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Születésnapi interjú
Szvorák Katalinnal

Szvorák Katalin áprilisban
ünnepli 60. születésnapját.
A kerek évforduló kapcsán
elsősorban az idén megje-
lent albumairól beszélget-
tünk. 

15. oldal

Rákossy Anikó 
kiállítása a MANK-ban
A színek útjai és útvesztői
címmel nyílt meg 
Rákossy Anikó 
festőművész
kiállítása a MANK 
Galériában 

16. oldal

ÉS VIDÉKE

Folytatódik az utcafórumok sorozata
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közérdekű

Szentendre 
ÉS vIdÉKe

pályázat
A Szentendrei Közös Önkormányzati Hi-
vatal pályázatot hirdet adóügyi ügyinté-
zői feladatok ellátására.

A jelentkezéshez csatolni kell:
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szak-
mai önéletrajz;
motivációs levél,
iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések
másolata;
nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
szentendrei vagy kistérségi helyismeret

Ellátandó feladatok:
iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátása
a bevallások kódolása, a bevallási adatok helyes-
ségének ellenőrzése, szükség szerinti egyezte-
tése a könyvelővel, majd feldolgozása
a be nem nyújtott adóbevallások esetén az adóa-
lanyok hiánypótlásra történő felszólítása
az iparűzési adó bankkivonatok pénzforgalmi
adatainak feldolgozása
számlaegyeztetés az ügyfelekkel több évre visz-
szamenőleg
ügyfelek személyes tájékoztatása, problémák
megoldásában való segítség
Bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. május 10.
A munkakör betölthető: 
a pályázat elbírálását követően azonnal.
Munkavégzés helye: 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szen-
tendre, 2000 Városház tér 3.
A  pályázat benyújtásának módja: személyesen
vagy postai úton a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szen-
tendre, 2000 Városház tér 3.) vagy a remele.anto-
nia@szentendre.hu e-mail címre történő
megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „hatósági ellenőr”.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt dr.
Ligetfalvi Kinga Adóiroda vezetője nyújt a 26-785-
128-as telefonszámon.

Szentendre város Önkormányzat pá-
lyázati felhívást tesz közzé az önkor-
mányzat tulajdonában álló Kucsera
Ferenc u. 5. fszt. 1. sz. alatti 60,25 m2
alapterületű lakás, illetve az Alkotmány
u. 6. sz. fszt. 2. ajtószám alatti, 66 m2
alapterületű lakás piaci alapon történő
bérbeadásáról.

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér
3., I. emelet) 2018. május 10-én 10:00 óráig kell
benyújtani. Minden szükséges információt a pá-
lyázati kiírás tartalmaz. Letölthető:
szentendre.hu/ingatlanportal. Tájékoztatás tele-
fonon: 26/785-091

Ünnepi ügyeleti rend a patikákban
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Folytatódik az utcafórumok sorozata
A 2015-ben elkezdett párbeszéd Szentendréért sorozat tavaly a párbeszéd a városrészekért  konzultáció-sorozattal folytatódott. Célja, hogy
a város vezetői feltérképezzék a városrészek sajátos igényeit annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztésekből a területenként legfonto-
sabbnak tartott beruházások valósuljanak meg. Idén a húsz alkalomból álló fórumsorozat 2018. április 23-án kezdődik és október 15-ig tart.

A városrészekben megszervezett fórumokon Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, valamint a körzet önkormányzati képviselője és más vá-
rosvezetők a lakókkal személyesen, kötetlen formában beszélgetnek
arról, hogy milyen fejlesztési igényeik vannak, milyen problémákkal
küzdenek területükön.

A húsz alkalomból álló fórumsorozat 2018. április 23-án kezdődik, és
október 15-ig tart (július-augusztusban szünetel).
Szeretettel várja a lakókat a polgármester és a körzet önkormányzati
képviselője a 17-től 19 óráig tartó találkozókra, melyekbe a később ér-
kezők is zavartalanul bekapcsolódhatnak.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárBeSzéd A VároSréSzeKért
konzultációsorozat következő eseményeire:

Szentendre jövője
közös ügyünk,

csatlakozzon Ön is!

április 23. hétfő 17.00: Belváros I. (1. körzet) Daru piac

április 25. szerda 17.00: Vasvári-ltp. (6. körzet) Deák utcai nagy játszótér

május 7. hétfő 17.00: László-telep (5. körzet) Bubán tér

május 9. szerda 17.00: Kálvária-Szentlászlói út (6. körzet) Szegedi utcai játszótér parkolója

május 14. hétfő 17.00: Alsó-Izbég (8. körzet) Kisbán iskola előtti park

május 28. hétfő 17.00: Püspökmajor I. (4. körzet) Széchenyi tér 8. mögötti játszótér
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Füzesparki lakossági
fórum
április 17-én a hagyományokhoz híven a parola vendéglőben rendezte
meg lakossági fórumát zakar ágnes önkormányzati képviselő, melyen
részt vett dr. Weszner Judit, a városfejlesztési Iroda vezetője és a vá-
rosi Szolgáltató Nzrt. vezetői. A fórumot bevezető prezentációjában
a képviselő összefoglalta az elmúlt egy év történéseit, majd kitért a
tervezett fejlesztésekre is. 

egy év eredményei
• Felújították a füzesparki játszóteret, hintákat helyeztek ki a Nyár ut-
cába.
• Járdajavítás történt az álmos utcában és a Szentlászlói út egy sza-
kaszán.
• áthelyezték a bolt előtti szelektív hulladékgyűjtőt, és új gyűjtőszigetet
alakítanak ki 1,4 millió Ft önkormányzati forrásból a Füzes közben. 
• Sikeresen lezajlott a Dunyha-program.
• Közösségi tervezés eredményeként, a lakosok igényei alapján meg-
történt a füzesparki parkolók kialakítása, felfestése.
• Vis maior keretből megújult az Eötvös és a Vajda utcai kishíd a Bük-
kös-patak partján.
• Megjavították a Deák Ferenc utcai közkutat, világítást szereltek fel a
játszótérhez.
• Sikerült rendezni a Vasvári-lakótelep vitás közterület-viszonyát a Föld-
hivatallal.
• Közösségi munkában, Bádonyi Kingának és Móriczos diákoknak kö-
szönhetően megújult a Bükkös-parti aluljáró, melynek az anyagköltsé-
get a Városi Szolgáltató biztosította.
• Padokat és szemétgyűjtőket helyeztek ki a Füzesparkban, a patak-
parton és a Deák Ferenc utcában. 

tervezett fejlesztések a körzetben
• Idén önkormányzati forrásból, mintegy 22 millió Ft-ból felújítják a vá-
rosrészeket összekötő és rendkívül rossz állapotban lévő Lévay utcát,
mellyel kapcsolatban bejárást szerveznek április 26-án 15 órakor. 
• Tervezés alatt van a Kovács László utcai járda építése, melynek kivi-
telezése szerepel az idei költségvetésben.
• Szükség lenne a Szegedi utcai játszótér  felújítására.
• A Nyár utcát 1+1 pályázati konstrukcióban, vagyis lakossági hozzá-
járulással szeretnék megújítani.
• A Kovács László út menti parkolók felújítása várhatóan nyár végére
megtörténik. 
A beszámoló végén a képviselő örömmel jelentette be, hogy újraéled
a Bükköspartiak Baráti Köre, akiknek szervezésében május 12-én tart-
ják a szokásos pataktakarítást. Végül köszönetet mondott a város ve-

zetésének, a Polgármesteri Hivatal és a Városi Szolgáltató munkatár-
sainak, illetve a közös képviselőknek és a lakóknak az elvégzett mun-
káért. 

lakossági felszólalások
A Nyár utca tervezett felújításával kapcsolatban elhangzott, hogy ha a
túl magas költségek miatt nem sikerül a lakók összefogását megszer-
vezni, akkor kérik az út karbantartását a város vezetésétől. Weszner
Judit szerint aszfaltozásra idén nem kerülhet sor, de az út ideiglenes
javítását, zúzott kővel való felszórását el tudják végezni. 
Többen megjegyezték, hogy a megújult Nyár utcai kis játszótér kör-
nyéke még rendezetlen, az odavezető út rossz minőségű.
A Parola étterem mögötti parkolóban lévő szelektív hulladékgyűjtőt a
lakók szerint át kellene helyezni a terület szélére, mert így akadályozza
a parkolást, és előfordul, hogy az autók miatt nem tudják elvinni a sze-
metet. Felmerült, hogy 1+1 pályázati formában, az üzlettulajdonosok
és az önkormányzat összefogásával le kellene aszfaltozni a parkolót. 
Több hozzászólás is elhangzott a Kovács László utcai környékének
közlekedési problémáival kapcsolatban. Szóba került a forgalomlassí-
tás kapcsán fekvőrendőrök kihelyezése, mely ellen tiltakozás is lehang-
zott a KRESZ-szabályokra hivatkozva, illetve hogy szükség lenne az
autós híd felújítására, új gyalogos hídra és járda építésére. Mindenki
egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a problémákat nem egyenként,
hanem komplexen érdemes kezelni a szakemberek és a lakosok véle-
ményének egyeztetésével, összehangolásával. A VSZ vezetői kérték,
hogy a lakók egymás között egyeztetve, levélben jelezzék igényeiket a
számukra megfelelő megoldással. 
A lakók kérték a Deák utca két végén lévő fekvőrendőrök elbontását,
illetve az önkormányzat segítségét a Vasvári-lakótelepen leégett kö-
zösségi ház ügyében.
Jelezték, hogy szükség lenne gyalogos átkelőhely (zebra) kialakítására
a Szentlászlói úton, a Sas utcánál vagy a Füzes köznél.
Kérték a nagyon rossz állapotban lévő Vajda utca felújítását a járdával
együtt.
Sürgették a János utcai járdaépítést, és jelezték, hogy szerintük gya-
logosok védelmében fizikai védelem is szükséges, mert önmagában a
szegély nem nyújt biztonságot. Zakar ágnes megígérte, hogy amint ké-
szen lesznek a járdaépítés tervei, értesíti róla a lakókat. 
Kérték, hogy a Füzes közzel szemben tervezett szelektív hulladék-
gyűjtő-sziget körbekerítését egyeztessék velük, mert szeretnék meg-
védeni a mellette lévő növényzetet.
Végül köszönetet mondtak a Deák utcai játszótérnél felállított napele-
mes lámpáért és a füzesparki közösségi tervezés lehetőségéért, amit
nagyon hasznos kezdeményezésnek tartanak.

Zakar ágnes felhívta a figyelmet, hogy áprilistól folytatódik az utcafó-
rumok sorozata: április 25-én, szerdán a Deák utcai játszótérnél, május
9-én, szerdán a Szegedi utcai játszótérnél 17 órakor várja a körzetben
lakókat Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel. (További fórumok: lásd
3. oldal)
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Forgalomtechnikai
változások 
városunkban az alábbi forgalomtechnikai változások bevezetése 
várható a közeljövőben.

• A szabálytalan parkolások megelőzése érdekében megállási tilalmat
vezetnek be a belvárosi Martinovics utca bal oldalán a Bartók Béla utca
és a Pásztor köz közötti szakaszon. A két „Megállni tilos” táblát a Mar-
tinovics és Bartók Béla utca, illetve a Martinovics és Hunyadi utca ke-
reszteződésénél helyezik el. (A közeli Rab Ráby téren is gondot okoz a
szabálytalan parkolás, és sokan nem gondolnak arra, hogy a KRESZ
szerint téren egyáltalán nem lehet megállni, ezért büntethetők az ott
parkoló autósok.)

• A forgalom lassítása érdekében a Törökvölgyi úton több forgalom-
technikai változást is bevezetnek. Az egyirányú forgalmat új burkolati
jelek közé terelik, melyek egyúttal új parkoló sávokat is kijelölnek. A
változó oldalú közlekedés a sebesség csökkentésére fogja ösztönözni
a közlekedőket, melyre azért van szükség, mert a lejtős, egyenes úton
túl nagy sebességgel haladnak az autók. Ennek megfelelően kihelyez-
nek parkolást, útszűkületet jelző táblákat, 20 km/h sebességkorlátozó
táblát, valamint kikerülési irányt mutató iránytáblákat.

• A szabálytalan parkolás fizikai megakadályozása és a biztonságos
közlekedés érdekében virágládákat helyeznek ki a belvárosban, a Péter
Pál utca – Kucsera Ferenc utca – Városház tér csatlakozásánál.

• Izbég városrészben a lakosság közlekedésbiztonságának növelése
és a túlzott sebességű gépjárművezetés megakadályozása érdekében
„30-as zóna” táblát helyeznek ki az alábbi helyszínekre: a Pásztor utca
és Szentlászlói úti kereszteződés delta ágainak végére; a Mester utca
és Szentlászlói úti csomópontba; a Csapás utca elejére; a Vasvári Pál
és Fürj utca csatlakozását követő szakaszra; a Kisforrás és Kút utca
vízfolyás közötti szakaszon; a Pásztor utca  végére. Ezáltal Izbég ezen
városrésze egészében sebességkorlátozott zónává válik.

• A 1+1 programban épült Korona utca védelme érdekében 12 tonnás
súlykorlátozó táblát helyeznek ki az utca elejére.

• A Petőfi utcában áthelyezik a Behajtani tilos és a kiegészítő táblákat.

• Az Angyal és Dézsma utcák kereszteződésében, a csatlakozástól szá-
mított öt méter hosszban folytonos sárga vonalat festenek fel a sza-
bálytalan parkolás megelőzése érdekében.

• Új parkolóhelyeket létesítenek a Bükkös-pataki kerékpárlejárótól 
100 m hosszban, a Duna felőli oldalon, amelyre a Szerb ortodox Egyház
építkezése miatt van szükség. A múzeum ugyanis nem rendelkezik
olyan területrésszel, ahol az építőanyagok deponálását meg tudnák ol-
dani, ezért ideiglenes jelleggel, várhatóan 10 hónapra a Bükkös-patak
jobb oldalán található kis murvás parkolót átadják a részükre. 

• A Vajda Lajos Múzeum előtti területen a szabálytalan parkolás meg-
előzése érdekében parkolás-gátló keretet telepítenek a helyszíni egyez-
tetés során kijelölt helyre.

• Közlekedésbiztonsági szempontok miatt a Hamvas Béla utca óvoda
előtti szakaszán 20 km/h sebességkorlátozást vezetnek be, illetve
foszforeszkáló „Gyermekek” feliratú táblákat helyeznek ki. Ezen kívül
a forgalomlassító küszöbök előtt „Egyenetlen úttest” feliratú táblákkal
is felhívják a gépjárművezetők figyelmét a sebesség csökkentésére.

FoRGAlMIReNd-változáS, ÚtlezáRáS 
a SÖRMAJálIS ideje alatt!

SörMajális 2018. április 28, 29, 30-május 1.

2018. április  27-tól 06.00 órától május 2-ig 06.00 óráig
az alábbi szakaszok kerülnek lezárásra:

• Duna-korzó: Péter-Pál utcától a Rév utcáig
• Lázár cár tér
• Dumtsa Jenő utca

Megértésüket köszönjük!

(Tájékoztatjuk a Duna-korzón és a Dumtsa Jenő utcában lévő ét-
terem és bolt tulajdonosokat, hogy áruszállításra ezeken a napo-
kon 6 óra és 8 óra között van lehetőség a Rév utca felől)
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Megújul a lévay utca
A lévay utca felújítására a tervek szerint még idén sor kerülhet, a kivitelezés költsége szerepel
a 2018-as városi költségvetésben. A kiviteli tervek jelenleg a lakossággal történő egyeztetési
fázisban vannak, a kivitelezés a beszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően kezdődhet.

A Lévay utca aszfaltburkolata és
járdája a korábbi javítások, a ke-
resztrepedések, valamint a kigyű-
rődések és deformációk miatt
teljesen elhasználódott. A felújítás
a Bükkös-part és a Szentlászlói út
közötti teljes szakaszon történik,
melynek során az utca új aszfalt-
burkolatot kap, illetve a tönkrement
részeken új járda, szegély és kapu-
bejáró épül. A felújítás szakaszon-
ként történik majd, az adott
szakaszon teljes terjedelemben
(úttest és járda) zajlanak majd a

munkálatok. Az egyes útszakaszok felújítása kb. 2-3 hetet vesz igénybe. A kivitelezés a tervezői
költségbecslés szerint 21,6 millió Ft-ba kerül.
A Lévay utca fejlesztésének a tervei az alábbi linken érhetőek el: http://szentendre.hu/varos-
fejlesztes/tervtar

Korszerűsítés a központi konyhában
Március végén folyatódott a központi konyha épületében lévő kazánház felújítása. A több mint
25 éves, elavult kazánok és a melegvíztároló tartály javítása már ellehetetlenült, ezért ha-
laszthatatlanná vált a korszerűsítésük a megbízható működés érdekében.

A régi, működésképtelen kazánt
már tavaly év végén lebontották, és
a helyére megtervezett új kazánt
beüzemelték. Idén, március végé-
től folytatódott a korszerűsítés a
melegvíztároló kicserélésével,
mely karbantartásmentes üzem-
mel, tartósan működik. A korszerű-
sítésnek köszönhetően ezentúl a
közétkeztetéshez és a kiegészítő
használathoz szükséges melegvíz
állandóan és megfelelő mennyi-
ségben rendelkezésre áll.
A felújítás – mely a tervek szerint

május elejéig tart – közel négymillió Ft-ba kerül, melyet a város saját forrásból finanszíroz. Ki-
vitelező a Gázprojekt.hu Szolgáltató Kft.

álhír terjed a neten
A szentendrei önkormányzat munkatársainál egyre több lakos érdeklődik egy, az interneten
elterjedt hír miatt, miszerint lakóépület korszerűsítésére több milliós támogatásra jogosult
minden magyar állampolgár alanyi jogon.

Az önkormányzat egyeztetett ez
ügyben a MEHI-vel (Magyar Ener-
giahatékonysági Intézet) is, akik el-
mondták, hogy őket is sokan
keresik fel a gyorsan terjedő hír
miatt, melynek semmi valóság-
alapja nincsen.
A szentendrei önkormányzat 
ezúton is felhívja a szentendrei la-
kosok figyelmét arra, hogy az erről
szóló hír téves, és nem lehet 
lakóépület korszerűsítésére támo-
gatást igényelni a helyi önkor-
mányzatoknál. 

FELHÍVáS 
SzeNteNdRe váRoS dÍSzpolGáRA CÍM

valamint
pRo uRBe eMlÉKÉReM 

ADoMáNyoZáSáNAK JAVASLATTéTELéRE

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletének 2. §-a
szerint „a SZENTENDRE VáRoS DÍSZPoLGáRA
CÍM adományozható – a város önkormányzatának
legnagyobb elismeréseként – annak a magyar,
vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren
jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével
mind a városon belül, mind pedig országosan vagy
nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének
öregbítéséhez.”

A kitüntetés minden évben egy személynek ado-
mányozható a Képviselő-testület határozata alap-
ján. A Szentendre Város Díszpolgára Címmel
külön erre a célra készített emlékplakett és dísz-
oklevél jár. A város díszpolgára az adományozás-
tól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint
élvezheti a helyi rendeletekben rögzített, díszpol-
gárokat megillető kiváltságokat.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletének 5.
§-a szerint „PRo URBE Emlékérem adományoz-
ható azoknak a személyeknek, csoportoknak, tár-
sadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy
amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati,
az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kultu-
rális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet
bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva,
kiemelkedő eredményt értek el.”

PRo URBE Emlékérem évente legfeljebb 3 db ado-
mányozható a Képviselő-testület határozata alap-
ján. Az emlékérem megosztva is adományozható,
2 fő esetében az együttesen elért eredményük
alapján, ebben az esetben 2 emlékérem és 2 dísz-
oklevél kerül kiosztásra. Csoport esetén 1 emléké-
rem és 1 díszoklevél jár.

A kitüntetések egy személy részére csak egy alka-
lommal adományozhatók.
A kitüntetések nem adományozhatók az aktuális
ciklusidőben a Képviselő-testület vagy állandó bi-
zottsága tagjai részére.
A kitüntetések adományozására minden év au-
gusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából
kerül sor. A kitüntetéseket Szentendre Város Ön-
kormányzat nevében a polgármester adja át.
A kitüntetések adományozására tett javaslatokat
személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-
külön javaslatként kérjük beadni!

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai, civil szerve-
zetek, intézmények
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel ren-
delkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 
2018. április 30. (hétfő)

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szöve-
gét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a Hiva-
tal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a
honlapunkról letölthető adatlapon. 
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent megadott határidőig 
a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beér-
kezett és méltatással ellátott javaslatokat áll mó-
dunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzői
titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.
Letölthető felhívás javaslattételi nyomtatvánnyal:
https://szentendre.hu/felhivas-szentendre-disz-
polgara-pro-urbe-dij/
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testületi hírek
Az április 19-i ülés főbb határozatai

Szerződésmódosítás
Az önkormányzat és a TDM NKft. között lét-
rejött közszolgáltatási szerződés értelmében
a TDM használatába került a Dumtsa Jenő
utca 3. szám alatti ingatlan (volt Péter-Pál Ga-
léria) helyitermék-bolt és bemutatóhely kiala-
kítása érdekében. A projekt előkészítése
során azonban kiderült, hogy az ingatlan rend-
betétele és üzemeltetései költségei megha-
ladják a TDM lehetőségeit, ezért – az
ügyvezető javaslatára – a funkcióbővülést a
jelenlegi, Dumtsa utca 22. alatti irodahelyiség
átalakításával oldják meg. Az önkormányzat
a Dumtsa utcai ingatlant a Kommunikációs
Központ rendelkezésére bocsátja, valamint
ideköltözik a Szentendre és Vidéke szerkesz-
tősége is a Tourinform iroda épületéből.

Iparművészeti vásárok
A Szentendre és Térsége TDM NKft. a helyi és
környékbeli művészeknek és kézműveseknek
szeretne segíteni abban, hogy a Dumtsa
Korzó megszűnését követően is lehetőségük
nyíljon termékeik népszerűsítésére. Ezen tö-
rekvés megvalósítása érdekében a képviselő-
testület:
• jóváhagyta, hogy a Dumtsa utcában május 5.
és szeptember 23. között (kivétel augusztus
24-26.) minden hétvégén szombat-vasárnap
négy darab, maximum 3x3 méteres sátor ke-
rüljön felállításra,
• támogatta a TDM Kft. azon törekvését, hogy

KoMP Kft.-vel együttműködésben, a Duna-
korzón június 9-én, míg a Fő téren összesen
három alkalommal – július, augusztus, szep-
tember második szombatján (július 7., au-
gusztus 11., szeptember 15.) – Kortárs
Iparművészeti Vásár kerüljön megrendezésre,
• támogatta a TDM Kft. azon törekvését, hogy
a  Szentendre éjjel-Nappal Fesztivál idején a
Dumtsa utcán kulturális tematikára épülő
programokat és vásárt szervezzenek.
A vásár szervezési feladatait elsősorban a
KoMP Kft. látná el, a TDM mint szakmai part-
ner támogatná a rendezvényt. Az önkormány-
zat a TDM NKft. számára díjmentesen
biztosítja a közterületi áramkiállások haszná-
latát.

Szabályzatmódosítás
Módosították a 2005-ben hatályba lépett, az
önkormányzat kizárólagos vagy többségi tu-
lajdonában lévő gazdasági társaságok java-
dalmazási szabályzatait néhány szövegrész
pontosításával, az ellentmondások feloldásá-
val, illetve egységesítették a társaságok ve-
zető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági
tagjainak javadalmazását, valamint a jogvi-
szony megszűnése esetére biztosított juttatá-
sok módját és mértékét. 

Rendeletalkotás
A Gondozási Központ intézményvezetője és a
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Közétkezte-
tési Divíziójának vezetője felülvizsgálta az in-
tézményi térítési díjak mértékét, melyek
alapján a jelenlegi térítési díjak módosítása
nem szükséges. A Pest Megyei Kormányhiva-
tal által lefolytatott ellenőrzés viszont rámu-

tatott néhány pontatlanságra, ami indokolttá
tette egy új rendelet megalkotását. 

Rendeletmódosítás
A Budai Szerb ortodox Egyház az idei évben
állami támogatással felújítja a Görög utcában
és a Bogdányi utcában található épületegyüt-
tesét. Az ingatlan nem rendelkezik olyan terü-
letrésszel, ahol az építőanyagok deponálását
meg tudnák oldani, így a városvezetéssel foly-
tatott egyeztetések alapján a Bükkös-patak
jobb oldalán található kis murvás parkoló
lenne mindenki számára a legideálisabb meg-
oldás. Ennek érdekében a területet kivonják a
fizetőparkoló-zónából, és az építkezés idejére
- várhatóan 10 hónapig – a Dunakorzón, a
Bükkös-pataki kerékpár-lejárótól 100 méter
hosszban parkolóhelyeket alakítanak ki. 
A közterület-használati rendelet módosításá-
nak másik indoka, hogy a Fő tér és a Dumtsa
Jenő utca egységes utcaképének megőrzése
érdekében ezeken a területeken csak vendég-
látó teraszoknak lesz módjuk közterület-hasz-
nálati engedélyt kérni, az árubemutatás az
ajtószárnyon, ablakszárnyon, azokra szerelt
zsalun és rácson lesz engedélyezett. 

Bővül a vállalkozásfejlesztési
program
A mikro-, kis- és közepes vállalkozások műkö-
dését számos kormányzati program segíti, azon-
ban szükség van ezeket kiegészítve helyi
kezdeményezésekre is, hiszen a városban mű-
ködő vállalkozások hatékony, gazdaságos mű-
ködése közös érdek. E céllal indította el az
önkormányzat 2015-ben a vállalkozásfejlesztési
programot, melyet most új elemekkel bővítettek.

választási 
eredmények 2018 
Tisztelt Választópolgárok!

2018. április 8-án nyugodt hangulatban és eredményesen lezajlott az
országgyűlési képviselők választása. A Pest megye 03. számú ország-
gyűlési Egyéni Választókerület 88.070 választásra jogosult állampol-
gára közül 67.235-en járultak az országgyűlési Egyéni Választókerület
17 települése 85 szavazókörében az urnákhoz, és támogatták szava-
zatukkal valamely képviselő-jelöltet.

A szavazatok 100%–os feldolgozottsága alapján az alábbi eredmények
születtek.

Szabó Zoltán – IRáNyTŰ 53 szavazat 0.08 %
Spät Judit – EGyÜTT 2.044 szavazat 3.07%
Kövesdi Miklós Gábor – MKKP 1.827 szavazat 2.74%
Hadházy Sándor – FIDESZ-KDNP 30.711 szavazat 46.11%
Pál Gábor – JoBBIK 11.624 szavazat 17.45%
Pálmai Ferenc – MUNKáSPáRT 225 szavazat 0.34%
Vásárhelyi Judit – MoMENTUM 1.469 szavazat 2.21 %
Drávucz Zsolt – LMP 4.706 szavazat 7.07%
Holek Katalin – ÖSSZEFoGáS PáRT 82 szavazat 0.12%
Király Miklós – DK 12.852 szavazat 19.3%
Bossányi Lajos Istvánné – MEDETE PáRT 39 szavazat 0.06%
Dima Beáta – REND PáRT 46 szavazat 0.07%
Waszlavik Miklós – KÖSSZ 133 szavazat 0.2%
Abonyi Géza – Független jelölt 580 szavazat 0.87%
Balogh Géza Péter – MIéP 212 szavazat 0.32%

Pest megye 03. számú országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottsága a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a 60/2018.
(IV.14.) sz. határozatában megállapította, hogy a Pest megye 03.
számú országgyűlési Egyéni Választókerületben a választás eredmé-
nyes volt, a megválasztott országgyűlési képviselő Hadházy Sándor, a
FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek jelöltje. Az eredmény jogerőssé válá-
sát követően kerül sor a megbízólevél Hadházy Sándor részére történő
átadására.
A választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása nem valósulha-
tott volna meg a szavazatszámláló bizottságok tagjainak lelkiismere-
tes, áldozatkész, pontos és precíz munkája nélkül, ezért nagyon szépen
köszönjük kitartó munkájukat és a késő esti várakozás során tanúsított
türelmüket, mely nagyban hozzájárult az előzetes eredmények mi-
előbbi megismeréséhez.

DR. GERENDáS GáBoR
JEGyZő

oEVI VEZETő

Folytatás a 8. oldalon
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Szentendre területén számos elhanyagolt, hosz-
szú évek óta funkcióját vesztett épület található,
melyek csúfítják a környezetet, másrészt pedig
a város iparűzési adóbevételtől is elesik kihasz-
nálatlanságuk miatt. A vállalkozásfejlesztési
program bővítésének célja, hogy a jelenleg ki-
használatlan épületek helyére új ipari vagy szol-
gáltató létesítmények, jól prosperáló
vállalkozások települjenek. Ennek érdekében a
funkciójukat vesztett épülettel beépített ingatla-
non új –legalább 300 millió Ft beruházási értékű
– vállalkozási célú épületet létesítő vállalkozás
számára a használatbavételi engedélyt követő
két adóévben a befizetett iparűzési adó 50%-
ának megfelelő mértékű „de minimis” támoga-
tást nyújt az önkormányzat. További változás,
hogy a programban egységesítésre került a ha-
táridő, így mindhárom alprogram 2019. decem-
ber 31. napjával zárul.

Járható Szentendréért 
program módosítása
Városunk hosszú ideje küzd már a leromlott
állapotú utakkal, nagyon sok járda, vízelveze-
tés és aszfaltos út hiányzik. A Képviselő-
testület 2017-ben fogadta el a Járható Szent-
endréért Programot, amelyben meghatározta
évekre lebontva a felújítandó utcák, utcaré-
szek listáját. A jegyzéket az időközben érke-
zett információk alapján módosították, de a
program továbbra is a leromlott állagú, rossz
műszaki színvonalú és gyakori karbantartást
igénylő földutak megújítására, szilárdabb ki-
képzésére fekteti a hangsúlyt.

Közvilágításkorszerűsítés, 
-bővítés
Hosszú előkészítést követően elkészültek a
közvilágítás korszerűsítésének és bővítésé-
nek kiviteli tervei, melyet a testület jóváha-
gyott azzal a kiegészítéssel, hogy 106 új
lámpatesttel bővüljön a rendszer. A korszerű-
sítés során a meglévő lámpatestek – 4331
darab – helyére LED-lámpákat szerelnek fel,
így az energiatakarékosság mellett egy jobb
megvilágítást nyújtó, korszerű rendszer jön
létre. A továbbiakban a villamos energia nem

a beépített teljesítmény, hanem a mért fo-
gyasztás alapján kerül számlázásra, illetve a
lámpák a jelenlegi – közvilágítási naptár sze-
rinti – kapcsolástól eltérően a „budapesti
jelre” kapcsolódnak be és ki, ami a gyakorlat-
ban azt eredményezi, hogy a jelenleginél kb.
20-30 perccel korábban, illetve később törté-
nik meg a kapcsolás. A közbeszerzés szak-
mai előkészítésére, a kiviteli tervek
ellenőrzésére, illetve a kivitelezés előtti és
utáni fénymérés elvégzésére szakértőként a
Világítástechnikai Társaságot kérte fel az ön-
kormányzat. Tervezik egy mintaprojekt meg-
valósítását is a Pap-szigeti zebra előtt és
után.

pályázatok
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot
hirdetett a belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, illetve felújításának tá-
mogatására Pest megye területén, melynek
keretében az alábbi fejlesztésekkel kíván az
önkormányzat pályázni: 1. Római sánc burko-
latfelújítása az Acél utca és Kálvária tér kö-
zött, 2. Egres úti direkt kihajtósáv építése
11-es főútra. A pályázat összköltségvetése:
88 millió Ft, az igényelhető maximális támo-
gatás 50 millió Ft, önrész: 38 millió Ft.

*
Elérhetővé vált az „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatása” című
pályázat, melynek keretében az Izbégi Sport-
telep fejlesztésére – rekortán futókör, illetve
távolugró pálya kialakítására – kíván az ön-
kormányzat pályázatot benyújtani. A maximá-
lisan igényelhető támogatás 20 millió forint, a
hozzárendelt önrész 10,7 millió forint. 

támogatói határozat 
A MáV-HéV Zrt. vezérigazgatója kérte az 
önkormányzatot, hogy a HéV-állomás környe-
zetének megújítása érdekében a képviselő-
testület fogadjon el egy felújítást szorgalmazó
határozatot, ezzel is segítve a folyamat előre-
haladását. A testület támogatta, hogy további
fejlesztések történjenek a kötöttpályás közle-
kedés terén, illetve hogy az egész állomás te-
rülete és környezete megújuljon. Emellett a

képviselők fontosnak tartották a nosztalgia 
járatok működtetését is. Mint ismert, a HéV-
közlekedés tavalyi 130. évfordulója és a
Dumtsa 100 emlékév keretében egy emlék-
HéV közlekedett a Budapest-Szentendre 
vonalon a város első polgármesterének tisz-
teletére, akinek a nevéhez fűződik az elővárosi
vasút elindítása. 

Közoktatási megállapodás 
módosítása
Az önkormányzat 2011-ben kötött közoktatási
megállapodást a Magyarországi Evangélikus
Egyházzal a Hétszínvirág Tagóvoda működte-
tési jogának átadására, mely szerint a felvett
gyermekek legalább 80%-a szentendrei 
állandó lakcímmel rendelkező gyermek lesz.
Az egyházközség, mint fenntartó kérésére ezt
az arányt most 70%-ra csökkentették. A mó-
dosítás következtében legfeljebb 7 fővel
emelkedik meg az önkormányzati óvodákba
felveendő gyermekek száma, mely nincs érez-
hető hatással az intézmények működésére,
miután az óvodák száma bővült az Egres úti
tagóvodával, illetve a 2018-ban óvodaköteles
gyermekek száma elmarad a korábbi éveké-
hez képest. 

Közös Önkormányzati Hivatal
Módosították a Szentendre Város Önkormány-
zata és Pilisszentlászló Község Önkormány-
zata között 2013-ban kötött megállapodást,
melyre az idei évben lebonyolításra kerülő 
pilisszentlászlói projektek menedzselési fel-
adatainak ellátása, másrészt a hulladékgaz-
dálkodás területén bekövetkezett változás –
a közszolgáltatást az FKF NZrt. látja el a VSZ
Zrt. helyett – átvezetése miatt vált szüksé-
gessé.

Új intézményvezető
A Váci Tankerületi Központ felkérte az önkor-
mányzatot, hogy véleményezze az Izbégi ál-
talános Iskola intézményvezetői pályázatait.
A pozíciójára ketten nyújtottak be pályázatot,
a testület Laárné Szaniszló éva kinevezését
támogatta.
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Az eleven örökség helytörténeti vetélkedő 
3. fordulóján vettek részt a városházán 
Szentendre nyolc általános iskolájának 
diákcsapatai április 17-én. A téma ezúttal az
önkormányzatiság volt, a gyerekek közelebb-
ről megismerkedtek a hivatali ügyintézéssel,
interjút készíthettek Gyürk dorottya kulturális
alpolgármesterrel, és még egy szimulált vá-
lasztást is végigkövettek bizottsági tagként
és szavazóként egyaránt. A helytörténeti ve-
télkedő e fordulóját a Ferences Gimnázium
nyerte, egy híján 100 ponttal. A vetélkedő-
sorozat májusban folytatódik, a tematika 
Szentendre művészete lesz.

Ügyintézés nyolc állomáson
Az Eleven örökség helytörténeti vetélkedő áp-
rilisi fordulóján Szentendre általános iskolái-
nak 7. osztályos csapatai vettek részt. A
vetélkedőn a hivatali ügyintézés rejtelmeibe
nyertek bepillantást 8 állomáson a diákok. A
gyakorlati feladatokon keresztül hasznos tud-
nivalókra tettek szert: hogyan kell engedélyt
kérni fakivágásra, milyen szociális, építésha-
tósági, közterület-felügyelettel kapcsolatos
ügyeket intézhetnek a hivatalban, milyen ok-
mányok szükségesek házasságkötéskor, mi-
lyen adónemeket lehet intézni, hogyan kell
csekket kitölteni. A feladatok megoldásában
a hivatal munkatársai, Horváth Aurélia, Fényes
Erika, Erdei András, Gyurcsi Mária, Urbán Zsu-
zsanna, Kállay Eszter, Tejfelné Mónika és Ku-
dett Krisztina segítettek.

Szimulált választás 
Az „ügyintézés” után, aktuális feladatként a 
diákcsapatok egy választás lépéseit játszották
végig, azonban ugyanolyan komoly feltétel-
rendszerrel, mint a valódi választásnál. A fel-
adat elvégzésében dr. Dóka Zsolt aljegyző és
Fischerné dr. Budai Mónika jegyzői kabinetve-
zető volt segítségére a csapatoknak. A „kamu-
pártokat” és a fiktív jelölteket Krizbainé Szabó
éva muzeológus, a vetélkedősorozat szakmai
vezetője találta ki a kreatív logóktól, az allite-
ráló nevű jelöltekig. A nevek egytől egyig vala-
mely Szentendrei városrész nevére utalnak
vissza: Hunka Hanna, Csicserkó Csaba, Pe-
tyina Péter vagy Bükkös Bálint... A kitalált pár-
tok közül végül stílusosan az „Ifjúság Párt”
nyert, „dr. Derecskei Dóra” jelölttel az élen.

Interjú az alpolgármesterrel
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester iro-
dájában fogadta a csapatokat, és mind a nyolc
diákcsoportnak interjút adott. Az interjú fel-
dolgozására húsz percet kaptak a csapatok, a
zsűri most is nagy gondban volt a döntésnél,
hogy melyik sikerült a legjobban. Most a Fe-
rences Gimnázium diákjainak írását közöljük.

Szentendre a fiataloké!

Mai interjúnkban Szentendre város kulturális
alpolgármester asszonyával, Gyürk Dorottyá-
val beszélgettünk városunk fiataljainak kultu-
rális programlehetőségeiről.

• A város alpolgármestereként milyen felada-
tokat lát el?
Nagyon sok mindent, a kultúráért és a turiszti-
káért vagyok felelős. Itt, a szobámban elsősor-
ban a stratégia születik, hogy a város milyen
irányban, milyen területeken fejlesszen. A kivi-
telezés már nem itt zajlik. Nagyon sok intéz-
mény tartozik hozzánk, például a Pest Megyei
Könyvtár, a Ferenczy Múzeumi Centrum, a fesz-
tiválszervező irodánk, a P’Art Mozi, a Tourin-
form Iroda.
• Milyen kulturális programok várják a fiatalo-
kat a közeljövőben?
Igyekszünk minden fesztiválunkat úgy szer-
vezni, hogy a délelőtti és kora délutáni blokkok-
ban legyenek olyan programok, koncertek,
melyek a fiataloknak szólnak. Ilyenkor például
megkérdezzük a huszonéves korosztályt, mi-
lyen együttesek menők, és azokat a zenekaro-
kat hívjuk meg, amelyeket ők javasolnak. 
A következő fesztiválunk a Sörmajális lesz,
ahol lehet például képregényt rajzolni Krizbó-
val, szörnyeket készíteni Hoover Nórával, és
ugyanezen a fesztiválon lesz könnyűzenei ve-
télkedő is fiataloknak. A következő rendezvé-
nyünk júniusban, a Pestisűző Fesztivál lesz,
hajóversennyel az iskolák között, és még sok
érdekes programmal.
• Melyik programot szervezte a legszívesebben?
Most a Pestisűző Fesztivált, mert ilyen még
nem volt, ez egy új ötlet. Megpróbáljuk a halált
kiűzni a városból a szentendrei képzőművé-
szek festményeiből kiemelt motívumokkal. 
• A távlati tervekben szerepel új közösségi tér,
ifjúsági ház építése?

Közösségi teret tervezünk létrehozni, de ki-
mondottan ifjúsági teret nem, hiszen az Offline
Centert három éve hoztuk létre, és úgy gondo-
lom, nagyon jól működik, aki érdeklődik, részt
vehet a programokon.
• Ön szerint Szentendre ideális hely a progra-
mok megvalósítására?
Igen, azt gondolom, nagyon jók Szentendre
adottságai. Több olyan helyszínünk van, ami al-
kalmas.
• Köszönjük szépen az interjút!
Interjúnk során megtudtuk, hogy a város ve-
zetése szívén viseli a helyi fiatalok kulturális
programlehetőségeit, és távlati terveiben sok
program szerveződik.

Szakmák 
Éjszakája 2018 
április 13-án, a Szakmák éjszakáján mutat-
koztak be a VSZC Petzelt József Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája tanulói és
oktatói. Számos interaktív programmal igye-
keztek felkelteni a szülők, továbbtanulás előtt
álló diákok figyelmét az iskolában oktatott
hasznos szakmákra, elsősorban a vendéglá-
tóipari mesterségekre. A délelőtti bemutatók
után este 6-tól a Fő téri Városi Vendégházban
berendezett Gasztro udvarban vendégelték
meg saját készítésű finomságokkal az érdek-
lődőket.

Helytörténeti vetélkedő választással



KÖRNYEZET10

Égetés helyett 
komposztáljunk!
Szentendre város Önkormányzata a hulladék megelőzése érde-
kében elindítja a x. helyi komposztálási programját. A program
során a résztvevők 1 darab komposztáló ládát vehetnek át ingye-
nesen, és igényeiknek megfelelően további 1 ládát rendelhetnek
meg az Önkormányzattól.

Számos panasz érkezett a lakosság részéről az önkormányzathoz,
hogy környezetükben sokan égetik a lombot, a levágott fagallya-
kat, és a mindent elárasztó füst szennyezi a levegőt, növeli az 
agglomerációban kialakult szmogot. A probléma megoldására
Szentendre Város Önkormányzata komplex megoldást dolgo-
zott ki.
Egyrészt a helyi rendeletében szigorították az égetésre vonatkozó
szabályokat, így az üdülőövezeteken kívül már a pénteki napokon
is tilos a kerti zöld hulladék égetése, másrészt bevezette az kom-
posztálási programot, amelynek köszönhetően környezetbarát
módon tudjuk megelőzni a hulladék keletkezését.
Kérjük, legyenek tekintettel a környezetükben élőkre és tartsák be
az égetésre vonatkozó rendeletet, így elkerülhető, hogy a hatóság-
nak szabálysértési eljárást kelljen kezdeményeznie.

Mi is az a komposzt?
A komposzt szerves anyagokból mikroorganizmusok, gombák, kü-
lönféle talajlakók segítségével létrejövő humusz, mely fontos erő-
forrása kertünknek. A természet önfenntartó körforgását
kihasználva saját magunk készítünk értékes tápanyagot a szerves
háztartási, kerti hulladékból (zöld javakból), s így ingyen juthatunk
talajjavító anyaghoz, humuszhoz, melyet a természetes körforgá-
sának megfelelően visszajuttatjuk a talajba. A háztartási hulladék
legalább 30 százaléka szerves, komposztálásra alkalmas anyag!
Ezzel nemcsak környezetbarátként viselkedünk, de pénzt is taka-
rítunk meg, miközben a kerti földünk tápértékét növeljük. A helyi
komposztálási bevezetésének a célja, hogy a háztartásokban, a
kertekben keletkező komposztálható szervesanyagok -zöldjavak
visszakerüljenek a természet körforgásába és helyben, Szentend-
rén hasznosuljanak, illetve hogy csökkenjen a megtermelt hulladék
mennyisége.

Jelentkezés
A programban bárki részt vehet, aki szentendrei állandó lakos,
kerttulajdonos, és kedvet érez a komposztáláshoz. Az önkormány-
zat maximum 200 szentendrei jelentkező részére biztosítja a rész-
vételi lehetőséget. A résztvevőket a jelentkezés sorrendje szerint
választják ki.
Jelentkezni a jelentkezési lap – letölthető a szentendre.hu oldalról
– Városi Ügyfélszolgálatra (Dunakorzó 18.) történő visszaküldé-
sével lehet. 
A program során a résztvevők 1 darab komposztáló ládát vehetnek
át ingyenesen, és igényeiknek megfelelően további 1 ládát rendel-
hetnek meg az önkormányzattól. Az eszközök átvételekor oktatást
is kapnak, melynek során mindenki elsajátíthatja az alapvető tud-
nivalókat a sikeres komposztálás érdekében.
A résztvevőknek vállalni kell, hogy az átadott komposztáló eszkö-
zöket rendeltetésszerűen használják minimum három évig. A 4.
évtől a résztvevők tulajdonába kerülnek a használatra átadott kom-
posztálási eszközök. Az önkormányzat és a résztvevők között
használati megállapodás születik, melynek tartalmát szintén a vá-
rosi weboldalon olvashatják.

Egy szentendrei ingatlan és állandó lakosa, családja csak egyszer
vehet részt a programban.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.
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Kandeláberek tisztítása
A Dumtsa Jenő utcában a Városi Szolgáltató
munkatársai április 18-án a falikarokat, kande-
lábereket tisztították meg. A téli időszakot kö-
vetően március-április folyamán a városban a
kandeláberek és falikarok üvegfelületének át-
mosását, a felületükön lerakódott szennyező-

dések, ragasztott reklámanyagok eltávolítását
végzik, ezzel is hozzájárulva a belváros tiszta-
ságához. A zömmel kézi erővel történő kar-
bantartás során a kandeláberek, falikarok
anyagának, külső felületét is átvizsgálják, így
amennyiben hiányosság tapasztalható, a sé-
rült vagy hiányzó elemek pótlását, javítását is
elvégzik.

Gyepek kaszálása
A telet követően lombgyűjtést, majd a parkok
átgereblyézését végzik a VSZ munkatársai a
városban. A közel 70 hektár városi gyepfelület
az áprilistól-októberig tartó időszakban terü-
letenként 2-6 alkalommal kerül lekaszálásra,
a fű növekedésének intenzitásának függvé-
nyében. A munkálatokat kézi fűkasza és fű-

nyíró, továbbá fűnyíró traktor alkalmazásával
végzik, elsőként a virágágyások mentén és a
parkokban. A munkákat a főbb útvonalak
mentén folytatják: például a jövő héten kerül
sor a 11. sz. főút menti gyepsáv lekaszálására.
Az első kaszálásokat követően szükség ese-
tén a kikopott gyepfelületeket fűmag-felülve-
téssel újítják meg.

virágos Szentendre
Szentendre-szerte virágba borultak az ágyá-
sok. A VSZ munkatársai folyamatosan gon-
dozzák,  ültetik a virágokat.

Gesztenyefák ápolása
áprilisban az önkormányzat megrendelésére
megkezdődtek a patakparti, tavaly káro-
sított gesztenyefák tavaszi faápolási munká-
latai. A szakemberek a károsított fákról levá-
gott friss hajtások segítségével átoltást
végeztek, hogy a károsított részen a 
fa szállítószövetei zavartalanul működ-
hessenek.  

Mint ismert, tavaly decemberben a járókelők
fedezték fel, hogy ismeretlenek három védett
gesztenyefát is megrongáltak a Bükkös-par-
ton. Az önkormányzat azonnal intézkedett a
fák megmentése érdekében. A szakemberek
az egyik fa tövébe szórt sóréteget eltávolítot-

ták, és a legfontosabb sebápolási munkálato-
kat is elvégezték: minimalizálták a
sebfelületet, és sebkezelő anyagot juttattak a
rongált fafelületekre, illetve a téli fagyoktól
való védelem érdekében geotextil és jutaszö-
vet takarást kaptak a sebzett fák. A faápolási
teendők további részét most tavasszal lehet
folytatni, amikor a fák keringési rendszere be-
indul.

Kárt okozó vadak
A lakott területen kárt okozó vadak száma saj-
nos továbbra sem csökken, a tavalyi és már az
idei évi szaporulat miatt ismét megjelentek,
ezért a Szentendrei  Közös Önkormányzati Hi-
vatal vadászok bevonásával megkezdi a káro-
kozások csökkentését, melyre a Szentendrei
Rendőrkapitányság 13090/1778-2/2018.ált.
számú határozatával megkapták az enge-
délyt.
A kiadott engedély alapján 2018. július 5-ig
Pismány, Petyina, Tyúkosdűlő, Boldogtanya,
Szarvashegy, Izbég területek mellett a Vasúti
villasor környékére, valamint a Pomázi köz ré-
szeken történik a kárt okozó vadak létszám-
apasztása. A megbízott személyek meg-
bízólevéllel ellátva keresik fel a vaddisznók
által látogatott területeket, tevékenységüket
délután 16.00 óra és reggel 06.00 óra közötti
időszakban látják el.
Amennyiben Ön is vaddisznó(ka)t észlel kör-
nyezetében, azt bejelentheti pontos név, cím,
elérhetőséggel a Városi Ügyfélszolgálaton a
06-26-300-407-es telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen,
melyet továbbítunk a szakemberek felé, hogy
minél előbb megkezdhessék tevékenységüket
az állatok előfordulási helyein.

tavaszi munkák a városban

elbontották a Mandula utcai kishidat
A Mandula köznél lévő gyalogos hidat a vSz Nzrt. munkatársai 
balesetveszély miatt elbontották. 

A Mandula közben, a 11. sz. főút alatt található balesetveszélyes, gya-
logos közlekedésre alkalmatlan híd elbontásra került. A kishidat 
korábban ismeretlenek helyezték el a területen, nem a város megbízá-
sából. Az önkormányzat megvizsgálta  a hidat, de azt leromlott, bal-
esetveszélyes állapota miatt nem lehet felújítani. Jelenleg folyamatban
van az új gyalogos híd tervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó
ajánlatkérés, kérik a lakosság türelmét az új híd átadásáig.
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A nagy kérdés,
hogy tényleg
boldog vagy?
A Bárka Színházban anno számos előadás-
ban voltak partnerek. többször alakítottak
házaspárt, nagyon színes a férj-feleség pa-
lettájuk. Florian zeller A kulisszák mögött c.
színdarabjában ismét egy párt alkotnak. 
Spolarics Andreával és Kardos Róberttel be-
szélgettünk.

Nagyon sok darabban játszottatok korábban
együtt, sokszor pár-szerepben. ez köny-
nyebbé, ismerőssé teszi a mostani házaspár
alakításotokat? 
Spolarics Andrea: Nagyon régóta ismerjük
egymást, sokkal több ez egy munkakapcsolat-
nál. Ráadásul rengetegszer alakítottunk már
különféle házaspárokat. Most megint megta-
lált minket ez a szerep.
Kardos Róbert: Biztonságot jelent, hogy isme-
rem a reakcióit, ő is az enyéimet. Ha olyan
helyzet adódik, kapok egy jó tanácsot, odafi-
gyelést. Szóval sok előnnyel jár az ismeretsé-
günk.

Sokféle házaspárt alakítottatok már. Isabelle
és daniel régóta együtt vannak. látszólag
minden működik. lehet, hogy elegendő
egyetlen kavicsot az állóvízbe dobni, hogy
minden felkavarodjon?
S.A: Stabilnak gondoljuk a házasságunk. A mű
alapötlete, lényege is ez, hogy ebben semmi
kétség nem merülhet fel. De váratlanul bele-
csöppen az életünkbe Emma, a fiatal lány, aki-
től Danielben is felmerül a „mi lenne, ha”
gondolata. olyan ez, mint egy villámcsapás,
egy áramütés, ami rövid időre felbolygatja a
házasságunkat. Rengeteget beszélgetünk
erről az egészről, a lehetséges kimenetelekről,
de igazából még most a próbákon nem dön-
töttük el, pontosan hova fut ki majd a kapcso-
latunk a darab végére. Egy biztos, tudja Daniel
és Isabelle is, hogy nem lehet már ugyanott
folytatni.
K.R: A zeniten már túljutott házasság a miénk.
Erős szeretet, de semmi sem forr. A gyerekek
kirepültek, kicsit bepunnyadt a kapcsolat, min-
denki beletörődött a hétköznapok kényel-
mébe. A vacsorán, ahova Patrick már
Emmával érkezik, pillanatok alatt pattanásig
feszül a helyzet. Mérlegre kerül a házasságuk,
Patrickhoz fűződő régi barátságuk. Ezzel kell
szembenézniük.
S.A: Mindannyian erősen magunkba zártak va-
gyunk, mindenkinek megvan a maga belső vi-
lága. Belső mondatok tömkelegét halljuk nap
mint nap. S néha, amikor az élet döntéshely-
zet elé állít bennünket, ezek a mondatok ki-
hangosodhatnak. A komikum épp abból
származik, hogy ezek a mondatok ki is lesz-
nek mondva. és ettől feszül minden, hogy ki-
fele mást mutatunk, mint amit valójában
gondolunk. Kérdés, hogy a kihűlt kapcsolat-
ban képesek vagyunk-e rálátni erre.

Isabelle a vendégek megérkezése előtt há-
romszor is átöltözik, magának, talán a fiatal

lánynak is meg akar felelni. Majd az estét
szinte tönkrevágja kibírhatatlanul vitriolos
mondataival. te milyennek látod Isabelle-t,
milyenre formálod őt?
S.A:  Isabelle nagyon okos, felvilágosult, józan
nő. Jól érzi magát a házasságában, ami jól
működő komfortzóna, nem szívesen robban-
taná. De hogy milyen lesz végül, az még alakul
bennem.

A szövegkönyvet olvasva úgy tűnik, a szerző
leginkább a te danieleddel azonosul. Mintha
az ő szemszögéből nézné a többieket.
K.R: Túl a negyvenen, elkényelmesedve él. A
gimnázium óta együtt van a feleségével, két-
sége eddig nem merült fel. A férfi szerkesztő,
Isabelle tanár, élik az értelmiségiek kicsit
szürke hétköznapjait. Daniel érzékeny, vívódó,
határozatlan ember, akinek az is feladat az
életében, hogy felismerje, hogy valójában mit
gondol. Csetlő-botló figura, akit vágyak és hi-
ányok működtetnek. Belül éli meg a vívódá-
sait, amit ez a színdarab látni enged. Keresi
még az útját bennem is. 
S.A: Egyszerű darab, de éppen a vígjátékisága,
a bohózat-műfaja miatt nehéz az előadás.
Rengeteg a szöveg, nagyon pontosan kell ját-
szani, a motívumokat jól kell elkapni. De köz-
ben ott kell legyen az előadás mélysége is,
hogy ne csak felhőtlen viccelődés maradjon.
Számos kérdés van: a hűség, a megkísértés,
hogy ellenállsz-e a bűnnek. Csak gondolatban
csalsz meg, vagy az realizálódik is? Ha jól
játsszuk, torokszorító előadás.

Mind a ketten arról beszéltek, hogy még ala-
kul, formálódik a karakteretek. van kész fi-
gura? vagy ahány előadás, környezet, kicsi
mozgástere mindig van a figuráitoknak?
S.A: Annyi mindentől függ: a tértől, az aznapi
közönségtől, tőlünk. Nyilván a stabil vázat na-
gyon kell tudni, de szeretem, amikor előadás-
ról előadásra a színész alakíthat benne.
Amikor játsszuk, akkor is mindig új rétegek
kerülnek fel a karakterre. Most még nagyon az
út elején vagyunk, még minden formálódik. Az
nagyon fontos, hogy te mit gondolsz a szere-
pedről, s ahhoz a partnereidtől milyen labdá-
kat kapsz. Nagyon kell figyelnünk egymást.
Nekem legalább annyira fontos a saját 
figurámhoz a Robi figurája, a gesztusai, hogy
mit fog csinálni, mit gondol. Egymást mozgat-
juk. Egymás tükrében látjuk magunkat. 
Patrick váratlanul mindent maga mögött hagy
a fiatal Emmáért, s azt állítja magáról, hogy

boldog. Ez a nagy kérdés, hogy tényleg boldog
vagy-e. De ezt mindenkinek magában kell el-
döntenie.

A Bárka Színház volt a ti fontos, közös pon-
totok. A megszűnéséig ott dolgoztatok. A kí-
vülállóknak váratlanul, nagy csendben szűnt
meg. Hogyan tudtatok abból felállni, tovább-
lépni?
S.A: Engem nagyon megviselt. A mai napig
nem tudtam teljesen feldolgozni. Persze a dol-
gok mennek tovább, az agyadban próbálod el-
rendezni, de érzelmileg nagyon nehéz. Nekem
olyan nagyon fontos szakmai kötődés volt az
életemben a Bárka, hogy nehezen heverem ki.
De megbékéltem már vele. A mostani társula-
tomban, a Budaörsi Latinovits Színházban úgy
érzem, megtaláltam a helyemet. Ahol most
tartok szakmailag, amit most gondolok a 
világról, a színjátszásról, a színházról, azt ott
az összes kreatív energiámat megmozgatva
maximálisan meg tudom élni. Valahogy, így
utólag jól végződött a Bárka-történet.

A Bárka alapításától kezdve ott voltatok. Bu-
daörs és a tatabányai színház is egy új társu-
lat alapítását jelentette. 
S.A: Ez annyiból fontos nekem, hogy nem csak
színésznek tartom magam, elsősorban szín-
házi alkotó vagyok. Fontosnak tartom, hogy a
dolgok alakulásában cselekvéssel részt tud-
jak venni.
K.R:  olyan érdekes, hogy ez az egész, ahogy a
Bárkának vége lett, majd jött valami új az élet-
ünkben, nekem most nagyon rímel erre az elő-
adásra. Patrick elhagyta a feleségét, de jött az
új szerelem. Szerencsére nekem is jött egy új
lehetőség, a tatabányai színház ebben a formá-
jában akkor induló új társulatához csatlakozhat-
tam. Az újban, egy induló dologban hatalmas
élmény részt venni. Az ilyen új szerelem a Bárka
Színház nehezen elfogadható, nehezen feldol-
gozható, nehezen tolerálható megszűnésének
feldolgozásában sokat segített.

A jó állandóság mellett szükségetek van ilyen
kisebb „kilépésekre”, mint ez az előadás? 
K.R: Jó társulattal jó színházat csinálni, az
mindig öröm.  S teljesen mindegy, hogy ez hol
történik meg. Ajándék a mostani előadás.

MARToN éVA

Szentendrei Tavaszi Fesztivál
F. zelleR: A KulISSzáK MÖGÖtt 
április 27. 19:00 és április 28. 19:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme
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Gördülő kövek 
a Sörmajálison!
Az idei Sörmajális egyik remek koncertje lesz
a Stoned zenekar fellépése április 28-án,
szombaton. Az együttes 100% színtiszta Rol-
ling Stones számokkal idézi meg a rockzene
legszebb évtizedeit! Az együttes vezetőjével,
Kőváry péterrel beszélgettünk.

„Hazai” pályán úgy tudom, most először lép
fel az emlékzenekarral…
Igen, bár a zenekar 15 éves lesz idén, és ren-
geteg helyen játszottunk már, itthon és külföl-
dön egyaránt, nekem ez lesz a Stoned-dal az
első szentendrei fellépésem. A korábbi zene-
karommal, a Neoval játszottunk egy párszor
Szentendrén, de az már vagy tíz éve volt.

Miért a Stones?
édesapám jóvoltából kicsi gyermekkorom óta
hallgatok Rolling Stonest, neki ők voltak a ked-
venc zenekara, és ez átragadt rám is. A zene-
karban mindenki elkötelezett rajongó, tribute
zenekart csak így lehet hitelesen csinálni.

pályája során milyen zenekarok vezettek a
Stoned-ig?
A 90-es években kezdtem zenélni, kezdetben
egy rockzenekarban játszottam (The Ragdoll),
ami csak underground körökben aratott 
sikereket, soha nem lett igazán ismert széles
körben. 2003-ban csatlakoztam a Neo együt-
teshez, melyben 12 évig játszottam. Akik sze-
retik az elektronikus popzenét, azoknak nem
kell bemutatni a bandát. A 2000-es évek kö-
zepén, végén nagyon népszerű volt a zenekar,
itthon és külföldön egyaránt. Emellett már a
Neo-s időszakban is aktívan dj-ztem, és első
ízben 2005-ben csatlakoztam a kizárólagosan
Rolling Stones dalokat játszó emlékzene-
karhoz, a Stoned-hoz, ahol 2010-ig voltam

énekes. 2015-ben felhagytam a dj-zéssel, ki-
szálltam a Neoból, és megalapítottam a saját
rockzenekaromat a Peter Kovary & The Royal
Rebels-t. Utóbbi bandával bekerültünk a DAL
2016-os 30-as döntőjébe, az első albumunk
pedig néhány napja Fonogram-díjat kapott, az
év klasszikus pop/rock albuma kategóriában.
A tavalyi év nyarán pedig  – 7 év kihagyás után
– ismét csatlakoztam a Stoned-hoz énekes-
ként. Jelenleg tehát két zenekarom van, a Sto-
ned és a Rebels, és velük hosszú távra
tervezek. Nagyon örültem neki, amikor a Sto-
ned meghívást kapott Szentendrére, hiszen
már lassan egy évtizede itt lakom a családom-
mal, és remélem, hogy hamarosan a másik
bandámmal is bemutatkozhatunk valamelyik
rendezvényen. 

Kikkel lép fel?
A Stoned zenekar tagjai rajtam kívül: Jókay
árpád – gitár, Both Róbert – gitár, Gyukity
Péter – basszusgitár, Bacsa Gyula – zongora,
Zsíros Csaba – dob.

Milyen lesz a repertoár a Sörmajálison?
A jelenlegi műsorunk szinte kivétel nélkül
csak slágerekből áll. A Rolling Stones legis-
mertebb dalait játszuk, a Sörmajálisra kiláto-
gatóknak nem lesz oka panaszra, ha minket
választanak. A „Satisfaction”-től, a „Honky
Tonk Women”-en át a „Paint It Black”-ig a leg-
nagyobb slágerek mind felcsendülnek majd a
műsorban.

SZ. N.

SZENTENDREI SÖRMAJáLIS
PRoGRAMoK

április 28. szombat 
DUNAKoRZó, NAGySZÍNPAD

15:30 Blue Tips
17:00 The BlackBirds - 1st Hungarian Beatles Tribute
18:30 ACid/DC (Baricz Gergővel)
20:00 Stoned - 100% Rolling Stones (Kőváry Péterrel)
21:30 MARóT VIKI éS A NoVA KULTÚR ZENEKAR
22:30 Utcabál 

április 29. vasárnap 
DUNAKoRZó, NAGySZÍNPAD
15:30 Cool Head Klan
17:00 Drazsé
18:30 Fekete Skorpió
20:00 MASZKURA éS A TÜCSÖKRAJ
21:30 KISCSILLAG 

április 30. hétfő 
DUNAKoRZó, NAGySZÍNPAD
13:00 II. Szentendrei Nagyszínpad Tehetségkutató ver-
seny
19:30 Firework

21:00 BLAHALoUSIANA
22:30 Utcabál

Május 1. kedd
DUNAKoRZó, NAGySZÍNPAD
14:30 Body Holly Dance Club növendékei és 
az Euro-Gym felnőtt csapatának bemutatója
15:00 Csillagszeműek Néptánccsoportjának 
bemutatója 
15:30 Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK bemutatója
16:00 Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll 
Tánccsoport Egyesületének bemutatója 
16:30 No Comment Hip Hop Sport és Kulturális 
Egyesület bemutatója
17:00 Welldance Sporttánc Egyesület bemutatója
17:30 TWB, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
Fúvószenekarának koncertje
18:30 Dizzy Dog
20:00 FISH!
DUNAPARTI MŰVELőDéSI HáZ 
10.00–13:00 Sakkfoglalkozás Tusák József 
sakkmesterrel
Lázár cár tér
10.00–17.00 Gyermekfoglalkozások, kézműves-
foglalkozások a Szentendrei Nagycsaládosok 
Egyesületével
11.00–14:00 Rendőrségi közlekedési bemutató 
balesetmegelőzési céllal
17.00–19:00 Street salsa a Carmen Dance 
Iskola közreműködésével 
Dunapart, a Retro Design Center mellett
10:00–17:00 oldtimer és youngtimer jármű bemutató

SÖRKÍNáLAT
Kisüzemi és nagyüzemi sörök, valamint Szentendre
sörének hivatalos debütálása a Kézműves Sörkorzón!

Programinformáció: szentendreprogram.hu 
Az esemény Facebook oldala: Szentendrei Sörmajális
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Fényben fürdő festészet
Szakács Imre festőművész 7x7 című kiállítás-sorozatának legutóbbi
állomása Nagybányára vezetett. A teleki Magyar Házban március 9-
től április 15-ig megtekinthető kiállítást Fodor pál történész nyitotta
meg. 

Rövid idézet a megnyitó-szövegből: 

(…) Szakács Imre is megjárta a pusztát, fürkészte a kivezető utakat,
képeinek madaraihoz hasonlóan ő is üldögélt „a semmi ágán”, amíg
rálelt az útra, s felépítette a maga utánozhatatlan, senkiével össze nem
téveszthető, öntörvényű, ám mégis sokak érzéseit, tépelődéseit kife-
jező világát. Számos pályatársához hasonlóan az ő útja is a figuratív
ábrázolástól indult, s a non-figuratív felé vezetett, de – e sorok írója
számára rokonszenvesen – nem ment el odáig, hogy művészete
puszta formai játékká vált volna. Az ő alakjait olyan szimbólumok vál-
tották fel, amelyek az eredeti természeti környezetében élő ember örök
problémáit feszegetik, jelenítik meg: a görgetett kövek, a madarak, a
tojás (őstojás), a dualitás vagy párbeszéd, a fa, a földet és az eget ösz-
szekötő vonalak/hullámok – és minden mennyiségben a fény, a fényre
várás és a fényre vágyás. 
(…) De mind között talán a leghangsúlyosabb, lényegi kérdés, amely
visszatérően foglalkoztatja: a fény, a reá való várakozás, a sötétség és
a fény, a reménytelenség és a remény, a megváltás erőinek küzdelme. 

vasarely hungarikonok
április 30-ig tekinthető meg a vasarely hungarikonok című kiállítás
az erdész Galériában (Bercsényi u. 4.), hétfő kivételével naponta
10.00–18,00 óráig. 

Kiállító művészek: Botos
Péter, Ernszt András, Fehér
László, Fürjesi Csaba, Hé-
rics Nándor, Kaiser ottó,
Kecskeméti Sándor, Konok
Tamás, Kóródi Zsuzsanna,
Krizsán Zoltán, Madarassy
István, orosz István, Ördög
Noémi, Pinczehelyi Sándor,
Saxon Szász János, Szur-
csik József, Tóth György,
Verebics ágnes, Verebics
Kati, Weiler Péter, Zalako-
vács József, Zalavári Jó-
zsef.
További információ:
www.galleryerdesz.hu.

Barcsay Jenő Szentendréje
Barcsay Jenő hosszú évtizedeken keresztül dolgozott nyaranta 
Szentendrén. A város építészetei motívumaiból kiinduló sík-geomet-
rikus kompozíciói fontos és inspiráló igazodási pontot jelentettek a
környezetében dolgozó szentendrei fiatal művészek számára; a jel-
legzetes, mindig elegánsan felöltözött anatómia professzor felbuk-
kanó alakja pedig a városkép szinte elengedhetetlen elemét jelentette
a hatvanas évektől egészen haláláig.

Barcsay Jenő művészete valójában a 20. század művészetének le-
nyomta: fiatalkori expresszív útkeresése után talált rá a szerkezetes,
„konstruktív” képépítés módszerére, az 50-es évek viharos viszonyai
között megalkotott Művészeti Anatómia páratlan és világhírt jelentő
rajzait pedig az egyre mélyülő, analizáló absztrakció követte. életének
és művészetének azonban minden stációja Szentendrén sarjadt: a Régi
Művésztelepen készítette a 30-as években vehemens tájképeit, ide 
vonult vissza megalkotni az Anatómia-rajzokat, és a városi sétái során
figyelt fel az unikális építészeti motívumok szimbolikus erejére. 
Barcsay neve összeforrott Szentendre városával. 

A 2018-as évben dupla évforduló kapcsán emlékezünk meg Barcsay
Jenőről: a Dumtsa Jenő utcában éppen negyven évvel ezelőtt nyílt meg
a Barcsay Múzeum, a művész által adományozott több mint kétszáz
alkotás válogatását bemutatva. A Múzeum jelenleg zárva tart, azonban
az épület közelgő felújítása és a kiállítás teljes átrendezése lehetősé-
get ad arra, hogy árnyaltabb és hiánypótló képet nyújtson a sokszínű
művész hat évtizedet átfogó munkásságáról. Barcsay Jenő éppen har-
minc esztendeje, 1988. április 2-án hunyt el, melynek kapcsán újra fel-
idézhetjük magunkban, hogy Barcsay képzőművészeti és szellemi
örökségének feldolgozása és ápolása kiemelkedő feladata Szentendre
városának. 

SZABó NoéMI
MŰVéSZETTÖRTéNéSZ, FERENCZy MÚZEUMI CENTRUM, SZENTENDRE

Barcsay mester 
és tanítványai
április 23-án 17 órakor nyílik a pozsonyi Magyar Intézet kiállítóter-
mében (Štefánikova /Stefánia út 1.) Barcsay mester és tanítványai
című szitanyomat vándorkiállítás. 

Kiállító művészek: Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál, Konok
Tamás. Köszöntőt mond: Kónya Ferenc, a vándorkiállítás létrehozója.
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író, a Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány kuratóriumának tagja. Közreműködik: Teo
Gertler hegedűn, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató verseny fel-
fedezettje. A kiállítás felett Pető Tibor, Magyarország rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete vállalt védnökséget.
A május 18-ig megtekinthető tárlat a szentendrei Barcsay Jenő Kép-
zőművészeti Alapítvány, Kónya Márta és Kónya Ferenc jogörökösök 
támogatásával jött létre.
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Hogyan éli meg, hogy a napokban betölti 60.
életévét?
Tudomásul veszem a kerek évfordulót. Ez
nem érdem, ez egy érdekes állapot. Ünnepel-
tetni nem szeretem magam, így szűk családi
körben köszöntenek fel gyermekeink, köztük
lányom, aki már harmadik unokánkat hordja a
szíve alatt. De jön anyósom lassan 86 évesen
Kassáról és testvéreim Fülekről. Lesznek
meglepetés-barátok is. Másnap egy kései
„nászútra” indulunk férjemmel, azok közé a
hegyek közé, ahol legutóbb,egykoron 40 éve
első „viharos” heteinket töltöttük.

Ha magánemberként szereti is az intimi-
tást, a szűk családi kört, ismert és elis-
mert művészként ezt kevésbé teheti meg.
Mint művész, hogyan készül a kerek évfor-
dulóra?
Művészként ajándékozással ünnepelek. 
Idén négy albummal örvendeztetem meg hall-
gatóságomat, melyből három már napvilágot
is látott. Ezek adósságtörlesztések. Nem 
reklámcéllal készültek, nem is kereskedelmi-
vel. Ezek énekesi megnyilvánulásaim, a múlt,
a jelen jövővé varázslásai. Minden felhajtást
kerülő énekes vagyok, aki mind a mai napig –
Kossuth-díjasként is – csöndben alkotok, és
leginkább a kisközösségek visszatérő ven-
dége lehetek, népmeseként terjedek szájról
szájra.

Mit tudhatunk ezekről az albumokról?
Elsőként jelent meg most tavasszal, rügyfaka-
dáskor dupla albumként a Hazagondolás
című kiadványom, mely palóc dalokat, mesé-
ket, mondákat és hiedelmeket tartalmaz. A
Palócföld szülöttjeként eddigi tematikus kiad-
ványaim között alig kapott teret szűkebb-tá-
gabb szülőföldem népi hagyománya, pedig
egykoron kislányként első biciklis gyűjtő utam
is a Medvesaljára vezetett. A Szállj el, fecske-
madár ismert palóc népdal szárnyal hiteles
nyelvjárásban, szóban, énekben. A „fecskema-
dár” ugyan elszállt az anyaországba, a Duna-
kanyar dombjai közé, de minden tavaszkor
visszatér Palócországba. 35. önálló lemezem
afelvidéki Tőzsér árpád Kossuth-díjas költő,
író, a Nemzet Művésze, a MMA rendes tagja
ajánló gondolataival jelent meg: „Kedves
Szvorák Kati, kívánom, hogy nagyon sokáig
harangozzanak, csengettyűzzenek még a tor-
kodban a nekünk annyira fontos palóc dalok,
juhász- és betyárnóták, népmesék. S hogy az
a táj és erős lelkiség, amely annak idején
mindkettőnket a művészetek világába indított,
dalaidban, meséidben hódítsa meg nemcsak
a magyar glóbuszt, de a nagyvilágot is”.

És a második lemez?
A Tölgyfa-testvér címet viselő CD dalanyaga a
Felvidékről elszármazott költő, Varga Imre
szlovák népköltészeti műfordításai alapján
kerültek a következő albumba. Käfer István
gondolatai testesülnek meg az elhangzó éne-
kekben: „Magyarokat és szlovákokat még a
rokonságnál is szorosabb szimbiózis fűzte
egybe. Nemzeti kultúráink régi rétegeiben a

nem magyar  nyelvű anyag is a miénk és a ma-
gyar nyelvű anyag is az övék.” Majdnem min-
den kiválasztott népdalt egy-egy versszakban
eredeti szlovák nyelven is  megszólaltatom. A
kíséret javát Csörsz Rumen István és Cserta
Balázs, valamint a Tímár Sára–orbán Jo-
hanna–Paár Julcsi féle leánykar kelti életre. A
népköltészet, a népdal leghűbben tükrözi egy-
egy nép lelkiségét. A kiválasztott énekek nagy
része a nemrégen megjelent Tölgyfa-testvér
című kötetből (ART-Danubius, 2016) valók,
melyek kiegészülnek árvai, liptói népdalokkal.
énekemmel most „dallamra keltem” Varga
Imre kiváló műfordításait. A kiadvány Sebő
Ferenc Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze
ajánlásával jelent meg.

És miről szól a harmadik?
A harmadik lemez spontán összeállított alko-
tás régebbi énekeimből. Ez a dupla album elő-
zetes beharangozása a Művészetek
völgyében bemutatásra kerülő legújabb vari-
ánsnak, ahol több mint három tucatnyi önálló
albumomnak szűkített terces esszenciája
csendül fel a színpadon, fiatalos megközelí-
téssel, improvizációkra, intuícióra épülő hév-
vel két zseniális muzsikus, Cserta Balázs
fúvós hangszereivel és Szabó Dániel cimba-
lom játékával. Az egyes gondolati egységek
tematikus tételekként kelnek életre, és min-
den emberi rezdülésre-életérzésre rácsendül-
nek. A koncertről élő felvétel készül Dalüzenet
címmel, hogy „maibbá” varázsolhassuk egy-
kori kedvenceimet. Az sem véletlen, hogy
mind a négy album küllemének egy olyan ki-
váló ifjú grafikus-tervező a megálmodója, mint
Andorka Tímea.

Köszönöm az interjút, és ezt nem csak udva-
riasságból mondom, hanem mert tudom,
hogy mennyire idegen ez Önnek…
Nem különösebben szeretek interjút, riportot
adni, mert szerintem énekeimmel mindenre
mélyebben tudok válaszolni, és nem kell min-
dig, mindent megmagyarázni. Irigylem Fis-
cher Anniet, aki állítólag egész életében egy
interjút sem adott. Örülök, hogy a Szentendre
és Vidéke számontartotta kerek évfordulóm,
és nem esne rosszul, ha például a könyvtár-
ban bemutathatnánk a Tölgyfa-testvért
együtt a Hazagondolással, vagy egy meghitt
helyen a Dalüzenetet, sőt el tudnék képzelni
egy „2x30=60”című koncertet is, hiszen szin-
tén most áprilisban volt éppen 30 éves egyik
kedves tanítványom, a „félidős” Tímár Sára.
De mindez nem rajtam múlik, mert én az
énekszó, a színpad, az alkotás és a csend
embere vagyok. Minden, ami ezen túli
„nyüzsgés”, életidegen számomra, mert
„csak saját hangunk lehet önmagunk leghite-
lesebb interpretátora” – Rajeczky Benjamint
idézve. „Az énekelt dallam mindig hívebben
idézi a lelket, ezért hamarabb is kapcsol
össze másik lélekkel.”

N. E.

SZVoRáK HATVAN 

Nagy nap ez a mai!  
Hat évtizede megszületett Szvorák Kati.  
A torkában olyan kinccsel,  
amit akkor még senki sem ismert.  
Losonc szülötte, Pinc és Fülek neveltje  
a színpadot, a szereplést  
nem kedvelte, nem szerette, 
mégis ez lett a „veszte”! 

Ezerkilencszáznyolcvanegyben  
megnyert egy nagy énekversenyt  
itthon a TV-ben, 
s az egyetemet befejezve  
otthonról e honba,  itthonra, itthonba,  
– nem is tudom hogyan mondjam –  
végleg megérkezett, hazatalált, hazára lelt. 
A Pilisben, Szentlászlón, férjével 
két gyermeket neveltek fel.  
Miközben bejárta  a világot, több nyelven 
dalolva,  
bár mindig szerényen az árnyékba húzódva.  
A dal-anya ma már többszörös, boldog nagy-
mama  
és sok-sok díj birtokosa. 
Szinte évente megjelent egy lemeze,  
s tanította évekig, amit nem lehet:  
hisz a tálentumot kapjuk,  
azt megszerezni nem lehet,  
ám, ha van, élni tudni kell vele! 
Talán tanítani ezt lehet?  

Adjon Isten Neked erőt, egészséget, 
áldást, békességet,  
további sikereket  és sok-sok szeretetet!  
Büszke vagyok rá, és örülök nagyon, hogy a ba-
rátnéd lehetek.  
Boldogan s vidáman kiáltom a világba:  
nagy nap ez a mai,  éljen soká Szvorák Kati! 

KUDLLIK JÚLIA

Szvorák Katalin születésnapjára
Szvorák Katalin áprilisban ünnepli 60. születésnapját. A kerek évforduló kapcsán elsősorban az idén megjelent albumairól beszélgettünk.
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április 27–29. között Szentendre ad otthont az első orbán György
zongoraversenynek, melyet a vujicsics tihamér zeneiskola szervez.

A verseny gondolata már régen megfogalmazódott bennünk. Célunk
kettős: egyrészt tisztelgés orbán György Kossuth-díjas zeneszerzőnk
előtt, aki mintegy 130 művet írt a gyermekek számára, másrészt ha-
gyományteremtés azzal a céllal, hogy a verseny segítse elő műveinek
méltó megszólaltatását és zenei világának népszerűsítését az ifjúság
és a zongoratanárok körében. orbán darabjai mellett a versenyzők
játszhatnak Bach, Händel és Scarlatti műveiből is. A megmérettetés
iránt igen nagy az érdeklődés: 193 versenyző érkezik hozzánk, nem-
csak hazánkból, hanem Németországból és észtországból is. A nagy
létszám miatt a verseny két helyszínen zajlik: a városháza dísztermé-
ben és a zeneiskola oltai Adrienne termében. április 27-én (pénteken)
kezdődik, és 29-én (vasárnap) a délelőtt 11 órakor kezdődő díjkiosztó
gála-hangversennyel ér véget. A versenyhez több rendezvény is kap-
csolódik: április 27-én 19 órakor hallgathatják meg az érdeklődők
Balog József Liszt-díjas zongoraművész hangversenyét a zeneiskola
tavaly felújított Bösendorfer zongoráján. A felcsendülő művek között
orbán György és Wolf Péter művei is szerepelnek. április 28-án (szom-
baton) este 7 órakor a zongoraverseny résztvevőit és szakmai kísérőit
a zeneszerzővel való kerekasztal-beszélgetésre várjuk a szentendrei
Szamos Marcipán Múzeum Cukrászdában. A kávéházi beszélgetés az
Editio Musica Budapest Zeneműkiadó jóvoltából valósul meg. 
Boldogok vagyunk, hogy ezt a versenyt mi rendezzük, ezzel is köszö-
netet mondhatunk orbán Györgynek, aki zenéjével utat talált a gyer-
mekek szívéhez.

VUJICSICS TIHAMéR ZENEISKoLA

orbán György életútja

orbán György Marosvásárhelyen született
1947-ben. Tanulmányait a kolozsvári Zene-
akadémián végezte. 1979 óta él Magyar-
országon. Először a Zeneműkiadónál dolgo-
zott zenei szerkesztőként. Több mint ne-
gyedszázadon át oktatott zeneszerzést a
budapesti Zeneakadémián. A nemzetközi
elismertséget kórusművei hozták meg számára. Ma már elképzelhe-
tetlen lenne olyan kórusverseny a világ bármely pontján, ahol az ő
művei ne csendülnének fel. Egyik kórusműve kapcsán írja Gyöngyösi
Levente zeneszerző, egykori orbán-tanítvány: „A klasszikus gyökerek
(Kodály), valamint a különböző kortárs, jazzes és filmzenés hatások
összetéveszthetetlen sajátos elegyet alkotnak, és ez igaz a többi (140!)
kórusdarabra is. Az orbán-kórusműveket ezer közül elsőre fel lehet is-
merni.”
orbán György sokoldalú és termékeny komponista. „Zenéje mindig
szellemes – Haydn-i vonás! – ugyanakkor sokszor mélységesen meg-
érinti hallgatóját, vagy éppen katartikus erejű” – írja róla Malina János
zenetörténész. életművében kiemelkedő fontosságúak az oratóriumai.
Az énekes és hangszeres zene szintézisét létrehozó műfajban a Bartók
és Kodály utáni időszak legjelentősebb alkotásait hozta létre (például:
Rorate coeli, Passió magyar nyelven, Requiem). Ezek mellett színpadi
művei, szimfonikus zenekari művek (Hegedűverseny), szóló hangsze-
res darabok, énekhangra írt kompozíciók hangszeres kísérettel, film-
és kísérőzenék fémjelzik művészetét. 2002-ben Erkel-díjat, 2014-ben
Kossuth-díjat kapott. 

Nemzetközi zongoraverseny a zeneiskolában

A színek útjai és útvesztői
Rákossy Anikó festőművész idei, legújabb festményei költöznek be a
szentendrei MANK Galériába április 18-tól, és tér vissza ezzel a mű-
vész egy korábbi kiállítása helyszínére. A színek útjai és útvesztői
című tárlat május 18-ig látogatható.

„A Családok évében fontos megjegyezni, hogy a festőnő családja va-
lódi művészdinasztia: festő- és grafikusművész édesapját, a tanítvá-
nyok által ma is szeretve emlegetett Zoli bácsit, szobrászművész férjét
és a szülők nyomdokaiba lépő ipar- és képzőművész gyermekeket kap
a család által a magyar művészközösség” – mondta el Tardy-Molnár
Anna, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tője. Hozzátette: Rákossy Anikó élete és művészete csodálatos érzé-
kenységgel és finomsággal mutatja be a női alkotó útkereséseit,
időnkénti útvesztőit, hihetetlen nyitottsággal tárja fel a megtalált út bi-
zonyosságát.

Rákossy Anikó kiállítása egyszerre tárja a nézők elé a meghittség han-
gulatát és a feltartóztathatatlan időt megállítani nem tudó mulandóság
fölött érzett rezignáltságot. A lírai és drámai „én” harcát leginkább a
színek fejezik ki, a korábbi festményekhez képest az új alkotások szín-
világa tobzódóbb, hiszen a pasztell szürkék, barnák, vörösek mellett

megjelennek a meleg sárgák, okkerek, pirosak, vörösesbarnák –
mondta el Szepes Hédi művészettörténész, a kiállítás kurátora.
A festményeit belső tájképekként aposztrofáló Rákossy Anikó a váz-
latok után fordul csak a vászon felé. „Egyszer csak észreveszem, hogy
nem én irányítok, hanem a kép diktál. Kialakul köztem és a kép között
egy háború, egy harc, majd egy párbeszéd. Ennek következtében pedig
energia és dinamika szabadul föl, ami jó esetben megjelenik majd a
néző számára is. Ha ez sikerül, győzött a kép.”
A házasságával egy szentendrei művészkolóniába csöppent alkotó úgy
véli, mindez akkor nem szül konfliktust, ha mindenkinek megvan a
maga mondandója, „ráadásul mi gyakran kértünk segítséget egymás-
tól, véleményeztük a másik munkáit.” 
Rákossy Anikót az Iparművészetin is oktató édesapja, Rákossy Zoltán
indította el a pályán, tanította meg rajzolni. A Képzőművészeti Egyete-
men elsőéves hallgatóként ismerte meg az akkor a negyedik évét ta-
posó férjét, Farkas ádám Kossuth-díjas szobrászművészt. Az egyetemi
tanulmányok után rögtön megszülettek a gyerekek, így aligha tudott
volna nagy képekbe belekezdeni, így grafikusként vállalt munkákat,
rengeteg diafilmet, tankönyvet, mesekönyvet illusztrált. Az első kiállí-
tását Párizsban rendezte – férje ugyanis egy évig élt Franciaországban.
Közösen állított ki vele például Dunaszerdahelyen, de önállóan mutat-
hatta be képeit Sárváron, Vácon, Pesten az Ernst Múzeumban, a 
szentendrei Skanzenben és korábban a MANK Galériában is.
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utat nyitni a
szabadsághoz
Ferenczy Béninek, a huszadik századi ma-
gyar szobrászművészet egyik legkiemelke-
dőbb szobrászának a családjáról elnevezett
múzeumban nyílt kiállítása. Bodonyi emőke
művészettörténésszel, a tárlat kurátorával
beszélgetünk a tárlatról.

Mi adja a kiállítás jelentőségét?
Ez a tárlat azért különleges, mert a művész-
nek, aki megkapta ugyan helyét a művészet-
történeti tanulmányokban, négy évtizede nem
volt önálló tárlata, mindig a családdal, vagyis
apjával, Ferenczy Károly festőművésszel és
testvéreivel – a szintén festő Valérral és iker-
testvérével, a gobelinművész Noémivel együtt
állított ki. A mostani kiállításon az életmű rit-
kán érzékelhető nagy hangsúlyt kapott. Azál-
tal, hogy csak Béni a tárlat szereplője, a
látogatók rácsodálkozhatnak szobrai plaszti-
kai erejére.

Miként került a Ferenczy Múzeum gyűjtemé-
nyébe ez az öt teremnyi szobor és grafika?
Ennek sokszorosa található a múzeumban.
Ferenczy Béniék őrizték a család teljes 
művészi hagyatékát: a festmények, szobrok, 
gobelinek és ezek tervei mellett a családi 
dokumentumokat is, amelyet a művész gyűj-
tött össze.
1967-ben halt meg Ferenczy Béni, és özvegye
a megyei tanácselnök és a kulturális miniszter
egyetértésével elhatározta, hogy Szentend-
rére hozza a művész hagyatékát. Ez magától
értetődő volt, hiszen itt született, ez volt a 
család fészke. Így kívánt hozzájárulni a város
kulturális értékeihez. 1973-ban került a múze-
umba a Ferenczy család hagyatéka.

Mekkora anyagról van szó?
A családi hagyaték 1964 darabból áll, ebből 1200
Bénié. Ennyi műtárgyat néztem végig, s főleg
ebből az anyagból válogattam. A Magyar Nem-
zeti Galériából is kölcsönöztem néhány művet.

Melyek voltak a válogatás szempontjai?
Ferenczy Béni mindig megmaradt a fő motí-
vumnál, az emberi testnél. Szobraiban és gra-
fikáiban egyaránt. A kiállítás az életmű
keresztmetszetét kívánja adni. Meghatározó
volt az öt teremre osztott tér – mindegyik bi-
zonyos tematikus egységet jelent. Van persze
átfedés, hiszen a művész bizonyos témákat
évtizedekig érlelt – a serdülő kamaszfiú figu-
ráját például többször is megformálta.
Az első két terem a pályakezdés, illetve az
emigráció éveit mutatja be. Az avantgárd és a
klasszikus hagyományok közötti egyensúly
jellemzi ezt az időszakot. Ekkor készültek a
középső teremben bemutatott kétoldalas 
művészérmek is. A sorozat minden darabja
egy híres művészt – például Cézanne-t, Leo-
nardo-t, Bartókot, Adyt – örökít meg: az előla-
pon a portré, a hátlapon pedig egy jellegzetes
kompozíció részlete látható. A legszebb a Ru-
bensről készült érem, ez több mint egy kilog-
ramm súlyú. A különleges, átlátszó éremtartó
révén mindkét oldal megvilágítva, jól látható.

Mivel folytatódik a kiállítás?
A negyedik terem a női aktoké. A lírai hangvé-
telű plasztikák és grafikák vaskos testű, szé-
les csípőjű, mediterrán asszonyának állandó
modellje második felesége, Erzsébet. Végül
az ötödik teremben a kamaszfiú-plasztikák
láthatók. Ennek nyitó darabja Erzsébet távol
élő fiát, Nicolát ábrázoló egész alakos szobra.
Utána születtek a melankolikus tekintetű fiú-
alak további megfogalmazásai: a Játszó fiúk,
melynek plasztika- és grafikai változata is 
ismert, a Kis alpinista, a Tékozló fiú. Ezek a 
leginkább filozófiai tartalmú művei. Az Arany-
kor, az utolsó alkotás, a balkezes korszak 
főműve zárja a tárlatot – a szabadságot és 
a természettel való eggyé válást fejezi ki.

A művek megértéséhez elengedhetetlen a
művész életének ismerete. egy nem minden-
napi sorsról van szó.
Viszontagságos élet jutott neki. Baloldali ma-
gatartása miatt a Tanácsköztársaság bukása
miatt menekülnie kellett az országból, s egé-
szen 1938-ig külföldön élt. Bécsben, majd
Moszkvában. Itt találkozott Erzsébettel, akit
még Nagybányáról ismer, s a közöttük fellob-

banó szerelem megváltoztatta életét és mű-
vészetét egyaránt. A háború alatt, Budapest
bombázásakor megsemmisült a műterme.
1945 és 1948 között végre békés időszak kö-
vetkezett az életében, bekerült a  Művészeti
Tanácsba, katedrát kapott a Képzőművészeti
Főiskolán, Kossuth-díjjal tüntették ki. 1948
után az új szemléletű Petőfi-szobrának nega-
tív fogadtatása is azt jelezte, hogy nem kivá-
natos személlyé vált, elvesztette állását.
Könyvek illusztrálásából élt. A legnagyobb
nélkülözések idején is azt vallotta: „Nem kell
sok pénz, jó élet ahhoz, hogy igazán értékes
dolgot alkothassunk. Szokjunk hozzá bizo-
nyos szegénységhez, mely a legszükségeseb-
bet biztosítja, csak annyi kell az élethez, hogy
tudjak alkotni”.
otthona az ötvenes években barátainak, a kor
jelentős íróinak – Pilinszky Jánosnak, Németh
Lászlónak, Weöres Sándornak, Hubay Miklós-
nak, Illyés Gyulának – volt a találkozóhelye.
1956 novemberében a szovjet tankok bevonu-
lása után agyvérzést kapott, s jobb oldalára
megbénult. Nem veszítette el azonban derű-
jét, alkotási kedvét, s hihetetlen akaraterővel
tanult meg bal kézzel alkotni. Ez adott neki
szabadságot, ahogy Nagy László, a kiállítás-
nak is címet adó írásában megfogalmazta.

RAPPAI ZSUZSA

A kiállítás 2018. június 24-ig tart nyitva.

elhunyt Gosztola Gábor
Gosztola Gábor festőművész, grafikus,
költő, a vajda lajos Stúdió alkotóközös-
ségének a kezdetektől meghatározó sze-
mélyisége életének 73. évében, 2018.
április 16-án, méltósággal viselt beteg-
sége következtében elhunyt.

Különböző kiadványokban jelentek meg
írásai, versei. 1965–1975 között, amíg
Nagy László volt az élet és Irodalom kép-
szerkesztője, heti rendszerességgel kö-
zölték rajzait. Neve és virtuóz rajztudása
így vált országosan ismertté. Később Ka-
nadába utazott, hogy új életet kezdjen,
majd 1989-ben visszatért Budapestre.
2009 óta Szentendrén élt és alkotott. Hi-
vatalos szervezetekbe soha nem kérte
felvételét, inkább a perifériára szorult mű-
vészekkel tartott. A szentendrei Vajda
Lajos Stúdió autodidakta művészei hívták
maguk közé, így lett a VLS rendes tagja
1981-ig, majd 2000-től ismét visszatért
az 1994 óta egyesületként működő VLS
alkotóközösségébe. Munkássága elide-
geníthetetlen részévé vált a Vajda Stúdió
évtizedeket átfogó történetének. 
Legutóbbi kiállítása nemrég volt Szent-
endrén, a Városház Galérián.
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programok

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

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
NINCS tÖBB tItoK!
Válogatás az egyik legjelentősebb ma-
gyar műgyűjtő, Gerő László kollekciójá-
ból
Megtekinthető augusztus 26-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.
Barcsay Terem
ÚJvIdÉKI oRFeuSzoK
A vajdasági Új Symposion folyóirat
(1965-1992)
Megtekinthető április 29-ig, hétfő, kedd
kivételével naponta 10.00–18.00 között

utAt NyItNI A SzABAdSáGHoz
Ferenczy Béni művészete
Megtekinthető június 24-ig

Barcsay Múzeum
április 26. csütrötök 17 óra
látHAtAtlAN JeleNlÉt 
- MŰvÉSzet KAMASzoKNAK  
Az interaktív tárlat célja, hogy a gyere-
kek és felnőttek közelebb kerüljenek a
kortárs művészethez. Három mű az uta-
zás kiindulópontja. A tárlatot a látogató
kiegészítheti, tovább alkothatja a hely-
színen számtalan interaktív lehetőség-
gel, ötlettel. 
A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor, az
FMC igazgatója, megnyitja: Szilágyi
András designtörténész
Megtekinthető: 2018. május 27-ig hétfő
kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
NÉMA, álModó KeRteK
Paizs Goebel Jenő kiállítása
Megtekinthető május 6-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10.00–18.00 között

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
SzÍNeSK ÚtJAI ÉS ÚtveSztőI
Rákossy Anikó festőművész kiállítása
Megtekinthető május 18-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

Pótkulcs
Fő tér 11.
április 24. kedd 19.00–23.00
NAGy NIKÉ KIállÍtáSA
Miquéu Montanaro és Móser ádám ze-
néjével

P’Art Mozi
Dunakorzó 18.
pICASSo: ANtoNIo BANdeRAS
Fotókiállítás a Piacasso-sorozat szen-
tendrei forgatásán készült képekből
Picasso szerepében Antonio Banderas
Megtekinthető április 30-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApátI ABKARovICS BÉlA FeStő-
MŰvÉSz eMlÉKKIállÍtáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Prohászka ottokár orsolyita Gimnázium
Győr
Újkapu u. 2-4.
őRANGyAloK ÉS FeStőANGyAloK
Aknay János festőművész kiállítása

előAdáS

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 25. szerda 18.00
SzeNteNdRe SzAloN
Exobolygók: karnyújtásnyira 
az idegenek
Kiss László csillagász előadása

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
április 27. péntek 18.00
euRázSIA NÉpeI A KÖzÉpKoRI
ARAB FoRRáSoK tÜKRÉBeN
Zsidei Zsuzsanna arabista, történész
előadása

május 4. péntek 18.00
ANASztázIA – MI IS Az A CSAládI
BIRtoK?
A Kárpát-medence tájtörténete III.
Dömötör Boglárka előadása

Altiszti Akadémia
Művelődési Központ
Dózsa Gy. út 12-14.
április 26. csütörtök 18.00
KáRpátAlJAI tRAGÉdIA
Filmvetítés és beszélgetés 
az alkotókkal
Vendég: Hajduk Márta rendező, 
Vass Tamás operatőr

KoNCeRt

Kacsakő Bisztró
Duna-part
április 27. péntek 18.00
BoRIvAN KoNCeRt
Magyar Bori és Tabejra Iván világzenei
duója
április 28. szombat 18.00–22.00
GAlAMB IN tHe dÚC
Tribal is back

Pótkulcs
Fő tér 11.
május 11. péntek 20.00
GepARd RetARdIeu KoNCeRt
Borbély Péter (ének), Cselei Tamás
(gitár), Malomsoky Szabolcs (billentyű),
Munkácsy Béla (dob)
május 12. szombat 16.00
HANNAH BeRGeR tRIó
Ederlezi koncert az élet ünnepére

Hajósinas étterem
Dézsma u. 2/B.
május 12. szombat 19.00
MeSzeCSINKA duó

SzÍNHáz

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 27. péntek 19:00
április 28. szombat 19:00 
Florian Zeller:
A KulISSzáK MÖGÖtt
magyarországi ősbemutató
A Szentendrei Teátrum és a Rózsavölgyi
Szalon közös produkciója

MozI
P'ART MoZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas:

800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél
hosszabb filmeknél egységesen: 1000
Ft!)

április 23. hétfő
16.00 VESZETT VIDéK (113’) (16) - Egy
hely, ahol az igazság nem elég
18.00 TRASHED – HULLADéK (98’) ÖKo
P’ARTy (kisterem)
18.00 éJJELI NAPFéNy (91’) (12) rend-
kívüli szerelmi történet
19.35 GENEZIS (120’) (16) Bogdán
árpád filmje
április 24. kedd
16.45 TéLI FIVéREK (100’) (16) A Locar-
noi Nemzetközi Filmfesztivál 4 díját
nyerte
18.30 SUBURBICoN (105’) (16) LéLEK-
MoZI SoRoZAT (DunaP'Art Filmklub)
20.20 A LEGSÖTéTEBB óRA (125’) (12)
f.: Gary oldman
április 25. szerda
16.00 VESZETT VIDéK (113’) (16) 
- Egy hely, ahol az igazság nem elég
18.00 éJJELI NAPFéNy (91’) (12) -
Egy rendkívüli szerelmi történet

19.35 BoSSZÚáLLóK: VéGTELEN 
HáBoRÚ (156’) (12E) f.: Scarlett 
Johansson
FRANCIA FILMTAVASZ április 26 -
május 2-ig
április 26. csütörtök
15.00 BELLE éS SéBASTIEN 3. (97’)
(12E)
16.45 ÖTVEN TAVASZ (89’) (16) 
- romantikus film
18.30 LáTHATáS (93’) (16) A vetítést
követően beszélgetés
20.15 SENKI SEM TÖKéLETES (101’)
(16E) f.: Catherine Deneuve és Gérard
Depardieu
április 27. péntek
16.00 BELLE éS SEBASTIAN 3. (97’)
(12E)

17.45 A SZELÍD TEREMTéS (143’) (16)
Dosztojevszkij novella alapján
20.15 MRS. HyDE (95’) (16) f.: Isabelle
Huppert
április 28. szombat
13:00 BELLE éS SEBASTIAN 3. (97’)
(12E)
14:45 SENKI SEM TÖKéLETES (101’)
(16E) f.: Catherine Deneuve és Gérard
Depardieu
16:35 SZERELEM TESZTELVE (100’)
(12) - romantikus vígjáték f.: Francois
Damiens
18:20 SÖTéTBEN (106’)(16) - krimi
20:10 BoSSZÚáLLóK: VéGTELEN Há-
BoRÚ (156’) (12E) (Nem a Francia Film-
tavasz program része)
április 29. vasárnap
14.00 BELLE éS SEBASTIAN 3. (97’)
(12E)
15.45 őSEMBER - KICSI AZ őS, DE HőS!
(90’) (6)
17.20 SENKI SEM TÖKéLETES
(101’)(16E) f.: Catherine Deneuve és Gé-
rard Depardieu
19.05 A SZELíD TEREMTéS (143’) (16)
Dosztojevszkij novella alapján
április 30. hétfő
16.30 VISZoNTLáTáSRA oDAFÖNT
(110’) (16) - lenyügözően látványos film
18.00 MŰALKoTáSoKBA KóDoLT Vá-
RoSKéPEK – Török Katalin sorozata
18.30 ÖTVEN TAVASZ (89’) (16) - ro-
mantikus film
20.00 A SZELÍD TEREMTéS (143’) (16)
Dosztojevszkij novella alapján
május 1. kedd
16.30 SENKI SEM TÖKéLETES (101’)
(16E) f: Catherine Deneuve és Gérard
Depardieu
18.15 SÖTéTBEN (106’) (16) krimi
20.05 A HŰSéGES (130’)(16) - romanti-
kus dráma
május 2. szerda
16.00 SZERELEM TESZTELVE (100’)
(12) - romantikus vígjáték f.: Francois
Damiens
17.45 SZERETET NéLKÜL (127’) (16) -
oscar díj jelölés 2018.
20.00 ISMAEL SZELLEMEI (114’) (16) f.:
Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg,
Mathieu Amalric
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Családi nap és rajzverseny a
Családok Évében Szentendrén
A szentendrei Családok Éve programsorozat egész napos családi eseménysorral
folytatódik május 13-án, vasárnap a liliput Játékvilág Kőzúzó utcai telephelyén.
Szintén májusra hirdette meg a Szentendre Barátai egyesület a „lájkolom a csalá-
dom Szentendrén” rajzversenyt, melyre május 11-ig lehet a beküldött pályamun-
kákkal nevezni.

A rajzversenyre érdekes, izgalmas családi élmények, menő történetek feldolgozását
várják képi formában az alsós és felsős szentendrei diákoktól. A felhívás szerint a
rajz üzenete legyen: „Családban élni jó, Szentendrén élni menő és izgalmas!”
A rajz hátoldalán kérik feltüntetni: név, születési idő, iskola, osztály, felkészítő tanár
neve, egyik szülő neve és email címe. A munkákat a tanítóknak vagy rajztanároknak
lehet átadni, illetve postázni vagy személyesen leadni a Tourinform Iroda - Szen-
tendre, Dumtsa Jenő u. 22. címre.
BEéRKEZéSI HATáRIDő: 2018. MáJUS 11.
A legjobb rajzokból kiállítást szerveznek a Városházán!
Részletek: www.szentendrebaratai.hu/
Info: rajzverseny@szentendrebaratai.hu
A rajzversenyt az EMMI, Szentendre Város Önkormányzata és a Liliput Játékvilág is
támogatja, akik nagy szeretettel várják a legkisebbeket május 13-án a Családi napra,
ahol többek között lesz játszóvár, lovaglás, arcfestés, legózás, társasjátékok, tombola
és sok más izgalmas program. Délelőtt 11:30-kor a Mintapinty zenekar 
játszik!
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tavaszi szeniorképzések

A Szentendrei Önkormányzat támogatá-
sával és a zsigmond Király egyetem
szakmai felügyeletével zajló városi idős-
képző programok tavasszal is több elő-
adással folytatódnak.

április 25-én, szerdán 15 órától a Város-
háza dísztermében Dr. Boga Bálint tart
előadást Az időskori életminőség – néző-
pontok, problémák, értelmezések címmel,
majd május 9-én 15 órától ugyanott,
ugyanő Idősek és az esztétika címmel tart
előadást. Mindkét előadás ingyenes, és
nemcsak szeniorokat várunk!

Május 2-án, szerdán, 15 órától a Szent-
endrei Aranykor Központ irodájában kerül
sor az időskori pszichológiai sorozatunk
folytatására, amelynek keretében dr. Jász-
berényi József tart előadást: Társfüggés
felnőttkorban, társfüggés időskorban cím-
mel. Az előadásra a belépődíj 500 forint.
Ezen az előadáson is számítunk a fiata-
labbakra is!

Tanulni sohasem késő!

SZENTENDREI ARANyKoR KÖZPoNT

óvodai beiratkozás 

Szentendre városi óvodákban a
2018/2019. nevelési évre az óvodások
beiratkozási ideje április 23-26-ig tart. 

Az óvoda Központban (Pannónia utca 5.) 
8.00 és 12.00 között az alábbi beosztás 
szerint várják a szülőket:
• hétfő (április 23.): Vasvári és Bimbó
utcai tagóvodák 
• kedd (április 24.): Hold utcai és Izbégi
tagóvoda 
• szerda (április 25.): Szivárvány 
tagóvoda és óvoda Központ
• csütörtök (április 26.): Püspökmajor 
és Egres úti tagóvodák

Gyermekorvosi rendelés változása

Dr. Hernádi Emil április végén szabadsá-
gon van, a gyermekorvosi rendelés az
alábbiak szerint módosul. 

Helyettese: Dr. Pálffy Márta, rendel: ápr.
23. 11-14., ápr. 24. 8-11, ápr. 25. 11-14, ápr.
26. 14-17, helyettes: Dr. Szakolczay Anna-
mária, ápr. 27. 8-11, helyettes: Dr. Sza-
kolczay Annamária

dupla nyereség
„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy rendelő-
intézetünk az első szakrendelő, ahol a Richter
Egészségváros megrendezi a szűrést, koráb-
ban ugyanis csak kórházak kapták meg ezt a
lehetőséget. A szűrőprogramok már 10 éve
folynak, intézményünk 2013 óta pályázik rá” –
mondta Pázmány Annamária, a SZEI (Szen-
tendrei Egészségügyi Intézménye) igazgatója.
A Richter Gedeon Nyrt. 2 millió Ft alapado-
mányt ajánlott a szakorvosi rendelőintézet-
nek. Ezt az alapot a résztvevők minden
szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott elő-
adásért járó adományponttal növelhetik, me-
lyek pontonként 300 Ft-tal növelik az
adomány összegét. Ez azt jelenti, hogy minél
aktívabban veszünk részt a programokon,
annál nagyobb mértékben járulunk hozzá az
adomány gyarapításához. A részvétel tehát
nemcsak a résztvevőknek nyereség, hanem az
intézmény számára is.

Fesztivál és egészségséta
Május 6-án, vasárnap 10 órától kezdődnek a
Duna-korzón a lakosság számára teljesen in-

gyenes szűrések, mint például csontsűrűség-
mérés, ultrahangos érvizsgálat, urológiai szű-
rés stb. Emellett előadások, családi
programok és zenés-táncos programok lesz-
nek folyamatosan, közismert előadók, művé-
szek közreműködésével. Itt lesz Tari
Annamária, Rudolf Péter, Jaksity Kata, Béres
Alexandra, a csoporttornát Katus Attila vezeti. 
Reggel 9 órakor pedig ún. Egészségséta indul
a rendelőintézet bejáratától. Akik ezen a sétán
részt vesznek, azok az intézményt dupla pont-
tal, tehát 600 Ft-tal segítik. A felvonulást –
hogy minél látványosabb és ünnepélyesebb
legyen – az Altiszti Akadémia helyőrségi ze-
nekara vezeti.
„Nagyon kérjük, hogy aki teheti, jöjjön vasár-
nap reggel 9 órára a szakorvosi rendelőintézet
elé az Egészségsétára, illetve vegyen részt a
szűréseken és az egyéb programokon. Az
adománypontok segítségével intézményünk
új ultrahang-készüléket szeretne vásárolni,
mert ha egyidőben két géppel dolgoznak or-
vosaink, jelentősen csökkenne a várakozási
idő” – mondta az igazgató.

Az egészségnap programjai  lapunk hátoldalán!

Ingyenes szűrések jótékony célért
Május 6-án a duna-korzón szervezett Richter egészségváros programjának nemcsak az a célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a szűrések
fontosságára, az egészségtudatos magatartásra, hanem egyúttal lehetőséget is teremt egy új orvosi műszer vásárlására a szakorvosi rende-
lőintézet számára.

A dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
Intézmény pályázatot hirdet

• családsegítő munkakör betöltésére, ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyba, teljes munkaidőben

• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére
határozott idejű, előreláthatóan 2018.
május 01.- 2019. április 30. –ig tartó köz-
alkalmazotti jogviszonyba, teljes munka-
időben 

• 2 fő esetmenedzser munkakör betölté-
sére határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőben 

Pályázati feltételek: főiskola (15/1998 NM
rendelet melléklete szerint), család- és
gyermekjóléti szolgálatnál, központnál
szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat Esetmenedzser esetén 3-5 év), fel-
használói szintű MS office (irodai
alkalmazások), B-kategóriás jogosítvány,
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
szakmai végzettséget igazoló dokumentu-
mok másolata, szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 
április 25. 
További információ: 
Bognár Judit, +36/20/512-9822
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton a Dunakanyari Család-és Gyer-
mekjóléti Intézmény címére (2000 Szent-
endre, Szentlászlói út 89.), elektronikus
úton Bognár Judit részére a szcsalad-
segito@gmail.com e-mail címen keresztül 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük NéVTELENSéGéT kérő adományozónknak, a Gondozási Központ mulatósabb
kedvű idősei számára adományozott "Anyám,édesanyám, dallal köszöntöm" c. magyarnóta estre
a 6 db belépőjegyet.

KECSKéSNé SIPoS ANDREA, INTéZMéNyVEZETő 
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JóTéKoNySáGI VáSáR A REFoRMáTUS GIMNáZIUMBAN!

2018. április 28-án 8-12 óra között 
vásárt szervezünk, melynek bevételét 
karitatív célokra fordítjuk.
Várunk Mindenkit sok szeretettel, 
aki hoz, és azt is, aki visz, vagy mindkettőt!

Amit hozni és vinni lehet:
Feleslegessé vált, jó állapotban lévő
• ruhaneműk (gyerek, női, férfi)
• táskák, cipők
• konyhai és lakás felszerelési tárgyak
• csecsebecsék
• játékok, sporteszközök
• könyvek

érdeklődni lehet: 
Varnyú Böbe 06 30 604 5354

„Anyám, édesanyám, dallal köszönöm”

A Kossuth lajos Nyugdíjas Klub mindenkit szeretettel vár magyar-
nóta műsorára május 5-én, szombaton 15 órakor a Hamvas Béla
pest megyei Könyvtárban (pátriárka u. 7.). 

A műsorban fellépnek: Szabó Szilvia, Nádasdi László, dr. Fehér Esz-
ter, Fekete Zoltán, osvát Magda, Kapi Gábor és a nyugdíjas klub
Ezüstfény együttese. Kísér: oláh Albert és oláh Kálmán cigányze-
nekara. Műsorvezető: Horváth László, szerkesztő: Kapi Gábor, ren-
dező Horváth Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315-508, a 06-20-954-1093 tele-
fonszámokon, illetve megvásárolhatóak a helyszínen az előadás
előtt 2000 Ft-os áron.

Meghívó május elsejére

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület vezetősége sok szeretettel
meghívja a volt és jelenlegi tagjait, valamint hozzátartozóikat a ha-
gyományos május 1-jei bográcsos ebédre a Czóbel parkba. 

elhunyt Andó Györgyné

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület szomorúan tudatja, hogy
Andó Györgyné súlyos betegség után április 2-án elhunyt. Magdika
több évtizeden keresztül irodavezetőként dolgozott az Ipartestü-
letnél. Mezőkövesden, családi körben helyezték örök nyugalomra. 

Kul-tÚRA IRodAlMI BARANGoló

A KÖLTéSZET NAPJáN: 2018. áPRILIS 11-éN

József Attila születésnapjára, a költészet napjára készülődtem a VSZC
Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjaival. A kama-
rakiállításon József Attila korából származó érdekességeket állítottam
ki: dicsérő kártya, vonalas füzet, hasonmás verseskötet, fotókat és
versfát lehetett olvasni, nézegetni. Az iskolarádión keresztül verseket
hallhattunk. A folyosókon a klasszikus költészet hagyományait meg-
idéző verseket olvasgathattak a tanulók, például a József Attila kama-
szos dühét bemutató költeményt, vagy éppen a szerelem legnagyobb
mélységeit bemutató alkotást. Természetesen Arany János költemé-
nyei sem hiányoztak a versek közül.

Ezután az egész Belvárost „Múzsák kertjévé” varázsoltam Elsik Vivien
11.V és Bánáti olivér 11.V osztályos diákokkal, és hagyományosan 
verseket ajándékoztunk a járókelőknek és a közintézmények, éttermek,
kis üzletek dolgozóinak. Délután a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany
János relikviáiból láthattunk kincseket. A napot egy csodálatos, lélek-
emelő Tompa Mihály Emlékest zárta a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtárban. Azt hiszem, mindenki örömmel olvasta és hallgatta a ver-
seket, és olyan érzelmi többletet kaptak, amely nem adatik meg min-
dennap.
A versek olyan élményt nyújtanak, amely meghatározó lehet egész 
életünkön keresztül. Amikor valaminek több év, sőt több száz év után
is ilyen hatása van, az megérdemli az ünnepnapot. Egy ilyen nap jó ok
arra is, hogy pár percre lelassítsunk, gyönyörködjünk anyanyelvünk
szépségében.
„A művészet ugyanis tényleg varázs, mert átalakít. A könnycseppet
gyöngyszemmé persze nem. Az embert emberebb emberré azonban
igen.”

PáLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyARTANáR, KULTURáLIS ANTRoPoLóGUS



áRváCSKA állatvédő egyesület programok
Nyílt lakossági rendezvényeink:
• május 1. – ott leszünk a városi Majálison

• május 19. – Gyermeknap Pócsmegyeren 
• május 27. – Gyermeknap Szentendrén 
Keressetek fel bennünket, töltsünk együtt egy vidám „állatvédelmi”
napot!                                                                               www.arvacska.hu
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Arany tavasz kiállítás
a városház Galérián
A városház Galérián nyitotta meg Gyürk dorottya kulturális alpolgár-
mester az Arany tavasz kiállítást a szentendrei középiskolák diák-
jainak képzőművészeti munkáiból április 17-én. 
A kiállítási anyag válogatás az Arany-emlékév Dalos Esztik és Tuba Fer-
kók összművészeti projekt során született művekből. A megnyitón köz-
reműködött Dömény Krisztián citeraművész, a projekt zenei mentora
és tanítványa, Zsigó ármin. A kiállítás megtekinthető április 27-ig, a 
hivatal nyitvatartási idejében.

Újra nyitva a lakótelepi Klubkönyvtár
április 16-tól újra megnyitotta kapuit a püspökmajorban a felújított
klubkönyvtár. A városi Szolgáltató szakemberei tágas tereket alakí-
tottak ki, új polcrendszer és bútorok, korszerű világítótestek és szá-
mítógép-sarok várja az olvasókat. 

Az esztétikai újítások mellett a könyvállomány is megújult, az elhasz-
nálódott, javítandó könyveket a PMK raktárhelyiségébe átszállították.
A könyvtár melletti klubhelyiség folyamatosan biztosítja a közéleti
programok, például jógaklub, vásárok helyszínét, illetve itt próbál rend-
szeresen a nyugdíjas klub zenekara is.
A nyitvatartási idő nem változott, hétfőn 13.00-18.00, kedd-szerda-csü-
törtökön 10:00-18:00 óra között várják az olvasókat!



HIRDETÉS XXXII. évf. | 8. szám24

GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

Feladatok: 
l A mérnökség kezelésében lévő útháló-
zat kezelésével kapcsolatos feladatok el-
végzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása, 
l téli elhárításban való részvétel, só-
szóró és hóeke adapterrel felszerelt kom-
binált gépek vezetése

A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek: 
l szakirányú iskolai végzettség vagy
szakirányú oKJ-s végzettség
l vagy szakmunkásképző vagy szak-
iskola vagy oKJ bizonyítvány + 4 év szak-
mai tapasztalat 

l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
l útépítő, karbantartógép-kezelő oKJ-s
bizonyítvány
l NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra

A munkakör betöltésének kezdete: 
minden hónap 1-je és 15-e 

A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű

Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette 
az érdeklődését, jelentkezzen 
06-30-4177660 telefonszámon. 

A Magyar Közút Nonprofit zrt. pest Megyei Igazgatóság, 
Szentendrei mérnöksége

ÚtÜzeMeltető SzAKMuNKáS munkakörbe munkatársat keres.

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

• Teraszok
• Előtetők
• Télikertek
• Lépcsők
• Kerti bútorok
• Faházak
• Autóbeállók stb. 

DOBOS FAIPARI KFT.  
+36 30 934 1133
www.dobosmuvek.hu

www.facebook.com/dobosmuvek



2018 | április 23. SPORT 25

Szentendrei
vívósiker
Marczali László vívó a Veterán Válogatott Pár-
bajtőr versenyen a 70+ kategóriában I. helye-
zést ért el. 
Gratulálunk az aranyéremhez!

Fuss és 
adakozz!
Kinizsi futás a Hangya peti Szeretetbank
közreműködésével a csontvelőtranszplantált
gyermekek javára.

2018. május 5-én a Postás strandon újra 
Kinizsi futás és Családi a nap az SZKHSE
szervezésében.

Nevezési díj: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekek-
nek 500 Ft + további adomány is adható!
Könyvvásárlással együttes nevezés: 4.000 Ft

Nevezés zárása: május 2. éjfél vagy 800 fő
jelentkezésekor

osztályok, óvodai csoportok, közösségek egy-
ben is nevezhetnek, egyösszegben fizetve a
nevezési díjat.

A legaktívabb óvoda, iskola sportszer-jutal-
mat kap 70 ezer Ft értékben

Nevezés, információ:
http://www.szkhse.hu
http://szeretetbank.com/kinizsi-futas
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AdáSvÉtel

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

álláSt KÍNál

óbudai ételbár (a HéV-vonalán) állandó
munkára keres gyakorlott kézilányt és
pultost. Tel. 06-30-922-8189.

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye
gyógypedagógusokat/pedagógusokat
keres azonnali kezdéssel. Nyugdíjas pe-
dagógusok jelentkezését is várjuk. ér-
deklődni: Kádárné Monori éva
intézményvezetőnél (26) 310-060 vagy
a 06-30-714-1931 telefonszámon lehet.

építőiparban jártas, józan életű segéd-
munkást és önállóan dolgozni tudó kő-
művest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

I. osztályú szentendrei, belvárosi étte-
rembe keresünk állandó munkára pozi-
tív gondolkodású, vendégközpontú
felszolgálót és pultost. Nyelvtudás és
vendéglátói végzettség előny. Továbbá
keresünk gyakorlott konyhai kisegítőt.
Juttatás megbeszélés szerint. Jelentke-
zés: dunapartiterasz@gmail.com vagy
06-20-246-2656.

Szentendrei állatkórházba recepciós-
aszszisztenst keresünk. Szakmai ta-
pasztalat előnyt jelent. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a drszolnokija-
nos@gmail.com címen kérjük.

eGÉSzSÉG

Tanácsadás, kineziológia, Bach-vi-
rágterápia – gyógyulás testnek és
léleknek. Fekete Veronika, 06-30-
233-3548.

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

Meditáció – harmónia testnek és
léleknek. Fekete Veronika, 06-30-
233-3548.

lAKáS, INGAtlAN

Szentendrén, a Kondor Béla utcában 15
nm-es, távirányítós teremgarázs-beálló
eladó. Tel. (26) 313-121.

Gyümölcsöskert eladó Kőhegyen. ápolt,
30 termőre fordult gyümölcsfával. Déli
fekvésű, panorámás kilátással, beke-
rítve. Tel. 06-30-426-4694.

KIAdó lAKáS

Biztos egzisztenciával rendelkező fiatal
pár kiskutyával kiadó lakást/házat keres
a belváros közelében minimum 2 évre.
Tel. 06-70-670-6700.

Szentendre belvárosában önálló ház-
rész kiadó. Tel 06-30-390-4231.

3 szobás különálló lakrészben egy kis
szoba nappal dolgozó férfi részére
kiadó. Tel. (26) 310-675.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

40 nm-es önálló, összkomfortos, búto-
rozott lakás kiadó június 31-ig rövid
távra, Pismány déli oldalán, a  busz vo-
nalán. Tel. 06-20-237-7777.

oKtAtáS

Németnyelv-oktatás minden korosztály-
nak, valamint korrepetálás általános is-
kolásoknak a belvárosban. Tel.
06-30-799-9155.

Angol nyelvtanítás Szentendrén, a bel-
városban. Tel. 06-20-416-9136.

RÉGISÉG

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

SzolGáltAtáS

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

Gyakorlott háziasszony takarítást vállal
magánháznál. T. 06-70-277-9955.

Bútorkészítés! Méretre készített kony-
hák, beépített szekrények felméréstől a
beépítésig. www.butorkeszites.iwk.hu.
Tel. 06-20-349-2224.

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

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

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

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

Ház körüli munkát vállalok: medence-
takarítás, fűnyírás, favágás stb. Tel. 06-
30-308-7613.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-
2550.

Üzlet

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




