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Fesztiválszezon Szentendrén
A molinón:
Balogh Anna

Szentendrei
Pestisűző Fesztivál

20. oldal

11. oldal

Balogh Anna szenior úszó
hobbiúszóként került a
proﬁk közé. Bár még csak
egy éve versenyez, azóta
nyolc országos bajnoki
címet nyert.

Új, mediterrán stílusú
fesztivállal mutatkozik be
Szentendre június 16-17-én.
A programokról Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármesterrel beszélgettünk.
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pályázat

Szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdonában
álló lakások szociális alapon történő bérbeadásáról.
Szentendre, Kálvária u. 24. B. ép. I. em. 4., 42 m2 alapterületű, 1+2 szobás komfortos önkormányzati öröklakás
szociális helyzet alapján történő bérbeadásáról.
Szentendre, Károly u. 12. IV. em. 13., 55 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos önkormányzati öröklakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásáról.
Szentendre, Károly u. 6. IV. em. 15. , 55 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos önkormányzati öröklakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásáról.

Cím
(Szentendre)

Kálvária u. 24.
B. ép. I. em. 4. ajtó
Károly u. 12.
IV. em. 13. ajtószám
Károly u. 6.
IV. em. 15. ajtószám

Alapterület

Komfortfokozat

Lakás állapota

42 m2

komfort

rendeltetésszerű üres 10.215 Ft/hó

55 m2

összkomfort

rendeltetésszerű üres 19.109 Ft/hó

55 m2

összkomfort

Bérleti díj
minimum

rendeltetésszerű üres 19.109 Ft/hó

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2018. május 30. 10:00-ig kell benyújtani!
Minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, melyek letölthetők a szentendre.hu oldalról,
illetve személyesen átvehetők a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati (Duna-korzó 18.)
Irodáján, illetve a Vagyongazdálkodási Irodán (Városház tér 3.).
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Kedves olvasóink!

Szerkesztőségünk elköltözött!

Új címünk:
Szentendre, Dumtsa jenő utca 3.
(bejárat a Péter-Pál utca felől)
Elérhetőségeink változatlanok:
szevi@szentendre.hu
26 / 505 120

Hirdetések felvétele a szerkesztőségben:
hétfőn és csütörtökön 13-17 óra között,
szerdán 10-14 óra között
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pályázat

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
Intézmény pályázatot hirdet

• 2 fő esetmenedzser munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba,
teljes munkaidőben.
• esetmenedzser/ jelzőrendszeri tanácsadó munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes munkaidőben.
• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére. határozott idejű, előreláthatóan 2018. május 28.- 2019.
április 27-ig tartó közalkalmazotti jogviszonyba,
teljes munkaidőben.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár Judit nyújt a +36/20/512-9822 telefonszámon.

A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet hatósági ellenőr
feladatok ellátására.

A jelentkezéshez csatolni kell:
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz;
motivációs levél,
iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések
másolata;
nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
Ellátandó feladatok:
Önkormányzati rendeletekbe foglalt szabályok
betartásának, engedélyek meglétének ellenőrzése és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.
Ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban a helyi
szabályokról.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap. Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 21.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. május 31.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen
vagy postai úton a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház tér 3.) vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő
megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „hatósági ellenőr”.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt
Árki-Kovács Ágnes Hatósági Iroda vezetője nyújt
a 26-785-128-as telefonszámon.

közérdekű

általános segélyhívó – 112

mentők – 104

mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós

Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

Szentendrei járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Dmrv +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
tIGáz +36 26 501 100
magyar telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
Fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

tourinform Szentendre +36 26 317 966

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

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKÖZNAP, HéTVéGéN, ÜNNEPNAP:
24 órÁS orVoSI ÜGyELET MŰKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 órÁTóL 380 FT
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este
9-óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u. 1. T: 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. T: 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11. T: 505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10. T: 303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. T: 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
május 21-én ügyeletes 8-tól ked reggel 7 óráig az
Ulcisia Gyógyszertár, a többi patika zárva!

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

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

árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502

Gyepmester +36 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

richter Egészségváros:
3,71 millió forint Szentendrének

2018 | május 14.
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Elrajtolt az richter Egészségváros programsorozat 10. éve: több mint 3,71 millió forint
gyűlt össze Szentendrén. Az összegből általános ultrahang-készülék beszerzését tervezi
a SzEI - Szentendre város Egészségügyi Intézményei.

Nagy érdeklődés kísérte a richter Egészségváros szentendrei rendezvényét május 6-án.
Az eseményt indító reggeli egészségsétán
több mint 290-en vettek részt. A városiak lelkesedése nap közben sem csökkent, az ingyenes szűréseken rendre sorok álltak, az
előadások és tanácsadások sátrai pedig folyamatosan megteltek. A szentendreiek aktivitásukkal nem csak saját egészségükért, hanem
intézményükért is tettek. A richter által
felajánlott 2 milliós alapadomány ugyanis a
helyiek lelkesedésének köszönhetően a nap
végére 3,71 millió forintra nőtt. Az összegyűlt
összegből általános ultrahang készülék beszerzését tervezi a szakorvosi rendelőintézet.
Hosszú várakozás, pénz, nehezen összeegyeztethető helyszín és idő. Legtöbbször elsőre ez jut eszükbe az embereknek a
szűrésekről. Pedig egyes betegségek esetében a mihamarabbi diagnosztizálás a kezelés
eredményességét is befolyásolhatja. A richter
Gedeon Nyrt. 2009-ben indította útjára az
Egészségváros programot.
„Nem gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű
lesz. Nyilvánvalóan mi is sokat tanultunk az
évek során, például hogy mit lehet még jobban
csinálni, min érdemes változtatni a lakosság
igényeknek megfelelően. Azt látjuk, hogy ma
már a richter Egészségváros igen sikeres rendezvény, helyszínenként akár öt-hatezer ember
is megfordul, a résztvevők aktív pontgyűjtésének köszönhetően pedig jelentős összeg tud
összegyűlni a helyi egészségügyi intézmény,
kórház javára” – fogalmazott Beke Zsuzsa,
kormányzati kapcsolatok és Pr-vezető.
A kezdeményezés egyik legnagyobb előnye,
hogy egy helyen, egyszerre több fontos szűrővizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők, ráadásul nemcsak lakhelyükhöz közel, hanem

településképi arculati
kézikönyv

Hamarosan nyomtatott kiadvány formájában
is elérhető lesz az év elején elkészült településképi arculati kézikönyv. lapozgatása az
építkezőknek hasznos és ajánlott, de bárki
másnak is élvezetes lehet, hiszen bemutatja
a település karakterét, a városra jellemző hagyományos háztípusokat, beépítéseket, kerítéseket, kapukat, anyagokat, színeket és még
a honos növényeket is.
Mint korábban hírül adtuk, Szentendre Önkormányzata – a törvénynek megfelelően, a település építészeti karakterének minőségi
alakulása érdekében – az év elején elkészítette a Településképi arculati kézikönyvét és a
településképi rendeletét.

ingyenesen is. A Program indulása óta eddig
61 városban, mintegy 148 ezren vettek részt
rendezvénysorozat eseményein. Ezalatt több
mint 136 ezer szűrést végeztek el a programban résztvevő szakemberek, a helyiek aktivitásának köszönhetően pedig mintegy 300
millió forint adomány gyűlt össze a résztvevő
kórházak javára.
A richter Egészségváros május 6-án a szentendrei Dunakorzón reggel 9:00-17:00-ig
várta az egészségükért és kórházukért tenni
vágyókat. Az egész napos rendezvény az
egészségsétával indult, amelyen több mint
290-en vettek részt. Az esemény nagyszínpadán fellépések váltották egymást, míg a
több mint 30 helyszíni sátorban előadások,
tanácsadások és szűrések várták az érdeklődőket. Nagy volt az igény a vérnyomásmérésre, amelyen több, mint 300-an vettek
részt. Népszerű volt a koleszterinszint és a
csontsűrűség mérése is. A richter a Nőkért
és az Agora sátorban az esemény fővédnökével, rudolf Péterrel való beszélgetést,
valamint Jaksity Kata, Szily Nóra, Tari Annamária és Béres Alexandra előadását is meghallgathatták az érdeklődők.

A településképi rendelet (TKr) tartalmazza a
településképre vonatkozó előírásokat, ennek
szakmai megalapozására Településképi arculati kézikönyv (TAK) készült.
Az arculati kézikönyv röviden, lényegre törően,
és mindenki számára érthető módon mutatja
be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, valamint a településen belül

Az egészségtudatos életmódnak fontos
eleme a mozgás is. A richter Egészségváros
eseményre kilátogatók BMI- és testzsír mérésen is részt vehettek, valamint a leglelkesebbek még együtt is tornázhattak Katus
Attilával. A szentendreiek aktivitásának a nap
végére meglett az eredménye, hiszen a részvételükkel nem csak saját egészségükért,
hanem kórházukért is tettek. Minden egyes
tanácsadásért, előadásért és szűrővizsgálatért 300 forintnak megfelelő adománypont
járt. Az így összegyűlt összeg révén a richter
által felajánlott 2 milliós alapadomány a rendezvény végére 3 713 300 forintra nőtt.

Dr. Pázmány Annamária főigazgató mindenkinek megköszönte a részvételt és a lebonyolításban nyújtott munkát. A Szentendre Város
Egészségügyi Intézményeinek vezetője szerint nemes célért folyt a gyűjtés, ezért különösen is nagy öröm a végső eredmény.

Az összegyűlt összegből általános ultrahangkészülék beszerzését tervezi a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei.
jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit. Áttekinthető rajzok és
fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő
építészeti elemeket, számba véve városunk
építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult
regionális sajátosságokat. Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását
segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.
Az arculati kézikönyv néhány héten belül
nyomtatott formában is megjelenik, és a Főépítészi Kabinetben elérhető lesz, a honlapon
– a Településképi rendelettel együtt – a Főépítészi kabinet menüpontban állandóan megtalálható, és digitális formában lapozgatható a
szentendre.hu oldalon.
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Az idei fórumok sorozatát a Daru piacon megtartott belvárosi fórum nyitotta április 23-án, a másodikat a vasvári-lakótelepi játszótéren tartották
április 25-én. május 7-én a lászló-telepi Bubán téren, május 9-én pedig a Szegedi utcai játszótéren válaszolt a lakók kéréseire-kérdéseire
verseghi-Nagy miklós polgármester. A fórumokon részt vettek az adott körzet önkormányzati képviselői – Petricskó zoltán, zakar ágnes és
Fülőp zsolt –, illetve dr. török Balázs városfejlesztési alpolgármester és dr. Weszner judit, a városfejlesztési Iroda vezetője. A kétórás fórumok
17 órakor kezdődtek, de közben bármikor bekapcsolódhattak a lakosok.

sem tartják be. Kérték a gyakoribb rendőrségi ellenőrzést is a lakóövezetekben, illetve javasolták sebességet jelző táblák kihelyezését.

lászló-telepi fórum

Belvárosi körzet

A lakók kérték az Apród utca felújítását, ami már balesetveszélyes állapotban van, különösen a felső szakasza. Útfelújításra és járdára
lenne szükség a rév utcától a Czóbel parkig tartó szakaszon, mert a
játszótér és galéria miatt egyre forgalmasabb ez a terület, illetve a Daru
piac és a 11-es út között is. A Temető utca földút, itt az autók miatt sok
a por.
Több kérés is elhangzott a Hold utcai óvoda előtti parkolás megoldása
érdekében. A lakók szerint a környéken gondot okoz, hogy sokan nem
veszik ﬁgyelembe a tiltó táblákat, és behajtanak engedély nélkül vagy
nem oda érvényes engedéllyel, másrészt az utcán parkoló autók akadályozzák a mentők, tűzoltók közlekedését, Kérték parkolósáv kialakítását a Czóbel téri játszótérnél.

vasvári-lakótelepi utcafórum

Fotók: Spellenberg Bálint

A kb. két hónappal ezelőtt kigyulladt faházzal kapcsolatban a Lakásszövetkezet elnöke elmondta, hogy tervezik az újjáépítését, de jelenleg
még tart az egyeztetés a biztosítóval a kártérítés összegéről. Több évtizedes probléma, hogy szükség lenne az épületek külső szigetelésére,
de eddig nem tudtak pályázathoz csatlakozni, mert nem szabványépületek.
A Vásárhelyi Pál utcában lakók az utcájukban a reggeli időpontokban
zajló nagy forgalom miatt kérték az önkormányzat segítségét. Szerintük minden utcában kellene fekvőrendőr, mert a sebességkorlátozást

A környék egyik legégetőbb problémája a parkolóhelyek hiánya. A
lakók szerint a Kálvária és radnóti úton parkoló autók veszélyeztetik
a közlekedés biztonságát, ezért javasolták, hogy alakítsanak ki halszálkás parkolókat a radnóti út mentén, és több parkolóra lenne szükség
a lakótelepen belül is. Szerintük a Kálvária úton nem elég a 40-es sebességkorlátozó tábla, szükség lenne legalább két fekvőrendőrre.
A lakók jelezték, hogy szükség lenne több helyen is a járda javítására,
illetve két új zebrára. Igény lenne a Pomázi út szélesítésére is. Egy kisgyermekes anyuka a játszóterek hiányaira hívta fel a ﬁgyelmet, illetve
kérte a kisposta mögötti játszótéren a homokozó árnyékolását. Több
lakó is panaszkodott a szomszédok hobbiállat-, illetve kutyatartása
miatt.

Szegedi utcai fórum

Sokan panaszkodtak, hogy a patakparti bicikliúton nagyon gyorsan
mennek a biciklisek, szinte edzőpályának használják, és veszélyeztetik
a gyerekeket, az idősebbeket. A bicikliút nyomvonalával kapcsolatban
javasolták, hogy tervezéskor vegyék ﬁgyelembe a part adottságait, és
ahol nagyon keskeny az út, ott át kellene vezetni a másik oldalra.
Felhívták a ﬁgyelmet a János utcai híd romló állapotára, illetve a Botond és a Bánáti Sverák utcák rossz minőségére. Igény lenne a patakpart baloldalán vezető földút szilárd burkolattal való ellátására is.
Kérdezték, hogy miért nem kötelezik az építkezőket a teherautók által
tönkretett utak helyreállítására. Kérték, hogy a patakparti fákat pótolja
az önkormányzat, amihez a segítségüket is felajánlották.

Visszatérő probléma minden körzetben, hogy az ebtartás szabályait
nem tartják be, és sokan póráz és szájkosár nélkül sétáltatják a kutyáikat, a kutyaürüléket nem szedik össze. Sok panasz elhangzott az elhanyagolt, illetve a növényekkel beültetett járdák miatt is, amelyek
akadályozzák a közlekedést. Egyetértettek abban, hogy mindenkinek
a saját háza előtti területet kellene rendbe hoznia, mert ha néhányan
jó példával járnak elő, akkor mások is kedvet kapnak hozzá.

A fórumokon több köszönet is elhangzott a megvalósult fejlesztések,
illetve a kulturális élet fellendülése miatt, aminek köszönhetően a város
kezdi visszanyerni régi hírnevét.

2018 | május 14.

VÁROS

Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárbeSzéd a VároSréSzekért
konzultációsorozat következő eseményeire:

május 14. hétfő 17:00
Izbég I. (8. körzet) Kisbán iskola előtti park
május 28. hétfő 17:00
Püspökmajor I. (4. körzet) Széchenyi tér 8. mögötti játszótér
május 30. szerda 17:00 Izbég II. Kopjás park

Szentendre jövője
közös ügyünk,
csatlakozzon Ön is!

testületi hírek

A május 10-i testületi ülés főbb határozatai

2017. évi zárszámadás

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2017. évi gazdálkodásának zárásáról, valamint
a 2017. évi maradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót. A város 2017. évi költségvetését 8,34
milliárd Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, amely az évközi változások miatt 11,95
milliárd Ft-ra változott. A pénzügyi teljesítés a
bevételek vonatkozásában 98%-ban, a kiadások
esetében 83%-ban teljesültek, a maradvány öszszege 1,8 milliárd Ft.

Belső ellenőrzés

A jogszabályban előírt kötelezettségeknek
megfelelően Szentendre Város Önkormányzat
intézményei és gazdasági társaságai belső ellenőrzését végző cégek – a gazdasági társaságoknál a H.o.M Audit Kft., az intézményeknél
az Icont 2002 Kft. – elkészítették a 2017. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésüket, melyet a
képviselők elfogadtak.

mérlegbeszámolók

A képviselő-testület elfogadta a Szentendrei
Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. 2017. évre
szóló mérleg- és eredménybeszámolóját 3,61
millió Ft adózott eredménnyel, a Szentendre
és Térsége TDM Nonproﬁt Kft. beszámolóját

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

1,9 millió Ft adózott eredménnyel; a Városi
Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. 2017. évre szóló
mérleg- és eredménybeszámolóját, kiegészítő
mellékletét és üzleti jelentését 153.2 millió Ft
adózott eredménnyel, amelyből tárgyévi adózott eredmény 42.3 millió Ft, továbbá az Aquapalace Kft. mérleg- és eredménybeszámolóját
(mínusz) -173 403 ezer Ft adózott eredménynyel és a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonproﬁt Kft. egyszerűsített mérlegés eredménybeszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét 0 Ft adózott eredménnyel.

Közbeszerzési eljárás

A képviselő-testület korábbi ülésen elfogadta
a Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. közbeszerzési tervét, mely alapján a társaság megindította az eljárásokat több területen is:
közétkeztetési feladatok ellátása; úthibák
helyreállítása; hulladékgyűjtő jármű beszerzése; kaszálási feladatok ellátása. Ezen közbeszerzési eljárások lezárásáról való döntés
Közbeszerzési Bizottságra való átruházásáról
született most határozat.

Sporttelep-fejlesztés

A Dunakanyar Sportegyesület évek óta pályázik az MLSZ TAo-programján keresztül az
általa bérelt Kőzúzó utcai sporttelep fejlesztésére. Az idei pályázatban egy 50 nm alapterületű, könnyűszerkezetes gazdasági épületre
(nézőtéri férﬁ, női WC és eszköztároló a pályakarbantartó gépek részére) pályáznak.
A Szentendre Városi Sport Egyesület szintén

pályázik TAo-támogatásra az Izbégi Sporttelep teljes körű felújítása érdekében (öltöző,
WC- és raktárépület felújítása, pályavilágítás,
környezetrendezés - térkő lerakás, mobil lelátó építése, 20x30 méteres edzőfelület kialakítása). A testület mindkét pályázat esetében
megadta a tulajdonosi hozzájárulást, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztéséről van szó.

Első világháborús emlékmű

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete pályázatot hirdetett az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, új emlékművek felállítására. Városunk jelenleg nem rendelkezik
első világháborús emlékművel, ezért új emlékmű felállítására nyújtottak be pályázatot.
Az új emlékmű tervezett helyszíne a Turul szobor környezetében lenne, melyhez a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány szóbeli
hozzájárulását adta. A pályázaton az új emlékmű felállításának teljes költségére, vagyis
7,57 millió Ft-ra kívánnak támogatást nyerni.

Új ügyvezető

A V-8 Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. ügyvezetője, Drégely
Miklós munkaviszonya közös megegyezéssel,
2018. június 10. napi hatállyal megszűnik. Új
ügyvezetőnek Wildner Márton Benedeket választották meg június 11-től, 3 hónap próbaidővel.
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A közlekedési kultúra
erősítéséért

talán sokan nem tudják, hogy május 11. a Közlekedési Kultúra Napja.
Ebből az alkalomból a magyar Plastiroute Kft. láthatást növelő forgalomtechnikai eszközökkel hívta fel a ﬁgyelmet a toleráns, egymásra
ﬁgyelő, biztonságos közlekedés fontosságára a Barcsay jenő általános Iskola előtt.
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Május 11-én, pénteken pedig újabb akcióval készültek e szemléletmód
erősítésére: a Well reklámügynökség szervezésében iskolás gyerekek
köszönik meg a zebra előtt óvatosan közlekedő autósok ﬁgyelmességét.

Akadálymentesítés
a Partházban

A Partház, köznevén Fehérház akadálymentesítését már régóta tervezi
az önkormányzat, mivel a mozi és az ügyfélszolgálati iroda az első
emeleten kapott helyet, amelyek megközelítése nagy kihívást jelent a
mozgáskorlátozottak számára. Április 23-án Vincze Viktória koordinátor vezetésével egy egyszerűen és praktikusan üzemeltethető, japán
gyártmányú szerkezetet teszteltek a város vezetőinek jelenlétében. Az
önjáró, hernyótalpas felvonóra a kerekes székesek rágurulnak, majd
miután bekötötték magukat, a szerkezetet kézi erővel a kísérők felhúzzák az emeletre, s ott legurulnak róla. Számukra azért jó ez a megoldás, mert a székből nem kell kiszállniuk. A felvonó előnye még, hogy
mobil, tehát máshova is telepíthető. A tervek szerint a depóhelye a
Fehérházban lesz, de szükség esetén átvihető a Városházára is, hiszen
az emeletre vezető lépcsőn ugyanúgy használható.
Vincze Viktória elmondta, hogy a tesztelés jól sikerült, a beszerzési eljárást elindították, mely kb. másfél-két hónapot vesz igénybe.

Teleki Gizella kereskedelmi- és marketingvezető elmondta, hogy a Magyar Plastiroute Kft., mely hazánk egyik meghatározó forgalomtechnikával foglalkozó cége, saját eszköztárával szeretne hozzájárulni a
közlekedés biztonságának növeléséhez. Ennek érdekében gyakran úttörő módon mutatnak be új, biztonságot növelő technológiákat illetve
bekapcsolódnak a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából tartott programokba, és különféle rendezvényeket támogatnak.
A szentendrei akció is egy felajánlás részükről a Közlekedési Kultúra
Napja alkalmából, melynek során újrafestették és piros festékkel tették
láthatóbbá a Barcsay iskola előtti zebrát, illetve kihelyeztek egy sárga
ﬂuoreszkáló kerettel ellátott, gyalogosok jelenlétére ﬁgyelmeztető
táblát is. A Kálvária útra azért esett a választásuk, mert a nagy létszámú intézmény előtt különösen nagy szükség van a gyalogosok és
az autósok kulturált közlekedésére, a toleráns, egymásra odaﬁgyelő
magatartásra.

Új rendőrautó önkormányzati támogatással
Kovács lászló kapitányságvezető még tavaly
jelezte az önkormányzatnak, hogy a Szentendrei rendőrkapitányságnak szüksége
lenne a körzeti megbízottak munkáját segítő,
szolgálati személygépkocsira. Kérését támogatta a képviselő-testület, így sikerült megvásárolni 2,4 millió Ft-ból egy Dacia Sandero

gépjárművet, melynek ünnepélyes átadására
május 7-én került sor a városi rendőrkapitányságon.

Az autó kulcsait Verseghi-Nagy Miklós szentendrei, illetve Loszmann János leányfalui polgármester adta át a kapitányság vezetőjének.

A Szentendrei rendőrkapitányság Leányfalun
is rendelkezik körzeti megbízottal, ezért kisebb mértékben Leányfalu önkormányzata is
hozzájárult a gépjármű megvásárlásához.
Kovács László kapitányságvezető az átadón
elmondta, hogy az ellátási körzet nagysága
miatt óriási segítséget jelent a közrendvédelmi osztály számára az új gépjármű,
különösen a hétvégi rendezvények idején.
A körzeti megbízottak vannak elsődleges kapcsolatban a lakossággal, és az új autó nagy
mértékben javítja mobilitásukat.
Verseghi-Nagy Miklós megköszönte a rendőrség eddigi helytállását, és hozzátette, hogy a
továbbiakban is igyekszenek segíteni a munkájukat, hogy hatékonyan szolgálják a közbiztonságot, növeljék a lakosok biztonságérzetét,
különösen most, a nyári időszakban, amikor a
27 ezer lakosú városunkban sok a nyaraló és
a turista.
A két önkormányzat összefogásával megvásárolt autónak öt éven keresztül lesz üzembentartója a szentendrei rendőrség, ezután a
gépjármű visszakerül az önkormányzatok tulajdonába.
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• Az Eper utca 5. és 15. szám előtt lévő fekvőrendőrökhöz mindkét
irányból egyenetlen úttest veszélyjelző táblákat helyeznek el a biztonságos közlekedés érdekében, a fekvőrendőröktől 50-100 méter távolságban.

városunkban az alábbi forgalomtechnikai változásokat vezetik be a
közeljövőben.

• A Korona és a Pitypang utcában 7,5 tonnás súlykorlátozást vezetnek
be az 1+1 programban épült utcák védelme érdekében.

• Leszerelik a Bükkösparton a Kör utca előtt kihelyezett 30-as sebességkorlátozó táblát, tekintettel arra, hogy a belváros a 30-as zónában
van.

• A rákóczi Ferenc utcában több helyen is szükséges a forgalom elől
elzárt terület felfestése sárga színnel a kapubeállókba való be- és kihajtás megkönnyítése érdekében.

• A Modok Mária téren és a Pismány ABC parkolójában 3,6 méteres
mozgáskorlátozott parkolóhelyet festenek fel, melyet tábla is jelez
majd.

• Egres út – Vörösgyűrű sétány sarok felett lévő 30 km/h sebességkorlátozó táblát leszerelik az egymásnak ellentmondó táblázás megszüntetése érdekében.
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Workshop az ÉmI-nél

A Solar Decathlon Europe egy különleges nemzetközi építészeti verseny egyetemi hallgatók számára. A verseny 2019-es fordulójának
megrendezésére Szentendre nyerte el a jogot. A versenyzők részére
az ÉmI háromnapos tájékoztató workshopot szervezett 2018. április
25-27. között, az első napon fogadást rendeztek tiszteletükre a városházán.

Szentendre jelentkezését a rendezésre 2017-ben fogadta el egyhangú
döntéssel a nemzetközi zsűri. Ennek alapján 2019 nyarán városunk
rendeztheti ezt az egyedülálló eseményt.
A világszerte megrendezett Solar Decathlon versenyen építészhallgatók mérik össze tudásukat: csúcstechnológiát reprezentáló, forráshatékony és mutatós, energiahatékony házakat terveznek, építenek és
működtetnek. A házakat egy bemutató kiállításon építik fel, ahol a
nagyközönség is meglátogathatja a remekműveket. A 10 napos kiállításoknak rendszerint több százezer látogatója van, illetve több milliós
online megtekintése, így Szentendre is felkerülhet az építészeti térképre. A Solar Decathlon küldetése, hogy a diákokon kívül megszólítsa
az iparág, a vállalkozók, kutatók és kormányzati szervek képviselőit is,
mindenkit, akinek szívügye az energiahatékonyság.
Szentendre elsőként kapta meg Kelet-Közép-Európában a rendezés jogát.
A pályázat indítója az éMI (építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonproﬁt Kft.), akik megnyerték az ügynek a Budapesti Műszaki Egyetemet,
illetve Szentendre Város Önkormányzatának elvi támogatását.
A verseny 14 országból (Tajvantól az USÁ-n keresztül európai országokig) érkező résztvevői részére az éMI háromnapos tájékoztató
workshopot szervezett. Az első napon, 2018. április 25-én a diákok

vadgesztenyefák
permetezése

Permetezik a közterületi vadgesztenyefákat májusban. A felhasznált szer a
melegvérűekre nem veszélyes, az eszközökre esetlegesen kijutó permetszer
károsodást nem okoz.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy május 9től – május 30-ig Szentendre város közterületein vadgesztenyefák növényvédelmi
permetezését végezzük.
Permetezéshez felhasznált szer: Dimilin
25 WP dózis: 0,5 kg/ha
Topas 100 EC dózis: 0,5 l/ha
Vektaﬁd A dózis: 2 l/ha
Mospilan 20 SG dózis: 0,4 kg/ha
A felhasználás során kijuttatott szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó
permetszer károsodást nem okoz.
Kérjük, hogy jelezzék felénk, ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő
gyümölcsfa, illetve zöldségfélék (kerítésen belül) találhatók. élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap.

észrevételükkel Szentendre Város Központi Ügyfélszolgálatát keressék:
(Cím: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.;
Tel. szám.: 06-26-300-407;
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu;
Ügyfélfogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; Sz: 816; Cs: 8-16; P: 8-12; Ebédidő: 12-13)
Köszönjük türelmüket és megértésüket!

VÁroSI SZoLGÁLTATó NoNProFIT ZrT.
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megismerkedtek a verseny szabályaival, illetve lehetőséget kaptak a
helyszín és egymás megismerésére. A találkozón a ﬁataloknak Kóbor
Edit, a város protokollvezetője tartott előadást Szentendréről, a befogadó városról.
A nap végén a népes delegációt Verseghi-Nagy Miklós polgármester
köszöntötte a Városházán szervezett fogadáson. A polgármester beszédében kiemelte, hogy Szentendrén, a művészetek városában az építészeket is szívesen látjuk, hiszen az építészet is művészeti ág.
Szentendre mindig is támogatta az úttörő jellegű elképzeléseket, megoldásokat, és a hagyományok megőrzése, tisztelete mellett modern,
újra nyitott és környezettudatos város is.

Hajléktalanellátás
a Gondozási Központnál
Tisztelt Polgárok!

A Szabadkai utcai Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és nappali melegedőjét 2018.
május 1-től a Gondozási Központ Szentendre
működteti.

Az épületben az alábbi szociális ellátásokat
működtetjük:
• Hajléktalanok éjjeli menedékhelye nyitvatartási idő: minden nap 17.00-07.00 óra.
• Nappali melegedő nyitvatartási idő: munkanapokon: 09.00-15.00 óra
Az épületet a köztes időkben (07.00-09.00 és
15.00-17.00 óra) minden ellátottnak el kell
hagynia, hiszen ekkor kerül sor a szellőztetésre és az egész épület fertőtlenítő nagytakarítására.

A szállón csak teakonyha működik, így a gondozottak nem főzhetnek. A körülmények nem
adottak hozzá, illetve tűz- és balesetveszélyes
is lenne.
Közegészségügyi okok miatt a szállóra főtt
ételt, nyers húst stb. nem lehet bevinni. E helyett melegíthető konzerveket kapnak az azt
igénylők, amely egyszer használatos műanyag tányérban kerül kiszolgálásra.
A gondozottak részére váltóruhát biztosítunk,
adott a fürdés és a ruha mosatásának lehetősége is. Hetente egyszer itt helyben, az orvosi
szobánkban orvosi rendelés is van.
Az ellátottak rendelkezésére áll két db nagy
méretű, zárható hűtőszekrény, amelybe névvel, dátummal ellátva és becsomagolva kerülnek be a szociális munkás segítségével az
élelmiszerek.

Fotó: Paraszkay György
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A higiénia fenntartása érdekében csak és kizárólag egy lepedő, kispárna és egy takaró
maradhat az ellátottak ágyán, amit mosni tud
a takarító személyzetünk.

Aki adományozni szeretne, az alábbiakkal
tudja segíteni a fedél nélkülieket: konzervek,
mosható pokrócok (nem paplan, mert az kidobásra kerül), lepedők, kispárnák, törölközők.
Kérjük, ha segíteni szeretne, ezekkel támogassa a rászorulóinkat, hogy egy tisztahigiénikus és előírás szerinti hajléktalanellátást tudjuk biztosítani a városban!
érdeklődni lehet:
HAJLéKTALANoK éJJELI MENEDéKHELyE
éS NAPPALI MELEGEDőJE
2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.
Kiss Ádám szállóvezető 06/20-310-9345

KECSKéSNé SIPoS ANDrEA, INTéZMéNyVEZETő
GoNDoZÁSI KÖZPoNT SZENTENDrE

2018 | május 14.

rendhagyó tanóra
áder jánossal a református
Gimnáziumban

KÖRNYEZET
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A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét előadásaihoz, április 23-27. között több mint 1500 általános és középiskola csatlakozott, köztük a
Szentendrei református Gimnázium diákjai. Az előadások témakörei
a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré szerveződnek. Az EMMI kezdeményezésére
három éve indult program fővédnöke idén is Áder János köztársasági
elnök, aki tartalmas és érdekes előadásával Szentendrén is a legaktuálisabb globális problémákra hívta fel a ﬁgyelmet. Mindezt humorral,
játékos és interaktív formában, mellyel közelebb kerül a most felnövő
generáció a mindenkit érintő témákhoz.
A gimnázium kápolnájában rendezett előadásra városunk vezetői is
meghívást kaptak, akik a klímaváltozással, vízgazdálkodással, környezetszennyezéssel, energiagazdálkodással kapcsolatos kvízben is aktívan részt vettek. A kvízjáték mellett egyszerű és nagyon látványos
„kísérletekkel” szemléltették a diákoknak a bolygónkat, létünket fenyegető ökológiai veszélyeket.
A hallgatóság olyan kérdésekre kapott választ, mint kevés vagy sok a
víz a Földön, percenként hány műanyag palackba csomagolt üdítőitalt
vásárolunk világszerte, hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat, meddig fokozható még a szén-dioxid kibocsátás, meddig használhatjuk a fosszilis energiaforrásokat, milyen alternatívák mutatkoznak
az energiatermelésre, hogyan ellensúlyozhatjuk a mértéktelen környezetszennyezést.

Fotók: Paraszkay György

Az idei Fenntarthatósági témahét keretében áder jános köztársasági
elnök tartott előadást a Szentendrei református Gimnázium diákjainak április 24-én.
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Sörmajális Ister sörrel, örökzöldekkel
és ﬁatal tehetségekkel
KULTÚRA

Az április végi, május elejei nyárban „teltházzal”, nagy sikerrel zajlott a Szentendrei Sörmajális. A négy nap alatt a nagyszínpadon
több mint tizenöt nagykoncert, sok-sok
pódium-produkció és fantasztikus sörkínálat
várta az idelátogatókat. A remek idő nagyon
sok látogatót csalogatott a koncertekre,
fantasztikus bulit csapott a Stoned, marót
viki és zenekara, a maszkura és a tücsökraj,
a Kiscsillag és a Blahaluisiana. május elsején
a koncertsorozatot a kirobbanó energiájú
Fish! zárta.
Az időjárás kegyes volt a szervezőkkel, mindössze hétfő este lepte meg a fesztiválozókat
egy hűvös zivatar. A többi napon nyári napsütésben, jóféle sörök társaságában, kora
délutántól késő estig változatos zenei kínálattal találkozhattak a Sörmajálisra érkezők.

Fotók: Deim Balázs

A szentendrei civil szerveztek és egyesületek
is helyet kaptak a rendezvényen, ahol a hagyományos főzés mellett a szentendrei sportegyesületek bemutatóját is láthatta a
közönség a Dunakorzón. A DMH-ban lehetett
sakkozni Tusák József sakkmesterrel, de volt
Tarot-kártya és oldtimer – youngtimer bemutató is. Nemcsak sör és fröccs, de lelkifröccs
is várta a Teddy Beer Szentendre standjánál a
látogatókat, akik Dani Zsolt lelkésszel beszélgethettek. A Szentendrei TDM szervezésében

retro-séta, a Nagycsaládosok Egyesületével
gyermekfoglalkozások várták a különböző
korosztályokat.

A programok mellett gasztronómiai élményekkel: hazai, nemzetközi kézműves, kisüzemi és nagyüzemi sörkülönlegességekkel
vártak mindenkit a belvárosba, két helyszínen:
a Dunakorzón és a Dumtsa Jenő utcában.
A Gasztroutcában kulináris élményekkel és
különleges nagyüzemi sörökkel, a Dumtsa
Jenő utcában, a Kézműves Sörkorzón a legkiválóbb kézműves sörök oltották a fesztiválozók szomját. Ezen a hétvégén debütált
Szentendre söre, az Ister, mely rangos zsűri
értékelése alapján vívta aki a városi rangot.
A Fehér Nyúl sörfőzde bársonyos ízű söre a
Dunáról, azaz az Isterről kapta nevét.

A Sörmajális keretében, április 30-án a
II. Szentendrei Nagyszínpad Könnyűzenei
Tehetségkutató verseny adott lehetőséget
a ﬁatal zenészeknek a megmérettetéshez.
A ﬁatal szentendrei énekesek-zenészek
remek produkciókkal kápráztatták el a hallgatóságot, és hozták zavarba a rangos zsűrit.
A ﬁatalok a fellépési lehetőségen túl értékes
nyereményeket nyertek. Az ofﬂine Center
szervezésében zajló verseny után a szintén
szentendrei ﬁatalokból álló Firework együttes
adott remek koncertet.

A verseny eredményei:
SZóLó éNEK KATEGórIA
1. helyezett: Pap janka
2. helyezett: jolis Carmen
3. helyezett: mezei luca
Különdíj: Paládi Attila és Székely Boldizsár
duó
ZENEKAr KATEGórIA
1. helyezett: viGaD
Eredics Vince – harmonika
Zetelaki Gáspár – tambura
Zetelaki Dániel – tambura
Csőke Dávid – hegedű
2. helyezett: G.A.m. GANG
Telegdi Gáspár – harmonika
Csernovszky Márk – billentyűk
Klausz Ádám – dobok
3. helyezett: mcmasters
Fekete Mátyás – gitár
Földi Balázs – dob
Polgár Dániel – basszusgitár
Szatmári Kristóf – szaxofon, ének
Különdíj: lAu QuArtEt
Virág Benedek – gitár
Kapolcsi-Szabó Levente – zongora
Kuti Laura – basszusgitár
Majsai roland – dob
Különdíj: oKAPI
Szczuka Panka – ének
Kuti Laura – basszusgitár
Földi Balázs – dob

Szentendrei Pestisűző Fesztivál
2018 | május 14.
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KULTÚRA

Új, mediterrán stílusú fesztivállal mutatkozik be Szentendre 2018. június 16-17-én. A fesztiválról Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesterrel
beszélgettünk.
mi adta az ötletet egy új fesztivál életre hívásához?
Legújabb fesztiválunkat, a Szentendrei Pestisűző Fesztivált júniusban szervezzük, első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal.
Ahhoz, hogy a város karakterét megőrizzük,
fontos, hogy a mediterrán hagyományokra
építsünk. A saját hagyományokban gyökerező
ünnepnek, fesztiválnak a kuriózumon túl jó közösségformáló ereje van, ezért gondolkodtunk egy új fesztivál megteremtésén. Elsőként
Lehoczky János kovácsmester, iparművész, a
lokálpatrióta tanács elnöke vetette fel, hogy a
szentendrei hagyományokat elevenítsük fel
olyan programmal, melyben városunk egyik
legendás történetű emlékét, a Fő téri Pestiskeresztet állítjuk a középpontba.

milyen legenda kapcsolódik a Fő téri kereszthez?
Szentendre egyik fő szimbólumát, a Kalmárkeresztet a Szerb Kereskedő Társaság emeltette 1763-ban, hálából azért, mert a pestisjárvány pusztítása elkerülte a várost. A hiedelem szerint a halálos vésznek csak egy áldozata volt, akit állítólag fejjel lefelé temettek el
a kereszt alá, hogy a pestis soha ne tudjon
kiszabadulni.

miként lehet ezt a hátborzongató történetet
egy vidám fesztivál kereteibe ültetni?
A Mediterráneumban számos példa van
hasonló fesztiválokra, ahol két alapmotívum
dominál: a gonosz megjelenése majd elűzése,
miközben maga a fesztivál fantasztikus,
fergeteges népünnep. Szentendre is mediterrán jellegű város, ezért vigyázó szemünket az
észak mediterrán térségre, közte testvérvárosainkra, az olaszországi Gubbióra, a dalmáciai
Stari Gradra vetettük, hogy merítsünk az
ottani ünnepi hagyományokból.

Hogyan ünnepelnek testvérvárosainkban?
Gubbióban minden évben, május 15-én megrendezik a Festa Dei Ceri-t, azaz a gyertyák
ünnepét a város védőszentje, Szent Ubaldo
tiszteletére. A gyertyafutáson a felvonulók
végigjárják a város utcáit, felfutnak a meredek, kanyargó gyalogúton az Ingino-hegyre
Szent Ubaldo Bazilikájához. Az útvonal ma is
ugyanaz, mint több száz éve, de a gyertyákat
a 19. század végén többméteres faoszlopok
váltották fel, melyek tetején egy-egy szent
ﬁgurája utazik. A cél, hogy a három szobrot a
három különböző csapat minél gyorsabban
végigvigye a városon, majd naplementéig
feljussanak vele a szent sírjához, a bazilikába.
A szakrális „futóversenyt” nagy eszem-iszom
követi.
A pestisűzés ünnepe a nagy négyes: a Velencei karnevál, Vogalonga, regata Storica, Festa
del redentore egyike. A basilica del Santissimo redentore fogadalmi templomot abból
az alkalomból építtették, hogy az 1576-os
szörnyű pestis végét ért, amelyben 50 ezer velencei halt meg, köztük a nagy festő, Tiziano
is. Minden év július harmadik vasárnapján rendezik a redentore, vagy megváltó fesztivált –

nevezhetjük jóindulattal pestisűző fesztiválnak is.
Mivel Dalmáciában háromszázéves velencei
uralom volt, és a dalmátokat is megtizedelte
a pestis, a velencei szokások is átterjedtek.
Így a redentore ünnepe testvérvárosunkban,
Stari Gradban is megtalálható, természetesen
a helyi hagyományokhoz igazítottan. Az olasz
és dalmát tradíciókat ötvözve rendezzük meg
Szentendrén mediterrán fesztiválunkat.

milyen tematikájú lesz a Szentendrei Pestisűző Fesztivál?
A mediterrán hagyományokat és a kortárs
művészeti elemeket fűztük egybe. A szombati
nap fő eseménye a Szentendrei-szigetről csónakokkal érkező táncosok műsora lesz. A
társulat a veszedelmet megjelenítve, „haláltáncot” ad elő a kereszt körül. Az előadás
közben a Fő térre érkeznek a helyi képzőművészek jellegzetes motívumaiból készített
óriás bábok, melyek segítenek elűzni a halált
a városból. A motívumokat a Vajda Stúdió művészeivel közösen válogattuk. A bábokat erre
az alkalomra a helyi sport- és civil szervezetek, egyesületek „fogadják örökbe”. A nézőknek veszedelem-űző álarcokat osztunk, majd
a program fáklyás felvonulással folytatódik,
melyet a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékeinek fúvószenekara vezet. A fesztivál
idején délutántól késő estig koncertek szórakoztatják a látogatókat.

Kik lépnek fel?
Nagyon nívós műsor állt össze: fellép az elektronikus rockzenét képviselő Altrative, a
Magashegyi Underground, a tudományos
fantasztikus popzenét játszó Supernem,
a szentendrei ska tánczenekar, a Kettő kettő,
a fergeteges bulit ígérő Bohemian Betyars és
a népszerű pop-rock zenekar, az Anna and the
Barbies.

milyen programok lesznek még?
Vasárnap délelőtt vidám hajóverseny zajlik a
Dunán, melyre több kategóriában lehet majd
nevezni a versenykajaktól a gumicsónakig.
A verseny szakmai támogatói Horváth Csaba
többszörös világbajnok és Pétervári Pál világbajnok kenus. Várjuk a versenyzők, családok,
barátok, iskolai csapatok, egyesületek jelentkezését!
rendezvényünk díszvendégei olasz testvérvárosunk, Gubbio zászlóforgatói lesznek. Műsorukat szombaton fél 6-kor, vasárnap délután
2-kor mutatják be.
Izgalmas tematikus programokat szervezett a
TDM iroda is, egyik sétájuk, a „Szentendrei katasztrófák nyomában” a helyi árvíz-tűzvészjárvány helyszíneit járja végig, a másik, az
„Amikor kialszik a fény” Szentendre legsötétebb titkait tárja fel. A borzongás garantált!
SZ. N.
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OKTATÁS

Szeniorképzések
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Pályázat
„jó tanuló – jó sportoló 2018”
cím elnyeréséért.
A pályázat kiírója:
Szentendre Város Önkormányzata

Tisztelt Szenior Hallgatók!
Májusban is érdekes és izgalmas tanulási
programokkal várja Önöket a Szentendrei
Aranykor Központ.
Május 16-án szerdán, 15 órakor a téma
fontossága okán megismételjük Dr. Jászberényi József előadását az időskori társfüggésről.
A helyszín: Szentendre, Dunakorzó 18.
földszinti tanterem.
Május 30-án szerdán 15 órától pedig egy
teljesen új témájú előadásra kerül sor
ugyanott, a címe: Intelligenciatípusok és
intelligenciaműködés időskorban.
(Mindkét előadásra 500 forint a belépődíj)
Várjuk szeretettel a szentendrei érdeklődöket (nemcsak az ötven év felettieket!)
Tanulni sohasem késő!
Aranykor Központ Szentendre

A pályázat célja: Szentendrén lakó, itt tanuló,
de bárhol sportoló, általános és középiskolás
diákok kimagasló tanulmányi és sportteljesítményének elismerése
Pályázhatnak: Szentendrén működő oktatási
intézmények igazgatói a 2017/2018. tanév
eredményei alapján
A cím viselésének időszaka: 2018. október 1.
– 2019. szeptember 30.
Jutalom: oklevél és tárgyjutalom

„Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető cím elnyerésének feltételrendszere

ÁLTALÁNoS ISKoLÁK
1-4. osztály tanulóinak
Tanulmányi átlag: 4,6
Sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny: I. hely
Területi bajnokság/verseny: I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny I – VI. hely
országos bajnokság/verseny I-VIII. hely

5-8. osztály tanulóinak
Tanulmányi átlag: 4,5
Sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny: I. hely
Területi bajnokság/verseny: I – III. hely

Megyei bajnokság/verseny I – VI. hely
országos bajnokság/verseny I-VIII. hely

KÖZéPISKoLÁK
Tanulmányi átlag: 4,3
Sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny: I. hely
Területi bajnokság/verseny: I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny I – VI. hely
országos bajnokság/verseny I-VIII. hely

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a tanuló adatait (név, születési idő, lakcím, iskola/osztály megnevezése)
• a tanuló tanulmányi eredményeit igazoló okiratok másolatát
• a tanuló versenyeredményeit igazoló oklevelek másolatát
• az iskola igazgatójának ajánlását

A beérkezett pályázatokat a Jóléti Bizottság
bírálja el. A bizottság csak formailag hibátlan,
a pályázatok benyújtási határidején belül iktatott pályázatokat bírál el!
A pályázat beküldésének határideje:
2018. június 14. csütörtök 16.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Iktatója, személyesen
vagy postán. A borítékra írják rá: Jó tanuló
Jó sportoló 2018
SoLTéSZ EMESE
TÁrSADALMI KAPCSoLAToKérT
FELELőS rEFErENS

„Én iskolám, köszönöm most neked …”

A vSzC Petzelt józsef Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának diákjai május 4-én ballagtak. mi, tanárok is köszönjük azt a sok-sok örömteli élményt, amit együtt élhettünk át. odaadó szeretettel varázsolt meghitt pillanatokat és nagyon szép ballagási ünnepélyt Pajkosné
réczi Beáta tanárnő, és a mindig segítőkész diákok: tállai Angelika 12.v, Palkó Attila 12.v,
Bodola Botond 12.v, Bánáti olivér 11.v, Bányai Daniella 9.v osztályos tanulók. természetesen
az iskola minden diákja és dolgozója hozzájárult a sikerhez.

A 2017/18-as tanévben negyedik alkalommal került sor a Szabó Károly-díj átadására, melyet
Páliné Szappanos Zsuzsanna ötlete alapján a Szabó Marcipán Múzeum Kft.-vel együtt alapítottunk iskolánk diákjai számára. Minden ballagáskor két olyan tanuló kaphatja meg a díjat,
akik a cukrászmesterség elsajátításában kimagasló teljesítményt nyújtottak, vagy a vendéglátás-idegenforgalom szakirányban jó tanulmányi eredményt értek el, és kiemelkedősen sok közösségi munkát végeztek. A tanulók emberi magatartása is a díjhoz méltó legyen, szakmai
elhivatottságuk, vitalitásuk, szakmaszeretetük példa legyen mások számára. A díj egy szép
oklevél, egy Szabó Károly cukrászmestert ábrázoló plakett és gáláns pénzösszeg, melyet a
Szabó Marcipán Múzeum Kft. vezetője: Keresztes Edit adott át a két kitüntetett diáknak.
A díjazottak:
Haja Vivien 11.C osztályos tanuló
Palkó Attila 12.V osztályos tanuló

„A szárny megnőtt, üresen
áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske az alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”
PÁLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANÁr,
KULTUrÁLIS
ANTroPoLóGUS

MEGHÍVó

A rotary Club Szentendre
tisztelettel meghívja

a roTArT 2017. évi ösztöndíjasainak
jótékonysági Gálakoncertjére.

Vujicsics Tihamér Zeneiskola oltai terme
(Szentendre, Dunakorzó 16.)
május 25. péntek 19.00-20.30

Az ünnepélyes alkalommal a jegy.hu
közreműködésével ösztöndíjban részesült
ﬁatal tehetségek lépnek fel.

A koncert bevételével a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanítási környezetének
javításához járulunk hozzá
az Ön segítségével.
Javasoljuk, hogy 3000 Ft-tal vagy szabadon
választott összeggel támogassa
gyűjtésünket.
Felajánlását örömmel fogadjuk a helyszínen
készpénzben vagy banki utalással a rotary
Club Szentendre 10700440-4424100752000001 számlaszámára.

lurkócia • városi gyereknap • május 27. Czóbel park
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lurkócia, Szentendre gyerekállama idén is megnyitja kapuját a helyi és a
környékről érkező gyermekek és családjaik számára. A Czóbel parkban
megrendezésre kerülő vasárnap most is minőségi szórakoztatást, interlurkócia, Szentendre gyerekállama idén is megnyitja kapuját a helyi és a
környékről érkező gyermekek és családjaik számára a Czóbel parkban. A
színpadon színes programok: koncertek, mese-előadások, kézműves foglalkozások, pihenő-sziget, játszópark, sportprogramok, logikai játékok és
a helyi sport- és táncegyesületek bemutatói várják a látogatókat.

Szentendre egy napra Lurkócia Gyermekállammá alakul át, amit – akárcsak
egy igazi országot – minisztériumok irányítanak majd. A gyerekek nyolc
állomáson tehetik próbára ügyességüket, kreativitásukat, leleményességüket. Az állomásokon pecsétet gyűjtenek Lurkócia Útlevelükbe, amiket
aztán kisorsolnak, és értékes ajándékokat osztanak ki a szerencséseknek.

MINISZTérIUMoK
állatbarátügyi minisztérium – az Árvácska Állatmenhely programja.
Egészségügyi minisztérium – az Egészséges Városért Közalapítvány egésznapos programja a család apraja-nagyja számára.
Sport és Ügyességügyi minisztérium – Felfújható mászófal, 8 akadályos kalandpark,
mini golf, biliárd foci, óriás jenga. óriás „bútorpróba” és népi játékok a Szabadtéri Néprajzi Múzeum együttműködésével.
játszóparkügyi minisztérium – Népi játszótér, kosaras körhintával
Stratégiai játékminisztérium – Tudorjáték – egyedi készítésű fa táblás játékok és sakk
foglalkozás Tusák József sakktanárral.
meseügyi minisztérium – Tourinform Iroda programja. Az Üveghegyen innét, de a Fő téri
kereszten túl, ahol a kurtafarkú malac is túr, rengeteg rejtvénnyel vár mindenkit a Hurrá,
Szentendre! című könyv két főszereplője, Füge és rozi.
16:00 órától Irány a Dunakanyar! könyvbemutató: a Meseügyi Minisztérium vendégei
lesznek Csapody Kinga író és Szalma Edit illusztrátor, az Irány a Dunakanyar! – Utazik a
család mesekönyv szerzőpárosa.
Szörnyügyi minisztérium – Napi szörny készítés – a Szentendre Barátai Egyesület programja. Napiszörnyfestés, szörny készítés és képregényrajzolás Hoover Nórával és Krizbai Gergely Krizbóval.
lazulásügyi minisztérium – ofﬂine Center
Pihenős állomás babzsákokkal, csocsóval, vizes csúszdával, Skanzen óriás bútorokkal,
népi játékokkal.
Információ: szentendreprogram.hu

GyErEKNAP A PArTI MEDVéBEN
május 27. 18:00–20:00 Fagyidíszítő parti – és utcabál a Borsa
zenekarral
Lehet fagyit díszíteni (meg is enni), és szavazni az elkészült
fagyikelyhekre! A legtöbb szavazatot elnyerő fagyiköltemény
alkotója jutalmat kap! A fagyiverseny részvételi díja 400 Ft –
az utcabál természetesen ingyenes!

A Föld napja Szentendrén – Kis gesztusok a természetből
A Föld Napja alkalmából Szentendre város
Önkormányzata és Ferenczy múzeumi Centrum versenyt és kiállítást szervezett a szentendrei és környékbeli óvodák és iskolák
meghívásával. A gyerekek egy-egy land-art
alkotással nevezhettek be, a művek elkészítéséhez most is csak természetes anyagokat
használhattak. A fantasztikusan kreatív alkotásokkal április 20-án mutatkoztak be a
művészetmalomban.
FÖlD NAPI DÍjAzottAK 2018

Óvodás kategória
I. hely:
Nyeremény: 50.000 Ft értékű workshop a
Cellux csoporttal
„Arcok”
Szivárvány tagóvoda – Aranyalma csoport:
Völgyi Borbála, Jeneses Nóra, Havrán Nikolett, Márics Anna, Kozák Emma/ óvónő:
Starkné Kató Ibolya
II. hely:
Nyeremény: 30.000 Ft értékű vásárlási
utalvány a Zöldbolt áruházban
„Kis gesztusok lépten-nyomon”
Egres úti óvoda, Méhecske csoport /
óvónő: Simon Ildikó, Eőry Brigitta
III. hely:
Nyeremény: 20.000 Ft értékű vásárlási
utalvány a Zöldbolt.hu áruházban
„mandala”
Szivárvány tagóvoda, Mókus csoport /
óvónő: Horváth Adrienn

általános iskola – felső tagozat
I. hely:
Nyeremény: 50.000 Ft értékű workshop a
Cellux csoporttal
„virág sincsen, te sem vagy már…”
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola – felkészítő tanár: Szabó éva
II. hely:
Nyeremény: 30.000 Ft értékű vásárlási
utalvány a Medence csoport táskáira
„léptek”
Fiál Varga Áron Barcsay J. Ált. Isk. 7.d /
felkészítő tanár: Varga Anna
III. hely
Nyeremény: 20.000 Ft értékű vásárlási
utalvány a Medence csoport táskáira
„Csiga”
Szent András Általános Iskola 6.a. / felkészítő tanár: Pokorny Attila

Középiskola
I. hely:
Nyeremény: 50.000 Ft Medence csoport
táskavarró workshopján részvétel
„Földbefőtt”
Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, 9.c / felkészítő tanár: Aladics Antal
II. hely:
Nyeremény: ajándékok a Felvarrom.hu-tól
„A tavasz vénája”
Adamik Fanni 11a, radosiczky Alexa 11b,
Gunics regina, 11a – II. rákóczi Ferenc Ált.
Isk. és Gimn., 11.a – felkészítő tanár: Kurucz Petra
III. hely
Nyeremény: ajándékok a Felvarrom.hu-tól
„Hommage á Weiwei”
református Gimnázium, 12.B / felkészítő
tanár: Kun Attiláné Györgyi
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Asszociációk
KULTÚRA

XXXII. évf. | 9. szám

Fotó: Paraszkay György

Pistyur Gabriella: Asszociációk című kiállítása városháza Galériában

Pistyur Gabriella másfél éve felhagyott a selyemkép-festéssel, „teljesen más” képeket fest, mint korábban. Új festményei nem ábrázolnak
semmit, mégis ezeregy dologról szólnak. Közös bennük, hogy szinte
kivétel nélkül valamilyen tájélmény-asszociációt váltanak ki a nézőből,
hogy mit és milyet, az már teljesen szubjektív. Nem az a cél, nem is
lehetséges, hogy azt éljük át, ami a festővel spontán módon megtörtént, amin keresztülment ecsettel a kezében, mint egy „álomutazáson”.
Az interaktív kapcsolat megteremtődése alkotó és befogadó között,
az a fontos, és jelen esetben ez maradéktalanul teljesül is. A jelenséget
– saját műveivel kapcsolatban – Picasso így foglalta össze: „Miként
képzelik azt, hogy a néző úgy élhesse át képeimet, ahogyan én átéltem? A kép hozzám messziről jut el, ki tudja, milyen messziről; kitaláltam, láttam, megfestettem, s emellett másnap magam sem látom,
hogy mit csináltam.” Az elkészült mű tehát alkotója számára is lehet
titkok hordozója.
Pistyur Gabriella itt bemutatott „elsőbálos” festményeivel kapcsolatban egy másik, de ezúttal magyar festő, Gadányi Jenő néhány gondolatát szeretném felidézni. A festő véleménye szerint a forma, tér, szín,
kompozíció, mozgás, ritmus és stílus megoldása, összhangba tétele
adja meg a kép művészi vénáját. A hangsúly az összhangon, más szóval, a harmónia-teremtő képességen van, azon, amivel Pistyur Gabi –
mint adottsággal – eleve rendelkezik. Az elmondottak mellé Gadányi

hozzárendel még egy fontos tényezőt: az erőt, s azt mondja, hogy a
felsoroltak felett „az ’erőnek’ kell uralkodnia, mert csak az erőnek van
meg az a hatalma, hogy összetartsa, a széthullástól megmentse a részeket. Az erő belülről kifelé hatoló feszültség”. Ha hagyjuk, hogy az
itt kiállított képek hassanak ránk, nem lehet nem érezni a Gadányi Jenő
által megfogalmazott erő kiáradását. Ugyanis az a szellemi és spirituális energia, amit az alkotó a művébe beletesz, az sohasem vész el, ellenkezőleg, átáramlik mindazokba, akik annak befogadására készek,
teljen el bármekkora idő is a mű elkészülése és a vele való találkozás
között. Egy hasonlattal élve: a kiállított képek olyanok, mint a titokzatos
mélyből váratlanul magasba törő gejzírek spontán vízzuhataga, szemben az előre megtervezett, szabályozott működésű szökőkutak aláomló víztömegével.
Pistyur Gabriella örömfestőként jellemezte magát, olyannak, akinél a
festés nem foglalkozás, nem célirányos tevékenység, nem keresi és
követi a már kitaposott utakat, ellenkezőleg, saját értékrendje, harmónia iránti igénye szerint enged szabad áramlást a terpentinszagú, üres
vásznakat festékkel beborító boldogság-mezőkre, ahol a vörös szín
életforróságot, akciót, energiát jelenít meg, a kék a végtelent, a
nyugalmat, a csendet, a sárga az éltető fényerőt, az örök élet ígéretét.
A fehér szín pedig egyszerre lehet kifejezője a vidámnak és szomorúnak, a mindennek és a semminek.
A kiállítás az Asszociációk címet kapta, utalva a nézőben a látvány által
kiváltott képzettársításokra. De a címnek van egy másik, a néző előtt
rejtve maradó aspektusa is, amit – felhatalmazás birtokában – szeretnék megosztani önökkel. Amikor Gabi befejezettnek érzi legújabb
festményét (abba nem enged senkit beleszólni, hogy ez mikor következik be), férjével, a szobrász Pistyur Imrével, aki egyébként maga is
szokott festeni, leülnek az új kép elé, és közösen fedezik fel a maguk
számára. Imre akkor találkozik először a képpel, és egy kicsit Gabi is.
Ez az első alkalom, hogy az alkotás feszültségétől immár mentesen,
kívülről tudja szemlélni legújabb alkotását. A párbeszédből, ami arról
szól, hogy ki mit lát, vél felfedezni a vásznon, milyen gondolatok, emlékek jöttek elő, egyszer csak megszületik a címként szolgáló elnevezés. A néha többfordulós keresztelés aktusa akkor ér véget, amikor a
választott képcímmel mindketten egyformán és maradéktalanul elégedettek. Kompromisszum és udvariasságból tett elfogadás kizárva.
A képek címe a Pistyur-házaspár közösen átélt asszociációjának a
végeredménye, és semmi baj sincs azzal, ha ki-ki számára egészen
más tartalmat sugall a látvány.

Szentendrén
elcsábulni

talált pixelek –
Bp. Szabó György és Palotai Gábor kiállítása
2018. május 13. – június 24.
Ferenczy Múzeum, Szentendre

Mi a közös a szexuális és a képzőművészeti
élményben? Az emberek többsége számára
semmi, mert míg az egyiket izgalmasként, a
másikat unalmasként élik meg. Pedig mindkét
esetben ugyanaz az út vezet a valódi (nem rutinszerű) kiteljesedéshez: a határátlépés lehetősége. ritkán, de akadnak olyan művészeti
projektek, amelyek ezt közvetlenül felkínálják
a látogatónak. A most nyíló szentendrei kiállítás ezen ritka kivételek közé tartozik. Két
olyan alkotó munkáit láthatjuk, akik kérlelhetetlen, tiszta szenvedéllyel hatolnak át design
és képzőművészet határain, összezavarva reálist és virtuálist, ilyen módon kiemelve a látogatót a hétköznapok megszokott világából.
A két alkotó, Bp. Szabó György (1953) és Palotai Gábor (1956) a nyolcvanas évek egyazon
szellemi műhelyéből indult. Az Iparművészeti

Főiskola graﬁka szakán ismerték meg egymást, majd mindkettejüket távolra vetette a
sors: Palotait a nyolcvanas években Stockholmba, Bp. Szabót a kilencvenes években
Los Angelesbe. Bp. Szabó a Cleopatra records kreatív igazgatója lett, Palotai saját
céget alapított, melynek munkáival számos, a
design szakma oscar-díjának is nevezett red
Dot díjat nyert.
Aztán valamikor a kétezres években Bp.
Szabó György bement egy felkapott amerikai
könyvesboltba, és a kezébe akadt egy kiadvány, melyben régi barátja, Palotai Gábor munkáit látta. Ekkor fogalmazódott meg benne a
közös kiállítás gondolata. A közös tárlatra,
amely most Szentendrén végre megvalósul,

TÖrÖK KATALIN

A 2018. május 3-án elhangzott megnyitóbeszéd
rövidített változata. (szerk.)

szinte predesztinálta őket munkáik hasonló
gondolati kiindulópontja: a nagyvárosi léthez
kapcsolódó terek, érzések, benyomások, hálózatok újrafogalmazása.
Bp. Szabó György különféle elhagyott, talált,
kapott tárgyakból, hulladékokból új legendákat alkot, apró kreatúráin nyomon követhető
történeteket konstruál. Palotai Gábor viszont
kizárólag digitálisan, mértani pontossággal
hoz létre olyan műveket, mint az odysseuskönyv – és ﬁlm –, amivel bekerülünk egy computer konstruálta térbe, mely azt az érzetet
kelti, mintha Stanley Kubrick ikonikus űrhajójában kalandoznánk.
A tárlat kiindulópontja a pixel, mint legkisebb
egység, mint a közelről megvizsgált város –
vagy szőnyeg – csomópontja, amiből aztán
összeáll az egész kép, a látvány mögötti láthatatlan. Amelyen áthatolva átjutunk egy
másik, ismeretlen világba.
Mindkét alkotóra jellemző a rendszerelvűség,
a sorozatokban való gondolkodás. Közös kiállításuk élvezetes határátlépések sorozata design és képzőművészet között, olyan témák
mentén, mint a nagyvárosi lét vibrálása, a találkozás és elválás performansza. Elcsábulni
az analóg világból a digitálisba és vissza: ezt
kínálja a Ferenczy Múzeumi Centrum különleges tárlata.

Újragondolt Czóbel 3.0
2018 | május 14.

A modern magyar festészet egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg
is ismert egyéniségének állandó kiállítását immár harmadszor rendezte újra a Ferenczy Múzeumi Centrum. Idén Czóbel Béla németországi expresszionizmusa került fókuszba. Az újragondolt kiállítás
május 4-én nyitott újra. A vendégeket üdvözölte: Kassai Hajnal általános igazgatóhelyettes, köszöntőt mondott: Gyürk Dorottya, Szentendre
kulturális alpolgármestere, a kiállítást megnyitotta: Ablonczy Balázs
történész.

KULTÚRA
szítik ki a múzeum törzsanyagát. Közülük is kiemelkedik egy Nyergesújfalun festett tájképe, mely által a fauve-izmus hazai elterjesztéséhez
köthető nyergesi korszaka első alkalommal látható e múzeum falai
között.
Az idei év harmadik nagy meglepetése az az USA-ból, magángyűjtőtől
kölcsönkapott festmény, mely eddig még csak katalogizálva sem volt,
tehát teljesen ismeretlen a Czóbel életműben. A „Gyermekek a réten”
című képet 1904-ben, nagybányai korszakában festette, és biztosan
tudható, hogy ez az eddig ismert legnagyobb kompozíció Czóbel akkori
időszakából.
Az új képek nagyrészt Ausztriából, Németországból, Franciaországból
és a tengerentúlról érkeztek, s számos olyan ritkaság van köztük, melyek még soha, vagy emberöltők óta nem szerepeltek hazai kiállításon.
A legkomolyabb hozzájárulást a Buchheim Múzeum nyújtotta, ahonnan
a három, valóban ritkaságszámba menő, korábban ismeretlen Czóbel
mű érkezett.

Fotó: Deim Balázs

Czóbel expresszionizmusa
és a Die Brücke csoport

A 2018-as újrarendezés is hozott szenzációkat

Czóbel Béla életműve még mindig rengeteg titkot rejt, amibe a harmadszorra felfrissített szentendrei tárlat ismét betekintést ad: az ismert,
valamint a raktárból nemrég előkerült képek mellé most 13, eddig nem
látott festmény érkezett a Czóbel Múzeumba. A művész hosszú élete
során közel ezer képet festett, amelyből több száz elveszett, s a mai
napig ismeretlen helyen lappang. Többek között ilyen lappangó képeket
is láthat végre a nagyközönség májustól Szentendrén. Az előző két
évhez hasonlóan idén is folytatódik az a hagyomány, hogy a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum Czóbel Múzeuma olyan képeket is kiállít, melyeknek mindkét oldalára került festmény – Czóbel vagy
valamelyik kortársa által festve.
A raktár mélyéről előkerült, a korábbi állandó kiállításon eddig nem látott művek mellett idén három festmény másik oldalát tekintheti meg
a látogató: ezek a frissen feltárt képek eddig átfestve, rejtve szunnyadtak. A bergeni szélmalmot ábrázoló kép hátoldalán, a fehérre mázolt
felület alatt egy olyan nonﬁguratív festményt találtak a szakemberek,
melynek felbukkanása – a teljes feltárás után - nemzetközi viszonylatban is szenzáció lesz.
Czóbel korai, posztimpresszionista és fauve periódusa – amit a gyűjtők
és műkereskedők a legtöbbre értékelnek – szintén évről évre kiegészítésre szorul, s ezúttal is kiváló, főműveknek tekinthető alkotások egé-

Tavaly Czóbel hollandiai periódusa kapta a fő hangsúlyt, az idei koncepcióban a festő németországi expresszionizmusa került előtérbe.
Az 1905-ben Drezdában alapított csoport lendületes és újszerű hozzáállása az alkotáshoz nevükben is manifesztálódott: a régit (impresszionizmus) és az újat (expresszionizmus) összekötő hidat fejezi ki.
Czóbel berlini évei alatt, 1919-től 1925-ig követője lett a sajátos életstílusban élő társaságnak, mely szorgalmazta a tudatalatti felszabadítását, és spontaneitást, ösztönösséget, formai redukciót várt el tagjaitól.
A lüktető nagyváros, Berlin, nagy hatással volt Czóbelre: nyüzsgő városképei, szobabelsői érzékletesen tudósítanak ott töltött éveiről.

Czóbel Béla jelentősége

A modern magyar festészet egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg
is ismert egyénisége Czóbel Béla. Pályakezdésétől kezdve, kortársai
által is elismert módon befolyásolta a magyar festészet fejlődését,
ismert volt az európai modernizmus több centrumában. Már huszonhárom éves korában bemutatták műveit Párizsban, majd a Salon
d'Automne és a Salon des Indépendants fauve termének állandó kiállítója lett. A nagybányai művésztelep reformerei közé tartozott, és alapító tagja volt a budapesti Nyolcak csoportnak is, mely csoportból
egyedül ő vált nemzetközileg ismertté.
Czóbel művei – számtalan műgyűjtőhöz kerülve – szétszóródtak a világban, bizonyítva azt, hogy festészete kelendő volt szinte egész pályafutása alatt, ahogy ma is az.
Az új kiállítás a festő pályaszakaszait az életmű kronológiáját követve,
helyszínek szekcióira bontva mutatja be nagybányai indulásától a párizsi fauve korszakon, a Nyolcakhoz való csatlakozásának idején, majd
a hollandiai éveken és a német expresszionisták körében töltött berlini
perióduson át Párizsba való visszaköltözéséig, s végül az életmű zenitjét jelentő Párizs és Szentendre között ingázó hosszú időszakáig.
A kiállítás megtekinthető: 2018. május 5-től 2019 tavaszáig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Prímek Primissima – az NDK (Neue Debreczenische

Kunst) csoportos kiállítása

Megnyitó: 2018. május 18. 19:00, Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
Megnyitja: Pintér Gergő matematikus (Matemorfózis)
Hiányzene:
19:30 Kambodzsai Zenekar (Kambodzsai road Movie új felállás)
21:00 Fair-D feat. Daddy-G: (halál;orgazmus), Verőköltő, Félhó dalok
A kiállítás megtekinthető 2018.06.03-ig péntek, szombat, vasárnap 16-20 óráig.

A prímszámok különleges számok a természetes számok halmazában, csak eggyel és önmagukkal oszthatóak, számuk pedig végtelen sok. Felvetődhet a kérdés, hogy milyen lehet
egy prímszám a képzőművészetben. Mit üzenhet egy prímszám, milyen szín- és formavilággal lehet jelen, milyen vizuális tartalmat közvetíthet.
Azon képzőművészeti kijelentés, hogy egy képet csak egyszer lehet megfesteni, egyszer
lehet megalkotni, utalhat a prímszámok egyediségére, eggyel és önmagával való oszthatóságukra. A kiállítás gerincét az NDK által meghívott művészek tematikus munkái adják,
amelyek mindegyikének kiindulási alapja egy prímszám, ami egyben a kép címe is.

áttörés sikátorinstalláció

Deim Balázs: Astronaut című munkája látható
ez év őszéig a Péter-Pál utcai sikátorban.
A Vajda Lajos Stúdió falán kőkeretben álló
alkotást május 4-én adta át Juhász Kristóf
a nagyközönségnek.
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UgRóKötéL
E d Z őtÁ Bo R
I. turnus: 2018. július 9–13. (9-16 óráig)
II. turnus: 2018. július 30. – augusztus 3.

Helyszín:
Szent András Katolikus Általános Iskola
Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 4.
Részvételi díj: 20.000 Ft (ebéddel)
Előleg: 5000 Ft
Jelentkezés: Lengyel Ibolya edzőnél

20/ 338 2600

2018 | május 14.

Parti Medve Nyári Tábor

Kedves Tavalyi Táborozóink!

Nagy örömmel hirdetjük minden kedves medvebarátnak, hogy idén is megrendezzük a Parti Medve nyári táborát:

2018. július 23–27, naponta 8:00 és 17:00 óra között.

Táborunkban lesz sok-sok minden, úgy, mint tavaly: drámajátékok, kézműveskedés (babragép, kulcsbukósisak és pocsolyakészítő), ﬁlmforgatás
(űrkaland és/vagy szuperhős ﬁlm), és még sok egyéb izgalom várható!
Idén Tatu és Patu szolgáltatja az irodalmi alapot. Aki még nem
ismeri őket, bármikor belekukkanthat egy kötetükbe a Parti Medvében.
A tábort Pásztor Csörgei Andrea és Tóth olivér Artúr drámapedagógus vezeti.
Csörit a Papírszínházas alkalmakról, olivért pedig a Pizsamapartikról és a
szülinapokról ismerhetitek!

A tábor költsége előreláthatólag 28 000 Ft/fő.
A táborra 10 000 Ft/fő előleg beﬁzetésével lehet jelentkezni, legkésőbb

2018. július 1-ig.

Ajánlott korosztály: 7−12 évesek
Jelentkezés és további információ: partimedve@gmail.com

Kedves Szülő!

Szeretnénk két jó és egy rossz hírt közölni! Az
egyik jó, hogy betelt a SZAMBA tábor! A rossz:
hogy a tábor jelentkezését lezártuk, tehát
amennyiben még ajánlanád táborunkat osztálytársaknak, ismerősöknek, akkor kérünk,
hívd fel a ﬁgyelmét, hogy innentől csupán várólistás regisztrációt tudunk elfogadni! :/
Viszont van egy másik jó hírünk is: a SZAMBA
táborra történő nagy érdeklődés miatt július
első két hetére Alapítványunk meghirdet még
két tábort:

jÚlIuS 2-6. oFFlINE ANGol táBor
(SzAmBA folytatása, texasi tanárokkal)
•
ofﬂine, mert az ofﬂine Centerben rendezzük meg (Ady Endre út 6/b)
•
Korosztály: 8-12 év
•
részvételi díj (május 7-től): 20.000 Ft
•
INFo: http://ofﬂinecenter.hu/ofﬂinetabor/
jÚlIuS 9-13. oFFlINE outDoor táBor
(sport-, városszépítő tábor 12+-os ﬁataloknak,
izgalmas programokkal minden hétköznap)
•
Miért oUTDoor? Mert szeretjük az angol
kifejezéseket...:D Másrészt kinti aktív és izgalmas programokat szervezünk. rossz idő esetén az ofﬂine Center lesz a bázis.
•
Korosztály: 12+
•
részvételi díj (május 7-től): 20.000 Ft
•
INFo: http://ofﬂinecenter.hu/ofﬂinetabor/
Kérdés esetén, kérjük, írjon az alábbi címre:
hello@ofﬂinecenter.hu
Vagy hívja a következő számok egyikét:
06 20 352 5357 (Móricz János)
06 20 886 8531 (Barbarics Péter)

TÁBOROK
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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 magyar műgyűjtő, Gerő László kollekciójából
Megtekinthető augusztus 26-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.
utAt NyItNI A SzABADSáGHoz
Ferenczy Béni művészete
Megtekinthető június 24-ig

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
látHAtAtlAN jElENlÉt
Művészet kamaszoknak
Az interaktív tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek közelebb kerüljenek a
kortárs művészethez. Három mű az utazás kiindulópontja. A tárlatot a látogató
kiegészítheti, tovább alkothatja a helyszínen számtalan interaktív lehetőséggel, ötlettel.
Megtekinthető: május 27-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Városháza Galéria
Városház tér 3.
ASSzoCIáCIÓK
Pistyur Gabroella kiállítása
Megtekinthető május végéig, a hivatal
nyitva tartási idejében

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
SzÍNEK ÚtjAI ÉS ÚtvESztőI
rákossy Anikó festőművész kiállítása
Megtekinthető május 18-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APátI ABKArovICS BÉlA FEStőmŰvÉSz EmlÉKKIállÍtáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

ElőADáS

HB PMK
Pátriárka u. 7.

május 16. szerda 18.00
ÍrÓ-olvASÓ tAlálKozÓ
Vendég: Bauer Barbara

május 22. kedd 18.00
tAlálD mEG ÖNmAGAD!
Dr. Csernus Imre előadása
Belépőjegy 2900 Ft
Jegyvásárlás: Líra könyvesbolt, Fő tér 5.
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
május 25. péntek 18.00
EmESE álmA
A Turul királyok a magyar

hagyományban
Varga Tibor előadása
május 26. szombat 18.00
CSáNGÓ jÓtÉKoNySáGI ESt
A PuSztINAI GyErEKEK
táBoroztAtáSáÉrt
Fellépnek: Filibili Együttes
Házigazda: Csoma Gergely csángó-néprajzkutató, szobrász, író
Helyszín: Városháza Díszterme
Kolping Akadémia
Török köz
(bejárat a Péter-Pál u. felől)
május 26. szombat 16.00
Az ErDÉlyI SzáSz NEmzEt tÖrtÉNEtÉről, FElSzámoláSáIG
Dr. Szász István Tas előadása
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
május 25. péntek 19.00
WINEtrEK – BuBorÉK
KÜlÖNKIADáS
Házigazda: Hidegkuti Gergely
ofﬂine Center
Ady Endre u. 6.
mINDENKI FÜGG vAlAmItől!
SzÓlj BE A PAPNAK!
Vendégek: Bese Gergő katolikus pap,
Harmathy András református lelkész,
Pollák Dávid baptista lelkész

KoNCErt

Pótkulcs Szentendre
Fő tér 11.

május 18. péntek 20.00
CItIzEN NAIv KoNCErt
Fellépők: Fábián Franciska, Soós
Tamás, regős Márton, Zámbó Ede,
Lovag roland
A belépés ingyenes
május 25. péntek 20.00
BluE tIPS KoNCErt
Borszukovszky Flóra - ének, gitár,
Makai Máté - gitár, Zsirai András basszusgitár, Heatlie Dávid - dob
A belépés ingyenes

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!)

május 14. hétfő
16.00 ÍGy CSAJoZZ EGy FÖLDÖNKIVÜLIVEL (102’) (16) f: Nicole Kidman, Elle
Fanning
18.00 ÖKoP’ArTy (kisterem)
17.45 HANG NéLKÜL (91’) (16 ) főszereplő: Emily Blunt és John Krasinski
19.30 SZICÍLIAI KÍSérTETTÖrTéNET
(122’) (16) szerelem, fantázia, mafﬁa

május 15. kedd
16.45 HANG NéLKÜL (91’) (16) főszereplő: Emily Blunt és John Krasinski
18.30 VISZoNTLÁTÁSrA oDAFÖNT
(110’) (16) CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 ArCéLEK, ÚTSZéLEK (89’) (12)
Agnes Warda a francia újhullám legendás rendezője és Jr a hipszter fotós
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május 16. szerda
16.00 SZICÍLIAI KISérTETTÖrTéNET
(122’) (16) szerelem, fantázia, mafﬁa
18.05 A BoSSZÚ (108’) (18) - “vadászat” hétköznapi stressz kezelésére
20.00 HÁroM HEGyCSÚCS (94’) (12)
Erőteljes ﬁlm szeretetről és túlélésről

május 17. csütörtök
16.00 VIKTorIA (155’) (16) - A Titanic
fesztivál fődíjas ﬁlmje
18.45 IGAZ TÖrTéNET ALAPJÁN (102’)
(12) roman Polanski ﬁlmje
20.30 A PArTIÁLLAT (105’) (16E) főszereplő: Melissa McCarthy
május 18. péntek
16.00 ÍGy CSAJoZZ EGy FÖLDÖNKÍVÜLIVEL (102’) (16) f: Nicole Kidman, Elle
Fanning
17.45 IGAZ TÖrTéNET ALAPJÁN (102’)
(12) roman Polanski ﬁlmje
19.35 A PArTIÁLLAT (105’) (16E) főszereplő: Melissa McCarthy

május 19. szombat
14.00 SZAFFI (76’) (kn)
15.30 SZICÍLIAI KISérTETTÖrTéNET
(122’) (16) szerelem, fantázia, mafﬁa
17.45 IGAZ TÖrTéNET ALAPJÁN (102’)
(12) roman Polanski ﬁlmje
19.35 A PArTIÁLLAT (105’) (16E) főszereplő: Melissa McCarthy
május 20. vasárnap
13.00 SZAFFI (76’) (kn)
14.30 ÍGy CSAJoZZ EGy FÖLDÖNKÍVÜLIVEL (102’) (16) f: Nicole Kidman, Elle
Fanning
16.15 MÁrIA MAGDoLNA (120’) (12) f:
rooney Mara
18.15 VISZLÁT CHrISToPHEr roBIN
(107’) (12) - A Micimackó születésének
története
20.05 SoSEM VoLTÁL ITT (90’) (16) f:
Joachim Phoenix

május 21. hétfő
14.30 SZAFFI (76’) (kn)
16.00 BEN HUr NEVéBEN (90’) (16)
17.35 ANNA KArENINA - VroNSZKIJ
TÖrTéNETE (138’) (12) - egy nagy történet érintése
20.00 SoSEM VoLTÁL ITT (90’) (16) f:
Joachim Phoenix

május 22. kedd
16.30 A PArTIÁLLAT (105’) (16E) főszereplő: Melissa McCarthy
18.30 A KAIróI ESET (112’) (16) LéLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 HANG NéLKÜL (91’) (16) főszereplő: Emily Blunt és John Krasinski
16.00 HANG NéLKÜL (91’)(16) főszereplő: Emily Blunt és John Krasinski
17.35 A PArTIÁLLAT (105’) (16E) főszereplő: Melissa McCarthy
19.30 VIKTorIA (155’) (16) -Titanic
fesztivál fődíjas ﬁlmje

május 24. csütörtök
16.00 LoVING VINCENT (95’) (12) egyedülálló alkotás
17.45 A FA ALATT (89’) (16) - fekete vígjáték a rossz szomszédi viszonyról - kísérő ﬁlm: AKI BÚJT, AKI NEM (11’) (12)
Schwechtje Mihály ﬁlmje
19.30 SoLo: EGy STArT WArS TÖrTéNET (135’) (15)
országos Természet-és Környezetvédelmi Filmnapok május 25-27-ig
(A ﬁlmek megtekintése díjmentes)
május 25. péntek
16.30 éNEK A FÁK TETEJéBőL (51’)
Zsigmond Attila ﬁlmje
17.30 EGZoTIKUS VADVILÁG - BArANGoLÁS DéLKELET-ÁZSIA SZIGETVILÁGÁBAN (50’)
Matt Hamilton ﬁlmje

18.30 VÍZ ALATTI VADoN: SUDAN (65’)
A vetítést követően vendégünk a ﬁlm
operatőr - rendezője: Sásdi Zsolt
19.40 SoLo: EGy STAr WArS TÖrTéNET (135’) (15)

május 26. szombat
14.45 NéGy éVSZAK A TISZATAVoN
(12’) Gregus Dezső ﬁlmje
KELET éS NyUGAT (52’) (Kelet és nyugat Mecsek vadregényes élete)
Keresztúri Ferenc ﬁlmje
16.00 oZoNEUTAZÁS, INDoNESIA I-II.
rész (104’)
A vetítést követően vendégünk a rendező: Bárány róbert
17.50 ATTENBoroUGH HANGyA
HEGyE (53’) Joe Loncraine és Martin
Dohrn ﬁlmje
18.50 HANG NéLKÜL (91’)(16) főszereplő: Emily Blunt és John Krasinski
20.30 SoLo: EGy STAr WArS TÖrTéNET (135’) (15)

május 27. vasárnap
14.00 SZAFFI (76’) (kn)
15.20 BELLE éS SEBASTIAN 3 (97’) (12)
15.00-18.00 Gyerekﬁlmek a kisteremben - díjmentes belépés a gyerekeknek
17.00 FEHér FArKASoK A SArKKÖr
SZELLEMEI (54’) oliver Goetzl ﬁlmje
18.00 CHrIS MorGAN: TALÁLKoZÁSoK GrIZZLy MEDVéKKEL 2. rész (120’)
Anette Scheurich és Klaus Scheurich
ﬁlmje
20.05 SoLo: EGy STArT WArS
TÖrTéNET (135’) (15)

május 28. hétfő
16.00 IGAZ TÖrTéNET ALAPJÁN (102’)
(12) roman Polanski ﬁlmje
17.45 A PArTIÁLLAT (105’) (16E) főszereplő: Melissa McCarthy
18.00 MŰALKoTÁSoKBA KóDoLT
VÁroSKéPEK – Török Katalin sorozata
19.35 A FA ALATT (89’) (16) - fekete
vígjáték a rossz szomszédi viszonyról kísérő ﬁlm: AKI BÚJT, AKI NEM (11’)
(12) Schwechtje Mihály ﬁlmje

május 29. kedd
16.45 HÁroM HEGyCSÚCS (94’) (12)
Erőteljes ﬁlm szeretetről és túlélésről
18.30 HHHH - HIMMLEr AGyÁT
HEyDrICHNEK HÍVJÁK (120’) (16)
CINEBooK SoroZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.35 SoSEM VoLTÁL ITT (90’) (16)
f: Joachim Phoenix

május 30. szerda
16.00 A FA ALATT (89’) (16) - fekete
vígjáték a rossz szomszédi viszonyról kísérő ﬁlm: AKI BÚJT, AKI NEM (11’)
(12) Schwechtje Mihály ﬁlmje
17.45 HÁroM HEGyCSÚCS (94’) (12)
Erőteljes ﬁlm szeretetről és túlélésről
19.30 IGAZ TÖrTéNET ALAPJÁN (102’)
(12) roman Polanski ﬁlmje

május 31. csütörtök
16.00 SZÖrNyEK éS SZErELMEK (133’)
(16)
18.25 EGy FANTASZTIKUS Nő (100’)
(16E) Legjobb idegennyelvű ﬁlm
- oscar díj 2018.
20.15 KÖNyVKLUB (103’) (12E)
f: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice
Bergen, Mary Streenburger
június 1. péntek
16.00 VIGyÁZZ, KéSZ, MorC! (97’) (6E)
17.45 A PArTIÁLLAT (105’) (16E)
főszereplő: Melissa McCarthy
19.35 KÖNyVKLUB (103’) (12E) f: Diane
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen,
Mary Streenburger

június 2.szombat
14.00 VIGyÁZZ, KéSZ, MorC! (97’) (6E)
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15.45 SZÖrNyEK éS SZErELMEK (133’)
(16) f: - Salma Hayek, Vincent Cassel
18.05 KÖNyVKLUB (103’) (12E) f: Diane
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen,
Mary Streenburger
20.00 EGy FANTASZTIKUS Nő (100’)
(16E) Legjobb idegennyelvű ﬁlm oscar díj 2018.

június 3. vasárnap
14.00 VIGyÁZZ, KéSZ, MorC! (97’) (6E)
15.45 SZÖrNyEK éS SZErELMEK (133’)
(16)
18.05 KÖNyVKLUB (103’) (12E)
f: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice
Bergen, Mary Streenburger
20.00 EGy FANTASZTIKUS Nő (100’)
(16E) Legjobb idegennyelvű ﬁlm
- oscar díj 2018.
június 4. hétfő
18.00 EGy FANTASZTIKUS Nő (100’)
(16E) Legjobb idegennyelvű ﬁlm

- oscar díj 2018.
19.45 KÖNyVKLUB (103’) (12E) f: Diane
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen,
Mary Streenburger

június 5. kedd
16.15 EGy FANTASZTIKUS Nő (100’)
(16E) Legjobb idegennyelvű ﬁlm
- oscar díj 2018.
18.00 A CUKrÁSZ (104’) (16) LéLEKMoZI SoroZAT DunaP’Art Filmklub
20.00 ÍGy CSAJoZZ EGy FÖLDÖNKÍVÜLIVEL (102’) (16) f: Nicole Kidman,
Elle Fanning

június 6. szerda
16.00 SoSEM VoLTÁL ITT (90’) (16)
f: Joachim Phoenix
17.35 A BoSSZÚ (108’) (18) „vadászat”
hétköznapi stressz kezelésére
19.30 KÖNyVKLUB (103’) (12E) f: Diane
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen,
Mary Streenburger

SzeNteNdre
Szentendrét bemutató
festményekről,
tusrajzokról készült
képek
MEZEI SÁNdoR
munkáiból
www.msmester.eu
www.szentendreingold.com
mezeisanka@gmail.com
Mezei Sándor, 06-30-950-4187

Elhunyt
Dr. madarász lajos

értesítünk mindenkit, akik ismerték, hogy a március 15-én elhunyt
Dr. Madarász Lajos – a város volt
főállatorvosa, közegészségügyi kitüntetettje – hamvait szűk családi
körben, a szentendrei református
temetőben örök nyugalomra helyeztük. Emléke bennünk él.
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A molinón: Balogh Anna
VÁROS
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Balogh Anna, a 35-39 éves korcsoportban versenyző szenior úszó hobbiúszóként került a proﬁk közé. Bár még csak egy éve versenyez, azóta
nyolc országos bajnoki címet nyert.

Hogyan indult ez a nem mindennapi sikertörténet?
Nagyon rendhagyóan. Az asztmám miatt javasolta az úszást a gyerekorvosom, dr. Poór
László 14 éves korom körül. Apukám a Katonai Főiskolára vitt edzeni, ahol hobbi szinten
úsztam, bár már ekkor sikeresen szerepeltem
az iskolai versenyeken és a diákolimpián.
Egyetemista koromban napi 4-5 km-t úsztam,
de szintén csak kedvtelésből. A jó vízfekvésem miatt a hátúszás a leginkább testhez álló.
Vékony alkatú vagyok, szinte lebegek a vízen.

A tavalyi masters úszó-világbajnokságon is
indult. Hogyan jutott el idáig?
A masters VB-n való szerepléshez szintidőt
kellett úszni, ezért előtte leigazoltam egy szenior úszó-egyesületbe. rengeteg versenyen
indultam, és meglepetésemre rögtön két
aranyérmet nyertem 100 és 200 méteres hátúszásban a rövidpályás oB-n. Egy éve versenyzem, azóta nyolc országos bajnoki címet
nyertem, valamint különböző vidéki versenyeken is többször állhattam a dobogóra, gyakran
a legfelső fokára.
A világbajnokságig a szentendrei V8 uszodában Zombori regő és Mattesz Csilla foglalkoztak velem, majd szeptembertől Magyarovits
Zoltánhoz, az UTE úszószakosztályának juniorjait tréningező híres szakemberhez kerültem. ő Széchy Tamás mellett kezdett
edzősködni, és már több olimpikon nevelőedzője volt. Sokat javított a technikámon, és nagy
megtiszteltetés, hogy ő foglalkozik velem.
milyen eredményt ért el a vébén?
A világon a 21., az európaiak közül a 12. lettem
a 36 indulóból. Amatőrként ez nagyon jó eredmény. Nagy élmény volt, hogy a saját futamomat megnyertem, és az, hogy ennyi ember
előtt úszhattam.

Folytatta a vB után is az intenzív edzéseket?
Sokat kell edzeni, ha eredményeket szeretnék
elérni. Heti két alkalommal edzek a Komjádi
uszodában, és naponta úszok a V8-ban is, az
edzőm által írt terv szerint. Szerencsére nagyon közel, három percre lakom az uszodától.
Pestre bejárni kicsit nehezebb, de a Komjádi
uszoda múltja, szelleme miatt megéri.

Nem unja még az egyre intenzívebbé álló edzéseket?
Egy pillanatra sem. Egyrészt kiválóan kiegészíti az ülőmunkát, mivel szakfordítóként dolgozom, másrészt a vizes közeg teljesen
kikapcsol. Valószínűleg erre születtem, és
akármennyire is megterhelő egy edzés, akkor
is élvezem.
mire a legbüszkébb?
Alapvetően arra, hogy amatőrként jutottam be
olyan környezetbe, ahova a többiek többnyire
egyesületi múlttal, tehát hogy hobbiúszóból
lettem versenyző.

A családban volt előzménye az úszástehetségének?
édesapám Balogh László festőművész, akiről
talán kevesen tudják, hogy gyerekkorában nagyon szeretett úszni. Egy Dunán rendezett
úszóversenyen az első helyre hozta be a
gyorsváltót.
mit adott Önnek ez a sport?
Az úszás mindig arra ösztönzött, hogy folyamatosan fejlődjek önmagamhoz képest. Ezt a
hozzáállást a munkámban is tudom hasznosítani. Mint említettem, szakfordítóként dolgozom, ahol szintén fontos a proﬁzmus.
Fontosnak tartom, hogy az embernek legyen
egy hobbija, ami állandó megmérettetésre
készteti. Szerintem függetlenül attól, hogy ki

milyen sportágban tehetséges, érdemes energiát fektetni bele, mert ettől kiegyensúlyozottabbá válik, és az egészségéért is sokat tesz.
A szenior versenyzők korukat meghazudtoló
eredményeket érnek el.

Hogyan tovább? milyen tervei vannak?
Szeretnék az új egyesületem, az Újpesti Torna
Egylet színeiben minél több sikert elérni, és
nemzetközi versenyeken is indulni, akár még
nyugdíjas koromban is. Ez nem lesz könnyű,
mert a mezőny egyre erősebb.

Újra Szentendréről rajtol a Salomon ultra-trail® Hungary

A Salomon ultra-trail® Hungary szervezői
tájékoztatják a szentendreieket, hogy 2018.
május 19-20-án rendezik meg terepfutó versenyüket. A verseny rajt-Cél területe a Dunakorzón kerül kialakításra, ezért a
Dunakorzó, a Péter-Pál utca és a lázár cár tér
közötti terület 2018. május 19-én, szombaton 06:00 órától 2018. május 20-án, vasárnap
24.00-ig lezárásra kerül.

A verseny hazánk legnagyobb létszámú és
leghosszabb távú (114 km, 84 km, 54 km, 30
km) terepfutó versenye, 34 országból közel
1000 futó érkezik rá.

Főleg a rajtok (05.20-án éjfél, hajnali 02 óra
és reggel 09 óra) és a beérkezés ideje (05.20án 11:00-20:00) alatt lehet megnövekedett
nézőszámra számítani.
A beérkezés útvonala: Bükkös-part – Kanonok
utca – Fő-tér – Bogdányi út – Lázár cár tér –
Dunakorzó.
A gyerekek (3-11 éves korig) se maradjanak
otthon, hiszen 05.19-én 16 órától a Postás
strandon tartanak futóversenyt nekik, melynek teljes bevételét a Mosolygós Bölcsődésekért Alapítvány kapja.

Az eredményhirdetésre, amely a Dunakorzón
május 20-án este 8 órakor lesz, szeretettel
várnak minden érdeklődőt.

A versenyről itovábbi információ:
ultratrail.hu

Bármilyen kérdésük merül fel, a következő
e-mail címen érik el a rendezőket:
info@terepfutas.hu

Kinizsi futás 2018.
2018 | május 14.

VÁROS

Idén 17. alkalommal rendezte meg a Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesület a Kinizsi futást és családi napot a Postás strandon, 2018. május
5-én. A sporteseményt a Hangya Peti Szeretetbank közreműködésével
rendezték meg, jótékony céllal: a csontvelő transzplantált gyermekek
javára.

A verseny rajtjánál Verseghi-Nagy Miklós polgármester 200 000 forintos támogatást adott át a város nevében a Szeretetbank Alapítvány javára. A támogatást, valamint a Kinizsi futás nevezési díját (összesen
427 000 Ft gyűlt össze) az Alapítvány teljes egészében a csontvelő
transzplantáción átesett gyermekek gyógyulásának segítésére fordítja.
A támogatást Hankó Krisztina vette át az alapítvány képviseletében. A
Szeretetbank Alapítványt Hankó Péter, alias Hangya Peti alapította, aki
maga is átesett a transzplantáción.
Fotók: Sándor Katalin

tűzoltósági hírek

n Lesodródott az útról és fának csapódott egy személygépkocsi
május 8-án, kedden késő délután Szentendrén, a Pomázi úton. A
gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították. A szentendrei hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt.

n Kigyulladt egy családi ház villanyórája április 21-én este Pomázon, a Plébánia utcában. A tűzoltók kiérkezésekor a tűz már átterjedt a száz négyzetméteres épület tetőszerkezetére is, személyi
sérülés nem történt. A pomázi önkormányzati és a szentendrei, fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugár segítségével oltották el
a lángokat, majd vizsgálták át az ingatlant. A ház ideiglenesen lakhatatlanná vált, a benne élő egy ember rokonokhoz költözött.

n Közel ezer négyzetméteres területen izzott a fenyőerdő aljnövényzete április 26-án délután Budakalászon, a Barackos utca
végén. A tűzoltást nehezítette, hogy a helyszínt csak gyalogosan
lehetett megközelíteni, illetve az oltáshoz szükséges vizet több
száz méterről lehetett biztosítani. A pomázi önkormányzati és a
szentendrei, fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugár, illetve kéziszerszámok segítségével oltották el a vastag rétegben beizzott tűlevelet, a munkájukat a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat irányította.

n Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres
faház május 6-án a Kőhegyen. Az épületben nem tartózkodott
senki, személyi sérülés nem történt. A szentendrei hivatásos tűzoltók két vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd vizsgálták át a kiégett ingatlant.
ForrÁS: CSÁMPAI ATTILA TŰ. SZÁZADoS
PEST MEGyEI KATASZTróFAVéDELMI IGAZGATóSÁG, MEGyEI SZóVIVő

21

22

HIRDETÉS

XXXII. évf. | 9. szám

dobos Faipari KFt.
+36 30 934 1133

www.dobosmuvek.hu
www.facebook.com/dobosmuvek
nyitva tartás
Hétfő 15-19
Kedd 8-12
Szerda 8-19
Csütörtök 8-12
Péntek 8-19
Szombat 10-16
Vasárnap zárva

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

A magyar Közút Nonproﬁt zrt. Pest megyei Igazgatóság,
Szentendrei mérnöksége
ÚtÜzEmEltEtő SzAKmuNKáS munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok:
l A mérnökség kezelésében lévő úthálózat kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása,
l téli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke adapterrel felszerelt kombinált gépek vezetése

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

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

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.

moSoly jÓGA
KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga

Minőségi új és használt
ruházat nyílt szentendrén
Szentendre, Kőzúzó utca 5/a

Sok szeretettel várunk mindenkit!

2018 | május 14.
ADáSvÉtEl

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

álláSt KÍNál

A Szentendrei Kulturális Központ
diákmunkára keres 18 éven felüli
jelentkezőket elsősorban a július
6. és augusztus 17. között megrendezésre kerülő Szentendrei Teátrum és Nyár 2018
rendezvényeire, továbbá őszi, téli,
tavaszi programjaira. Feladatok:
nézőtéri ügyelet, jegyszedés, díszletpakolás, szórólapozás, takarítás. A jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal a
lindenberger.dora@szentendre.hu
e-mail címre várjuk!

A Parti Medve könyvesbolt, kávézó és
galéria vidám, maximalista munkatársat
keres. Jelentkezni, fényképes önéletrajzzal kizárólag a
partimedve@gmail.com címen lehet,
május 22-ig.

Szentendrei cukrászdánkba pultos kollégahölgyet felveszünk. Tel. 06-30-9402652.

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

Szentendrei Állatkórházba recepciósaszszisztenst keresünk. Szakmai tapasztalat előnyt jelent. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a drszolnokijanos@gmail.com címen kérjük.

HIRDETÉS
Szentendrei irodába adminisztrátort keresünk. Önéletrajzokat az
info@alukov.hu e-mail címre várjuk.

Magatehetetlen édesanyám mellé keresek tapasztalattal rendelkező, jó erőben
lévő ápolót/gondozót, aki néha esténként tudna engem helyettesíteni. Tel.
06-70-222-2794, Jármy orsi.
EGéSZSéG
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

KIADÓ lAKáS

Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba
férﬁ részére. Tel. 06-20-242-0927.

Biztos egzisztenciával rendelkező ﬁatal
pár kiskutyával kiadó lakást/házat keres
a belváros közelében minimum 2 évre.
Tel. 06-70-670-6700.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Kiadó Szentendre belvárosában részben
felújított, külön bejáratú, emeleti lakás.
Tel.: 06-70-417-1237.

lAKáS, INGAtlAN

A Bükkös- patak közelében családi ház
eladó, a telken egy másik, különálló, 78
nm alapterületű kétszintes ház építési
engedélyével, komplett tervdokumentációval. Ára: 87 millió Ft. Tel. 06-30-9510803.

oKtAtáS

Németnyelv-oktatás minden korosztálynak, valamint korrepetálás általános iskolásoknak a belvárosban. Tel.
06-30-799-9155.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
GÁBor ESZMErALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30-898-5720.

SzolGáltAtáS

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

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

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.
Ház körüli munkát vállalok: medencetakarítás, fűnyírás, favágás stb. Tel. 0630-308-7613.

ÜDÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-4942550.

Wellness Bükfürdőn: az Apartman
Hotelben egy hetes üdülési turnusok
június 6-12. és 13-19. között, 2-3 fő
részére alkalmas, másfél szobás
lakosztályban 25.000 Ft-ért eladók.
Tel. 06-20-355-4887.
Támogatási lehetőség
– EGy ÚJABB rEMéNySUGÁr
AZ ÁrVA KUTyÁKNAK

Kérjük, látogass el a lenti linkre
és szavazz a Szentendrei
ÁrVÁCSKA Állatvédő Egyesületre!
Akár 1,5 millió forinthoz juthatunk
a szavazataitokkal
és a megosztásaitokkal!
http://www.foresto.hu/hu/
menhely-palyazat/szavazas/…
MÁJUS 25-ig lehet szavazni!
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