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A molinón:
Szvorák Katalin

A Szentendreiek
a csúcson sorozatban
Szvorák Katalin
Kossuth-díjas
népdalénekest láthatjuk
ebben a hónapban
17. oldal
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A Pilis Tekerő arca:
Kósz Zoltán

Az idei
Pilisi Tekerő
kerékpáros túra arca
Kósz Zoltán
olimpiai bajnokunk
21. oldal
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pályázat

közérdekű

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.

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
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
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

Szentendre
ÉS vIdÉKe

KÖZÉleTI ÉS KulTurálIS lAP
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Címlapgraﬁka: Krizbo
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó:
Solymosi Heléna ügyvezető
Szerkesztőség:
Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
(Tourinform épülete)
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
H-K-Sze-Cs 13-17 óra között.
Nyomda: PharmaPress
1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.,
felelős vezető: Fabók Dávid
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vadgesztenyefák
permetezése

Augusztus 16. és szeptember 6. között
Szentendre város közterületein vadgesztenyefák és ﬁatal (elmúlt 2 évben ültetett)
platánfák növényvédelmi permetezését
végezik.
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, Tazer 250 EC 1l/ha
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a
munkavégzés kezdeti időpontját.
A felhasználás során kijuttatandó szer a
melegvérűekre nem veszélyes, illetve az
esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.
Kérjük, hogy jelezzék felénk ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő
gyümölcsfa, ill. zöldségfélék (kerítésen
belül) találhatók. Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő: 21 nap.
Észrevételeikkel Szentendre Város Központi Ügyfélszolgálatát keressék.
(Cím: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.;
Tel.szám.: 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)

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 gyermekorvos, 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. 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
augusztus 20-án Kálvária Gyógyszertár
augusztus 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
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Útépítések városszerte
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Párhuzamosan több útfelújítási, építési projekt zajlik Szentendrén.
Július 24-én a híd bontásával megkezdődtek az egres úti munkálatok,
folyamatban van a fürj utca alsó szakaszának rendezése, és 13 útszakaszon elindult a földút Program is. ocskay gábor projektmenedzsert (B Build & Trade Kft.) kérdeztük az útépítések előrehaladásáról.

egres utcai út- és hídépítés

A munkát a régi híd és pillér elbontásával kezdték, majd egy védőcsövet helyeztek a mederbe a patak vizének elvezetésére. Múlt héten sikerült az egyik hídpillér alapgödrét kiásni, a másik pillérét is hamarosan
befejezik – ezt a munkát a talajvíz nehezítette. Megérkezett az előre
legyártott betonacél, így hamarosan megkezdhetik az alapok betonozását. Közben haladtak az út építésével is: már mindkét oldalon elkészült a szegély. Az építéssel az ütemtervnek megfelelően haladnak, és
bíznak abban, hogy a munka könnyebbé és gyorsabbá válik, ha a talajszint fölé jutnak.

fürj utca

Július 27-én a terep rendezésével elkezdődött a Fürj utca alsó szakaszának építése; illetve a Sztaravodai úti áteresz megépítése. A tereprendezés befejeződött, folyamatban van az út alapozása, illetve
elkezdték a járdaszegély építését. A munkát lassította egy föld alatt talált „kóbor” kábel, mely nem szerepelt a tervekben.
Az idei évben 13 földút újul meg városunkban. 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 kivitelezést a város saját forrásból
ﬁnanszírozza, a beruházás összköltsége 69,4 millió Ft.
Az ütemterv szerint augusztus végére fejeződik be a program, s bár a
Puskin utcában a tervezettnél lassabban történt az útszegély lerakása,
mert sok betont kellett vésni. A napokban megkezdik a Muﬂon és a Galóca utcák felújítását.

Egres utca

ÚJ ÉPÍTÉSI SZABályZAT
SZeNTeNdrÉN

2017. július 27-i ülésén elfogadta a képviselő-testület Szentendre
új Építési Szabályzatát, mely 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hirdetmény Szentendre új Építési Szabályzatának elfogadásáról

Városunk új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti
Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ),
valamint Szabályozási Tervének (SZT) egyeztetési eljárása ún.
teljes eljárás keretében lezajlott. A képviselő-testület a 2017. 07.
27-i rendkívüli ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket, melyek hatályba lépése 2017. szeptember 1-jén várható.

A településrendezési eszközök részeként készült Környezeti Értékelés is elfogadásra került, melyet szintén közzéteszünk.

A TSZT és SZÉSZ elfogadott dokumentumai, valamint a véleményezés során keletkezett egyéb dokumentumok PDF formátumban
letölthetők a szentendre.hu oldalról.

Fürj utca

Fotók: Németh Erika

Szentendre földút Program
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Távhővezeték
korszerűsítés
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A terveknek megfelelően halad a Hamvas
Béla utca 20-30. szám előtti távhővezeték
korszerűsítése.

Július végén kezdték meg a távhővezeték korszerűsítési munkálatait.
Az új vezeték teljes egészben elkészült, a hőközponti rákötéssel együtt. Augusztus 9-én
megkezdték a munkaárkok betemetését, a
helyreállítási munkálatok a tervezettnek megfelelően augusztus 20-ig befejeződnek.
Pozitívum, hogy a korszerűsítés alatt sikerült
megóvni a területen lévő egyéb szolgáltatók
vezetékeit.

Tűzgyújtási tilalom

A Pilisi Parkerdő Zrt. továbbra is felhívja minden erdőlátogató és piknikező ﬁgyelmét, hogy jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a tűzgyújtás!
Az extrém hőségben ráadásul még fokozottabban kell odaﬁgyelnünk,
mert nemrég 0,3 hektáron kapott lángra az avar a szentendrei Lajosforráshoz vezető út melletti erdőben. Az oltásban a Pilisi Parkerdő
Zrt. Szentendrei Erdészetének munkatársai is segítették a katasztrófavédelem munkáját. A száraz avaron ugyan nagyon gyorsan tud
terjedni a tűz, a szakemberek gyors közbelépésének köszönhetően

Alkalom szüli a tolvajt!

azonban sikerült megakadályozni a továbbterjedését. Az avartűz kiváltó oka egyelőre ismeretlen.

Fontos, hogy kirándulás vagy családi piknik tervezése előtt mindenki
gondosan nézzen utána a tűzgyújtás lehetőségeinek és esetleges
korlátozásainak! Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról, valamint az erdőtűz megelőzésével kapcsolatos, hasznos tudnivalókról részletesebben a www.erdotuz.hu oldalon is lehet tájékozódni. A Pilisi
Parkerdő a honlapján és az erdőterületeken is folyamatosan tájékoztatást ad a tűzrakás szabályairól és az esetlegesen életbe lépő tűzgyújtási tilalmakról.

Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

A nyári hónapokban aki teheti, szabadságra megy, üdülőhelyre utazik.
vannak azonban, akik mások gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva
törvénysértő cselekményeket követnek el. A betörők és a tolvajok soha
sem mennek szabadságra! A mondás szerint alkalom szüli a tolvajt, ezért
az alkalmat ne teremtsék meg számukra!

Vagyonbiztonság szempontjából a nyári üdülés során sem ajánlott kisebb
odaﬁgyelést tanúsítani az értéktárgyakra. Az alábbiakban néhány olyan
megoldásra teszünk ajánlást, melyek ﬁgyelembevételével elkerülhetik, hogy
sértetté váljanak, rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról.
• A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal az ajtókat
is nyitva tartják. A betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást.
Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a meleg ellenére is zárják be az ablakokat, ajtókat.
Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás esetére is van megoldás az illetéktelen behatolás megakadályozására. Biztonságtechnikai üzletekben kapható mozgatható, mozgásérzékelővel ellátott riasztókészülék, amely a
nyitott ablak közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt az esetleges behatolás esetén.
• Hosszabb út előtt hasznos a gépkocsit ellátni különböző elektronikus védelmi berendezésekkel, mint pl. elektromos indításgátló, riasztóberendezés. Amennyiben utazás közben megállnak pihenni, ne hagyják az autót
lezáratlanul, értékeiket ne hagyják látható helyen, tegyék a csomagtartóba.
Az ún. trükkös lopás hazánkban és külföldön is gyakran előfordul. Az autópályák mellett található parkolóban, benzinkútnál kiszúrják az autó kerekét, és azt követve, megállás után, segítséget imitálva, a kocsiban utazók
ﬁgyelmét elterelve tulajdonítanak el értékeket.
• Amennyiben strandon, fürdőben töltik szabadidejüket, lehetőség szerint
vegyék igénybe az értékmegőrzőt. Amennyiben nincs, a parton hagyott értékekre felváltva vigyázzanak, soha ne hagyják őrizetlenül táskáikat, csomagjaikat! A törölköző sem jelent biztonságot! Csak annyi pénzt vigyenek
magukkal, amennyi szükséges ahhoz, hogy jól érezzék magukat és biztonságban haza jussanak! Figyeljenek egymásra és egymás értékeire, a lopás
ezzel megelőzhető!
Ha bajba kerülne, hívja a 107 vagy 112-es segélyhívó számokat!
PEST MEGyEI RENDőR-FőKAPITáNySáG BŰNMEGELőZÉSI oSZTáLyA

Pályázat masszőr-stúdió bérbevételére

Szentendre város egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet
„masszőr-stúdió” céljára szolgáló,10 nm-es helyiségének bérbevételére.
A masszőr stúdió rendeltetésszerű működéséhez szükséges berendezés biztosítása a bérlő feladata. A helyiségeket megtekintett
állapotában, jelenlegi közműellátottságával adja bérbe a kiíró legkorábban 2017. szeptember 1-jétől. Az ajánlathoz mellékelni a Társaság esetén hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot (lehet
internetről lehívott is), valamint eredetivel mindenben megegyező
aláírási címpéldány másolatot.
A pályázati kiírás és dokumentumai letölthetők a SZEI honlapjáról,
illetve papíralapon átvehetők munkanapokon 8-15 óra között a SZEI
Titkárságán (2000 Szentendre, Kanonok utca 1.)
A pályázatokat a Pályázati adatlap kitöltésével és a mellékletként
felsorolt dokumentumokkal a megjelölt helyre, 1 db zárt, cégjelzés
nélküli borítékban, 2 példányban (1 db eredeti – „EREDETI PÉLDáNy”- megjelöléssel, 1 db másolat), magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: “Helyiség
bérbevételi ajánlat – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei”.
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2017. augusztus. 16.
9.00 óra
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Titkársága, 2000
Szentendre, Kanonok utca 1.

elindult a 24 órás orvosi ügyelet Szentendrén
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A Bükkös-parton, a háziorvosi rendelőben 2017. augusztus 1-től 0-24 órás ügyeletben látják el a betegeket Szentendrén. Idén januárban döntött a képviselő-testület az új szolgáltatásról, melyhez közbeszerzési eljárást indítottak. A pályázat eredményeként az ellátást az Inter-Ambulance Zrt. vette át.
Az International Ambulance Service hazánk öt régiójában látja el az
ügyeleti feladatokat: a főváros több kerületében, illetve számos vidéki
településen. Guth Tünde, az Inter-Ambulance közép-magyarországi
régiójának vezetője elmondta, a korábbi éjszakai és hétvégi ügyeleti
rendszert váltotta fel az új ellátás, a nap minden órájában. Hétköznapokon felnőtt- és gyermek-szakorvosi vizsgával rendelkező orvos látja
el az ügyeleten a betegeket, akinek munkáját hétvégenként 8-13 óra
között egy gyermekorvos is segíti. A plusz orvosi felügyelethez az
önkormányzat ragaszkodott, hiszen Szentendrén sok kisgyermekes
család él.

területeit, és a 24 órás ügyeletet egybehangzóan nagyon fontosnak tartották a különböző szakterületek, ezért nyújt a város a működtetéshez
anyagi támogatást, továbbá vállalta a helyiségek kialakítását.

A rendelő telefonszáma változatlan: +36 26/312-650

A korábbi ügyeleti rendet dr. Baracska József háziorvos szervezte, az
országos Egészségbiztosítási Pénztár ﬁnanszírozásában. A szolgáltatás a késő délutántól kora reggelig tartó időszakra, valamint a hétvégi
és munkaszüneti napokra terjedt ki. Ebben a rendszerben nehéz volt
az ellátás megszervezése, mert gyakran szükség volt egy beteg azonnali felkeresésére, vagyis az orvosnak el kellett hagynia a rendelőt,
mellyel az ott lévő betegek várakozási ideje jelentősen megnőtt.

A háziorvosok kifejezett kérésére merült fel az igény, hogy az önkormányzat biztosítsa az ügyeleti szolgáltatást bővebb, folyamatos, 0-24
óráig tartó időben. A 0-24 órás ügyeletet ellátását az önkormányzat
saját forrásból támogatja.

A város kezdeményezésére jött létre az a szakmai munkacsoport,
amely meghatározza az egészségügyi ellátás legfontosabb fejlesztési

Ister napon is
egészségben

magyarország szűrőkamionja az egészséges városért Közalapítvány
szervezésében immár negyedik alkalommal állomásozott Szentendrén, „szinte” állandó helyén, a lázár cár térnél. Az Ister napokhoz kétnapos programmal kapcsolódtunk.

Szombaton a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai tartottak
Police Café-sarkot szülőknek, gyerekeknek, drogtáska drogprevenció,
ifjúságvédelem, internetveszély-tanácsadás, nyári veszélyek a strandbulikon, Illetve Aladics tanár úr gyermekrajzai (ötletek az egészségmegőrzésről), Miháldy Kinga dietetikai tanácsadása (mit együnk és
igyunk a kánikulában) színesítették a napot.
A vasárnap délutáni nagy melegben a Szentendrei Szerb Kulturális
Egyesület jóvoltából fergeteges szerb táncokat láthattunk, sőt turistacsoport is bekapcsolódott a kolóba. A Pomázi Önkéntes Tűzoltózene-

kar felvonulása igazi karneváli hangulatot varázsolt a korzóra és a kamion köré.
A szűrésen két nap alatt mintegy 210-en vettek részt, megközelítőleg
egyenlő arányban férﬁak és nők, negyedük a városba érkezett turista
volt. Az évek óta tartó felvilágosító- és prevenciós tevékenység eredményeként a jelentkezők átlagéletkora csökken, 43-44 év volt mindkét
nemnél, ami az egészségtudatos magatartás erősödését jelzi. Most is
legalább 250-en vettek részt életmód-tanácsadáson.
A nagy kánikulai melegben biztosítottunk ásványvíz-automatát, a sátrakban ventilláció volt, a kamion pedig klimatizált vizsgálóhely, ennek
ellenére kiugróan sok magas vérnyomást mértek. Betudható a kitűnő
fesztiváli vendéglátásnak, hogy a táplálkozás tükreként a húgysavértékek és a koleszterinszint magasak voltak.
Köszönettel tartozunk Dankovics Gergely programigazgatónak, aki személyes elkötelezettségének tekinti szülővárosa számára a több milliós
költséget jelentő program ingyenes biztosítását, a Szűrőkamion éves
jelenlétét Szentendrén.
Jövőre Veletek, ugyanitt!
GERőCS KATALIN
EGÉSZSÉGES VáRoSÉRT KÖZALAPÍTVáNy
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A boldogság összeköt
minket – ePf 2017
VÁROS

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak egyesülete idén is részt vett
az európai Népek fesztiválján. Az ePf ez évi helyszíne a közel 2000
kilométerre fekvő franciaországi kisváros, la Châtaigneraie volt. A
szentendrei csapat 34 fős delegációval képviselte magát a nagyszabású, tíznapos rendezvényen.

A European Peoples’ Festival 1992 óta létezik, célja, hogy az európai
nemzetek kisvárosainak lakói a különböző kulturális- és sportesemények által közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás szokásait, hagyományait, baráti kapcsolatokat alakítsanak ki. A résztvevők
több napon át élvezhetik a nemzetközi környezet adta előnyöket, ﬁatalok, idősek egyaránt megtalálják a maguknak való programot, társaságot.
Az idei fesztivál megszervezése hatalmas erőfeszítéssel járt a francia
szervezők részéről. Ahhoz, hogy a megfelelő biztonságot és ellátást
tudják biztosítani a több mint 500 résztvevőnek, tíz kisváros polgármestere fogott össze, és támogatta anyagilag a szervezésre megbízott
civil egyesületet. Példátlan összefogásnak lehettünk tanúi.
A hagyományoknak megfelelően a francia szervezők is megadták a
fesztivál mottóját: „Happiness”, vagyis a Boldogság. Az örömöt. a boldogságot kellett megjeleníteni a különböző kulturális előadások során.
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Előkelő helyezéseket zsebelt be a magyar delegáció, a második, harmadik, negyedik és az ötödik helyet is magunknak tudhatjuk. A sportversenyek összesítése után a végeredményben a 6. helyet szereztük
meg. A kis létszámú, 34 fős szentendrei csapat büszke lehet a helyezésére, amit a 60 fős, professzionális sportolókkal érkezett csapatokkal szemben ért el.
Mint minden évben, most is a fő téren, a színpad körül építették fel a
„Eurovillage” nevezetű kis fabódékat, ahol az országok mutatkozhattak
be, árulhatták a termékeiket. Idén is bebizonyosodott, hogy a magyar
standnak igen színes a termékpalettája. A legtöbb fesztiválrésztvevő
tavalyról emlékezett a különleges „Hungarian schnaps”, vagyis a pálinka ízvilágára, és előszeretettel, boldogan kóstolgatták a barack- és
szilvakínálatot.
A fesztivál során mindig biztosítanak a résztvevőknek egy szabad
napot, hogy a jelenlévők jobban megismerhessék az adott ország nevezetességeit, látnivalóit. Idén a magyar csapat az Atlanti-óceánt látogatta meg. A kezdeti esős idő ellenére mindenki remekül érezte magát,
a bátrabbak meg is mártóztak az óceán különleges, sós vízében.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani egyesületünk elnökének, Jolanda Willemsenek, aki vezetett minket, és megszervezte a részvételt.
Köszönet jár Szentendre Város Önkormányzatának, valamint minden
kereskedőnek, kézművesnek, aki termékével hozzájárult ahhoz, hogy
a magyar stand sikeres legyen. Ugyancsak köszönet jár mind a 34
résztvevőnek, amiért ilyen kitartóan képviselték a városunkat.
Boldogsággal telve, újabb lendülettel készülünk a jövő évi fesztiválra.
Irány Litvánia!
KECSKÉS FANNI
SZNKE-VEZETőSÉG

Art Capital
2017
2017 | augusztus 14.

Szeptember elejétől Szentendre újra fesztiválváros lesz. A tavalyi, nulladiknak aposztrofált Art Capital kortárs művészeti fesztivál
után idén már az „igazi”, az első kerül megrendezésre. gulyás gáborral, a ferenczy múzeumi Centrum igazgatójával a 2017-es
rendezvényről beszélgetünk.

Hogyan értékeli a múlt évi Art Capitalt, annak
helyét a kortárs művészeti fesztiválok sorában? milyen közönséget vonzott ez a rendezvény?
Ez az első képzőművészeti fesztivál, korábban
nem rendeztek ilyet Magyarországon. Számítottam rá, hogy előjön minden olyan nehézség,
amely úttörő vállalkozások esetében szokott,
de végül minden jól alakult. Igaz, hatalmas
erőfeszítés volt, amelynek az volt a tétje, hogy
bebizonyítsuk: képesek vagyunk megcsinálni.
Lényegében támogatások nélkül, rengeteg önkéntes munkával. Sikerült. A kortárs képzőművészet iránt érdeklődő hazai közönségnek
az Art Capital kihagyhatatlan lett, de sokan jöttek Romániából, Szlovákiából, Ausztriából
vagy Lengyelországból is. Számos fontos külföldi fórumon írtak a szentendrei projektről,
forgatott itt például az olasz és a román állami
televízió is.
mikor kezdődik az idei fesztivál, s mennyi
ideig tart?
Szeptember 8-15. között nyílnak meg a projekthez tartozó kiállítások, az egyéb programok pedig szeptember 15-24. között lesznek.

A tapasztalatok nyomán terveznek-e jelentősebb változtatásokat a tavalyihoz képest?
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miben tér el a mostani fesztivál léptékében,
programjaiban? milyen újdonságokat terveznek idén?
Nagyságrendileg annyi program lesz, mint tavaly, de jóval kevesebb idő alatt. 2016-ban kis
túlzással a kutya sem támogatott bennünket,
mégis megcsináltuk, hogy lássák: érdemes
lenne szponzorálni az Art Capitalt. Rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk, de ez konkrét
támogatásokban nagyon nehezen akart megmutatkozni. olyannyira, hogy már azon gondolkodtunk, nem erőltetjük tovább. Aztán az
utolsó utáni pillanatban mégis lett támogató,
így belevágtunk. Ráadásul most már hosszú
távú szponzorálásról is tárgyalunk. Csaknem
húsz kortárs művészeti kiállítást láthat, aki
idén ősszel Szentendrére látogat, ezek közül
most kettőt emelnék ki. Kevesen tudják, hogy
az egyik legizgalmasabb kortárs festménykollekció Csehországban található, egy magángyűjtő, Robert Runták tulajdonában. Első
alkalommal lesz látható ebből válogatás Magyarországon: a MűvészetMalomban a kitűnő
amerikai kurátor, Jane Neal rendez belőle kiállítást. Ugyanebben az épületben lesz egy
egészen izgalmas összeállítás a migráció
témájához kapcsolódóan, főként orosz és
délszláv alkotók műveiből, a szlovén Peter
Tomaz Dobrila rendezésében.

A 2016-os fesztivál központi témája az idő
volt. mi köré épül az idei rendezvény?
Az idei téma az otthon és otthontalanság kérdése. Ez mindenkit érint, hiszen mindannyian
lakunk valahol. Az otthon nem egyenlő a hajlékkal, bár többnyire hozzá kapcsolódik. otthon érezhetjük magunkat a házak, kertek,
templomok, utcák szegélyezte ﬁzikai térben,
a lakásunkban, otthon lehetünk egy kultúrában, otthonosként élhetünk meg illatokat,
hangokat, színeket. otthonra lelhetünk az
internet kínálta virtuális térben is. Úgy gondolom, hogy otthon érezni magunkat: ez elsősorban érzelmi állapot. Nem csupán az

Gulyás Gábor múzeumigazgató a Levitáció kiállítás ﬁnisszázsán

ismerősség érzése, hanem öröm és bánat,
nosztalgia és harmónia, vigasz és büszkeség.
Az érzelmek olyan együttese, amely ott, és
csakis ott van meg. Az otthontalanság érzete,
amikor mindez fájóan hiányzik. Mindkettőt az
együtt-létezés rendje szervezi – ﬁnom áttételekkel a közösségek élő organizmusaiban.

Hány kiállítást terveznek idén? milyen lesz a
meghívott hazai és külföldi kiállítók aránya?
A csoportos és egyéni kiállításoké?
Húsz kiállítási projektből áll az Art Capital, a
kiállítók hozzávetőlegesen 35-40%-a külföldi.
A tárlatok harmada csoportos kiállítás.

lesznek-e a tavalyihoz hasonlóan kísérőprogramok? mekkora szerepet kap idén a
ﬁlm, az irodalom és a zene?
Természetesen, de ezek többsége nem is kísérőprogram, hanem önálló rendezvény. Ezen
a területen a legfontosabb változás, hogy
gasztronómiai kínálatot is beillesztünk a programba.

mennyiben kapcsolódik az Art Capital a nagy
tradíciókkal bíró szentendrei képzőművészethez?
A kapcsolódás túlzás nélkül nagyon erős. Valamennyi programnapon várja majd egy házigazda a látogatókat, mindig más szentendrei
képzőművész, aki szívesen kalauzolja majd a
vendégeket a különféle kiállításokon, projekteken. Meghosszabbítjuk a Képtárban a
Szentendre felett az ég című tárlatot, hogy az
Art Capital látogatói is megnézhessék. A Ferenczy Múzeumban egy privát fotókból szerveződő kiállítást nyitunk, amely az elmúlt
évtizedek szentendrei képzőművészeti életét
idézi meg a nagyközönség által soha nem látott képek révén. A Vajda Lajos Múzeumban
Létszekvenciák címmel nyílik tárlat klasszikus
és kortárs szentendrei alkotók olyan munkáiból, amelyek az otthon témájára reﬂektálnak.
A Kmetty Múzeumban a gyűjteményünkből
minden nap kiállítunk egy fontos alkotást – ez
lesz a nap műve –, amely mellett egy rövid,
közérthető művészettörténeti értelmezést is
megnézhetünk, illetve meghallgathatunk a
mellette elhelyezett monitoron. Magyarán: az
idei Art Capital egyszerre lesz szentendrei, országos és nemzetközi képzőművészeti fesztivál. Szeretném, ha ez a három erős hangsúly
a későbbiekben is megmaradna.
RAPPAI ZSUZSA
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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

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.

pályázatok

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 2354 hrsz-ú, természetben dumtsa Jenő u. 9.
szám alatt található 130,95 m2 alapterületű (67,65 m2 földszinti és
63,3 m2 emeleti helyiségcsoport) üzlethelyiség és a hozzá kapcsolódó udvarrész bérbevételére.
Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely
átvehető a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi
Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet)
2017. szeptember 11. 9:00 óráig
kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon:
26/785-057

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 1846 hrsz-ú, természetben fő tér 2-5. szám
alatt található földszint 86,6 m2 és pince 35,1 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat
a Hivatal Iktatójába
2017. szeptember 11.
10:00 óráig
(Városház tér 3.
I. emelet) kell
benyújtani.
Tájékoztatás
telefonon:
26/785-057

reﬂexiók a river-poolra

Tavaly augusztusban a szentendrei duna változott óriás billiárdasztallá vincze ottó képzőművész river-pool installációjának háttereként. A nagy sikerű alkotás idén gulyás gábor, a ferenczy múzeumi
Centrum igazgatójának kezdeményezése nyomán került a velencei Biennálé idejére a lagúnák városába. A hajózási bójákból összeállított
kompozíció vidám játékosságának látványa elvarázsolta a nagyvilágot
is, óriási sajtóvisszhangot kiváltva.

A sokféleképpen megörökített, világszerte jól ismert velencei városképek talán legismertebbjei közé sorolhatók a velencei Giudecca környéki
képek. Idén nyáron ezt a látképet egészítette ki színes gömbjeivel
játékosan a River-pool. A szentendrei helyszínről a velencei Giudecca
lagúnába vándorló golyókra a szentendrei horgonyos kettőskereszt helyett Velence címerállata, az oroszlán került, de emlékeztetve a szemlélőt, hogy honnan érkeztek, az egyik fehér golyó városunk horgonyos
címerét viselte. A népszerű alkotást megannyi proﬁ fotós és turista
örökítette meg.
A különleges látványosság nagy sajtóvisszhangot kapott: a hazai megjelenések sokaságán túl több mint 50 online fórumon ismertették és
méltatták a szentendrei művész alkotását a világ minden táján, olaszországtól Japánig. Köztük olyan nagynevű művészeti portálokon, mint
a Designboom, a Wallpaper, az Architecture Design, a Hypebeast.
A publikációk nyomán sok millióan ízlelgették a szót: Szentendre.
És sokan megjegyezték ennek a dunakanyari kisvárosnak nevét, ahogy
Vincze ottóét és a fotós, Deim Balázs nevét is.

A Duna és az Adriai tenger lagúnájának helyszíne után reméljük, jövőre
újabb vizekre evez az alkotás. Ahogyan a vízi billiárdgolyók játékra hívták a lagúna hullámait, úgy az alkotó is játékos ötletet posztolt Facebook-oldalán a River-pool új helyszínéről: „Független szakértőkből álló
nemzetközi kutatócsoport vizsgálja az ESA szakembereinek tervezett
bevonásával a River-pool Marsra telepítésének lehetőségét.”

De komolyra fordítva a szót, Vincze ottó installációja több külföldi és
egy hazai meghívást kapott. Jelenleg tárgyalás alatt lévő helyszínekről
van szó, a külföldi helyszínek közül az egyik tengerentúli.
Addig is, a várakozás idejére, mire újra felbukkannak valahol a világban,
a térinstalláció honlapján (http://river-pool.com/) újra és újra megnézhetjük az óriás billiárdgolyókról a dunai és tengeri fotókat.
További képek: https://www.instagram.com/riverpool.ottovincze/

Új helyre kerülnek Barcsay Jenő újpesti mozaikjai

Fotó: Deim Balázs

Kónya Márta és Kónya Ferenc, Barcsay Jenő festőművész Szentendrén
élő jogörökösei, a Barcsay Alapítvány alapítói régóta tervezik, hogy
megmentsék azt a két nagyméretű Barcsay-mozaikot, melyek az Újpesti Uszodában nyertek elhelyezést. Az 1976-ban átadott mozaikokat
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ugyanis új helyre kell telepíteni, mert a mára már korszerűtlenné vált
uszoda évekkel ezelőtt bezárt, s az épületet hamarosan lebontják.
Az örökösök három éven keresztül keresték a megmentésre méltó alkotások új helyét. Több jelentős kulturális intézménnyel folytak tárgyalások, de a mozaikok áthelyezésének magas költsége miatt nem
találtak partnert. Azonban az újpesti uszodát is korábban működtető
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Csillaghegyi árpád Forrásfürdőt
(amely szintén egyik saját intézménye) átépítteti, bővíti és a megújuló
létesítményen belül helyet talált a Barcsay-mozaikoknak is.
A nagy belső terekkel rendelkező fürdőben a két mozaik a nagymedence egyik végfalán kap új helyet, a jogutódok és a Barcsay Alapítvány
kuratóriuma hozzájárulásával.
A mozaikok visszafejtése, bontása augusztus 6-án elkezdődött.
A megbízást elnyerő budapesti Filó és Társa Építőipari és Kereskedelmi
Kft. szakemberei az aprólékos munkával előreláthatólag augusztus
végén készülnek el. A munkálatok hivatalos műszaki vezetője Seres
András restaurátorművész. Ilyen nagy méretű mozaik áttelepítésére
Magyarországon korábban még nem került sor, összesen közel 55
négyzetméternyi felületről van szó. A többmilliós nagyságrendű munkákat a tulajdonos, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. ﬁnanszírozza. Barcsay Jenő két, életművében is fontos mozaik műve
előreláthatólag 2018 tavaszán már ismét látható lesz a Szentendréhez
közeli új helyszínen, Csillaghegyen.
SZ. N.

Kétnapos lesz idén a
Szentendrei Szerb búcsú!
2017 | augusztus 14.

Szentendre idén a Szerb Önkormányzattal karöltve rendez kétnapos
Szerb Búcsút. Az egyházi ünnep mellett az új szőlő megszentelése is
központi eseménye a rendezvénynek, hiszen ettől függ az évi bő termés.

Tűzijáték, díjátadások,
koncertek augusztus 20-án!
ÜNNEP

A hagyományoktól eltérően a városháza falai közül az óvárosba költözik Szent István királyunk ünnepe 2017. augusztus 20-án, hogy
mindannyian együtt ünnepeljük az államalapítás és az új kenyér napját.
A duna-korzón és a fő téren felállított színpadon délelőttől estig koncertek várják a szentendreieket. A városi ünnepségen kerülnek átAz ünnepre gasztronómiai vásárral, koncertekkel – többek között a adásra az idei díjak: a Szentendre város díszpolgára cím és a Pro urbe
Kolo, a Guča Partyzans Brass Band fellépésével –, táncházakkal, késő emlékérmek. Az ünnepet a PASo koncertje után varázslatos tűzijáték
estébe nyúló kólózással is várjuk a látogatókat.A rendezvény alkalmat zárja.
kínál arra, hogy jobban megismerhessük a szerb népszokásokat, népviseletet, táncokat, autentikus szerb zenekarok tolmácsolásával. A Du- Az egész napos ünnepi eseménysor célja nem titkoltan a közösségtenakorzón felállított gasztronómiai vásárban hagyományos szerb remtés, hogy együtt éljük meg ünnepeinket. A hivatalos városi műsor a
ételekkel, italokkal ismerkedhet a látogató.
SEBő együttes koncertjével kezdődik, majd a kitüntetettek köszöntése
után fellép a Csillagszeműek Táncegyüttes, Szigethy Ildikó mesét mond
A Krisztus színeváltozásának ünnepére szentelt „Preobrazsenszka” a Paraszt Bibliából, és a hagyományos, ökumenikus kenyérszentelés
templom búcsúja a XVIII. század folyamán egyben Szentendre város következik. A színpadon a Kakaó, a Kecskés, a Babra, az MC Masters
legjelentősebb ünnepe volt. Az ortodox egyházi hagyomány szerint zenekar, és a PASo zenél. Szintén újításként az ünnepi koncertet az Új
ezen a napon történik az új szőlő felszentelése, amely évszázadokon Szentendrei Kamarazenekar a Fő téren adja, folytatva egyrészt a Nyári
keresztül nagy jelentőséggel bírt a szőlő- és bortermelő szentendrei la- Teátrum kezdeményezését, amely visszahozta a Fő térre a színházat
kosok körében.
idén, másrészt így mindenki számára elérhetővé válik a csodás zenei
élmény. Színes, változatos és tartalmas programot kínál tehát a város
A búcsú központi része az ünnepi istentisztelet, majd a liturgiát követő az ünnep hátteréül. A gyerekeket kreatív játszóházak várják: süthetnek
délutáni vecsernye, valamint a templomkertben megrendezésre kerülő kenyeret, fonathatnak régi szokás szerint copfot, pingáltathatnak manépi mulatság, zene és tánc. Hagyományosan a vecsernye után az egy- gyar hímzésmintákat és megcsodálhatják a faművesek játékait.
házközség borral kínálja a templomkertben egybegyűlt vendégeket.
Szentendre városa mindenkit szeretettel vár a belvárosba augusztus
20-án, ünnepeljünk együtt!
A rendezvényt támogatja: Christine Étterem, Corner Étterem, Fantázia Étterem, Görög Kancsó Étterem, Maharaja Étterem.
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visszapillantó

Fotók: Deim Balázs

Az idei nyár különlegesen színes színházi kínálattal várta a közönséget Szentendrén. Az előadások telt házzal, nagy sikerrel mentek, a nagy
érdeklődésre tekintettel plusz előadást iktattak be a szervezők a programba a liliomﬁ, a vőlegény című darabhoz és Boban markovic koncertjére.

Szép Ernő Vőlegénye a Városháza udvarán

Rossini: A sevillai borbély a Fő téren

A Rómeó és Júlia az Uray-osztály előadásában, a DMH udvarán

Egy őrült naplója Keresztes Tamással, a Városháza udvarán

A kerek kő meséje a DMH udvarán

Harcsa Veronika a Barcsay udvarban

2017 | augusztus 14.

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivált – immár 12. alkalommal
– minden évben a nyár utolsó hétvégéjén rendezzük meg a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával. A rendezvény célja,
hogy Szentendre megmutassa sajátos értékeit a kultúra, a művészet
és a vendéglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán
élet töltse meg a belvárost. A „Házak, udvarok, házigazdák” programsorozat, nagyszínpadi koncertek fényfestéssel, gasztroArt, tematikus
városi séták, gasztro utca, gyerekprogramok és számtalan más érdekes program, koncert várja a látogatókat a háromnapos fesztiválon.

Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál

„Szentendrei házak, udvarok, kertek kapuit tárjuk szélesre ebben a
három napban. Az itt lakó polgárok, művészek, üzlet- és galériatulajdonosok látják Önöket vendégül programmal, étellel, itallal, mintha
csak vendégségbe jönnének. Megmutatjuk, hogyan élünk, mihez értünk. Elleshetik a hamisítatlan szentendreiség titkát. 33 helyszín 85
programja közül választhatnak.
(Egyes programok belépődíjasak. Jegyek elővételben kaphatók a Tourinform irodában és online: szentendre.jegy.hu)

A GastroArt keretében a szentendrei művészek alkotásai ihlette artisztikus desszerteket és ételeket 11 vendéglátóhely (éttermek, kávézók,
cukrászdák) jeles képviselői készítik el, kimondottan erre a hétvégére.

A Fő téri programok idejére újra színekben pompázik majd Szentendre
Fő tere. Augusztus 26-án és 27-én este 21 órától különleges fényfestészeti kompozícióval és fantasztikus koncertekkel – LGT Emlékzenekar Karácsony Jánossal, Söndörgő Zenekar – várunk mindenkit.

Idén 2017 gyertya úszott a vízen
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Gasztronómiai különlegességekkel, koncertekkel, kirakodóvásárokkal,
gyermekprogramokkal és cirkuszi mutatványosokkal találkozhat mindenki, aki a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiválon kilátogat a
Duna-korzón található Gasztro utcába.
Az utcafesztivál három napja alatt alkalom nyílik arra, hogy közönség
maga is együtt bolondozzon a művészekkel, akár csak úgy, hogy a felvonuló, parádézó fanfárcsapathoz, a táncosokhoz és az artistákhoz
kapcsolódva együtt táncol velük végig az utcákon. A látogatók nap
mint nap a legváratlanabb helyszíneken találkozhatnak a komikusok
és szórakoztatók happeningjeivel, „városmegmozgató” akcióival. A hamisítatlan vásári hangulatot gólyalábas vásári komédiások, dudások
és „muzsikások”, s egyéb utcai mutatványosok pezsdítik.

TDM-séták: Sétálunk, sétálunk… Szinte mindannyiunkban megvan az
új, ismeretlen dolgok felfedezése iránti vágy. Ezért is hozta létre városunk Tourinform Irodája a szentendrei városismereti sétákat, amelyek
során mindenki – a saját korosztályának és érdeklődési körének megfelelően – megismerheti Szentendre rejtett kincseit. A három nap alatt
hat, különböző tematikájú városi sétával várja a látogatókat a Szentendre és Térsége TDM.

A Szentendre Éjjel-Nappal ideje alatt is nyitva a Dumtsa Korzó, ahol jó
zenék, ﬁnom ételek és italok mellett lehet igazi különlegességeket
találni. A vásári forgatagban cukrászdák, és remek borok, kerámiák és
egyedi ékszerek, fa- és textil játékok, régi könyvek, régiségek és ásványok, kerámiavirágok és bőrtermékek csalogatják a Szentendrét
szeretőket.

Az esemény Facebook-oldala:

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
Információ: http://szentendreprogram.hu/

egy olvasónk kérésére utánajártunk, hogyan is történt az Ister napok
fő attrakciójának, a gyertyaúsztatásnak a megszervezése, kivitelezése.

Idén 2017 gyertyát engedtek útjára, hiszen már hagyomány, hogy mindig az adott évszámnak megfelelő darabot készítenek belőle. A gyertyákat – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is leányfalui Vadkacsa
Egyesület bocsátotta vízre. Pereházy Gergelytől, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, hogy a gyertyákat kb. 20x15 cm-es fa lapocskákra rögzítik, amelyeket egy fatelepen gyártatnak le. Ezután alulról megfúrt
műanyag poharakat tesznek a gyertyákra, hogy ne fújja el a szél. A
gyertyák úgy vannak méretezve, hogy kb. 30-40 percig égjenek.
A vízen úszó falapocskák egy része magától kisodródik a korzó végén
a partra, a többit a Postás strand környékén kenukban várakozó fiatal
sportolók halásszák ki a vízből. Az akcióban vízirendőrök is részt
vesznek.

Neptunusz ünnepi vacsorája – Dluhopolszky László rajza
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Pusztai rókák Kazahsztánban
KULTÚRA

Az Asztanai Világkiállítás megnyitóját a magyar csapat fotójával reklámozták. A képen jobb oldalon Stefanek Attila

Júniusban közel egy hónapot töltöttek magyar lovasíjászok, köztük a szentendrei Stefanek Attila, Kazahsztánban. A 25 fős magyar
delegáció három programon vett részt, ahol a
Pusztai rókák – a csapat elnevezése a
karcagi tagokra utal, ugyanis a Karcag szó ezt
jelenti – is bemutatták tudásukat. A programokat Bíró András Zsolt antropológus-humánbiológus, a magyar-Turán Alapítvány
elnöke szervezte, aki hosszú idő óta tartja a
kapcsolatot a keleti rokon népekkel.
Június 14-én a fővárosban, az Asztanai Világkiállításon tartotta a magyar lovascsapat az
első harci bemutatót. Az esemény rangját bizonyítja, hogy a megnyitóján részt vett orbán
Viktor miniszterelnök is. Attiláéknak három
napjuk volt a felkészülésre, de szerinte ez elég
is volt, mert gyakorlott, jó csapatról van szó,

ahol mindenki tudja a dolgát. Repülővel utaztak a fővárosba, a bemutatóhoz szükséges lovakat a helyiektől kapták. Attila szerint ebben
mindig van egy kis kockázat: „A lovakat úgy
kell irányítanunk, hogy ne nyúljunk a szárhoz,
tehát akkor is engedelmes legyen, ha a szárat
elengedjük. Nem minden ló képes erre, ez tanítás kérdése, de szerencsére most minden
rendben volt”.
A bemutató után néhány nappal a torgáji madjar törzsi területre utazott a magyar küldöttség, ahol az első Madjar–Magyar Kurultaj 10.
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen
vettek részt. A 2007. július 7-én megtartott
törzsi gyűlésre emlékezve az akkor felépített
Madjar Baba (Magyar ősapa) mecsetben
találkoztak a helyi öregek és a magyar küldöttség vezetői, majd a kazak-magyar motívumokkal díszített életfánál az ősi múltat

dunafanyar

Idén nyáron új sajtóorgánum bukkant fel a
Szentendrei-szigeten a 10. Surány fesztivál
idején. A dunafanyar szatirikus lap a Pócsmegyeri Kisbíró különkiadásaként látott
napvilágot abból az apropóból, hogy 2017
Pócsmegyer és Surány éve.

Pócsmegyer és Surány közéleti havilapjának
különszámát Dluhopolszky László (Dluho)
szerkesztette, és több mint tíz alkotó verseng
benne az olvasók mosolyáért. A szerzők között van Gelléri Miklós, Kovács István (a Kisbíró állandó szerzője), Kapuvári Gábor (MTV),
Kövesdi Miklós Gábor, ozsda Erika, Szabó
Gábor, Balla Ferenc, Hegedűs Sándor és
Ernyei Béla, akiről ezúttal kiderült, hogy gyermekkorában a surányi kápolnában volt ministráns.
A humoros írások mellett számos színes
karikatúra mozgatja meg a rekeszizmokat, a
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megelevenítő harci bemutatót tartottak a magyarok.
A régi időkben évente tartottak törzsi gyűléseket a pusztai népek, ez adott alkalmat arra,
hogy a törzsvezetők megbeszéljék az aktuális
dolgokat, hiszen a nagy távolság miatt nem találkoztak egymással. Az újkori kurultájok történetében az első a 2007-es kazakisztáni volt,
melyet Bíró András Zsolt kazakisztáni tudományos expedíciója alapozott meg. A 2006os expedíción gyűjtött adatok és DNS-minták
tudományos elemzése során bizonyítást
nyert, hogy a kazakisztáni madjar törzs és a
Kárpát-medencei magyarok között nem csak
névhasonlóság van, hanem genetikai kapcsolat is fennáll.
„A madjar törzs szálláshelye a fővárostól több
száz kilométerre van. A törzs tagjai oroszul
beszélnek, a magyar nyelvnek töredéke sem
maradt meg, de ettől függetlenül teljesen
köztudott a rokonságunk. Egyébként rebellis
népként tartják őket számon, mert a forradalmakban mindig élen jártak. A kazak emberek
számára még napjainkban is fontos a törzsi
hovatartozás, bemutatkozásnál az ország
megnevezése után rögtön hozzáteszik, hogy
melyik törzsből valók” – mondta Stefanek
Attila.
A magyar küldöttség ezt követően Almatyba
utazott, hogy részt vegyen a bugaci Kurultaj
mintájára szervezett Nagy Sztyeppe Gyermekei (Ulu Dala Ruhu) fesztiválon. Itt két bemutatót is tartottak, felelevenítve lovasnomád
múltunkat.
„A gyűlést egy nemzeti parkban rendezték, a
Kurgán-fennsíkon. Ez korábban a főemberek
temetkezési helye volt, akiket földpiramisokba
temettek. Az egyik napon hatalmas vihar volt,
mondták is az öregek, hogy nem volt szerencsés a helyszínválasztás, ezt jelezték a
halottak.”
A lovasbemutatókat minden helyszínen nagy
sikerrel tartotta meg a magyar csapat, az emberpróbáló utazások ellenére – ugyanis közel
3000 km-t utaztak busszal a nagy sztyeppén.
Stefanek Attila szerint mindenhol nagy tömeg
várta őket, örömmel és szeretettel fogadták a
delegációt.
NÉMETH E.

rajzolók: Csikós György, Giddy, Amorim, Krinács ágota, Dluho, Tatai, Halter és a berlini Valeriu Kurtu, aki a címlapgraﬁkát is készítette.
Igaz, hogy a színes, tizenhat oldalas kiadvány
impresszumában az áll, hogy „Megjelenik egy
alkalommal, 1000 példányban, 2017-ben”, de
az ötletgazdák nem bánnák, ha lenne folytatása a lapnak.
A hiánypótló szatirikus lap indítása nem új
keletű, Dluhopolszky László karikaturista,
a Ludas Matyi nyugalmazott főszerkesztője
folyamatosan azon dolgozik, hogy a humor a
mindennapjaink része legyen. Húsz évvel
ezelőtt Surányi Vénusz címmel alapított közéleti művészeti újságot, de szervezett már Hoﬁ
kiállítást is, 30 karikaturista meghívásával
a humorista 80. születésnapja tiszteletére.
Ahogy Vácott már van Sajdik Ferenc karikaturistának állandó kiállítása, ugyanúgy Dluhopolszky László nagy álma, hogy egyszer
létrejöjjön a magyar karikatúra múzeum.
SZ. N.

Kortörténeti
szobortárlat 6 művész
60 alkotásával
2017 | augusztus 14.

Nagy érdeklődés mellett, hagyományteremtő céllal rendezett szabadtéri szoborkiállítást a Szentendrei lakástárlat Alapítvány júniusban a
város jeles kortárs szobrászművészeinek meghívásával. A kortörténeti jelentőségű programon jelen voltak az alkotók, Asszonyi Tamás,
Csíkszentmihályi róbert, Pistyur Imre és Szabó Tamás, illetve műveiken keresztül Szentirmai Zoltán és ligeti erika szobrászművészek is.
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szobrásznak a megrendelő előleget nem ad, egyszerűen nem tud elindulni. A megrendelők igényei sem találkoznak mindig a szobrász gondolatával.”

divat és művészet

okostelefon, jakuzzi, Swarovski kristály, Gucci-táska – elképesztő összegek repülnek ki egyes zsebekből a divat diktálta holmikra. Ugyanők talán
egy kortársművész festette képet is kifüggesztenek a nappali falára, de
kisplasztikát, szobrot a legritkábban választanak az aukciókon. Nehéz
is összevetni a szobrászat lényegét az instant-termékek korával.
„Faragtam 49 évvel ezelőtt egy Ember gyerekkel kompozíciót diófából.

művészet, művészek és műkedvelők a kertben

Varga Csaba és Balogh Beatrix házigazdák különleges adottságú, arborétumi hangulatú kertjében a Kossuth-, és Munkácsy-díjas szobrászokkal Tzortzoglou Georgios (yorgos) festőművész beszélgetett. A jó
hangulatú eszmecsere után a vendégeket nagy műgonddal elkészített,
bográcsban főtt borjúpörköltre invitálták, a séf Baksai József festőművész és Nagy Sándor képkeretező mester volt.
A kerti tárlat sikere a Lakástárlat Alapítvány szerint abban rejlik, hogy
hasonlóan a népszerű lakás- és utcatárlatokhoz, a miliő itt meghatározó. A galéria rideg-fehér falai, mesterséges fények helyett csodás
háttérrel: dúsan burjánzó cserjék, pompás kőrisek ölelésében, a lemenő nap sugaraiban mutatkoztak meg az alkotások. A kötetlen beszélgetések során a műkedvelő közönség közelebb került a
művészekhez és alkotásaikhoz.

A szobrászat jelene

Miért kell a reﬂektorfényt Szentendre szobrászművészeire irányítani?
A festők városában a szobrászok elől gyakran „ellopják a show-t” – fogalmazott Csíkszentmihályi Róbert –, kevesebb ﬁgyelem irányul rájuk,
holott kiváló szobrászművészeink vannak. „A halott szobrász nem jó
szobrász” – utalt arra a tendenciára Asszonyi Tamás, hogy nagy szobrászművészeink: Somogyi József, Kerényi Jenő, Medgyessy Ferenc,
Borsos Miklós, Ferenczy Béni, Szentirmai Zoltán és Ligeti Erika haláluk
után eltűnnek a köztudatból. „Ma a jelenlétet és az ismertséget a műkereskedelem diktálja. Jelenleg a műkereskedelem fő proﬁlja a festészet, tetejébe a minél nagyobb, két-három méteres festmények. ott
nagyon jól működik a meghalás, ugyanis a halott festő nem tud több
képet festeni. A hagyaték felértékelődik. A szobrászatnak ma nincs
helye. Az a réteg ma még többnyire hiányzik, akik a kertjükbe vásárolnak vagy készíttetnek szobrokat, nem úgy, mint a mecénás reneszánsz
hercegek korában. A kisplasztika is keresi a helyét a lakásban, mert
nincs kandalló, amire felkerülhetne. Éremgyűjtők még vannak néhányan, de ez is halott dolog, mert ﬁókokba kerülnek a műveink, mint a
bélyeggyűjtők albuma”.
„Voltak idők, amikor kétszáz, akár ezer darab utánrendelés érkezett
egy-egy érmemből” – folytatta a gondolatmenetet Csíkszentmihályi
Róbert. „Most örülök az olyan kedves gesztusnak is, mikor az öntő felhív, hogy a megrendelt hat érem helyett nyolcat öntene, mert kettőt szeretne magának. Így válik gyűjtővé. A szobrászat drága műfaj. A kezdő

Pistyur Imre
Sokadik csók

Szabó Tamás
Mária

Ligeti Erika
Macskadaráló

Két és fél méter magas. Nem volt befejezve, de kiállítottam egyszer,
utána beraktam a fészerbe. Tavaly újra elővettem, hogy a félévszázados évfordulóra elkészüljön. Javítgatni kezdtem… vagyis átfaragom,
csak ez egy kicsit olyan dolog, mint az az anekdota, amit a faszobrászok orrára szoktak olvasni: Mi lesz ebből édesapám?... De a ﬁgurákban benne van az az ötven év, ami azóta eltelt. Ma már senki nem
csinál ilyen szobrokat” – meséli Csíkszentmihályi Róbert.
„A Barcsay Múzeumban nemrég rendezett laptop-kiállításon világosan
megfogalmaztam, mi a véleményem a korról, amelyben virágzanak a
3D-nyomtatók. Ezzel párhuzamban a megrendelők igényszintje a hüllő
hátsója alá csúszott. A manapság elterjedt utcai alkotásoknak köze
nincs a szobrászathoz. Ezek csak bronzba öntött életképek, utcadekorációk. A szobrászat más műfaj, a plasztikusan ábrázolt gondolaté” –
folytatja Asszonyi Tamás.

Szentendre a művészek városa

A Szobortárlat 1.0 jó alkalom volt arra, hogy rácsodálkozzunk, Szentendre nem csak a festők városa. A találkozás a művészekkel és az alkotásokkal előhívhatja az igényt, hogy a város nagy alkotóit jobban
megismerjék. A Lakástárlat Alapítvány a jövőben is folytatja Szobortárlat sorozatát, mert továbbra is céljuk, hogy a festők mellett a szentendrei szobrászokat is közelebb hozzák a nagyközönséghez. De előbb
még ismét a festészet felé irányul a ﬁgyelmük. Legközelebbi programjuk a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon lesz augusztus 26-án,
szombaton 17 órától. A FESS'N'Go! Szentendrei ősmotívumok Festőiskola résztvevői zenei kísérettel festhetik meg és vihetik haza saját
Szentendréjüket. Szintén szombaton, 16 és 19 óra között FUTó-MŰVEK
címmel a Futó utcában a 70-es évek Szabadtéri Tárlatait eleveníti fel a
Lakástárlat csapata. A tárlat szentendrei amatőr és proﬁ kortárs alkotók műveit mutatja be.
SZ. N.

Asszonyi Tamás
Templom a hegyen

Csikszentmihályi Róbert
Cicitromos laska
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fábián veronika
magánének-oktatás indul a Zeneiskolában
ékszertervező kiállítása A vujicsics Tihamér Zeneiskolában 2017 szeptemberétől magánének (klasszikus ének) oktatás indul Kontra leila szoprán-énekes vezetésével. Augusztus 31-én, csütörtökön délután
az erdész galériában
15.00-18.00 óra között pótfelvételit tartanak az iskolában, melyre olyan 12-20 év közötti ﬁ-

Fábián Veronika az egyetlen diák a világhírű
Central Saint Martins (University of the Arts
London) egyetemen, aki eredetileg gazdaságpolitikából diplomázott, és évekig kockázatelemző volt kereskedelmi bankokban. A
londoni iskola olyan volt diákokkal büszkélkedhet, mint Alexander McQueen, John Galliano vagy Stella McCartney. Nemzetközi a
csapat és kifejezetten kompetitív a légkör,
nem könnyű kitűnni. Az elnyert ösztöndíjak és
versenyeredmények jelzik vissza objektíven
Veronika korai sikereit.
Művész szülők gyerekeként (édesapja festőművész, édesanyja a Nemzeti Galéria Munkácsy-díjas restaurátora) adott lett volna a
pálya, mégis tett egy jó 10 éves kitérőt, a Közgáz után a banki karrierrel. Így, amikor a Közgázra járt, mindenki azt kérdezte, hogy miért
akar közgazdász lenni. Most meg mindenki
azt, hogy miért művész. A ﬁa születése késztette arra, hogy újraértékelje az életét, és akkor
döntött a pályamódosítás mellett.

atalokat várnak, akik már nem mutálnak.

Kontra Leila első diplomáját magánének szakon szerezte
a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében Magyar Gabriella növendékeként, operaének művészként 2013-ban diplomázott a Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Karán, Andrejcsik István növendékeként.
2014-ben szintén a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán vehette át művésztanári diplomáját.
2013-ban a megyei TDK győztese, és a XXXI. országos Tudományos Diákköri Konferenciájának II. helyezettje. Kiváló
tanulmányi eredményeiért két alkalommal is a Szegedi Tudományegyetem Sóﬁ József ösztöndíj kiemelt Kuratóriumi Díját vehette át.
2014-2015 az Eszterházy Károly Egyetem Ének-Zene Tanszékének hangképző tanára, illetve
2014-2017 az Egyetem Gyakorló és Alapfokú Művészeti Iskolájának magánének tanára. Számos
koncert felkérésnek tett eleget hazai és külföldi közönség előtt, jelenleg a Fővárosi operabarátok Egyesületének rendszeres fellépője.

Schwartz dávid koncert és kiállítás-megnyitó
a dunaopenben

Augusztus 25-én ad koncertet zenészbarátaival Schwartz dávid Szentendre új vendéglátó helyén, a fő tér melletti dunaopen Terrace & lounge Barban. A legbelül című esten dávid nemrég megjelent albumát mutatja be, s előtte megnyílik az énekes első festménykiállítása.

Több dizájnverseny és szakmai ösztöndíj nyertese, a Cartier 2017-es ösztöndíjasa, megnyerte többek között a londoni bőrművesek
céhének dizájndíját, az angol Theo Fennell és
a budapesti Ékszerek Éjszakájának pályázatát.
Idén márciusban jó pár ékszere szerepelt a
müncheni ékszerhéten, de kiállították darabjait Lille-ben, Londonban, Madridban, augusztus végen pedig Szentendrén, az Erdész
Galériában lehet megtekinteni ékszereit.
Leginkább a kortárs ékszer érdekli, témaválasztását nagyban befolyásolják az ékszerek
terén kialakult konvenciók. Sokszor felismerhető tárgyakat, tradicionális formákat használ,
amelyeket új kontextusba helyezve olyan kérdéseket tud megfogalmazni, mint például: mi
tesz egy ékszert ékszerré, mi az ékszer vagy
mi az érték.

A kiállítás augusztus 25-én pénteken 21 órakor nyílik a Szentendre éjjel nappal nyitva
program keretében. Megnyitja: Grecsó Krisztián író, költő, lemezlovas: Mesterházy ákos.
A kiállítás szeptember 15-ig tekinthető meg,
hétfő kivételével 10-18 óráig.
Erdész Galéria és Design
Bercsényi u. 4.
art@galleryerdesz.hu

A Legbelül című albumot idén májusban mutatta be Dávid, azóta több erdélyi és hazai helyszínen mutatkozott be a zenei anyaggal. A turné részeként lép fel városunkban barátaival, Veres
Mónika Nikával, Csordás ákossal és Tempﬂi Erikkel, aki zongorán kíséri a dalokat. Vidám ritmusok, lélekemelő balladák, sanzonok és saját szerzemények szerepelnek a repertoárban. A
koncert különlegessége, hogy nem a színpadról énekelnek az előadók, hanem a közönség sorai
között, családias közelségben. „Nagyon örülök a különleges szervezésű koncertnek, mert rendkívül inspiráló a közvetlen kapcsolat a közönséggel” – meséli Dávid.
Az új, szentendrei helyszín varázslatos, mediterrán fílingjével jól illeszkedik a műsorhoz, a teraszról a Fő tér és a Duna látványa egyedi hangulatot ígér. A koncert előtt, délután 5 órától
Schwartz Dávid új oldaláról mutatkozik be: festményeiből nyílik tárlat a helyszínen. Az utóbbi,
több mint tíz év alkotásaiból mestere, Aladics Antal válogatott össze színes és egyedi anyagot
a tárlathoz. „Számomra a festés lételemmé vált, relaxációs motívumként van jelen az életemben. A képek szín- és formavilága erősen kötődik zenei világomhoz. Nagy izgalommal és szeretettel várom zenész barátaimat és minden érdeklődőt a megnyitóra” – invitál Dávid az estre.

A molinón:
Szvorák Katalin
2017 | augusztus 14.
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A Szentendreiek a csúcson sorozatban Szvorák Katalin népdalénekest
láthatjuk ebben a hónapban, aki sikert sikerre halmozva nemcsak országos, hanem nemzetközi hírnevet is szerzett magának. eddig 34
önálló albuma jelent meg, és három kontinens 43 országában koncertezett. A szlovákiai losoncon született, jelenleg Pilisszentlászlón élő,
gyönyörű hangú előadóművész 1996-tól két évtizeden át a szentendrei vujicsics Tihamér Zeneiskola népdaltanára volt.

már több interjújában is mesélt mesés gyermekéveiről. mit hozott magával a szülőföldjéről?
Losonc szülöttje vagyok, paraszti és juhász felmenőkkel. A paraszti
elődöktől örököltem az alázatot, a juhász felmenőimtől a mérhetetlen
szabadság érzetét. A népdalhoz mindkettő elengedhetetlen. Az egész
faluközösség szocializált. Ez a pici falu volt nekem kis gyermekként a
világ közepe, ahol a magyar nyelv egészen más többlettartalmat, áthallást kapott, mint az anyaországban. Egy-egy vidéki zárt település –
mondjuk egy partiumi vagy kárpátaljai falvacska – tucatnyi templomi
közönsége és őszintesége felér egy tengerentúli reklámos „óperenciával". A legféltettebb kincsem az anyanyelvem, mely védelemre, óvásra
szorult, s mivel gyakorta meg kellett érte küzdenem, ezért oly drága
nekem az énekelt anyanyelvvel együtt. Megmaradtam mindenkori kisebbséginek úgy, hogy ezt az érzést többletté alakítottam, így az egész
Kárpát-medencét otthonomnak érzem.

Pályája nem szokványos sikertörténet, felsorolni is nehéz az elismeréseket, amelyekkel művészetét értékelték. ezek közül talán a legfontosabbak: röpülj páva (1981), liszt ferenc-díj (2000), a magyar
Kultúra lovagja (2012), Alternatív Kossuth-díj (2010), Kossuth-díj
(2013), Pest megye díszpolgára (2015). mit jelent a siker az Ön számára?
őszintén megvallva, nem szeretem ezt a kifejezést, mert lelki éghajlatomtól teljesen idegen. Teljesen hatodrangú, hogy a pályámon mikor
számítok hírértéknek. A boldogságot számomra a családom, a gyökereim, az éneklés öröme jelenti. Ha dalolok, az egész testemet átjárja a
dallam, s ilyenkor számtalan boldogsághormon termelődik bennem, és
ez átjárja a hallgatóság lelkét is. Mindezt szavakban nehéz kifejezni,
mert ilyenkor az Ég és a Föld egybeolvad az énekek szárnyán.
Pályája során mire emlékszik vissza a legszívesebben?
Csak kiragadva néhány emlékezetes, ünnepi pillanatot: 2000-ben, Mádl
Ferenc köztársasági elnök beiktatásán én énekeltem a Szózatot,
ugyanebben az évben a parlamenti Karácsony háziasszonya voltam,
felemelő érzés volt 2001-ben a Szent Koronát újévi énekekkel köszönteni. 2011-ben, az EU-zászló átadásakor az Esti dalt én szólaltattam
meg a Parlamentben, 2012-ben együtt énekeltem Bobby Mc Ferrinnel,
2013-ban felléptem Illés Lajos emlékkoncertjén. Örömteli érzés a Szörényi Leventével készült közös lemezünk is, mint ahogyan a Kudlik Júliával immáron lassan öt éve tartó lemezbemutatóink.

milyen külön hozadéka, tapasztalata van annak, hogy a koncertezés
mellett két évtizeden át folyamatosan tanított a szentendrei zeneiskolában, és most ősztől ismét vendégtanár lesz a Zeneakadémián?
A tanítás lételemem, bár a nevelésben hatalmas csodákat nem tudunk
végrehajtani. Nevelni csak töredékesen lehet, mert születésünkkor már
magunkkal hoztunk mindent, ami lesz belőlünk, és a nevelésből csak
az marad meg, ami ellen a bennünk lévő adottságok nem lázadnak.
Énekesi tevékenységem inkább lelkek gyógyítása, istápolása, melyre
mostani szeretetéhes világunkban nagy szükség van. Szerencsésnek
érzem magam, hisz nekem a tanítás is öröm, a dalolás is az, s ha ezt
át tudom adni növendékeimnek, az igazán csodás érzés. Több tucat diákom választotta az énekesi pályát, többen konzervatóriumban tanulnak, jó páran a Zeneakadémiát már el is végezték.
Hogyan látja, értékeli eddigi pályafutását?
Mindig a magam magányos ösvényét jártam, ahol olykor rám is tapostak. Ma már látom, hogy ez az ellenszeles ösvény sokaknak példaértékű utat jelentett, üzenetet hordozott. Lelki emberként élek, mert

szinte kizárólag csak az ösztöneim diktálják a lépéseimet földi vándorutamon. A Teremtő mindenkit megáld egy energiahorizonttal és boldogság-érzékeléssel is. Nekem mindkettőből jócskán jutott. Ehhez már
csak ajándék volt az egykori falusi nagycsalád, az óvodanélküliség, a
kiváló tanárok, a nem mindennapi férjem, felcseperedett gyermekeim,
növekvő unokáim és még sorolhatnám a mindennapi szocializációmat
kísérő-segítő tényeket. Ahogy Rajeczky Béni bácsi is vallotta: „Csak
saját hangunk lehet önmagunk leghitelesebb interpretátora". Tudom,
hogy van bennem egy belső intuíció, és ennek köszönhetően művészetem nemcsak rekonstrukció, mesteri utánzás, de ha énekelek, igyekszem újrateremteni azt a csodát, amely több száz esztendőn szólt az
emberek ajkán, hozva vigaszt és lelki békét.

erdélyben kirándult
a musica Beata Kórus

N. E.

Augusztus 1-5 között a Musica Beata Kórus barátokkal és ismerősökkel együtt Erdélybe utazott. A Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány vendégszeretetét élvezték dr. Bereczky Ibolya programvezetésével.
Megismerkedtek az idén átadott Kallós Zoltán néprajzi gyűjteménnyel,
látogatást tettek Széken, Szamosújváron, Bonchidán, Kolozsváron,
Tordán, Tordaszentlászlón és hazafelé Nagybányán is. Énekeltek Kallós Zoltánnak, népdalokat tanultak helyi népdalénekestől és Kádár
Erzsébet magyarszováti adatközlőtől. Templomlátogatásokon lelkészekkel, plébánosokkal találkoztak, élvezettel hallgatták Major Melinda válaszúti „tani” idegenvezetését, valamint Véső ágoston
nagybányai festőművészt. Énekeltek templomokban, kolostorban,
múzeumokban, kastélyudvarban.
Nemcsak örömet vittek, hanem hoztak is, ahogyan éneklik Wolf Péter
művében: „Szállj, zene, szállj, aki vár, azt öleld át (...) örömöt viszel,
nem szállhatsz hiába, Musica Beata!”
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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 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

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.
ÖrÖK BAráTSágoK
Doszkocs Zsuzsa kiállítása
Megtekinthető szeptember 7-ig a mozi
nyitva tartási idejében: hétköznap
8.00–22.00, hétvégén 14.00–22.00

PóTKULCS SZENTENDRE
Fő tér 11.
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 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

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 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
augusztus 18. péntek
15.30 EGy KUPAC KUFLI (83’)(kn) – magyar rajzﬁlm 5-9 éveseknek
17:00 AZ EMoJI-FILM (86’)(6) -Emoji
komédia kicsiknek és nagyoknak
18:30 AZ EMoJI-FILM (86’)(6) -Emoji
komédia kicsiknek és nagyoknak
20:00 K.o. (115’)(16) – izgalmas és lebilincselő francia thriller
augusztus 19. szombat
14.00 AZ EMoJI-FILM (86’)(6) -Emoji
komédia kicsiknek és nagyoknak
15:30 A MoGyoRó-MELó 2. (92’)(6)
17:15 AZ ÍGÉRET (133’)(12) – Szerelmi
háromszög - történelmi háttérrel
19:35 K.o. (115’)(16) – izgalmas és lebilincselő francia thriller
augusztus 20. vasárnap
13.30 A MoGyoRó-MELó 2.(92’)(6)
15.10 EGy KUPAC KUFLI (83’)(kn) – magyar rajzﬁlm 5-9 éveseknek
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16.40 AZ EMoJI-FILM (86’)(6) -Emoji
komédia kicsiknek és nagyoknak
18:15 SZERELMES SMS (107’)(12) – romantikus vígjáték
20:10 AZ ÍGÉRET (133’)(12) – Szerelmi
háromszög - történelmi háttérrel
augusztus 21. hétfő
17.00 EGy KUPAC KUFLI (83’)(kn) – magyar rajzﬁlm 5-9 éveseknek
18:30 ÉN ÉS A MoSToHáM (117’)(16) –
főszereplő: Catherine Deneuve
20:30 AZ ÍGÉRET (133’)(12) – Szerelmi
háromszög - történelmi háttérrel
augusztus 22. kedd
16.55 EGy KUPAC KUFLI (83’)(kn) – magyar rajzﬁlm 5-9 éveseknek
18:25 SZCIENToLóGIA, AVAGy A HIT
BÖRTÖNE (118’)(16)
20:30 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó
Gábor romantikus vígjátéka
augusztus 23. szerda
17.00 EGy KUPAC KUFLI (83’)(kn) – magyar rajzﬁlm 5-9 éveseknek
18:30 ÖTVEN TAVASZ (89’)(16) francia
romantikus vígjáték
20:05 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó
Gábor romantikus vígjátéka
augusztus 24. csütörtök
17.00 A MoGyoRó-MELó 2. (92’)(6)
18:40 FIÚ A VoNAToN (80’)(12) – magyar-amerikai ﬁlm, rendező: Roger Deutsch
20:05 LoGAN LUCKy – A TUTI BALHÉ
(119’)(12E) – főszereplők: Channing
Tatum, Daniel Craig
augusztus 25. péntek
17:00 EGy KUPAC KUFLI (83’)(kn) – magyar rajzﬁlm 5-9 éveseknek
18:30 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó
Gábor romantikus vígjátéka
20:15 SoKKAL TÖBB, MINT TESTőR
(118’)(16E) f: Ryan Reynolds,Samuel
L.Jackson, Salma Hayek

augusztus 26. szombat
14.00-20.00 MoZIBAZáR Rembrandttól a parafadugóig
15:00 AZ EMoJI-FILM (86’)(6) - Emoji
komédia kicsiknek és nagyoknak
16.35 FIÚ A VoNAToN (80’)(12) –
magyar-amerikai ﬁlm,
rendező: Roger Deutsch
18:00 SoKKAL TÖBB, MINT TESTőR
(118’)(16E) f: Ryan Reynolds, Samuel
L.Jackson, Salma Hayek
20:05 LoGAN LUCKy – A TUTI BALHÉ
(119’)(12E) – főszereplők: Channing
Tatum, Daniel Craig
augusztus 27. vasárnap
14.00-20.00 MoZIBAZáR - Rembrandttól a parafadugóig
15.00 AZ EMoJI-FILM (86’)(6) -Emoji
komédia kicsiknek és nagyoknak
16:30 ÖTVEN TAVASZ (89’)(16) francia
romantikus vígjáték
18.05 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó
Gábor romantikus vígjátéka
20:00 SoKKAL TÖBB, MINT TESTőR
(118’)(16E) f: Ryan Reynolds,Samuel
L.Jackson, Salma Hayek
augusztus 28. hétfő
17.00 FIÚ A VoNAToN (80’)(12)
– magyar-amerikai ﬁlm, rendező:
Roger Deutsch
18:30 TESTRőL ÉS LÉLEKRőL
(116’)(16)- Enyedi Ildikó Arany Medve
díjas ﬁlmje
20:30 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó
Gábor romantikus vígjátéka
augusztus 29. kedd
18:30 FIÚ A VoNAToN (80’)(12) –
magyar-amerikai ﬁlm, rendező: Roger
Deutsch
20:00 K.o. (115’)(16) – izgalmas és
lebilincselő francia thriller

KULTÚRA
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Szeptemberben indul a 11. félév
a szentendrei szeniorképzésben!

A Szentendrei Aranykor Központ (dunakorzó 18.) szervezésében 2017
őszén újra indulnak a tanfolyamok! Több szinten indulnak angol,
német, spanyol és olasz nyelvtanfolyamok, lesz geopolitika, szenior
torna, szenior egyensúlytorna, illetve kétszintű számítástechnika kurzus (utóbbi a rákóczi gimnáziumban). A http://korkozpont.szentendre.hu oldal folyamatosan frissül és bővül, ahol az 50 év felettiek
válogathatnak a programok közül.

A kurzusokra a 06 30 692 4746-os számon lehet jelentkezni, a tandíj
egységesen 10 000 forint, amely az áFá-t is tartalmazza! A kezdő angol
tanfolyamot a Szentendrei Önkormányzat jóvoltából 5000 forintos tandíjjal lehet látogatni.
Bár a tanfolyamok általában október elején kezdődnek, a tanulmányi
félév szeptember 4-én 10 órakor indul a Korközpont emeleti tantermében, amikor Spitzer Petra tanárnő indítja el német gyakorló kurzusát,
amely felkészít az októberi, több szintű tanfolyamkezdésre. Mindenkit,
aki szeretne németül tanulni, szintektől függetlenül szeretettel várnak
szeptember 4-én! (A hét alkalmas tanfolyam díja: 10 000 forint, a jelentkezés részleteiért hívják a 06 30 692 4746-os számot.)
Dr. Jászberényi József ősszel is folytatja sikeres gerontológiai sorozatát, amelynek keretében augusztus 22-én, kedden 16 órától Egoizmus
és nárcizmus - ﬁatalkorban és időskorban (Felismerés, kezelés, lehetséges megoldások) címmel tart előadást az Aranykor Központ emeleti
termében. Belépő: 500 forint.
TANULNI SoHASEM KÉSő!
ARANyKoR KÖZPoNT, SZENTENDRE

elevenKert hétvége

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál 2017 keretében zajló
Házak, udvarok, házigazdák programsorozathoz az elevenkert is csatlakozott.

25. péntek
19:00 Blue Tips
20:30 Malacka és a tahó
22:30 Kettő Kettő Tánczenekar
24:00 Spacecowboy

27. vasárnap
18:00 DLRM
19:30 Esti Kornél
21:00 Csókolom
23:00 Dep'art zenekari oldal

26. szombat
18:00 Igazigaz
19:30 Éva Presszó
21:00 Jordán Adél és a Puszi
23:00 titokzatostelepesek
24:00 Suefo

Háromnapos bérlet: 3000 Ft
Napijegy péntek: 1000 Ft
Napijegy szombat: 1500 Ft
Napijegy vasárnap 1500 Ft
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Huculok, gidránék és
rackák a PT új állomásán
SPORT

Idén új állomáshelyszínnel gazdagodott népszerű rendezvényünk, a
Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra. A családi útvonalak második állomása ugyanis a jól megszokott Bodor major helyett egy szintén Tahiban található hely, ez pedig a magyar Családi gazdaság.

Több mint 25 éve annak, hogy dr. Magyar Gábor Tahiba települve folytatta a hazánkban őshonos állatfajok génmegőrzését. Ezt a tevékenységet ﬁával, dr. Magyar Zsomborral, és menyével, Magyar orsolyával
együtt folytatta, és így kialakították a saját, önellátó, csodálatos természeti környezetben lévő tanyájukat, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A gazdaságban olyan nemzeti kincseink tenyésztése zajlik, mint a gyimesi és hortobágyi racka juh, a kevésbé ismert cikta és cigája juh, magyar szürkemarha és magyar tarka, valamint a híres kislovunk, a hucul,
és a huszárok sárga lova, a gidráné is. Megtalálhatóak még azonban
számos más őshonos állatfajok, melyek egy régi paraszti háztartásban
is jelen voltak, a kendermagos magyar tyúktól, egészen a puli kutyáig.
Az állatok takarmányát a tanyához kapcsolódó földterületek adják, melyeket vegyszerek és műtrágyák mellőzésével művelik, valamint előfordul, hogy a gépi erőt nélkülözve, a lovak segítségével végzik a
szántást. Az áramellátást 100%-ban megújuló energiából nyerik, ezzel
is kímélve a környezetet. Saját hús- és tejtermékek forgalmazásával is
foglalkoznak, amelyet már egyre több boltban megtalálhatunk, valamint különböző programokkal, kirándulásokkal igyekeznek népszerűsíteni magukat és az általuk képviselt életformát.

Tehát egy ilyen magyar gyöngyszem várja majd a Pilisi Tekerő résztvevőit, népi játékokkal, házi sajttal, állatsimogatóval, sőt, lovaglási lehetőséggel is. Úgyhogy biciklire fel, és irány a második állomás, a
Magyar Családi Gazdaság, hogy önök is megtapasztalhassák az igazi
magyar tanyasi életet! Találkozunk szeptemberben!

Kalandos Tekerő a góliát
egyesülettel

A góliát vízisport egyesület már régóta állomása a Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúrának, így nem meglepő, hogy idén is részt vesznek
a rendezvény lebonyolításában.

Az egyesület 1997-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a szentendrei
ifjúsággal megismertessék az evezős sportokat, egyúttal pezsgő vízi
életet teremtsenek a Dunának ezen a szakaszán. Az évek alatt számos
helyi iskolával sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk, sokszor járnak hoz-
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zájuk osztályok, hogy vízi testnevelésórán vegyenek részt. Az egyesület annyira sikeressé vált, hogy már az ország több pontjáról is fogadtak iskolás, erdei iskolás csoportokat, hogy egy osztálykirándulás
keretein belül megismerhessék a csodás szentendrei Duna-szakaszt,
és a közös evezés csapatépítő erejét. A Góliát Egyesület nem csak táboroztat, hanem rendszeres edzéseket is tart, kicsiknek és nagyoknak,
ﬁataloknak és idősebbeknek is, mindenkit szívesen várnak, akik kedvelik a kajak-kenu sportokat és a szemkápráztató dunakanyari vízi környezetet, és azt a különleges hangulatot, amelyet csak a folyón evezve
érezhet az ember.

Aki részt vesz idén a Pilisi Tekerő 45 km-es Kalandos Tekerő névre keresztelt útvonalán, az megismerkedhet a Góliát Vízisport Egyesület
csapatával, sőt egy izgalmas feladaton is részt vehet, amely során még
a Dunára is ki kell merészkedni. Úgyhogy rajta, aki szereti a kihívásokat,
irány a Kalandos Tekerő utolsó előtti állomása, frissítsék fel magukat
a cél előtt egy jó kis evezéssel, hogy aztán újult erővel tekerhessenek
tovább a cél felé! Találkozunk szeptemberben!
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SPORT
Most zajlik a VB utáni Masters kupában a vízilabdatorna 40+ kategóriájának jutalomjátéka, ahol edzőként veszek részt. Az esemény
olyan hívó szó, aminek nem lehet ellenállni,
újra edzésbe állunk, fölvesszük a sapkát és a
medencébe ugrunk. Ez minden játékos pályafutásának csúcsa, hihetetlen borzongató
érzés a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában
hallani a nekünk zúgó buzdítást: Hajrá magyarok!

Távok és nevezés

Újdonságunk ebben az évben, hogy nemcsak
családi és kalandos túráink lesznek, hanem
igazi PRoFI-knak tervezett 100 km-es távval
is készülünk.
Választható útvonalaink:

A kerékpáros
kalandtúra

Idén több újdonsággal színesítjük programunkat, hogy minél vonzóbb és remekül szervezett programot kínáljunk résztvevőinknek.
Start:
Postás Strand 2017. 09. 09. szombat 9.00
Helyszíni regisztráció:
07.30 – 08.45, rajt: 09.00
fővédnök: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre
polgármestere
A Ix. Pilis Tekerő arca:
Kósz Zoltán olimpiai bajnokunk! Büszkék vagyunk rá, hogy lelkesen csatlakozott városunk
rendezvényéhez, ezzel biztatva mindenkit,
hogy jöjjön és tekerjünk együtt.

villáminterjú

a Ix. Pilis Tekerő arcával, Kósz Zoltán
vízilabdázó olimpiai bajnokunkkal

• Úszni vagy biciklizni
tanultál meg előbb?
Jó kérdés! Nagyjából
egyidőben, négyévesen, de eleinte több
volt persze a biciklizés.

• miért vállaltad, hogy
a PT arca legyél?
Ez egy nagyon jó kezdeményezés, nemes céllal, remek szervezőkkel, csodálatos tájakon vezető utakon.
Családommal itt élünk a környéken, több tíz
évig Szentendrén, most, egy éve Leányfalun,
de szinte ugyanott, mert alig van határ a két
település között. Nagyon fontosnak tartom,
hogy mindenki érezze, tudja, milyen gyönyörű
helyen élünk! A megtisztelő felkérés hallatán
egy másodpercig nem gondolkoztam, azonnal
igent mondtam. általában jellemző rám, hogy
kihozom a legtöbbet a dolgokból, remélem,
most is így lesz, és sokan eljönnek! A fotózás
rendkívül jó hangulatú volt, bízom benne, hogy
ez látszik is a képeken.

• 7 aranyérem, 13 ezüstérem és 5 bronzérem
birtokosa vagy, ha ezeket egy szatyorba tennénk, szép súlyt nyomna...
És nem is tudod, hány Nyuszikupa és Mikuláskupa elsőségem van! Azok újabb szatyornyit
tesznek ki. 10-15 éve a VB, EB és olimpiai
aranyakért küzdöttünk, de azelőtt, 40 éve bizony a Nyuszikupákért. Akkor éreztem meg
először az ízét a versenynek, a győzelemnek.
Nem mondom, hogy a Nyuszikupától egyenes
út vezet az olimpiai aranyig, de a versenyek élménye nagyon meghatározó gyerekkorban. A
Pilisi Tekerő is ilyen közösségi esemény, a versengés pezsdítő érzésével.

• mit szólsz a vizes vB-n elért vízilabda
ezüstéremhez?
Örülök! Az emberek győzelemmel vagy éremmel társítják a sikert, pláne, ha sportról van
szó, szerintem ez csodálatos teljesítmény.

Családi Tekerő I.
– 10 km-es táv; biztonságos kerékpárúton
könnyű, sík terepen
Ajánljuk: kisgyermekes családoknak; kerékpározással ismerkedőknek; könnyed, mégis
aktív kikapcsolódásra vágyóknak

Családi Tekerő II.
– 30 km-es táv; biztonságos kerékpárúton
könnyű, sík terepen
Ajánljuk: családoknak kisebb és nagyobb
gyermekekkel; játékos kedvűeknek; izgalmas
kihívásokat keresőknek

Kalandos Tekerő
– 45 km-es táv; Szentendre belvárosát elhagyva barangolás a pilisi hegyekben
Ajánljuk: nagyobb gyermekes családoknak,
komolyabb kihívásokat keresőknek, hegyi útvonalat kedvelőknek

ÚJ! Proﬁ 100
A Pilisi Tekerő leghosszabb távja az idén teljes
egészében megújul.
A túra teljes hossza 100 km, amelynek leküzdésével összesen 2000 m szintemelkedést is
le kell gyűrni.
A túra nehézségi szintje 4. (5-ös skálán)

Nevezési díj:
mely tartalmaz:
• egy étkezési kupont, melyet a célba érkezéskor idén egy ínycsiklandóan ﬁnom kenyérlángosra és egy frissítőre válthatsz be
• a frissítőket, gyümölcsöket az állomásokon
• ingyenes belépőt a leányfalusi Termálfürdőbe
• játékokat, programokat az egyes állomásokon
• tombolasorsoláson való részvételt
• a kerékpáros útvonalak szakszerű kijelölését, biztosítását
online 2017. 09. 01-ig
Helyszínen
Felnőtt: 1500 Ft
2500 Ft
Gyermek 1000 Ft
1500 Ft
Pilisi Tekerő póló:
2000 Ft
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!

További infók, térképek, regisztráció:
http://szentendre.hu/ix-pilisi-tekero-a-kerekparos-kalandtura-2017/

21

22

HIRDETÉS

AdáSvÉTel

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

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.

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

Dunakanyarban levő büfébe munkatársakat keresünk! Jelentkezni a következő telefonszámon lehet:
06-30-533-5565.

A szentendrei Bárczi Gusztáv általános
Iskola (Kovács László utca 3.) 6 órás takarítónőt keres. A munkakör szeptember 1-jétől tölthető be. Munkaidő: 13-19
óráig. Tájékoztatás: (26) 310-060, az iskola titkárságán.

Az In-store Team Kft., Magyarország
egyik vezető Field Marketing ügynöksége asszisztenst keres szentendrei irodájába, 4 órás munkakörbe. Szeret
önállóan, precízen és hatékonyan dolgozni? Szereti a határidős munkákat?
Ha van irodai, adminisztrációs, szervező
munkában szerzett tapasztalata, esélylyel pályázhat az állásra. Az angol nyelvtudás előnyt jelent. Jól szót ért a
legkülönbözőbb partnerekkel? Jó a
problémamegoldó képessége? Ha
mindez illik Önre, változatos munkát
ajánlunk, kellemes, támogató környezetben. Várjuk magyar nyelvű önéletrajzát
a laura@instoreteam.hu címre.

egÉSZSÉg
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KIAdó lAKáS

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

Szentendrén, a László-telepen eladó egy
teremgarázs-beálló beszerzési áron.
Tel. (26) 313-121.

lAKáS, INgATlAN

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan, áron alul
eladó. Víz, villany van, 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 16,5 millió Ft. Web:
telek.dago.hu Tel. 06-30-602-0232.
Pismány városrészben, 1687 nmes telken 380 nm-es, panorámás, 3
szintes, 2004-ben épült, egyedi,
luxus ház eladó. Hívjon: 06-30796-0507.

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

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

moSoly JógA
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

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

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

oKTATáS

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

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. 06-20-2800151, herendi77@gmail.com

SZolgálTATáS

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

Érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

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.

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

SZórAKoZáS

Friss nyugdíjas házaspár keres
bridzspartner házaspárt pilisszentkereszti otthonukba. Tel. 06-20-468-9437.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman
2-3 fő részére (5000 Ft/éj/apartman) kiadó. Tel. 06-20-494-2550.
őszi wellness Bükfürdőn: az
Apartman Hotelben, október 11-17.
között! Egyhetes üdülés, 2-3 fő részére alkalmas másfél szobás lakosztályban, 25 000 Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-355-4887.

ÜZleT

Szentendre belvárosában, a Fő téren 60
nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-30-296-6962.
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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