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Isten egyenesen ír
görbe vonalakon

Szentendre Város 
Díszpolgára 2017-ben:
Marghescuné Hunor Mária,
az Ars et Vita Alapítvány, 
a Medio Kiadó alapítója,
Hamvas Béla szellemi 
örökségének őrzője
8. oldal

Állami kitüntetés

Jolanda Willemse, 
a Szentendre 
Nemzetközi Kapcsolatai-
nak Egyesülete elnöke
Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetést 
kapott

7. oldal

ÉS VIDÉKE

Kerékpáros kalandtúra Szentendrén!
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mentők 104 

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

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

polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

dmrv +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838   
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

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

gyógyszertári ügyelet    
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 Ft
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár 
(Dózsa Gy. 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

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

KÖzÉlEtI ÉS KulturÁlIS lap 
alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
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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,
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közérdekű

Szentendre 
ÉS vIdÉKE

pályázat

Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal pályázatot hirdet vagyonhasznosítási
ügyintéző feladatok ellátására.

Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság; cselekvőképesség; büntetlen előélet;
gazdaságtudományi vagy jogi végzett-
ség, felhasználói szintű MS Office isme-
retek, jó kommunikációs készség.

A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012. 
(III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai 
önéletrajz; motivációs levél; iskolai vég-
zettségek és egyéb szakképesítések má-
solata, nyilatkozat arról, hogy a
benyújtott pályázatot és személyes ada-
tait a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közszolgálati jogviszony,
előreláthatólag 2019. december 31-ig
szól,  próbaidő 6 hónap

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére tör-
ténő megküldésével (2000 Szentendre,
Városház tér 3.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: va-
gyonhasznosítási ügyintéző

További információ: Márton Andrea iro-
davezető, 26/785-087

Szentendre város Egészségügyi Intézmé-
nyei (Kanonok utca 1) keres:

• szemész szakorvost
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
intézményünk szemészeti szakrendelésen
szakorvosi tevékenység ellátása. 
Feltételek: szemész szakvizsga
Előnyök: gyermekszemész gyakorlat

• diabetológus szakorvost heti 6 órában
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
intézményünk diabetológiai szakrendelé-
sen szakorvosi tevékenység ellátása. 
Rendelési idő: hétfő 7-13 óra
Feltételek: diabetológus szakvizsga
A munkakör legkorábban 2017. szeptem-
ber 1. napjától tölthető be.

• sebész-traumatológus szakorvost 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
intézményünk sebészet-traumatológia
szakrendelésén szakorvosi tevékenység
ellátása
Feltételek: sebész és/vagy traumatológus
szakvizsga

• szülész-nőgyógyász szakorvost heti 6
órában
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
intézményünk nőgyógyászati szakrende-
lésén szakorvosi tevékenység ellátása. 
Feltételek: szülész-nőgyógyász szak-
vizsga

• bőrgyógyász szakorvost heti 22 órában
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
intézményünk bőrgyógyászati szakrende-
lésen szakorvosi tevékenység ellátása. 
Feltételek: bőrgyógyász szakvizsga

• fül-orr-gégész szakorvost heti 1 szak-
rendelésre
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
intézményünk fül-orr-gégészeti szakren-
delésen szakorvosi tevékenység ellátása. 
Feltételek: fül-orr-gégész szakvizsga

Benyújtandó iratok: motivációs levél, szak-
mai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát
igazoló dokumentumok másolata, MOK
tagság igazolása, működési engedély.

További információ: dr. Pázmány Annamá-
ria intézményvezető, (26) 501-440,
szei@szeirendelo.hu
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A kormány meghatározta a Dunakanyar 
kiemelt turisztikai térségbe tartozó települé-
seket, valamint elfogadta a térségben megva-
lósítandó egyes fejlesztésekről szóló, a
2017-2030 közötti időszakra vonatkozó stra-
tégiai fejlesztési programot. 

A Magyar Közlönyben közzétett kormányhatá-
rozat szerint 70 település tartozik a Dunaka-
nyar kiemelt turisztikai térséghez, ahol a
következő években 35 fejlesztést terveznek.

Szentendrén elsődleges cél az aktív turizmus
fejlesztése, melynek megvalósítását elősegíti
Budapest és Szentendre tervezett összekap-
csolása a Bubi közbringarendszerrel. A 
kormány a kerékpáros-hálózat bővítésére 
1 milliárd forint hazai forrás támogatást nyújt.

Szentendre vonzóvá tételéhez további fejlesz-
tések kapcsolódnak. A Szentendrei Szabad-
téri Múzeum, a Skanzen látogatóbarát
fejlesztésére 200 millió forintot, a történelmi

belváros magjában, a Fő téren álló egykori Ke-
reskedőház, a Szentendrei Képtár időszerű re-
konstrukciójára 2,6 milliárd hazai forrást szán
a kormány.

A mobilgát megépítése után elkezdett fejlesz-
tés következő lépcsője 2,6 milliárd forintból
valósul meg, a Dunakorzó újjáépítése mellett
pedig további 3 milliárd forintot szánnak 
Szentendre városképének turisztikai szem-
pontú fejlesztésére.

fejlesztések Szentendrén
Közel 10 milliárd forintot szán a kormány a szentendrei fejlesztésekre a 2017-2030 közötti időszakban. megújul a fő téri Kereskedőház, a
dunakorzó és a Skanzen, összekötik Budapestet Szentendrével a Bubi kerékpárosrendszerrel.

Kerékpárút-fejlesztések Szentendrén is!
Elkezdődött az Eurovelo6 dömös – Szent-
endre közötti 33 km hosszúságú és a Buda-
pest – Szentendre közötti 5,6 kilométeres
kerékpárút szakasz tervezése. 

Kiemelt ügyként kezeli az utóbbi években a
hazai kerékpárút hálózat fejlesztését a kor-
mány. A NIF zrt. sikeres közbeszerzési eljárá-
sok után 27 tervezési szerződést írt alá nettó

603 millió forint értékben ez év júliusában,
köztük a Dömös – Szentendre (33 km) sza-
kaszra vonatkozóan. Ezen kívül a NIF zrt.
külön szerződés keretén belül folytatja a Bu-
dapest – Szentendre, 5,6 kilométeres kerék-
párút szakasz tervezését. A tervezési
szerződés összege nettó 7,7 millió Ft. 

A Dömös – Szentendre közötti kerékpárút
szakasznál jelenleg tanulmányterv készítése
a feladat. A most elinduló fejlesztések a teljes
Balatoni kört és az EuroVelo6 kerékpárút közel
50%-át fedik le, illetve a Kelet-Magyországi
térség is bekapcsolódik az úthálózatba. 

A NIF zrt. beruházásában további kerékpáros
útvonal fejlesztések is folyamatban vannak, a
kormány a 2018-as évben 11 milliárd forint
hazai forrást biztosít kerékpáros úthálózatra.

Forrás: nif.hu
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a zöldhulladék lerakása is
szabálysértés!
Egyre több bejelentés érkezik az ügyfélszolgálatra a közterületre – erdők szélére, utak mellé
– lerakott zöldhulladékról (ami lehet a kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott gyümölcs).
Sokak szemében ez nem tűnik veszélyesnek, és úgy gondolják, hogy a természetben lebomló
anyagok elhelyezése nem jelent természetkárosítást. Ez azonban tévedés: a zöldhulladék 
elhelyezése is illegális hulladéklerakásnak számít, ami a Hulladéktörvény értelmében bírságot
von maga után. ráadásul az illegálisan lerakott zöldhulladék komoly problémát jelent a 
természeti területekre nézve, mert fokozott tűzveszélyt jelent, másrészt elősegíti az invazív
fajok – bálványfa, parlagfű, japán keserűfű – terjedését is.

Az önkormányzat – a környezettudatos magatartás elősegítése érdekében – számos lehető-
séget biztosít a kerti zöldhulladék kezelésére, hogy ne terheljék és veszélyeztessék környeze-
tünket:
• Komposztálási program, mely során már kilenc éve, évente több mint 100 szentendrei lakos-
nak, térítésmentesen biztosítanak komposztládát
• Évente két alkalommal ingyenes elszállítás
• Hulladékudvarra történő beszállítási lehetőség

A probléma megoldása érdekében az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy a kerti zöldhulladé-
kokat komposztálják, vagy ha erre nincs módjuk, szállítsák el a Szabadkai úti Hulladékudvarba.

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 kapcso-
lódó udvarrész bérbevételére.
Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely
átvehető a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Irodáján, a Városi
ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanpor-
tal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktató-
jába (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 üzlet-
helyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, 
amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyon-
gazdálkodási 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

pályázatok

24 órás állatorvosi
ügyelet Szentendrén
24 órás állatorvosi ügyelet Szentendrén – min-
den hétköznap, hétvégén, az összes hosszú
hétvégén és pirosbetűs ünnepnapon 0-24
ügyelet.
Szentendre - állatkórház, Római sánc u. 2/b.
Központi ügyeleti szám: 30-66-26-849
www.drszolnokiallatkorhazak.hu

Büfébérleti pályázatok
Büfébérleti pályázatokat hirdet a váci tanke-
rületi Központ, köztük a szentendrei Izbégi,
Barcsay, II. rákóczi ferenc iskolák büféjének
üzemeltetésére. 

A Váci Tankerületi Központhoz tartozó intéz-
mények büfépályázatai elérhetők a központ
honlapján: 
http://kk.gov.hu/hirek-vaci. 
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2017. augusztus 30. 12 óra
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forgalomkorlátozás a 11-es számú főút 
belterületi szakaszán
Szentendre város Önkormányzata és a magyar Közút Nonprofit zrt.
közös beruházásában kerül sor Szentendre 11-es számú főút lakott 
területi szakaszán a kerékpáros közlekedés biztosítása céljából kerék-
párnyomok kialakítására.  

A beruházás során burkolatbontással, aszfaltozással járó kivitelezési
munkavégzés nem történik, a kerékpáros infrastruktúra burkolati jelek
felfestésével és forgalomtechnikai eszközök kihelyezésével valósul
meg. A beruházás keretén belül a kerékpáros nyom kialakításán kívül az
érintett útszakaszokon mind a hosszirányú (terelővonal, záróvonal),
mind a keresztirányú burkolati jelek (pl. gyalogos átkelőhelyek) felújí-
tásra kerülnek.
A kivitelezés megkezdésére 2017. augusztus 21-én kerül sor, a munka
várhatóan három hétig tart. Ezen időszak alatt a 11-es számú főút érin-
tett szakaszán és a csatlakozó utakon időszakos forgalomkorlátozások
várhatóak. A festést a szakemberek mozgó terelés védelmében, a for-
galmi sávok szűkítése, rövid ideig tartó zárása mellett szakaszosan vég-
zik. A korlátozásokhoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról
tájékozódhatnak a nap 24 órájában a Magyar Közút Nonprofit zrt. Útin-
form osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu webolda-
lon. 
A Magyar Közút Nonprofit zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy a munka-
terület mellett fokozott óvatossággal haladjanak el, továbbá a kerékpá-
ros nyom kialakítását követően – a megváltozott forgalmi rendre

megújulnak a Bükkös-patak fahídjai
Szentendre város önkormányzata újabb fontos feladat megoldását kezdi el a belvárosban. A Bükkös-patakon átívelő két híd állaga az évek során
erősen leromlott, azonnali karbantartást és felújítást igényelnek. A hidakat szakértővel megvizsgáltatták, az elöregedett faszerkezet karbantartási
munkáihoz elkezdődött a kivitelezési tervek elkészítése. A legszükségesebb munkálatok elvégzése után – szerkezeti hibák javítása, baleset-
mentesítés – a hidak teljes körű felújítása kezdődik. A meghívásos pályáztatás után a kiválasztott kivitelező a munkálatokat a tervek szerint
2017 októberében kezdi el. 
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Áramszünet korszerűsítés miatt szeptemberben

Befejeződött a távhővezeték korszerűsítés 

Hamarosan átadják a füzesparki játszóteret

Korszerűsítési munkák miatt szeptemberben
több alkalommal, a város több pontján lesz
áramszünet Szentendrén. az érintett utcák-
ban az ElmŰ tájékoztatókat helyez ki, illetve
minden érintett háztartásba külön értesítőt is
küld majd.

Az ELMŰ tájékoztatása szerint szeptember-
ben az alábbi helyszíneken és időpontokban
várható áramszünet:

2017. 09. 04-én 11:00-16.00 óráig és 2017.
09. 12-én 08:00-16:00 óráig a Dózsa Gy. úti
(rendőrséggel szemben, Pest felé) kisfeszült-
ségű hálózat korszerűsítési munkálatai miatt
szünetel a villamosenergia-szolgáltatás.

2017. 09. 05-én 08:00-16.00 óráig és 2017.
09. 07-én 08:00-16:00 óráig az Egres u., Je-
genye u., Méhes utcai kisfeszültségű hálózat
területén;

2017. 09. 06-án és 09. 08-án 08:00-12:00
óráig a Borz utcai kisfeszültségű hálózat kor-
szerűsítési munkálatai miatt lesz áramszünet.

2017. 09. 15-én 08:00-16.00 óráig részlege-
sen szünetel a villamosenergia-szolgáltatás a
Kálvária tér 49244/20 kapcsolóállomás to-
vábbi korszerűsítési munkálatai miatt. A ga-
ranciális ellenőrzés, javítás és fejlesztés miatti
áramszünet nem érinti a volt Provincia hotel
előtti parkolóval szemben lévő szolgáltatósort

(gumis, kerékpár-szerviz, vizsgáztató-állomás
stb.), a rendelőintézet és a központi konyha
áramellátását aggregátorral oldják meg.

Mint ismeretes, 2017. augusztus 8-án rendőr-
ségi autós üldözés következtében megrongá-
lódott a hálózat Sztaravodai úti vasoszlopa.
Az üzemzavar elhárítása során a sérült tartó-
szerkezetet eltávolították, helyére új beton-
oszlopot állítottak. A lakosság villamos-
energia-ellátását üzemviteli átterhelésekkel 
a lehető legrövidebb időn belül biztosították 
(a művelet mintegy ezer fogyasztót érintett).
A vezeték végleges helyreállításához legalább
8 óra szükséges, ezért azt tervezetten, a fo-
gyasztók előzetes, szórólappal történő értesí-
tésével 2017. 09. 29-én 08:00 és 16:00 óra
között végzik.

Az érintett utcákban az ELMŰ tájékoztatókat
helyez ki, illetve minden érintett háztartásba
külön értesítőt is küld.

A Püspökmajorban, a Hamvas Béla utca 20-
30. szám előtti távhővezeték korszerűsítést a
tervezett időpont előtt, már 2017. augusztus
16-án befejezték. A területet a kivitelező hely-
reállította, a játszótér ismét biztonságosan
használható, birtokba vehetik a gyerekek! 
Az utolsó simítások keretében az úttest egy
részének és a járda egy szakaszának aszfal-
tozási munkája maradt hátra, ez külön egyez-
tetést igényelt, mivel a lakossági parkolást
erre az időre korlátozni kell. 
Az aszfaltozásra augusztus 24-én került sor. 
A füvesítés is elkezdődött a területen, az idő-
járás függvényében a VSz Nzrt. munkatársai
felügyelik a gyep fejlődését, és szükség ese-
tén megismétlik a vetést.

Új játszóelemekkel bővül a füzesparki játszó-
tér. a júliusban kezdődött játszótér-fejlesztés
projekten belül a régi elemek bontása után el-
kezdődött a játszóelemek kihelyezése. 

A munkák befejezéséig a szalaggal elkerített
elemek használata balesetvédelmi szempont-
ból néhány napig még tilos! A megújult játszó-
teret augusztus végén vehetik birtokba a

gyerekek.A Füzespark lakópark közösségi ter-
vezése során a lakosság kérése volt a játszó-
tér felújítása. 
A régi játszóelemek elbontásával az új szab-
ványoknak és a lakosság igényeinek megfe-
lelő 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 kialakí-
tásával, árnyékoló napvitorla felszerelésével.
A VSz Nzrt. 2017. július végén kezdte meg a
régi játszóelemek elbontását, ezt követően a
munkát a kivitelező Játszópark Kft. folytatta
a játszóelemek telepítésével.

A játszótér felújítását a város saját forrásból
finanszírozza, 4 431 919 Ft. értékben. A felújí-
tás a tervek szerint augusztus 31-re elkészül.
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Államalapításunk 
ünnepén
Szent István király ünnepét, az új kenyér napját a hagyományoktól 
eltérően, a lázár cár térnél felállított színpadnál ünnepelhette meg
idén a közönség. 

Az egész napos rendezvény 11 órakor gyerekeknek szóló műsorral
(Kakaó-koncert) kezdődött, majd kora délután a Kecskés, majd a Babra
Együttes adott koncertet.
A városi ünnepséget a Sebő Együttes műsora nyitotta meg, ezt köve-
tően Szentendre polgármestere mondott ünnepi beszédet. Verseghi-
Nagy Miklós szerint bár az ünnep lényege változatlan,. az idők
változásaival mégis különböző értelmezéseket kapott. Már nem az al-
kotmányt, hanem az államalapítást ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy
vagyunk – van egy országunk, Magyarország, és vagyunk mi, a magyar
nemzet –, és ezt mindenekelőtt Szent Istvánnak köszönhetjük. Majd
feltette a kérdést, hogy mi a mi feladatunk. Szerinte ez – Szent István
örökségét nézve – tiszta és világos: továbbvinni az értékeket, az elő-
deinkhez méltó Magyarországot építeni, ragaszkodva nyelvünkhöz, kul-
túránkhoz, ahhoz az erkölcsi alaphoz, amelyet a keresztény állam
megteremtésével István adott nekünk. A hogyan kérdésre pedig sze-
rinte gyakorlatilag három szó a válasz: közösen, hittel és munkával.
„Európában mi azért vagyunk sajátos helyzetben, mert a tapasztalat
beszél belőlünk, amikor azt mondjuk, hogy ha nem vigyázunk a gyöke-
reinkre, ha elhibázott döntéseket hozunk, akár egy évtized múlva sem
fogunk ráismerni Szent István király országára. Én azt szeretném, ha
az unokáink ugyanazt a magyar történelmet tanulnák, mint a gyereke-
ink. Van tehát feladatunk, és van felelősségünk. Hiszem, hogy a nagy
szavaknak, a magasztos eszméknek igenis kell, hogy legyen folyomá-
nya a hétköznapokban. Mert közösen, hittel és munkával elmondhat-
juk, hogy mindent megteszünk azért, hogy méltóak legyünk nagy
királyunk országának polgárai lenni” – zárta beszédét a polgármester.
A Csillagszeműek Táncegyüttes fellépése után adták át a városi kitün-
tetéseket. Szentendre Város Díszpolgára 2017-ben Marghescuné
Hunor Mária lett. Pro Urbe-díjakat kapott: Kósa Klára keramikusmű-

vész, Pauli Anna textilművész és Szakács Dagmar, a Ferenczy Múze-
umi Centrum nyugalmazott munkatársa. Rendhagyó módon idén posz-
tumusz Pro Urbe-díjat is átadtak: a tavaly szeptemberben elhunyt
Tolonics Gyula önkormányzati képviselő munkáját elismerő kitüntetést
özvegye, Tolonics Erika vette át.
Az ökumenikus (katolikus, református, evangélikus, görögkeleti, bap-
tista) kenyérszentelést követően Szigethy Ildikó mesemondása zárta
az ünnepséget. A programok zenével folytatódtak: a Lázár cár téren a
Mc Maters zenekar, a Fő téren pedig az Új Szentendrei Kamarazenekar
adott koncertet. A tűzijáték után a PASO koncertjével zárult a rendez-
vény.

magasrangú állami kitüntetés
Jolanda Willemse, az SzNKE (Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete) elnöke példamutató, áldozatos tevékenysége elismerése-
ként Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott.
áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából
Balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a szakmai díjat
az augusztus 20-a alkalmából, a Pesti Vigadóban rendezett ünnepsé-
gen. Jolanda Willemse a magas rangú kitüntetést a csángókért végzett
munkájáért, a határontúli magyarság ügyének felkarolásárt, illetve ka-
ritatív tevékenysége elismeréséül kapta.

Az idei kitüntetettek az augusztus 20-i városi ünnepség színpadán. Marghescuné Hunor Mária – Szentendre Város Díszpolgára, Jolanda Willemse – Magyar Ezüst Érdemke-
reszt polgári tagozat kitüntetés, Szakács Dagmar – Pro Urbe Szentendre, Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Tolonics Erika – posztumusz Pro Urbe-díj férjének, Tolonics
Gyulának, Kósa Klára – Pro Urbe Szentendre, Pauli Anna – Pro Urbe Szentendre.
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a vándorlás évei
Baján születtem, és lényegesen meghatározta
a gyerekkoromat, hogy kilenc éves voltam,
amikor édesanyám meghalt. Tüdőbetegsége
miatt korábban is ritkán lehettem vele, kevés
ölelést kaptam. 
Örökké költöztünk, mert apám katonatiszt
volt, így hol ide, hol oda helyezték őket. Lak-
tunk Baján, Hajdúnánáson, Pestszentlőrincen
és Kelenföldön. 
A háború vége felé apám Baján, a légvédelmi
tüzéreknél volt irodavezető. Amikor jöttek az
oroszok keletről, összecsomagolták az irattá-
rat és vagonokban nyugat felé indultak. A tisz-
tek vihették magukkal családtagjaikat is.
Apám, a legénye és én, mi hárman laktunk egy
vagonban a kartotékok óriás halmaival.
Csehszlovákiában, a pilseni állomáson légiri-
adó volt. Mindenki az óvóhely felé igyekezett,
de mi már nem fértünk be, máshová húzód-
tunk. A szőnyegbombázás alatt fent minden
elpusztult, és az az óvóhely is telitalálatot ka-
pott, ahová nem fértünk be. A vonatunk mel-
lett lévő sínpáron ugyancsak egy szerelvény
állt, nyitott vagonokkal. Egy zsidószerelvény
volt, amelyben egymás mellé préselve álltak
az emberek. Egész életemre hatással volt ez
az emlékkép. Mert lényegtelen a kényelem, a
tulajdon vagy bármi, az ember értéke csak a
puszta létében van.
A háború végén amerikai fogságba estünk,
majd szabadon dönthettünk arról, hogy haza-
visznek minket, vagy kint maradunk. Apukám
a hazamenetel mellett döntött. Visszakerül-
tünk Bajára. Apám nem akart belépni a pártba,
így húsz év szolgálat után nyugdíj nélkül útnak
engedték. Egy ideig abból éltünk, hogy testvé-
reinek segített a gazdaságban, utána sör-
ügynök volt egy sörgyárban. Később
megismert egy özvegyasszonyt, akinek volt
egy gumijavító műhelye, amit apám gyönyö-
rűen fölvirágoztatott. A kis műhelyt azonban
hamarosan államosították.

Bajáról Szentendrére
Jó tanuló voltam, mindig tiszta kitűnő, de
rossz káderként a bajai gimnáziumba nem
vettek fel. Akkoriban már visszakaptak az egy-
házak az államtól nyolc iskolát, így született
meg Szentendrén is a Ferences Gimnázium.
Ide úgy kerültem, hogy apám szeretett volna
beíratni egy pesti lánygimnáziumba, de ott
már minden hely betelt, ők ajánlották Szentend-
rét. Az iskolában nem volt menza, se kollé-
gium, de szemben élt egy idős házaspár, náluk
laktam albérletben. Emerán testvér főzött a ta-
nároknak, ugyanabból kaptam én is a „macs-
kaasztalnál”. Nagyon szerettem itt élni. 
Amikor apám üzletét államosították, inni kez-
dett, és amikor ivott, nem túl hízelgő dolgokat
mondott a népi demokráciáról, ezért aztán
egyszer érte jött a fekete autó. Negyedikes
voltam, érettségi előtt, mikor a hosszú vizsgá-
lati fogság után a váci börtönbe került. Hat
évet kapott. Faddy Othmár ferences lelki
atyám is börtönbe került, mert állítólag össze-
esküvést szerveztek. Ott maradtam anyagi tá-

mogatás nélkül. A barátnőm, osztálytársam
családja, a Stiegler család fogadott be. Nekik
köszönhetően maradhattam, napszámba jár-
tam, szedtem a cseresznyét.
A gimnázium után két helyre jelentkeztem: az
iparművészetire és az orvosi egyetemre, bár
szinte biztos voltam benne, úgysem vesznek
fel: a papa politikai fogolyként a börtönben, én
az egyházi iskolából… Az iparművészetire be
sem hívtak felvételizni, de az orvosira igen. A
nagy asztal mögött ültek a bizottsági tagok,
akik azt kérdezték: hogyan tudom össze-
egyeztetni a szocialista életfelfogással a val-
lásosságot. Én csak annyit mondtam: az
orvosi pálya abszolút passzol, hiszen Krisztus
is gyógyította a betegeket, etette a szegénye-
ket, nem látok benne ellentmondást. Csodál-
koztam, de felvettek. A kollégiumban tizen-
hatan voltunk egy szobában, s időnként egy
távolabbi templomban a misén néhányan ösz-
szetalálkoztunk. Egyszer az áldozásnál felis-
mertem a mellettem álló férfit: a felvételi
bizottságom elnöke volt. Akkor esett le a tan-
tusz, miért vettek föl.

Isten egyenesen ír 
görbe vonalakon
Úgy tizenhat éves lehettem, amikor kezembe
került Paul Claudel könyve, a Selyemcipő.
Ebben van egy portugál közmondás: „Isten
egyenesen ír görbe vonalakon”. Ez lett az
életem választott mottója. Mert a „véletle-
nek”, amik kerülőúton mozgatnak, mindig cél-
irányosak.
1956-ban másodéves orvostanhallgató vol-
tam, amikor meghirdették a szimpátiatünte-
tést a lengyelekkel. A gyülekező közben valaki
kiszólt egy ablakon, hogy megtiltották a tün-
tetést, közben a tömegben szájról szájra ment,
hogy induljatok el, most! Megindult a tömeg,
kifordultak az üllői útra és hömpölyögtek a
Kálvin tér felé, ahol csatlakoztak a jogászok.
Mire a Nyugatihoz értünk, az ablakokból már
lógtak ki a zászlók, amiből hiányzott a címer.

A tömeg zúgva skandálta: Minden ország ka-
tonája, menjen saját hazájába! Ruszkik haza!
Az az élmény, hogy azt, ott, a tömegben ki
lehet mondani, fantasztikus volt. A Margit
hídon a Bem térig vonultunk, onnan a Parla-
menthez. Egyszer csak kialudtak a lámpák, mi
a jegyzetfüzeteket vettük ki az aktatáskáink-
ból, és a kitépett lapokból röpke fáklyákat
gyújtottunk. Onnan indult a küldöttség a rádió-
hoz, én pedig visszaindultam a diákszállóra.
Útközben benéztem a sebészeti klinikára, de
ottragadtam. Már hozták a sebesülteket a rá-
diótól, és nem volt személyzet, mert a nappa-
liak már hazamentek, az éjszakaiak nem értek
oda a lövöldözések miatt. A pár orvostanhall-
gatót, aki odakeveredett, bent tartották. 
Gyakorlatilag addig ott voltam, míg az oroszok
bejöttek. Ekkor ismertem meg a későbbi 
férjemet, aki Franciaországban végezte szak-
orvosi tanulmányait. Onnan jött haza a forra-
dalom hírére. 

távol magyarországtól
A forradalom végén nem tudtam kimondani,
amit az elvtársak elvártak tőlünk: hogy ellen-
forradalom volt és a csőcselék csinálta. De-
cember 6-án, ahogy több ezer egyetemista,
útra keltünk két orvostanhallgatóval Kapu-
várra, ahonnan éjjel átvágtunk a határon. Gya-
logoltunk a szántások között az éjszakában,
amikor föllőttek egy világítórakétát, és mi re-
flexszerűen elhasaltunk a sárban. December
7-én ott álltunk sártól kérges kabátban a Ma-
riahilfer Strasse adventi fényeiben, a girlan-
dokkal díszített, teli kirakatok előtt. Egyikünk
sem tudott németül. Szabadok voltunk!
Egyetlen támpontunk egy cím volt, amit egy
segélycsomagban érkezett anorák zsebébe
rejtett valaki. Az illető kedvesen fogadott, és
elirányított bennünket a menekültek táborá-
hoz. És megint: Isten egyenesen ír görbe vo-
nalakon, mert a busznál, ami felvett minket,
ott állt Marghescu Sándor és Jankó Béla, aki
évfolyamtársa volt a menekülő társamnak. Ők
örömükben egymás nyakába borultak, én meg
Sándoréba. 
Béla ajánlotta, hogy menjek Franciaországba,
ahol házvezetőnőt keresnek, és mondta, ne
aggódjak, hiszen úgyis ott van a Marghescu
Sándor, ő majd segít, ha valami gond van. Így
kerültem Strasbourgba. Egészen groteszk,
hogy senki nem tudta, Franciaországban csak
az gyakorolhatott orvosi tevékenységet, aki-
nek van francia állampolgársága, francia érett-
ségije, és valamennyi orvosi tanulmányát ott
végezte. Ha ezt tudom, nem megyek Francia-
országba, hiszen nem volt még semmi közöm
Sándorhoz. De ő jött elém a menekültszerel-
vényhez, és a saját pénzéből vett nekem egy
kabátot. Ekkor elkezdődött. 
Ő intézte el, hogy utána mehessek Párizsba.
Tudtuk, hogy össze akarunk házasodni, de
Franciaországban nem dolgozhatott.  Közben
Sándor letette a bőrgyógyász szakorvosi vizs-
gáit, én elvégeztem egy kétéves laboráns-
képző iskolát. Összeházasodtunk, és miután
jó katolikusok vagyunk, jöttek a gyerekek.

Isten egyenesen ír görbe vonalakon
Szentendre város díszpolgára 2017-ben: marghescuné Hunor mária, az ars et vita alapítvány, a medio Kiadó alapítója, Hamvas Béla szellemi
örökségének őrzője.
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Mindegyiküknek nemzetközi, keresztény
nevet választottunk és magyarosan írtuk –
Tamás, Katalin, ágnes és András –, mert tud-
tuk, hogy Franciaországban nem maradunk.
Már két gyermekünk megszületett, amikor
Sándor a Ruhr-vidéken kapott egy kórházban
belgyógyászati állást, és átköltöztünk Német-
országba. Egy nap találtam az újsághirdeté-
sek között egy állásajánlatot a Marburgi
Egyetemre, ahová egyből felvették, hiszen a
világ akkor leghíresebb bőrgyógyászati klini-
káján tette le a szakorvosi vizsgáit. Később a
főnökét meghívták a Müncheni egyetem bőr-
gyógyászati klinikájára, aki vitte magával a fő-
orvosait. Közben Sándor habilitált, és katedrát
kapott a Hannoveri Orvostudományi Főisko-
lán. Hannoverben éltünk 1977-től a rendszer-
váltásig, ekkor jöttünk haza.

művészet, irodalom, filozófia
Életem első kiállítását Marburgban rendez-
tem Breznai József festőművésznek, és arra
gondoltam, miért ne rendezhetnék másoknak
is kiállítást. München közelében, Grafingban
nyílt meg Grafinger Kunstkabinet néven első
galériám, később pedig Hannoverben Galerie
Marika Marghescu néven. Nálam adottság,
hogy volt érzékem a kvalitáshoz, és ha valami
megtetszett, nagyon tudtam lelkesedni. Egy
ilyen lelkes állapotban mindig igent mondtak
a megszólított, legnagyobb kortárs művé-
szek. Emil Schumacher, Hoehme, Tapies,
Chillida, Uecker, Hollán Sándor, Bér János,
Hajdu István, Deim Pál, Orbán Attila, Urbán
Teréz és Borsódy László munkáit, a legkivá-
lóbb iparművészek, ötvösök, üvegművészek
alkotásait mutathattam be. Neve lett a 
galériának. 

Bár Hannoverben értük el a legnagyobb szak-
mai sikereinket férjemmel, mégis, a rendszer-
változással egy időben, amikor nyugdíjba
vonult, hazajöttünk, mert segíteni akartuk a
változást. De nem azt az országot találtuk,
amit itt hagytunk. Sokan tértek haza ugyan-
ezzel a céllal a világ minden tájáról, de az itt-
honi magyarok mindent jobban tudtak, nem
használták döntéseiknél Hamvas mondatát:
„Vedd fel, nézd meg, ha jó, tartsd meg, ha
rossz dobd el”.
Mindig vonzódtam a román kori építészethez,
a galériám logójának m-betűje és később, fér-
jemmel és Dúl Antallal közösen Magyarorszá-
gon alapított könyvkiadóm, a Medio ’m’-je is
ugyanazt a középirányt szimbolizálja. A nevet
inspirálta a német filozófus, Gadamer egyik
könyvének címe, A közép elvesztése. A ma
emberére, a társadalomra jellemző a szétesés,
a bizonytalanság, az állandó keresés. A kö-
zépkori, Istenben gyökerezett társadalom, a
szolid tengely elveszett. Medio azt jelenti:
vissza a középbe. A kiadó megjelent kötetei-
vel igyekeztünk utat mutatni vissza a középbe,
hangsúlyozottan Hamvas Béla műveivel.
Hamvas életműkiadása mellett elindítottuk a
Mérték-sorozatot, melynek szimbóluma az
inga, filozófiája a mérték, az érték, a „Li”. A Li:
sem alulmaradni, sem túlmenni. Középen ma-
radni. Célunk volt, hogy ezt az értékrendet,
mentalitást bevigyük valahogy a társada-
lomba, ezen dolgozunk ma is.
Már Németországban megalapítottuk az Ars
et Vita Egyesületet. Az alapító okiratban sze-
repel a cél: nemzetközi kulturális kapcsolatok
ápolása, súlypontszerűen Magyarországgal.
Itthon ugyanezt megalapítottuk alapítványi
jogi formában barátaim, dr. Stiegler Róza,

Czveiber Ferenc és férjem segítségével.
Ennek keretében rendeztünk kiállításokat,
szerveztünk könyvfordításokat. Embertől em-
berig kapcsolatokat igyekeztünk kialakítani,
és megismertetni Hamvast külföldön is. Az
alapítvány keretén belül indult el a Hamvas
Collegium, melynek előadásaival, beszélgeté-
seivel ugyanezt a filozófiát próbáltuk megosz-
tani. Korábban Szentendrén működött a
kollégium, a nagy érdeklődés miatt pár éve
Budapestre, a Váci utcába telepítettük az ak-
tivitás székhelyét.

az üres az nem semmi
A művészeten keresztül ismerkedtem meg a
keleti filozófiával. Egy japán művész munkái-
ban figyeltem fel az üres jelentőségére. E gon-
dolattal kapcsolatban pár éve rendeztünk is
kiállítást a MűvészetMalomban Művészet és a
tér címmel. A kiállított műveket idézettel a
szent szövegekből és egy-egy filozófus gondo-
latával támasztottuk alá, például Heidegger ki-
jelentésével: „Az üres az nem semmi”. A
kiüresedett tudat, lélek elmerül Isten teljessé-
gében, megtelik, eggyé válik vele. Mindig keres-
tem a választ az örök kérdésre, az életigazság
kérdésére. Megnyugtató választ Willigis Jäger
bencés szerzetes, a spiritualitás talán legis-
mertebb német mesterének lelkisége adott.
Tőle tanultam a zen-meditáció módszerét. 
Szeretném, ha itt, Szentendrén, a székhelyün-
kön a korábbi meditációs központ ismét 
működne, és ugyanitt Hamvas-emlékház léte-
sülne. A kiállítótérben nemcsak az író relikviáit
ismerhetnék meg a látogatók, de Hamvas-
filmeket vetíthetnénk, az ide betérők kapnának
egy-egy idézetet, útravaló gondolatot. 

Sz. N.

Szerb búcsú
az idei szerb búcsú kétnapos fesztiválján, 
augusztus 18-19-én hihetetlen sok látogató
érkezett Szentendrére, a hangulat fantaszti-
kus volt.

A 18. századtól városunk legjelentősebb ün-
nepe volt a Preobrazsenszka templom bú-
csúja, melyen – az ortodox egyházi hagyo-
mányok szerint – az új szőlő felszentelése is
történt. Az idei kétnapos búcsú központi ese-
ménye is az ünnepi istentisztelet és az azt kö-
vető vecsernye volt augusztus 19-én, de a
korábbiaktól eltérően már 18-án este elkezdő-
dött az ünneplés zenével és tánccal. A szen-
tendrei és a szerb önkormányzat által közösen
szervezett rendezvényen fellépett a Pyrgos
görög zenekar, majd a Belgrádi Szerb Nép-
táncegyüttes és zenekara, és tanulhatták a
kezdők vagy gyakorolhatták a haladók a szerb
táncokat a Lázár cár téren.

A programok szombat délelőtt tíz órától foly-
tatódtak, és éjfélbe nyúló kólózással fejeződ-
tek be. A szerb zenét játszó együttesek és a
kísérő rendezvények (gasztronómiai vásár,
kézműveskedés) lehetőséget adtak arra, hogy
az érdeklődők jobban megismerhessék a
szerb népszokásokat, népviseletet, táncokat.

Fo
tó

: D
ei

m
 B

al
áz

s



VÁROS XXXI. évf. | 16. szám10

a kezdetekről
Harmadszorra vettek fel a főiskolára. Mond-
tam is mindig az elutasított felvételizőknek,
hogy ne keseredjenek el, még akár taníthatnak
is itt. A főiskola előtt textilgyárban dolgoztam,
de a kiegyensúlyozott, szeretetteli családi kör-
nyezet után keservesen éltem meg a teljesen
más morális szemléletet, ami nagy lökést
adott ahhoz, hogy kitartsak az elképzelésem
mellett. A főiskolán boldog éveket töltöttem,
úgy emlékszem rá, mint egy meleg, szinte in-
kubátorszerű helyre. Diplomával a kezemben
megint kemény körülmények közé kerültem:
annak idején nem volt becsülete ennek a szak-
mának. 

a szakmáról
Meggyőződésem, hogy az egyetem jó alapot
ad, de meghatározó, hogy az utána következő
benyomásokkal, helyzetekkel hogyan tudunk
élni. Nagyon fontosnak tartom a textilszakmá-
ban a kísérletezést. Létrejöhet akár a tízezre-
dik szép szőnyeg, de akkor is az a döntő, hogy
mi az az új, amit eddig még nem csináltak. Én
ösztönösen ebbe az irányba mentem, és ta-
nárként is ezt preferáltam az egyetemen. Az
ipari mentalitásnak köszönhetően újszerű
megközelítéssel hoztam létre alkotásokat.
Próbáltam saját festéssel, újszerű anyagösz-
szeállításokkal érdekes felületeket létrehozni,
illetve különféle építészeti struktúrákat áttenni
az anyagba. A szakmában eleinte értetlenül
álltak a munkáim előtt.

az inspiráló hatásokról
Pályámat meghatározó tapasztalat volt, hogy
a leniparban dolgoztam. A mai napig ez a ked-
venc alapanyagom. Inspiráló erőt adtak a kül-
földi meghívások, a franciaországi ösztöndíj,
és az, hogy együtt gondolkodhattam, dolgoz-
hattam és kiállíthattam olyan művészekkel,
akiket nagyra tartok a szakmában.
1976-ban ismerkedtem meg férjemmel, Oltai
Péterrel, aki kemény bírálóm a mai napig. Az
ő meglátásai azért voltak ösztönzőek, mert
más szemmel nézte a munkáimat: építész-
ként holisztikus megközelítéssel, miközben
én inkább szűkebb, szakmai szemszögből. A
közös gondolkodás erős benyomással volt
rám, szinte Pygmalion-korszakként emlék-
szem erre az időre. Tőle tanultam meg például
azt is, hogy nem elég önmagában egy szép
munka, ugyanilyen fontos az installálása is. 

a kudarcokról
Voltak törések, a szakmai és magánéletem-
ben egyaránt. Szerintem ezek rendkívül fonto-
sak. Kudarc esetén az ember eszi magát,
boncolgatja a miérteket, elemzi, hogy mit ho-
gyan kellett volna tennie. Ha időnként nem is
sikerül jól kijönni belőle, nagy tapasztalatot
lehet szerezni általa. A diákjaim sokszor azt
hiszik, hogy nyelvbotlás, amikor erről beszélek
nekik. Szeretném a fiatalabb generációval– a
gyerekeimet is beleértve – megértetni, hogy
ne féljenek tőle, mert gyakran a kudarcok visz-
nek előre.

a fiatalokról
Ma már komolyabban veszik őket, összeha-
sonlíthatatlanul hangsúlyosabb a textilterve-
zők szerepe. A mostani generáció teljesen
más helyzetből indul. Nagy lehetőségek állnak
előttük: az Erasmus-programoknak, az inter-
netnek köszönhetően már nem élnek olyan
zárt világban, mint mi annak idején. Ez óriási
előny, de hátránya is van. Hihetetlen kreatív,
eredeti diplomamunkákat látok, de sokan nem
mennek tovább az elkezdett irányba, hanem a
piacnak akarnak megfelelni. Nem a nehezebb

utat választják, pedig ez nagyon fontos lenne
a szakma megújításához. 

Szentendréről
Érdekesen alakult a kapcsolatom a várossal.
Az első díjazott munkám Szentendréhez kötő-
dik. Majd megismerkedtem férjemmel, akinek
szentendrei kötődése volt, és úgy döntöttünk,
hogy itt telepszünk le. 1986-ban, több helyi
iparművésszel társulva alkotóközösséget hoz-
tunk létre és önkormányzati támogatással
megnyitottuk a Péter-Pál Galériát is. Szent-
endre kivételezett helyzetű város: sok galéria
és múzeum mellett számos kulturális program
megismerésére van lehetőség. A fővárosban
is sok van, de azok szétszórva találhatók. Ne-
künk arra kellene törekedni, hogy a külföldiek-
nek érdemes legyen idejönniük, és ne csak
átfutó vendégek legyenek. Fontos, hogy mi-
lyen arculatot mutatunk magunkról, hogy
olyan programokat szervezzünk, amelyek a
saját értékeinket sikeresen közvetítik.

a péter-pál galériáról
Misszió volt, hiánypótló területet oldottunk
meg. A Képcsarnok közreműködését akartuk
kiküszöbölni, hogy a kiállításokon bemutatott
alkotásokat közvetlenül a művészektől lehes-
sen megvásárolni. Az első években komoly
megrendeléseink voltak. Később az állandó
tagok mellett kiállítási lehetőséget kaptak or-
szágosan ismert kollegák. Magyarországon
először adott helyett tehetséges diákok diplo-
mamunkáinak rendszeres bemutatására. Hív-
tam külföldi művészeket – az észtek a mai
napig hálásak, hogy a rendszerváltoztatás
után először mi, magyarok hívtuk meg őket ki-
állítani–, de jöttek horvátok, csehek, norvégek
is. Ezek a kiállítások az évek során sikeresen
zajlottak. Meggyőződésem, hogy  ezek tették
igazán ismertté a galériát határon innen és túl. 

az életemről
A miénk egy hőskorszak volt, és a korom elle-
nére szerencsésnek tartom magam, hogy
mindezt megélhettem. A tervező munkám
mellett folyamatosan kísérleteztem, kiállításo-
kon vettem részt faliképekkel, lakástextileket
készítettem egyedi megrendelésekre, kasté-
lyokba, szállodákba. 
Nagyon sokat köszönhetek társamnak, Péter-
nek. Ő sikeres, Europa Nostra-díjas építész,
ennek ellenére az a meglátásunk, hogy a szel-
lemi embereket ma Magyarországon nem ér-
tékelik, nem ismerik el méltóképpen. Régen is
harcolni kellett az elismerésért, és sajnos,
ezen a területen nem történt változás. 
Most egy pályázat segítségével új alapanya-
gokkal és technikákkal kísérletezem. Vonza-
nak az újdonságok, ennek ellenére úgy tartom,
hogy ami egyszer már bevált, azt érdemes
megtartani. Jó érzés, hogy sokan szeretik a
régi munkáimat, és még mindig visszajárnak.

N. E.

a miénk egy hőskorszak volt…
pauli anna munkácsy-díjas textilművész tevékenységével jelentősen hozzájárult a 20. századi magyar textilművészet megújításához. művé-
szete mellett kimagasló értékű oktatói munkássága is: 1983-tól nyugdíjba vonulásáig tanított a magyar Iparművészeti Egyetem textil 
tanszékének szövött anyag szakán, amelynek később a vezetője lett. a szentendrei péter-pál galéria művészeti vezetőjeként városunk 
művészeti életében végzett több évtizedes munkáját ismerték el a pro urbe-díjjal.

Pauli Anna
1971-ben diplomázott a Magyar Ipar-
művészeti Főiskola Textil Tanszék
szövött szakán. Számos hazai és kül-
földi kiállításon vett részt, művei meg-
találhatóak közgyűjteményekben. 

Művészeti díjai közül a legfontosab-
bak: Munkácsy-díj (1985), Ipari Forma-
tervezési Nívódíj (1998),
biennálé-díjak (1973, 2000 között). 

1983-tól 2012-ig tanított a Magyar
Iparművészeti Főiskolán, 1990-től 
tanszékvezető-helyettes, 2002-ben
egyetemi tanári kinevezést kapott. 

2000-ben művészeti menedzser diplo-
mát szerzett. 1986-tól a szentendrei
Péter-Pál Galéria művészeti vezetője.

A Magyar Művészeti Alap, a Képző- 
és Iparművészek Szövetség tagja, a
Péter-Pál Művészeti Egyesület elnöke.
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Kósa Klára keramikus művész, a reneszánsz
kerámia újjáélesztője, a Népművészet mes-
tere, a magyar művészeti akadémia köztes-
tületi tagja az idén pro urbe-díjat kapott
városunktól.

tudatosan őrzöd beszédedben az ö-zést.
miért?
Mert vidéki vagyok. Kecskeméten mindenki 
ö-zik. Én, mint úrilány nem ö-zhettem, apám
ügyvéd volt, rengetegen jártak hozzá, és az
egyszerű falusi emberek mind ö-ztek, és
nekem ez nagyon tetszett. Amikor elkerültem
tizennyolc éves koromban Kecskemétről,
abban a pillanatban rászoktam, és nem fogok
róla lemondani, mert éreztetni akarom, hogy
vidéki vagyok. Több mint ötven éve eljöttem
Kecskemétről, de ezt megtartom. Ez az én 
viseletem.
Magyarországon kétféle ember van: a buda-
pesti és a vidéki. De nincs pesti Magyaror-
szág, csak vidék és Pest, és együtt élünk itt.
És vannak határon túli és belső magyarok. 
Holott a nemzettudat fölépítéséhez a belső
magyarság ugyanúgy kell, mint a határon tú-
liak. De erről sehol nem lehet beszélni, holott
a nemzettudathoz én vagy te ugyanúgy hoz-
zájárulunk. Nézd meg ezt az újságcikket, itt
van ez a fotó. Mi attól vagyunk magyarok,
hogy erdélyi tányérral terítünk? Azért dolgo-
zom, hogy a belső magyar értékek is ugyan-
olyan hangsúlyosak legyenek, mint a határon
túliak. Nem lehet határt húzni közénk, nem
lehet kettészakítani a nemzetet.

Hogyan tudsz ezért tenni?
Viszünk kiállításokat határon túlra, először 
Erdélybe megyünk, aztán Kárpátaljára, zentá-
tól Lendváig mindenhova. Ezek mindig egyna-
posak. Kiállítunk, előadást tartunk. Legutóbb
Nagyváradon, a Szent László-napon volt nagy
kiállításom, rengetegen voltak és rettentő
jókat írtak az üzenőfüzetembe – így hívom a
vendégkönyvet. Mindenki azt írta, ez csodála-
tos, ilyet kerámiából még nem látott. 

Kerámiaműhelyed Szentendrén van. Hogyan
kerültél ide?
Férjhez mentem Tahitótfaluba. A férjem ott
született, ott lakunk a szigeten egy gyönyörű-
séges, parasztbarokk házban, ami egy álom,
egy mese. Úgy gondoltam, Szentendre 

inspiratív, mindenféleképpen itt kell a műhelyt
létrehozni unokahúgommal, Kósa Judittal.
Nagyon nehéz megmaradni, mert a festésze-
tet, szobrászatot mostanában már támogat-
ják, az iparművészetet kevésbé. Holott, a
legközelebbi dolog, ami az embert érheti, az
iparművészek kezéből kerül ki. Vásárok min-
denhol vannak, ezeken jelen vannak a kézmű-
vesek, a kóklerek és a háziasszonyok. Én úgy
hívom őket: fél ötösök. Fél ötkor elhatározták,
hogy művészek lesznek, hatkor már kint áll-
nak a standjukkal a vásárban. Szentendrén
csodálatos iparművészek vannak, de a vásá-
rokba mi már nem tudunk menni, nem állha-
tunk oda az ékszereknek titulált portékák
mellé. Inkább az Iparművészeti Múzeumba
visszük az alkotásainkat.

mikor került először a kezedbe agyag?
Így születtem! Még nem tudtam, hogy milyen
az agyag tapintása, amikor öt-hat évesen a
kérdésre, hogy mi leszek, ha nagy leszek, 
öntudatosan azt válaszoltam: én nem leszek,
én nagy keramikus vagyok. Nagyon finom csa-
ládba születtem, odahaza rengeteg porcelán
és üveg volt, ami a háborúban el volt ásva a
földbe. Anyám textiltervező iparművész volt,
tehát volt valami a levegőben, de agyagról
nem volt szó…

az alkotás, valami művészi produktum előál-
lítása ott volt már a génjeidben…
Aki jó művész, az úgy születik. A tehetséget
nem lehet irányítani. Én is magamtól tudom,
hogy mit akarok. Amikor megrendelést kapok,
hogy készítsek el egy vázát, megkérdezem,
hogy ki kapja, férfi vagy nő, milyen alkalomból.
Én döntöm el, váza lesz-e, mert a tárgy, amit
létrehozunk, kifejezi a célt, a hálát, ami a meg-
ajándékozottnak jár. Istenien működik.

a mára kiérlelt motívumaidhoz milyen út 
vezetett?
Aki az iparművészettel foglalkozik, annak bizo-
nyos technikai tudásra 600%-osan szert kell ten-
nie. Ezt mind megtanultam Mezőtúron, hozzá
néprajzot tanultam. A lényeg azonban, hogy tud-
jam a hagyományt, a gyökereket. A hagyományt
nem ápolni kell, mert nem beteg, hanem tovább
éltetni. Rájöttem, hogy a hagyomány nem más,
mint a jelek ismerete. Ettől kezdve a szimbólu-
mokkal foglalkozom, a jelképekkel. Nem csak a
magyarral, hanem mindazokkal, amik körbe-
vesznek, a szlovák, az orosz, a német, a lengyel,
tovább megyek: a világ egyetemes jelképeivel.
Jószerivel mind ugyanaz.
Ezt a jelképrendszert a középkorban még na-
gyon ismerték. A palotaművészek főleg texti-
leket készítettek, azok voltak a falon. Tányér
például soha. A kerámiákat ekkoriban aján-
dékba adták, nem használták. A palotákban
nem ettek cserépből, arany, ezüst tányérokból
ettek, húzott üvegpohárból ittak, a nép pedig
faedényeket használt. A tizenhetedik század-
tól a magyar parasztság már úgy készítette a
cserepeket, hogy használták is, s mert nem
voltak nagyméretű falitextilek, a falra is került
a mívesebb edényekből. Jeles napokra vitték
magukkal a tányérukat, kupáikat. Nagyon fog-
lalkoztatott, honnan vették a 17. században a

magyar parasztok a motívumokat, amiket az
edényeiken használtak. A néprajzos odáig jut:
ezt az edényt Sárospatakon találtam, négyes
osztatú mintával. Pont. De nem ez a lényeg,
hanem hogy miért ez a motívum van rajta.
Mindennek jelentése van. Vegyünk egy ötös
osztatú tányért. Ha öt felé ágazik valami, az
annyi mint: jóság, hűség, önfegyelem, böl-
csesség, bizalom. Az alapvető erények. E sze-
rint élünk ma is. A négyes osztat az emberi, a
hármas az isteni szám. A kettes a textileknél
nagyon fontos, mert duálrendszerben élünk.
Mindennek van ellentétpárja: nő-férfi, fiatal-
öreg, fekete-fehér, jobbra-balra. Minden így
adja ki az egészet. Ha nincs meg a fele, nincs
meg az egész. Ez a legjobban a textilen mű-
ködik: eldobom a vetélőt… és balra és vissza,
balra és vissza…
A színek éppoly sok jelentést hordoznak, mint
a formák. Királyi koronákban, palástokban pél-
dául mindig volt türkiz, mert az az uralkodót a
gonosztól óvó szín. A kék és a zöld színe
együtt a hatalomé, mert ami az élethez kell, az
kék és zöld: kék az égbolt, a szél, a víz, a gyé-
mánt színe, zöld a föld, a mindig mozgó, örök-
zöld falevél. zöld a nyugalom. A sárga az
arany, a tartós öröm. A telt moha színe egy
csoda. A kicsi kis növény szerényen ötvöz
mindent, ami az élethez kell.

Hamarosan új kiállításod nyílik…
Szavak, gyöngyök, virágok címmel nyílik 
augusztus 31-én kiállításunk a Budai Várban.
A reformáció ötszázadik évfordulójára való
tisztelgés harmadik alkalma ez, korábban volt
a Magyarság Házában, a Hagyományok Házá-
ban, most pedig a Várnegyed Galériában nyí-
lik. Az I. kerületi önkormányzat hívott meg, és
úgy gondoltam, viszünk föl a Várba reformá-
tus és evangélikus közös jelképeket, viszünk
katolikus és zsidó jelképeket is, mert tisztel-
günk egymás előtt is. Simon Ilona könyvter-
vező grafikusművésszel dolgozunk együtt,
nagyon jól inspiráljuk egymást, ő írja a képek-
hez társított szavakat: Luther testamentumát
magyarul és németül, a legnagyobb reformá-
tus zsoltárokat. A zsoltárok bizonyos sorait
vettük előtérbe a kiállításhoz. Annak, akinek a
hit ad erőt, azzal együtt emlékezünk az elmúlt
ötszáz évre. A reformáció idején fordították le
a Bibliát magyarra, és ez minden hívő ember-
nél egyaránt fontos, mert a nemzettudat épí-
tése itt kezdődött el. A kiállítás lényeges
gondolata ez, innen jönnek a szavak. Igaz-
gyöngynek hívják, amikor a Bibliából, zsoltár-
ból idézünk, és vannak a virágok, melyek az
édenkertben tombolnak, és a halhatatlanságot
jelképezik. A megnyitón a szentendrei Tímár
Sára énekel zsoltárokat, és a dunakanyari 
kötődésű Incze Ildikó színművész szavalja el
Reményik Sándor Jelek című versét.

Hol lesz a következő kiállítás?
Tahitótfaluban október 8-án lesz egy nagy ki-
állításunk, utána a Szeged-Csanádi Érsekség
kalocsai kiállítótermébe vagyunk hivatalosak.
Ide is olyan képeket viszünk, amivel közelebb
hozzuk az embereket egymáshoz, mert nincs
különbség hívő és hívő ember között. Ez a mű-
vészet két csillag között a híd.                   Sz. N.
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Hogyan esett a választásuk Szentendrére?
Hannoveri születésű vagyok, ott ismerkedtem
meg férjemmel, aki Hamburgban járt a képző-
művészeti főiskolára. Három évig laktunk ott,
de egyikünk sem akart nagyvárosban élni, és
számomra is egyértelmű volt, hogy idejöjjek.
Imre Szentendre közelében lakott, több szállal
is kötődött a városhoz, ezért esett rá a válasz-
tásunk. Mind a négy gyermekünk itt született. 

mennyit tudott akkoriban magyarországról?
A magyarokat a férjemen keresztül ismertem
meg, korábban csak a közismert 3P-t tudtam
róla: paprika, puszta, Piroska. Imre által egy
olyan országba, olyan családba érkeztem,
ahol biztonságban éreztem és érzem magam.
Hazára találtam, itt éreztem meg először, mit
is jelent a haza fogalma.

a beilleszkedés – ezek szerint – nem okozott
nehézséget…
Végzettségem szerint szociálpedagógiai ne-
velő vagyok, Hamburgban egy 130 fős gyerek-
otthont vezettem. Pedagógusként nem
szerettem volna elhelyezkedni, mert akkor ezt
a nyelvtudásom nem engedhette volna meg.
Egy alkalommal megláttam egy hirdetést a Fe-
renczy Múzeum régi, Görög utcai bejáratánál,
hogy teremőrt keresnek. Rögtön jelentkeztem,
mert úgy gondoltam, hogy mellette tudok
majd magyarul tanulni. Ikvai Nándor igazgató
viszont más feladatot adott nekem, így a nép-
művelőkhöz kerültem.

ami annyira megtetszett, hogy a nyugdíjazá-
sáig a múzeumban ragadt…
Jól éreztem ott magam. Eleinte tárlatvezető-
ként dolgoztam, később fordítottam. Nagy
szerencsém volt, hogy együtt dolgozhattam
dr. Mailáth Imrével. Biztosan sokan emlékez-
nek a díszpolgár és Pro Urbe-díjjal is kitünte-
tett, rendkívül művelt, több nyelven beszélő,
tiszta szív-lélek emberre. Rengeteget tanul-
tam tőle, ő pedig szívesen adta át a tudását,

mindig szeretettel taní-
tott. Eredetileg ő sem volt
szentendrei, de ugyanúgy
szerette a várost, mint én.
Akkor úgy éreztem, hogy
a Jóisten a kezében tart.

És hogyan boldogult a
magyar nyelvvel?
Nem volt nehéz megtanul-
nom. Akiknek nehéz, azok
ragaszkodnak a saját
nyelvük logikájához, pedig
a tanulását más alapokon
kell kezdeni. Az fogott
meg benne, hogy szép a
hangzása, és rettenete-
sen logikus. A magyar
nyelv rendkívül stabil.
„Mint egy gránitkő”,

mondta róla a híres angol nyelvész, Sir John
Bowring, és az évszázadok sem tudtak rajta
karcolást ejteni.
Ha szépen és kedvesen akarok beszélni, most
már az unokáimmal, azt csak magyarul
tudom, mert ez a nyelv lélekkel átitatott. Min-
dig törekedtem a szép beszédre, mert úgy
gondoltam, hogy ebben az országban élnem-
halnom kell, és idős koromban már nagyon
vicces lenne, ha csak törném a magyart.

tudom, hogy beleásta magát a magyar törté-
nelembe is, talán nem véletlen, hogy két
gyermeke is történész lett…
Jó pár éve láttam egy előadást, amelyben a
Duna menti népek néptáncait mutatták be. Ér-
dekes módon a finnek is odakerültek, és már
akkor erőltetettnek éreztem a finnugor rokon-
ságot. Később, a ’90-es években már hozzá le-
hetett jutni különféle kiadványokhoz ebben a
témában, illetve a sors úgy hozta, hogy meg-
ismertem Bakay Kornélt, aki a régészeti lele-
tek alapján számomra teljesen hitelesen és
lenyűgözően beszélt az őstörténetről. Nagyon
szeretem Márai Sándor írásait is, amelyekben
gyönyörűen ír a magyarság feladatáról, az ön-
feláldozás szükségességéről. Nem szeretem,
ha valaki nagy magyarságában elereszti a
lovat, de azt sem, ha bántják a magyart. Akik
rosszat mondanak rólunk, azok valószínűleg
nem éltek hosszabb ideig más országban. Jel-
lemző emberi tulajdonság, hogy a másik füvét
mindig zöldebbnek látjuk.

Hogyan tudta a négy gyerek nevelését, a ház-
tartás vezetését összeegyeztetni a munká-
val?
A múzeumban hatórás voltam, így nem volt
nehéz. Reggel elmentem velük az iskolába, és
ebéd után együtt jöttünk haza. A Szentendrén
való letelepedésünk óta a férjem szabadfog-
lalkozású, így tehát mindig segítőm volt. 
Később a fiúk Pannonhalmán jártak gimnázi-
umba, a kritikus kamaszkort ott élték át, az ot-
tani tanároknak kellett helytállni. Csak az

iskolai szünetekben vettem elő a nagyláboso-
kat. 

feleségként nem érezte úgy, hogy háttérben
marad?
Engem büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen
festő felesége lehetek. Nagyon sajnálom azo-
kat a nőket, akik szenvednek vagy unatkoz-
nak, vagy úgy érzik, hogy háttérbe szorultak,
mert ez azt jelenti, hogy nem találták meg a
helyüket. Korábban sokan azt hitték, hogy én
csak bólogatok arra, amit a férjem mond, de
időközben rájöttek, hogy mi egymástól függet-
lenül gondolkodunk ugyanúgy, és mondjuk
ugyanazt vagy nagyon hasonlót. Ez az igazi
harmónia. 
Imre egyik kiállításán, az Ég és Föld című kép
kapcsán hangzott el, hogy az ember eredetileg
kétszárnyú angyal volt, de az angyali világból
való leesés közben egyik szárnyát elvesztette.
Egy szárnnyal pedig nem tudott visszatérni, de
mindig az égi szeretetre vágyott, amely ve-
zette őt egy másik emberhez, aki ugyanazt
érezte. Megölelték egymást és rádöbbentek
arra, hogy csakis így képesek élni, repülni, és
ezekkel a szárnyakkal visszatérhetnek az an-
gyalokhoz. Én megtaláltam a másik szárnyam. 

Sugárzik Önből a harmónia. minek köszön-
heti?
Nem tudom.

talán a hitének?
Valószínűleg annak is. Mindannyian ismerjük
a mondást, hogy segíts magadon, az Isten is
megsegít. Egy kedves történet jut erről
eszembe. Amikor egy ember az élete végén
visszatekint a tengerpart homokjában a láb-
nyomaira, látja, hogy az út egy részén hiányoz-
nak az őt kísérő Úr lábnyomai, és éppen a
számára legnehezebb időszakokban. Panasz-
kodására, hogy miért hagyták magára, a 
Jóisten azt válaszolta, hogy akkor éppen 
felemeltelek, és a tenyeremen hordoztalak. 
Mindannyian Isten tenyerében vagyunk, csak
fel kell tudnunk fedezni. Úgy érzem, hogy én
ott töltöttem az életemet. De nem várhatom a
sült galambot, hanem keményen kell dolgoz-
nom, hogy a Jóisten megsegítsen. Akkor sza-
lad el a ló, ha azt hisszük, mindent meg tudunk
oldani egyedül. Tudnunk kell kimondani, hogy:
Uram, segíts! Be kell látnunk, hogy időnként
támaszra van szükségünk, nehogy elsüllyed-
jünk. Csak kis csavar vagyunk a nagy gépezet-
ben. De szükség van minden kis csavarra, és
mindegyiknek megvan a saját feladata. 

Hogyan telnek most a napjai? tudom, hogy
van hat gyönyörű, kékszemű unokája…
Az unokázás mellett sokat utazunk, Imre nem-
zetközi szervezetekben betöltött szerepe kap-
csán. Férjem nagyon örül, hogy most már én
is vele tudok menni. Boldog vagyok, mert min-
dent megtaláltam, ami számomra fontos: har-
móniát, szeretetet.                                        N. E.

Itt biztonságban érzem magam…
Szakács dagmar, a ferenczy múzeumi Centrum nyugalmazott munkatársa Németországban született, férjével, Szakács Imre festőművésszel
1977-ben telepedtek le Szentendrén. dagmar 35 évig dolgozott első és egyetlen magyarországi munkahelyén. Számtalan alkalommal vezette
városunk külföldi vendégeit, német nyelvet tanított a Szent andrás Katolikus Általános Iskolában, a mai napig aktív támogatója Wertheim 
városával fenntartott testvérvárosi kapcsolatnak, férje mellett pedig éveken át segítette a Szentendrei régi művésztelep nemzetközi kapcso-
latait.
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Kiállítások
Szentendrei Képtár
Szentendre felett az ég. megfestett
házak - klasszikus és új képek (október
22-ig)

Bizottság-liget (Posta előtti park)
Borbás péter - Szentes annamária:
ottHoN/talanság (október 2-ig)
Szabó Ottó/Robotto: Az eltévedt űrhajós
(október 2-ig)

MűvészetMalom
mIg21 (szeptember 7. – október 8.)
Bomlasztó képzelet (szeptember 8. –
október 8.)

Kovács Margit Kerámiamúzeum
mezőszemerei ikertornyok – Bukta
Imre kiállítása (szeptember 8. – szep-
tember 24.) 

Barcsay Múzeum
Átalakulás. Szabó zsuzsanna tárlata
(szeptember 8. – október 8.)
az utca hangjai. Bakos tamás kiállítása
(szeptember 8. – október 8.)

ámos Imre - Anna Margit Múzeum
Nyitva van az aranykapu (szeptember
10. – október 15.)

Evangélikus templom
dawn Csutoros: Belső tér (szeptember
10. – szeptember 24.)

Ferenczy Múzeum
Előhívás – fényképek a fiókok mélyéről,
szentendrei művészek, tárlatok, ese-
mények (szeptember 12. – november
19.)
titorelli faiskolája. tolnai ottó grafikái
(szeptember 15. – október 22.)
æktivátorok. Helyi aktív építészet
(szeptember 15. – november 26.)
Hazatért művek. francois fiedler tár-
lata (szeptember 15. – november 5.)

Czóbel Múzeum - Ilosvai-gyűjtemény
meteor és apró katasztrófák. Hugye-
csek Balázs és rizmayer péter kiállí-
tása (szeptember 12. – október 29.)

Vajda Lajos Emlékmúzeum
létszekvenciák (szeptember 15. – októ-
ber 29.)

Kiegészítő programok

A Kmetty Múzeumban naponta 
váltakozva a Nap képe és a Nap verse
kerül bemutatásra
szeptember 15. 10.00-tól 
a Nap képe: anna margit: 
Ez az ígéret földje? (1976)
Kommentár: Véri Dániel művészettörté-
nész
a Nap verse: Babits mihály: 
Édes az otthon (1915)
Kommentár: Térey János József Attila-
díjas költő

szeptember 16. 10.00-tól 
a Nap képe: Czóbel Béla: 
a bergeni lelkész (1912)
Kommentár: Barki Gergely művészettör-
ténész
a Nap verse: Kosztolányi dezső: 
vágy eltévedni (1925)
Kommentár: Lackfi János József Attila-
díjas költő

szeptember 17. 10.00-tól 
a Nap képe: richter Sára: 
Holdaskönyv (2002)
Kommentár: Bodonyi Emőke művészet-
történész
a Nap verse: Weöres Sándor: 
a benső végtelen (1968)
Kommentár: Géher István László Attila-
díjas költő

szeptember 18. 10.00-tól 
a Nap képe: Ámos Imre: alkony (1940)
Kommentár: Révész Emese művészet-
történész
a Nap verse: Borbély Szilárd: 
az anatómiához (2010)
Kommentár: áfra János költő

szeptember 19. 10.00-tól 
a Nap képe: vajda lajos: Háború
(1930–33)

Kommentár: Boros Lili művészettörté-
nész
a Nap verse: tandori dezső: 
romcsarnok (1976)
Kommentár: Krusovszky Dénes József
Attila-díjas költő

szeptember 20. 10.00-tól 
a Nap képe: vajda lajos: 
Szentendrei házak (1937)
Kommentár: Muladi Brigitta művészet-
történész
a Nap verse: t. S. Eliot: 
a háromkirályok utazása (1927)
Kommentár: Kemény István József At-
tila-díjas költő

szeptember 21. 10.00-tól 
a Nap képe: Ámos Imre: 
festő égő ház előtt (1941)
Kommentár: Kopin Katalin művészettör-
ténész
a Nap verse: Nemes Nagy Ágnes: 
a lovak és az angyalok (1959)
Kommentár: Szabó T. Anna József 
Attila-díjas költő

szeptember 22. 10.00-tól 
a Nap képe: Barcsay Jenő: 
dolgozó lány (1927)
Kommentár: Szabó Noémi művészettör-
ténész
a Nap verse: arany János: 
magányban (1861)
Kommentár: Kukorelly Endre József At-
tila-díjas költő

szeptember 23. 10.00-tól 
a Nap képe: Bálint Endre: 
vajda lajos öröksége (1985)
Kommentár: Muladi Brigitta művészet-
történész
a Nap verse: Jékely zoltán: 
Új évezred felé (1935)
Kommentár: Tóth Krisztina József At-
tila-díjas költő

szeptember 24. 10.00-tól 
a Nap képe: Korniss dezső: 
tücsöklakodalom (1948)
Kommentár: Rockenbauer zoltán művé-
szettörténész
a Nap verse: Babits mihály: 
Édes az otthon (1915)
Kommentár: Rakovszky zsuzsa Kos-
suth-díjas költő

programok a fesztivál házigazdáival

szeptember 15. 14.00
Szentendrei Képtár
tárlatvezetés efzámbó Istvánnal a
Szentendre felett az ég című kiállításon

szeptember 17. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta regős Istvánnal

szeptember 18. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta Nagy Barbarával

szeptember 19. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra 
– séta Bereznai Péterrel

szeptember 20. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta vinkler zsuzsival

szeptember 23. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta vincze ottóval

szeptember 24. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta Baksai Józseffel

Kertmozi a ferenczy múzeum udvarán

szeptember 16.
Jégkrémbalett (magyar film, rendezte:
Wahorn András). Házigazda: feLugossy
László

vII. SzENtENdrEI rEgIoNÁlIS
KatoNazENEKarI fESztIvÁl
Hetedik alkalommal rendezik Szentendrén a négy katonai zenekar
részvételével zajló regionális fesztivált szeptember 17-én délután a
lázár cár téren.

A fő szervező a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia már évek óta 
szoros együttműködésben rendezi az eseményt a Szentendre Város 
Önkormányzatával. Az idei résztvevők: a Magyar Honvédség 
Szentendre, Budapest, Veszprém és Székesfehérvár Helyőrségi zene-
karai délután háromkor a város különböző pontjain kezdenek, majd
16.00-tól kezdődik a közös rendezvény az ünnepélyes megnyitóval. 
A négy zenekar szakalaki bemutatókkal szórakoztatja a nagyérdeműt,
majd közös koncerttel zárják a fesztivált.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

az art Capital 2017 fesztivál programjai
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Barcsaysok 
Erdélyben
a Barcsay Jenő Általános Iskola közösségé-
nek 17. éve van testvériskola-kapcsolata a
kézdivásárhelyi Nagy mózes líceummal. a
náluk eltöltött egy hét hamar elszállt, de re-
ményteli örömmel hagytuk el vendéglátóin-
kat, mert tudjuk, hogy jövőre újra találkozunk
határon túli magyar barátainkkal. 

Július 9-én a hajnali órákban indultunk 25 di-
ákkal. Igen gyorsan megérkeztünk Dévára,
ahol a hegy lábánál szinte csalogatott bennün-
ket a vár. Megérte a fullasztó melegben a
rövid, de tempós gyaloglás, mert a környék pá-
ratlan panorámája tárult elénk a bástyafokról.
A várat oly mesterien újítgatják fel, hogy szinte
úgy éreztük, mi vagyunk a vár urai. Vajdahu-
nyad impozáns várkastélya lenyűgözött ben-
nünket, az éjszakát pedig panzióban, kedves
vendéglátás mellett bukovinai székelyeknél
töltöttük Csernakeresztúron.
Másnap a délelőttöt a Fogarasi-havasok léleg-
zetelállító csúcsai között hógolyózással és
csúcsmászással tettük emlékezetessé, majd
Szászhermány héttornyú erődtemploma után
már karnyújtásnyira voltunk kézdivásárhelyi
barátainktól, akik odaadó szeretettel vártak
minket. A családok és a Nagy Mózes Líceum
szervező tanára, Tamás Anna-Mária mindent
megtettek, hogy mi jól érezzük magunkat.
Másnaptól a programjainkat közösen erdélyi
barátainkkal valósítottuk meg:
Bálványoson a kalandparkban másztunk; 
fürdőztünk, és csónakáztunk a Szent Anna
tóban. Megtanultuk, hogy a medve nem játék-

szer, és hogy a híradások valóságos állapoto-
kat tükröznek, mert a hangos vircsaftolásunk,
éneklésünk ellenére – s a gyerekek legna-
gyobb örömére –, mi is láttunk medvét az er-
dőben Bálványoson, majd másnap Négyfalu
hatá-rában is. Szerencsénkre mindkét alka-
lommal kellő távolságból szemlélhettük az el-
szaporodott bundásokat. A Hétlétrás-vízesés
még visszavárja a csapatot, mert a szakadó
eső miatt csak az odavezető szurdokvölgyben
gyönyörködhettünk.
A rengeteg kaland, esemény után még csak
ezután következett utazásunk legérdekesebb
része, a Kárpátokon túli Moldva varázslatos vi-
lága. Méltán a világörökség részét képező bu-
kovinai kolostorok közül sikerült ellátogatnunk
Sucevitába, Moldovitába, Voronetbe. Nem
tudtuk eldönteni, melyik a legszebb, mert a
freskók bibliai világa lenyűgözött felnőttet,

gyereket. „Mintha képeskönyvet nézegetnénk”
– mondogatták a gyerekek, csak ez a templo-
mok belső és külső falát díszíti.
A kolostorok földjét elhagyva újra hazatértünk
az Ojtozi-szoroson át a Kárpátok védelmező
vonulatati közé. A családi nap volt a hét fény-
pontja mindannyiunknak. Nekem az óriás-
pince-tetőn, a Székely Vágtán sikerült a
kézdivásárhelyi indulónak, Berde Lórándnak
szurkolni, aki meg is nyerte a döntőt. Ez a hely
estére felfedte a monda szerinti pincetető óri-
ásának kincsét, amikor napnyugtakor felcsen-
dült A csillagösvény népe táncprodukció.
Megidézte az ősmagyarjaink világát: táltosok,
bátor lovasok, vezéreink, fények… Pazar elő-
adás volt!
Az igazi erdélyi életörömöt nem csak a nagy
hegyek, dombok, legelőkön poroszkáló tehe-
nek és bárányok adják. Az ember akkor érzi
meg igazán Erdély ízét, javát, ha egy szerető
család fogadja, és mesélnek a helyi szokások-
ról, történelemről a maguk nyelvezetén. Bete-
kintést kapunk egy olyan világba, egy olyan
közösségbe, mely büszke rá, hogy magyar, és
ragaszkodik gyökereihez. Nagyon köszönjük
nekik, hogy mi idén megélhettük ezt a csodát,
s jövőre viszont várjuk őket!
Nagyszebennél búcsút intettünk Erdélyor-
szágnak, szívünkbe zártuk életünk újabb kin-
csét.
Köszönjük a testvériskolai diákcsere program
megvalósításában nyújtott támogatását Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármesternek. Az uta-
záson készült fotókból video készült, mely
megtekinthető a városi honlapon: 
http://szentendre.hu/barcsaysok-erdelyben/.

MIzSáNyINÉ KOVáCS JUDIT
SzERVEzŐ TANÍTó

Ilonka néni 104 éves lett!
otthonában, szerető családja körében köszöntötte a 104 éves pásztor Jánosné, Ilonka nénit,
petricskó zoltán alpolgármester, akit Szentendrén élő unokája mónika és családja fogadott.

Az örömteli pillanatokban jutott idő egy kis beszélgetésre is, melyből megtudtuk Ilonka néni
életének néhány részletét.
A család felvidéki Tornaljáról menekült Bánrévére, ahol három fiút neveltek fel. Férje halála után
101 éves koráig Ilonka néni egyedül élt bánrévei otthonukban, de az unokák, dédunokák unszo-
lására felköltözött Szentendrére.Jelenleg is jó egészségi állapotának köszönhetően még önel-
látó, szívesen utazik a családi programokra szeretteivel, televíziót néz és telefonon
rendszeresen tartja a kapcsolatot a család minden tagjával.

Kívánunk neki fiaival és családjukkal: hat unokájával és 11 dédunokájával együtt nagyon sok bol-
dog születésnapot!

Éva nénit köszöntöttük
petricskó zoltán általános polgármester otthonában köszöntötte a 90 éves lakos Ivánnét, 
Éva nénit.

Éva néni elmesélése szerint Budapesten született, de már a 70-es évek elején itt töltötték csa-
ládjával az idejük jó részét, az akkor még csak  vikendházként használt szentendrei ingatlanju-
kat. Később Budaörsön élő fia és családja  is sokat jártak Szentendrére, ahol kellemes nyarakat
töltött két unokája. Jelenleg életvitelszerűen itt élnek férjével és terveik szerint itt is szeretnének
már maradni. Minden nap tevékenykedik a kertben, gondozza ápolja növényeit, létrehozva ez-
által egy kis arborétumot, amely a békesség szigetekén szolgál számukra!! Éva néni nagyon
boldogan mesélt arról, hogy milyen sokat segít neki fia és annak családja is, de jó egészségi ál-
lapotának köszönhetően még teljes mértékben el tudják magukat látni férjével, Iván bácsival.

Jó egészséget és boldog születésnapot kívánunk!
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pannónia – geometria 
aknay János festőművész és Ézsiás István szobrászművész kiállítása
augusztus 16-án nyílt meg a maNK galériában (Szentendrei régi 
művésztelep, Bogdányi u. 51.) a kiállítást Novotny tihamér művészeti
író nyitotta meg. az alábbiakban a megnyitóbeszédből közlünk rész-
leteket.

A Hamvas Béla – Kemény Katalin szerzőpáros többek között azt írja a
Forradalom a művészetben – Absztrakció és szürrealizmus Magyaror-
szágon című kötetük előszavában: „az a kollaborációs műfaj, amelyet
ez a kis könyv megkísérel, nálunk még nem tartozik a gyakori jelensé-
gek közé. (…) A közös útból és közös élményekből, tapasztalatokból,
de főként az elsődleges életközösségből ez a közös könyv önmagától
született meg közösnek”.
Aknay János és Ézsiás István esetében a fentebb megfogalmazott
gondolat lényegét nyugodtan átültethetjük a képzőművészet területére,
mert ezen a kiállításon egy festő kollaborál a szobrásszal, egy síkbeli
kifejezés rezonál a térbeli megformálással, egy konstruktív szellemiség
működik együtt a geometriás szerkezetességgel, egy mértani képar-
chitektúra szubjektív emléktára fonódik össze a szögletes és íves alap-
elemekből építkező szobrok eszméjének cirka százéves
hagyományával és megfordítva. 
Mindkét művész nagy elánnal, elszántsággal, már-már prófétás, egy-

lelkű, monomániás hittel és céltudatossággal érkezett a művészi pá-
lyára, úgy a hatvanas évek közepétől, a hetvenes évek elejétől számítva
a „közös” időt. S ennek a generációnak bizony közös a sorsa, közös a
története, közös az élményvilága, amely az avantgárd szellemiség mel-
letti állásfoglalásban, a modern tradíciók iránti fogékonyságban és el-
kötelezettségben fogalmazódott meg. 
Ézsiás Istvánnál radikálisabb az a választott cezúra, amely valósággal
elfalazza őt a klasszikus művészeti hagyományoktól, leginkább az áb-
rázoló műfajoktól, hiszen az ő példaképei legfőképp a tízes-húszas
években kibontakozó absztrakt-konstruktivista irányzatok képviselői
közül kerülnek ki. Ézsiás alkotótevékenysége tehát az újragondolás, a
továbbfejlesztés, valamint a kipróbálás és kiterjesztés megszakítatlan
processzusában, mondhatni a tiszteletdadás és a hódolat folyamatos,
ugyanakkor testre szabott műfajában teljesedik ki. 
Aknay Jánosnál viszont a mégoly konstruktív-geometrikus képei ese-
tében sem találjuk azt a radikális határvonalat, amely egyértelműen le-
választaná őt az elmúlt korok művészeti hagyományairól és szakrális
tradícióiról. Még a jelenlegi, tehát a szigorúan vett konstruktív-szürre-
ális, illetve konstruktív-geometrikus tematikájú sík architekturális fest-
ményeinek is vannak olyan felhangjai, átérzései és tartalmi eredői,
amelyek egyrészt a megnevezhető szentendrei, illetve az általában vett
megnevezhetetlen ház- és templomépítészeti örökség, vagyis az ideák
emlékvilágába vezetnek. Másodrészt az elmúlt korok, a trecento és a
quattrocento festőinek – például Simone Martini, Giotto vagy Fra An-
gelico – szentséges érzés- és áhítatvilágát is megidézik. Harmadrészt
tudatosan a festőváros Vajda Lajos-i, Korniss Dezső-i, Barcsay Jenő-i,
Bálint Endre-i, Deim Pál-i vagy Balogh László-i modern és újító szellemű
tradícióira építenek. S azt is jól tudjuk, hogy Aknaytól az ikonikus, va-
lamint az ábrázoló jellegű korpusztémák, illetve az evangéliumi törté-
netek sem idegenek, bár ezek a művek a jelenlegi kollaborációs
kontextusban nem jelennek meg.
Kis leegyszerűsítéssel mondhatnánk azt is, hogy ebben a párosításban,
ebben a felállásban Ézsiás István szobrai és reliefjei a világi, Aknay
János táblaképei pedig a szakrális oldalát mutatják ugyanannak a
konstruktív-geometrikus művészetnek. Vagy finomabban árnyalva
ugyanezt az ellentétpárt: míg Ézsiás alkotásai világiasabban konkrét
és önmagukért való, játékosan konstruktív szoborköltemények, addig
Aknay festményei szakrálisabban univerzális és érzelmesen átszemé-
lyesített sík geometrikus érzet-emlékképek. 

A kiállítás megtekinthető szeptember 10-ig.

alkotói Nagydíjat
kapott 
Szankovits Örs

a magyar Kézművességért alapítvány idén
ismét a duna palotában rendezte meg nyári
országos kiállítását magyar kézművesség –
2017 és arany János költészete – kézműves
szemmel címmel. a kettős tematikájú, nyílt
pályázat a költő születésének 200. évfordu-
lója előtt tisztelegve arany János költészetét
állította a középpontba. a kiállításra 50 mű-
vészi kézműves szakma, mesterség, szakág
közel 230 képviselőjének munkái kerültek be. 

A kiállításon Szankovits Örs „Bence Csillagos
Bicskája” (Arany János: Toldi) – Fejesgörbe
Bicskák című pályázati anyagának elismeré-
seként Budapest Főváros Önkormányzat Alko-
tói Nagydíját vehette át. átadták: Gergely Imre,
a Magyar Kézművességért Ala-
pítvány elnöke és Németh László,
az IPOSz elnöke.
Szankovits Örs 1976-ban szüle-
tett Budapesten. Családja már az
1800-as évektől késkészítéssel
foglalkozott. Mesterségbeli tu-
dását édesapjától, Szankovits Ti-
bortól, a Népművészet Meste-
rétől tanulja. 2008-ban Népi Ipar-
művész címet kapott. 2015-ben a
Néprajzi Múzeumban az Élő Nép-
művészet kiállításon Arany okle-
velet, 2016-ban Debrecenben
Magyar Kézműves Remek címet

nyert. Célja a magyar bicskakészítés hagyo-
mányainak magas színvonalon való megőr-
zése, fejlesztése.
„Rangos mesterek vettek részt a kiállításon,
ezért különösen értékesnek tartom ezt a nagy-
díjat. A szakmánk tanulását soha nem lehet
abbahagyni. az ember soha nem lehet a min-
dentudás birtokában. Sokat köszönhetek
édesapámnak, aki a mai napig a mesterem” –
értékelte a díjat a kitüntetett.
A kiállítás augusztus 27-ig látogatható a Duna
Palotában (Budapest, V. ker., zrínyi utca. 5.).
A kiállítás anyagát színes fotókon bemutató
háromnyelvű album a helyszínen vásárolható
meg.
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Szeptemberben indul a 11. félév 
a szentendrei szeniorképzésben!
Ezúton jelezzük minden érdeklődőnek, hogy a http://korkozpont.
szentendre.hu oldalra folyamatosan felkerülnek azon, 50 év felettiek
számára szervezett tanfolyamaink, amelyeket 2017 őszén indítunk el
a Szentendrei Aranykor Központ (Dunakorzó 18.) szervezésében.
Mivel a lista folyamatosan bővül, ezért kérjük, hogy rendszeresen láto-
gassanak vissza erre a honlapra!
Örömmel jelezzük, hogy már egészen biztosan indulnak, több szinten
is az angol, a német, a spanyol és az olasz nyelvtanfolyamaink. Szintén
lesz geopolitika, szenior torna, szenior egyensúltorna, illetve két szintű
számítástechnika kurzusunk is (utóbbi a Rákóczi Gimnáziumban).
A kurzusokra a 06 30 692 47 46-os számon lehet jelentkezni, ahol min-
den bővebb információt is megadunk, s egyeztetünk a befizetések 
helyéről és módjáról is.
A kurzusok tandíja egységesen: 10 000 forint, amely az áFá-t is tartal-
mazza!
Kiemelendő, hogy a kezdő angol tanfolyamot a Szentendrei Önkor-
mányzat jóvoltából 5000 forintos tandíjjal lehet látogatni.
Bár tanfolyamaink általában október elején kezdődnek, tanulmányi 
félévünk szeptember 4-én 10 órakor indul, a Korközpont emeleti tan-
termében, amikor Spitzer Petra tanárnő indítja el német gyakorló kur-
zusát, amely felkészít az októberi, több szintű tanfolyamkezdésre.
Mindenkit, aki szeretne németül tanulni, szintektől függetlenül szere-
tettel várunk szeptember 4-én! (A hétalkalmas tanfolyam díja: 10.000
forint, a jelentkezés részleteiért hívják a 06 30 692 47 46-os számot.

Tanulni sohasem késő!
ARANyKOR KÖzPONT, 

SzENTENDRE

felnőtt szakképzések Szentendrén!
a vSzC petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája kor-
szerű, munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kínálata  a
2017/2018. tanévben. 

ISKOLAI RENDSzERŰ FELNŐTTOKTATáS – esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az
érettségire való felkészítés is ingyenes, a ráépülő szakképesítések
nem számítanak második szakképesítésnek)

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az
Európai Unió országaiban végezhető szakmai gyakorlatok is támogat-
ják.
További felvilágosítás kérhető: telefon: +36-26-312167          
e-mail: info@petzeltj.hu
Beiratkozás: folyamatosan az iskola titkárságán 8.00 - 15.30 között,
2000 szentendre Római sánc köz 1.

Várjuk Önöket képzéseinkre!
ÉNEKES RITA  

IGAzGATó
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programok
KIÁllítÁS

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Az Art Capital programjai lapunk 
13. oldalán

MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
paNNoNIa – gEomEtrIa
Aknay János festőművész és Ézsiás Ist-
ván szobrászművész konstruktív mun-
kái. Megtekinthető szeptember 10-ig,
hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között,
hétvégén 10 és 17 óra között

ERDÉSz GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
NagyBÁNyÁtól SzENtENdrÉIg
Válogatás dr. Virág Péter gyűjteményé-
ből. A kiállító művészek: Ilosvai Margit,
Gráber Margit, Czóbel Béla, ziffer Sán-
dor, Perlmutter Izsák, Bálint Endre, Anna
Margit, Ország Lili, Kmetty János, Bar-
csay 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 kiállí-
tása. 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

APáTI GALÉRIA
Kertész u. 10.
apÁtI aBKarovICS BÉla fEStő-
mŰvÉSz EmlÉKKIÁllítÁSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

ElőadÁS
PETŐFI KULTURáLIS ÉS 
HAGyOMáNyŐRzŐ EGyESüLET
Stéger köz
Szeptember 1. péntek 18.00
forraI SÁNdor rovÁSírÁSa
A Magyar Örökség Díjas Szakács Gábor
vetítettképes előadása

Szeptember 8. péntek 18.00
lovagKIrÁlyoK II. rÉSz 
– SzENt lÁSzló
Kiss Mao-Tun István vetítettképes 
előadása

Szeptember 15. péntek 18.00
KÖrtEmplomoK a KÁrpÁt-
mEdENCÉBEN
Gondos Béla vetítettképes előadása

mozI
P'ART MOzI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

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

augusztus 30. szerda
18:00 DUNKIRK (106’)(16)- Christopher
Nolan remek filmje Tom Hardy fősze-
replésével
20:00 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó
Gábor romantikus vígjátéka

augusztus 31. csütörtök
17.30 FIÚ A VONATON (80’)(12) 
– magyar-amerikai film, rendező: 
Roger Deutsch
18.35 KITüNŐK – Török Katalin beszél-
getéssorozata 
19:00 NÉMASáG (161’)(16)- Martin Scor-
sese filmje

szeptember 1. péntek
18:15 MÉRGEzETT EGÉR (103’)(16’) –
Minden zenekritikust elér a végzete….
20:05 BÉBIBUMM (94’)(12) 
főszereplő: Juliette Binoche

szeptember 2. szombat
17:00 Az EMOJI-FILM (86’)(6) -
Emoji komédia kicsiknek és nagyoknak
18:35 BÉBIBUMM (94’)(12) 
főszereplő: Juliette Binoche
20:15 ATOMSzŐKE (115’)(18) – 
főszereplő: Charlize Theron

szeptember 3. vasárnap
16:00 A MOGyORó-MELó 2. (92’)(6) 
17:45 KINCSEM (121’)(12)
Herendi Gábor filmje
19.50 LOGAN LUCKy 
– A TUTI BALHÉ (119’)(12E) 
– főszereplők: Channing Tatum,  
Daniel Craig 

szeptember 4. hétfő
18:30 MÉRGEzETT EGÉR (103’)(16’) –
Minden zenekritikust elér a végzete….
20:15 ÖTVEN TAVASz (89’)(16) francia
romantikus vígjáték

szeptember 5. kedd
18:00 PAPPA PIA (105’)(12) Csupó Gábor
romantikus vígjátéka
20:00 ÉN ÉS A MOSTOHáM (117’)(16) –
főszereplő: Catherine Deneuve

szeptember 6. szerda
18:00 DUNKIRK (106’)(16)
Christopher Nolan remek filmje 
Tom Hardy főszereplésével
20:00 MÉRGEzETT EGÉR (103’)(16’) –
Minden zenekritikust elér a végzete….
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thaibox- és ökölvívó-
bemutatók
a Szentendrei sportnap immár hagyományosan egy nagy tömeget
vonzó ifjúsági rendezvény, amelynek másnapján  pilisi tekerő kerül
megrendezésre. Hogy a két program között se unatkozzanak az ide
látogatók, illetve, hogy a gyerekek kicsit megmozgassák a szülőket
is, lehetőséget adunk kis közös sportcsemegére. Ez lesz a Szentendre
Kupa nevű küzdősport gála, ahol thaibox- és ökölvívó bemutatómér-
kőzéseket láthat a tisztelt publikum. 

Célunk, hogy minél többen visszajöjjenek este hatra a Postás Strand
előtti területre, és élvezzük együtt a sport által nyújtott örömöket– ez-
úttal passzívabb, ám annál élvezetesebb formában. Lehet szurkolni a
szentendrei harcosoknak, izgulni a remek kis meccseken, hallgatni a
jó zenét és bulizni kicsit a sportolókkal. Mindenkit megnyugtatunk, erő-
szak nem lesz, csak komoly kis küzdelmek az egészen kicsiktől indulva
a felnőttekig bemutatva e két nemes sport minden szépségét.
A sportágválasztó színpada már eleve egy boxring lesz, fedett terület,
ami estére átalakul igazi csatatérré, tehát a gála eső esetén is meg lesz
tartva.
A Szentendre VSE-t küzdősport csapata országosan is elismert, a
Szentendre Gymben, a Kőfaragó utcában kemény munka folyik, sze-
zonban száznál is többen űzik a thaibox, az ökölvívás, a kettlebell, vagy
a kravmaga sportágakat hattól hetvenhat éves korig. Számtalan ifjú-
sági és felnőtt magyar bajnokot adtunk már sportágainknak.
Reméljük, minél többen eljönnek, mert ütős kis este lesz, mi mindent
megteszünk, de kell a biztatás, a jelenlét, hogy visszaadhassuk azt a
sok-sok szeretetet, amit a várostól kaptunk eddig!

SKROBáR RóBERT
SzENTENDRE VSE ELNÖK

15 éves a presto
Sport Egyesület
Szeptemberben ünnepli tizenötödik születésnapját a szentendrei
presto Sport és Szabadidő Egyesület. az elsősorban kajak-kenuok-
tatással, verseny és szabadidős programokkal foglalkozó egyesület
a Czóbel sétányon található városi Csónakházban tevékenykedik már
hosszú ideje. 

Az egyesület nemcsak a sport terén tette le névjegyét, de számos ren-
dezvényével is felhívta magára a figyelmet. Néhányat ezek közül: Sár-
kányhajó Roadshow szentendrei állomásának szervezője és
rendezője volt 2010-ben; a V8 uszodával és a Kolonics Alapítvánnyal
közösen rendezték meg a Kolonics, a sportlegenda című nagysikerű
kiállítást 2012-ben; rendszeres vízi bemutatókat tartottak az Autó-
mentes napon és az Ister napokon is. Az idén már XII. alkalommal
rendezik és szervezik meg a Családi vízi sportnapot a csónakháznál,
az elmaradhatatlan meglepetés vendégekkel és bajnok sportolókkal. 

minden érdeklődőt szeretettel várnak szeptember 23-án, szombaton,
akik szeretnének eltölteni egy kellemes, sportos napot a duna 
partján.
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rajt 9 és 10 órakor!

A nagy érdeklődésre tekintettel, a pt profi100
távjának rajtja 9:00-10:00 között, a többi táv
10:00 órától rajtol a Postás strandról szep-
tember 9-én. Akár délben is indulhattok, ké-
nyelmesen családi távjainkra. Mindenkit
szeretettel várunk!

profi 100 a profiknak!
a pt 100 kilométeres túratávja nehéz, de aki
a kihívásokat keresi, mindenképpen ajánljuk!
felkészülést igényel a jelentős szintemelke-
dés és a hossza miatt. a táv országúti kerék-
párral is teljesíthető, végig szilárd útbur-
kolaton halad, és a pilis legszebb helyeit
érinti! fontos a kiírásban szereplő rendsza-
bályok betartása, az üzembiztos kerékpár,
sisak és a KrESz betartása. 

A túra során 4 frissítőpont segíti az energia-
pótlást. Idei évben az induló csomagban lesz
egy energiaszelet és egy 0,5-ös ásványvíz,
ezen kívül egy étkezési kupon, amit a helyszí-
nen egy kemencében sült kenyérlángosra be
lehet váltani. Az állomásokon a helyi viszo-
nyoknak megfelelően szintén lehet vizet, gyü-
mölcsöt vételezni. A 100 km-es távon
izotóniás ital, banán lesz 5 ponton kihelyezve
a pályafelügyelőknél. A Profi100-on a szint-
idők rögzítésre kerülnek: arany (5 óra), ezüst
(6 óra) és bronz (7 óra) éremmel ismerjük el a
szintidő alatt teljesítőket. A frissítő és ellen-
őrző pontok üzemeltetése szabályozva lesz,
aki nem éri el időben azokat, az a szintidőn
kívül a saját örömére kerekez. 

A túra nem verseny! Hiszen itt mindenki a
saját idejével, energiájával, állóképességével
versenyez. A túrán mindenki a saját felelőssé-
gére vesz részt. A szervezőket értesíteni kell
a túra feladásáról és minden olyan esetről,
amely a túra végrehajtását befolyásolja. 

Kapcsolattartók: Szöllősi Ferenc és Szőke Rita
e-mail: triatlon.feri@gmail.com, telefon: 06-
30-345-0094, 06-30-472-0186

a pt állomása: 
a magyar vár tábor
a pilisi tekerő pomázi állomása a város déli
határát alkotó majdán-fennsíkon található
magyar vár tábor. 
A Pilis legnagyobb területű települése, amely
korábban járási székhely volt, öt nemzetiség
kulturális gyökereivel rendelkezik, sok közéleti
embernek adott otthont. A Pomázon valaha
élt tudósok, művészek, sportolók, kutatók
közül a leghíresebb Nikola Tesla, a később
Amerikában tevékenykedő feltaláló. 
A 250.000 m 2 -es tábort üzemeltető Magyar
Vár Alapítvány célja egy kulturális szabadidő-
park létrehozása, amelyben a mai kor számára
is érdekesen, ugyanakkor hitelesen kívánja be-
mutatni a magyarság kultúrtörténeti értékeit.
Ennek fizikai megvalósítását – élethű rekonst-
rukcióként – egy középkori vár megépítésé-
ben képzelik el, amelyet középkori építészeti
módszerekkel, lépésről lépésre szeretnék
megvalósítani. Itt működik a több Európa-baj-
nokot kinevelő Némethy Lovas-íjász Akadé-
mia, több népművészeti, népzenei illetve
néptáncegyüttes. Legkiemelkedőbb rendezvé-
nyei az immár 16. alkalommal megtartott
„Kárpát-medence Határok Nélkül” elnevezésű
tábor, amelyre szerte a Kárpát-medencéből
több száz néptáncos fiatal érkezik, de egész
nyáron folyamatosan népzenei és néptánc tá-
borok és táncházak helyszíne. Több ezren lá-
togatnak fel a 11 éve megrendezésre kerülő
Pomázi Lovas Majálisra. A Magyar Vár Alapít-
vány ajánlotta fel területének egy részét
Pomáz Város Önkormányzatának, hogy az
1110 éve lezajlott dicsőséges Pozsonyi csata
emlékére, a honfoglaló, királyi házat alapító
árpád-vezér mindeddig egyetlen lovas szobrát
felállítsák. A Magyar Vár Alapítvány lovaglási,
íjászati és középkori játékok lehetőségével,
valamint a hagyományos mentás limonádéval
várja a pilisi tekerőket.

a pt állomása: 
Szelesvágta Egyesület
a szigetmonostori Szelesvágta Egyesület is
régi tagja a pilisi tekerő kerékpáros kaland-
túra állomásainak. 
Az egyesület 2010-ben alakult meg egy csa-
ládi, és baráti összefogásból, Sédy Tamás ve-
zetésével. Céljuk az, hogy minél több emberrel
megismertessék és megszerettessék a lovas-
sportokat. Itt mindenkit szívesen fogadnak,

kortól, nemtől függetlenül, a lényeg az, hogy
aki hozzájuk látogat, sikerélménnyel távozzon.
A Szelesvágta a helyi általános iskolákkal szo-
ros kapcsolatban áll, már sokadik éve tartanak
lovas órákat a tanyán, ahol lovaglást és lovas-
kultúrát oktatnak a gyermekeknek. állatsimo-
gatók létesítését is vállalnak különböző
rendezvényeken, valamint lovaskocsikázta-
tással is szórakoztathatják a gyermekeket és
szüleiket. Idén azonban nem a szokványos ál-
latsimogatóra, és lovaskocsikázásra kell ké-
szülni, hogyha a Családi Tekerő II. útvonalán
szeretnénk végigbiciklizni a családdal, hanem
egy igazi, „kőkemény” katonai akadálypályát
kell teljesíteni! Találkozunk fitten és „beve-
tésre készen” szeptemberben!
http://www.szelesvagta.hu/

a pt állomása: 
Csobánka
a kilencedik tekerőn is részt vesz Csobánka,
mint állomáshelyszín. a kis település idén
nem a sportpályáján várja a lelkes biciklistá-
kat, hanem a közösségi házban, hogy rossz
idő esetén is kényelmesen tudja fogadni a
résztvevőket.

Csobánkát legkorábban egy 1698-ban egy
Pest vármegyei adókivetési könyvben említe-
nek meg,  már valószínűleg az őskorban is la-
kott terület volt. A városka feltehetőleg
kelta-római alapokra épült, ezt bizonyítja egy
római kori sírkő, amely ma is a csobánkai ka-
tolikus templom kertjében található. 
A település az Oszoly-csúcs (328 m), Csúcs-
hegy (352 m), Kis-Kevély (488 m), Csobánkai-
nyereg és a Hosszú-hegy határolta
medencében fekszik. Hűvösebb levegőjének
köszönhetően, a légzőszervi betegségben
szenvedőknek gyógyírt jelenthet ez a hely. Te-
rületéhez képest sok nevezetességgel is ren-
delkezik a település, különböző templomokon
át, a barlangokon keresztül, a kastélyokig. 
Csobánkát a Kalandos Tekerő útvonal érinti,
amelyen biciklizve bebarangolhatjuk a csodá-
latos, hegyvidéki Csobánkai környéket. Az ál-
lomás helyszínén a szervezők egy meglepetés
feladattal kedveskednek a kedves résztvevők-
nek. Aki kíváncsi arra a meglepetés feladatra,
az ne habozzon, pattanjon fel a biciklire, és
irány a Kalandos Tekerő! Találkozunk szep-
temberben!

pIlISI tEKErő 2017. 09. 09.
további infók, térképek, regisztráció:
http://szentendre.hu/ix-pilisi-tekero-a-kerek-
paros-kalandtura-2017/
Facebook: FB/Pilisi Tekerő 

pilisi tekerő 2017 – a kerékpáros kalandtúra
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Sportkedvelők figyelmébe!
A Maccabi Sportjátékok a világ zsidó sportolóinak négyévente megrendezésre kerülő nagy ver-
senye. Az idei eseményen az eddigi legnépesebb, 3 000 fős mezőny vett részt; a magyar csapat
100 fős volt. Sportolóink 3 arany-, 10 ezüst- és 12 bronzérmet szereztek. A magyar küldöttség
vezetője, a Maccabi VAC Egyesület elnöke, Jusztin ádám élménybeszámolót tart Szentendrén
az érdeklődőknek. 
A rendezvény a Szamos cukrászda emeleti különtermében, szeptember 15-én, pénteken dél-
után 5 órakor lesz. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendező: 

MAGyAR-IzRAELI BARáTI TáRSASáG, SzENTENDRE

fitt Szentendre
A Fitt Szentendre azért jött létre, hogy a Szent-
endrén és a környékén élőknek segítsen az
egészségük és a fittségük megőrzésében/
helyreállításában. Csapatunkban diplomás
egészségfejlesztő-edzők, dietetikus és gyógy-
tornász van. Ősztől indulnak az edzéseink és
az egyéb programjaink. 
Az edzések mellett ingyenes előadásokat biz-
tosítunk: egészséges életmód legfontosabb
összetevői, táplálkozás, mozgásszervi pana-
szok megelőzése, stresszkezelés, szokások
megváltoztatása, relaxáció témakörben is. 
Célunk, hogy mindenkinek segítsünk, aki sze-
retne változtatni az életmódján, ezért minden
hónapban ingyenes egészségnapot tartunk,
ahol fittségi felmérést, előadást és csoportos
edzést tartunk a részvevőknek. 
Az első ilyen egészségnap szeptember 9-én,
szombaton lesz.

a program szakemberei:
• Némethné Borsos J. Orsolya (dip. SMT)
gyógytornász, egészségszervező és sportma-
nuálterapeuta,  
• Farkas Kata dietetikus (BVSC vízilabda-
szakosztály dietetikusa, Magyar Kupa győz-
tes, többszörös junior válogatott vízilabdás) 

• Ungi Bettina diplomás egészségfejlesztő
és rekreációszervező, csoportos edző: szak-
dolgozatát az éhség motivációs hátteréről írta
(miért eszünk többet, mint szeretnénk) 
• Vesszős Péter diplomás egészségfejlesztő
és rekreációszervező, edző és életmódtanács-
adó. SMR system szakértő, új szokások kiala-
kítása és a fenntartható életmódváltás nagyon
érdekli, sokat kutat a témában.
A foglalkozások helyszíne: Castrum Gym,
Szentendre, Paprikabíró u. 21-23.
Honlapunk: https://www.fittszentendre.hu

Álláshirdetés

Dinamikusan fejlődő, nagy múlttal rendel-
kező Nonprofit zrt. keres parkolóellenőr
munkatársat.
Elvárás:
- Jó munkabíró képesség
- önálló és felelősségteljes munkavég-
zés
- nyitottság, megbízhatóság, rugalmas-
ság
- igényes, precíz munkavégzés, 
- jó kommunikációs készség
- büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- ellenőri tapasztalat
- nyelvtudás
Amit ajánlunk: 
- stabil munkahely
- hosszú távú munkalehetőség
- fiatalos, lendületes társaság
- határozatlan idejű munkaszerződés
- munkaruházat
Munkaidő: MT hatálya alatt
- teljes munkaidő, (munkaidő keretben)
- beosztás szerint hétvégi, és ünnepi
munkavégzés 
- 3 hónap próbaidő
Aktív nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Munkavégzés helye: 
- Szentendre
Jelentkezés bérigény megjelölésével,
fényképes önéletrajzzal e-mailben a par-
kolas@szentendre.hu email címen, vagy
személyesen Szentendre, Duna korzó 18.
I/111. irodában.

Dinamikusan fejlődő, nagy múlttal rendel-
kező köztisztasággal foglalkozó Nonprofit
zrt. keres nyilvános toalettbe takarító
munkatársat.

Elvárás:
- igényes, precíz munkavégzés, megbíz-
hatóság
- tapasztalat
- önálló, igényes munkavégzés
- rugalmasság
- nyelvtudás előny
Amit ajánlunk: 
- stabil munkahely
- hosszú távú munkalehetőség
- fiatalos, lendületes társaság
Munkaidő: 
- teljes munkaidő, (munkaidő keretben)
- beosztás szerint hétvégi, illetve ünnepi
munkavégzés 
Aktív nyugdíjasok jelentkezését is fogad-
juk.
Munkavégzés helye: 
- Szentendre

Jelentkezés bérigény megjelölésével,
fényképes önéletrajzzal e-mailben a par-
kolas@szentendre.hu email címen, vagy
személyesen Szentendre, Duna korzó 18.
I/111. irodában. 

Szeptemberben nyit a v8 uszoda
a nyári karbantartás elhúzódása miatt az uszoda szeptember elsején, reggel 6 órától várja
ismét a vendégeit.

Készül a szabadtéri röplabdapálya
a postás Strand közösségi tevezése
során igény merült fel egy szabadtéri
röplabdapálya kialakítására. 
az önkormányzat támogatásával a
Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesü-
let segítségével hamarosan birtokba
vehető a pálya, ahová a homokot már
leterítették. 

A Dunakanyar Sportegyesület Röp-
labda Szakosztályának közreműkö-
désével már idén is szervezetten
lesznek hétvégi oktatások. Sajnos a
munkálatok tovább tartottak a terve-
zettnél, de remélem, hogy így is sokan
kihasználják majd az alkalmat, és
egészen kora őszig lejárnak ide spor-
tolni – mondta Petricskó zoltán
sportért is felelős alpolgármester.
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világbajnoki
éremeső
Boulsevicz Beatrix az augusztusi 17. fina
master világbajnokságon – melyen több mint
12 000 versenyző vett részt – Európa-csúcs-
sal lett aranyérmes 100 méter pillangón,
bronzérmes 200 méter gyorson és 200 méter
pillangón, valamint 5. helyezést ért el 400
méter gyorson és 200 méter vegyesen.

Hogyan kezdődött úszói pályafutásod?
Kilencéves voltam, amikor a csillaghegyi
uszodában megalakult a Római Sport Egyesü-
let. Az edzőm már korábban is mondta anyu-
kámnak, hogy lát bennem tehetséget, és
vigyen el egy egyesületbe, de ő ezt a két kicsi
testvérem mellett nem tudta megoldani. 1996-
ra olyan csapat jött össze, amellyel már érde-
mes volt belefogni a versenyzésbe, így Gyepes
Lajos megalapította az egyesületet. Az első
versenyem a kerületi diákolimpia volt, amire
kérleltem anyukámat, hogy engedjen el. Ő
mondta, hogy így kezdődik, én mondtam, hogy
csak ezt az egyet. Neki lett igaza.

2003-ban ifjúsági Európa-bajnok voltál 100
és 200 méteren, 2005-ban rövidpályás Eu-
rópa-bajnok 100 pillangón. majd olimpia:
2004-ben athén, 2008-ban peking. melyik
volt a legemlékezetesebb versenyed?
A 2003-s ifjúsági EB azért emelkedik ki a többi
közül, mert ekkor úsztam a 100 méter pillan-
gót 1 percen belül, magyar nőként először.
Azóta persze úsztak már ennél jobb időket is,
de ezt a tényt már senki nem tudja átírni.

a sikerek után miért hagytad abba hirtelen?
Elérkezett az a pont, amikor úgy éreztem, hogy
a befektetett munka már nincs arányban az
elért eredményekkel. Egyre nehezebben vet-

tem rá magam a hajnali kelésekre, folyton fá-
radtnak éreztem magam, és kezdett úgy tűnni,
hogy elmegy mellettem az élet. Ráadásul a
nálam fiatalabbak is sokat fejlődtek. Azt
mondják, a csúcson kell abbahagyni, ez így
igaz. Úgy tudtam visszavonulni, hogy a hazai
mezőnyben a legjobb pillangóúszó voltam, és
ez nagy büszkeséggel töltött el. Utólag azt
mondhatom, hogy jól döntöttem, mert az
úszást a mai napig szeretem, és sok kedves
emlékem van a régi időkről.

Úgy tudom, a sporttól, a víztől nem búcsúztál el...
Szerencsém volt. Két héttel azután, hogy elkö-
szöntem az úszástól, az élet egy sárkányhajós
csapat mellé sodort. Azt sem tudtam eszik-e
vagy isszák. Nagyon jó csapathoz kerültem.
Megtetszett a sportág, de legfőképpen a tár-
sak hozzáállása, ami jelentősen eltért a profik

világában megszokottól. általuk megkaptam
azt, ami az úszásból hiányzott: egy csapatot.
Szeretek úszni, mert olyankor egyedül vívom
meg a harcokat, a siker és a kudarc is az
enyém. De fantasztikus érzés, amikor másik
húsz ember is ugyan azért harcol, az akara-
tunk és a szívünk olyankor egy.

tavaly visszatértél az úszáshoz, s azóta sorra
nyered a versenyeket, futamokat. milyen volt
újrakezdeni?
Igen, így alakult, bár nem terveztem. Sajnos
tavaly év végére a csapatom elfogyott, és né-
zeteltérések is adódtak, ezért váltanom kel-
lett. Hargitai Gábor, a V8 Triatlon Team
csapatkapitánya győzködött, hogy térjek visz-
sza az úszáshoz. Nem volt könnyű dolga. Nem
szerettem volna, hogy a régi önmagamhoz
mérjenek mind a kinézetem, mind az időered-
ményeim alapján, mert az úszást kilenc éve
abbahagytam. Végül januárban elmentem egy
szenior versenyre, ahol csak rövid távokat kel-
lett úszni, gondoltam felmérem, hogy hol tar-
tok. Az időeredményeim engem is megleptek,
így elkezdtem edzegetni. Februárban a rövid
pályás országos bajnokságon minden számot
megnyertem, amiben elindultam, ráadásul új,
korosztályos országos csúccsal. Az igazán
nagy lökést adott.

Hogyan készültél az augusztusi masters vi-
lágbajnokságra?
Februárban döntöttem el, hogy indulok a VB-
n, ehhez természetesen komolyabban neki
kellett (volna) feküdni az edzéseknek. Azon-
ban munka és tanulás mellett ez nem ment
könnyen. Szerencsére az utolsó két hónapban
sikerült tartanom a heti nyolc edzést. Ebben
benne van heti 4 úszás, 3 hot iron és 2-3 futás.
Szerencsém van, hogy a V-8-ban egy helyen
van az uszoda és a fitness, így sok időt tudok
megtakarítani. Nagyon köszönöm az uszoda
és az edzőterem támogatását.

Kenguruink az Európa-bajnoki 
dobogóra ugrottak
2017. július 26-28-ig portugáliában rendezték meg a háromnapos Kötélugró Európa-bajnok-
ságot felnőtt és ifjúsági korcsoportban. a Szentendrei Kenguru Kötélugró dSK hat ugróköteles
lánya képviselte városunkat, illetve hazánkat négy másik egyesülettel ezen az európai verse-
nyen, ahová 14 ország nevezett.

A felnőtt (15 év felett) korcsoportban a Nyílt Női EB-n egy csapattal indultunk három verseny-
számban, ahol a lányok fantasztikus teljesítményének köszönhetően két dobogós helyezést is
sikerült elérnünk.
1. helyezés: Dévényi Dorottya és Szőllősi Júlia - páros szabadon választott gyakorlata
3. helyezés: Dévényi Dorottya, Merényi Luca, Országh Adél és Szőllősi Júlia - formációs (4 fős)
szabadon választott gyakorlata
Az Ifjúsági Európa-bajnokságon (12-14 év) Hilbert Petra és Dévényi Nikoletta is nagyon szép
eredményt ért el a 34 fős mezőnyben. Hilbert Petra három versenyszám (30 mp gyorsasági,
180 mp gyorsasági és szabadon választott gyakorlat) összetett eredménye alapján Európa ha-
todik legjobb ugrókötelese lett az ifjúsági korcsoportban. Dévényi Nikoletta a 30 mp-es gyor-
sasági versenyszámban az ötödik leggyorsabb versenyzője volt a népes mezőnynek. Hilbert
Petra és Dévényi Nikoletta páros szabadon választott gyakorlata a nyolcadik legjobb lett.
Gratulálunk a lányok fantasztikus teljesítményéhez, a kemény és kitartó munkájukhoz, hiszen
ketten közülük már tíz éve, a többiek legalább hat éve ugrálnak szorgalmasan ebben az egye-
sületben. Köszönjük a szülők, a Szent András általános Iskola és a Szentendrei Önkormányzat
támogatását! 

LENGyEL IBOLyA
EDzŐ
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adÁSvÉtEl

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

ÁllÁSt KíNÁl

Szentendrei cukrászdánkba pultos kolléga-
nőt keresünk, állandó munkára. Tel. 06-30-
940-2652.

Kőművest és segédmunkást keresünk ál-
landó munkára. Bérezés megegyezés sze-
rin t. tel. 06-30-311-9231.

Lemezalakító munkatársakat keresünk be-
tanított munkakörbe Szentendrére, szellő-
zéstechnikai gyártó céghez. Feladat:
fémlemezek megmunkálása. Tel. 06-30-
444-9288.

Műszerész és hálózati informatikus alkal-
mazottat keresek. Tel. 06-30-952-7978.

Cukrászdába keresünk pultos munkatársat.
Minden korosztály jelentkezését várjuk.
Tel. 06-20-468-0566.

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, eséllyel pályázhat az
állásra. Az angol nyelvtudás előnyt jelent.
Jól szót ért a legkülönbözőbb partnerek-
kel? Jó a problémamegoldó képessége?
Ha mindez illik Önre, változatos munkát
ajánlunk, kellemes, támogató környezet-
ben. Várjuk magyar nyelvű önéletrajzát a
laura@instoreteam.hu címre.

EgÉSzSÉg

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

KIadó laKÁS

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

Sürgősen kiadó lakást keresünk Szentend-
rén vagy környékén. Kedvezményes bérleti
díj fejében háztartási vagy kerti munkát
vállalunk. Tel. 06-20-273-9691.

Kiadó Szentendrén 120 nm alapterü-
letű, 3 szintes családi ház, akár szin-
tenként is. Csendes helyen,
HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-70-
561-2207.

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

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

laKÁS, INgatlaN

Szentendrén kisebb lakást vennék belvá-
roshoz és Dunához közel. Tel. 06-20-279-
9230.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorá-
más, 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.

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

Eladó Szentendrén 3 szintes, 120 nm
alapterületű családi ház csendes he-
lyen, HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-
70-561-2207.

Pismány városrészben, 1687 nm-es
telken 380 nm-es, panorámás, 3 szin-
tes, 2004-ben épült, egyedi, luxus
ház eladó. Hívjon: 06-30-796-0507.

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

oKtatÁS

Matematikakorrepetálás, közép- és emelt
szintű érettségire, felvételi vizsgára felké-
szítés általános- és középiskolásoknak
Szentendrén. Tel. 06-20-935-9771.

Német nyelvoktatást vállalok. Tel. 06-30-
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. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

SzolgÁltatÁS

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

Érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Taná-
csadás. Tel. 06-30-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendel-
kező, megbízható hölgy. Tel. 06-20-317-
2861.

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

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

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

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

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

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

ÜdÜlÉS

Őszi wellness Bükfürdőn: az Apart-
man Hotelben, október 11-17. között!
Egyhetes üdülés, 2-3 fő részére alkal-
mas másfél szobás lakosztályban, 
25 000 Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-355-4887.

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

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.

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

06-70-677-1178

m o S o l y   J ó g a

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

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

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

„Használható nyelvtudás”
szeptember 18 és 25-i indulással:

kiscsoportos, beszédközpontú órák kezdőknek és haladóknak angol, német, olasz, 
spanyol, francia, orosz, szerb / horvát, arab nyelvből

felkészítés érettségire, nyelvvizsgára
(LanguageCert, ORIGó, BME, FCE, CAE, IELTS, TOEFL és egyéb nemzetközi vizsgák)

*Egyéni órák, online oktatás és egyéb nyelvek megbeszélés szerint.
*általános és szakmai fordítás

További információért keresse fel a honlapunkat, kérdéseivel forduljon hozzánk telefonon 
vagy emailben!

2000 Szentendre, Kucsera f. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felől)

Telefon:06-26/312-943  Mobil:  0620/25-48-619
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
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