
xxxI. ÉvfolyAm
2017. júlIuS 10. | 13. Szám

Semmelweis-díj 2017

Porkolábné Bognár 
Krisztina szonográfus, 
röntgen asszisztens,
a röntgen osztály
főnővére kapta 
az idei Semmelweis 
Díjat

7. oldal

Az analógfotográfus

Brezina Zoltán 
fotóművész mint mondta,
azért költözött ide, 
hogy megtudja: a festők
városában van-e jelene
vagy jövője az analóg 
fotográfiának a digitális
korban.

17. oldal

ÉS VIDÉKE

Ister Napok július 22-23-án Szentendrén!
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mentők 104 

tűzoltóság 105 
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
+36 26 500 017, +36 26 500 018  

rendőrség 107  +36 26 502 400 
BELVárOS: Nagy Imre r. főtörzsőrmester, 
e-mail: NagyImre666@pest.police.hu
PISMáNy: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester 
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós 
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós 
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PüSPÖKMAJOr-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

dmrv +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838   
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tIGáz +36 26 501 100  
t-HomE hibabejelentés 1412  
fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

tourinform Szentendre +36 26 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

orvosi ügyelet  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet: 
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermek-
orvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes
Hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 1. 500-248
Kedden Szent Endre Gyógyszertár, 
Kanonok u. 4. 310-868
Szerdán Pismány Gyógyszertár, 
Fiastyúk u. 11. 505-779
Csütörtökön Vasvári Patika, Sas u. 10. 312-825
Pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár, 
Dózsa Gy. u. 20. 319-354
Szombaton Kálvária Gyógyszertár, 
Kálvária u. 33. 787-796
vasárnap este 9 órától ügyeletes
Szentendre, Kálvária u.33.   T: 787-796
július.    16. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11.  T: 505-779
július.    23. Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20.Lidl mellett T: 319-354
július.    30. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4.   T: 310-868

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442
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közérdekű

Szentendre 
ÉS vIdÉKE

álláspályázat
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
pályázatot hirdet 
közterület-felügyelői feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Office 
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és a közszolgálati tisztviselők képesí-
tési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm.
rendelet szerinti közszolgálati szakképzettség, pl:
személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági őr, köz-
terület-felügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűz-
oltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban
szerzett szakképzettség
• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy
a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köz-
tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szak-
mai önéletrajz; 
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesíté-
sek másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot
és személyes adatait a pályázati eljárásban részt-
vevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett
gyakorlat

Ellátandó feladatok:
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a
helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott
feladatok ellátása
• A városban működő térfigyelő kamerák keze-
lése

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. júlus 21.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér 3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: közterület-felügyelő

További információ: 
Kállai Zsuzsa csoportvezető, 26/785-056

olvass nyáron is!

A Pest Megyei Könyvtár 
nyári szünet miatt 

július 17. – augusztus 20. 
között zárva tart.

Jó hír azonban az olvasóknak, 
hogy a szünet idejére több könyvet 

kölcsönözhetnek ki egyszerre.

„fényszobor” 
monostor felett

Különleges akcióra készül a Monostori Mű-
vésztelep alkotóközössége. 
2017. július 17–31. között a szigetmonostori
betonszobrászati alkotófórum keretében, Mát-
rai Erik Beton és fény című installációja több
száz méternyi magasságba feltörő fényoszlo-
pok formájában fogja mutatni a világnak, hogy
Szigetmonostor Faluházban valami különle-
ges dolog történik. Az intézmény udvaráról az
ég felé törő fényjelenség több kilométer távol-
ságból is jól látható lesz. 
Érdemes a tekinteteket a Szentendrei-sziget
irányába szegezni. A „fényszobor” a szervezők
tervei szerint két héten keresztül lesz látható
Szigetmonostor felett. 

További részletek információk a betonszobrá-
szati művésztelepről: 
http://www.szigetmonostor.hu/
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minden eddiginél részletesebb, az aktuális
problémákat keletkezésük helyén vizsgáló
konzultációsorozat zajlott le Szentendrén a
Párbeszéd a városrészekért utcafórumokkal.
A tavasszal indult és június végén zárult so-
rozat 23 fórumán mintegy hatszáz helyi lakos
jelent meg személyesen, hogy így beszélje
meg közvetlen lakókörnyezete gondjait a vá-
rosvezetéssel. A fórumok előtt a háztartá-
sokba eljuttatott kérdőíveket, vagy azok
online elérhető változatát ezren küldték visz-
sza kitöltve az önkormányzatnak. 

A kérdőívek feldolgozása még zajlik, de a 23
alkalom nyilván adott egy képet arról, hogy mi
foglalkoztatja jelenleg a szentendreieket,
melyek a legégetőbb problémák és a lehetsé-
ges megoldások.
Valóban, az online és papíron kitöltött kérdőí-
vek összesítése még folyamatban van, de a
személyes jelenlét erős benyomásokat adott
az egyes városrészek gondjairól. Ezek széles
skálán mozognak, súlyukat és kezelhetőségü-
ket tekintve is, de tudni kell, hogy mindenkinek
a saját aktuális problémája a legsürgetőbb,
ezért a távolról súlytalanabbnak tűnő, vagy
csak egy kisebb közösséget, egy-egy utcát
érintő ügyeket is nagyon komolyan vesszük. 
A másik fontos tanulsága az elmúlt heteknek,
hogy a helyszíni, kisebb csoportokban történő
megbeszélésnek van egy pótolhatatlan ho-
zadéka: az utcafórumok mindegyikén konst-
ruktív, előremutató hangvételben tudtunk
kommunikálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem
merült fel rengeteg megoldandó probléma,
még indulatoktól sem voltak mentesek a talál-
kozók, de végül mindenhol normális meder-
ben folytak a fórumok.

voltak mindenhol visszatérő témák?
Természetesen, megvannak a mindig vissza-
térő, minden városrészben sokakat foglalkoz-
tató területek: az utak, járdák állapota, a
közlekedés, a beépítettség, a köztisztaság, a
közösségi együttélés szabályainak betartása,
a parkolás, közvilágítás. Ezekkel kapcsolatban
született a legtöbb kérés is. Kollégáimmal úgy
látjuk, hogy az igények jelentős része belát-
ható időn belül megvalósítható, vannak egy-
szerűbb és komplexebb feladatok persze, de
ezeket lehet tervezni, ütemezni. Miután ez
megtörtént, a tervekről ismert felületeinken
tájékoztatjuk a szentendreieket, így a Szent-
endre és Vidékében, a városi honlapon és a
közösségi oldalakon.

mikorra várhatjuk az utcafórumok kézzelfog-
ható eredményeit?
Jó hír, hogy a felvetések közül többnek a meg-
valósítása már folyamatban van, vagy el is ké-
szült. Elindult a Földútprogram előkészítése,
július 3-ától már több helyszínen felvonul a ki-
vitelező, és párhuzamosan haladnak majd a
munkák. A Földútprogram keretében az idei
évben 13 földút burkolata újul meg város-
szerte, így a Jobbágy, a Klapka György, az Or-
gona, az üstökös, a Puskin, a Szamóca, a
Muflon, a Galóca, a Kaptató, a Vanília, az
Akácfa, a Horgony és a Sellő utcáé. A Járható
Szentendréért Programon belül megvalósuló
beruházások egyrészt az utak fejlesztéséből,
másrészt az útstabilizációs programból áll-
nak, amely a szilárd burkolattal nem rendel-
kező földutak minőségének javítását célozza.
Ezt a programot mindenhol nagy örömmel fo-
gadták a polgárok.

Munkás nyarunk van: szintén július elején kez-
dődnek az Egres utcai út- és hídépítés előké-
születi munkálatai. A jelenlegi híd teherbírása
mindössze 3,5 tonna körüli, az épülő új, kiszé-
lesített híd 40 tonna össztömegű járművek
közlekedésére is alkalmas lesz. Ez a nyár nagy
projektje, amire sokan vártak, a befejezés az
időjárás függvényében október 15-re várható.
Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a helyi
értékkel bíró, kisebb volumenű fejlesztések,
problémamegoldások is fontosak, mert a min-
dennapok élhetőségéhez járulnak hozzá. ren-
geteg feljegyzés született egy-egy pad, vagy
szemetes elhelyezéséről, közlekedési táblák,
forgalomcsillapító eszközök, gyalogátkelők
szükségességéről. Az utcafórumok arra is jók
voltak, hogy megerősítsék a városvezetést
abban, hogy ezeket a kisebb feladatokat is na-
gyon komolyan kell venni, az emberek viszont
megértették, hogy lépésről lépésre lehet ha-
ladni.
Mi úgy érezzük, ismét közelebb kerültünk a
város lakóihoz, és közelebb a párbeszédek
során pontosított saját céljainkhoz is. remé-
lem, az eredmények láttán legalább úgy nő
majd az elégedettség, ahogy az utcafórumok
alatt megerősödött az egymásba vetett biza-
lom.                                                               T. J.

valós problémák, elérhető megoldások, 
barátságos hangvétel
GyorSmÉrlEG Az utcAfórumoKról vErSEGHI-NAGy mIKlóS PolGármEStErrEl

Ügyfélfogadási szünet
Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatalban és a Városi ügyfélszolgálaton
2017. július 14-én (pénteken) az ügyfél-
fogadás szünetel.

*

Szentendre Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Szentendrei Közös Önkor-
mányzati Hivatalban 2017. július 31. –
augusztus 11. között igazgatási szünetet
rendelt el, így ezen időszak alatt a hivatal-
ban az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünetben a Városi ügyfél-
szolgálat munkatársai készséggel állnak
rendelkezésükre, kérdéseikkel, észre-
vételeikkel forduljanak hozzájuk bizalom-
mal személyesen a 2000 Szentendre, 
Dunakorzó 18. szám alatt vagy a 
26/300-407-es telefonos és az ugyfelszol-
galat@szentendre.hu e-mail elérhető-
ségen.

A Hivatalban az igazgatási szünetet 
követően az első ügyfélfogadási nap
2017. augusztus 14. (hétfő) 13 óra.

Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. GErENDáS GáBOr
JEGyZő
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vadgesztenyefák permetezése
Szentendre város közterületein vadgesztenyefák növényvédelmi permetezését végzik 2017. jú-
lius 10. – július 30. között. A felhasználás során kijuttatandó szer a melegvérűekre nem veszé-
lyes, illetve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.
A permetezéshez felhasznált szer: Topas 100 EC dózis: 0,3 l/ha, runner 2F dózis: 0,5 l/ha, Silwet
0,15 l/ha, Mospilan 20 SG 00,25 kg/ha. 
Kérjük a lakosságot, jelezzék, ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő gyümölcsfa,
ill. zöldségfélék (kerítésen belül) találhatók. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 21 nap.
További észrevételükkel Szentendre Város Központi ügyfélszolgálatát keressék.
Cím: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.; 
Telefonszám: 06-26-300-407; e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu;
ügyfélfogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-12.
Köszönjük türelmüket és megértésüket! 

VárOSI SZOLGáLTATó ZrT.

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a
közegészségügyi és gazdasági károsító hatása
számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősor-
ban az ingatlan tulajdonosának, illetve használó-
jának a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget
a kötelezettségének – a mulasztók költségén el-
rendelje az ún. közérdekű védekezést, emellett
növényvédelmi bírságot szabnak ki.
A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű
virágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek
hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasz-
nálókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmu-
lasztották a parlagfű elleni védekezést. Fontos
tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közér-
dekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása)
nem szükséges a sérelem – egészségkároso-
dás – bekövetkezése, e körben elégséges a vé-
dekezési kötelezettség elmulasztásának június
30-a után történő megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési köte-
lezettségének a földhasználó nem tesz eleget,
vagyis az ingatlan legalább virágbimbós feno-
lógiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor köz-
érdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű
elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védeke-
zés költségei megállapításának és igénylésé-
nek részletes szabályairól szóló rendelet
értelmében a közérdekű védekezést belterüle-

ten a jegyző, külterületen, Pest megye és Buda-
pest területén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést
az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem
kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesí-
tésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz
kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel
kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfél-
nek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fer-
tőzött terület nagysága. A bírság mértéke bel-
területen és külterületen is egyaránt 15 000
Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed. A költség köztar-
tozásnak minősül. A közérdekű védekezés el-
rendelése után minden esetben növény-
védelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmi-
szerlánc felügyeletével összefüggő bírságok ki-
számításának módjáról és mértékéről szóló
kormányrendelet alapján.
A parlagfű leggyakrabban utak és vasúti sínek
mentén, parlagon hagyott területeken, nem
használt telkeken, nem megfelelően gyomirtott
és bolygatott földeken fordul elő. A növény le-
velei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük
sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. Igen változa-
tos magasságig képes megnőni, a kifejlett nö-
vény a másfél métert is meghaladhatja.
Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés
minden állampolgár közös érdeke, és ered-

ményt csak összefogással, illetve közös fele-
lősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek
eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra
is, hogy nem elegendő, hogy június 30. napjáig
valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt
tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig
meg kell őrizni.

MárKOSy GáBOr FőOSZTáLyVEZETő
JáráSI HIVATAL

tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
június 30-án lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság 
köteles eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. A bírság mértéke belterületen és külterületen is
egyaránt 15 ezer ft-tól 5 millió ft-ig terjed.

A hazai denevérfauna nagy része
megtalálható a Pilisi Parkerdőben 
A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt területeken idén is folytatódik az a ku-
tatómunka, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét is képező Pilis és
a Visegrádi-hegység denevérfaunájának alaposabb feltérképezésére
irányul. A denevérek és az egyéb állat- és növényfajok egyre gyakoribb
és nagyobb számú megtelepedésében az örökerdő-gazdálkodás eré-
nyei is közrejátszanak, míg az ilyen jellegű kutatások eredményei az
erdők természetvédelmi kezelése során bizonyulhatnak hatalmas ér-
téknek. 
A csaknem 30 000 hektáron elterülő Pilis és a Visegrádi-hegység a bi-
ológiai sokféleség megóvását, a természetes élőhelytípusok és vadon
élő állatok természetvédelmi helyzetét segítő Natura 2000 hálózat
része. Mivel számos hazai Natura 2000 területünk éppen a denevér-
fajok fokozott jelenléte miatt kerülhetett a hálózatba, azok tudományos
és természetvédelmi szempontú feltárásában nagy a felelősségünk. 

A Pilisben és a Visegrádi-hegységben található térségek kutatását és
az adatszerző munkát a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatásával és segítsé-
gével az önkéntes alapon szerveződött Dunazugi Denevérkutató Cso-
port végzi 2010-től. Hazánkban összesen 28 denevérfaj él, amelyből
az elmúlt években 22 fajt a Pilis és a Visegrádi-hegység területén is si-
került kimutatni. 
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Szentendre Belvárosában az elmúlt időszakban felülvizsgáltuk a for-
galmi rendet, és több utcát is bevontunk a védett övezetek körébe a
megnövekedett gépjárműforgalom és az ezzel jelentkező, már így is
problémát okozó parkolási nehézségek csökkentése érdekében.

A körzetben tartott lakossági fórumon merült fel a körzetben élők ré-
széről a Bogdányi utca rév utca és Dézsma utca közötti szakaszának
védett övezetté nyilvánítása, ezért az érintett területek lakói között köz-
vélemény-kutatást tartott a körzet képviselője, hogy nekik milyen meg-
oldás lenne a megfelelő. A visszaküldött kérdőívek és visszajelzések
alapján az ott lakó polgárok túlnyomó többsége a védett övezetbe való
bevonást támogatta.
Ezek alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 11-i ülésén a 18/2017. (V.15.) önkormányzati rendeletével
módosította a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási dí-
jakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről
szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletet, így 2017. július 01-től a Bog-
dányi utcának a rév utca és dézsma közötti, valamint a rév utcának
a teátrum utca és Bogdányi utca közötti szakaszára csak érvényes
behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművekkel lehet behajtani.
Kérünk minden gépjárművezetőt, hogy ne megszokásból vezessen,
hanem a forgalmi rend változások miatt kihelyezett táblák rendelkezé-
seit tartsa be a később kellemetlenségek elkerülése végett.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Szentendre Város védett övezeteibe
csak az út kezelőjének (sorszámozott, a gépjármű forgalmi rendszá-
mára kiadott) engedélye alapján lehet behajtani. A behajtási engedély

kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági ügy, melynek lefoly-
tatása Szentendre Város Polgármesterének átruházott hatáskörébe
tartozik. Védett övezetbe behajtási, illetve behajtási és várakozási en-
gedély kiadására irányuló kérelmet a Városi ügyfélszolgálaton, a 2000
Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatt lehet benyújtani.

SZENTENDrE VárOS ÖNKOrMáNyZATA

dumtsa
EmlÉK-HÉv
A Budapest – Szentendre közötti HÉv vona-
lon hamarosan útjára indul a dumtsa EmlÉK-
HÉv. A felmatricázott szerelvény a dumtsa
100 emlékév keretein belül került megvaló-
sításra, és az emlékév különböző eseményei-
hez hasonlóan, városunk 100 éve elhunyt
első polgármesterének kíván méltó emléket
állítani.

Dumtsa Jenő munkássága ugyanis a mai
napig meghatározza a város karakterét, erejét
és szellemiségét. ő volt az, aki Szentendrét ur-
banizálta, modernizálta, igazi városi rangra
emelte. Működési idejére esik a Szentendre és
Budapest között közlekedő helyiérdekű vasút
megnyitása is, mellyel nemcsak megkönnyí-
tette az itt élők és a városunkba kiránduló bu-
dapesti közönség utazását, de jelentős

mértékű változást hozott Szentendre turiszti-
kai életében is.
Így nem csoda, hogy az emlékév programjai-
nak összeállításakor a helyi turisztikai felada-
tok ellátását biztosító Szentendre és Térsége
TDM a város vezetőit azzal a kéréssel kereste
meg, hogy vegyék fel a kapcsolatot MáV-HÉV
Budapesti Helyiérdekű Vasút Zrt.-vel, és kez-
deményezzék az ünnepsorozat alkalmából
egy emlékvonat elindítását. Szerencsére a
megkeresést nyitott ajtó fogadta, már csak
azért is, mert a főváros és Szentendre közötti
HÉV-útvonal is hamarosan újabb kerek évfor-
dulóját ünnepli majd. 2018-ban lesz ugyanis
130 éve, hogy begurult városunk vasútállomá-
sára az első – akkor még gőzüzemű – szerel-
vény.
A Filatorigát állomástól Szentendréig tartó
16,3 km hosszú, a Budapesti Közúti Vaspálya
Társaság (röviden BKVT) által épített szent-
endrei helyiérdekű vasútvonal budai végállo-
mása – üzemének első éveiben – az azóta
felszámolt régi Filatorigát állomás volt. Innét
1888. augusztus 17-én indult meg a közleke-
dés a szentendrei HÉV vonalán, amely napja-

inkra Budapest legforgalmasabb elővárosi he-
lyiérdekű vasútvonalává nőtte ki magát. 
A HÉV-forgalmat kezdetben 5 gőzmozdony és
12 pótkocsi bonyolította le. A párhuzamosan
futó második vágányt a századforduló után
építették meg, és ekkor tértek át a villamos
üzemmódra is. Az I. világháború előtt tervbe
vették azt is, hogy a szentendrei HÉV törzsvo-
nalát Visegrádig meghosszabbítják, de a há-
ború és az azt követő gazdasági válság miatt
az elképzelés lekerült a napirendről. A II. világ-
háború alatt a főváros központjától a Filatori-
gátig terjedő vasúti szakaszt érte a leg-
nagyobb kár, így 1945 februárjában csak a 
viszonylag épségben maradt Filatorigát–
Szentendre szakaszon indulhatott meg a köz-
lekedés. Az újjáépítés időszakában a megnö-
vekedett utasforgalom miatt évente emelték a
vonatok és a szerelvények számát.
Jelenleg a vonalon MX és MXA sorozatú villa-
mos motorvonatok közlekednek. Most ezek-
ből az egyik mozdony szerelvényt öltöztette a
város és a BHÉV közösen ideiglenes új ruhába,
az ifjú szentendrei grafikus, Krizbo tervei alap-
ján.

Behajtás a védett övezetbe csak engedéllyel!
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Az osztatlan közös tulajdon
problémái

Az osztatlan közös tulajdonokkal mindig
rengeteg probléma merül fel. Sokan nem
is tudják, hogy az osztatlan közös tulajdon
mindaddig, míg a tulajdonosok szerződés-
ben nem rögzítik az ellenkezőjét,  annak
teljes egésze – a többi tulajdonos zava-
rása nélkül – szabadon használható bár-
mely tulajdonos által. Természetesen ez a
valóságban kaotikus állapotokhoz ve-
zetne, így az esetek nagy többségében se-
gítséget nyújt egy használati rendet
szabályozó szerződés kötése a tulajdo-
nostársak között.
A használati rendet szabályozó szerző-
désben a felek kiköthetik, hogy térben,
vagy akár időben milyen beosztásban
használják az ingatlant. Az ilyen jellegű
szerződés kötelező például akkor, hogy ha
a tulajdonostárs hitelt kíván felvenni a tu-
lajdonrészére, ez a bankoknál alapvető el-
várás, illetve ha az ingatlant értékesíteni
kívánják. 
További gondot jelent az osztatlan közös
tulajdon esetében az elővásárlási jog. A
tulajdonostársaknak elővásárlási joguk
van a többi tulajdonostárs részére, ellen-
ben fontos azt tudnunk, hogy van megol-
dás arra, ha ezzel a tulajdonostárs
visszaél, nem szabad hagyni, hogy az
ügyletünket egy kellemetlen szomszéd
meghiúsítsa.
A közös tulajdon egyébként a használati
megosztáson felül több módon is meg-
szüntethető, vagy olyan módon alakítható,
hogy azon kevesebb korlátozással járó vi-
szonyok alakuljanak ki.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, teljes
körű jogi tanácsadásért forduljon jogi kép-
viselőhöz. 

dr. Pazicski fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre, 
rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail: 
pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

§ fElHÍváS
vároSI KItÜNtEtŐ dÍjAK
jAvASlAttÉtElÉrE
Szentendre Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről szóló
10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi
közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folyta-
tott kiemelkedő munkálkodás, életmű elisme-
résére kitüntető díjakat alapított. 

A rendelet értelmében a kitüntető díjak min-
den évben egy személynek vagy csoportnak
adományozhatók a Képviselő-testület határo-
zata alapján. Nem adományozható díj a Kép-
viselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai
részére. 

Szentendre Város Önkormányzat nevében a
kitüntetéseket a polgármester a 2017. október
23-i városi ünnepség keretében adja át. 

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatás-
sal, emlékplakettel és oklevéllel járnak.
Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy
csoport részesül, kétszeres összegű támoga-
tás, egy emlékplakett és egy oklevél jár. 

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SzENtENdrE vároS SzolGálAtáÉrt dÍj
adományozható azon személyeknek és cso-
portoknak, akik a város közéletében köztiszt-
viselői vagy közalkalmazotti szolgálatban
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek,
vagy valamely jelentős szellemi alkotással já-
rultak hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak
ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők
körében. 

SzENtENdrE vároS KÖzmŰvElŐdÉSI dÍj
adományozható azoknak a személyeknek, kö-
zösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket
értek el a közművelődési tevékenységükkel,
az ifjúság művelődéséért végzett munkában,
a közművelődés korszerű formáinak és mód-
szerének kidolgozásában és meghonosításá-
ban, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben
való részvételükkel.

SzENtENdrE vároS KÖzEGÉSzSÉGÜGyI
dÍj adományozható a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek,
ápolónak, asszisztensnek, valamint egészség-
ügyi vagy szociális területen dolgozónak.

SzENtENdrE vároS tEStNEvElÉSI ÉS
SPort dÍj adományozható a város érdeké-
ben kifejtett magas színvonalú sportmunká-
ért, országos, vagy nemzetközi sport-
teljesítményért annak a személynek, csoport-
nak vagy csapatnak, aki a mérhető teljesít-
mény mellett magatartásával és életmódjával
is példaként állítható a város közössége elé.

SzENtENdrE vároS tISztES IPAroSA dÍj
adományozható annak a személynek és cso-

portnak, aki, illetve amely a gazdasági élet kü-
lönböző területén kiemelkedő eredményeket
ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó
hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növelé-
séhez.

SzENtENdrE vároS KÖzBIztoNSáGáÉrt
DÍJ adományozható azon személyeknek és
csoportoknak, akik a város közbiztonsága ér-
dekében hosszú időn át kiemelkedő munkát
végeztek, vagy valamely tevékenységükkel
hozzájárultak a város közbiztonságának szín-
vonalas emeléséhez.

SzENtENdrE 1956 EmlÉKÉrEm – a díj min-
den évben egy szentendrei polgárnak – halála
esetén hozzátartozóinak adományozható, aki
1956-ban részt vett a forradalom és szabad-
ságharc eseményeiben, illetve akit meghurcol-
tak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte őt
a forradalom leverését követően.

SzENtENdrE vároS cIvIl SzErvEzEtE
adományozható azon közösségeknek, akik
aktív résztvevői a város civil életének, tevé-
kenységükkel, a várost segítő kezdeményezé-
seikkel, javaslataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések
megvalósításához, tanácsaikkal, véleményük-
kel elősegítik az innováció, a kulturális- és
sportélet színvonalának emelését, a hagyo-
mányok ápolását, más civil szervezeteket is
bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel
a társadalmi megújulás, folyamatát. (A díjjal
nem jár pénzjutalom.)

A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel
rendelkező lakos.

A díjakból évente egy adományozható,  azon-
ban kivételesen indokolt esetben a Képviselő-
testület kategóriánként több díj odaítéléséről
is dönthet. 
A javaslatok beérkezési határideje: 
2017. július 31. 
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg, a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető,
vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A ja-
vaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
szkennelve is meg lehet küldeni a fent meg-
adott határidőre a jegyzo@szentendre.hu e-
mail címre. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre
beérkezett, méltatással és aláírással ellátott
javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítást kérhető: a Hivatal
Jegyzői titkárságán a 26/785-033 telefonszá-
mon.

Letölthető javaslattételi adatlap: 
http://szentendre.hu/varosi-kitunteto-dijak-ja-
vaslattetel/

Helyreigazítás

Előző lapszámunkban, a június 15-i testületi
hírekben pontatlanul jelent meg két hír.
A vízrendezési tanulmánytervről ezen az ülé-
sen nem tárgyaltak a képviselők, illetve nem
kapott minősített többséget az a javaslat,
hogy egy közterületet Deim Pál festőművész-
ről nevezzenek el.
A hibáért elnézést kérünk.

A SZErK.
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„Mindenki lehet nagy ember, mert bárki képes
másokat szolgálni. A szolgálathoz nem kell
egyetemi végzettség. Nem kell hozzá egyez-
tetni az alanyt az állítmánnyal. Csak hálatelt
szív kell hozzá, szeretettől áthatott lélek.” Ezt
a Martin Luther King-idézetet említette kö-
szöntőjében a Semmelweis Díj átadásán Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester, a
Városházán június 27-én megrendezett har-
madik Semmelweis-napi ünnepségen. 
Az ünnepi beszédet dr. Nyitrai Márta, a 2016-
os év Semmelweis-díjasa, radiológus főorvos
tartotta, aki egy Semmelweisről elnevezett ér-
dekes emberi magatartásról tett említést. Ez
a  Semmelweis-reflex , amely nem a szó fizio-
lógiai értelmében vett reflex. Az elsősorban
angolszász nyelvterületen elterjedt kifejezés
egy sajátos reflexszerű emberi magatartást
jelöl, melynek lényege az új információ eluta-
sítása rögzült normák, hiedelmek vagy para-
digmák miatt. Nevét Semmelweis Ignácról
kapta, akinek tudományos és magánéleti
sorsa a kortársak elutasítása miatt tragédiába
torkollott. Az angolszász irodalom a Semmel-
weis-reflex fogalmát legáltalánosabban így
határozza meg: „a tények automatikus eluta-
sítása megfontolás, vizsgálat vagy kísérlete-
zés nélkül”. 
A főorvosnő hangsúlyozta: „Mind munkánk
során, mind a magánéletben törekednünk kell
arra, hogy a számunkra új, esetleg képtelen-
nek hangzó információkat kellő kritikával, de
előítéletek nélkül fogadjuk”.

2017 év Semmelweis díjasa Porkolábné Bog-
nár Krisztina szonográfus, röntgen asszisz-
tens, a röntgen osztály főnővére kapta, akinek
hozzáértése, szakmai tudása, szervezőkész-
sége és tapasztalata kimagasló. 

• Török László, a Magyar Szakdolgozói Ka-
mara területi szervezetének alelnöke adta át
a Kossuth Zsuzsa Emlékérmet, mellyel Darvas
Istvánnét, Elzát, a Sebészeti Osztály főnővérét
tüntették ki, aki 1985 óta dolgozik a SZEI-ben.

• Ebben az évben főorvosi kinevezést kapott
dr. Donka Tünde, akit a Tüdőgondozó csoport
vezető főorvosává neveztek ki. 

• Igazgatói dicséretben részesültek a Mentál-
higiénés Gondozó dolgozói. 

• Igazgatói dicséretben részesültek a Tüdő-
gondozó dolgozói is, akik kiemelkedő szakmai
munkájuk mellett többletfeladatokat is vállal-
nak, uniós pályázat kapcsán eredményesen
végzik a dohányzás leszoktatásról szóló pre-
venciós programot. 

Dr. Pázmány Annamária igazgató beszédében
összefoglalta az elmúlt év fontosabb esemé-
nyeit. 
A kapacitásbővítés a múlt év szeptembere óta
érezteti hatását, csökkentve a várólisták hosz-
szát. A kapacitásbővítés miatt több új orvos,
szakdolgozó érkezett. Jelenleg 146-an dol-

goznak a SZEI-ben van, ebből 73 orvos, 59
asszisztens és 14 egyéb szakdolgozó. Az
egészségügyben általános fluktuáció és az or-
voshiány Szentendrén is érezteti hatását. Saj-
nos a bőrgyógyászatról januárban a
magánegészségügybe távozott szakorvos
helye még mindig betöltetlen, de bármely
szakmában bármikor hasonló helyzet fordul-
hat elő.  
Folytatódtak a képkiállítások, jelenleg az
Anyák napja alkalmából rendezett, a magzati
élet állomásainak képei őrzik a falakat. Neves
művészek járultak hozzá a kiállítás sikeréhez,
melynek megnyitóján Soltész Miklós államtit-
kár is részt vett, a Kossuth rádió pedig ripor-
tot közölt a rendezvényről.  
A betegek várakozás közben követhetik a na-
gyobb sporteseményeket, tavaly a futball Eu-
rópa-bajnokság, most pedig az úszó- és
cselgáncs VB eseményeit követhetik majd fi-
gyelemmel. Ez év márciusa óta új honlapja
van a SZEI-nek, melyen jobban tudnak tájéko-
zódni betegek, naprakészek az adatok.

A rendezvényen Elter Luca Járdányi Pál 
Sonathina című művének III. tételét és Gabriel
Faure Sicilienne című műveit játszotta fuvo-
lán, igen komoly zenei tudást felmutatva. Az
ünnepségen Lázár Enikő gyönyörű hangján
szólalt meg a Himnusz. Az önkormányzat
anyagi támogatásával tartott állófogadás
zárta az eseményt.

A szolgálathoz szeretettel áthatott lélek kell
PorKoláBNÉ BoGNár KrISztINA fŐNŐvÉr KAPtA A 2017. ÉvI SEmmElwEIS dÍjAt
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új turisztikai térképek 
a városban
A Szentendre és térsége tdm júliustól megkezdte a 2015-ös bel-
városi térképeinek cseréjét.

Első lépésben a város különböző pontjain már korábban telepített
kültéri állványokra került rá az új grafika, ami – a HÉV-állomástól egé-
szen a Czóbel parkig – a teljes belvárosi területet részletesen bemu-
tatja. Ezt követően az elkövetkezendő napokban a Teátrum
parkolóban, a volt autós mozi területén – ami jelenleg buszparkoló-
ként üzemel – megtalálható 15×7 méteres vászonfelületre kerül fel
az új rajz, illetve a Tourinform iroda kínálatában is hamarosan már a
megújult, 6 nyelven is elérhető grafikai anyag váltja fel a régi térké-
peket.
Végül, de nem utolsósorban augusztus folyamán az iroda tovább bő-
víti majd a kültéri táblahelyeinek számát is, melynek keretében újabb
10 belvárosi ponton lesz majd megtalálható a 2015-ös formával meg-
egyező kinézetű térképállvány.

tájépítészhallgatók
Szentendrén
A Szent István Egyetem tájépítész és településtervezési Karával indí-
tott együttműködést az önkormányzat és a városi Szolgáltató Nzrt. A
város értékeit feltáró, fejlesztő együttműködés keretében a hallgatók
a gyakorlatban is megtapasztalhatták az iskolapadban szerzett tudást,
megismerkedhettek a tervezést előkészítő folyamatokkal, más szak-
területek tervezési aspektusaival. mindezt a város értékeire alapozva,
olyan részleteket is felfedezve, melyek a városlakók szemében már a
hétköznapok megszokott elemei.

A tavasz folyamán, az egyetemi gyakorlat keretében egyhetes terep-
munkát végeztek az egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéké-
nek BSc-s hallgatói. A hallgatók a Bükkös-patak és partja jelenlegi
állapotának felmérését és vizsgálatát végezték el tájrendezési szem-
pontból. Közös, hosszú távú cél a patak táj- és természetvédelmi, rek-
reációs és helyes vízgazdálkodási igényeinek összehangolása, ezek
egyensúlyának megteremtése.

A hallgatók helyszíni bejárások során találkoztak a város szakmai ve-
zetőivel, akik az adott szakterületet érintő vizsgálati szempontokkal,
Szentendrére vonatkozó gyakorlati információkkal segítették az egye-
temisták munkáját. A témavezető tanárok és hallgatók a feladatot külső,
„friss”, szakértői szemmel, objektív oldalról közelíthették meg. A Bük-
kös-patak vizsgálatáról és más táji értékek – belvárosi fák, források –
felmérésének tapasztalatairól tartottak beszámolót a gyakorlaton részt-
vevők a Városházán.
Az együttműködés sikerét látva további közös munkákat tervez a város
a Szent István Egyetemmel. A hallgatókat továbbra is örömmel fogadjuk
Szentendrén, hogy a közös munka során egymástól tanuljunk, látásmó-
dunkat közösen formáljuk.

Kerékpáros zarándoklat
Az országgyűlés 2011. július 4-én, az 555. évforduló tiszteletére a Nán-
dorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét. Civil össze-
fogással, hagyományt teremtve, az egészséges társadalomért
„AMIÉrT A HArANG SZóL – NáNDOrFEHÉrVár 1456“ címmel állíta-
nak emléket a hősöknek és a Hunyadiaknak a BVSC-ZUGLó Szabadidő
Szakosztály szervezésében. A túrakerékpározás népszerűsítésével a
cél a Dunakanyar szépségeinek bemutatása a Hősök tere – Budakalász
– Szentendre – Leányfalu – Tahitótfalu –Dunabogdány – Visegrád –
Pilisszentlászló – Budakalász – Hősök tere útvonalon, ahol a települé-
sek polgármesterei fogadják a sportos zarándoklatot.
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tetőfelújítás 
a Kucsera utcában
Július 10-én kezdődik a Kucsera utca 5. szám alatti önkormányzati 
ingatlan tetőszerkezetének felújítása, a kivitelezés mintegy két hónapig
tart, tehát szeptember közepéig. A beruházásra a tető rossz állapota
miatt, a beázások megszüntetése érdekében van szükség. 

A kivitelezés folyamán az épület új cserépfedést kap, kicserélik a régi
tetőablakokat, illetve az egész tetőszerkezetet korszerű hőszigetelés-
sel látják el. A beruházás 17,9 millió Ft-ba kerül, melyet a város saját
költségvetéséből fedez, a kivitelezést a H. Conzept Kft. végzi. A mun-
kálatok folyamán nem lesz útlezárás.

átadták a megújult a háziorvosi rendelőt
június 23-án zajlott le a korszerűsített háziorvosi rendelő műszaki átadás-átvétele, amely így alkalmassá vált a 24 órás ügyelet biztosítására.
A beruházást az önkormányzat finanszírozta és a városi Szolgáltató N. zrt. bonyolította le.

A fejlesztés célja a 24 órás állandó ügyeleti el-
látáshoz szükséges feltételek biztosítása volt,
a szakmai feltételek szerint (mozgássérült
mosdó és elegendő számú pihenőhelyiség ki-
alakítása). A Bükköspart 27. szám alatti épü-
let ügyeleti helyiségcsoportjában a vizesblokk
és a pihenőhelyiség átalakítására volt szük-
ség. A fejlesztés a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Szentendrei Járási Hivatala Népegész-
ségügyi Osztályával egyeztetve zajlott. Annak
érdekében, hogy megfelelő számú pihenő áll-
jon a személyzet rendelkezésére, az egyik he-
lyiséget megosztották, a vizesblokkot pedig
korszerűsítették és akadálymentes mosdóval
látták el.

A kivitelezés a felmerült pót- és többletmun-
kák összegével együtt bruttó 5,3 millió Ft-ba
került. Az önkormányzati beruházás a Városi
Szolgáltató kivitelezésében készült el.

duna-korzó: járda,
lépcső és rámpa épül
A folyópart jobb megközelíthetősége érdekében, lakossági kérésre is,
járda, lépcső és rámpa épül a Duna-korzón, hogy a szervizútra még a
régi töltésre való feljutás előtt le lehessen menni gyalogosan és baba-
kocsival is.
A kivitelezés 2017. június 27-én kezdődött. A tereprendezést, a beton-
rámpa és a lépcső kialakítását, ill. azok szabad oldalain leszerelhető
korlátok elhelyezését a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végzi.
A munka várhatóan július 10-ig elkészül a Duna-korzó déli szakaszánál,
a Kacsakőnél. Az érintett közterületen a kivitelezés nem akadályozza
a közlekedést, a munkálatok a szervizúton folynak.
A fejlesztést a város saját forrásból finanszírozza, bruttó 1.019.995 Ft
értékben.
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lezárult a posta előtti tér felújításának II.
üteme. A tér felújítása 2016 tavaszán kezdő-
dött, az idei ütem április 20-tól június köze-
péig tartott. Az eredmény egy kellemesebb,
zöldebb tér padokkal, sétánnyal és public art
művek kiállítóterével.

A posta előtti tér felújítása két év alatt, két
ütemben zajlott. 2016 tavaszán készültek a
kevésbé látványos, ám fontos felszín alatti fej-
lesztések, az automata öntözőrendszerrel és
a világítás elektromos hálózatával, valamint
az új, művészeti célokra is alkalmas térszer-
kezet kialakításával és több mint 2000 növény
kiültetésével.
2017 tavaszán a második ütemmel folytató-
dott a fejlesztés. A tervezési koncepció része
volt egy kettős sétány kialakítása a Kossuth
Lajos utcai járda keresztmetszetének növelé-
sével, hogy a HÉV és az aluljáró felől érkezők
kényelmesebben, a parkoló autóktól nem za-
vartatva közlekedhessenek. Ennek érdekében
az autóút melletti, kibővített fasor másik olda-
lán egy 3 méter széles sétány készült padok-
kal, pihenőhelyekkel. A padok körül, a két
sétány között, illetve a fák alatt dísznövények
kaptak helyet.
A posta épületéhez közelebb a gyalogút kisze-
lesedik, a sétány felől a tér belseje felé kisebb
teresedést létrehozva. Ez a térkővel burkolt,
hosszanti szakasz hosszabb időtöltésre, pihe-
nésre invitálja az erre látogatókat, lehetőséget
adva az itt találkozóknak megállni egy beszél-
getésre anélkül, hogy az a közlekedőket za-
varná. Az itt kihelyezett, modern megjelenésű

padokról jól belátható az egész tér, a dekoratív
növénykiültetések és a kiterjedt gyepfelület.
A posta épülete előtt megújult a régi, beton
lapburkolat, és új, igényes térkövezést kapott
a felület. Új évelőágyakat alakítottak ki, fa- és
cserjetelepítéssel, a pihenőrészek burkolat-
építésével (a zúzott kavicságy helyett), új 
hulladékgyűjtők, valamint biciklitároló kihelye-

zésére került sor. A tér kialakításánál nagy
hangsúlyt kapott, hogy a terület továbbra is al-
kalmas legyen street art művek kiállítására.
Az első alkotások már bemutatkoztak a hely-
színen.
A beruházást a város saját forrásból finanszí-
rozza, értéke bruttó 20 millió Ft. A kivitelező a
Via Plaza Kft. volt.

Elkészült a posta előtti tér második üteme

Street art művek a
Bizottság-ligetben
A nyolcvanas évek kultzenekara, a Bizottság
nevét viseli mostantól a szentendrei főposta
előtti köztér. Az ünnepélyes átadón, a Múzeu-
mok Éjszakáján a Bizottság együttes alapító-
tagja, efZámbó István játszott zenekarával. 
A public art műveknek teret adó Bizottság-
ligetben két új művet avattak fel ezúttal: 
Borbás Péter és Szentes Annamária OTTHON/
talanság, valamint Szabó Ottó/robotto: Az 
eltévedt űrhajós című alkotását. 
A Ferenczy Múzeumi Centrum idei Art Capital
public art pályázatának nyertes munkáinak
népszerűségét mutatja, hogy az arra járók fo-
lyamatosan fotózzák az alkotásokat: a téren
tanácstalanul álldogáló gigantikus fémszob-
rot: az eltévedt űrhajóst és a pavilon nyitott
retro-nappaliját. 
Az OTTHON/talanság című munkát „belakták”
a városlakók és a turisták, a megidézett ente-
riőr piros foteljeiben mindig üldögél egy-egy
pár. Borbás Péter és Szentes Annamária köz-
téri alkotása a családra, a közösségre utal, az
állandóan világító meleg fényű lámpa az ott-
honok melegét, tüzét idézi meg, míg a bevá-
sárlókocsi a jóllakottságot, a jólétet szim-
bolizálja. A mű állandó változásban van, hi-
szen a bevásárlókocsi tartalmát bárki elviheti,
és bárki rakhat is bele. A Bizottság-ligetben
két hónapig  láthatóak  az alkotások.Fo
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Kedves figyelmességgel lepi meg a városvezetés idén nyártól a szen-
tendreieket. Az új kezdeményezés lényege, hogy a város lakói minden
életszakaszban szentendrei motívumokkal díszített üdvözlőlapot,
ajándékot kapnak a várostól a születés, az iskolakezdés, az érettségi,
a házasság, a születésnapok alkalmával.  

Babák
Az első városmotívumos-gólyás emléklapot a szentendrei kisbabák, 
illetve a boldog szülők kapják. Szentendre címerállatával, bárányos mo-
tívummal díszített hálózsákot kapnak a babák, majd a jövő év közepé-
től különleges babanapló lesz az ajándék, mely a Cerkabella Kiadó
gondozásában készül, Pásztohy Panka történeteivel és illusztrációival.
A mesébe a szentendrei babák fotói és egyedi történetei is bekerülnek.
Az újszerű mese-babanaplóhoz a legkisebbeknek szánt városi prog-
ramlehetőségekről is kapnak információt az anyukák-apukák. Az aján-
dékokat a városi védőnők viszik házhoz.

Iskolakezdők
Nagy lépés az óvoda után az első osztály elkezdése az általános isko-
lában. Ebben az életszakaszban a szentendrei gyerekek városlogóval
díszített, kincsekkel teli tornazsákot kapnak, melyre ráírhatják nevüket.
Az emléklapokhoz a tornazsákba leckefüzet és órarend, valamint a
TDM kiadásában napvilágot látott Hurrá, Szentendre! helytörténeti me-
sekönyv is kerül, May Szilvia tollából, Pikler Éva rajzaival. A kalandos,
mozgalmas, interaktív könyvből városunk nevezetességeit, érdekessé-
geit ismerhetik meg a kisiskolások. Az ajándékok sorában a PMK Mi a
Szösz? Kicsi Szösz című kiadványai is szerepelnek. A kedves, könyv-
tárban játszódó történeteket Vadadi Adrienn írta és Igor Lazin illuszt-
rálta. Az ajándékcsomagban programajánló katalógusokat is kapnak
a diákok az FMC családi eseményeiről, a Fő téren nemrég nyílt, nép-
szerű Parti Medve gyerekeknek szánt programjairól. Kreatív íráskurzu-
sok, mesélős délutánok, játékos foglalkozások közül válogathatnak. 

Érettségizők
Elsőként az idei érettségizők vehették át bizonyítványuk mellett Krizbai
Gergely Krizbo grafikáit Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármestertől. Az emléklapon a város sziluettje
fölé emelkedő hőlégballon rajza szimbolizálja az elszakadást az alma
matertől, a kilépést a nagybetűs életbe. Az igényes nyomatok bekere-
tezve, otthon a falra is felkerülhetnek. A szentendrei középiskolások
az okleveleken túl  páros belépőket kaptak a P'Art Moziba, a Szentend-
rei Teátrum előadásaira, a V8 uszodába és a Ferenczy Múzeumi Cent-
rumba, valamint egy városi logóval ellátott pendrive-ot a sikeres
érettségi emlékére. Bár idén már a KLIK az oktatási intézmények fenn-
tartója, így az önkormányzat formális feladatkörei megszűntek, de
Szentendre városvezetése nagyon fontosnak tartja, hogy az élő, jó kap-
csolat megmaradjon az iskolákkal. Az ünnepi alkalmak is hozzájárul-
nak a kapcsolatápoláshoz a jó hangulatú beszélgetések során.
Mindezen túl a város helytörténeti vetélkedősorozata, a Föld napi prog-
ramok és számos, diákoknak szánt program erősíti a gyerekekben a
lokálpatriotizmust. 

Házasulók
A szentendrei párok esküvőjük emlékére üdvözlőlapot és különleges,
borospoharat, mécsesbúrát kapnak. A városi logóval, szerelmes ma-
darakkal díszített ajándékot Lehoczky Krisztina képzőművész tervei
alapján készítik. Az ajándékokat az ifjú párok a Városházán kapják
meg.

Szülinaposok
A születésnaposok is részesülnek a városvezetés figyelmességéből.
régi hagyomány, hogy a szépkorú városlakókat Szentendre vezetősége
otthonukban köszönti. Idén már az ötven esztendősek is szép emlék-
lapot találnak postaládájukban, szintén Krizbo grafikájával, melyen a
Szentendrei rózsa, a rosa sancti-andreae látható. Magyarországon
csak városunkban fordul elő e különleges növényfaj, így Szentendre
különleges virága védett kultúrreliktum. 

Szentendreinek lenni jó!
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Stéger és 
a horvátok
Ha ez bulvárlap lenne, biztosan azt olvasnák,
hogy rendkívüli és meglepő eseménye volt az
idei Ivan dannak (a szentendrei dalmátok
Szent Iván-i ünnepe), hogy a városba látogató
Gordan Grlic radman horvát nagykövet, akit
verseghi miklós polgármester kísért, alkalmi
csokrot helyezett el Stéger ferenc dumtsa
utcai, a Barcsay múzeum falán lévő emlék-
tábláján. Ami azért tűnhet első látásra meg-
lepőnek, mert a tizenkilencedik századi
operaénekes emléktábláján egyetlen szó sem
utal arra, hogy neki bármi köze lett volna Hor-
vátországhoz.

Persze aki nem Stéger névvel keresi a világ 
zenetörténetében az énekest, hanem Franjo
Stazić néven, az azonnal megérti a horvát
nagykövet gesztusát. Ugyanis a világ opera-
történetről szóló tudományos műveiben, még
a zeneirodalomban etalonnak számító Ludwig
Eisenberg munkájában – Grosses biographis-
ches Lexikon der deutschen Buhne im 19.
Jahrhundert – is így tartják nyilván korának vi-
lághírű tenorját. Stéger Zágrábban e névvel
debütált, és aratta első sikerét Donizetti Lam-
mermoori Lucia operájának tenor szerepében.
De ami a horvátok számára ennél fontosabb,
az ő nevéhez fűződik az első horvát nemzeti
opera bemutatása is. Innen indult tovább s lett
nemsokára a Bécsi Udvari Opera tagja, kezdő-
dött el világkarrierje. Londonban, majd Buka-
restben lépett fel, ahonnan Olaszországba
folytatta útját. ő az első horvát operaénekes,

aki fellépett az opera olasz Mekkájában, a mi-
lánói Teatro alla Scala-ban. Számos fontos te-
norszerepet énekelt virtuózan, hatalmas ívű
karrierje során 350 előadásban énekelt. A Te-
atro São Carlosban Lisszabonban játszotta
utolsó szerepét Ambroise Thomas Mignon
című operájában. Ezután visszavonult Szent-
endrére, ahol  visszavonultan élt 1911. már-
cius 1-jén bekövetkezett haláláig. 
Természetesen igaz, ami az emléktábláján ol-
vasható, hogy hallva sikereiről, rádai Gedeon
intendáns felfigyelt a fiatal tenoristára, meg-
hívta Pestre, ahol a Nemzeti Színházban 1848.
augusztus 19-én lépett fel Erkel Ferenc: 
Hunyadi László című operájában V. László sze-
repében. Az ekkor már ünnepelt tenor: itt éne-

kelte el Bánk szerepét is. De életében más fon-
tos dolog is történt Pesten. Ugyanis itt vette
nőül a Nemzeti Színház lengyel származású
csinos énekesnőjét, Symanska Leonát. 
A korabeli kritika a kor híres francia tenorjá-
hoz, Gilbert Duprez Louis-hez hasonlította. Azt
írták róla, hogy a felső regiszterben tisztán
szólt magas C-je „végig uralkodott az árián, 
és minden szükséges díszítést jól használt, a
hanglejtése tiszta volt és példamutató szöveg-
értésről tanúskodott előadása, éneke intelli-
gens és a karaktert jól alakította, ezért a
színpadon rendkívül meggyőző volt”.
S hogyan került a szentendrei születésű Sté-
ger Ferenc a mai Horvátországba? Követve
édesapja hivatását, ő is gyógyszerésznek 
tanult, és mivel Belováron volt ilyen munkale-
hetőség, ide szegődött el segédgyógysze-
résznek. De gyógyszerészkarrierje hamar
megszakadt, mert még csak 22 éves volt, ami-
kor már a Zágrábi Operában ünnepelték, és el-
indult világot meghódító karrierje.
Az emléktáblánál folytatott beszélgetésen az
egyébként renoválásra szoruló Barcsay Mú-
zeum várható felújítása kapcsán az is szóba
került, hogy méltányos gesztus lenne a város
részéről, mind Stégerrel, mind a szentendrei
dalmátokkal szemben, ha a ház tatarozásakor
a tábla is felújításara kerülne, és horvát nyelvű
méltató szöveg is felkerülhetne rá. Persze
kora világhírű tenorjának Stéger Ferenc em-
léke életben tartásában a felirat lényeges, de
nem ez a legfontosabb dolog. Ennél sokkal
előbbre való, hogy a szentendreiek ismerjék.
S ebben a város zenész társadalmának, a ze-
neiskolának éppoly fontos szerepe van, mint
a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak.

ÖrEGBENKOVITS

Szomorú szívvel értesültek a szentendrei és
zamárdi hívek arról, hogy dr. Kiss György ér-
seki tanácsos, ny. plébános életének 88., ál-
dozópapságának 63. évében, 2017. június
15-én elhunyt.

Zamárdiban született 1930. április 20-án.
1954. június 20-án szentelték pappá Eszter-
gomban. Először káplánként szolgált a buda-
pesti Szent rókus-plébánián, illetve Szé-
csényben, majd hitoktató volt Esztergom-Vízi-
városban. 1958-tól két évig főegyházmegyei
jegyzőként tevékenykedett. Ezt követően 
Balassagyarmaton, majd több budapesti plé-
bánián és kápolnaigazgatóságon látott el szol-
gálatot. 1976-tól 1992-ig, nyugállományba
vonulásáig Szentendre plébánosa volt, de ez-
után is a városban szolgált. 
Szentendrén a kezdettől fogva nyitottnak mu-
tatkozott a protestáns egyház felé, hamarosan
bekapcsolódott az akkori patakparti összejö-
vetelekbe. Egy év múlva már ő buzdította hí-
veit a Szentírás közös tanulmányozására és
az imaösszejövetelek látogatására. A nemzet-
közi ökumenikus mozgalom célkitűzésének
alulról jövő kezdeményezésként hagyomány-
nyá váltak az év elejei ökumenikus imahetek.
1988-ban segítségével alakult meg újra a 914.
sz. Endre cserkészcsapat. Plébános atya 1991
májusában az egyházközség területén, az

egyház méltó képviselete és
jelenlétének biztosítása, to-
vábbá az egyházközséghez
tartozó épületek fenntartása
és működtetése céljából létre-
hozta az önálló jogi személyi-
séggel rendelkező, ma is
eredményesen működő Péter-
Pál Alapítványt.
Szentendre városa Pro Urbe
Emlékdíj elismerésben része-
sítette 1995-ben.
A közszeretetnek örvendő Gyuri
atya nyugdíjba vonulása után is állandó készen-
léttel szolgálta a szentendrei híveket. A plébá-
nosi szolgálattal járó terhek átadása után nagy
örömmel és lelkesedéssel végezte lélekgon-
dozó papi tevékenységét. ő tartotta a vasárnap
reggeli szentmisét a plébániatemplomban,
majd a délelőttit a lakótelepi kápolnában. Ami-
kor szükség volt helyettesítésre, akár Pilisszent-
lászlóra is felment, hogy a helyi hívek nem
maradjanak szentmise nélkül. Fáradhatatlanul
látogatta a beteg testvéreket, segített a gyónta-
tásban és a szertartások végzésében.
2014. június 29-én mutatta be gyémántmisé-
jét a Péter-Pál templomban. A 60 éves papi
szolgálat alkalmából a jubileumi misére Za-
márdiban, majd a szentendrei plébániatemp-
lomban is sor került. A kilencedik évtizedhez

közeledő életkora ellenére napra-
kész gondolatokkal átszőtt prédi-
kációkkal végezte szolgálatát
nagyszámú hívei örömére. Az utcai
találkozások során kedves szavak-
kal és sokszor vidám mondatokkal
buzdította a szentendreieket. Az
egyházi énekek nagy ismerője és
gyakorlója volt, egyesek szerint va-
lamennyinek tudta szövegét, és
nagy szeretettel osztotta meg a rit-
kábban elhangzókat is az érdeklő-
dőkkel. rendkívüli ismerője és

kedvelője volt a komolyzenének. Műveltségét,
irodalmi jártasságát sokrétűnek és elmélyült-
nek tartották, igen nagyszámú verset tudott,
amiről a prédikációk során is meggyőződhet-
tek a templomba-járók. Nagyon szerették és
tisztelték Szentendrén, örökkévalóságba távo-
zásával nagyon értékes embert, és szolgálatát
magas szinten és alázattal ellátó atyát veszí-
tett el a város.
A 63 évig – ebből 41-et Szentendrén – fárad-
hatatlanul papi szolgálatot ellátó György atyá-
tól (Gyuri bácsitól) június 22-én a Péter-Pál
templomban bemutatott – Snell György esz-
tergom-budapesti püspök úr által celebrált –
szentmisén vettünk végső búcsút, földi ma-
radványait a Kálvárián helyezték örök nyuga-
lomra. Nyugodjék békében!                       -KCS-

dr. Kiss György ny. plébános atya emlékére
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júlIuS 28. PÉNtEK, 20:30 
júlIuS 29. SzomBAt, 20:30 
Esőnap: július 30., 31.
Fő tér

Gioacchino rossini: 
A SEvIllAI BorBÉly 
(Il barbiere di Siviglia)
vígopera 2 felvonásban

A Szentendrei Teátrum és a Co-Opera közös pro-
dukciója. Szövegét Beaumarchais nyomán Ce-
sare Sterbini írta, Galambos Attila fordította

Almaviva gróf: Balczó Péter/vadász zsolt
Figaro: molnár levente/Kendi lajos
rosina: mester viktória/Kálnay zsófia
Bartolo: Kiss András/Bátki fazekas zoltán
Basilio: Kovács István/Busa tamás
Berta: frankó tünde/lázin Beatrix
Fiorello: Erdős Attila 
őrtiszt: langer Soma
Kisfiú: visnyei máté
Közreműködik a Budapesti Operettszínház férfi-
kara és a Budapesti Operettszínház zenekara
Vezényel: Dinyés Dániel
Jelmeztervező: rákay Tamás
Díszlettervező: Székely László
A rendező munkatársa: Merczel Mária
rendező: KEro© 

Az előadás hossza: 3 óra, két felvonásban
Belépőjegy: 3800 – 10 000 Ft

júlIuS 15. SzomBAt, 20:00 
további előadás: július 16. 20:00
Ferenczy Múzeum udvara 
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme
(Városház tér 3.)

ÉlEt.tÖrtÉNEtEK.Hu...
Igaz történetek sorozata a közelmúltból
A NŐvÉrEK | lEvÉl APámHoz!

Az előadás a Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkciós Iroda együttműködésében jött létre,
Lengyel Nagy Anna igaz történetei színpadra 
alkalmazva, Egri márta és Egri Kati előadásában

Látvány: Kálmán Eszter
Dramaturg: Zöldi Gergely
Grafika: Csáfordi László
Az előadás rendezője: cseh judit
Vezető rendező: Pelsőczy réka
Producer: Orlai Tibor

Belépőjegy: 3000 Ft

PrEmIEr!

PrEmIEr!

w w w . s z e n t e n d r e i t e a t r u m . h u

opera a fő téren
A Sevillai borbély bemutatásával újra a teátrum legendás éveinek hangulatát varázsolják 
a Kulturális Központ szervezői Szentendre fő terére.

Az idei Teátrum egyik szenzációja lesz rossini A sevillai borbély című operája, melynek érde-
kessége, hogy a Teátrum emblematikus helyszínén, a barokk Fő tér természetes háttérdíszle-
tében játszódik, illetve hogy a legendássá vált 1992-es produkció rendezőjét, Kerényi Miklós
Gábort és díszlettervezőjét, Székely Lászlót kérték fel ismét. Az előadás ragyogó szereposz-
tással kerül színre: Almaviva gróf: Balczó Péter és Vadász Zsolt, Figaro: Molnár Levente és
Kendi Lajos, rosina: Mester Viktória és Kálnay Zsófia. Vezényel Dinyés Dániel, a jelmezeket
rákay Tamás tervezte. Az opera a Co-Opera és a Szentendrei Teátrum közös bemutatója.

Vadász Dániel, a Co-Opera igazgatója elmondta, hogy 25 évvel ezelőtt már bemutatták a dara-
bot, a mostani produkció jubileumi megújulás lesz. Az előadást ismét Kerényi Miklós Gábor
rendezi, és a díszletterv is hasonló lesz Székely László jóvoltából, így a darab emlékeztetni fog
a legendássá vált előadásra, azonban rátkay Tamás új jelmeztervei révén ízig-vérig jelenkori
látványvilágban lesz része a nézőknek, amit a színészi játékkal is hangsúlyoznak. Az igazgató
hozzátette, hogy a szentendrei előadás a nyitánya egy ország körüli turnénak, a következő 
állomások: Győr, Szeged, Szombathely, Kecskemét, Erkel Színház, Operett Színház lesznek. 
A Co-Opera az idei bemutatóval hagyományt kíván teremteni, hogy minden évben egy Szent-
endréről induló, hasonló előadás-sorozat jöhessen létre.

Kerényi Miklós Gábor rendező a darabról úgy nyilatkozott, hogy fiatalos, erőteljes és nagyon
mai, ami köszönhető Galambos Attila újrafordításának is, ami rendkívül szellemes, modern szö-
veg. A két előadás között eltelt 25 év, ez alatt nagyon megváltozott a világ. Ez a változás a mű-
vészetben is érezteti a hatását, a rendező szerint a művészeknek minél inkább rá kell mutatniuk
az egyéni gondolkodás szabadságának fontosságára az élet minden területén. Erről a szabad-
ságról fog mesélni a mai rendezésű opera is: zenében, játékban és gondolatban egyaránt.
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rendhagyó eseménynek lehettek tanúi, akik július 5-én délelőtt a
duna-parton sétáltak. Ekkor érkezett városunkba Hidvégi-Üstös Pál,
aki a teljes magyarországi duna-szakaszt végigtekeri különleges jár-
művével, egy velocipéddel, hogy felhívja a figyelmet a folyó védel-
mére. A környezetvédő sportemberrel találkozott Gyürk dorottya
kulturális alpolgármester is, majd a beszélgetés után egy stílusos
ajándékkal, Kiss Adél festőművész Hajóval Szentendrére című alko-
tásával köszönte meg elkötelezett munkáját.

A vízvédelem a kormányzat számára is kiemelten fontos feladat, mert
a Duna nem csupán ivóvíz-bázis, hanem közlekedési útvonal, pihenő-,
kulturális- és sporthelyszín is egyben. A Duna régió Stratégia egy olyan
nemzetközi együttműködés, amelyben a Duna-medence 14 országa a
közös projektek keretében keresi a megoldásokat. A Stratégia évente
rotáló soros elnökségét idén hazánk látja el. Hidvégi-üstös Pál célja,
hogy kivételes sportteljesítményével felhívja a figyelmet a Duna védel-
mének fontosságára a magyar elnökség évében.
A környezetvédő lapunknak elmondta, hogy az ötlet 2012-ben született
meg benne. Akkor éppen Szudánban, a Nílus mellett élt, és sokat gon-
dolkodott azon, hogy mit tehetne a hazai folyók érdekében. Különleges
járművével, egy velocipéddel először a Tisza magyarországi szakaszát
járta végig, 1100 km hosszan. Az idős emberek szerint az ő gyerekko-
rukban még inni lehetett a folyóból. Ez ma már elképzelhetetlen, és a
figyelemfelkeltő akció célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a folyó
megóvására.
Idén mindezt a Duna védelmében teszi: a folyó teljes hazai szakaszát
– 800 km-t – kerekezi végig egy kéthetes program során. Útja során
konzultál a Duna menti települések vezetőivel a folyóhoz kapcsolódó
fejlesztési elképzelésekről, egyben tájékoztatást nyújt a Duna régió
Stratégia éves elnökségéről és annak célkitűzéseiről.
„Eszközként használom a velocipédet, mert tetszik az embereknek, tet-
szik a médiának. Ha megállok egy-egy településen, mindenhol mosolyt
látok az arcokon, és szeretetet tapasztalok. Fel tudom kelteni az ér-
deklődést és a figyelmet, amelyhez hozzákapcsolok egy üzenetet. Az
üzenet pedig az, hogy óvjuk, védjük a Dunát, a környezetét és az élővi-
lágát.”
A mostani esemény egyben a Duna teljes hosszának őszi végigfutását
hivatott beharangozni, melynek mottója: „70 maratonnal a Dunáért”.
Az akció a folyó forrásától, vagyis Németországból indul, és a Fekete-
tengerig tart, ami 3000 km távolságra van egymástól. Ezt az óriási, 10
országot érintő távot futva teszi meg, minden nap egy maratoni távot
teljesítve. 

„A saját életemből tudom, hogy ha valamit elrontottam, és azt megbán-
tam, akkor bocsánatot nyertem. Szerintem minden ember veleszületett
tulajdonsága a környezet szeretete. A vizeket is ajándékba kaptuk Is-
tentől, és felelősséggel tartozunk azért, hogy gyerekeinknek át tudjuk
adni. A folyókat nem kihasználni kell, hanem megvédeni, és erre sze-
retnék mindenkit figyelmeztetni.”

Szentendrének is fontos a duna
A találkozón Gyürk Dorottya alpolgármester elmondta, hogy a Duna vé-
delme érdekében városunk három évvel ezelőtt csatlakozott az I love
Duna programhoz, melynek egyik fontos eleme, hogy rendszeresen,
havi szinten mérik a víz tisztaságát (a mérések szerint a Duna vízmi-
nősége az utóbbi időszakban mindig megfelelő volt). A városvezetés
ezzel egyidejűleg elhatározta a Postás strand, városunk egyetlen sza-
bad strandjának felújítását is, ami 2016-ban megnyitott.
A dunai vízi élet fellendítése érdekében az önkormányzat anyagilag is
támogatta a hamarosan megnyíló úszómű felállítását a Görög Kancsó
Étteremmel szemben. Idén pedig már 13. alkalommal kerül sor a Duna
ünnepére, az Ister Napok megrendezésére, ami egy helyi hagyomá-
nyokra épülő rendezvénysorozat a Duna köré szerveződő programok-
kal. A fesztivál igazi kuriózuma az esti zenés gyertyaúsztatás.

Hidvégi-Üstös Pál szerint 2-3 nap alatt meg lehet tanulni velocipédezni,
de a forgalomban való közlekedéshez legalább két hét gyakorlást
javasol

Gangesz-duna Indiai Kulturális fesztivál
Szentendrén idén is megrendezték az indiai
nagykövetség által szervezett nemzetközi
jóga Napot és Gangesz-duna Indiai Kulturális
fesztivált 2017. június 17-19. között. váro-
sunk tavaly csatlakozott a programsorozat-
hoz, ennek keretében idén a czóbel Parkban
került sor a követséggel közös szervezésben
a rendezvényre.

A fesztiválsorozat célja, hogy erősítse a két or-
szág közötti kulturális kapcsolatokat. A fesz-
tiválon az indiai kultúra egy-egy részlete
mutatkozott be helyszínenként, a színpadon
tánccsoportok léptek fel, az indiai konyha re-
mekeit a Maharaja étterem kínálatából kóstol-
hatták meg az érdeklődők, majd közös
mantrázásra és jógázásra invitálták a résztve-
vőket.

A rendezvény megnyitóján részt vett rahul
Chabbra nagykövet és Verseghi-Nagy Miklós
polgármester.

velocipéddel a dunáért
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A duna ünnepe – Ister Napok Szentendrén!
2017. július 22-23-án, 13. alkalommal kerül sor a duna ünnepe, az Ister Napok megrendezésére. A Szentendre helyi hagyományaira épülő
fesztivál az egyik legkedveltebb ingyenes, családi rendezvény. A hagyományos szombat esti zenés gyertyaúsztatás mellett számtalan, a duna
köré szerveződő játék, táncház, koncert – többek között a vujicsics Együttes, a Góbé zenekar – várja a Szentendrére látogatókat. 

Szentendre piktor-poétája
A művészettörténészek szerint a 20. századi magyar képzőművészet
nem létezne szentendrei festészet nélkül, az utóbbi pedig Ilosvai
varga István nélkül. A duna-parti kisváros piktor-poétájának is neve-
zett festőművész alkotásaiból most kiállítás nyílt a ferenczy múze-
umban. 

A méltatlanul kevéssé ismert életműből a kurátor, Bodonyi Emőke mű-
vészettörténész a múzeum gyűjteményében található, a művész özve-
gye által ajándékozott festményekből állított ki. A kronologikusan
felépülő tárlat az alföldi kezdetektől, a szülőfalu, Kunhegyes pocsolyás
utcaképeitől indulva a párizsi, majd a nagybányai korszakon keresztül
követi Ilosvait a „hazatalálásig”, a Szentendrére településig. A párizsi
progresszívabb látásmód, az új impulzusok hatására a művész képei-
nek szerkesztése és színvilága fokozatosan kivilágosodott. A mostani
tárlat a szokásosnál nagyobb hangsúlyt ad a nagybányai korszaknak,
amelyet az intenzívebbé váló színek és a tér átlós szerkesztése jelle-
mez. Nem véletlenül tartják Ilosvai alkotásait színkölteményeknek.
Egyedi színvilágának kialakulásában nagy szerepet játszott jelentős
lepke- és kaktuszgyűjteménye, amelyeket tudományos és festői szem-
pontok alapján egyaránt rendszerezett.
A festő életének minden szakaszában készített önarcképeket. Ezek a
kiállításban külön egységben láthatók. 
Amit Ilosvai Varga két nyáron át keresett Nagybányán, azt végül Szent-
endrén találta meg. Itt, a művésztelepen festett modell után és szaba-
don. Az 1930-as évek közepén talál rá saját, egyéni hangjára.

Szentendrére költözése után a megemelt nézőpontú, rálátásos város-
képeket fokozatosan szűk utcaképek váltották fel – a kanyargós, szűk
utcákon, tereken a rajtuk zajló mindennapi életet örökítette meg. 
Aki kiváncsi, hogyan nézett ki a korszak Szentendréje, nézze meg Ilos-
vai Varga István bensőséges hangulatú, színpompás képeit! 
A kiállítás 2017. augusztus 27-ig tekinthető meg, keddtől vasárnapig
10 és 18 óra között.                                                               rAPPAI ZSUZSA

A Duna – ókori nevén Ister – Szentendre
gyöngyszeme, mely számos vízi- és vízparti
programot kínál a helyieknek és az idelátoga-
tóknak. A Dunán napközben evezős- és sport-
versenyek, a parton játékos programok
zajlanak. Lesz aszfaltrajzverseny Ister ki-
rálynő tiszteletére, tombola, bábszínházi elő-

adás, kreatív foglalkozás, mutatványosok és
vásár. Szombat este a szentendrei kuriózum-
nak számító zenés gyertyaúsztatás páratlan
látványában gyönyörködhet a közönség. A
Duna-korzón a helyi nemzetiségek bemutat-
kozása mellett folyamatos táncház és kon-
certek várják a látogatókat. 

A rendezvény ingyenes, a részletes 
programot lapunk hátoldalán olvashatják, 
illetve az esemény Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/Ister-Napok-
Szentendre
Információ: 
http://szentendreprogram.hu/

Ilosvai Varga István: Rálátás a Dunára, 1933
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Il GIorNo dEllA PIzzA – azaz a pizza napja Szentendrén! 

Gyere el barátaiddal, családoddal a Panificio il Basilico pizza-napjára!

36 hónapig érlelt sonka, saját mozzarella, különleges paradicsomszósz – ez csupán pár
hozzávaló azok közül, amivel ezen a különleges pizza-napon várlak Szentendrén. 
A pizzavilágbajnokságot (Campionato Mondiale Della Pizza) „megjárt” pizzámat is „étlapra
tesszük” ezen a napon. Extra érdekességként egy különlegesség is a nagyközönség elé
kerül: kövön őrölt, teljes kiőrlésű búzából és almakovásszal készült pizzatészta. 

Természetesen a pizzán kívül más, Itália ihlette ételekkel is készülünk majd. 
Szeretettel várunk, ott találkozunk!
üdv: Szabi, a Panificio il Basilico pék- és pizzamestere és a csapat

2017. július 14., péntek 12-22 óráig 
2000 Szentendre, János utca 2. – Bükkös-patak partja

*a szervezők a változtatás jogát fenntartják!

„talentum” Szentendre
jövőjéért Ösztöndíj 
megjelent az idei „talentum” Szentendre jövőjé-
ért Ösztöndíj pályázati kiírása. A támogatás a
város kiemelkedően tehetséges, nappali tagoza-
tos középiskolai tanulmányokat folytató és első
diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható. 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. szep-
tember 15.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete – a 15/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelettel
módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete
alapján – pályázatot hirdet a város kiemelkedően
tehetséges fiataljai anyagi támogatására.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon
kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos kö-
zépiskolai tanulmányokat folytató és első diplo-
májuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentend-
rén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van,
ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

– a nappali tagozatos tanulmányokat folytató kö-
zépiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával
igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint
számított átlaga 5.0,

– a nappali tagozaton az első diplomája megszer-
zése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai,
vagy egyetemi hallgató a rendelet § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározottak szerint az előző két
félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga
eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredmé-
nye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-sze-
res értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb
az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat
folytató pályázónak az első tanév két félévének
eredményével lehet, melyhez csatolni kell a követ-
kező mellékleteket:

– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogvi-
szony igazolását,

– szentendrei lakcímének igazolását,

– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,

– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem
éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesí-
tése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállí-
tott igazolást az előző két félév szakos
évfolyamátlagáról,

– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdek-
lődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire
is kiterjedő részletes életrajzot,

– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt követően
tartani a kapcsolatot a várossal,

– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan
ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét
igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a a
középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a
szorgalmi idő tartamára, októbertől júliusig (10
hónap) folyósítható.

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület
minden év szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje 
2017. szeptember 15.

zsebben hordott művészet
Manapság a mobiltelefon egyre sokoldalúbb eszköz lett
az emberek kezében. A mai okostelefonok kamerái
egyre jobb minőségben rögzítenek, a folyamatosan 
fejlesztett szerkesztőprogramok pedig egyre nagyobb
méretben, rendkívül sokoldalúan képesek a művészi
kreativitás kibontakoztatására.

A MAOE Fotóművészeti Tagozata is megmutatja a világ-
nak, hogyan használják ezeket saját képi fantáziájuk ki-
teljesítésére. A kiállításukkal megmutatják, hogy a
mobilfotó nemcsak a selfie-kről, családi- és emlékké-
pekről szólhat, hanem igenis egy sajátos, artisztikus
elemmé vált a fotográfia palettáján. Az alkotások a mo-
biltelefonokhoz megteremtett, új lehetőségeket kínáló
képszerkesztő alkalmazások és a fantázia segítségével
készültek. A kiállítás megmutatja, hogy a művészek mi-
ként élik meg, és miként használják ezt az új képalkotó
eszközt. 

Tobishka: Jó tanács

Petzeltes diákok 
Erdélyben
A Határtalanul pályázat „Közös múltunk,
közös értékeink” témájú program keretében a
Váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskola tanulói
az iskolai év végén Erdélyben, Székelyudvar-
helyen jártunk.
A pályázat 32 diáknak és 4 kísérő tanárnak
tette lehetővé, hogy már másodszor felejthe-
tetlen élményeket gyűjtsünk, és egy életre
szóló barátságot kössünk a Kós Károly Szak-
képző Iskola tanáraival és diákjaival. Megis-
mertük Erdély természeti szépségeit, az ott
élő emberek hagyományait és gyönyörű épü-
leteit. Közös gyökereink révén a búcsúesten
táncházzal és népdalok tanulásával mélyítet-
tük el barátságunkat. reméljük, hogy jövőre is
találkozhatunk!

TAKáCSNÉ ZIMáNyI MóNIKA
PrOJEKTVEZETő
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Egy álom
Gyerekkori álmom volt, hogy fotómű-
vész legyek New york-ban. 26 évesen
disszidáltam Ausztriába, innen men-
tem Amerikába három dollárral és mi-
nimális nyelvtudással. Három év
vándorlás következett 11 államban,
nélkülözések közepette. Kerestem a
helyemet abban a vilagban. Végül
New yorkban, Manhattanban teleped-
tem le. Hogy miért? Mert ezt a várost
találtam a legeurópaibbnak az USA-
ban. 

megvalósult álom
Ez idő alatt folyamatosan lelki problé-
mákkal küszködtem. Egy pszichiáter
készített fel minket még az osztrák lá-
gerben az ún. kultúrsokkra, amelyen
az új környezetbe, új kultúrába kerülő emberek
átesnek. Ez azzal is jár például, hogy az ember
alapvető dolgokat elfelejt, elveszti az identitá-
sát, és újból fel kell építenie nagy részben ön-
magát. Körülbelül három évig tartott ez az
állapot, majd kemény munka árán sikerült ál-
lást kapnom a Times Square-en. A munka
mellett egyetemre jártam: négy évig a School
of Visual Arts nappali tagozatára, egy évig a
Columbiai Egyetemre. Fotóművész, tanár, kép-
zőművész lettem. Megvalósítottam az álmom.

Az álom vége
Diploma után Bill Gates Images Bankjában he-
lyezkedtem. Ez hasonlóan működik, mint egy
könyvtár, csak itt fotókat lehet kölcsönözni. A
gyűjtemény archívuma akkor 16 millió doku-
mentumot tartalmazott, úgy éreztem, a törté-
nelem van a kezemben. Itt tanultam meg
igazán tisztelni az embert, a sok szenvedést
tükröző dukumentarista képeken keresztül.
13 év után, 1999-ben mégis hazajöttem, mert
ennyi idő alatt sem tudtam beilleszkedni az
amerikai értékrendszerbe. Hogy mi is volt a
különbség a két világ között számomra? óri-
ási. Ott a karrier, a hírnév volt a fontos abban
a közegben, ahol éltem. Nem tudtam és nem
voltam hajlandó a pénznek fejet hajtani, és
önző, egocentrikus világban élni. Szerencsés-
nek mondhatom magam, mert olyan erős ka-
rakterem volt, hogy nem engedte a lelkembe
ezeket a torzulásokat, mert számomra az az
értékrend torz volt. 

újból itthon
Hazajöttem, és mindjárt eltörtem a lábam, ami
két évre ágyba kényszerített. A sors azt
akarta, hogy álljak le egy kicsit, és gondolkod-
jak. Megkérdeztem a barátaimat, hogy minek
lenne értelme a fotózás szempontjából.
Mondták, hogy ideje lenne új tankönyvet írni
az analóg fotográfiáról, mert az 1984-ben kia-
dott Fényképészet című fotóskönyv elavult.
Hamarosan 11 fotóst, köztük engem kértek
fel, hogy írjunk egy egyetemi tankönyvet. A
760 oldalas kötet 2007-ben jelent meg, szin-

tén Fényképészet címmel. Ezt már a követ-
kező generációnak írtuk.
Közben dolgozom, rengeteg kiállításom volt
és van, az utolsó hazai a Horánszky utcai At-
eliers Pro Arts Galériában. Absztrakt koncep-
ciókon is dolgozom, évente átlagban egy
projektet készítek el. Van saját weboldalam,
ahol mint művész mutatkozom be. Tanítottam
nagyobb városokban, itthon és külföldön
egyaránt, 20 évig.

Az analóg technika
Az egyetemen az analóg technikára szako-
sodtam, mert már akkoriban felismertem,
hogy az analóg fotográfia a története végéhez
ért, nem fog tovább fejlődni. A-tól Z-ig megta-
nultam róla mindent, amit csak lehetett. Ame-
rikában ez egy tudomány, profi szinten
művelik. Fizika, kémia, matek – ez a három az
analóg fotográfia alapja. 
1890-es filmelőhívó recept alapján dolgozom,
a papírhívókat pedig múlt század eleji recep-
tekből keverem ki. Az általam laborált es elké-
szített nagyítások, printek archivált minősége,
ha megfelelően tárolják, minimum 200 évig
változatlanok maradnak.
Fontos a színek tónusa is a printjeimen: port-
réknál meleg tónust is használok, amit egy-
egy archoz vagy személyiséghez készítek el.
A hideg tónussal és erős kontraszttal drámai
hatást érek el. A fotográfiában a Zónarendszer
ugyanaz, mint a jin és a jang a filozófiában.
Amikor ránézünk egy képre, akkor látnunk-
éreznünk kell, az egyensúlyt, a harmóniát a
képen. Ez már valóságos pszichológia.

Analóg kontra digitális
A digitális technika a mai napig fejlődik, csak
kapkodjuk a fejünket, hogy egyik napról a má-
sikra milyen új szoftvereket dobnak a piacra.
Tulajdonképpen ez segítette elő az analóg 
fotográfia reneszánszát. Az amerikai es angol
aukciós házakban, kereskedői galériákban az
analóg printek értéke az utóbbi években óriási
léptékkel nő. Nem tudom, mit hoz a jövő
ebben a digitális korban, nem tudom, mi lesz

50 év múlva, de látom, hogy egyre-
másra alakulnak az angol, amerikai,
japán, német cégek, amelyek az ana-
lóg technikához használt termékeket
hoznak forgalomba. Meggyőződé-
sem, hogy a digitális technika soha
nem fogja megszüntetni az analóg
fotográfia használatát. 
Engem nem szédített meg a digitális
technika, mert nem látom benne a
lelket. Az analóg technikában van
valami plusz, ami közelebb áll az em-
berhez, mint az elektronika. Arról be-
szélek, hogy maradjunk már
emberek, és ne legyünk emberi 
robotok.

A jin-jang megközelítés
Nemcsak a fotókon, az életben is tö-
rekszem a helyes kontrasztra, az

egyensúlyra, ezt tanítja a jin-jang filozófia is.
Azt mondják, a magyarok depressziója tükrö-
ződik a komolyzenénkben – döbbenetes volt,
amikor felfedeztem ezt New york-ban, a hazai
fotóművészetben is. A nagyítási technika ösz-
szehasonlításakor is rájöttem, hogy a magya-
rok drámáznak, vagyis kontrasztokkal növelik
a bennük lévő feszültséget. Miután elkezdtem
tanítani Budapesten a jin-jang megközelítést,
nem is értették. 
Van egy különlegesen ritka és rendkívül precíz
harmonikás kamerám, amelyben filmlapokat
használok. Ezzel is portrézom 25 éve. Ez egy
teljesen manuális kamera, amelyben nincs
elektronika. Ismerni kell a dőlésszögeket, ki
kell számolni a fényerőt stb. Nemrégiben egy
esküvőt fotóztam a Szentendrei-szigeten, 110
embert. Egy tökéletes felvételt készítettem a
precíz számításokat használva. 

Szentendrén élni szenzációs
Tavaly nyáron költöztem Szentendrére, a fele-
ségemmel, Stana Malina-val, aki szobrász,
tanár, képzőművész, és egy pulival. Idejöttünk,
hogy megnézzük: a festők városában van-e je-
lene vagy jövője az analóg fotográfiának egy
digitális korban. A kultúra egy szegmensét, a
gyönyörű analóg fotográfiát hoztam ide, hogy
megmutassam, létezik ilyen is. 
Számomra Szentendre is analóg a tradíciók
értelmében. Az analógon most az emberit, az
emberi érzéseket értem. Meglepő, amit egy év
alatt itt megtapasztaltunk a feleségemmel:
ennyi kedves embert ilyen koncentráltan még
nem láttunk.
Korábban, amikor Pesten éltem, és rendszere-
sen kijártam ide, készítettem egy meseszép
portrét az ismert művészről, Puturól. Később
elmentem külföldre, de visszajöttem azért,
hogy Szentendrén éljünk. Hát nem szenzá-
ciós? Dehogynem!

N. E.

Az érdeklődők a témáról még többet tudhatnak
meg: https://www.facebook.com/analogfeny-
kepkeszites/

maradjunk már emberek, s ne emberi robotok…
Brezina zoltán fotóművész egy éve lakik városunkban. mint mondta, azért jött ide, hogy megtudja: a festők városában van-e jelene vagy jövője
az analóg fotográfiának egy digitális korban. A beszélgetés során szóba került a magyarok pesszimizmusa, a jin és jang filozófia, a kultúrák
közti különbségek, s eközben kirajzolódott egy hihetetlenül lelkes, szenvedélyes, elkötelezett művész portréja.

Fekete-fehér, archivált, ezüst zselatin, barit nagyítás.  
Ph semleges, professzionális pigmentek, ecsettel festve by Stana
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A tévedések vígjátéka: 
a czóbel–modok 
kapcsolat
A Czóbel-ház felújítása után két alkalom-
mal történt a gyűjtemény újrarendezése. A
rendezéshez nem a városi múzeum munka-
társát, hanem külső művészettörténészt
kértek fel, akinek a Czóbel házaspárról való
ismerete igencsak szegényes. 
Szeretném előrebocsátani, hogy én, mint
született szentendrei, közeli ismeretségben
voltam a házaspárral. Édesapám számta-
lanszor vitte őket budapesti fogadásokra,
mivel Mária néni nem mert beülni az au-
tóba, miután Czóbel a kis Renault autóját
többször is összetörte. Így apámat kérte
meg arra, hogy szállítsa őket a budapesti
fogadási helyszínekre. 
Ami erre az írásra inspirált: az említett 
művészettörténésznek az újragondolt Czó-
bel-kiállításon futólag tett megjegyzése,
amiből az derült ki, hogy Modok Mária fes-
tőművészt semmire sem tartja. És itt jön a
lényeg: akik a városban jelenleg a művé-
szettel foglalkoznak, nem ismerik a teljes
valóságot. A valóság ugyanis az, hogy a
Czóbelről elnevezett parknál a lebontott
ház nem Czóbelé volt, hanem Modok Má-
riáé, aki előző férjétől örökölte a házat.
Modok Mária befogadta és megmentette
Czóbel Bélát, akit a zsidóüldözések alatt a
házában bujtatott. Nyilvánvaló, hogy ők már
előzőleg is ismerték egymást. Mi szent-
endreiek, köztük én magam is, aki szemé-
lyesen is jól ismertem Mária nénit, kikérjük,
hogy Modok Máriáról egy parkolóhelyet 
nevezzenek el, és ne a „Czóbel-ház” helyét
nevezzék el róla. Vagy legalább egy rá em-
lékező táblát ki kellene helyezni.
Meg kell említeni, hogy amikor a templom-
dombi házban megnyílt a Czóbel-kiállítás,
ezzel egyidőben a jobboldali mellékszárny-
ban – ahol Bánáti Sverák özvegye lakott –
Modok Mária műveiből nyílt kiállítás, amit
most hiányolunk. Modok Mária kiváló mű-
vész volt, és mint Réti-tanítvány, megjárta
Nagybányát is. Modok Mária Czóbellel
közel egyenrangú művész volt, csak sajnos
a háztartás vezetése sok idejét elvette a
festészettől. Hogy mennyire haladó szelle-
miséggel rendelkezett Modok Mária, azt
látni lehetett a Fő téri képtárban Tóth Antal
művészettörténész által rendezett Modok-
életműkiállításon. Sajnos a sajtó figyelmét
ez a kiállítás elkerülte, pedig megmutatta,
hogy Modok Mária hogyan közelített az
absztrakció felé, amit félig kész képein
szenzációsan fejezett ki.
A később betelepülőknek csak a 20. és 21.
században teljesen uralomra került hamis
leírások alapján van mindezekről informá-
ciójuk. A lényeg tehát: nem csak Czóbel
Béla emlékét kell őriznünk, hanem élet-
társa, Modok Máriáét is.

S. NAGy JáNOS

csomópontok a végtelenben
A művészházaspár, farkas ádám és rákossy Anikó több közös kiállítás után újra együtt állít
ki. most nyíló tárlatuknak a pécsi zsolnay-negyed m21 Galériája ad otthont.

A kiállításon elsősorban az új művekre helyezve a hangsúlyt, a visszatekintésre is lehetőség
nyílik, hiszen mindkét művész munkásságából a régebbi alkotások közül több is látható lesz. A
szentendrei hagyományokhoz kötődés, az organikus absztrakt kifejezésmód mindkettejük mun-
kásságát meghatározza. 
Farkas ádám szobrászatának műfaji sokszínűségét a térben elhelyezett plasztikák, a falakra
helyezett domborművek, a nagyméretű fotókon megörökített köztéri művei, valamint egyedi
grafikái jelzik. rákossy Anikó korábbi festményein repetitív módon ismétlődtek azok a jelleg-
zetes motívumok, amelyek idővel megnőttek, és ezzel együtt kitágították a képterek dimenzióit.
Monumentális hatású festői kompozíciói Farkas ádám szobraihoz hasonlóan valóságos téri
hangsúlyokká váltak. 
A két szuverén alkotói pálya következetes alakulása mellett bizonyos egymásra hatás is meg-
figyelhető, hiszen művészetüknek elsődleges forrása a természet. E hasonlóság alapján, de ön-
állóságuk hangsúlyozásával kerül sor közös kiállításukra az 1000 négyzetméteres, impozáns
galériában. 

farkas ádám és rákossy Anikó kiállítása
M21 Galéria, Zsolnay-negyed, Pécs
július 14. – augusztus 27.
a kiállítás kurátora: Bodonyi Emőke

terek és húrok
Nagy sikerrel nyílt meg Gulyás Andrea első 
önálló kiállítása Terek és húrok címmel a le-
ányfalui Aba-Novák Galériában. A fiatal szent-
endrei festőnő 13 éve költözött Szentendrére,
mestere Bihon Győző. Festészete konstruktív
felfogása és motívumkincse révén több szálon
is kötődik a tradicionális helyi festészethez. 
Az autodidakta művész feszes, geometrikus
szerkezetiségű képein főleg Szentendrét áb-
rázolja. A lírai színvilágú városkonstrukciók
geometrikus szigorát gyakran oldják elütő
színű átlós vonalak, vagy az épületeket jelző
kubusok és kúpok mellé ragasztott, színes pa-
pírból hajtogatott origamik. Gulyás Andrea ér-
dekes, vonzó képeit többnyire akrillal készíti,
de olajképeket is fest. 

A kiállítás július 30-ig, keddtől szombatig, 14–
18 óra között látogatható.

r. ZS.

Rákossy Anikó: X, 2007., akril, plextol, vászon,      Farkas Ádám: Eklipsz, 2012., márvány,
250x250 cm                                                                 68x40x91cm
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Balogh lászló művei 
a mANK-ban
újabb képek és rajzok címmel nyílt meg június elején Balogh lászló
munkácsy-díjas festőművész kiállítása a Szentendrei régi művész-
telep mANK Galériájában. 

Balogh László a
szentendrei festé-
szet egyik megha-
tározó jelentőségű
alakja; 1930-ban
született Szentend-
rén, a Magyar Kép-
z ő m ű v é s z e t i
Főiskolán mesterei
Barcsay Jenő és
Konecsni György
voltak. A művész
1937-ben, a főis-

kola befejezése után került a Szentendrei régi Művésztelepre, az akkor
már klasszikusnak számító művészek társaságába. Balogh László
1961-től állít ki, azóta pedig számos hazai és külföldi kollektív kiállítá-
son vett részt, és több egyéni tárlatot is rendeztek alkotásaiból. 
Életműkiállítását 2000-ben a szentendrei Ferenczy Múzeumban mu-
tatták be.
A művész számos kitüntetésben részesült – Munkácsy-díj, Pro Urbe
Szentendre, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, kiállítási ní-
vódíjak –, jelentős hazai és külföldi közgyűjtemények őrzik alkotásait.
Balogh László egyúttal a szentendrei tradíció méltó folytatója, a leg-
közvetlenebb Barcsay-tanítványok egyike. Hatvan évvel ezelőtt került
a régi Művésztelepre, a jubileum alkalmából rendezett kiállítás az el-
múlt három évben készített festmények és rajzok válogatására épül.
Korai munkái erősen kötődnek a szentendrei motívumokhoz, később a
tiszta festői problémák foglalkoztatják. A szín- és színrelációk, a for-
mák egyensúlya és ütköztetése, a horizontális és vertikális mozgások,
a közelítő és távolodó motívumok harmóniája és diszharmóniája ér-
deklik. Piktúrája kezdetektől napjainkig a konstruktivista tradícióra tá-
maszkodik, a rend kitüntetetten fontos számára. Festményeinek
alkotóelemei a vonal, a vonallal körülírt forma, a tér és a színek, kom-
pozícióin belül ezek harmonikus elrendezése. A konstruktivitás és a
dekorativitás szintetizálására törekszik, festményeinek és rajzainak ki-
indulópontja a belső indulat, az emóció. Ezt az indulatot Barcsayhoz
hasonlóan a klasszikus arányok alapján fogalmazza meg.
„Balogh László volt az én igazi, első rajztanárom. Olyan iskolában volt
részem így, amely Barcsay Jenőtől ered. Tizenöt évesen kezdett el ta-
nítani, és olyan lényeges folyamatokba vezetett be, amelyek miatt el-
fogult vagyok művészetével szemben. Művei erősek, művészetének a
legmagasabb pontjára jutott el, messze elhagyva azt az elfogadottsá-
got és elismertséget, amely hozzá kötődik  – méltatta a munkákat a
kiállítás-megnyitón Farkas ádám Kossuth-díjas szobrászművész.  

Előre és vissza
A ferenczy múzeumi centrum közel tízezer darabos gyűjteményébe
ad újszerű betekintést az a kiállítás, amely a ferenczy múzeum két
földszinti termében nyílt július 7-én. 

Mátyás király tudósai körében. A Szentendrei Művésztelep egyik 
alapítója, Jeges Ernő 1940-ben készült történelmi festménye. Az ural-
kodóval szemben ülő Galeotto Marzio arcvonásai a római Magyar Intézet
egykori igazgatóját, a híres műpártoló Gerevich Tibor akadémikust rej-
tik.

Az Előre és vissza hetven műtárgyat – festményeket, plasztikákat, fo-
tókat és filmet – mutat be, amelyeket az elmúlt csaknem két évtized
több száz új szerzeményéből válogattak a múzeum munkatársai. A ki-
állított művek jól tükrözik a gyűjtemény főbb vonalait: az Alapító Nyol-
cakat, a Szentendrei művésztelep klasszikus éveit, a 60-as évek új
irányzatait és a Vajda Lajos Stúdiót. Az augusztus 15-ig nyitva tartó
tárlat különlegességeket is tartogat a látogatóknak: a 19. századi Ka-
zányi Istenanya ikont, amely ajándékozás útján került a kollekcióba, va-
lamint olyan új iparművészeti tárgyakat is, amelyek ritkán kerülnek
kiállításra.

r. ZS.

Bálint Endre: Látcsővel – Montázs önarcképpel, 1984
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Programok
KIállÍtáS

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

SzENtENdrE PIKtor-PoÉtájA
Ilosvai Varga István kiállítása
Megtekinthető augusztus 27-ig

ElŐrE ÉS vISSzA
Válogatás a Ferenczy Múzeumi Cent-
rum új szerzeményeiből (2000-2017)
Megtekinthető augusztus 15-ig

HELyTÖrTÉNETI KIáLLÍTóHELy
Fő tér 2-5.
múlt A mÉlyBEN
Szentendre története
állandó kiállítás

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
lEvItácIó
feLugossy László, Bukta Imre 
és Szirtes János közös nagy kiállítása
Megtekinthető augusztus 6-ig

MANK GALÉrIA
Bogdányi u. 51.

július 12. szerda 18.00
EGy NAGyKÖvEt SzEmÉvEl…
Şakir Fakili, Törökország magyarországi
nagykövetének kiállítás-megnyitója
Köszöntőt mond dr. Hóvári János, a
MANK főigazgatója és Prőhle Gergely, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
Megtekinthető július 24-ig, hétfőtől-
péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között

MANK GALÉrIA
Bogdányi u. 51.

július 26. szerda 18.00
zSEBBEN Hordott mŰvÉSzEt
A MAOE Fotóművészeti Tagozatának
mobilfotó kiállítása

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

APáTI GALÉrIA
Kertész u. 10.
APátI ABKArovIcS BÉlA fEStŐ-
mŰvÉSz EmlÉKKIállÍtáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

ABA-NOVáK GALÉrIA
Leányfalu. Faluház
Móricz Zs. út 124.
tErEK ÉS HúroK
Gulyás Andrea kiállítása

zENE

PóTKULCS SZENTENDrE
Fő tér 11.
július 21. péntek 20.00
mc mAStErS KoNcErt
Az együttes a Teleki Wattay Művészeti
Iskola jazz tanszakának növendékeiből
alakult 

KACSAKő BISZTró
Duna-part
július 21. péntek 19.00
5 vAGy SárKáNy
Bluesfunkrock buli

SzÍNHáz
VárOSHáZA UDVArA (Városház tér 3.)
július 13., 14., 15. 19:30 
Esőnap: július 9., 10.,16., 17. 
SzÉP ErNŐ: vŐlEGÉNy 
– vígjáték 3 felvonásban
Az előadás a Szentendrei Teátrum és az
Orlai Produkciós Iroda együttműködé-
sében jött létre 
Szereplők: Kovács Patrícia, Szabó Kim-
mel Tamás, Takács Kati, Gazsó György,
Tóth Ildikó, Fillár István/Kerekes József,
Szabó Irén, László Lili, Hevesi László,
Madácsi István, Gecse Noémi
rendező: Novák Eszter
Producer: Orlai Tibor
Belépőjegy: 3800 Ft 

FErENCZy MÚZEUM UDVArA 
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: városháza díszterme 
(Városház tér 3.)
PrEMIEr!
júlIuS 15. SzomBAt, 20:00 
további előadás: július 16. 20:00
ÉlEt.tÖrtÉNEtEK.Hu...
Igaz történetek sorozata a közelmúltból
A nővérek | Levél apámhoz!
Az előadás a Szentendrei Teátrum és az
Orlai Produkciós Iroda együttműködé-
sében jött létre
Lengyel Nagy Anna igaz történetei 
színpadra alkalmazva,
Egri Márta és Egri Kati előadásában
Vezető rendező: Pelsőczy réka
Producer: Orlai Tibor
Belépőjegy: 3000 Ft

FErENCZy MÚZEUM UDVArA
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme 
(Városház tér 3.) 

júlIuS 23. vASárNAP, 20:00 
PArtI NAGy lAjoS: Az ÉtKEzÉS
ártAlmASSáGáról 
Az előadás a FüGE és az Orlai Produk-
ciós Iroda együttműködésében jött létre 
Játssza: Mészáros Máté 
rendező-asszisztens: Kovács Henrietta 
Plakát: Csáfordi László 
rendező, látvány: Znamenák István 
Producer: Orlai Tibor 
Belépőjegy: 3000 Ft

Fő TÉr
PrEMIEr!
júlIuS 28. PÉNtEK, 20:30 
júlIuS 29. SzomBAt, 20:30 
Esőnap: július 30., 31.
GIoAccHINo roSSINI: A SEvIllAI
BorBÉly (Il BArBIErE dI SIvIGlIA)
vígopera 2 felvonásban
A Szentendrei Teátrum és a Co-Opera
közös produkciója
rendező: KErO© 
Belépőjegy: 3800 – 10000 Ft

FErENCZy MÚZEUM UDVArA 
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme 
(Városház tér 3.) 
júlIuS 30. vASárNAP, 20:00 
EdouArd louIS: 
lESzámoláS vElEm 
Az előadás a FüGE és az Orlai Produk-
ciós Iroda együttműködésében jött létre 
Edouard Louis: Leszámolás Eddyvel
című regénye alapján, Pataki Pál fordí-
tásának felhasználásával 
Színpadra alkalmazta rába roland és
Zöldi Gergely 
Játssza: Nagy Dániel Viktor 
rendező: rába roland 
Csak 14 éven felüli nézőinknek ajánlott! 
Belépőjegy: 3000 Ft
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Nyári zenekari 
tábor az mH Altiszti 
Akadémián
2015 szeptemberében kaptam meg a meg-
tisztelő feladatot, hogy a Vujicsics Tihamér
Alapfokú Művészeti Iskola fúvós-zenekarát
vezessem.  Ez idő alatt mintegy 25-30 fős 
zenekart sikerült összeállítanom. Az együttes
a rendszeres próbáknak és a különböző kihí-
vásoknak köszönhetően közelít a kitűzött 
célhoz, hogy az intézmény keretein belül ön-
állóan működő, sokoldalú, aktív zenekarrá vál-
jon. Ezen célok eléréséhez elengedhetetlen
egy intenzív nyári tábor megrendezése. Tekin-
tettel arra, hogy a zenekari tagok életkora 

12-19 éves korig terjed, nagyszerű lehetőség-
nek találtam a Magyar Honvédség hivatásos
zászlósaként, hogy ez a rendkívüli figyelmet
igénylő korosztály betekintést nyerhessen az
Altiszti Akadémia működésébe, életébe.
Nélkülözhetetlen alkalom ez arra is, hogy a ze-
nekari egységet a katonai csapatépítő peda-
gógián keresztül tapasztalják meg az ifjak. Az
együttzenélés és a katonaság intézményének
számtalan közös nevelési pontja van. A zenei
fegyelem, a kiállás, az egységesség, a lojalitás
és a bajtársiasság fogalmak mind-mind talál-
koznak a gyermeknevelési program és a kato-
naság alapértékeiben. A közel 17 éves tanári
és a 20 éves katonai pályafutásom alatt
magam is ezen értékek átadásának szentelve
tartom az egyéni és a csoportos óráimat.
A zenekari tábor alatt az elsődleges feladat
egy zenés alaki „gyep-show” begyakorlása,

ezért a Vujicsics Tihamér Fúvószenekart a lak-
tanyán belül fogjuk elszállásolni. Az öt napig
tartó felkészülés egy hangversenyben teljese-
dik ki, amelyen egy tánccsoport is közremű-
ködik. Szeretettel váruk minden érdeklődőt
július 14-én, péntek este 18 órakor az Akadé-
mia dísztermében (Szentendre, Dózsa György
út 12.).  A tábor egy zenés alaki bemutatóval
zárul Szentendre főterén július 15-én szom-
baton 11 órakor. 

CZIFrA GErGELy, ZENEKArVEZETő
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Baseball-tábor 
Szentendrén
június 26-30-ig integrált baseball-tábor helyszíne volt az izbégi
sportpálya, ahol ózdi, érdi és szentendrei gyerekek edzhettek ameri-
kai edzők vezetésével. 

A többségében hátrányos helyzetű roma gyerekekkel foglalkozó Van
Helyed! Alapítvány, az érdi és a szentendrei baseball csapat összefo-
gásával edzőtábort tartottak Szentendrén a sportágban tehetséges
gyerekek számára. A kezdeményező ózdi egyesület tevékenységében
az oktatási, kulturális szerepvállalás mellett fontos szerepe van a
sportnak. 
Stecné Baráti Izabella fia együtt játszott az ózdi gyerekekkel a tábor-
ban. Izabella szerint a tábor nem csak a sport terén volt hasznos a fi-
ataloknak, a közös játék során társas kapcsolataikban, egymáshoz való
viszonyulásukban is fejlódtek.
Bódis Krisztina, a Van Helyed! Alapítvány kuratóriumának elnöke a kö-
vetkezőket nyilatkozta:
„Azt vettük észre, hogy nagyon tehetségesek az ózdi gyerekeink base-
ballban, érdemes ezen a területen fejleszteni őket, már csak azért is,
mert a baseball egy olyan sport, ahol a koncentráció, a tudás, a fegye-
lem összejátszik, és ez fejleszti a gyerekeket minden területen. Csa-
patjáték, de egyéni szinten is jól működik. Nagyon nagy segítség volt
számunkra, hogy itt a szentendrei pályán tarthatjuk az edzéseket.”
A szakmai irányítást egy profi amerikai csapat biztosította, az edzése-
ket amerikai edzők tartották. A tábort az amerikai és a magyar fél kö-
zösen finanszírozza, a 13 ózdi játékos a Van Helyed! Alapítvány
budapesti bázisán szállt meg. Szentendre városa a helyszínt biztosí-
totta az edzésekhez az izbégi pályán.
„Kevesen tudják, mennyire népszerű a baseball Magyarországon” –
mondta Benkő István, a szentendrei baseball csapat amerikai szüle-
tésű magyar elnöke, aki évtizedek óta Magyarországon él, és a sportág

hazai népszerűsítéséért dolgozik. „50 csapat van, több százan játsza-
nak, minden korosztály. Itt Szentendrén volt az első baseball csapat
Magyarországon, legalább 26 éve, nem csak a legjobb volt az ország-
ban, hanem képviselte is Magyarországot az európai bajnokságokon
is. A baseball majdnem meghalt itt 3-4 éve, ezt próbáltuk újjáéleszteni.
Nagyon hálásak vagyunk az önkormányzatnak, hogy biztosította ne-
künk a pályát. Egy hete volt egy válogatás Érden, nagyon büszkék va-
gyunk, hogy egyik játékosunk, Matyi, bekerült az ifjúsági válogatott
csapatba, ez a csapat játszani fog a legjobb európai csapatok ellen.”
Benkő István elmondta, hogy a kevés hazai pálya közül a szentendrei
az egyik legszebb, számos csapat jár ide edzeni. Az izbégi pálya kiváló
helyszíne volt a tábor edzéseinek is.
„reggel hattól mentünk edzeni délután háromig, ez ment négy napig,
kemény volt, sütött a nap.” – mondta immár a válogatott tagjaként
Apáti-Deli Matyi. „24 közül 13-at kiválasztottak a nemzeti válogatottba,
velük megyek Lengyelországba”.
Az egyhetes tábor szervezői elégedettek az idén első alkalommal meg-
rendezett táborral, és a jövőben szeretnék szorosabbra fonni a részt-
vevők között az összefogást.



2017 | július 10. SPORT 23

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 uszodamester-
ség.
Fiatalon azért éri meg, mert tanulás mel-
lett is lehet vele keresni, kicsit később
pedig azért, mert biztos és kiszámítható
munkát jelent, az esetek 99%-ban nyugodt
környezetben. Az utóbbi évtized beruházá-
sai által az országban gombamód szapo-
rodtak a fürdők és wellness szállodák,
melyeknek lassanként lepkehálóval kell
fogniuk a szakképzett munkaerőt. Aki tud
úszni, szeret emberekkel foglalkozni és
igényli a nyugodt környezetet, annak min-
denképpen érdemes elgondolkodnia egy
ilyen tanfolyamon.

úszómester állás
A szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidő-
központ összeszokott csapatába kere-
sünk agilis, megbízható munkatársat. Az
ideális jelölt kedves, jól kommunikál, rugal-
mas és jó csapatjátékos. Úszómesteri
vizsga megléte előnyt jelent, de nem felté-

tel. A végzettség megszerzésében segí-
tünk. Az állás 8 órás bejelentett, ver-
senyképes fizetéssel, bérpótlékokkal és
túlóra lehetőséggel, kiszámítható munka-
végzéssel kellemes, nyugodt környezet-
ben. Feladatok: a vendégek felügyelete,
informálása, adminisztráció.

Szentendrei sikerek a 2017. június 23-25. kö-
zött, Gyulán megrendezett 47. országos Sze-
nior úszóbajnokságon!

Balogh Anna, az Ironaquatics versenyzője új
egyéni csúccsal aranyérmet szerezett 200 m
és 100 m hátúszásban, valamint szintén
egyéni csúccsal 4. helyet ért el 50 m háton.
„Összességében elégedett vagyok az elért
időeredményekkel, amelyek azt bizonyítják,
hogy jó úton halad a felkészülésem. Az au-
gusztusi Szenior Világbajnokságig már csak
alig több mint egy hónap van hátra, addig több
versenyen nem indulok. Igyekszem mindent
megtenni, hogy jól sikerüljön a VB, ezért na-
ponta kétszer járok úszni a Vizes Nyolcas
uszodába. Nagyon várom már, ugyanakkor na-
gyon izgulok is” – nyilatkozta Anna.

A V8 Dunaka-
nyar SE képvi-
s e l e t é b e n
vízbe szállt
B o u l s e v i c z
Beatrix, aki
ezúttal 13
egyéni szám-
ban indult.
Végül 11
arany- és 2
ezüstérmet
s z e r z e t t ,
mellyel a me-
zőnyben a
legmagasabb
pontszámot
érte el, így
megnyerte a
„Legeredmé-
nyesebb nő”-
nek járó kupát. „Nagyon jó verseny volt,
egyszer az idő, máskor a többi versenytárs
volt az ellenfél. A három nap alatt sok szám-
ban indultam, mert szerettem volna próbára
tenni magam, mennyit bírok. Úgy érzem, sze-
replésem az elvárásaimhoz képest egész jól
sikerült. Jövő hétvégén lesz az utolsó verse-
nyem a Szenior VB előtt, ott majd az egyéni
legjobb időkön való javítás lesz a cél. Aztán
augusztus közepéig csak edzés, edzés és
edzés. Meglátjuk, mire lesz elég.”

úszósikerek a v8-ból

A xxI. Szervátültetettek világbajnokságán,
Spanyolországban a szentendrei jeszenko-
vits judit  50 méter gyorsúszásban ezüst-
érmes lett, 100 méter gyorsúszásban
bronzérmet, majd 50 méter pillangóúszásban
aranyérmet szerzett. A 4×50 méteres vegyes-

váltó tagjaként a dobogó harmadik fokára ju-
tott, így judit mérlege ezen a világbajnoksá-
gon: 1 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérem lett.
Nem véletlen, hogy a Szentendreiek a csú-
cson sorozatban jeszenkovits judit többszö-
rös úszóbajnok arcképe látható júliustól.

Judit a legszebb példája annak, hogy igenis
lehet a csúcsra kerülni többszörös hátrányból
is. Nyolc éve kombinált máj- és veseátülteté-
sen esett át, 2011 óta úszik versenyszerűen,
tavalyelőtt világcsúcsot döntött Argentínában,
a XX. Szervátültetettek Világjátékán, most
pedig újabb szép eredményekről kaptunk hírt
a Malagában megrendezett XXI. Szervátülte-
tettek Világbajnokságáról. Edzője, Mihály 
Norbert minden versenyére elkíséri, természe-
tesen most is a partról segítette versenyzőjét.

Nagy szeretettel gratulálunk az éremesőhöz!

jeszenkovits judit továbbra is a csúcson!
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AdáSvÉtEl

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

Eladó Simson SL 50 robogó. Tel. 06-20-
553-4025.

Nem használt kutyaszállító boksz (mag.
65 cm, szél. 95 cm, mélysége 55 cm)
eladó. Tel. 06-70-271-0498.

álláSt KÍNál

Szentendrei munkahelyre (Pannónia) or-
vostechnikai üzembe betanított mun-
kára középiskolai végzettséggel
munkatársat keresek 6-8 órás munka-
idővel. Vegyipari jártasság előnyt jelent.
Tel. 06-20-520-9023.

Szentendrén frekventált belvárosi étte-
rem munkatársakat keres felvételre
hosszú távra. Lendületes csapatunkba
szakács, konyhai kisegítő, pultos, fel-
szolgálók jelentkezését varjuk. Tel. 06-
70-529-2242.

Megbízható takarítónőt keresünk. Tel.
06-70-579-4636.

Szentendrei ékszerüzletbe angolul be-
szélő kolléganőt keresünk heti 2-3
napra, hosszú távra. Tel. 06-20-367-
7494.

Kis járáshibával rendelkező nő keres
szabadidővel rendelkező, jóindulatú
nyugdíjast heti egy-két alkalommal a
közlekedésben segítésre. Tel. 06-20-
952-7740.

Szentendrei étterembe keresünk szak-
képzett szakácsot, gyakorlott kézilányt,
pultost. Tel. 06-20-340-5706.

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

EGÉSzSÉG

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

KIAdó lAKáS

Leányfalun gázfűtéses, kétszobás kis
lakás kiadó különálló kertes házban két
személy részére. Kerti munkát beszámí-
tok. Tel. 06-70-306-7352.

Kiadó garzonlakást keresek Szentend-
rén. Tel. 06-20-317-2861.

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

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

Szentendrén szoba kiadó, elsősorban
férfinek. Tel. 06-20-242-0927.

lAKáS, INGAtlAN

Tahitótfalun, külterületen Dunára nyúló
Káposztás dűlő 4406 nm-es szántó
eladó. Tel. 06-30-483-0968.

Tahitótfaluban 405 nm-es, összközmű-
ves építési telek eladó 30%-os beépíthe-
tőséggel. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.
06-20-993-2063.

Eladom 41 nm-es, erkélyes, II. emeleti
lakásomat, vagy elcserélném erkélyes
földszintesre. Tel. 06-20-952-7740.

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.

oKtAtáS

Matematikából és fizikából korrepetá-
lást, osztályozó- és javítóvizsgára felké-
szítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Német nyelvoktatást vállalok. Tel. 06-
30-571-4995.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-

tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

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.

Hagyatékot felvásárlok (festmények,
bútorok, faliórák, porcelánok, szobrok,
bronztárgyak, könyvek, kerámiák,
érmék, karórák), 1 millió forintig kész-
pénzzel vásárolok. Tel. 06-20-288-5868.

SzolGáltAtáS

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.

Idősgondozást vállal gyakorlattal ren-
delkező, megbízható hölgy. Tel. 06-20-
317-2861.

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

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.

tárSKErESŐ

Társát keresi szentendrei úr komoly
kapcsolatra 170/75/60. Tel. 06-70-416-
9321.

Középkorú hölgy keresi társát komoly
kapcsolatra. Tel. 06-20-317-2861.

Gyerekvállalás céljából hölgyet keresek
Tahiban lévő házamban. Tel. 06-20-624-
5440.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő
részére (5000 Ft/éj/apartman) kiadó.

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

06-70-677-1178

m o S o l y   j ó G A

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

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

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