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A sevillai borbély újból Szentendre főterén!
Fél évszázada
a betegek
szolgálatában

Dr. Nagy István sebész
főorvost köszöntik
betegei és tisztelői
a jubileum alkalmából
16. oldal

Rangos díjat kapott
Szakács Imre

Szakács Imre festőművész,
a Szentendrei Régi
Művésztelep Kulturális
Egyesület elnöke
Arany Paletta Díjat kapott
az Európai Művésztelepek
Szövetségének elnökétől
9. oldal
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pályázat

Szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdonában álló lakások szociális alapon történő bérbeadásáról.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) az alábbi táblázatban megjelölt határidőig kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, melyek letölthetők a szentendre.hu-ról,
illetve a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetők át. Tájékoztatás telefonon:
26/785-091.

közérdekű

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
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polgárőrség
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Baleset szemtanúit keresik

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán segítségnyújtás elmulasztás miatt indult eljárás
ismeretlen sofőr ellen, aki június 28-án, 17
óra 35-kor egy ismeretlen forgalmi rendszámú személygépkocsival Pilisszentlászló felé hajtott, amikor előzés közben
nem adott elsőbbséget a vele szemben
szabályosan közlekedő személyautónak.
A jármű vezetője az ütközés elkerülése
végett az út melletti árokba hajtott, súlyosan megsérült. Az ismeretlen sofőr a
baleset helyszínén nem állt meg, elhajtott
Pilisszentlászló irányába.
A szentendrei rendőrök a baleset körülményeinek tisztázása érdekében szemtanúk
jelentkezését várják a 107-es, a 112-es telefonszámok valamelyikén, valamint névtelenségük megőrzése mellett az
ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán.

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. út 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., 303-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
(Dózsa Gy.u.20., Lidl mellett, 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
(Kálvária u. 33., 787-796
Augusztus 20-án a Kálvária Gyógyszertár ügyeletes
reggel 7-től hétfő reggel 7 óráig, a többi gyógyszertár
zárva.
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
6-án Vasvári Patika
13-án Ulcisia Gyógyszertár
20-án Kálvária Gyógyszertár
27-én Pismány Gyógyszertár
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

2017 | július 31.

VÁROS

maximális támogatás útfejlesztésre: 150 millió Ft!

A Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatán városunk a maximális, 150 millió forintos támogatást nyerte el! Az idei 53 pályázó közül nyolcan kaptak városunk mellett maximális összeget útfelújításra, köztük térségünkből Pomáz.
Szentendrén a támogatásból a Móricz zsigmond utca, a Vasúti villasor, a Bimbó utca és a Barackvirág utca újul meg, a szükséges közbeszerzés eredményéről az értékhatár miatt a képviselő-testület dönt majd.

útépítések városszerte
egres úti hídépítés

Július 24-én kezdték el az Egres úti híd- és útépítést. A munkát a régi
híd és pillér elbontásával kezdték, majd egy védőcsövet helyeztek a
mederbe a patak vizének elvezetésére, hogy ne kerülhessen bele
szennyeződés vagy törmelék az építkezés során. 31-én, hétfőn az alap
ásásával folytatják a munkát.

Fürj utca

Július 27-én, csütörtökön a terep rendezésével elkezdődött a Fürj utca
alsó szakaszának (11224/3 hrsz-ú ingatlanig) útépítése; illetve a Sztaravodai úti áteresz megépítése is.

Szentendre Földút program

Az idei évben 13 földút újul meg városszerte. Július elején kezdődött
el a kivitelezés, melyben a Jobbágy, a Klapka György, az Orgona, az üstökös, a Puskin, a Szamóca, a Muﬂon, a Galóca, a Kaptató, a Vanília,
az Akácfa, a Horgony és a Sellő utca burkolata újul meg. A beruházások egyrészt az utak fejlesztéséből, másrészt az útstabilizációs programból állnak, amely a szilárd burkolattal nem rendelkező földutak
minőségének javítását célozza. A tervek szerint – az időjárás függvényében – augusztus végére befejeződik a program, hiszen a kivitelezési fázis mindegyik út esetében igen rövid lesz: átlagban néhány
napot vesznek igénybe a munkálatok, melyeket útlezárás nélkül oldalnak meg a szakemberek. A kivitelezést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a beruházás összköltsége 69,4 millió Ft.

útépítések 1+1 programban

• A lakók és az önkormányzat együttműködésében készült el a Dália
utca burkolatának megújítása: az utca térkő burkolatot kapott, melyhez
az önkormányzat közel 3 millió Ft támogatást nyújtott. A lakók a járda
felújítására is támogatást nyertek, ennek kivitelezése is hamarosan elkezdődik.

• Hamarosan befejeződnek a Szöcske utcában is a munkálatok, ahol
60 méter hosszon készül aszfaltozott út. Az önkormányzati támogatás
1,74 millió Ft.

• Befejeződött a Pannónia utcai járdaépítés, ahol 23 méteres szakasz
épült meg térkövezéssel. Az önkormányzati támogatás 442 ezer Ft.

utcafórum-értékelés

Ocskay Gábor projektmenedzser, a kivitelező B Build & Trade Kft. munkatársa lapunknak elmondta, hogy a munkavégzés reggel 7-től 18 óráig
tart, szombat-vasárnap nem dolgoznak. A legnagyobb zajjal járó munkát, a bontást már befejezték. A törmeléket folyamatosan elszállítják.
Hozzátette, hogy tudták, hogy nagyon rossz állapotban volt a híd, de
az elbontása után mégis megdöbbentek a látványon, és biztos, hogy a
szerkezet már nem bírta volna sokáig a terhelést.

Városunkban egyedülálló kezdeményezésként Párbeszéd a városrészekért címmel utcafórumra hívta Verseghi-Nagy Miklós polgármester a város lakóit. A március 28-tól június 21-ig terjedő
időszakban körzetenként átlagban két-három, összesen 23 fórumot tartottak, amelyen a polgármesteren kívül részt vett mindig az
adott körzet képviselője, illetve a Városfejlesztési Iroda képviselője.
A személyes találkozásokon túl a lakosok a háztartásokba eljuttatott kérdőíveken mondhattak véleményt körzetük legfontosabb
gondjairól, tennivalóiról, online és papír alapon egyaránt. A lakosoktól összesen 1240 kérdőív érkezett az önkormányzathoz, online: 180, papír alapon 1060 db.
A kérdőívek összegzése alapján elmondható, hogy a szentendrei
lakosság szerint leginkább az úthálózatok fejlesztésével kellene
foglalkozni, második legfontosabbnak a járdák építését, a harmadikként pedig a csapadékvíz felszíni elvezetését nevezték meg. A
sorrend ezután a következőképp alakult: szolgáltatások minősége
(szemétszállítás, hóeltakarítás, kaszálás), közbiztonság, közterületek, parkok karbantartása és a közvilágítás fejlesztése.
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megújultak a daru-piac tér zöldfelületei
KÖRNYEZET
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1,5 millió forintból újította fel a város a belváros kiemelkedően fontos közösségi terét a Szamárhegyen. A daru-piac tér megújításának
fő szempontja a zöldfelület és a közösségi tér felfrissítése volt.

A kivitelezés 2017. június második felében kezdődött és július első
hetében készült el. Az Önkormányzat megbízásából a Kerekerdő
Kertépítő Kft. és a VSz zrt. munkatársai a meglévő növények kezelésén túl új cserjéket, fákat, évelő növényeket telepítettek. A tér közepén található elkorhadt facsonkot eltávolították, helyére, valamint a
területen összesen 5 új facsemetét telepítettek a kockakőburkolat
bontásával és a fahely nagyításával. Berkenye, japánbirs, cserjés
pimpó, talajtakaró rózsa, kékszakáll és örökzöld mirtuszlonc díszíti
nyártól a teret. A Daru-piac téren padok helyett az íves kőkáván hangulatos ülőfelületeket alakítottak ki, a kőszegélyt fával borították.

A Daru piacnak nevezett közterület tavasz óta új nevet visel. Ahogy korábban már írtuk, központi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület-elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A
képviselő-testület áprilisi döntése alapján a Daru piac közterületet
Daru-piac térnek nevezték el.

zöldebb belváros

még a nyáron megújul az Angyal utca – Bartók Béla utca kereszteződésénél található zöldfelület. A munka július végén kezdődik és augusztus közepére várhatóan elkészül.

A belvárosban kiemelten fontos cél a zöldfelületek fejlesztése, megújítása. Petricskó zoltán általános alpolgármester, a körzet képviselője
kezdeményezésére, a lakosok bevonásával megkezdődik az Angyal u.
– Bartók B. u. kereszteződésénél található zöldfelület felújítása. A cél
egy kezelhető, rendezett növényágy létrehozása, a környezettudatosságot és fenntarthatóságot szem előtt tartva, a Green city mozgalomhoz igazodva évelők és cserjék kiültetésével. Fontos, hogy a területen
megmaradjanak a meglévő fák, kizárólag a rossz állapotban lévő növényeket vágják ki. A területen csepegtető öntözőrendszert építenek
ki a növények ellátására.

A terület előkészítése, tisztítása után a kivitelező Kerekerdő Kertépítő
Kft. erózióvédelmi hálót telepít, majd megkezdi a választott növények
telepítését: lesz talajtakaró rózsa, hólyagvessző, babérmeggy, kékszakáll, cserjés pimpó és örökzöld mirtuszlonc is.
A munka az autós- és gyalogosforgalmat nem akadályozza.

A kivitelezés 2017. július végén kezdődik meg a terület tisztításával,
és várhatóan 2017. augusztus 15-én befejeződik. A növénytelepítést a
város saját forrásból ﬁnanszírozza, a költség mintegy 1 600 000 Ft.

elkezdődött a Füzesparki
játszótér felújítása

A szabványoknak és a lakossági igényeknek megfelelő új játszóelemeket telepítenek a füzesparki játszótérre. A munka a régi elemek
bontásával július végén kezdődött, és a tervek szerint augusztus végére elkészül a megújult játszótér.

A lakossági fórumok nyomán zakar ágnes, a terület képviselője már
2012-ben kezdeményezte, és azóta is szorgalmazta a füzesparki játszótér felújítását. A régi terv most megvalósul: az önkormányzat beruházásában megújul a játszótér.

A VSz Nzrt. 2017. július végén kezdte meg a régi játszóelemek elbontását, ezt követően a munkát a kivitelező Játszópark Kft. folytatja a játszóelemek telepítésével.

A Füzespark lakópark közösségi tervezése során a lakosság kérése
volt a játszótér felújítása. A régi játszóelemek elbontásával a szabványoknak és a lakosság igényeinek megfelelő új játszóelemek kerülnek
ki, megfelelő ütéscsillapító felülettel ellátva.
Lesz több rugós játék, fészekhinta, hinta, mérleghinta, tűzoltóautó játszóeszköz, mászóeszköz és kéttornyos vár csúszdával. A beruházás
része a homokozó felújítása is, fa ülőfelület kialakításával, árnyékoló
napvitorla felszerelésével.

megnyílt a Riverside többfunkciós úszómű

Fotó: Széles Nóra

A duna hullámain a Görög utcánál új turisztikai látványosság nyílt
július 14-én. A Riverside többfunkciós úszómű kulturális-, sport- és
gasztrosziget Szentendre különleges színfoltja lesz.
A Riverside szentendrei vállalkozók álmának megvalósulása, Szalay
Péter, a Görög Kancsó étterem tulajdonosa és Pásztor zoltán, a belvárosi rév üzemeltetője két éve döntött úgy, hogy belevágnak a projektbe.
A városvezetés is az elképzelések mellé állt, a beruházást 2 millió
forint + áfa összeggel támogatta, illetve a napozóterasz kényelmes
napágyait biztosította.
Az úszómű építészeti arculattervét Bori Sándor építészmérnök, az
Adamdesign Studio szakembere készítette el, illetve részt vett a projekt
településképi véleményezésében a tervtanáccsal és a városi főépítészszel. A grillhajó további tervei a Hajtó-Művek Kft.-ben készültek Lantos
Gyula okleveles hajómérnök vezetésével, majd az engedélyeztetési eljárások szakasza következett, mely a tervekhez képest hosszabb időt
vett igénybe. Az építés áprilisban kezdődött, s az utolsó simítások végeztével, július közepétől átadták a nagyközönségnek az úszóművet.
A Riverside a folyóra nyúló mólóval elérhető közelségbe hozza a természetet, és sokféle lehetőséget rejt magában, hiszen nemcsak a vízisportok szerelmeseit szolgálja kikötőként, de a fedélzeten
napozóterasz, grillétterem-kávézó is nyílik. A kényelmes napozóágyakról és az emeleti teraszról pompás látvány nyílik a Dunára és a városra.
Az étteremben helyben készülnek a mediterrán fogások, grillezett
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húsok salátával, roston sült hal, steakburgonya, hamburger. A Riverside
teraszán kulturális események szervezését is tervezik az üzemeltetők
a várossal együttműködésben.
Az építmény befogadóképessége összesen 65 fő, a városi napozóterasz 18 személyes, a tetőterasz 20 vendéget tud fogadni. A közösségi
funkciót is betöltő terasz használata fogyasztástól függetlenül ingyenes. A 20 méter hossz alatti kishajókat fogadó kikötőben a kajakok,
kenuk díjmentesen köthetnek ki. Az úszómű stégjénél motorcsónakkal
óránként 1200 Ft-ért lehet „parkolni”. A Riverside „Hop on – hop off”
vízitaxi-megállóként is üzemel.
A vízi élmények sorában további újdonság lesz, hogy a régi szentendrei
rév felújítva, városnéző kishajóként cirkál hamarosan a Dunán. A nosztalgia jegyében, igényesen megújult sigthseeing-hajó a tervek szerint
idén év végétől vagy jövő év elejétől várja az érdeklődőket.
Az úszómű ünnepélyes átadásán részt vett Szalay Péter, a Görög
Kancsó étterem tulajdonosa, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester,
Petricskó zoltán általános alpolgármester, a belváros képviselője és
Verseghi-Nagy Miklós polgármester, aki köszöntőjében Szókratészt
idézte: „…a folyó, akárcsak az élet, örök, miközben pillanatról pillanatra
más és más” – utalva a Dunára és a hullámain ringó új installációra,
mely minden pillanatban más és más élményt nyújt vendégeinek.
Görög dallamokkal varázsolt igazi mediterrán hangulatot az átadón
Kulcsár Máté (gitár) és Soﬁa Giovantsi (ének).
Sz. N.

Fotók: Paraszkay György
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Bükkös-hidak:
vis maior helyreállítás
VÁROS

Elkészültek a Bükkös-patak tavalyi árhullámban megrongálódott hídjai
és partfala. A helyreállítást kormányzati vis maior támogatással, saját
beruházásban végezte a város.
A Bükkös-patak partfalában és három hídjában a 2016. február 29. és
március 1. között bekövetkezett rendkívüli esőzés és az azt követő árhullám okozott károkat.
A felhőszakadások és a miattuk kialakult hirtelen vízszintemelkedések,
illetve a víz által sodort uszadékok, hordalékok az Eötvös utca és a
Vajda utca gyalogos hídjait jelentősen megrongálták, az Anna u. 30.
sz. ingatlan és a Bükkös-patak között a jobb partfalat teljesen elmosta
a víz. A fellazult partoldalból kidőlő nagy fa, illetve a hegyről lezúduló
csapadék a Szmerdán hidat tette tönkre.
Az önkormányzat a károk rendezésére vis maior támogatást igényelt
és nyert el, így a helyreállítás 2017 áprilisában megkezdődhetett.
A Bükkös-patak partfal helyreállítása érdekében a patakmeder egyidejű
kotrásával és RéNO matracos megerősítésével gabion fal készült az
elmosott szakaszra, a patakmeder eredeti állapotának helyreállításával.
A Vajda utcában új hídfőket építettek, és a híd felszerkezete is megújult, a patakmeder kotrásával és RéNO matracos megerősítésével a
patakmedret is helyreállították.
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Az Eötvös utcai híd helyreállításához új jobb parti hídfőt alakítottak ki
a patakmeder kotrásával és RéNO matracos megerősítésével, a patakmeder eredeti állapotának helyreállításával. Itt a sérült hídfőben húzódó gázvezetéket is védelembe helyezték.
A Szmerdán híd helyreállításánál a pályaszerkezeti károsodás miatt a
kőboltozat megerősítésére, új pályaszerkezet, szegélyek és korlát építésére is sor került, a patakmeder egyidejű kotrásával, a károsodás közvetlen kiváltó okát képező bedőlt fa eltávolításával, a meder eredeti
állapotának helyreállításával.
A közbeszerzés során kiválasztott kivitelező a Bridge építőipari és Közúti Szolgáltató Kft. volt, a beruházás értéke nettó 41 millió Ft.

korszerűsítési munkák együttműködő
a püspökmajorban
a lakosság

korszerűsítési munkákat végez a távvezetékrendszer Hamvas Béla
utcai részén a Fűtőmű július 24-től augusztus végéig. A munkák miatt
a szolgáltatásokban fennakadások lehetnek, azonban a korszerűsítés
a fogyasztók jobb ellátását szolgálja.

Tisztelt Fogyasztók!

2017. július 24-től 2017. augusztus 30-ig korszerűsítési munkákat végzünk a Hamvas Béla u. 20-30. sz-hoz tartozó távvezetéken.
Elsődleges célunk, hogy minél biztonságosabb szolgáltatást nyújtsunk
Önöknek.
A munkálatokkal kapcsolatban előzetesen egyeztettünk a területen
érintett többi szolgáltatóval, ennek ellenére a kivitelezés folyamán nem
kizárható az ELMü és a TELEKOM vezetékek sérülése, mivel e szolgáltatók vezetékei több helyen érintik a TáVHŐ alagutat.
Ezzel kapcsolatban szakfelügyeletet kértünk az esetleges hibák azonnali elhárítására, de fennakadás a telefon-, internet-, TV- és áramszolgáltatásban így is előfordulhat.
A korszerűsítéssel kapcsolatos munkák érintik a nyomvonalon lévő
fákat és cserjéket is.
Törekszünk a lehető legteljesebb helyreállításra, de a kivágott növények
visszatelepítésére 2 méteres védőtávolságban nincs mód.
A munkálatokból adódó kellemetlenségek miatt kérjük szíves megértésüket! A korszerűsítés az Önök érdekeit szolgálja.

érdeklődés, probléma esetén a Városi ügyfélszolgálat 06 26/300-407
telefonszámán, a Fűtőmű 06 26/816-646 hibabejelentőjén vagy a
futomu@szentendre.hu e-mailen állunk rendelkezésükre.
VSzN zRT. FŰTŐMŰ

jó tapasztalatokról számoltak be az önkormányzat hatósági csoportjának tagjai. A közösségi együttélés szabályait ellenőrző nyári
körútjuk során felkeresett szentendreiek nyitottak, együttműködőek voltak, és kevés számban fordult elő szabálysértés.

Harasztiné Szabó Krisztina hatósági ellenőr elmondta, hogy a januártól működő csoport éves terv alapján végzi a városban az önkormányzati szabálysértések kivizsgálását. A téli időszakban a jég- és
síkosság-mentesítés ellenőrzése, tavasszal és nyáron főként a telkekről az útra kihajló ágak, gallyak, a rendezetlen területek felmérése a cél, ősszel pedig az utcanév- és házszámtáblákkal
kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzését végzik. A csoport
felügyeletébe tartozik a plakátok, falragaszok elhelyezésének, a forgalmi renddel és védelmi övezetbe behajtással, az engedély nélküli
útépítéssel, az üzletek nyitva tartásával, a közterületek használatával és a zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok ellenőrzése
is. Az ügyfélszolgálatra, illetve a közterület-felügyeletre befutó
e-mailek alapján is kivizsgálják az ügyeket.
A betartandó szabályokról a lakosságot több kommunikációs felületen is tájékoztatják, s amennyiben az ellenőrzések során szabálytalanságot tapasztalnak, felszólítást küldenek a szabálysértő
címére. Ha a visszaellenőrzés során továbbra is fennáll a szabálysértés, közigazgatási hatósági eljárást indítanak el, ahol már közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, melynek mértéke
magánszemélyek esetén 15-200 ezer forint, szervezeteknél 20 ezer
forinttól akár 2 millió forintig is terjedhet.
Eddig 260 ellenőrzés megindítására került sor, melynek során 110et zártak le visszaellenőrzéssel, s az ellenőrzések nyomán kiderült:
a legnagyobb rend a Pannónia-telepen van, valamennyi felszólításnak eleget tettek a polgárok. Pismány óriási területének ellenőrzését több ütemben végzik, az első ütem során 27 esetben tártak fel
szabálytalanságot, a kiküldött felszólítás nyomán 22-en már rendezték a területet.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet az alábbi helyen érhető el:
http://pmh.szentendre.hu/magyar/varoshaza/onkormanyzat/egyseges_szerkezetu_rendeletek

új lakossági térinformatikai rendszer
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július végére elkészült a város új, jóléti informatikai fejlesztése. A városi honlapról elérhető új térinformatikai rendszer olyan, web böngészőben
megnyitható alkalmazás, melynek segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik helyek, ingatlanok keresésére a térképen, illetve információk
lekérdezésére Szentendre területén. Az új rendszernek köszönhetően a városfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos valamennyi információ egy csokorba gyűjtve megtalálható a honlap felületén.

Az új rendszer jelentősen megkönnyíti a szentendreiek életét, hiszen a felület menüpontjairól egyszerűen elérhetőek a leghasznosabb információk. A Szentendre térinformatikai
rendszere pontra kattintva a böngészést segíti
egy praktikus súgó is a jobb felső sarokban,
ami mindent funkciót megmutat.
A felületen keresztül lehetőség nyílik helyrajzi
számok és utcanevek keresésére, térkép
nyomtatásra és korlátozott mérésekre. A
rendszer mobil eszköz böngészőjében is mű-

testületi hírek

A július 27-én megtartott rendkívüli ülésen 14
napirendi pontról tárgyaltak a képviselők,
ezek közül a legfontosabbakat közöljük.

Szeptembertől új
településrendezési eszközök

Júniusban zárta a képviselő-testület a Szentendre új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Terv (TSzT), Szentendre
építési Szabályzata (SzéSz) és Szabályozási
Terve (SzT) – véleményezési eljárását. A tervezeteket végső szakmai véleményezésre továbbították az állami főépítésznek, aki
megküldte a záró szakmai véleményét, amelyek alapján korrigálták a terveket. A hatálybalépés napja 2017. szeptember 1. lesz.

pályázatok

• Kiírásra került az „Önkormányzati tulajdonú
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében"
című pályázati felhívás, melyen önkormányzatunk is indulni kíván. Két pályázat benyújtását
tervezik: egyrészt a Bükköspart 27. sz. alatti
háziorvosi rendelő belső átalakítását az ügyelet
elköltözésével felszabaduló helyiségek felhasználásával, másrészt a Paprikabíró u. 18.
sz. alatti (cukrászda melletti) ingatlan felújítását, ahol a három fogorvosi rendelő és orvosi
ügyelet számára alakítanánk ki megfelelő körülményeket. Az épület ilyen célú hasznosítása
számos előnnyel jár. Egyrészt a jelenleg a SzEI

ködik, így helyszíni megbeszélések, vagy városi séták, városnéző túrák alkalmával is hasznos információk nyerhetők.

A rendszerből elérhetők az alábbi térképek és
hátterek:
Térképek:
- szabályozási objektumok
- építési övezetek
- kataszteri alaptérkép raszter formátumban, helyrajzi számok nélkül
épületében helyet kapó fogászati rendelés
meghosszabbított rendelési időkkel fogadhatja
betegeit, egyúttal az ott felszabaduló helyiségek a szakellátási tevékenységek bővítését is
segíthetik. Másrészt a Paprikabíró utcai ingatlan könnyen megközelíthető, és közvetlen mellette parkoló is van. A támogatás maximális
összege 200 millió Ft, a szükséges saját forrás
összege maximum 60.536.000 Ft. . A projekt
megvalósítása várhatóan 2018. I. negyedévében kezdődhet meg.

• Jóváhagyta a Képviselő-testület a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
Megye területén” című pályázaton való indulást
a Belváros csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése érdekében. A pályázat 5%
önerőt igényel. Az igényelhető maximális támogatás 300 millió Ft, az önrész pedig (kerekítve)
15,7 millió Ft lenne.

tanteremfejlesztés
az Izbégi iskolában

Magyarország Kormánya a közelmúltban döntött az Izbégi általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről. A jelenlegi
információk alapján hat tanterem létesítése
van tervbe véve, mely 2018-ban állami beruházás keretében valósulhat meg. A fejlesztés
kapcsán az Önkormányzat előzetes együttműködési megállapodást köt a beruházás lebonyolítóival, a Nemzeti Sportközpontokkal,
illetve a Váci Tankerületi Központtal.

- háziorvosi körzetek
- gyermekorvosi körzetek
- buszmegálló kataszter
Hátterek:
- szabályozási terv
- fedvénytervvel érintett területek
- Tófenék városrész fedvényterve
- ortofotó
- illetve néhány ingyenes térképszolgáltató
térképei (Bing, Open StreetMap)
Ezen felül lehetőség nyílik a Google Street
View utcaképeibe történő átnavigálásra, illetve
mobil eszközön pozíció meghatározására.
A belső térinformatikai rendszerrel párhuzamosan a felület folyamatosan fejlődik és frissül új rétegekkel és új térképekkel.

A kivitelező, a város informatikai irodája a
térinformatikai keretrendszer kialakítását,
a publikus térképek és hátterek feltöltését
végezte el, melyet a város saját forrásból
ﬁnanszírozott az éves költségvetési keretből.
A kialakítás 190 500 Ft-ba került, a szolgáltatás éves díja 294 640 Ft.
Próbálja ki a város új térinformatikai rendszerét a honlapon: http://szentendre.hu/varosfejlesztes/foepiteszi-iroda/

Rendeletmódosítás

Az önkormányzati lakásrendelet 2017. június
21-én hatályba lépő módosítását követően
további felülvizsgálat történt, mely során néhány hasznos tartalmi és adminisztratív kiigazítást javasoló észrevétel érkezett, így ezek
alapján a képviselők ismételten módosították
a rendeletet.

új hasznosítás

A képviselők döntöttek a Dumtsa Jenő u. 9.
szám alatti, egykori szociális bérlakások, valamint a Fő tér 2-5. sz. alatti, a Ferenczy Múzeumi
Centrum használatában lévő üzlethelyiségek
bérbeadási módjának változásáról.
A testület a kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlanoknál fontos szempontnak tartja, hogy a
város arculatába, összképébe illeszkedő üzletek, vendéglátó egységek jelenjenek meg. Az
eddigi gyakorlat, mely kizárólag a legmagasabb
bérleti díjat vette ﬁgyelembe az elbírálásánál,
azt eredményezte, hogy esetenként ugyan a
meghirdetettnél magasabb áron adták bérbe az
ingatlant, de azt később a bérlő nem tudta ﬁzetni, így az újból üresen álló helyiség rontotta
a város összképét. Ezen a gyakorlaton kívántak
most úgy változtatni, hogy a történelmi belvárosban lévő ingatlanoknál a bérleti díjbevétel
mellett ugyanolyan fontosnak tartják a tervezett hasznosítást is. A pályázóknak be kell mutatniuk a felhívásban megjelölt hasznosítási
célok tervezett megvalósítását, illetve mellékleteként „Kulturális koncepciót” kell benyújtaniuk.
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térﬁgyelő kamerák
kilenc új helyszínen

július közepétől üzemelnek az új kamerák,
melyekkel az önkormányzat a térﬁgyelő
rendszerét bővítette. A kamerák elhelyezését
a tavasztól június végéig zajló utcafórumokon
is kérték a lakók.

Kilenc helyszínen telepítettek mobil, 4G adatátvitellel működő kamerákat a város különböző pontjain. A kamerák 2017. július 10-től
üzemelnek a Barackos u. – Kömény u. régi
buszfordulónál, a Barackos u. – Tátika u. kereszteződésénél, az Ipar utcában (3 db), a Cseresznyés u. – Pismány u. sarkán, az Ady E. u.
– Várkonyi z. u., az Ady E. u. – Barackvirág u.
sarkon és a Boldogtanyai utcában.
A város öt helyszínén kerültek felfestésre a Szentendrei TDM iroda által
A kamerarendszer bővítésének fő célja a sza- tervezett útbaigazító nyílak, melyekkel a hozzánk érkező turisták eligabálytalan behajtások ellenőrzése, illetve a sze- zodását szeretnék elősegíteni.
lektív tárolók környezetének ﬁgyelése.
Térﬁgyelő rendszer kialakítása: Barackos u.
buszforduló, szelektív tárolók
Rendszámfelismerő rendszer kialakítása: Pismány, Petyina, Boldogtanya, Ipar utca

útbaigazító nyilak

A 4.090.260 Ft + áfa értékű beruházást a
város saját forrásból ﬁnanszírozta. A kivitelező a B-ANGEL Biztonsági Szolgálat Kft. volt,
a műszaki átadás-átvétel 2017. július 10-én
zajlott.

Ügyfélfogadási szünet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. július 31. – augusztus 11.
között igazgatási szünetet rendelt el, így ezen időszak alatt a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünetben a Városi ügyfélszolgálat munkatársai
készséggel állnak rendelkezésükre, kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak hozzájuk bizalommal személyesen a 2000
Szentendre,
Dunakorzó
18.
szám
alatt
vagy
a
26/300-407-es telefonos és az ugyfelszolgalat@szentendre.hu email elérhetőségen.

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

DR. GERENDáS GáBOR
JEGyzŐ

újra kuponfüzet

A tavalyi év pozitív fogadtatása után a Szentendre és térsége tdm
idén is elkészítette a Szentendrei kuponfüzet kiadványát, melyben kiki megtalálhatja a a számára legkedvesebb ajánlatot.

Hogyan lehet hozzájutni a kuponfüzethez? Térjenek be a hét bármely
napján a Tourinform Irodába, látogassanak el a Szentendrei Teátrum
bármely bemutatójára, hajózzanak a Mahart hajóin, járják körbe a Ferenczy Múzeumot, vegyenek részt a Skanzen nyújtotta szabadtéri programokon vagy csak töltsenek el egy kellemes délutánt, majd vacsorát
Szentendrén, és a füzetben szereplő szolgáltatók megajándékozzák
Önöket az alábbi kuponfüzettel. Teszik mindezt annak reményében,
hogy még több élménnyel és számos kedvezménnyel gazdagodhasson
mindenki, amikor a városban jár.

Sétálunk, sétálunk…

Fedezd fel Szentendrét! címmel jelent meg a Tourinform
Irodát működtető Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt
Kft. legújabb kiadványa, amely a többféle tematika alapján kialakított városismereti sétákról, valamint a Skanzenről és hajós programokról is nyújt információt.
Ráadásként helyi szolgáltatók ajánlatait is tartalmazza:
a kedvezmények a füzet felmutatásával vehetők igénybe.
A füzetben bemutatott séták során mindenki – korosztályának és érdeklődési körének megfelelően – megismerheti városunk egy-egy kiemelkedő időszakának
történelmét. Ízelítő a kínálatból: Szentendre, a művésze-

tek városa (Festők, képek és ami mögöttük rejlik); A
szerb Szentendre (Szentendre felvirágoztatói); Gasztroart séta (Hozd magaddal kedvenc villád!); Időutazás
(Kincskereséssel egybekötött meseséta a család minden
tagjának; Szentendrei perspektívák (Hozzon magával
fényképezőgépet!); A szentendrei szőlőtermesztés nyomában (Borkóstolással egybekötött városismereti séta);
A Belváros mélyén (Pinceséta Szentendre alatt); Szentendre, te édes! (A város legﬁnomabb édességeinek nyomában).
A programokról bővebb információt a hét minden napján
nyitva lévő Tourinform irodában lehet kapni személyesen, online vagy telefonon: Dumtsa J. u. 22., (26) 317965, tdm@szentendre.hu.

Rangos díjat kapott
Szakács Imre
2017 | július 31.

Szakács Imre festőművész, a Szentendrei Régi művésztelep kulturális
egyesület elnöke Arany paletta díjat vehetett át július 14-én az
európai művésztelepek Szövetségének elnökétől az olaszországi
klausenben megrendezett ünnepélyes gálavacsorán. A díjjal a festőművésznek az európai művésztelepek Szövetségében 13 évig alelnökként elvégzett kiváló és páratlan munkáját ismerték el, „mellyel
hozzájárult az egyetemes európai kultúra megőrzéséhez, és megerősítette az európai művésztelepek legnemesebb hagyományait”.
Szakács Imre, aki 2005-ben kapta meg városunktól a Pro Urbe Díjat,
2013-ban pedig Szentendre város díszpolgára kitüntető címet, lapunknak elmondta, hogy bár munkájában soha nem az volt számára a mozgatórugó, hogy valamilyen díjat kapjon, de természetesen igen jó érzés,
ha a munkáját így is értékelik.

„Minden kis apróságért hálás vagyok, és nagyon tudok örülni, hogyne
tudnék a nagyobb horderejű dolgoknak. Nem véletlenül az egyik kedvenc mondásom, hogy tanuljunk meg arra vágyni, ami a miénk. Ez az
év különösen elhalmozott csodákkal, amire igazán nem vágytam,
mégis megadatott. Az Arany Paletta Díj különös helyet foglal el ezek
között, mert ebben egy európai szervezet, az Európai Művésztelepek
Szövetségének nemzetközi bizottsága döntött. Valószínűnek tartom,
hogy a díj odaítélésében nagy szerepet játszott az INNOART kiadásában megjelent 7x7 című könyvem is, mely hét művésztelepen – Szentendre, Nagybánya, Barbizon, Ahrenshoop, Murnau, Balestrand, Goa –
készült alkotásaimat mutatja be. Az azonos című kiállításom október
11-én nyílik a MANK rendezésében a Szentendrei Régi Művésztelep
MANK Galériájában (Bogdányi u. 51.), ahova mindenkit szeretettel
várok” – mondta a festőművész.

KULTÚRA

városunk szentendrei
szemmel

Kedves Szentendrei Polgárok,
kedves Szentendrei Közösségek!
Elvonatkoztatva a képeslapok,
prospektusok, útikönyvek világától,
a vendégeskedő turisták tekintetétől:
arra hívunk, arra kérünk Benneteket:
itt lakóként, itt élőként
a mindennapokban itt járva-kelve,
az ünnepeket itt megélve
mesélj nekünk Szentendréről
mint természetadta,
s emberalkotta lakóhelyről,
mi, miért fontos és szép neked?
Legyen bár kedves ház vagy részlet,
kapu, udvar, kilátóhely,
utcácska vagy gyümölcsöskert,
mondd el, mit mesél Neked?
rajzold le, vagy lefestheted,
montázsolj vagy fotografálj,
lehet tárgy és lehet emlék:
Milyen a te Szentendréd?
Mikor érzed ide tartozónak magad,
miért szereted a városodat?

Személyes élményeivel, emlékeivel, képeivel megajándékozhatja
az itt élők közösségét, ha eljuttatja azt nekünk szeptember 15-ig,
formai megkötések nélkül. Az összegyűlt anyagból kiállítást rendezünk, mely inspirációként szolgál a készülőben lévő Településképi Arculati Kézikönyvhöz.
A képek, rajzok átadása történhet személyesen, vagy megküldhető
postai úton Szentendre Város Önkormányzata, Főépítészi
Kabinetnek címezve, valamint elektronikus levélben a
foepitesz@ph.szentendre.hu címre.
Köszönettel: Főépítészi Kabinet

A képen balról jobbra Szakács Imre, Stefan Schwenke, Pierre Bedouelle

Az angol nyelvű oklevél magyar fordítása

Tiszteletbeli oklevél
Szakács Imre L. Úrnak
Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület

az Európai Művésztelepek Szövetségében hosszú ideje végzett kiváló
és páratlan munkájáért, mellyel hozzájárult az egyetemes európai
kultúra megőrzéséhez, és megerősítette az európai művésztelepek
legnemesebb hagyományait.
Kiváló munkája elismeréseképpen megkapja az
Arany Paletta Díjat
Brüsszel, 2017. július 15.

Stefan Schwenke
elnök

Pierre Bedouelle
főtitkár

mi is az a településképi Arculati kézikönyv?

Szentendre Önkormányzata megkezdte a településképi
arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.
A képviselő-testületnek a településkép védelméről szóló törvénynek megfelelően és a település építészeti karakterének
minőségi alakulása érdekében helyi településképi rendeletbe
(TER) kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A
településképi rendelet szakmai megalapozására településképi
arculati kézikönyvet (TAK) kell készíteni.
Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos
fontosabb elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez
illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az
évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat.
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A Co-opera első operabemutatója Szentendrén!
KULTÚRA
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Foók: Deim Balázs
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helyén, ahol közel 50 év alatt az opera és színházi szakma krémje fordult
meg, most ismét nagyszabású előadást láthat a közönség.”
„Az idei év Rossini születésének 225. évfordulója, melynek ünnepén a
római operaházban láthattam a jubileumi előadást. Ott is együttműködésben jött létre a produkció a torinoi, trieszti és pármai társulattal, de
míg ott egyfajta luxus volt, hogy a létrejövő kiváló előadás csak kevesekhez jutott el, mi az együttműködéssel több vidéki városba is eljuttatjuk a produkciót” – foglalta össze Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti
Színház főigazgatója a projekt célkitűzésének lényegét.
„25 éve fantasztikus sztárcsapattal mutattuk be Rossini vígoperáját
Szentendrén. Az idei bemutató ennek remake-je, de ugyanakkor eszelősen korszerű, sziporkázóan mai előadás. Beumarchais nyomán Sterbini eredetileg rendkívül hétköznapi nyelvre ültette át a darabot.
Galambos Attila fordítóval mi is a mai szóhasználattal, fordulatokkal
hozzuk közel napjainkhoz a darabot, sokszor akár meghökkentő
módon. Friss, ízig-vérig mai előadás!” – mondta el a produkcióról Kerényi Miklós Gábor, a darab rendezője.
A szentendrei bemutató után A sevillai borbély november 17-én a Szegedi Nemzeti Színház, december 6-án a Budapesti Operettszínház, és
a jövő évben, február 3-án a Győri Nemzeti Színház közönsége előtt
mutatkozik be.
Sz. N.

Szentendre Fő tere volt az első állomása július 28-29-én annak az
egyedülálló operabemutató projektnek, mely öt előadóművészeti
szervezet együttműködése révén jött létre. A világ egyik legismertebb
operája, Gioachino Rossini: A sevillai borbély című műve került színpadra kiváló szólisták interpretálásában.

A bemutató előtt adott sajtótájékoztatón Vadász Dániel, a Co-Opera
igazgatója felidézte a hosszú és rendkívül sok egyeztetéssel, tervezéssel, szervezéssel járó folyamatot, melynek révén megszületett a szellemi-gazdasági együttműködés a kulturális intézmények, szervezetek
között. A Szentendréről indult ötlet nyomán a Szentendrei Teátrum, a
Szegedi Nemzeti Színház, a Budapesti Operettszínház, a Győri Nemzeti
Színház és az Operettissima Nonproﬁt Kft. „szövetségével” útjára indulhat a projekt, melynek célja a világhírű operák koprodukciós bemutatása országszerte. „Az opera és a zenés színházi műfajok szoros
rokonságban vannak, s meggyőződésünk, hogy az operának is ki kell
törnie elefántcsonttornyából. Célunk, hogy minél többen hallgathassák.
Reméljük, hogy az együttműködésünk hosszú távú lesz, és óriási öröm,
hogy már az első évadban 45 előadást láthat a közönség.”
Gyürk Dorottya alpolgármester elmondta, a szentendreiek több évtizedes vágya valósult meg idén nyáron azzal, hogy a felejthetetlen főtéri
operaelőadást újraidézte a Teátrum és a Co-Opera.
Tudvalevő, hogy az opera drága műfaj, komoly erőteljesítmény a társulatoknak színpadra állítani a műveket. A kooperáló előadóművészeti
szervezetek kompromisszumok nélküli, kiváló előadásokat hoznak létre,
hiszen mindenből a legjobb minőséget választhatják, a díszletektől a kiváló előadókig. Mint Vasvári Csaba, a Szentendrei Teátrum igazgatója
kiemelte: „Szentendre önerőből nem tudott volna operaelőadást színpadra állítani, hiszen a Teátrum éves költségvetése közel azonos az előadáséval. Vadász Dániellel az együttgondolkodás gyümölcse a példa
nélküli, modell-együttműködés. A hazai színjátszás emblematikus szín-
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Ismét csodás hétvége volt Szentendrén, július 22-23-án a 13. Ister
Napokon!

A Szentendre helyi hagyományaira épülő népszerű fesztivál csúcspontja idén is a különleges, zenés gyertyaúsztatás páratlan látványossága volt szombat este. A gazdag programsorozat és a fesztivál
főszereplője, a Duna, azaz az Ister rengeteg látogatót vonzott. Számos
vízi és vízparti program közül lehetett válogatni: napközben evezős és
sportversenyek, a parton játékos programok zajlottak. A programok
között az Egészséges Városért Közalapítvány egészségkamionjába
beugorhattak az érdeklődők, ahol 35 féle átfogó szűrővizsgálatot
végeztek. A gyerekeket rajzverseny, tombola, mutatványosok, színházi
programok várták, készíthettek üzenettutajt és süthettek kürtős kalácsot. Fantasztikus koncertet adott a Szeder zenekar, Szabó Enikő és
zenekara, Borbély Mihály Polygon, Petruska, a Cimbaliband és Danics
Dóra. A Duna-korzón szombaton koraeste a görög táncházban már
hatalmas tömeg hullámzott az Akropolis Compania zenekar és az
Ellinizmosz Táncegyüttes műsorán, és a gyertyaúsztatás után a koronát
a Vujicsics együttes tette fel a rendezvényre: varázslatos hangulatot
teremtve az önfeledt kólózáshoz. A vasárnapi fesztiválzáró koncertet
a hallatlan proﬁzmussal játszó Góbé zenekar adta, a színpad előtt
táncoló közönség hálás tapsa kíséretében.

Szentendre felett az ég

meGFeStett HázAk – klASSzIkuS ÉS új kÉpek

Szentendre, a hegyek övezte, mediterrán hangulatú kisváros
látványát – barokk templomait, szorosan egymáshoz tapadó színes
házait, girbegurba, kockakövekkel kirakott utcáit, kis tereit, szűk sikátorait festők generációi örökítették meg. A város jellegzetes képe vált
a szentendrei festészet hagyományos témájává, úgynevezett ősmotívumává – akár felülnézetből ábrázolva az egymásra tornyosuló jellegzetes háztetőket, akár a szűkebb térben ábrázolt utcaképeket. A
festményekről, graﬁkákról olvasható le, hogyan is nézett ki az adott kor
Szentendréje. A Szentendrei Képtár a közelmúltban megnyílt remek
tárlatán klasszikus modern és kortárs város-és utcaképeket láthatunk.
A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből válogattak a múzeum
munkatársai – ismert vagy ritkán látott, gyakran felfedezés számba
menő „megfestett házakat”.

Aknay János, ámos Imre, Anna Margit, Bálint Endre, Balogh László, Bánáti Sverák József, Barcsay Jenő, Bereznai Péter, Boromisza Tibor,
Czimra Gyula, Deli Antal, Diener-Dénes Rudolf, efzámbó István, Gálffy
Lola, Göllner Miklós, Jeges Ernő, Kmetty János, Korniss Dezső, Modok
Mária, Onódi Béla, Szánthó Imre, Szántó Piroska, Vajda Lajos és Vörös
Géza Szentendre ihlette festményeit, graﬁkáit és kollázsait csodálhatják meg a látogatók. Az elmúlt közel száz év alatt festékkel vásznon,
krétával papíron megörökített házakat és tereket amatőr fotósok felvételeiből álló miniatűr tárlat egészíti ki – e hangulatos, régi fotók egészítik ki a festményeken, graﬁkákon és kollázsokon látható
városképeket.
A kiállítás 2017. augusztus 27-ig tekinthető meg, keddtől vasárnapig 10
és 18 óra között.

Modok Mária: Kígyó utca Szentendrén, 1932
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AuGuSztuS 4. pÉNtek, 5. SzomBAt, 20:00

Esőnap: augusztus 6., 7. Városháza udvara (Városház tér 3.)

GoGol: eGy ŐRÜlt NAplÓjA

Az előadás a Katona József Színház, a FüGE, az Orlai Produkciós Iroda és a szegedi Maszk Egyesület
együttműködésében jött létre
popriscsin: keresztes tamás
Rendezte: Bodó Viktor
Gogol Egy őrült naplója című pétervári elbeszélését Bodó Viktor állította színpadra. A történet főszereplőjét,
a realitásérzékét folyamatosan elvesztő, már eleve labilis valóságérzékelésű hivatalnokot Keresztes Tamás
játssza, aki nem először kap főszerepet Bodó előadásaiban. Az Egy őrült naplója új változatának szövegkönyve több fordítás és az eredeti orosz példány összevetésével készült. Keresztes Tamás mellett az előadás
másik fontos szereplője az akusztikai környezetet és atmoszférát teremtő loop lesz, melynek segítségével
élőben születik meg az előadás zenéje.
Mi vagyunk őrültek, vagy a világ őrült meg körülöttünk? – erről is szól Gogol 1834-ben játszódó története.
A kérdés most is ugyanolyan aktuális.
Belépőjegy: 3500 Ft

AuGuSztuS 6. vASáRNAp, 20:30

Ferenczy Múzeum udvara (Kossuth Lajos u. 5.) Esőhelyszín: Városháza díszterme (Városház tér 3.)

SWeet CHARIty – AukSz ÉvA koNCeRteStje

Neil Simon - Cy Coleman - Dorothy Fields nyomán írta: zöldi Gergely
Charity: Auksz Éva
Dramaturg: zöldi Gergely
Rendező: Őze áron
Charity alakját először Federico Fellini alkotta meg a Cabiria éjszakái című ﬁlmjében. Ennek alapján készült a
világhírű musical, Auksz éva pedig különleges feladatra vállalkozott, amikor egyszemélyes koncertszínházat
hozott létre, melyben nemcsak Charity, hanem – a nézőket is segítségül hívva – a többi szerep is életre kel.
Keserédes komédia és szívemhez nagyon közel álló előadás született – meséli Auksz éva. – Komoly nehézség, hogy egy pillanatra sem lehet kiengedni, 80 percig kell magas hőfokon égni, ami roppant kimerítő. Az
előadás azonban mindenért kárpótol, mert ez a mese nagy tanítás az életről, kapcsolatokról, férﬁakról és
nőkről. Mégpedig úgy, hogy egy percig sem ítélkezik. éppen olyan, mint Charity: édes és szerethető.
Az est hossza: 1 óra 20 perc
Belépőjegy: 3000 Ft

AuGuSztuS 20. vASáRNAp, 20:00

Városháza udvara (Városház tér 3.) esőhelyszín: Pest Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka u. 7.)

RáAdáS BoBAN mARkovIĆ oRkeStAR koNCeRt!

A nagy érdeklődésre tekintettel ráadás Boban Markovic Orkestar koncert lesz Szentendrén! A 19-i fellépés
jegyei percek alatt elfogytak, így a világhírű zenekar 2017. augusztus 20-án is látható a Városháza udvarán.

A Boban Marković Orkestar mindent elért, amit zenekar elérhet a világ ezen szegletében; díjak sokasága,
több százezer eladott lemez, klub- és fesztiválkoncertek százai, rajongók tízezrei követik örömzenélésüket,
bárhol is játszanak Európa országaiban… Boban már vagy két évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít,
honi rajongótáborát tekintve pedig állíthatjuk, hogy Magyarország legnépszerűbb trombitása is!
A Boban Marković Orkestar legújabb, The Promise című lemezével Boban zeneszerzőként is jelentős sikert
könyvelhetett el, és azt is tanúsította, hogy folyamatosan kutatja a Balkán cigányzenéjének más zenei műfajokkal és kultúrákkal való kapcsolódási pontjait.
Belépőjegy: 4200 Ft

w w w. s z e n t e n d r e i t e a t r u m . h u
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– Geometria
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Aknay jános festőművész és Ézsiás István
szobrászművész konstruktív munkáit állítják
ki a mANk Galériában, Szentendrei Régi művésztelep (Bogdányi utca 51.).

A kiállítást Novotny Tihamér művészeti író
nyitja meg augusztus 16-án, szerdán 18 órakor, közreműködnek: Marosz Diána és Marosz
Ajna (furulya). A tárlat megtekinthető szeptember 10-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén 10 és 17 óra között.

Aknay János Kossuth-díjas festőművész a
szentendrei progresszív festészeti hagyományok, az Európai Iskola szellemi örökségének
jelentős folytatója, a klasszikus konstruktív
szemléletű magyar festészet egyik meghatározó alakja. Ebben a szellemben alkotott műveiből állít ki a Pannonia – Geometria címmel
nyíló kiállításon.

ézsiás István szobrászművész a kortárs
konstruktív szobrászat jelentős alkotója. Kassák, Malevics, Moholy-Nagy és Schöffer szellemi hagyatékához, kelet- és nyugat-európai,
amerikai és hazai kortárs törekvésekhez kapcsolódnak munkái. Kiállított művei geometrikus alakzatokból létrehozott fekete acél, króm
és színes plasztikák.

Nagybányától
Szentendréig

kiállítás nyílt válogatott remekművekből az
erdész Galériában (Bercsényi u. 4.) július 27én. A tárlat megtekinthető szeptember 30-ig
hétfő kivételével minden nap 10-18 óra között ingyenesen.

A magyar festészet első „modern” felfogása
és alkotói köthetők Nagybányához, pontosabban a Nagybányai Művésztelephez. Különösen Czóbel Béla 1906-os képeinek
bemutatását követően következett be alapvető változás: a Párizsból megtért művész a
Fauve alkotásmódját hozta ide. Az akadémikus festészet hagyományaitól tudatosan
elszakadó festésmód az itt alkotók számára
ettől kezdve természetessé vált. Az 1800-as
évek végétől mintegy 100 évig tartó fénykorban minden kísérletező kedvű, illetve a korszellemnek megfelelni kívánó festőművész
megfordult itt hosszabb-rövidebb ideig.
A Trianont követő határkorrekciók miatt azután az itt folyó tevékenység megszakadt, és
újjáéledése részben a Szentendrén létrehozott
művésztelepen vált lehetségessé. Itt azután
sok olyan művész telepedett le, illetve kötődött a városhoz, akik Nagybányán is alkottak
már, mint például Ilosvai Varga István, a Ferenczy család, Kmetty, Paizs Goebel, Perlrott,
Vörös Géza vagy Czóbel Béla.
A második világháborút követően létrejött Európai Iskola tagja szintén Szentendréhez kötődtek. Ez a rövid életű, de nagy hatású
művészcsoportosulás vitte tovább a korszerű
művészet alkotásának vágyát és gyakorlatát.
Természetes, hogy a hazai gyűjtemények létrehozói, tulajdonosai kollekciójában a nagybányai és a szentendrei művészek művei
kiemelten szerepelnek. A most bemutatott
művek alkotói: Ilosvai Margit, Gráber Margit ,
Czóbel Béla, ziffer Sándor, Perlmutter Izsák,
Bálint Endre, Anna Margit, Ország Lili, Kmetty
János, Barcsay Jenő, Perlrott Csaba Vilmos,
Vörös Géza, Gadányi Jenő. Mintegy 30 mű
idézi ezt a korszakot – a teljesség igény nélkül
–, ezúttal dr. Virág Péter gyűjteményéből szemezgetve.
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doszkocs zsuzsa
kiállítása
a p’Art moziban

Immár hagyományosan, augusztus közepén
ismét a p’Art moziban nyílik kiállítás doszkocs zsuzsa festőművész képeiből. Az augusztus 12-én, szombaton 17 órakor nyíló
kiállításon legújabb képeit mutatja be a művész.
Doszkocs zsuzsa 20 éve légzésrehabilitáción
él, betegsége ellenére töretlen lendülettel
alkot. 1998-ban izomgyengeség miatt kómába esett – a sors az egyik kezével elvett
tőle: lélegeztetőgépre került, és azóta ágyhoz
kötötten él; a másik kezével viszont adott:
elkezdett alkotni. „Előző”, egészségesebb
életében még számítógép-programozóként
dolgozott, így amikor művei összegyűltek, és
érdemes volt bemutatni őket, honlapot készített, ahol megtekinthetőek versei, rajzai és
festményei (http://www.doszkocs-zsuzsa.hu).
Az évente sorra kerülő kiállítások alkalmával
nagy örömmel találkozik ismerőseivel, barátaival és szeretteivel. Erre az alkalomra legújabb képeiből állított össze szép sorozatot.

Indonéz nap
Szentendrén

Július 8-án, szombaton teljes napon keresztül
ismerkedhettek az érdeklődők az indonéz kultúrával a Dumtsa utcában. Az Art Kalamakara
kiállítás megnyitóján autentikus indonéz zenékkel, táncokkal és ízekkel ismerkedhettek a

látogatók. Az eseményt Ur Eleonóra batikfestő, galériatulajdonos szervezte, aki évek
óta csodálója az indonéz kultúrának. Galériájában (Ur Eleonóra Batik Galéria, Dumtsa Jenő
u. 15.) három olyan alkotó munkái láthatók,
akik már több alkalommal jártak Indonéziában, így alkotásaik magukban hordozzák a
szigetország ősi múltját és az európai gondolkodásmódot is.
Az Indonézia színes világát megidéző képek
július végéig voltak láthatóak Szentendrén, a
kiállítás ezután Budapestre megy, onnan pedig
Szegedre, mely a sorozat utolsó állomása. A
tárlatot az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövetsége is támogatta.

2017 | július 31.

Sikeresek voltak a magyar dj-k a csehországi Beats For love fesztivál versenyén. Öt kategóriából kettőt is hazai versenyzők nyertek
meg. edm/trance kategóriában a szentendrei dj mathias, azaz Hatalyák mátyás, a Ferences Gimnázium 17 éves diákja lett az első, aki
ezzel nemzetközi szereplésre is jogot nyert.

A Beats For Love a legnagyobb dance fesztivál Csehországban, idén
ötödik alkalommal rendezték meg Ostrava mellett egy történelmi ipari
parkban. A fesztiválon összesen több mint 380 induló vett részt, és
több mint 5000-en szavaztak a legjobb indulókra. Az öt kategóriában
cseh, lengyel, szlovák és magyar DJ-k csaptak össze, a tét az volt, hogy
felléphessenek a legnagyobb európai lemezlovasok mellett a fesztiválon. DJ Mathias mellett DJ Garami a House kategóriában jutott a döntőbe, majd a zsűri is őt választotta a legjobb előadónak. A győztesek
nyereménye fellépés a fesztiválon, illetve egy videóösszeállításban is
szerepelnek, amivel tovább népszerűsíthetik zenéjüket.
Hatalyák Mátyás a versennyel kapcsolatban elmondta, hogy a zene
mindig is nagy szerepet játszott az életében – hét éven át tanult gitározni, és négy évvel ezelőtt került az elektronikus zene az érdeklődési
körébe. A holland lemezlovas, Armin van Buuren zenei világa inspirálta.
„Armin zenéje nagyon magával ragadott, ekkor kezdett el érdekelni a
számítógéppel történő zeneírás és mixek készítése. A gimnáziumi

Negyedszázados
a Sziget!

A jubileumi, 25. Szigetre több mint 150 fellépő érkezik az idén olyan nagy nevekkel,
mint macklemore, a Biffy Clyro, pink, Birdy,
tycho, a major lazer, a Bad Religion.

Nagyszabású koncerttel állítanak emléket a
fesztiválon Somló Tamás tiszteletére. A kiváló
zenészt az LGT tagjaként ismerhették legtöbben, de korábban az Omega zenekarban, valamint számos egyéb formációban is játszott. A
tavaly elhunyt művészről méltó módon szeretne megemlékezni a család és a magyar zenész szakma. A Somló Cirqszt Novák Péter
állítja színpadra, a műsorvezető Tilla lesz, fellép többek között Charlie, az Animal Cannibals, Geszti Péter, Frenreisz Károly, Gerendás
Péter, Vitáris Iván (Ivan & The Parazol), a Blahaluisana, Bornai Tibor, Bródy János és a
Somló gyerekek.
A Nagyszínpadon őrületes bulit ígér a Major
Lazer fellépése. A Lean On-tól kezdve a Cold
Water-ig rengeteg fülbemászó világslágert
hallhatunk majd, a rajongóknak külön öröm,
hogy várhatóan év elején érkezik a legújabb,
negyedik nagylemezük is. Minden évben elké-

bulik rendszeres fellépője vagyok, de részt vettem már többek között
az A38 hajó egyik partyján, játszottam az Alcatrazban és »kisebb«, 2300 fős bulikban is. Eleinte csak magamnak zenéltem, de mára ez a
hobbi komolyabbá vált annál, mintsem hogy a négy fal között maradjon. A távolabbi jövőben mérnöknek készülök, de az biztos, hogy a zenélés mindig komoly helyet fog kapni az életemben. Ki tudja, mit
tartogat még számomra a jövő…” – árulta el Matyi.

pesztően látványos és emlékezetes End Show
zárja a Nagyszínpad programsorozatát, a 25.
fesztiválon ezúttal nemcsak a látvány, hanem
a hangulat is garantált, hiszen a fergeteges
bulijaikról híres páros, Dimitri Vegas & Like
Mike celebrálja a zárópartyt, különleges
tűzijáték-, fény- és lézershow kíséretében.
A Nagyszínpad korábbi sávjaiba érkezik majd
az egyik legnépszerűbb észak-ír indie zenekar,
a Two Door Cinema Club, és a huszonéves
indie-pop dalszerző-énekes, Tom Odell is.
Az A38 Színpadon lép fel Hollandia jelenleg
legnépszerűbb indie-rock zenekara, az új lemezével telt házak előtt turnézó Kensington,
ide jön a szupertehetséges és rendkívül sokszínű kanadai indierocker Mac DeMarco, de
fellép a nemrég alakult londoni alt-pop duó, az
Oh Wonder is. Visszatér a Szigetre a kaliforniai punk úttörőjének számító Bad Religion is,
akik 17. nagylemezüket jelentetik meg 2017ben. Az A38 Színpad hip-hop/elektronikus
zenei kínálatát erősíti a legendás sztárproducer, DJ Shadow, jön Izland egyik legizgalmasabb zenei kollektívája, a GusGus, de fellép az
egyszerre kaotikus-slágeres house-trap-ben
utazó GTA duó is. A keleti parti hip-hop érzést
pedig a huszonéves Vince Staples hozza el a
Szigetre.
A Petőﬁ Rádió - Telekom VOLT Fesztivál Színpadon a legjobb magyar zenekarok, a Budapest Park Tribute Színpadon a leghíresebb

cover együttesek, a MusicBox színpadon
pedig blues-os és singer-songwriter előadók
váltják egymást.
2017-ben először kimondottan a magyarországi világzenékre összpontosít a Világzenei
Nagyszínpad nulladik napi programja. Ezen a
napon hat kiváló zenekarunk lesz hallható: fellép moldvai csángó gyökerű transz-zenéjével
a zoord; elragadó bájú és roskadásig pörgő
paszabi cigányzenéjével a Parno Graszt; funkos-rockos „csángó-boogie”-jával a Kerekes
Band; a Balkán legsűrűbb rétegeit is felkavaró
tamburazenéjével a Söndörgő; végtelenül
sodró punkos ír kocsmazenéjével a Firkin; és
végül a folk- és partyzene eddig ismeretlen ötvözetét nyújtó Lajkó Félix feat. óperentzia.
A Cirque du Sziget programhelyszínén a kanadai Machine de Cirque azonos című produkciója, illetve a Cirque Alfonse Barbu című
előadása tekinthető meg. A szabadtéri színpadon ezúttal is olyan produkciók kaptak
helyet, melyek könnyűszerrel képesek megteremteni azt a különleges hangulatot és egyedi
interakciót a közönséggel, ami ezt a helyszínt
annyira jellemzi. Itt minden nap 16:00 és éjfél
között nevethetnek és ámuldozhatnak az érdeklődők a kenyai The Black Blues Brothers,
az olasz Circoriccio és Dario Rossi, vagy
éppen a québeci Mr. Banana előadásán.
A szabadtéri színpad műsorát minden nap félórás tűzzsonglőr-show zárja.

Fotók: sziget.hu

Szentendrei dj nyert a
Beats For love fesztiválon!
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Fél évszázada
a betegek
szolgálatában
VÁROS

XXXI. évf. | 14. szám

dr. Nagy István sebész főorvos 50 éve gyógyítja a beteget akupunktúrával. A jubileumi
év alkalmával az alábbi írás közzétételét kérték betegei és tisztelői, hogy kifejezzék tiszteletüket és szeretetüket.

Már fél évszázada, hogy dr. Nagy István a közel
5000 éves gyógymóddal, az akupunktúrával
megismerkedett. Szerencsénkre városunkban,
Szentendrén telepedett le, és 28 éve végez itt
gyógyító tevékenységet jó eredménnyel.
A főorvos úr elmondása szerint már ifjú korában felﬁgyelt erre az ősi gyógymódra. Intenzíven foglalkoztatta a minél tökéletesebb
elsajátítása, ennek érdekében több alkalommal utazott Kínába, ahol lehetősége adódott
kínai nagymesterektől megtanulni ezt a tudományt. Az akupunktúra igazán rendkívüli hatása és értéke a világháborúk alatt volt látható,
amikor a betegek ellátására egyáltalán nem,
vagy csak nagyon kevés gyógyszer és fájdalomcsillapító állt rendelkezésre. Megszámlálhatatlan azon esetek száma, amikor ennek a
módszernek a segítségével mentettek életet,
vagy csillapítottak fájdalmat.

áldotta azt a napot, amikor elindult ezen ősi
gyógymód elsajátításának útján, és sokszor
ugyan magányosan, mégis fáradhatatlanul és
nagy eredménnyel segíthetett a betegeken.
Azóta is sokszor hangoztatta: az akupunktúra
nem csodaszer, de csodákra képes.
Nála az emberbaráti szeretetből való gyógyítás
és segíteni akarás mindig első helyen állt, és
áll ma is. Orvosként nagyon jól tudja azt, hogy
betegség estén a gyógyszerek segítenek, és
szükség szerint alkalmazza is azokat, de tisztában van azzal is, hogy számos káros mellékhatásuk is van. Emberszeretete, lelkiismerete,
elkötelezett gyógyítani akarása sosem engedte meg, hogy ne tájékoztassa a betegeket
állapotukról és gyógyulási lehetőségeikről.

természettudománnyal
a közösség érdekében

Egy évvel ezelőtt egy – a képviselőnk, Fülöp zsolt által összehívott –
lakógyűlésen hangzott el egy kérés, hogy a buszfordulónál lévő rét védelmére helyezzen ki az önkormányzat táblát, mely jelzi, hogy a terület
védett. Ekkor jött az ötlet, hogy az iskolánk, a Szentendrei Református
Gimnázium természetkutató szakköröseivel felmérjük a terepet, és
tanösvény jellegű táblákat készítünk, mellyel felhívjuk a ﬁgyelmet a
terület védett értékeire. Szeretnénk ezzel megelőzni, hogy a területen
hulladékot rakjanak le.
A tervet összekapcsoltuk a Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázattal, melyről egy előző számban már beszámoltunk. Ennek a programnak a keretében feldolgoztuk a László-telepi árvalányhajas rét
védett értékeit, és elkészítettük a pályázat támogatásával a bemutató
táblákat. Ezek átadására június 27-én került sor.

Nekünk, betegeknek az a tapasztalatunk, hogy
a betegségek túlnyomó részében nagyon jó
eredménnyel tud az akupunktúrás kezeléssel
gyógyítani. Van olyan eset is, hogy a gyógyszeres kezelés nem segít, az akupunktúra viszont
igen. Hála a doktor úrnak, Szentendre és vonzáskörzetében hosszú évek óta ismertté válhatott a betegek körében ez a gyógyulási
lehetőség, és általa sokan önszántukból, saját
jól felfogott érdekükben élhettek és éltek is
ezzel a nem mindennapos lehetőséggel.
Sajnos hazánkban az akupunktúra által elérhető gyógyulási lehetőségről, annak áldásos
hatásáról az emberek nincsenek kellően tájékoztatva, a betegek többségéhez nem tud időben eljutni az ismeret. Szeretnénk, ha az
egészségügy központilag felkarolná ezt a
gyógymódot, és végre az egyetemeken kötelező tananyagként szerepelne, a betegek kellően tájékozódhatnának gyógyulási lehetőségeikről, és lenne választási lehetőségük,
hogy gyógyszeres vagy akupunktúrás kezeléssel szeretnének gyógyulni, és azt az Egészségbiztosító ﬁnanszírozná is.
Megköszönjük a doktor úrnak, hogy ezt a tudását nem külföldön, hanem hazájában, így
Szentendrén kamatoztatta, és bizalommal fordulhatnak hozzá a gyógyulni vágyók, akiken
lelkiismeretesen, készségesen segít is. Tisztelettel gratulálunk neki az 50 éven át tartó eredményes, lelkiismeretes gyógyító munkájához,
megköszönjük eddigi fáradozását, és kérjük,
hogy továbbra is ilyen nagy szeretettel, emberséggel folytassa akupunktúrás gyógyító tevékenységét.

Diákjaink az év során sok érdekes természettudományos foglakozáson
vehettek részt, de talán a legértékesebb része a programunknak az,
hogy megtapasztalhatták, hogy a tudományos munka segíti az emberek életét, fontos lehet az adott szűkebb közösség életében. Jó volt
látni, hogy az átadáson – a nagy hőség ellenére – megjelentek számára
örömet jelentett, hogy kérésük meghallgatásra talált, diákjaink pedig
büszkék lehettek arra, hogy a tudásukkal a közösséget szolgálhatták.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Nemzeti Tehetség Program,
Fülöp zsolt képviselőnek és Kudett Krisztinának, az önkormányzat
zöldreferensének, hogy programunkat támogatták.

A szentendrei Református Gimnázium diákjai és a programban résztvevő tanárai nevében:
DULAI TERéz
TANáR

Szakorvost keres a BRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság felvételt hirdet a BRFk Humánigazgatási Szolgálat egészségügyi osztály állományába, teljes munkaidejű szakorvos munkakör betöltésére.

Munkahely megnevezése: Budapesti Rendőr-főkapitányság,
1139 Budapest, Teve u. 4-6.

A beosztás betöltésének feltételei: orvosi egyetemi végzettség;
háziorvosi, belgyógyász vagy foglalkozás-egészségügyi vagy honvéd-, katasztrófa, rendvédelmi orvostani szakvizsga; érvényes működési, nyilvántartási engedély; magyar állampolgárság; büntetlen
előélet; egészségügyi alkalmasság

További információ: dr. Friedmann ágnes osztályvezető főorvos,
(06-1) 443-5208, 06-20-358-7588, fridmanna@budapest.police.hu

Táblaátadás a László-telepen

kő, fa, csigahéj, falevél, homok kompozíciók a duna partján, a lupatónál, a Bükkös-patakban… játék a látvánnyal a természet csendességében… dacolva az időkényszerrel, a „kell-el”, a presztízsversennyel… Önmagát művésznek nem tartja, mégis, ma ő az egyik
legismertebb land art művész magyarországon: kánya tamás.

Mindig szerette a vízpartokat, legszívesebben a kavicsokat nézegette, ahogy víztől
csillogva felfedték valódi színüket. Fotókat
is készített róluk, s egyszer, úgy négy évvel
ezelőtt egymásra tett párat a lapos, szép kavicsokból… megvárta, míg a Nap kellő szögben vetül rájuk, lefotózta, és örült a
látványnak… valahogy így kezdődött. Békásról gyakran lejárt a Római partra, hogy újabb
kövekben, uszadékfákban lásson meg valamit, ami mellett mindenki elment. De ő észrevette.
Sokáig nem tudta, miféle kategóriába sorolható az, amit csak úgy, a
maga kedvéért tett. Valaki azt mondta: ez land art. Valaki lefotózta és
sokan like-olták. Valaki egy kockás papírra azt írta: hű, de tetszik! és
otthagyta a kompozíció mellett. Pár nap múlva, mint egy vendégkönyvben, sokasodni kezdtek a lelkes bejegyzések. Valaki azt mondta: hogyhogy nem találom a képeket a neten? S bár idegenkedett tőle,
Facebook-oldalt is generált, ahová a fotóit feltette az alkotásokról.
„De sok ideje van!” – sokan csak így reagálnak műveire. Pedig Tamás
csak megerősíti az ősi tézist, hogy arra jut időnk, amire mi magunk
akarjuk. Egyszerűen él. Nem akar kényszeresen fogyasztani. Nem költ
drága okostelefonokra, ruházkodásra, minimálisra redukálta a rezsit,
biciklivel jár. Nem számolja perceket, amikor kavicsokat, uszadékfákat
keresgél. Az időt csak akkor érzi drágának, ha felesleges dolgokkal
telik. „A barátaim elhívnak sörözni, panaszkodnak, hogy semmire nincs
idejük, és bosszant, hogy ott ücsörgünk, miközben annyi mindent tud-
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nék építeni a parton.” Ahogy egy bizonyos T. H. Eriksen fogalmaz:
az időkímélő technológiák virágzása idején végleg az idő rabszolgáivá
lettünk.
Az emberek görcsösen ragaszkodnak mindenhez. Ő el meri engedni a
műveit, ha visszaveszi a természet: lerombolja a szél, elviszi a víz vagy
szétrúgja egy emberi láb. Inkább épít újat. Fárasztja is a „karbantartás”,
hiszen nehezen állják meg az arra járók, hogy ne nyúljanak az egymásra rakott kövekhez, a fadarabokhoz. Amikor jégoszlopokat rakott
ki a Rómain, tudta, hogy legfeljebb három napig állnak ott, mert ahogy
egymáshoz fagytak a darabok, ugyanúgy olvadtak is. Azért a kisebb
kompozíciókat gyakorta elbontja, s hazaviszi az alapanyagokat, hogy
legközelebb új formában éledjenek újra.
Aki tudatosan kutatja valamelyik vízparton Tamás kompozícióit, kevésbé éli át azt az érzést, amit ő keres: meglátni egy arcot a fatörzsben,
elmozdítani egy faágat, hogy sárkánnyá, madárrá váljon, egymásra
tenni és kiegyensúlyozni száz szürke követ, hogy toronnyá nőjön. és
vannak, akiknek nem tetszenek a munkái: „Ez minek?” „Megbontja a
táj egységét.” „Felesleges.” – mondják. Neki nem az. Számára ez az
építkezés egyfajta magányos, meditatív játék, ami formákból, fényekből és színekből áll, ami ugyan nem maradandó, de megismételhetetlen. Az alkotások csak a fotókon maradandóak, de, mint Tamás
fogalmaz „a képek nem képesek visszaadni, milyenek a valóságban”.
Fotóin is monumentálisnak tűnik néhány alkotás, pedig csak a jó szögből elkapott kép sugallja ezt.
Amikor a média felkapta, és sorra keresték meg a rádiók, tévék és hírportálok, megint a miértről faggatták. Mindenki valami elvont, mögöttes tartalmat keresett a kompozíciókban. Holott, mint minden
művészeti műfajban, itt is a szemlélőtől függ, mit lát bele. Volt, aki a
szakralitását emelte ki, mások jóga-meditációba fogtak a művek mellett a fövenyen, megint mások ős-afro-motívumokat képzeltek bele.
Igaz, Tamás mandalákat is készít falevélből, üres csigaházból, színes
kavicsokból, de nem azért, mert buddhista, csak ösztönösen ő is tudja,
a valóságban az anyagi dolgok csak átmenetiek, semmi sem állandó.
S amíg a mandala-kép elkészül, végtelen nyugalom szállja meg. Erről
a nyugalomról pedig nem akar lemondani, nem akar a pillanat zsarnokságának, a muszájnak engedni. Őszintén remélem, hogy nem karolja
fel egy menedzser, nem címkézi fel munkáit márkanévvel, nem épít ki
rá brand-et, és megtarthatja magának ezt a szabadságot.
Sz. N.

Fotók: Kánya Tamás

meglátni a semmiben
a mindent
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KULTÚRA

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 Centrum új szerzeményeiből (2000-2017)
Megtekinthető augusztus 15-ig

SzENTENDREI KéPTáR
Fő tér 2-5.
Szentendre felett az ég
meGFeStett HázAk – klASSzIkuS
ÉS új kÉpek
Megtekinthető augusztus 27-ig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00

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.
augusztus 16. szerda 18.00
pANNoNIA – GeometRIA
Aknay János festőművész és ézsiás
stván szobrászművész konstruktív
munkái
Megnyitja: Novotny Tihamér művészeti
író, közreműködnek: Marosz Diána és
Marosz Ajna (furulya)
Megtekinthető szeptember 10-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén 10 és 17 óra között
zSeBBeN HoRdott mŰvÉSzet
A MAOE Fotóművészeti Tagozatának
mobilfotó kiállítása

ERDéSz GALéRIA
Bercsényi u. 4.
NAGyBáNyátÓl SzeNteNdRÉIG
Válogatás dr. Virág Péter
gyűjteményéből
A kiállító művészek: Ilosvai Margit, Gráber Margit, Czóbel Béla, ziffer Sándor,
Perlmutter Izsák, Bálint Endre, Anna
Margit, Ország Lili, Kmetty János, Barcsay Jenő, Perlrott Csaba Vilmos, Vörös
Géza, Gadányi Jenő
Megtekinthető szeptember 30-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00–18.00
augusztus 25. péntek 21.00
All IN
Fábián Veronika ékszertervező
kiállítása
Megnyitja Grecsó Krisztián író, költő.
Lemezlovas: Mesterházy ákos
Megtekinthető szeptember 15-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00–18.00

P’ART MOzI
Dunakorzó 18.
augusztus 12. szombat 17.00
ÖRÖk BARátSáGok
Doszkocs zsuzsa kiállítása
Bevezetőt mond Kocsi László humánszervező, megnyitja Gombai zsóka fest-

ménybecsüs. A művész életútját bemutatja dr. Pénzes István. Közreműködik
Schmidt Ferenc és Végső Ildikó előadóművészek
Megtekinthető szeptember 7-ig a mozi
nyitva tartási idejében: hétköznap
8.00–22.00, hétvégén 14.00–22.00
PóTKULCS SzENTENDRE
Fő tér 11.
augusztus 10. csütörtök 19.00
dedukCIÓ – koNklúzIÓ
zarubay Bence kiállítása

APáTI GALéRIA
Kertész u. 10.
ApátI ABkARovICS BÉlA FeStŐmŰvÉSz emlÉkkIállítáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

SzíNHáz
AuGuSztuS 4. pÉNtek, 5. SzomBAt,
20:00
Esőnap: augusztus 6., 7.
Városháza udvara (Városház tér 3.)
GoGol: eGy ŐRÜlt NAplÓjA
Az előadás a Katona József Színház, a
FüGE, az Orlai Produkciós Iroda és a
szegedi Maszk Egyesület együttműködésében jött létre
Popriscsin: Keresztes Tamás
Rendezte: Bodó Viktor
Belépőjegy: 3500 Ft

AuGuSztuS 6. vASáRNAp, 20:30
Ferenczy Múzeum udvara
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme
(Városház tér 3.)
SWeet CHARIty – AukSz ÉvA
koNCeRt eStje
Neil Simon - Cy Coleman - Dorothy
Fields nyomán írta: zöldi Gergely
Charity: Auksz éva
Dramaturg: zöldi Gergely
Rendező: Őze áron
Belépőjegy: 3000 Ft

AuGuSztuS 13. vASáRNAp, 20:00
Ferenczy Múzeum udvara
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme
(Városház tér 3.)
mezeI máRIA: HoztAm vAlAmIt
A HeGyekBŐl
Tóth Auguszta önálló estje
A Nemzeti Színház produkciója
Mezei Mária: Tóth Auguszta
zenei szerkesztés és zongorán közreműködik: Szilassy Nelly
Rendező: Dávid zsuzsa
Belépőjegy: 3000 Ft

AuGuSztuS 18. pÉNtek, 20:00
esőnap: augusztus 21.
Városháza udvara (Városház tér 3.)
ANtoN p. CSeHov:
eGyFelvoNáSoS komÉdIák
1. A medve
2. A dohányzás ártalmairól
3. Leánykérés
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház vendégjátéka
Játsszák: Szűcs Nelli, Trill zsolt, Kacsur Andrea, Tóth László, Varga József
Fordította: Sík Endre
Díszlet-jelmez: Balla Ildikó
Színpadra alkalmazta és rendezte:
Vidnyánszky Attila
Belépőjegy: 3500 Ft
AuGuSztuS 20. vASáRNAp, 20:00
Városháza udvara (Városház tér 3.)
BoBAN mARkovIĆ oRkeStAR
Belépőjegy: 4200 Ft
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mozI

P'ART MOzI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
ﬁlmeknél egységesen: 1000 Ft!)

augusztus 7. hétfő
16:30 DzSUNGEL-MENTŐAKCIó (97’)(6)
családi ﬁlm
18:10 VALERIAN éS Az EzER BOLyGó
VáROSA (137’)(12) - Luc Besson ﬁlmje
20:30 SWINGERKLUB (99’)(18) - dán romantikus vígjáték
augusztus 8. kedd
17:15 VUK (74’)(6)- Dargay Attila ﬁlmje
18:35 Az UTOLSó HEGyCSúCS
(80’)(12) – (Van-e teljes élet? Mi a
halál?)
20:00 DUNKIRK (106’)(16)- Christopher
Nolan remek ﬁlmje Tom Hardy főszereplésével
augusztus 9. szerda
16.15 DzSUNGEL-MENTŐAKCIó (97’)(6)
18:00 SzERELMES SMS (107’)(12)
20:00 KINCSEM (121’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmje
augusztus 10. csütörtök
17.00 GRU 3. (90’)6)
18:35 BéBIBUMM (94’)(12)
főszereplő: Juliette Binoche
20:10 ATOMSzŐKE (115’)(18)
főszereplő: Charlize Theron
augusztus 11. péntek
17:00 GRU 3. (90’)(6)
18:35 DUNKIRK (106’)(16)- Christopher
Nolan remek ﬁlmje Tom Hardy
főszereplésével
20:20 VALERIAN éS Az EzER BOLyGó
VáROSA (137’)(12) - Luc Besson ﬁlmje

augusztus 12. szombat
14.00 GRU 3. (90’)(6)
15:40 VALERIAN éS Az EzER BOLGyGó
VáROSA (137’)(12) - Luc Besson ﬁlmje
18:05 ATOMSzŐKE (115’)(18)
f20:05 DUNKIRK (106’)(16)
augusztus 13. vasárnap
14:15 A MOGyORó- MELó 2. (92’)(6)
16:00 DzSUNGEL-MENTŐAKCIó
(97’)(6) családi ﬁlm
17.50 OLTáRI BAKI (94’)(16)
19:30 DUNKIRK (106’)(16)
20.20 ATOMSzŐKE (115’)(18)
augusztus 14. hétfő
16:50 DzSUNGEL-MENTŐAKCIó
(97’)(6) családi ﬁlm
18:30 SzERELMES SMS (107’)(12)
20:25 SWINGERKLUB (99’)(18)
augusztus 15. kedd
15.10 VUK (74’)(6)- Dargay Attila ﬁlmje
16.30 TESTRŐL éS LéLEKRŐL (116’)(16)
18:30 SWINGERKLUB (99’)(18)
20:15 éN éS A MOSTOHáM (117’)(16)
augusztus 16. szerda
17.10 VUK (74’)(6)- Dargay Attila ﬁlmje
18:30 BéBIBUMM (94’)(12)
20:15 DUNKIRK (106’)(16)
augusztus 17. csütörtök
15.00 EGy KUPAC KUFLI (83’)(knE)
16.30 Az EMOJI-FILM (86’)(6)

Emoji komédia kicsiknek és nagyoknak
18:00 Az ÍGéRET (133’)(12)
20:25 K.O. (115’)(16) r
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Barcsaysok erdélyben

OKTATÁS

Nyaralás a Szelidi-tónál

Július 3 és 7. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentendrei
Csoportja nyári tábort szervezett a Szelidi-tóhoz szentendrei hátrányos
helyzetű gyermekeknek. Szép időben felejthetetlen hetet töltöttek el a
gyerekek a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulóinak és a szeretetszolgálat önkénteseinek kíséretében a Diófa vendégházban, ahol jelentős
árengedményt kaptunk a szállásköltségből.

Erdélyi utazáson vettek részt a szentendrei Barcsay Jenő általános Iskola diákjai, akiket kézdivásárhelyi családok láttak vendégül. Mizsányiné Kovács Judit, a programot vezető tanítónő és Sümeghy-F. Mária
kísérő tanár beszámolója szerint a program hatalmas élmény volt,
melynek folytatása is lesz: az idén Moldvába is ellátogatnak. Az utazáson készült fotókból videoanyag készült, mely megtekinthető a városi honlapon: http://szentendre.hu/barcsaysok-erdelyben/.

petzeltesek olaszországban és portugáliában

Az erasmus+ program keretén belül a vSzC petzelt józsef Szakgimnáziuma és Szakiskolája diákjai közül 16 szakács, cukrász és pincér
tanuló ezen a nyáron ismét olaszországban és portugáliában tölti
szakmai gyakorlatát.

A tábor nem jöhetett volna létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a
Péter-Pál Alapítvány, magánszemélyek és a szentendrei önkormányzat
támogatása nélkül, utóbbi a szállásköltséget ﬁzette.

koncerttel zárult a zenekari tábor

Húsz ﬁatal részvételével zajlott Honvédelmi tábor az mH Altiszti Akadémia szentendrei laktanyájában. A zenész tematikával meghirdetett
táborba fúvós hangszereken játszó ﬁatalok jelentkezhettek, akik egy
hét alatt belekóstolhatnak a katonák és a katonazenészek életébe.

A program legfontosabb célja, hogy a diákok megismerjék a mediterrán
gasztronómia alapanyagait, konyhatechnológiai eljárásait, egészségvédő hatásukat. Mind a két helyszínen szállodákban, éttermekben, cukrászdákban dolgoznak a ﬁatalok, ahol lehetőségük van megtanulni a
helyi ételek, desszertek, kávé- és fagylaltkülönlegességek készítését,
tálalását.
A külföldi szakmai gyakorlat során a résztvevők nemcsak a munkahelyeken, munkavégzés közben gyarapítják szakmai ismereteiket, hanem
azokon az üzemlátogatásokon is, amelyeket a fogadó partner szervez
nekik. Ezeken a szakmai programokon a ﬁatalok megnézik az olívaolajkészítés menetét, a borkészítés folyamatát, a tésztagyártási eljárásokat, a halpiac kínálatát.
A szabadnapokon, hétvégén kirándulások, városnézések, fesztivállátogatások színesítik a szabadidős programokat. A ﬁatalok számára kitágul a világ, más nyelvi és kulturális hátterű emberekkel találkoznak,
barátkoznak velük, ezáltal fejlődik személyiségük, nyitottabbá, érdeklődőbbé válnak más kultúrák iránt.
A portugál és olasz nyári gyakorlattal nem zárul a pályázat, októberben
a Finnországban található Raahe város szakképző iskolájába utazhat
négyhetes szakmai gyakorlatra négy szakács tanuló. A ﬁnn iskola kiválóan felszerelt tankonyhájában fognak ismerkedni a skandináv ételek
készítésével, tálalásával, megtanulják a helyi ételkülönlegességek készítését, megismerik a magyartól eltérő étkezési szokásokat. Szabadidejükben meglátogatják az iskola többi szakképző tagozatát, mint
például a művészeti iskolát, mezőgazdasági tangazdaságot, ahol lovaglásra is lesz lehetőségük. Barátkozhatnak a ﬁnn tanulókkal, megnézik a Finnországban egyedülálló, középkori faházakból álló óvárost,
a hajózási múzeumot és a többi nevezetességet.
A programot a Tempus Közalapítvány közreműködésével az Európai
Bizottság támogatja. Köszönjük a pályázat megvalósításában nyújtott
segítséget.

Az MH Altiszti Akadémián tartott zenekari tábor utolsó napján nagysikerű koncertet adott a táborozó ﬁatalokból alakult fúvószenekar. A táborlakókról Czifra Gergely zászlós, az akadémia zenekarának
szólamvezetője és a Honvédelmi tábor vezetője elmondta, többségük
a Szentendrei Vujcsics Tihamér zeneiskola növendéke és az iskola ifjúsági fúvós zenekarának a tagja, tehát nem volt teljesen ismeretlen az
együtt zenélés. Ugyanakkor a Görgey laktanyában eltöltött egy hét alatt
a táborozóknak lehetőségük nyílt bepillantást nyerni a katonaéletbe, hiszen a zenekari próbákon túl az alaki foglalkozásokon tanulták meg a
szakalaki fogásokat, és a sport mellett a harcászat és a közelharc fortélyaiba is betekintést nyertek.
Az alakulat színháztermében tartott koncerten olyan modern pop slágerek csendültek fel, mint Pink és Bon Jovi slágerei, de a Jégvarázs
című animációs ﬁlm betétdala is elhangzott. A műsort színesítette,
hogy a Welldance Sporttánc Egyesület mazsorett-csoportja több darabnál is közreműködött.
A zenekari táborban alakult fúvós együttes csatlakozott a Szentendre
Helyőrség zenekar immár hagyományos térzenéjéhez is a város főterén.
SzÖVEG éS FOTó: DURUCzNé T. DóRA FŐHADNAGy
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világbajnok strandkézilabdás lányaink
SPORT
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A magyar női strandkézilabda-válogatott nyerte meg a mauritiusi u17es világbajnokságot! A csapatot Benzsay Rebeka, Gajdos dorottya
Fanni, léránt Sára és vitovszki veronika erősítette Szentendréről!

Pinizsi zoltán szövetségi edző csapata a csoportkör és a középdöntő
sikeres megvívása után a negyeddöntőben Spanyolországot 2-1-re, az
elődöntőben Portugáliát 2-0-ra, a ﬁnáléban pedig Hollandiát 2-1-re
győzte le. A magyar csapat már a négy közé jutásával biztosította részvételét a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpián.

A leány válogatott kerete: Benzsay Rebeka (Szentendre), Braun Csenge
(Dunaújváros), Gajdos Dorottya Fanni (Szentendre), Hadﬁ Gréta (Salgótarján), Király Réka (érd), Landi Gabriella (érd), Léránt Sára (Szentendre),
Pintér Klaudia (KSI), Vitovszki Veronika (Szentendre), Wágner Virág
(érd)

Aranyat nyert
a Sellő

A június 23-25-én, a városligeti tavon megrendezett vII. Hungarian open masters versenyén a 27 éves Garay Gabriella szóló
kategóriában aranyérmet szerzett, és már elkezdte felkészülését az augusztusi 17. FINA
masters világbajnokságra.
Gabi sportos családba született, nagypapája,
Garay Sándor 14-szeres válogatott középtávfutó volt, aki két olimpián is részt vett. 10 éves
korában kezdte el a szinkronúszást, 14 éves
korában kezdett el versenyezni, de később abbahagyta a versenyszerű sportot.

mi motivált, hogy újra vízbe szállj, miután már
abbahagytad a versenyszerű szinkronúszást?
A Testnevelési Egyetem edzőképzésén találkoztam Mesits Orsolyával, a Sellők Szinkronúszó SE vezetőedzőjével, ahol január óta
sportedzőként dolgozom. Orsi beküldött a
vízbe a gyerekekhez, hogy mutassam meg a

feladatot. Sok év kihagyás után is jól sikerült
a gyakorlat, amire Orsi azonnal azt mondta,
hogy neked versenyezned kell! Így is lett.

Hol és hogyan készülsz versenyeidre?
Napi kétszer edzünk, reggel futás, szárazföldi
edzés majd úszás, délután pedig szinkronúszás, a verseny előtti 2-3 héten napi 1 edzéssel készülök. Ami óraszámban kevesebb
edzést jelent, de ez a kedvenc időszakom,
mert itt már nagyrészt a zenés kűrt gyakoroljuk, tökéletesítjük. A zenés gyakorlathoz (kűrhöz) a közösen kiválasztott, hozzám közel
álló, tudásomhoz és a mozgáskultúrámhoz illő
zene kiválasztása után elkészítjük a koreográﬁát. Szárazföldön sokat gyakoroljuk, utána
tesszük vízre a gyakorlatot, ahol még tovább
igazítjuk, rám szabjuk. Három edző segíti a
munkámat, abszolút csapatmunka. Mindig,
mindent közösen megbeszélünk, és addig alakítgatjuk, gyúrjuk össze mindenki tudását,
amíg azt nem érezzük mindannyian, hogy ez
az, így jó! Felkészülésemet a szentendrei V-8
gyönyörű sportuszodája támogatja, amit ezúton is szeretnék megköszönni!
melyik versenyed a legemlékezetesebb a
számodra?

Kép forrása: http://keziszovetseg.hu
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Az egyik régi versenyemen, ahol kötelező
gyakorlatot kellett bemutatni, elfelejtettem
felvenni az orrcsipeszemet, ami egy szinkronúszónak nélkülözhetetlen. Végigcsináltam
a gyakorlatot, de egy örökkévalóságnak tűnt.
A másik a visszatérésem utáni júniusi Hungarian Open keretében zajló Masters Open, ahol
1. helyezést értem el nem egész 1,5 hónapos
felkészülés után.

milyennek látod a szinkronúszás jövőjét? mi
lehet a fejlődés további iránya?
Technikailag a legjobbak már szinte a lehetetlen határokat feszegetik, ami napi 10-12 órás
edzést jelent. Nem tudom, hova lehet még ezt
fokozni. Mindenféleképpen nagyobb közönségre van szükség, amit nézőbarát, leginkább
látványos, zenés, show jellegű csapat gyakorlatokkal lehetne elérni.

Gabriellát Vargáné Mesits Orsolya edzőtárs
készíti fel a versenyre.

milyen versenyzőnek tartod Gabriellát?
Gabi szuper adottságokkal és jó alapozottsággal rendelkező, szenvedélyes, művészi
előadó. Cserfes, konok, sokszor nehéz vele,
de azt hiszem, hogy minden egyes edzés jókedvű csapatmunkával, sok megbeszéléssel
és nevetéssel telik! Kivételt képez a verseny
előtti hét. Ott már nagyobb az összpontosítás,
szigorúbb vagyok, azt nehezen viseli! Minden
tulajdonsággal rendelkezik, amivel egy igazi
eredményes szinkronúszónak kell: szorgalom, szép külalak, hosszú és kard láb, szenvedély, egyedi külső és előadásmód. Igazi
egyéniség!

milyen versenyre készültök most?
Fantasztikus lehetőség és megtiszteltetés,
hogy a hazánkban megrendezett 17. FINA
Masters Világbajnokságra készülhetünk,
egyéni, szóló kategóriában, melyen két zenés
versenyszámot kell bemutatni. A rövid programot a kötelezően bemutatandó gyakorlatokkal, illetve a hosszú programot, amely
szabadon választott elemeket tartalmaz. Természetesen az utóbbi a kedvencünk, ahol
kedvünkre alkothatunk! Nagyon várjuk a versenyt!
Hajrá Gabi! Szurkolunk neked augusztusban!
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SPORT
- Csoportos kedvezmény 5 főtől10% - kizárólag a helyszínen nevezőknek

A nevezési díj tartalmazza:
- az étkezési kupont, melyet a célba érkezéskor idén egy ﬁnom kenyérlángosra és egy frissítőre válthatsz be
- a frissítőket, gyümölcsöket az állomásokon
- ingyenes belépőt a leányfalui Termálfürdőbe
- játékokat, programokat az egyes állomásokon
- tombolasorsoláson való részvételt
- a kerékpáros útvonalak szakszerű kijelölését,
biztosítását

pilis tekerő 4x9

Az idei pilisi tekerő kerékpáros kalandtúra a
kilences szám jegyében kerül megrendezésre, immár kilencedik alkalommal, a kilencedik hónap kilencedik napján, reggel kilenc
órától. A rendezvény arca kósz zoltán olimpiai bajnokunk, aki lelkesen csatlakozott városunk népszerű rendezvényéhez. újdonság
lesz ebben az évben a legnagyobb kihívást jelentő extrém táv, a proﬁ100: ahol 100 km
hosszt és 2000 m szintemelkedést kell legyűrniük a nevezőknek.
A város szervezésében a résztvevő csapatok
változatos útvonalakon tölthetnek el egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Dunakanyarban! A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és
a Szentendrei-sziget lankáin négy útvonalból
választhat a legkisebbektől a legelszántabbakig mindenki.

választható útvonalak

Családi tekerő I. – 10 km-es táv; biztonságos
kerékpárúton könnyű, sík terepen
Ajánljuk: kisgyermekes családoknak; kerékpározással ismerkedőknek; könnyed, mégis
aktív kikapcsolódásra vágyóknak
útvonal: Szentendre, Postás strand – Leányfalu, Strandfürdő – Szentendre, Postás strand.
A nevezési díj tartalmazza az egész napos
strandfürdőben tartózkodást.

Családi tekerő II. – 30 km-es táv; biztonságos
kerékpárúton könnyű, sík terepen
Ajánljuk: családoknak kisebb és nagyobb
gyermekekkel; játékos kedvűeknek; izgalmas
kihívásokat keresőknek
útvonal: Szentendre Postás strand – Határcsárdai révvel átkelve Szigetmonostor / Horány – Nagy-dunai gáton haladva Szigetmonostor, Szeles Vágtáig – Tahitótfalu, Magyar Családi Gazdaság – Leányfalu, Strandfürdő – Szentendre Postás strand
A frissítőállomásokon izgalmas feladatok várják a résztvevőket.
A nevezési díj tartalmazza az egész napos
strandfürdőben tartózkodást.

kalandos tekerő – 45 km-es táv; Szentendre
belvárosát elhagyva a pilisi hegyekben barangolás
Ajánljuk: nagyobb gyermekes családoknak,
komolyabb kihívásokat keresőknek, hegyi útvonalat kedvelőknek
útvonal:
Szentendre, Postás strand – Pilisszentlászló,
Ifjúsági tábor – Csobánka, Közösségi Ház –
Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, Góliát Vízisport-telep – Szentendre, Postás strand.
Izgalmas sportállomásokat érintve, a Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szentendrén, a
vízisport-telepen.

új! proﬁ 100 – A Pilisi-tekerő leghosszabb
távja az idén teljes egészében megújul.
A túra új nyomvonala kizárólag szilárd útburkolaton halad, így bármely időjárási körülmények között tekerhető. A túra útvonal 70%-ban
forgalomtól elzárt, változatos, üde erdei utakon vezet. A leghosszabb táv méltó az „extrém” megnevezéshez: a túra teljes hossza 100
km, amelynek leküzdésével összesen 2000 m
szintemelkedést is le kell gyűrni. A túra nehézségi szintje 4. (5-ös skálán). A teljesítendő
távon a résztvevők számára olyan igazi megmérettetés adódik, ahol nemcsak a hegyeket,
de a saját határaikat is le kell győzni.
Az extrém túra frissítő pontjai:
25 km Mogyoró-hegy
48 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
60 km Dobogókő
84 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)

Start:
Postás strand 2017. 09. 09. szombat 09.00
Helyszíni regisztráció:
07.30 – 08.45, rajt: 09.00

Nevezési díj:
Online szeptember 1-ig
A Helyszínen
Felnőtt 1500 Ft
2500 Ft
Gyermek: 1000 Ft
1500 Ft
Pilisi Tekerő póló: 2000 Ft Megrendelheted
szeptember 1-ig, vagy megvásárolhatod a
helyszínen.

kedvezmények:
- Parasportolóknak, fogyatékkal élőknek a
részvétel ingyenes

A nevezési díjat és a póló árát kérjük, az alábbi
számlaszámra utald:
Szentendre Város Önkormányzata:
11784009-15731292
Nagyon fontos, hogy az utalás közleményében tüntesd fel a nevezők létszámát és a
pólók darabszámát!

Amennyiben a regisztráció során problémád
vagy kérdésed merülne fel, lépj kapcsolatba
Soltész Emesével a soltesz.emese@szentendre.hu címen.

Mindazok, akik online neveznek, 30%-os kedvezményben részesülnek az alábbi szervizek
javítási díjaiból 2017. szeptember 9-ig: Hámori Sportbolt, Kerékmánia Sportfelszerelés,
Kerékpárbolt és Szerviz. Ne feledd, a jelszó:
Pilisi Tekerő 2017!

A rendezvény fővédnöke Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
Közreműködő önkormányzatok: Pomáz, Tahitótfalu, Csobánka, Szigetmonostor, Pilisszentlászló.
Közreműködő állomások: Magyar Vár Tábor,
Leányfalu Termálfürdő, Magyar Családi Gazdaság, Góliát vízisport-telep.
Közreműködő sportegyesületek: Szentendrei
Kinizsi Sport SE, Dunakanyar SE, Piramis SE,
Szentendre Városi SE

A Pilisi Tekerő eseménye a facebookon:
FB/Pilisi Tekerő
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AdáSvÉtel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

Eladó Simson SL 50 robogó. Tel. 06-20553-4025.

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

álláSt kíNál

Villanyszerelő szakmunkások jelentkezését várjuk Szentendrére. 2-3 éves
szakmai tapasztalattal, B kategóriás jogosítvánnyal. Telefonszám: 06-30-5809332, e-mail cím: tesk20@tesk.hu

építőiparban jártas, józan életű segédmunkást és önállóan dolgozni tudó kőművest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Szentendrei ékszerüzletbe angolul beszélő kolléganőt keresünk heti 2-3
napra, hosszú távra. Tel. 06-20-3677494.

Kis járáshibával rendelkező nő keres
szabadidővel rendelkező, jóindulatú
nyugdíjast heti egy-két alkalommal a
közlekedésben segítésre. Tel. 06-20952-7740.

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

Kútgyűrű gyártáshoz, ﬁzikai munkára
keresek Pomázra munkavállalót. Bérezés megegyezés szerint. Tel. 06-30853-6890.

eGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

kIAdÓ lAkáS

XXXI. évf. | 14. szám

Leányfalun gázfűtéses, kétszobás kis
lakás kiadó különálló kertes házban két
személy részére. ár 30 000 Ft/hó +
rezsi. Kerti segítséget beszámítok. Tel.
06-70-306-7352.

Kiadó garzonlakást keresek Szentendrén. Tel. 06-20-317-2861.
Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HéV-állomáshoz közel. Tel. 06-70561-2207.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

lAkáS, INGAtlAN

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

Tahitótfaluban 405 nm-es, összközműves építési telek eladó 30%-os beépíthetőséggel. 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 csendes 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. 06-30605-7199.
A Skanzen mellett csodálatos kilátással
eladó 297 nm-es családi ház, beépítésre
előkészített, 100 nm-es tetőtérrel. A
telek mérete: 1768 nm. Tel. 06-30-9424105.

oktAtáS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, osztályozó- és javítóvizsgára felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Német nyelvoktatást vállalok. Tel. 0630-571-4995.

Leányfalun külön bejáratú lakrész szeptemberig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

zongoratanárt keresek 9 éves gyermek
mellé augusztus hónapra. Tel. 06-30391-2316.

moSoly jÓGA

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Augusztus 1-jétől 3 szobás, berendezett
lakás hosszú távra kiadó. Tel. 06-20965-7468.

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

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

RÉGISÉG

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

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

SzolGáltAtáS

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

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendelkező, megbízható hölgy. Tel. 06-20317-2861.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

táRSkeReSŐ

70 éves, jó megjelenésű férﬁ kedves, intelligens hölgy ismeretségét keresi élettársnak vagy házastársnak. Tel.
06-30-386-4086.
Középkorú hölgy keresi társát komoly
kapcsolatra. Tel. 06-20-317-2861.

ÜdÜlÉS

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

Üzlet

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

új építésű irodák-üzletek 2017. októberi
átadással kiadók, 20-300 nm-ig, 2600
Ft/nm-től. A Sztaravodai út mellett, jól
megközelíthető, kiváló parkolási lehetőséggel. Az ár tartalmazza a víz-, villanyés fűtésköltséget. Tel. 06-30-200-6401.
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