatják az újragondolt és

újrahasznosított tárgyak sokszínűségét, az
üveg gazdag felhasználási lehetőségét, és az
alkotáshoz szükséges speciális eszközök
használatát.

Mit tartasz legnagyobb sikerednek eddigi
életed során?
Az első üvegkiállításom a Szentendrei Spiritu-
ális Házban, a Duna-parton 2008-ban nagy
robbanás volt, a művek fele még aznap elkelt.

Mit tervezel a közelebbi jövőben?
Szeretnék hamarosan művészetterápiás fog-
lalkozásokat elindítani, és időszerű az üvegol-
vasztó, azaz rogyasztó kemencém és a
kerámikus kemencém helyének kiépítése,
ezért bővíteni fogom műhelyemet.

A Dalmát Kávézóban hány alkotásod látható?
A falakat tizenegy üvegképem díszíti, s mintha
csak ide születtek volna, a hangulatvilágítás
kiemeli az üvegrészletek fényeit. Az asztalo-
kon a festett, jellegzetes szentendrei kocka-
kövek is az én munkáim. Egyszer valaki
begyűjtötte valamennyit, de kisvártatva visz-
szakerültek helyükre, talán csak a nyúlánk
házak motívumait másolta le róluk… 

SZ. N.

Az üveg birtokolhatatlansága
piszkátor Ildikó nyughatatlan, sokoldalú, örökké tanuló, végtelenül kreatív művész. szentendre számos ünnepi dekorációját készítette, mű-
vészeti kurzusokat, nyári alkotótáborokat vezet, csodás üvegképeket, -tárgyakat, -mozaikokat készít. otthona a Bükkös-patak mentén sze-
mélyisége minden jegyét tükrözi: a pincétől a padlásig meghökkentő, nőies, ezoterikus, színes, kreatív részletekkel teremt barátságos és
különleges környezetet. jelenleg a Dalmát Kávézóban láthatók kiállított művei.

piszkátor Ildikó 
tősgyökeres szentendrei, a Bajcsy (ma: Szent
András) iskolába járt, majd Budapesten végezte
az óvónőképző középiskolát. 
A kecskeméti Tanítóképző Főiskolán diplomázott,
három évig Szentendrén dolgozott óvónőként,
majd két lánya megszületése után elvégzett
előbb egy lakberendezői, majd egy kereskedelmi,
azután egy ingatlanközvetítői iskolát. 
Később katolikus hitoktatói képesítést szerzett,
tíz évig Izbégen tanította az óvodás és iskolás
korosztályt. A kecskeméti Kertészeti Egyetemen
virágkötői képesítés szerzett, parapszichológiát
hallgatott a Mantra hároméves szabadegyetemén
és számos üveg- és festészeti iskola elvégzése
után most művészetterápiai kurzust célzott meg
tanulmányaiban.
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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
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Itt A tAvAsz, IsMÉt MŰtErEMsÖprÉs!

A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány május utolsó vasárnapján ismét
Műteremsöprést rendez új helyszíneken az eddigi alkalmak sikerén
felbuzdulva, Az Új Művésztelepen és környékén 6 művész 4 műterem-
ben várja majd az érdeklődő látogatókat. Asszonyi Tamás, Czakó 
Margit, Hajdú László, Jávor Piroska, Lukács Tibor, Vinkler Zsuzsi mű-
termeibe tett látogatás nem csak betekintést enged a kulisszák mögé,
hanem alkalmat biztosít a művészekkel személyes beszélgetésre, első
kézből való vásárlásra. Szeretettel várnak minden kedves műkedvelőt
és műértőt május 28-án vasárnap 16 és 19 óra között. 
Találkozó 15.45 perckor a Művész téren. 
Részletes információk érdekében kérjük, kövesse figyelemmel honla-
pukat a www.lakastarlat.hu-t, vagy a Szentendrei Lakástárlat Facebook
oldalát.

Díszvendég: szakács Imre festőművész
Szakács Imre festőművész volt a díszvendége az Hommage á 
Albert Rigolot című nagyszabású kiállításnak a franciaországi 
Cernay-la-Ville-ben. A rangos művésztelepi múlttal rendelkező 
településen az Association Peintres en Vallée de Chevreuse rende-
zésében nyolc meghívott művész mellett állította ki hét alkotását 
a szentendrei festőművész. A meseszép kastélyban rendezett
emlék-kiállításon pazar fogadtatással várták a művészeket. 
Legközelebbi lapszámunkban részletesen beszámolunk a kiállításról.
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programok
KIállítás

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

SZENTENDREI KéPTáR
Fő tér 2-5.
tüCsÖKtánC A lÉt HAtárán
Korniss Dezső kiállítása
Megtekinthető június 18-ig

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

VAJDA LAJOS STÚDIó
PINCEGALéRIA
Péter-Pál utca 6.
május 26. péntek 19.00 
szAKAszHAtároK
Tímár Gergő egyéni kiállítása
A kiállítást megnyitja: Herpai András
művészettörténész
A hiányzenei élményekről gondoskod-
nak: Császári PillanatmŰvek, Titokza-
tostelepesek, AcidBenci Live; VJ:
Visualhazard

VáROSHáZ GALéRIA 
Városház tér 3.
HAjóvAl szEntEnDrÉrE 
Kiss Adél grafikusművész kiállítása
Megtekinthető május 26-ig a hivatal
ügyfélfogadási idejében

MANK GALéRIA
Bogdányi u. 51.
június 8. szerda, 18 óra
ÚjABB KÉpEK És rAjzoK
Balogh László Munkácsy-díjas 
festőművész kiállítása

ERDéSZ GALéRIA éS DESIGN
Bercsényi u. 4.
május 25. csütörtök 19.00
AnyAGtársítóK
A kiállítást megnyitja Schäffer Erzsébet
Megtekinthető június 18-ig, hétfő kivé-
telével minden nap 10.00–18.00

INNOART MŰHELy GALéRIA
Szentendre, Fő tér 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

ESZTERGOMI DZSáMI
Esztergom, Berényi Zs. út 18.
BArCsAy MEstEr És tAnítványAI
Vándorkiállítás
Kiállító művészek: Barcsay Jenő, Ba-
logh László, Deim Pál, Konok Tamás

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

TáR-LAK GALéRIA
Esztergom
Simor János u. 10.
május 9. kedd 17.00
IKon Csoport
Szentendrei Szépművészeti Egyesület
kiállítása
Megtekinthető május 26-ig, szerdán,
csütörtökön és pénteken 9.00–12.00

ElőADás

KOLPING AKADéMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz felől)
június 3. szombat 16.00
ElHurColtAK És KItElEpítEttEK
EMlÉKtÚrájA 
a Bács- Kiskun megyei Honismereti
Egyesület szervezésében
Tóth László mérnök vetítettképes elő-
adása

PEST MEGyEI KÖNyVTáR
Pátriárka u. 7.
május 31. szerda 18.00
szofrICs pál KÖnyvBEMutAtó
Szofrics Pál magyarul először megje-
lenő műveinek bemutatója

PETőFI KULTURáLIS éS HA-
GyOMáNyőRZő EGyESüLET
Stéger köz
május 26. péntek 18.00

„AKI MEGnyItottA KrIsztus
sEBÉt”
A szent Grál és Longinus lándzsája
Varga Tibor vetítettképes előadása
június 2. péntek 18.00
BAjnoK BÉlA – I. BÉlA KIrály
Kiss Mao-Tun István vetítettképes elő-
adása
június 9. péntek 18.00
GrÚzIA (GEorGIA)
Ötezer méteres hegyek, ezerötszáz
éves templomok, ősi kultúrák nyomai
Gondos Béla vetítettképes előadása

zEnE

VáROSHáZA DÍSZTEREM
Városház tér 3.
május 27. szombat 19.00
rAnDEvÚ párIzsBAn
Francia est
Közreműködik: Isabelle Oehmichen
(zongora), Schuszter Andrea (hegedű),
Kertész Ottó (cselló)
Belépő: 1000 Ft

PóTKULCS SZENTENDRE
Fő tér 11.
május 26. péntek 20.00
CsászárI pIllAnAtMŰvEK: 
tAnGAnyIKA ExprEssz
Képi és zenei beszámoló Császári 
Gergely afrikai gyűjtőexpedíciójáról, 
azt követően Pillanatműveket koncert

GyErEKEKnEK

PEST MEGyEI KÖNyVTáR
Pátriárka u. 7.
színházterem
május 28. vasárnap 10.30
A DIótÖrő BAlEttIsKolA Évzáró
MŰsorA
A balettiskola tanárai: Gyúró Tamás és
Gyúróné Domján Andrea
Belépő: 1000 Ft
június 4. vasárnap
HAlász juDIt: CsIrIBIrI KonCErt
Belépő: 2600 Ft, 2 év alatt ingyenes
június 10. szombat 11.00
MAzsolA És táDÉ
zenés bábjáték
Belépő: 1400 Ft
Jegyelővétel: PMK, Tourinform iroda

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 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
május 23. kedd
17.00 VAD éSZAK: MESE AZ EZER Tó
ORSZáGáRóL (76’)(kn) 
18:30 NéZD, KI VAN ITT (110’)(12) CINE-
BOOK SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:30 AZ UTOLSó TANGóNK (85’)(12) 
május 24. szerda
16.00 FRANTZ (113’)(12) 
18:00 ALIEN: COVENANT (122’)(18) Rid-
ley Scott filmje – Michael Fassbender
főszereplésével
20:05 FILM FARM (120’) 9 rendező
filmje
KERESZTéNy FILMNAPOK május 25-
28- ig
május 25. csütörtök
17.00 SáRKáNyVARáZS (85’)(6)
18:30 MENEDéK (124’)(12) – utána be-
szélgetés 
18.35 KITŰNőK – Török Katalin beszél-
getéssorozata - Vendég: Kyru, előtte ki-
állítás megnyitó
20:40 TITKOK éS VALLOMáSOK
(108’)(16) – f: Daniel Auteuil, Toni Servillo
május 26. péntek
9.00-15.15-ig Az Országos Természet-
és Környezetvédelmi Filmnapok filmjei
– díjmentes vetítés a diákoknak (jelent-
kezés: partmozi@szentendre.hu)
15.30 A NAGy NAPOM (86’)(6) – Négy
gyerek a világ négy távoli pontján….
17:00 OZONEUTAZáS: éSZAK-INDIA
(51’) Bárány Róbert filmje 
18:00 GEMENC - AZ áRTEREK VILáGA
(60’)(6) - rendező: Olma Frigyes
19:05 áRTATLANOK (115’)(16) – utána
beszélgetés 
május 27. szombat
13.30 SáRKáNyVARáZS (85’)(6)

15.00 LENGEMESéK (64’)(kn) – Pálfi
Zsolt filmje - Berg Judit meséi
16:10 LEMMINGEK- AZ éSZAK KICSI
óRIáSAI (50’) – Török Zoltán filmje (díj-
mentes vetítés)
17:05 A SZERELEM TÖRTéNETE
(134’)(12) – utána beszélgetés 
19:30 OZONEUTAZáS:JAPáN (57’) Bá-
rány Róbert filmje (díjmentes vetítés)
május 28. vasárnap
13.15 SáRKáNyVARáZS (85’)(6)
14:45 SZAFARI A NAGyVáROSBAN
(50’) Takács Rita filmje (díjmentes vetítés)
15:45 AZ UTOLSó HEGyCSÚCS
(80’)(12) – 80 perc izgalom, spanyolos
lendület, derű, reményt keltő vallomá-
sok…
17:15 NéMASáG (161’)(16) – utána be-
szélgetés 
május 29. hétfő
16.15 JULIETA (99’)(16) – Pedro Almo-
dóvar filmje
18:00 ALIEN: COVENANT (122’)(18) 
Ridley Scott filmje – Michael Fassben-
der főszereplésével
20:05 A KARIB TENGER KALóZAI - 
SALAZAR BOSSZÚJA (129’)(12E)
f: Johnny Depp, Javier Bardem
május 30. kedd
17.00 1945 (91’)(12) Török Ferenc filmje
18:35 GAGARIN (108’)(12) LéLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:20 MODERN IDőK (87’)(12E) Charles
Chaplin újra digitalizált filmje
május 31. szerda
17.00 ALIEN: COVENANT (122’)(18) Rid-
ley Scott filmje – Michael Fassbender
főszereplésével
19.05 MODERN IDőK (87’)(12E) Charles
Chaplin újra digitalizált filmje
20:35 A MAGAS őSZ FéRFI TáRSAT
KERES (100’)(12E)
június 1. csütörtök
16.15 ALIEN: COVENANT (122’)(18) 
Ridley Scott filmje – Michael Fassben-
der főszereplésével
18.30 áLOM HAVA (112')(12) EGy P'AR-
TON AZ ALKOTóKKAL SOROZAT
június 2. péntek
16.00 ALIEN: COVENANT (122’)(18) 
Ridley Scott filmje – Michael Fassben-
der főszereplésével
18.15 A MAGAS őSZ FéRFI TáRSAT
KERES (100’)(12E) – Pierre Richard
20.00 A KARIB TENGER KALóZAI - 
SALAZAR BOSSZÚJA (129’)(12E)
f: Johnny Depp, Javier Bardem
június 3. szombat
14.15 CSáPI: AZ óCEáN HőSE (92’)(6)
16.00 ALIEN: COVENANT (122’)(18) Rid-
ley Scott filmje – Michael Fassbender
főszereplésével
18.15 A KARIB TENGER KALóZAI - 
SALAZAR BOSSZÚJA (129’)(12E)
f: Johnny Depp, Javier Bardem
20.30 ALIBI.COM (90’)(16) 
június 4. vasárnap
14.00 CSáPI: AZ óCEáN HőSE (92’)(6)
15.40 GEMENC - AZ áRTEREK VILáGA
(60’)(6) – Olma Frigyes filmje
16.45 A KARIB TENGER KALóZAI - 
SALAZAR BOSSZÚJA (129’)(12E)
f: Johnny Depp, Javier Bardem
19.00 MODERN IDőK (87’)(12E) Charles
Chaplin filmje
20.30 EMLéKKéPEK (98’)(12) – Andrzej
Wajda filmje, f:Boguslaw Linda
június 5. hétfő
17.00 ó, ANyáM! (91’)(16) főszereplő:
Goldie Hawn, Amy Schumer
18.35 NéMASáG (161’)(16) – Martin
Scorsese filmje
június 6. kedd
16.15 A KARIB TENGER KALóZAI - 
SALAZAR BOSSZÚJA (129’)(12E)
f: Johnny Depp, Javier Bardem
18.30 JULIETA (99’)(16) LéLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 ó, ANyáM! (91’)(16) 
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Baseball
április 30., vasárnap, Izbég, sportpálya
A 2017-es baseball szezon nyitónapján a
Szentendre Sleepwalkers Divízió 3 csapata
az érd Pioneers elleni küzdelemben 24-14-
es győzelmet aratott! érd az egyik legna-
gyobb és legszervezettebb klub Magyar-
országon (125 játékossal és hat csapattal),
így fiatal játékosaink méltán lehetnek büsz-
kék a csapat vasárnapi eredményére.
Szoros volt a mérkőzés az első három játék-
részben, mivel érd kihasználta a Sleepwal-
kers játékának kezdeti következetlenségeit.
A negyedik játékrészre a Sleepwalkers jutott
előnyhöz fiatal és gyors játékosai révén, és
1-5 ütőink: Benkő Tamás, Turcsányi Viktor,
Breznay Xavér és Horváth Botond elkezdték
kihasználni a Pioneers dobóit, 17 pontot és
13 ellopott base-t szerezve ezzel. ütőink,
Xavér és Viktor remekül uralták a dombot a
hatból két játékrészen keresztül, amíg érd
nem tudott pontot szerezni. Horváth ezen a
mérkőzésen az eddigi legjobb formáját
hozta a nehéz elkapó pozícióban.
Védekezését tekintve a Sleepwalkers to-
vábbi fejlődést mutat az előző szezon óta. A
SS-1B-Home dupla játék során a Bowman-
Benkő-Horváth hármas jóvoltából az érd
magához tért a harmadik játékrészben, és
Németh Zsófi nagyszerű magas labdákat
kapott el a 2B-ben, amitől a 14 éves Farkas
Benedek is megkönnyebbült, akinek ez volt
az első mérkőzése a felnőtt ligában, amióta

tavaly felkerült a Minors csapatból. A Sleep-
walker segítségére a 15 éves Mátyás Krisz-
tián sietett, aki erősen játszott a harmadik
base-en, miután a kezdő, Doser Christian,
két játékrész után térdszalagsérülés miatt a
pálya elhagyására kényszerült. A 15 éves
Rácz Roland a teljes játékidő alatt hibátlanul
játszott a Center Field-en, míg Boros Ferenc
és Szaszkó Márton ugyanilyen kiválóan tel-
jesítettek a Right Field-en.
Három veterán játékosunk szintén figye-
lemre méltó játékkal járult hozzá a mérkőzés
sikeréhez. Bowman Joe kezdte a pontszer-
zést az első játékrészben egy sétálással, 2
lopással, majd hazaindult dobóhiba miatt.
Stec Stephen először két játékrészre jött be,
és egy végzetes out-nál segített otthon, mi-
közben Benkő István jött be mint csereütő,
hogy életben tartsa a játékot az utolsó játék-
részekben. Stec és Benkő is segítettek Ra-
dácsi András főedzőnek, hogy játékban
tartsanak bennünket, amíg a fiatal, kevésbé
tapasztalt játékosok „elkapták a fonalat”.
.
A Sleepwalkers várja helyi gyerekek vagy fel-
nőttek jelentkezését, akik szeretnék kipró-
bálni a játékot. A 2018-as szezonban Minors
(8-12 éves korig), Majord (10-13 éves korig),
Juniors/Seniors (13-17), valamint Divízió 2
és Divízió 3 (14 éves kor fölött) csapatokkal
szeretnének indulni. 

A Sleepwalkers megtalálható a honlapon:
www.sleepwalkers.hu, vagy Facebookon:
SLEEPWALKERS BASEBALL HUNGARy 

röplabda hírek
A Dunakanyar 9-13 éves röplabdásai a Mini, szuper mini és Manó csa-
patban a röplabda szövetség által szervezett országos Mini Kupán
mérettették meg magukat. A május 6-7-i hétvégén a mini csapatok 
kiemelt kategóriában 18 csapatból 17. helyen, normál kategóriában 
35 csapatból 24. és 32. helyen végeztek.

A következő hétvégén, május 13-14. között szuper mini csapatok zárták
a májusi mini kupa versenyeket. A három induló csapat eredményei:
Dunakanyar 1 (fekete mezesek) kiemelt kategóriában 24 csapatból a 12.
Dunakanyar 2 (narancs mezesek) alap kategóriában 43 csapatból 31.
Dunakanyar 3 (zöld mezesek) alap kategóriában 34. helyen végeztek
az Országos Mini Kupa szuper mini kategóriájú hétvégi versenyén. A
2017/18 verseny szezonban már lesz, aki mini kategóriában folytatja a
versenyzést, de jó páran még akár két évig is szuper mini kategóriában
játszhatnak.
A minisek versenyszériája ezzel lezárult a 2016/17 évi szezonra, de az
edzéseket június 16-ig folytatják, és két hét tábort is szerveznek június
19-23. és 26-30. között Leányfalun. Várnak mindenkit szeretettel.
Jelentkezni lehet: Balázs Böbénél telefonon 06 30 950 4425 vagy 
e-mailben b.balazs.bobe@gmail.com.

szentendrei
vívó újra 
a dobogón
Szentendrei vívó újra dobogós a veterán or-
szágos vívó bajnokságon! A Törökbálinton
2017. május 7-én megrendezett XVIII. Orszá-
gos Veterán Vívóbajnokságon Marczali László
dobogós helyezést ért el. A veterán vívó el-
mondta, hogy: „két másodperc hiányzott a
győzelemhez, de így is elégedett vagyok, hi-
szen ez volt az utolsó bajnokságom a 60+ ka-
tegóriában. Jövőre, ha minden jól megy, akkor
a 70+ következik!” Gratulálunk a szép ered-
ményhez!
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női foci hírek
Május elsején petrovits Balázs edző irányításával, a szentendre vsE
női futballcsapata harmadik tornáján vett részt. A Gödön megrendezett
kispályás bajnokságon az szvsE hölgyei mellett hat csapat indult
harcba az érmekért.

„Csapatunk szinte teljesen tapasztalatlanul érkezett a versenyre, hiszen
nem voltunk tisztában azzal, hogy a többi, hivatalos bajnokságban ed-
ződött társaság milyen erőt képvisel. Így a végül megszerzett 3. hely
bravúrnak mondható. 2 győzelem mellett 2 döntetlent és két vereséget
könyvelhettünk el, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően a méltán
megérdemelt és bronzérmet érő harmadik helyezést értük el. Bár takti-
kailag még sok hiányosságunk volt, de hatalmas szívvel és egészséges
csapatszellemmel kompenzálni tudtuk ezt. Köszönet a gödieknek a
meghívásért, és hatalmas gratuláció a játékosainknak, akik méltóan
képviselték Szentendrét! – mondta Petrovits Balázs edző a torna össze-
foglalásaként. 

A városi egyesület vezetése ezúton is szeretné felhívni minden labda-
rúgás iránt érdeklődő figyelmét, hogy az SZVSE labdarúgó szakosztály-
aiba kortól, nemtől függetlenül, szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Köszönjük, és gratulálunk a Lányoknak! Hajrá SZVSE!
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ADásvÉtEl

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

Suzuki Wagon R+ személyautót vásárol-
nék. Tel. 06-70-619-9812.

Szobabútor, konyhabútor, ágyneműtartó,
asztal, székek, fotelágy eladó. Tel. 06-
20-595-0755.

állást Kínál

A Szentendrei Labirintus étterem gya-
korlott konyhai kisegítőt (kézilányt)
keres. Tel. 06-30-274-8571.

Kertgondozásra keresek megbízható
(házas)párt Leányfalun, összkomfortos
önálló lakást biztosítok. Tel. 06-30-485-
5370.

Visegrád, Fellegvár parkolóban lévő üz-
letsorba eladókat, pultosokat és kézilá-
nyokat felveszünk azonnali kezdéssel.
Szentendréről a kijárás autóval megol-
dott. Jelentkezés a következő telefon-
számon: 06-30-533-5565 vagy a
macuka70@yahoo.com email címen
fényképes önéletrajzzal.

Szentendrei irodába ügyintézőt kere-
sünk. Önéletrajzokat az info@alukov.hu
címre várjuk.

A Statek Kft. összeíró munkatársat
keres Szentendre, Pomáz, Budakalász,
üröm, Pilisszántó, Pilisvörösvár terü-
letre azonnali kezdéssel, részmunka-
időre, rugalmas időbeosztással.
Feladata: kérdőívek felvétele. Elvárások:
önállóság, jó kommunikáció, IT jártas-
ság. Jelentkezés: hr@statek.hu, 06-1-
345-6627.

építőiparban jártas embereket keresünk,
elsősorban: kőművest és segédmun-
kást, tapasztalattal az építés területén,
Szentendre és vonzáskörzetéből. Tel.
06-20-427-3094, Budai Róbert.

EGÉszsÉG

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

Gerincszerviz jáde köves masszázsá-
gyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban. To-
vábbi szolgáltatásaink: talpmasszázs.

Flabélos. Bioptron fényterápia. Bejelent-
kezés: 06-20-526-8909.

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

KIADó lAKás

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-662-
1266.

Szoba kiadó komfortos, kertes házban,
jó helyen komoly, leinformálható hölgy
részére. Tel. 06-30-557-5346.

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

Szentendrén szoba kiadó férfi részére.
Tel. 06-20-242-0927.

Leányfalun összkomfortos lakás kiadó
kertes házban két személynek, ár 30
000 Ft/hó + rezsi, ami kerti munkával
kiegyenlíthető. Tel. 06-30-485-5370.

Különálló lakrész belvároshoz közel 1
főnek kiadó. Tel. (26) 310-675.

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

lAKás, InGAtlAn

Budakalász Duna-parti részén, nagyon
erős betonalappal és téglafalakkal bíró,
71 nm-es lakóterű, dupla komfortos hét-
végi ház eladó. Irányár: 32 millió Ft. Tel.
06-30-976-9044, 06-20-530-0740.

Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen 3
szobás, panorámás, felújítandó, azonnal
birtokba vehető lakás eladó. ár: 19 900
000 Ft. Tel. 06-70-949-8400.

70 nm-es, 3 szobás lakás eladó Szent-
endre zöldövezetében, a Vasvári Pál 
utcában, egyedülálló panorámával. zol-
dovezeti-lakas-szentendre.com

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

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

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

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

rÉGIsÉG

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

GáBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő leg-
magasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat
+ 6-12 evőeszközöket, aranyakat, szob-
rokat, borostyánokat, porcelánokat. Ki-
szállás díjtalan: 06-1-789-1693,
06-30-382-7020.

szolGáltAtás

Idős személy ápolását együttlakással
24 órában vállalom. Tel. 06-20-224-
9590.

Valóra váltjuk álmait színes üve-
gekből. www.szinesuveg.hu. Tel.
06-30-990-8133.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kertépítés! Cégünk specialitása: burko-
latok, utak, kocsibehajtók, járdák, támf-
alak kivitelezése, gépi földmunka. Tel.
06-20-341-4585.

üDülÉs

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

üzlEt

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

üzlethelyiségek kiadók a volt Pilis Rádió
épületében. Tel. 06-20-393-8691.

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

06-70-677-1178

Ingyenes fogászati 
szűrés!
szentendre város Önkormány-
zatának támogatásával nyolc-
van, szent-endrei lakhellyel
rendelkező, 30-50 év közötti
személy ingyenes fogászati
szűrése indult februártól.
A program helyszíne: Szen-
tendre, Nap u. 42., minden hét-
főn 16-20-ig. A jelentkezéseket
a 06-20/288-1525 telefonszá-
mon, vagy a
drtomkamoric@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

Munkát keres?
Manapság egy szakmát elvégezni nem
kevés pénzbe és időbe kerül. Kinek az
egyikből, kinek a másikból jut kevesebb.
Van azonban egy szakma, amire csak na-
gyon kevesen gondolnak, pedig akár egy
hét alatt elvégezhető, nem viszi anyagi
csődbe a családot és az ország bármely
pontján el lehet vele helyezkedni, ugyanis
mostanra hiányszakmává vált. Ez pedig
nem más, mint az úszó- és uszodames-
terség. Fiatalon azért éri meg, mert tanu-
lás mellett is lehet vele keresni, kicsit
később pedig azért, mert biztos és kiszá-
mítható munkát jelent, az esetek 99%-ban
nyugodt környezetben. Az utóbbi évtized
beruházásai által az országban gomba-
mód szaporodtak a fürdők és wellness
szállodák, melyeknek lassanként lepke-
hálóval kell fogniuk a szakképzett munka-
erőt. Aki tud úszni, szeret emberekkel
foglalkozni és igényli a nyugodt környe-
zetet, annak mindenképpen érdemes el-
gondolkodnia egy ilyen tanfolyamon.

Úszómesteri állás
A szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidő-
központ összeszokott csapatába kere-
sünk agilis, megbízható munkatársat. 
Az ideális jelölt kedves, jól kommunikál,
rugalmas és jó csapatjátékos. Úszómes-
teri vizsga megléte előnyt jelent, de nem
feltétel. A végzettség megszerzésében
segítünk. Az állás 8 órás bejelentett, 
versenyképes fizetéssel, bérpótlékokkal
és túlóra lehetőséggel, kiszámítható
munkavégzéssel kellemes, nyugodt kör-
nyezetben. Feladatok: a vendégek fel-
ügyelete, informálása, adminisztráció.
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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 

Női- és gyermekruházat
Nagykerből visszamaradt áru kedvezményes áron

szeretettel várunk mindenkit!

szentendre, római tábor köz 6.

A  FIGyELJ RáM! 
Közhasznú Egyesület 

pomázi telephelyre 
könnyű betanított 

fizikai munkára 
megváltozott 

munkaképességű 
munkatársakat keres. 

érdeklődni lehet: 
06-70-933-2575  
telefonszámon




