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Art Capital 2018

Ezen a nyáron Szentendre
újra a kortárs művészet
központjává válik. 
Gulyás Gáborral, 
a Ferenczy Múzeumi 
Centrum igazgatójával 
az idei fesztiválról 
beszélgetünk. 
9. oldal

A molinón: 
Békési Karina

Békési Karina, a Móricz
gimnázium diákja 
64 kg-os súlycsoportban
ökölvívó ifjúsági magyar
bajnok lett 2017-ben.

20. oldal

ÉS VIDÉKE



VÁROS XXXII. évf. | 10. szám2

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 +36-30/621-
2600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István 

szentendrei járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-me-
gyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-ja-
rasi-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    
Szentendrei gyógyszertárak
2018 JÚNIUSI ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1.. T: 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár, 
Kanonok u. 4. T: 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár, 
Fiastyúk u. 11. T: 505-779
Csütörtök Vasvári Patika, Sas u.10. T: 303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár, 
Dózsa Gy.u. 20. T: 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár, 
Kálvária u.33. T: 787-796
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap 21 órától ügyeletes
Június 3. Ulcisia Gyógyszertár
Június 10. Kálvária Gyógyszertár
Június 17. Pismány Gyógyszertár
Június 24. Napvirág-csepp Gyógyszertár

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

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

árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

KÖzÉlEtI És KulturálIs lAP 
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Grafika: Krizbo 
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó: 
Solymosi Heléna ügyvezető   
Szerkesztőség:  
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 
Lapzárta: június 1. 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
Hétfőn és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között    
Nyomda: PharmaPress  
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
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Index:  PFH/88/1987  ISSN 0239-068X  

közérdekű

szentendre 
És vIdÉKE

pályázat

pályázat

szentendre város Önkormányzat pályá-
zati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére: 

Cím Pitypang u. 6368/5 hrsz.
Telek területe 532 m2

Ingatlan-nyilvántartási 
megnevezése kivett, beépítetlen terület
Övezeti besorolás Lke/2-övezeti (lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár 10.610.000 Ft
Pályázati biztosíték 1.000.000  Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
2018. június 21. 9 óra 00 percig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. 
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán
vehető át.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Kedves olvasóink!

szerkesztőségünk elköltözött!

Új címünk: 
szentendre, Péter-Pál utca 1.

Elérhetőségeink változatlanok:
szevi@szentendre.hu
26 / 505 120 

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

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 szoci-
ális helyzet alapján történő bérbeadásáról.
Szentendre, Károly u. 6. IV. em. 15. , 55 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos önkormányzati öröklakás szoci-
ális helyzet alapján történő bérbeadásáról.

Cím
(Szentendre) Alapterület Komfortfokozat Lakás állapota Bérleti díj

minimum
Kálvária u. 24.
B. ép. I. em. 4. ajtó 42 m2 komfort rendeltetésszerű üres 10.215 Ft/hó
Károly u. 12.
IV. em. 13. ajtószám 55 m2 összkomfort rendeltetésszerű üres 19.109 Ft/hó
Károly u. 6.
IV. em. 15. ajtószám 55 m2 összkomfort 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
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Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárbeSzéd a VároSréSzeKért
konzultációsorozat következő eseményeire:

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Szentendre jövője
közös ügyünk,

csatlakozzon Ön is!

május 28. hétfő 17:00 Püspökmajor I. (4. körzet) Széchenyi tér 8. mögötti játszótér
május 30. szerda 17:00 Izbég II. Kopjás park
június 11. hétfő 17:00 Kertváros és külterület Kőzúzó utcai fociálya
június 13. szerda 17:00 Pannónia I. Ericsson játszótér (Honvéd utca)
június 25. hétfő 17:00 Sztaravoda Oázis mögötti park
június 27. szerda 17:00 Lászlótelep II. Szmolnyica sétány, fitneszpark

Izbégi utcafórum
Izbégen, a Kisbán-háznál tartották az utcafórum újabb állomását 
verseghi-Nagy miklós polgármester és dombay zsolt önkormányzati
képviselő részvételével május 14-én.

A lakók szerint a körzetben szükség lenne több utca felújítására 
(pl. Szegély és Kapisztrán utcák), illetve járdaépítésre és -javításra.
Kérték a Kapisztrán utcában a Gellért utcai becsatlakozásnál lévő 
lépcsősor javítását. 
Többen egyetértettek azzal, hogy a környéken lévő fekvőrendőrök na-
gyon magasak. Forgalomlassításra (pl. fekvőrendőrre) lenne szükség
a Szentlászlói út végén, s kérték egy tavalyi baleset során kidőlt vas-
oszlopok helyreállítását a balesetveszély megszüntetése érdekében,
illetve szóba került a parkolás kérdése is az iskola környékén.
A nyárfákat több helyen csonkolták a városban, kérték, hogy ezt tegyék
meg a patakparton is, mert sokan allergiásak rá. Egy lakó elmondta,
hogy a Pásztor utcai lakosok szeretnének fákat ültetni. Már megkeres-
ték az önkormányzat zöldreferensét, aki adott javaslatokat a fafajtákra,
de a hirtelen jött nyár miatt őszre halasztották az ültetést. A lakók vál-
lalják a fák elültetését, gondozását, az önkormányzattól a fák megvá-
sárlását, a gödrök kiásását kérik. 
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Pormentesítés 
A nem szilárd burkolatú útfelületekről renge-
teg por kerül a környező lakóházakra, növé-
nyekre. Ennek megakadályozására az
önkormányzat új alkalmazást próbált ki több
földúton is 2017-ben. A módszer mindenhol
bevált, az eljárás következtében a keletkező
por mennyisége jelentősen csökkent. A Te-
mető utcában június 1-jén, pénteken 9:00-től
kerül sor a pormentesítésre, az időjárás függ-
vényében.
A tevékenység nem jár forgalomlezárással. 
A kipermetezés után a permetanyag felszára-
dása után azonnal használható az útfelület. 
A pormentesítés folyamata során használt
anyagok nem károsítják a gépkocsikat, és az
egészségre nem károsak.

több mint száznegyven katona tett ünnepé-
lyes honvédesküt 2018. május 18-án az mH
Altiszti Akadémián. Az ünnepségen a már-
cius 5-én illetve az április 8-án bevonult
szerződéses legénységi állományú katonák,
valamint pályakezdő tisztek mondták el foga-
dalmukat.

A Magyar Honvédség „legifjabb” katonáit
Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti
Akadémia parancsnoka köszöntötte. „Az aka-
démia egyik legnagyobb ünnepe a mai: azok
a katonák, akik régebb óta viselik az egyenru-
hát, mindig meghatódnak azon, amikor a szer-
vezet újdonsült tagjait látjuk, halljuk esküt

tenni. Ez az eskü valóban egy életre kötelez.
A magyar katona mindig helyt állt, bármilyen
történelmi korból hozunk is példát. 1100 éve
él nemzetünk a Kárpátok lábainál, és a magyar
katonák mindig becsülettel tettek eleget es-
küjüknek, és akár „életük árán is megvédték a
hazát” – mondta a parancsnok, majd hozzá-
tette: „Legyenek büszkék arra, hogy olyan
haderőben fognak tényleges szolgálatot tenni,
amely egy nagyütemben fejlődő hadsereg. A
Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Programban térségi-régiós kiemelt haderő
lesz a Magyar Honvédség, melynek önök 
építőkövei lesznek.”
szöveg és fotó: Duruczné Téglás Dóra fhdgy.

legyenek büszkék a katonai szolgálatra

Újra Bükkös takarítás
A Bükkös-Partiak Baráti Köre Egyesület
és  zakar ágnes önkormányzati képviselő
szervezésében újra Bükkös-parti tavaszi
nagytakarításra került sor május 12-én.

A Bükkös-patak és a körülötte lévő lakó- és ter-
mészeti környezet védelmének célja hozta létre
2004-ben a Bükkös-partiak Baráti Köre Egye-
sületet több fiatal család összefogásával. Sok
minden változott azóta. Az akkori problémák:
elhanyagolt, szemetes környezet, gondozatlan
játszótér, úgy érzem, mára meg- oldódtak, de
adódtak új feladatok, kihívások az itt élők szá-

mára. Nagy örömömre 2014-ben Aba-Schusz-
ter Panni vette át és irányította az egyesületet,
majd idén, 2018-ban két kisgyerekes anyuka,
lelkes patakvédő: Fülöp-Pocsai Berta és Sági-
Láng Beáta vállalták az egyesület életben tar-
tását, közösségi programok szervezését a
patakpartiaknak. Már szerveztek Szomszéd
ünnepet, május 12-én pedig egy hagyományos
tavaszi Bükkös patak takarítás zajlott a Bükkös
Egyesület és az Önkormányzat szervezésében.
Köszönjük a VSZ ZrT-nek, Szebeny Ferencnek,
Mandula Gergelynek, hogy konténerekkel, esz-
közökkel segítették az akciót, és a lakóknak,
hogy eljöttek felhívásunkra.
A magam részéről, az egyesület egyik alapító-
jaként szívesen és örömmel állok az új veze-

tés mellé, és támogatom a patak mentén élő
közösség összefogására megfogalmazott
remek programterveket. Figyeljék, kövessék
és vegyenek részt a megújuló Bükkös Egyesü-
let programjain, hiszen a Bükkös patak sétá-
nya százak kiránduló-, kerékpározó-, sétáló, és
nem utolsósorban, lakóhelye.

ZAKAr áGNES ÖNKorMáNyZATI KéPVISELő

Első közös pataktakarításunk kevés szemétről
és sok beszélgetésről szólt. Szervezzük és vár-
juk a következő közös programunkat egy nyár
esti beszélgetést Hamvas Béla egyik művéről.
Az őszi tervek és teendők a meglévő fák védel-
méről és újak ültetéséről fog szólni.

SáGI-LáNG BEáTA

A Bükkös-patak egy Szentendrét átszelő zöld
folyosó, melyet nem csupán szépsége miatt
szeretünk és óvunk, de a természetes környe-
zet rengeteg növénynek és állatnak ad otthont.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy ezeket
megismertessük a gyerekekkel. Szeretnénk,
ha a patakpart lehetőséget adna a fiatalok szá-
mára újra közel kerülni a természethez, izgal-
mas programok, mezítlábas ösvény, tankert
formájában. A növényállomány védelmét és
megőrzését szintén kiemelt feladatként kezel-
jük, ezért szervezzük az őszi faültetést. De
mindennek csak jó hangulatban, egy össze-
tartó közösségben van értelme, így reméljük,
sokan csatlakoznak majd esti beszélgetése-
inkhez, piknikeinkhez is.

FÜLÖP-PoCSAI BErTA

MEGHÍVó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
az Egres úti híd ünnepélyes átadására
2018. június 8-án, pénteken 17.00-kor
Helyszín: Szentendre, Egres út

A hidat átadja: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Négyessy Katalin
és Gyürk Dorottya önkormányzati képviselők

Az ünnepi átadóra szeretettel várjuk a helyi lakosokat!

Visszajelzés, bővebb információ:
Önkormányzati Kommunikációs Központ: sajto@szentendre.hu
Solymosi Heléna: 06 20 318 9578, solymosi.helena@szentendre.hu
Mózes Ildikó: 06 20 340 0670, mozes.ildiko@szentendre.hu
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Újabb forgalomtechnikai 
változások
városunkban az alábbi forgalomtechnikai változások bevezetéséről
döntöttek.

• A Szatmári–Mathiász utcák, illetve a Tómellék–Mathiász utcák ke-
reszteződésében a sebesség korlátozása és a balesetveszély elkerü-
lése érdekében több változtatást is terveznek. Az alárendelt
szakaszokon a kötelező felállási vonalak előtt 5-5 méterre csavaroz-
ható lassító küszöböt helyeznek ki 10 km/h sebességhez tartozó kü-
szöbmagassággal, 5 méter szélességben. A Szatmári és a Tómellék
utcákban, a csomópontok előtt 50 méterre egyenetlen úttestet jelző
táblákat helyeznek ki mindkét irányból. A Szatmári utca alsó szakaszán
pedig két keresztmetszeti szűkítést is terveznek: a 32. és a 38-40.
szám előtt. 

• A Kálvária téren, a zöldfelületen való parkolás megakadályozása ér-
dekében megtiltják az útpadkán történő megállást. A tiltó táblákat a
Kálvária térre, illetve a Kálvária tér – Kálvária út sarkára helyezik ki.

• A Mátyás király utcában a zöldfelületen való parkolás megakadályo-
zása érdekében táblát helyeznek ki az útpadkán történő megállás 
tiltására. 

• A Liliom utcát keresztező Patak, Móricz Zsigmond és Gyöngyvirág
utcák előtt lecsavarozható lassító küszöböket helyeznek el 4 méter
szélességben, 20 km/h sebességhez tartozó küszöbmagassággal a
sebesség korlátozása és balesetveszély elkerülése érdekében. A 
küszöbök előtt „Egyenetlen úttest” veszélyt jelző táblát állítanak fel
mindkét irányból. 

• A Bimbó utcában, ahol óvoda is működik, az egyirányú utat jelző tábla
oszlopára 20 km/h sebességkorlátozó táblát helyeznek el gyalogosok
jelenlétére figyelmeztető táblával együtt.

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a Magyar Plastiroute Kft. lát-
hatást növelő forgalomtechnikai eszközökkel – Barcsay iskola előtti
zebra újrafestése, figyelmeztető tábla kihelyezése – hívta fel a figyel-
met a biztonságos közlekedés fontosságára a Barcsay Jenő általános
Iskola előtt. Az akcióhoz csatlakozott a Well reklámügynökség is:
szervezésükben a Barcsay iskola tanulói köszönték meg közlekedési
témájú rajzaikkal a zebra előtt óvatosan közlekedő autósok figyelmes-
ségét május 11-én.

Gyerekek a biztonságos közlekedésért
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A távfűtőmű 2018-ban is a tIGáz karbantar-
tásához igazítja saját karbantartó munkálatait
– közölte a városi szolgáltató Nzrt. A munka
2018.06.05-én, kedden hajnali 03.00 órától
06.07-én, csütörtökön 18.00 óráig tart.
Ebben az időszakban a melegvíz-szolgáltatás
szünetel!

TáVFŰTőMŰ TáJéKoZTATó

A 2018-AS NyárI KArBANTArTáSróL

A távhőről szóló 2005. évi XVIII. törvény 40. §
(1) bekezdése szerint a távhőszolgáltató 
jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiz-
tonság veszélyeztetése, a szolgáltatói beren-
dezés üzemzavara esetén, valamint más
módon el nem végezhető munkák elvégzésé-
hez a távhőszolgáltatást – így a melegvíz-
szolgáltatást is – a szükséges legkisebb
felhasználói körben és időtartamban szüne-
teltetni. A törvény (2) bekezdése szerint a táv-
hőszolgáltató köteles az előre tervezhető
karbantartási, felújítási munkák miatti szüne-
teltetés időpontjáról és várható időtartamáról
az üzletszabályzatban vagy a szerződésben
rögzített módon az érintett felhasználókat
előre értesíteni.

A Távfűtőmű az idei évben is a TIGáZ saját há-
lózatán történő karbantartás miatti gázelvétel-
hez igazítja saját, karbantartó munkálatait.

Ez leginkább a felhasználók érdekében 
történik, elsődlegesen szem előtt tartva, hogy
éves szinten, az érintett lakosságnak csak egy
rövidebb időszakban kelljen nélkülözniük a
melegvíz-szolgáltatást.

A karbantartási időszak:

2018.06.05-én, kedden hajnali 03.00 órától,
2018.06.07-én, csütörtökön 18.00 óráig tart.

Ebben az időszakban a használati melegvíz
(HMV) szolgáltatás szünetel!

A karbantartás nem a kazánokra vonatkozik,
hanem a fűtőmű fűtési rendszerére, csőveze-
tékekre és leginkább az elzáró, szabályzó, sza-
kaszoló szerelvényekre. A rendszerben
hozzávetőlegesen 600 elzáró és szabályozó
szerelvény van. A karbantartás során a teljes
rendszert leállítjuk és leürítjük, különben a
szerelvényeket nem tudjuk kicserélni. (Műkö-
dés közben 5 bar nyomás és 60-110°C-os víz
van a rendszerben.)

Célunk, hogy minél biztosabb és kielégítőbb
szolgáltatást nyújtsunk a lakosság részére.
Ehhez szükségesek a karbantartási munkála-
tok, melyhez kérjük a tisztelt lakosság türel-
mét és megértését.

VároSI SZoLGáLTATó NoNProFIT ZrT.

-távfűtőmű nyári karbantartás Gázszünet
2018. június 6-án reggel 7-től este 8-ig
karbantartás miatt szünetel a gázszolgál-
tatás szentendrén, Budakalászon, Pomá-
zon és leányfalun.Az fGsz zrt. és a
tIGáz-dso Kft. értesítése szerint a föld-
gázszállító zrt. (fGsz zrt.) karbantartási
munkálatokat végez a szentendre 2 gáz-
átadó állomáson, ezért 2018. 06. 06-án
07:00 órától 20:00 szünetel a gázszolgál-
tatás szentendrén, Budakalászon, Pomá-
zon és leányfalun.

A szolgáltató kéri, hogy a jelölt időszakban
a gázvételezés szüneteltetésének biztosí-
tása érdekében a fogyasztók tartsák zárt
állapotban a gázmérő előtti főelzárót.  A
gázszolgáltatás problémamentes újraindít-
hatósága érdekében a szakemberek ellen-
őrizni fogják az elzárókat. rendellenesség
esetén  hibabejelentés  a  TIGáZ-DSo Kft.
diszpécserszolgálat 06 80 300-300 ingye-
nesen hívható telefonszámán.A karbantar-
tási munkákkal és gázszünettel járó
kellemetlenségekért a szolgáltatók ezúton
kérik a fogyasztók szíves türelmét és meg-
értését, a szolgáltatás újraindításához
nyújtott segítséget megköszönik.

árvízvédelmi védművek 
karbantartása
szentendre város Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének
eleget téve – folyamatosan gondoskodik a város árvízvédelmi véd-
műveinek karbantartásáról. 

A város feladata a védősáv kialakítása és a kerékpárúton közlekedők
védelme érdekében a védősávban található fák kivágása, a veszélyes
fák kivágása, ártérből történő kiszállítása, darálása, a tuskók és cson-
kok vegyszeres kezelése, az aljnövényzet és bozót kivágása, a kaszá-
lás. A 2 km hosszúságú, 30 000 m2 töltés rézsűn található bozót,
sarjak és aljnövényzet kivágása, legyűjtése, elszállítása, a kivágott fák
és csonkok kisarjadás elleni vegyszeres kezelése folyamatosan tart.
Májusban a Dera patak és a Bükkös patak közötti gáton kezdődtek
meg a fenntartási munkák bozótirtással, fakivágással, kaszálással. 
A feladat a védmű teljes letisztítása és a védmű védősávjában talál-
ható fák, sarjadékok, bozót és bokrok kivágása.
A bozótirtásra, a terület megtisztítására azért van szükség, mert a gát
oldalában, illetve a védősávjában található fák gyökereikkel rongálják
a gát szerkezetét, és magas vízállás esetén a gyökerek mentén víz jut
a mentett oldalra, ezzel a gát állékonyságát veszélyeztetve.A beavat-
kozás megkezdése előtt az önkormányzat favizsgálati, faápolási szak-
véleményt készíttetett. A munkavégzéshez szükséges vízügyi és
környezetvédelmi hozzájárulást a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-
tóság állította ki.A munkák idén mintegy 2 hónapon keresztül tartanak,
a kerékpárút forgalmát hét közben alkalmanként, részlegesen korlá-
tozzák.

földi szúnyoggyérítés
A földi kémiai védekezés május 30-án a napnyugta utáni időszakban
kerül elvégzésre. rossz idő esetén tartaléknapok: május 31 -  június 1.
A földi irtás során felhasznált készítmények: Coratrin, Mosquitox Fog.
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megújul a Hajléktalanszálló
A képviselő-testület tavaly decemberi döntése értelmében május 1-
jétől a Gondozási Központ veszi át a Hajléktalanszálló üzemeltetését
a magyar vöröskereszttől, mely szerint nappali ellátást biztosít 20 fé-
rőhellyel, illetve éjjeli menedékhely szociális szolgáltatást 10 férő-
hellyel (krízisidőszakban további hárommal) a szabadkai utca 11.
szám alatti épületben. 

A rossz állapotú épület felújítása május 7-én elkezdődött, az alábbi
munkálatokkal: járdajavítás, a szálló helyiségeinek burkolása, falak ja-
vítása és festése, vizesedés megszűntetése, a konyhapult, radiátorok
és a villanybojler cseréje, új, kétszárnyú ajtó behelyezése stb.
Az épület felújítása várhatóan június végére befejeződik, a Hő-stopp
Mester Kft. kivitelezésében. A felújítási munkálatok, valamint az új zár-
ható szekrények, a higiénikus és biztonságos ágyak beszerzése előre-
láthatólag 20 millió Ft-ba kerül, melyet a város saját forrásból, a
2018-as költségvetésből finanszíroz.
A tervek szerint a felújítás után működési engedély módosítási kérel-
met indítanak el annak érdekében, hogy a tél beköszöntével bővített
férőhelyszámokkal működhessen az intézmény a rászorulók számára.

mi legyen a menü? 
Újítások a közétkeztetésben
A szentendrei közétkeztetési divízió elégedettségmérő rendszert ve-
zetett be a városi intézmények étkeztetésének minőségi javításáért.

A közétkeztetési divízió fel-
adatkörébe tartozik első-
sorban az önkormányzati
intézmények étkeztetésé-
nek biztosítása, és ezen
felül a városban található
egyéb intézmények, társ-
szervezetek étkeztetése,
kapacitásuk maximális ki-
használtsága mellett. Napi
szinten mintegy 3200 fő el-
látását biztosítják, két
konyhával. A központi-
konyha munkatársai az 
étkeztetési, tálalási felada-
tokat is ellátják, mintegy
700 gyermeket és felnőttet
szolgálnak ki. 
Fontosnak tartják, hogy
visszajelzéseket kapjanak
a szolgáltatásról, ezért az
iskolai ebédlőkben infor-
matikai készülékeket helyeztek el, amelyek segítségével adatokat kap-
nak arról, hogy a gyermekek mely ételeket szeretik. Az adatok
ismeretében, az előírások adta lehetőségek mellett igyekeznek alakí-
tani az étlapstruktúrát.  
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ProLAN IráNyÍTáSTECHNIKAI ZrT. 

sAjtÓKÖzlEmÉNy
oKos városI szolGáltAtásoK fEjlEsztÉsE

A ProlAN Irányítástechnikai zrt. az Európai unió által finanszíro-
zott, a „vállalatok K+f+I tevékenységének támogatása” program 
keretében a vEKoP-2.1.1-15-2016-00022 azonosítószámú pályá-
zatával 198,47 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
EClIPsE smArt CIty – oKos város – rendszerének kifejleszté-
sére. 2018. 04. 30-án a pályázatban leírt fejlesztések befejeződtek,
az EClIPsE smArt CIty rendszer elkészült.

Az új oKoS VároS rendszer az intelligens köz- és térvilágítási infra-
struktúrára építve lehetővé teszi számos új szolgáltatás bevezetését,
amelyek növelik a lakosság életszínvonalát és biztonságérzetét. 
Ezek olyan okos városi szolgáltatások, melyek a település lakóinak
életminőségét javítják a fejlett technológiák alkalmazásával, kame-
rákkal, WIFI hotspot-okkal, szenzorokkal és a közcélú kisfeszültségű,
lakossági elosztóhálózat felügyeletével. Az integrált okos városi
szolgáltatások nagymértékben csökkentik a kiesett ellátási idősza-
kok hosszát, javítják a kisfeszültségű ellátás minőségét, színvonalát,
és jelentősen növelik a településeken élők komfortérzetét. Az okos
(smart) megoldások alkalmazása komplexebb megközelítést ered-
ményeznek a fenntarthatóság elérése érdekében. Az okos városi
szolgáltatásokban a fejlett technológiák ötvöződnek a szenzortech-
nikák alkalmazásával. Ezek közül kiemelkedik a közvilágítás, helyi
fénymérőhöz illesztett, központi, robosztus ki/be kapcsolása, ami
segít a település fényviszonyaihoz igazítani a közvilágítás tényleges
kapcsolásait.  A forgalomszámlálás alapú adaptív fényáramvezérlés
a közvilágítás fényáramát igazítja az utcák forgalmához. A kamera
és WIFI rendszerek a közbiztonság helyzetére és az infrastruktúra-
ellátottságra vannak jótékony hatással. A légszennyezettség-mérők,
meteorológiai szenzorok, zajszennyezettség- és vibrációmérők rend-
szerbe integrálása a lakosok életminőségét javítják. Az elektromos

járművek töltőinek távfelügyelete, diagnosztikai információinak gyűj-
tése, kijelzése a jövő technológiáját teszi emberközelivé. A rendszám
felismerés, járműütközés-detektálás és az üres parkolóhelyek 
detektálása a közlekedési szolgáltatások minőségét javítja.
Az okos városi szolgáltatások fejlesztése során létrejött egy új okos
eszköz, az okos LED meghajtó egység. Ez az eszköz új színfoltot 
jelent a köz- és térvilágítási termékpalettán, magasabb szolgáltatási
színvonalat és költséghatékony megoldást nyújtva. Az ECLIPSE
SMArT CITy funkciónak segítségével a szolgáltatók azonnal érte-
sülnek a kommunális (lakossági) hálózat állapotáról, a feszültség-
kitáplálások minőségéről, hibáiról, az üzemszünetekről és egyéb
problémákról. Nem kell megvárni a lakosok jelzéseit, bosszúságait,
reklamációit, azonnal megkezdődhet az intézkedés a hibák kijavítá-
sának logisztikai szervezésére. Moduláris kialakításának köszönhe-
tően költséghatékony megoldás, mert az igényekre szabottan
telepíthető. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg és 4 fő
számára teremt új munkahelyet. 
A projektről bővebb információt http://prolan.hu/oldal/Smart_City 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Jeney Gabriella, sajtóreferens
(T: +36 20 954-3100; jeney.gabriella@prolan.hu)

sAjtÓKÖzlEmÉNy 
szENtENdrEI szENNyvÍztIsztÍtÓ tElEP 
fEjlEsztÉsE 

A széchenyi 2020 program keretében, az Európai unió illetve 
magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg a
„szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt,
amelynek köszönhetően 2020-ra megújul és korszerűbbé válik a
technológiai szempontból elavult szennyvíztisztító telep. A projek-
tet a Környezeti és Energiahatékonysági operatív Programon belül,
a KEHoP-2.2.2 pályázati konstrukció keretében, 4,917 milliárd fo-
rint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a dmrv zrt.
valósítja meg. 

A fejlesztés megvalósulása által hosszú távon megoldható a telepü-
lés szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a
talajvíz szennyezése és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint
növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének vé-
delme. 
„Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt elszá-
molható összköltsége 5 175 268 813 forint, melyből az európai uniós
támogatás összege 4 916 505 373 forint, a fennmaradó rész hazai
finanszírozású. 
A projekt nyitórendezvényét 2018. árpilis 23-án tartották a DMrV
Duna Menti regionális Vízmű Zrt.-nél, melyet Virág László, a DMrV
Zrt. Vezérigazgatója nyitott meg köszöntőjével. 
A kivitelezési munkák várhatóan 2020 novemberéig tartanak majd,
amelyet követően a projekt lezárására 2020. december elején 
kerül sor. 

A projektről további információkat a www.dmrvzrt.hu weboldalon 
érhetnek el.
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Art Capital
2018
Ezen a nyáron szentendre újra a kortárs mű-
vészet központjává válik. Gulyás Gáborral, a
ferenczy múzeumi Centrum igazgatójával az
idei fesztiválról beszélgetünk.

Immár harmadik alkalommal rendezik meg az
Art Capital Képzőművészeti fesztivált szent-
endrén. mi az, ami már „hagyomány”, s mi-
lyen újdonságok lesznek?
Ez egy fiatal rendezvény, amely bár látványo-
san növekszik, még nem rendelkezik olyan
nagy és szerteágazó gyökérzettel, mint a két-
három évtizeddel ezelőtt indult fesztiválok. De
– a növényhasonlatnál maradva – a talaj ná-
lunk fantasztikusan jó, s nincs hasonló projekt
a régióban, amely beárnyékolhatná az Art Ca-
pitalt. Szépen fejlődünk. Tavaly több kiállítá-
sunk volt s nagyobb közönséget is
vonzottunk, mint az előtte lévő évben. Idén a
tavalyinál is több tárlatunk lesz, s megalapo-
zottan remélhetjük: a látogatószámot is tud-
juk növelni. Az alapokat illetően nincs
változás, hiszen azok továbbra is a tematiku-
san egymáshoz kapcsolódó kortárs művé-
szeti kiállítások. A téma viszont most is új: a
kert ideája. Az Édenkert nyomában cím jelzi,
hogy a megközelítésünk nem annyira prakti-
kus, mint inkább metafizikai és esztétikai.
Nem könnyed kikapcsolódást kínálunk,
hanem tartalmas, egzisztenciálisan fontos
művészeti élményeket. olyasmit, amit túl sok
helyen nem talál meg a látogató – Szentendre
a kivételek közé tartozik. Június 9-24. között
lesznek a programok, a kiállítások pedig jó-
részt egész nyáron nyitva tartanak majd.

Ha csak egy vagy két kiállítást lehetne aján-
lani, mit emelne ki?
Ez nehéz kérdés, hiszen az Art Capital egyik
sajátossága éppen a sok, egymáshoz kapcso-

lódó tárlat. Ezúttal nincs „főkiállítás”, így bár-
miféle kiemelés szubjektív alapú. Nekem a
nemzetközi projektek közül különösen fontos
a dél-afrikai Mohau Modisakeng Passzázs
című kiállítása a Szentendrei Képtárban.
Ennek az előző verziója a Velencei Biennálén
volt látható – ha jól belegondolok, azóta sem
találkoztam jobb kortárs művel. Büszke va-
gyok rá, hogy kiállíthatjuk Magyarországon, s
annak is örülök, hogy emiatt ideutazik a mű-
vész. A hazai alkotók tárlatai közül számomra
különösen izgalmasnak ígérkezik Baksai Jó-
zsef és Nagy Barbara közös kiállítása a Vajda
Múzeumban. Elementáris és fontos projektre
számítok, ami egyrészt aktuális lesz, más-
részt olyan erősen kötődik majd ehhez a vá-
roshoz, hogy nem túlzás kijelenteni: sehol
máshol nem jöhetne létre, csak Szentendrén.
De nagyon igazságtalan dolog mindössze két
kiállítást kiemelni a húsznál is több közül…

A prioritás természetesen a képzőművé-
szeté, de lesznek-e az eddigiekhez hason-
lóan társművészeti rendezvények is?
Természetesen. Ezúttal is bemutatunk egy
jelentős írót – képzőművészként. Tavaly Tol-
nai ottó rajzait csodálhattuk meg, idén
Nádas Péter szentendrei fotóiból rendezünk

szabadtéri kiállítást. Ami az írókat illeti: jön
hozzánk (többek között) Závada Péter, 
Grecsó Krisztián, Karafiáth orsolya, Kemény
István, Kemény Zsófi és Nádasdy ádám is,
zenélni fog Dés András, Hrutka róbert, de 
fellép a London’s Global University Jazz
együttese és a Tudósok is, lesz két tudomá-
nyos konferenciánk, a gyerekeknek múzeum-
pedagógiai tábor. ám ami idén még ezeknél
is izgalmasabbnak ígérkezik, az a filmes
programunk. Június második hétvégéjén 
például egy hatalmas ledfalat állítunk fel egy
hajón, a Dunán, amit a partról nézhet a 
közönség. Jobbnál jobb filmeket – természe-
tesen ingyen. Persze idén is lesznek különle-
ges tárlatvezetések és színházi előadások
(az Art Capital egyik állandó közreműködője,
a táncos Gergye Krisztián például a Modisa-
keng-kiállításhoz készített egy új koreográ-
fiát). Izgalmas időszak lesz.

Úgy hírlik, a múzeumok falain kívül is sok
program lesz…
Igen, sőt kiállítások is. A posta előtti Bizott-
ság-ligetben ezúttal is lesz három public art
munka. olyan kitűnő művészek köztéri pro-
jektjeivel találkozhat ott a látogató, mint
Csurka Eszter, Nagy Barbara és Tóth Eszter. A
térségünk egyik legizgalmasabb grafitiművé-
sze, Slow ezúttal Szentendrén fog alkotni – a
Képtár mögött. Személy szerint nekem külö-
nösen fontos a június 24-i alkalmi, pop up ki-
állítás, amely szándékunk szerint egyfajta
tiszteletadás lesz az éppen ötven évvel ezelőtt
indult Szentendrei Szabadtéri Tárlat hagyomá-
nya és szellemisége előtt. Abban bízom, hogy
ezen a napon sok képzőművész nemcsak a
munkáival lesz jelen, hanem személyesen is
eljön Szentendrére. Egyébként is: Magyaror-
szágon és az államhatárokon átívelő régióban
mindazok számára, akik szeretik a kortárs
képzőművészetet, Szentendre megkerülhetet-
len hely. Ide mindenkinek el kell jönni – leg-
alább egyszer egy évben. Az Art Capital erre
remek alkalom.

rAPPAI ZSUZSA
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A Szentendrei Teátrum ebben az évben az 50. évébe lépett, jövőre ün-
nepeljük fél évszázados jubileumát. Az idei, jubileumi év a Teátrum in-
duló időszakára reflektál. Idén is a hangsúly a fiatalokon, a friss,
különleges produkciókon lesz – mondta el Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester a sajtótájékoztató megnyitóján. A tavaly nagy sikerrel
elindított FrISS-sorozatban művészeti egyetemisták hat produkcióját
láthatja a közönség, ebből két ősbemutatót és egy bemutató előadást
is.
A sajtótájékoztatón a meghívott vendégekkel Vasvári Csaba, a Szent-
endrei Teátrum igazgatója beszélgetett. Elsőként Tompos Kátya, a Te-
átrum idei arca ajánlott a sokszínű programok közül egy csokorral, aki
sokoldalúságát ezen a nyáron Szentendrén is bizonyítja. A Barcsay Mú-
zeum kertjében induló koncertsorozatban lép fel a Borbély Műhellyel,
színészként pedig egy 1947-ben játszódó, szép szerelmi történetben,
a Varsói melódiában játszik együtt Adorjáni Bálinttal.
Unikális előadás lesz a Teátrum és az orlai Produkciós iroda ősbemu-
tatója: Lucas Hnath Nóra II. című drámája. Ibsen Babaházának törté-
netét folytatja a fiatal és máris jelentős amerikai drámaíró. Mi történt
az elmúlt 15 évben, amióta Nóra erővel kiszakította magát a ráírt sze-
repkörből? A találkozások milyen világnézeteket ütköztetnek? A mé-
lyen szomorú drámát rengeteg groteszk és humoros szituációval oldja
fel az író. Erről beszélt a színmű főszereplője, Kováts Adél színművész
és orlai Tibor producer.

Mi és ők címmel kerül színpadra a FrISS programsorozatban Carly Wijs
műve. A rendhagyó előadás a beszláni túszdráma tragédiáját dolgozza
fel sajátos szemszögből. Fehér Balázs Benő rendező, László Lili és Vil-
mányi Benett színművész szerint a darab különlegessége, hogy két
gyerek szemszögéből, eljátszott történeteiken keresztül tárul fel a
megtörtént eset.  
Kárpáti Péter Pájinkás János című művét Tárnoki Márk rendező állítja
színpadra. Az álom és forradalom alcímű darab a társadalom hatalom-
hoz és demokráciához fűződő viszonyrendszeréről szól, a képzelet és
valóság elegyével. A rendező az álomképeket zenében komponálta
meg, a dalokat a Soharóza Kórus adja elő. 
Szintén a FrISS programsorozat keretében mutatják be Carlo Gozzi 
A kígyóasszony című misztikus meséjét. A rendhagyó műfajú színházi
produkció élőzenekarral kelti életre a történetet. A tragikomikus, zenés
színházi mese részleteiről mesélt Varga Bence rendező. A Kígyóasz-
szony a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Zeneakadémia, a
MoME és a Képzőművészeti Egyetem volt és jelenlegi hallgatóinak
közös alkotása lesz.

A Teátrum programjai:

Weboldal: Szentendrei Teátrum
Facebook oldal: Szentendrei Teátrum 

tEátrum 2018 – sAjtÓtájÉKoztAtÓ
Nagy érdeklődés mellett, a budapesti rózsavölgyi szalonban rendezte a szentendrei Kulturális Központ 2018. május 16-án a szentendrei te-
átrum idei programjairól sajtótájékoztatóját. 
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A Szentendrei Pestisűző Fesztivál egy XVIII.
századi városi legendának állít emléket. A Fő
téren álló Pestiskeresztet a város gazdag
szerb kereskedői állították 1763-ban hálából,
hogy a járvány elkerülte a várost. A hiedelem
szerint a halálos vésznek csak egy áldozata
volt, egy fiatal lány, akit állítólag fejjel lefelé 
temettek el a kereszt alá, hogy a pestis ne tud-
jon továbbterjedni. A szombati nap fő esemé-
nye a Szentendrei-szigetről csónakokkal
érkező táncosok műsora. A társulat a vesze-
delmet megjelenítve, haláltáncot ad elő a ke-
reszt körül. Az előadás közben a Fő térre
érkeznek a helyi képzőművészek jellegzetes
motívumaiból készített óriás bábok, melyek
segítenek elűzni a halált a városból. A bábokat
erre az alkalomra a helyi sport- és civil szer-
vezetek, egyesületek „fogadják örökbe”. A
program fáklyás felvonulással folytatódik, me-
lyet a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendé-
keiből álló Fúvószenekar vezet. Vasárnap
délelőtt vidám hangulatú hajóversenyt szerve-
zünk a Dunán. A rendezvény ingyenes! 

A Szentendrei Pestisűző Fesztivál programja-
ihoz kapcsolódva a Szentendrei Lakástárlat
Újjászületés címmel a szentendrei festők ké-
peiből három napos tárlatot rendez a Városi
Vendégházban, június 15. és 17. között.

ProGrAM
Színpad: Duna-korzó, Lázár cár tér

jÚNIus 16. szomBAt

16:00 „szentendrei katasztrófák nyomában” 
árvíz, tűzvész és járvány. Tematikus séta bor-
zongani vágyóknak! 
Indulás a Tourinform Iroda elől. További infor-
máció: iranyszentendre.hu

16:00 AltArIvE 
A zenekar az elektronikus effektekkel megtűz-
delt modern rock zenei stílust képviseli. A
2014-ben összeállt formáció szeretné világ-
nézetét, meglátásait, kérdéseit és a Terem-
tőbe vetett hitét, emellett zeneszeretetét és
dinamizmusát az általa képviselt zenei stílus-
ban kifejezni.

17:30 sbandieratori di Gubbio – Lázár cár tér
A rendezvény díszvendégei Szentendre olasz
testvérvárosának reneszánsz hagyományait
őrző zászlóforgatói. A zenészekből és több
nemzedéket felsorakoztató zászlóforgatókból
álló csapat lélegzetelállító, színes bemutatója
igazi kulturális csemege!

18:30 mAGAsHEGyI uNdErGrouNd 
Alternatív rock zenekar. Stílusukat nehéz ka-
tegóriába sorolni: városi folkzenéjükben gyak-
ran hallhatunk elektronikus zenei hatásokat,
és nem félnek a sötétebb tónusoktól sem.
20:00 A Barakoo Dobkör kíséretével a Szent-
endrei-sziget felől hajókon táncművészek ér-
keznek a Dunán.

20:15 Haláltánc – kortárs performance a Fő
téren. Koreográfus: Grecsó Zoltán, jelmez: Jel-
mez-Art Kft.

21:00 fáklyás felvonulás Szentendre belváro-
sában.
A menetet kíséri a Tihi Wind Band, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola Fúvószenekara.
Karnagy: Czifra Gergely

21:30 suPErNEm
Tudományos-fantasztikus popzenekar. Az or-
szág egyik legjobb koncertzenekara, egyesek
szerint a szórakoz¬tatás „szergejbubkái”. Fül-
bemászó, popos dallamok¬ból, klasszikus,
karcos rockból, punkos vadulásból és modern
gitárzenéből áll össze immár jellegzetesnek
nevezhető stílusa.

jÚNIus 17. vAsárNAP

10:00 Hajóverseny a dunán – Pap-sziget, 
Szentendrei Kajak-Kenu SE

14:00 sbandieratori di Gubbio – Lázár cár tér

14:30 Hajóverseny eredményhirdetése, nyere-
ménysorsolás – Színpad (Duna-korzó)

16:00 KEttŐ KEttŐ táNCzENEKAr
Az instrumentális ska zenét játszó banda
2004 nyarán alakult. Hazánkban egyedül kép-
viselik az igényes tánczenének ezt a műfaját.

18:30 BoHEmIAN BEtyArs 
A magát speed-folk freak-punknak nevező
együttes zenéje egy új, izgalmas keverékké

állt össze: a zúzós punkot, pattogó skát, sodró
pszichedéliát vagy éppen a melodikus témái-
kat fűszerezik magyar, balkáni és cigány dal-
lamokkal. Örömzenéjük magával ragadó
ritmusai kizökkentenek a hétköznapokból, és
beledobnak az önkívület mély vízébe.

19:30 „Amikor kialszik a fény” Szentendre
legsötétebb titkai egy sétába sűrítve. 
Indulás a Tourinform Iroda elől. További infor-
máció: iranyszentendre.hu

21:00 ANNA ANd tHE BArBIEs
A több mint egy évtizede nagy sikerrel zenélő
alternatív pop-rock zenekart a rajongói közön-
sége az undergound szcéna kiskocsmáiból,
klubjaiból ismeri és követi. Ennek fejében a
zenekar mindenét odaadva hal meg estéről
estére a világot jelentő deszkákon. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

HAjÓvErsENy A duNáN
A Szentendrei Pestisűző Fesztivál keretében
vidám hangulatú hajóversenyt szervezünk a
Dunán. 
regisztráció: 08:00-tól (Pap-sziget, Szentend-
rei Kajak-Kenu SE) 
rajt: 10:00-tól, kategóriánként indítva 
Útvonal: – Pásztor rév – Szentendrei-sziget – 
Cél: Kacsakő 
A versennyel nem titkolt célunk tovább erősí-
teni Szentendre és a Duna kapcsolatát, hogy
a folyó, mint helyszín, szerves részévé váljon
rendezvényeinknek. 
Az esemény szakmai támogatója Horváth
Csaba többszörös világbajnok, olimpiai baj-
nok kenus, illetve Pétervári Pál világbajnok
kenus. 
A hajóversenyt öt kategóriában hirdetjük meg:
1. Versenykajak 
2. Versenykenu 
3. Túrakajak 
4. Túrakenu 
5. Freestyle (skiff, kielboat, fakenu, gumiraft,
gumitreck, outrigger, sárkányhajó, paddle, fel-
fújható gumicsónak, gumikajak, gumikenu) 
A versenyre kizárólag kézihajtású vízi eszköz-
zel lehet nevezni! 
Kik nevezhetnek? 
Bárki, aki kedvet érez ahhoz, hogy egy jó han-
gulatú vízi verseny részese legyen. Várjuk 
a szentendrei általános- és középiskolák csa-
patait, sportegyesületek, civil szervezetek,
családok és baráti társaságok jelentkezését.
Bővebb tájékoztató: szentendreprogram.hu 
oldalon, illetve a Szentendrei Pestisűző 
Fesztivál Facebook oldalán. Nevezni, illetve 
a versennyel kapcsolatban érdeklődni az 
appelshoffer.reka@szentendre.hu e-mail
címen lehet. A nevezés díjtalan!
Info: www.szentendreprogram.hu

szENtENdrEI PEstIsŰzŐ fEsztIvál
2018. június 16-17. szombat-vasárnap • szentendre, belváros



OKTATÁS XXXII. évf. | 10. szám12

Erdélyben jártak a Barcsay iskola hetedikesei
május 6-10. között iskolánk hetedik évfolyamos diákjai Erdélybe utaztak a Határtalanul pá-
lyázat (HAt-17-01-2017-01094) jóvoltából. A Hunyadiak nyomában című pályázatot az Em-
beri Erőforrások minisztériuma hirdette meg abból a célból, hogy a 13-14 éves diákok a
külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteiket bővíthessék. 

Az előkészítő szakaszban a gyerekek előadást hallhattak Erdély történelméről, valamint saját
maguk készültek fel és tartottak bemutatót Arany János és Hunyadi János életútjáról. Erdélybe
80 diákból és 8 kísérő tanárból álló csapat indult vasárnap hajnalban két autóbusszal a szak-
mailag nagyon felkészült idegenvezetővel, Hoksári Istvánnal. Öt napot töltöttünk a festői szép-
ségű Erdélyben: Torockó faluban és a környező településeken. A szállásadóink (ágota és
Piroska Vendégház – Torockó) jóvoltából kifogástalan vendégszeretetben részesültünk. 
A svédasztalos reggelik és a meleg vacsorák lehetőséget adtak arra, hogy Erdély gasztronó-
miájába is bepillanthassunk. Megízlelhettük a helyi ételeket: a csorba- és a fuszulykalevest, a
töltött káposztát, a hagymás rostélyost, a puliszkát, az aranygaluskát. 

Első állomásunk a nagyváradi Szent László Székesegyház volt, mely románia legnagyobb ba-
rokk stílusban épült temploma. Ezután hosszabb sétát tettünk Nagyvárad szépen felújított Mo-
narchia-korabeli belvárosában, valamint a Sebes-Körös partján. „Erdély kapujában”, a
Királyhágón rövid pihenőt tartottunk, majd Kolozsvár felé vettük az irányt. Kolozsváron meg-
koszorúztuk Mátyás király lovas szobrát, majd megtekintettük Mátyás szülőházát.
A második napon Torockóval ismerkedtünk: a torockói emberekkel, a helyi kézműves termé-
kekkel, a torockói népviselettel, és látogatást tettünk a Néprajzi Múzeumban. Ebéd után nagy
izgalommal vártuk a hét fizikailag is legmegterhelőbb túráját: a Székely-kő meghódítását. Az
1129 méter magas csúcs megmászása nem kis kihívás volt a csapat számára. Néhányan ugyan
visszafordultak a csúcs meghódítása előtt, de a társaság zöme feljutott a legmagasabb pontra,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Erdély hegyeire-völgyeire. Sokunkat eufórikus érzés töltött el
az elénk táruló látványtól. Elcsigázva tértünk vissza a kb. ötórás kirándulásból.
A harmadik nap Torda történelmi városközpontjában sétáltunk, majd felkerestük a híres Tordai
országgyűlés színhelyét és a fejedelmek házát. A városnézés után a tordai sóbánya felé indul-
tunk: lenyűgöző látványban volt részünk az újonnan elkészült látogató- és szabadidőközpont-
ban, valamint a bányában. Délután gyalogtúrát tettünk Erdély leglátványosabb természeti
látnivalójánál. Vadregényes utakon, kis függőhidakon haladtunk a hatalmas sziklafalak közötti
szorosban.
Negyedik napon Torockó környékét fedeztük fel. Ezután Nagyenyeden városnézésben lehetett
részünk: a Vár, a híres Bethlen Kollégium lenyűgözte a gyerekeket is. A következő állomás 
Gyulafehérvár volt, melyet méltán neveznek az Erdélyi Fejedelemség gazdagon virágzó fővá-
rosának. 
Az utolsó nap megpróbáltunk feljutni Déva várához, de sajnos a felvonó meghibásodott, így a
várat csak kívülről láthattuk. Vajdahunyad várában sétát tettünk egy helyi idegenvezető segít-
ségével. Utolsó állomásunk Arad volt, ahol a belvárosban nézelődtünk és a Szabadság-szobor-
nál koszorúztunk. Csütörtökön a késő esti órákban érkeztünk Szentendrére.
Az öt nap izgalmakkal, élményekkel telt. Bepillanthattunk az erdélyi magyarok világába, kultú-
rájába, hétköznapjaiba, és Erdély néhány magyarlakta települését is megismerhettük. 
Kísérő tanárok: dr. Beinschrothné Kiss Edit, Beleznay Gizella, Cservenkáné Pálfi Zsuzsanna,
Kónya Emőke, Szebelédi Gáborné, Tóthné Vojtek éva, Víg Zoltán, Vígné Györkös Katalin.

CSErVENKáNé PáLFI ZSUZSANNA
KÖNyVTároSTANár 

Pályázat
„jó tanuló – jó sportoló 2018”
cím elnyeréséért.

A pályázat kiírója: 
Szentendre Város Önkormányzata

A pályázat célja: Szentendrén lakó, itt ta-
nuló, de bárhol sportoló, általános és közép-
iskolás diákok kimagasló tanulmányi és
sportteljesítményének elismerése
Pályázhatnak: Szentendrén működő okta-
tási 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 elnye-
résének 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 okle-
velek másolatát
• az iskola igazgatójának ajánlását

A beérkezett pályázatokat a Jóléti Bizottság
bírálja el. A bizottság csak formailag hibát-
lan, 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
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Nyári előadások, kurzusok az
Aranykor Központ szervezésében
Május végén és június elején is több fontos szenior tanulási program-
mal várja Önöket a Szentendrei Aranykor Központ, amely a Zsigmond
Király Egyetem szakmai felügyeletével és a Szentendrei Önkormányzat
támogatásával működik.
Május 30-án szerdán 15 órától az Önkormányzat épületében egy ingye-
nes előadásra kerül sor. Dr. Udvarvölgyi Zsolt, iszlám-szakértő, a váci
Apor Vilmos Főiskola tanára tart előadást az iszlám jelenéről, kitérve
annak nyugat-európai tendenciáira.Ugyanezen a napon 17 órától foly-
tatódik dr. Jászberényi József időskori pszichológiai-pszichiátriai so-
rozata. Ezúttal a kétféle emberi intelligenciáról (krisztallizált és fluid),
ennek méréséről és az időskori megjelenéseiről lesz szó. Az előadás
helyszíne az Aranykor központ tanterme (Dunakorzó 18.) lesz.
A nyárra tervezzük még angol szintentartó, beszélgető kurzusok 
szervezését Kerényi Péter nyelvtanár vezetésével. Az Aranykor Központ
szervezi az őszi kurzusokat, amelyekre már augusztus 
végétől lehet jelentkezni – ezekről bővebben http://korkozpont.szent-
endre.hu oldalon található honlapon olvashatnak majd. Tanulni soha-
sem késő!

ArANyKor KÖZPoNT
SZENTENDrE

zeneiskolai felvételi és tanévzáró
A 2018-2019. tanévre szóló zeneiskolai felvételi meghallgatás 
2018. június 8-án (péntek), 11-én (hétfő) és 13-án (szerda) 
14:00-18:00 óra között lesz a zeneiskolában, 6. életévüket 
betöltött, iskolás gyermekek részére. 
A részletekről a zeneiskola honlapján tájékozódhatnak: 
http://vujicsics.net/zeneiskolai-felveteli-tajekoztato/
A tanévzáró ünnepség időpontja: 2018. június 18. hétfő, 17 óra

Hírek a templomdombi iskola 
vizuális műhelyéből
Május 4-én a P’Art Moziban megnyílt a Templomdombi általános 
Iskola Vizuális Műhelyének TEST-KéP című tárlata. A mozi folyosóján,
a klubhelyiségben, a kisteremben és a büfében is látható az összessé-
gében 57 rajz, festmény, melyeket 24 tanuló készített egyénileg. 
Kiállításra került négy nagyobb méretű munka is, melyeket csoport-
munkában készítettek a gyerekek, kidobott moziplakátok felhaszná-
lásával. 

Deli Gabriella, a műhely vezetője köszönetét fejezi ki Tenkesné Halász
Enikőnek a megnyitóért, Gyürk Dorottyának a Szentendre Város Önkor-
mányzata által nyújtott támogatásért, Klötz Ildikónak és Paraszkay
Györgynek a „jutalom film”-ért és az elismerő gesztusért, valamint a
szülőknek és a kollégáknak a segítségért.

Újabb eredmények
A Világtájoló Tavaszébresztő című országos képzőművészeti pályáza-
ton Vághy olivér 2. osztályos tanuló 322 pályamű közül Kiemelt dicsé-
retben részesült.
A X. országos Lovas Pályázaton több mint 2000 munka közül kiállí-
tásra került és dicséretben részesült:
• Lóczy György 3. osztályos
• Horváth Soma 3. osztályos
• Stec riley Daniels 6. osztályos
• Somogy Szofi 5. osztályos
• Toldy-Adamis Hanna 1. osztályos

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni részvételüket, segítő támogatásukat,
együttérzésüket azoknak a pedagógusoknak, szülőknek, tanítványok-
nak, barátoknak, tisztelőinknek, akik az Izbégi Iskola éléről a Váci Tan-
kerület által méltatlanul eltávolított vezetőkért május 17-én tartott
demonstráción megjelentek! Köszönjük a felénk áradó támogatásukat,
bátorításukat, biztatásukat, szeretetüket! Fogadják szeretettel tőlünk
az ároni áldást: „áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet!”

Az Izbégi Iskola most már csak volt vezetői:
SToMP éVA és FŰNé PáLJáNoS TÜNDE

ToLDy-ADAMIS HANNA VáGHy oLIVér 

STEC rILEy DANIELSLóCZy GyÖrGy
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Nagycsaládos majális
Az idei tavasz első hosszú hétvégéjén kegyes volt velünk az időjárás,
és fantasztikus négy napot tölthettünk el a városi majálison. május
1-jén pedig a Nagycsaládosok szentendrei Egyesülete is képviseltette
magát a dunakorzón, sátrunknál anyák napjára készülve kézműves-
kedhettek és játszhattak kicsik és nagyok egyaránt.

Anyák napjára készülve
Bekapcsolódva a városi Majálisba, május 1-jén a Lázár cár téren felál-
lított sátorban kézműves foglalkozásokat tartottunk. Ezer sugárral tű-

zött a Nap, kellemes volt a sátor árnyékában, a Duna hűs partján együtt
lenni. Anyák napja idén május 6-ára esett, így kézenfekvő volt, hogy a
családok motorjait jelentő anyukáknak készíthettek saját kis kezeikkel
ajándékokat a gyerekek. A legtöbben a gyöngyfűzést választották. A
színes gyöngyöket drótra fűzték fel, a drótot pedig szív alakúra lehetett
formázni. Persze volt, aki egyszerűen csak karkötőt készített, a türel-
metlenebbek pedig gyűrűt, hiszen az hamarabb készen lett. A másik
lehetőség a filcből kivágott szívek díszítése volt. A gyermeki képzelet-
nek nincs is határa, így mesés darabok születtek, melyekkel büszkén
köszöntötték május első vasárnapján az anyukájukat.

Óriások játékai
A sátor mellett két óriás játékkal – óriás malom és óriás dámajáték –
is játszhattak a gyerekek és szüleik, s ahogyan azt már megszokhattuk,
a nagycsaládosok sátrainál. Micsoda jó dolog óriásként a nagy bábu-
kat emelgetni, és a játék hevében szinte mi magunk is a játék részeivé
válunk. Valójában ez is a cél: egy kis időre belefeledkezni magába az
életbe, a játékba, csak jelen lenni, úgy, ahogyan vagyunk. Hiszen játék
maga az élet is. Nagyban játszani pedig mindig örömet ad.

játék cserebere
A Majálison idén is volt játékcsere-program, azaz hozz egy játékot –
vigyél egy játékot, melyet már előre meghirdettünk a közösségi olda-
lunkon. Így az otthon már megunt, de még működő, jó állapotban lévő
játékokat elhozhatták a gyerekek, és helyette választhattak a reperto-
árból egy számukra új, érdekes, vagy éppen cuki játékot. Jut is, marad
is, ami az egyiknek már unalmas, a másiknak éppen az a világ közepe.
Jó volt látni a kis arcokat, mennyire tudnak örülni a felfedezett csecse-
becséknek.

Nagycsaládban élni boldogság, azt is mondhatnám, egyfajta életstílus.
Örömmel vettünk részt az idei Majálison, öröm hírül adni, hogy a csa-
lád, a gyermekek az életünk nagy ajándékai, megtartó pillérei.

SCHÜTZ GABrIELLA

Böjte Csaba szentendrén

BÖjtE CsABA szENtENdrÉN: ÉlEt ÚtjA ÖsvÉNy fElAvAtásA 
és HázAsPároK mEGáldásA 

Időpont: jÚNIus 9. szomBAt, 17:00-19:00

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány alapítója megáldja és felszenteli a Templombombon felállított
élet útja ösvényt és annak 18 állomását a június 9-én, szombaton
17 órakor kezdődő ünnepségen.

Az éLET ÚTJát Böjte Csaba kezdeményezésére több helyen is felál-
lították a Kárpát-medencében. Az ösvény a házasság sorsfordító
eseményeit mutatja be egy-egy versidézet segítségével, visszatük-
rözve a kapcsolat változásait. ráirányítja a figyelmet mindazokra a

kérdésekre, problémákra, amelyekkel a családi élet adott pillanatai-
ban szükséges szembenézni, és lehetőséget ad az elmélyülésre.

Az eseményt azoknak a házaspároknak ajánljuk, akik szeretnék meg-
erősíteni magukban társuk iránti elköteleződésüket és nyitottak arra,
hogy végigjárják kapcsolatuk szakaszait a megismerkedéstől a sze-
relem kibontakozásán és a mindennapok kihívásain át egészen az
elmúlásig.

A házaspárok fehér szalagot kötnek egymás csuklójára, a város ke-
resztény felekezeteinek papjai és lelkészei megáldják őket.
Az eseményt Böjte Csaba áldása és beszéde zárja.

Az esemény ingyenes!

A helyszínen elhelyezett adományládákban támogatásokat gyűjtünk
Böjte Csaba missziójának. A támogatásokat előre is köszönjük!

Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Az esemény kiemelt támogatója az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, a Család- és ifjúságügyért Felelős államtitkárság.

Támogatóink: Családok éve Szentendre munkacsoport, Szentendre
Város Önkormányzat, Szentendre és Vidéke, Képmás Magazin

SZENTENDrE BAráTAI EGyESÜLET
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• milyen nő- és anyaképet hozol
magaddal a születési családod-
ból, a gyerekkori környezeted-
ből? mennyire befolyásol ez ma
is, mennyire akarsz annak meg-
felelni?
roppant szerencsés ember va-
gyok, mert édesanyám nagyon
melegszívű anya, és mindkét
nagymamámmal sokat voltam
egészen tizenéves koromig, sőt,
az anyósom személyében is kap-
tam egy igazi anyafigurát. Öt-
éves koromig egyedüli gyerek
voltam, ennek minden kivétele-
zettségével: az egész család
engem kényeztetett. édes-
anyámmal nagyon szoros volt a
kapcsolatunk kiskoromban,
aztán kamaszkorban nehezedett
a helyzet, mert a szüleim teljesen
új országban és városban kezd-
ték újra az életüket velem és az
öcsémmel, és a helytállás minden erejüket
igénybe vette. Velem akkor már kevesebbet
tudtak foglalkozni, de tizenhat évesen én igé-
nyeltem is az elszakadást. édesanyám életem
minden nagy döntésében támogatott – kis
dolgokon többször összekülönböztünk már,
de az igazán fontos dolgokban mindig egyet-
értünk. én is ilyen elfogadó anya próbálok
lenni a nagyobb döntéseket illetően, de az
apróbb dolgokban sokkal engedékenyebb va-
gyok – hogy jól teszem-e, az majd hosszú
távon kiderül. Az édesanyám szeretetnyelve
az etetés és az ajándék, az enyém a beszélge-
tés, ezen alapvetően egyikünk sem tud változ-
tatni, de megtanultuk egymás nyelvét
beszélni. A nagymamáimtól is különbözőféle
törődést kaptam, értelmit és érzelmit egya-
ránt. Anyósom pedig a kezdettől fogva (tizen-
hat éves korom óta) elfogad, és mindenben
támogat. édesanyámmal mindennap beszélek

egyszer vagy kétszer telefonon, mert csak
kéthetente találkozunk, más városban élünk.

• fiatal lányként hogyan képzelted el az éle-
tedet érett nőként? mennyire azonos a mai
életed azzal, amit elképzeltél magadnak?
A legnagyobb vágyam teljesült azzal, hogy
egy íróval élek – és még csodálatosabb, hogy
együtt lettünk írók. Hogy két fiam is van, és rá-
adásul még kertünk és nagy könyvtárunk is,
ez aztán már tényleg a boldogság tetőfoka.
Sőt, egészen tavalyig volt saját szobám is (tíz
évig), erre rettenetesen vágytam gyerekko-
romban.
• Az anyaságot a nőiséged kiteljesedésének
éled meg, vagy csak egy részének? 
rettenetes volt megélni, hogy esetleg nem
lehet gyerekem, majdnem belehaltam. Amióta
az eszemet tudom, anya akartam lenni, elég
hosszú ideig vártam rá, kész csoda, hogy ma-

gától sikerült. Nagyon fontos
része ez a nőiségemnek, igen
– el kell gyászolnom lassan a
termékenységet, innen
tudom, hogy mennyire meg-
határoz. A szerelemben vi-
szont szabad vagyok, ott
nincs női trükk, ravaszság,
nincs játszma, legfeljebb
játék van, a közös játék
öröme. A szerelemben ember
vagyok, az anyaságban nő. 

• számít-e szerinted, hogy
valaki költőNŐ?
Nem lenne jó, ha számítana,
bár látom, hogy a világban
ma sokszor inkább a figura
számít, mint a teljesítmény.
Pedig a legjobb az, ha a
kettő összhangban van.
Szép nőként vagy szép fér-
fiként könnyebb érvénye-

sülni, de ezzel semmilyen munkát nem
lehet megspórolni, mert a siker nem
egyenlő az eredménnyel. Elsősorban ma-
gunknak kell megfelelni, mert ez a legesleg-
nehezebb.

• tapasztalod-e a két nem közötti biológiai –
ösztönvezérelt – különbözőségeket, vagy
ezeket csak társadalmi elvárásoknak, neve-
lési megfeleléseknek érzed?
A férfi nőt akar, a nő gyereket – sarkítok,
tudom, de sokszor tapasztalom mégis. Más-
hol vannak az életünk hangsúlyai, és ez nin-
csen egészen jól, mert egymást kell akarnunk,
nem egymáson át elérni valamit. Ha valaki
hátsó szándék nélkül, egyenlőségben próbál
élni, akkor tisztázni kell mindenkor az alapok-
tól kezdve az egészet: mit akarunk, és ennek
mi az ára. Innentől együtt is lehet dolgozni az
életünk örömein.

szabó t. Anna: „A szerelemben ember 
vagyok, az anyaságban nő”
SZÖVEG: KÖLNEI LÍVIA

2018 a családok éve, ami a hétköznapi élet szintjén is a megszokottnál több figyelmet irányít a családokra, több segítséget és megbecsülést
jelent. A családos lét azonban öröm és bánat, büszkeség és aggodalom. szabó t. Anna költő egész lénye és művészete a párkapcsolat és a
gyereknevelés szeretetét, dinamikus érzelmeit sugározza.
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U g R ó K ö t é L  
E d Z ő t Á B O 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
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madarak és fák napján
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Madarak és fák
napja alkalmából országos versenyt hirdetett az általános iskolai felső
tagozatos tanulók számára. A területi fordulókon első helyezést elérő
csapatok továbbjutottak az országos döntőbe, amelyre Kecskeméten,
a Természet Házában 2018. május 11-én került sor. A feladatok egy-
aránt érintették a 2018-as év madarát, hüllőjét és fáját, ezen kívül a

hazai ragadozó madarakra, a Kiskunsági
Nemzeti Park tájvédelmi körzeteire és a
madárhangokra vonatkozó tudásukról is
számot kellett adnia a több mint 200
résztvevő csapatnak. Haraszti Dániel,  a
Templomdombi általános Iskola 5. osztá-
lyosa és csapattársai, Kiss Alíz és Müller
Márton a 3. helyezést érte el. Az első 5 he-
lyezett csapat fődíja egy ötnapos termé-
szetvédelmi táborban való részvételi
lehetőség a szegedi Fehér-tavon, a döntő
dobogós helyezettjei könyvjutalomban 
részesültek.
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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.
utAt NyItNI A szABAdsáGHoz
Ferenczy Béni művészete
Megtekinthető június 24-ig

Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
Péter-Pál u. 6.
június 8. péntek 18.00
ExPEdÍCIÓ
Médiaművészeti kiállítás
Kiállító művészek: Benkovits Balázs,
Csató Máté, Csontó Lajos, feLugossy
László, Magyarósi éva, Margit Szabolcs,
Molnár ágnes éva, Pacsika rudolf, roi
Vaara, Szirtes János, Tóth Eszter, ef
Zámbó István
Megtekinthető július 1-ig

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
KárPátI tAmás KIállÍtásA
Megtekinthető június 4-ig, hétfő kivéte-
lével minden nap 10.00–18.00

Mank Galéria
Bogdányi u. 51.
A GEomEtrIA szÉPsÉGE
Vass László nemzetközi és magyar mű-
vészeket felvonultató gyűjteménye
zömmel a konstruktív, geometrikus
absztrakt, minimalista, konceptuális
művekre koncentrál. A kiállításon talál-
kozhatunk a világhírű Günther Uecker,
Sean Scully, Bridget riley, Barcsay Jenő
papírmunkáival, Haraszty István szobra-
ival.
Megtekinthető június 7-ig, hétfőtől pén-
tekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

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

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APátI ABKArovICs BÉlA fEstŐ-
mŰvÉsz EmlÉKKIállÍtásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

ElŐAdás

HB PMK Pátriárka u. 7.
június 13. szerda 18.00
zsÍros KENyÉr ExtráKKAl
Beszélgetéssel, dedikálással es árusí-
tással egybekötött felolvasóest szerb
nemzetiségű írókkal, akik anyanyelvü-
kön és magyarul is publikálnak
Az est háziasszonya: Gaján éva könyv-
táros

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
június 1. péntek 18.00
A xxI. százAd ÉlEttÉr – HáBorÚI
– AHoGy 2018-BAN látjuK
Dr. Isaszegi János tábornok, háborús
hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár
vetítettképes előadása
június 8. péntek 18.00
szKÍtáK BIzáNCBAN
Darkó Jenő történész előadása
június 15. péntek 18.00
társAdAlomtÖrtÉNElmüNK 
vIszoNyA És fElfoGásAI Az 
IGAzsáGossáG EGyEtEmEs 
ElvEIHEz
Krizsovenszky Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés volt alelnökének előadása

KoNCErt

DMH Barlangkert
Dunakorzó 11/A
június 2. szombat 18:00
GÖrÖG táNCHáz
Zenél az Akropolis 
Compania zenekar
A belépés ingyenes!

Kacsakő bisztró
június 8. szombat 18.00
CIrKusz-KA duÓ
Saját dalok fádó-, bossa-nova-, sanzon-,
tangó-, flamenco-, magyar népdal 
elemeivel, a jazz eszköztárával

Művész étterem és bisztró
Dumtsa u. 7. 
június 1. péntek 19:30
KlárI És Az l&G&t
június 2. szombat 19.30
rovErsoNG
június 3. vasárnap 17.00
GrEEK BANd
június 8. péntek 19.30
zrÍNyI PoP duÓ

Barlang Kertmozi
június 7. csütörtök 21:00
Chéri, egy kurtizán szerelme (92') (12)
június 14. csütörtök 21:00
Köszönjük, hogy rágyújtott! (92') (16)
június 21. csütörtök 21:00
Szerelem második látásra (92') (12)
június 28. csütörtök 21:00 
Hosszú út lefelé (92') (12)
Belépő: 900 Ft 

DMH Barlangkert
Dunakorzó 11/A
június 14.–15.
foCI vB-KÖzvEtÍtÉs
A belépés ingyenes

mozI
P'ArT MoZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft 
(A 120 percnél hosszabb filmeknél 
egységesen: 1000 Ft!)

május 28. hétfő
16.00 IGAZ TÖrTéNET ALAPJáN (102’)
(12) roman Polanski filmje
17.45 A PArTIáLLAT (105’) (16E) fősze-
replő: 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)
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) LéLEK-
MoZI SoroZAT DunaP’Art Filmklub
20.00 ÍGy CSAJoZZ EGy FÖLDÖNKÍVÜ-
LIVEL (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
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Programok a Barlang kertjében
Szentendre, Dunakorzó 11/A

táncház
június 2. 18:00 Görög táncház a kertben
zenél az Akropolis Compania zenekar
A belépés ingyenes!

foci vB
június 14. - július 15. FoCI VB közvetítés a kertben 
A belépés ingyenes! 

Barlang kertmozi 
június   7. 21:00 Chéri, egy kurtizán szerelme (92') (12)
június 14. 21:00 Köszönjük, hogy rágyújtott! (92') (16)
június 21. 21:00 Szerelem második látásra (92') (12)
június 28. 21:00 Hosszú út lefelé (92') (12)
A jegyár 900 Ft egységesen.

Koncert
június 29. 20:30 Titokzatostelepesek koncert a kertben
Barnás Máté - basszusgitár
Méhes Márton - dob
Szűcs Marcell - billentyű
Vaszkó Zsolt - basszusgitár
Lois Viktor Jr. - scratch, sample 
A belépés ingyenes!

ExPEdÍCIÓ
médiaművészeti kiállítás
Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely, 2018.06.08-07.01.

megnyitó: 2018.06.08. 18:00 
Kiállítók: Benkovits Balázs, Csató Máté, Csontó Lajos, feLugossy
László, Magyarósi éva, Margit Szabolcs, Molnár ágnes éva, Pacsika
rudolf, roi Vaara, Szirtes János, Tóth Eszter, efZámbó István

Mára már hagyománnyá vált, hogy a szentendrei Vajda Lajos Stúdió
művészei a műfajban otthonosan mozgó, meghívott művészekkel
évente új, tematikus videóművészeti kiállítással jelentkeznek.
Az adott tematikát más-más nézőpontból feldolgozó, különböző ol-
dalról megközelítő videóművek izgalmas, elgondolkodtató vagy
akár humoros formában mutatják be a mozgókép eszközeivel az
alkotók reflexióit.
Az idei, sorban a harmadik tárlat különös expedícióra csábítja a lá-
togatót.

feLugossy László: Gyorsétterem

Az utolsó szentendrei szerb
2018. június 13-án, szerdán, 18 órakor
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár olvasótermében
Szentendre, Pátriárka utca 7. 

zsíros kenyér, extrákkal 
– „Az utolsó szentendrei szerb”
KorTárS IroDALMI EST

Beszélgetéssel, dedikálással és árusítással egybekötött felolva-
sóest szerb nemzetiségű írókkal, akik anyanyelvükön és magyarul
is publikálnak. 
A téma: három tavaly megjelent regény
• Dujmov Dragomir: ábrándok vonata
• Milosevits Péter: london, Pomáz
• Milan Stepanov: tito laktanya
egy idén megjelent elbeszéléskötet
• Predrag Stepanović: Kisvárosi és egyéb történetek
valamint egy Szerbiában 1997-ben kiadott regény, ami magyarul
az idei Ünnepi Könyvhétre jelenik meg
• Milosevits Péter: Az utolsó szentendrei szerb

Az est háziasszonya: Gaján éva könyvtáros
A rendezvény ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel – és persze
zsíros kenyérrel, teával – várnak!

Elismerések a szankovits családnak
Május 11-én
adták át a XII.
országos Népi
Mesterségek
Művészete pá-
lyázatának dí-
jait a Magyar
Népi Iparművé-
szeti Múzeum-
ban. A
háromévente
megrendezésre
kerülő, legran-
gosabb népi
iparművészeti

pályázatra rekordmennyiségű alkotás érkezett: 111 alkotó 387 munká-
ját küldte be. Az iparművészek a kárpát-medencei hagyománykörből
merítve, szinte valamennyi ismert díszítési technikát felsorakoztatták.
Idén a nagydíjat a szentendrei Szankovits Örs bicskakészítő nyerte. A
pályamunkákból rendezett kiállítás június 30-ig tekinthető meg.

A Művészeti Akadémia Szankovits Tibort, mint a „magyar művészeti
és kulturális élet jeles képviselőjét” nem akadémikus köztestületi tag-
ként nyilvántartásba vette. A szentendrei iparművésznek Verseghi-
Nagy Miklós polgármester is gratulált, hiszen általa városunk is
elismerést kapott. 

Nyílt nap a Gondozási Központban
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a szentendrei Gondozási Központ
nyílt napjára június 6-án, szerdán 9 és 11.30 között, a Sztaravodai
út 2. sz. alatt található intézményünkbe (akadálymentes bejárat a
Zúzmara utca felől).

Látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék szolgáltatásainkat, be-
tekintsenek életünkbe! Vendégeink: Smetana ágnes üvegművész, a
II. rákóczi iskola ének-zenei tehetséggondozó programjában részt-
vevő tanulók Kapásiné Morva orsolya vezetésével.

Jöjjön el, és töltsön nálunk egy tartalmas délelőttöt!

Szankovits Örs Csákányi Zoltánnal, a kiállítás kurátorával 



A molinón: 
Békési Karina
Békési Karina 64 kg-os súlycsoportban ifjú-
sági magyar bajnok lett 2017-ben, jelenleg a
móricz zsigmond Gimnázium 12. osztályos
tanulója. mindkét szülői ágról több generá-
ciós szentendrei családból származik. Karina
eredménye – szorgalma és kitartása mellett
– talán a géneknek is köszönhető, hiszen
dédnagypapája, szűcs józsef ökölvívó szent-
endrén alapítója volt az ökölvívó sportnak, és
kezei közül számos tehetség került ki a 60-
as, 70-es években, akik egészen a váloga-
tottságig eljutottak.

Biztos sokan megkérdezik, hogyan választ-
hattad lány létedre ezt a sportágat. mi moti-
vált benne? 
Apukám vitt le az első edzésekre 12-13 éves
koromban. ő is sportolt versenyszerűen, bár
nem a küzdősportban. én tulajdonképpen ké-
zilabdáztam, és eleinte csak azért mentem
ökölvívó-edzésre, hogy javítsam a mozgás-
koordinációmat. évekig párhuzamosan űztem
mindkét sportot, a kézilabdát nagyjából más-
fél éve hagytam abba. 

miért az ökölvívást választottad? Az eredmé-
nyeid miatt?
Kézilabdában is elértem jó eredményeket, a
serdülő magyar bajnoki bronzéremig jutot-
tunk csapatommal, az MTK-val. részben
azért döntöttem az ökölvívás mellett, mert itt
az eredmény elsősorban tőlem függ, tehát az
egyéni teljesítménytől, a kézilabdában pedig
a csapat egészétől. ott van egy kupac lány,
óhatatlanul klikkek alakulnak ki, emiatt na-
gyobb a széthúzás. érdekes módon az ököl-
vívásban, annak ellenére, hogy egyéni sportról
van szó, nagyobb az összetartás. és termé-
szetesen tetszik maga a bokszolás is, óvodás
koromtól érdekel a küzdősport. 

Nem találod túl férfiasnak ezt a sportot? Nem
félsz a sérülésektől, amelyek esetleg nyomot
hagyhatnak rajtad, mondjuk az arcodon?
Még soha nem volt sérülésem, vagyis csak
egy jelentéktelen, edzés közben. Lehet, hogy
hihetetlenül hangzik, de a kézilabda sokkal
durvább sport, ráadásul ott gyakran nem is
látom, hogy honnan jön a pofon, és jöhet
olyan helyről is, amire egyáltalán nem számí-
tok. Az ökölvívásban mindez kiszámíthatóbb.
ráadásul a súlycsoportomban jóval maga-
sabb vagyok a többieknél, úgyhogy a fejre 
kapott sérülés esélye szinte nulla. Nálunk kö-
telező a fejvédő használata is. 

Úgy tudom, a vasasban edzel. Hogyan kép-
zeljünk el egy edzést? 
Már visszatértem a kezdő egyesületembe,
tehát átigazoltam az Újpestbe, de az eredmé-
nyeimet a Vasasban értem el. Hét közben
minden nap van edzésem. Az edzéstervek
alapján végzem az erőnléti és a technikai ed-
zéseket, illetve a kesztyűzést. De most, a ta-
nulás miatt ritkábban járok edzeni.

milyen versenyek várnak rád a közeljövőben?
Jelenleg nem készülök versenyre, az ökölví-
vásban egyébként sincs 3-4 versenynél több
egy évben. Egy-egy mérkőzés több hetes, sőt
inkább több hónapos felkészülést igényel,
tehát mondjuk egy őszi bajnokságra már nyá-
ron el kellene kezdeni – erre most nem volt
időm és energiám. 

most vagy az érettségi vizsgák kellős köze-
pén, vagyis hamarosan gyökeresen megvál-
tozik az életed. Hogyan tovább? milyennek
képzeled el a jövődet a tanulás, illetve a sport
területén?
Igen, túl vagyok az írásbelin, nemsokára jön-
nek a szóbeli vizsgák. Biomérnök szeretnék
lenni, ehhez emelt szinten vizsgázom biológi-
ából, ami sok felkészülést igényelt. A sporto-
lás pedig nagyban függ attól, hogy hova
vesznek fel, erről majd annak tudatában kell
döntenem.
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Bringás reggeli
derengő napsütésben a duna vizén reggelizni? Kell ennél több egy munkanap indításához?
A Bringázz a munkába! kezdeményezéshez csatlakozó munkatársakat Bringás reggelire
látta vendégül munkáltatójuk, a szentendrei Önkormányzat. 

A már hagyományosnak nevez-
hető rendezvény idei első esemé-
nye a belvárosi úszóművön zajlott.
Szalai Péter, a Szentendrei Ipartes-
tület elnökének vendégei voltak 
a bringások a riverside-on. 
Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter, Gyürk Dorottya kulturális alpol-
gármester és dr. Dóka Zsolt
aljegyző is csatlakozott a bringá-
val munkába járók lelkes csapatá-
hoz. Aki idén kerékpárral jár
dolgozni a munkanapok több mint
felében, az 8000 Ft értékű Erzsé-
bet utalványt kap. Szabó László
által (www.felvarrom.com) hasz-
nált gumibelsőből készült kerék-
páros kiegészítőket is kaptak a
munkatársak. Bringára fel!

Újra szentendréről
rajtolt a nemzetközi
terepfutóverseny
A salomon ultra-trail® Hungary május 19-
20-án ismét szentendrén rendezte meg te-
repfutó versenyét. A hazai és nemzetközi
színekben induló futók a dunakorzóról indul-
tak több távban. 

A verseny hazánk legnagyobb létszámú és leg-
hosszabb távú (114 km, 84 km, 54 km, 30 km)
terepfutó versenye, 34 országból közel 1000
futó érkezett rá. Városunk polgármestere, Ver-
seghi-Nagy Miklós is derekasan helyt állt a fu-
tóversenyen, a Szentlászló Trail-t a 84 km-es
távon 3000 méteres szintemelkedéssel 14 óra
39 perc alatt teljesítette! 
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A tűző nap ellenére is fantasztikusan szere-
peltek a csapatok, a felkészítő tanárok folya-
matosan segítették, buzdították a
tanítványaikat. Ha kellett, a pálya szélén futot-
tak a kisdiákok mellett, hogy jobb eredményre
sarkallják őket. „Nagy öröm számomra, hogy
ennyi gyermeket láthatok versenyezni, s mind-
ezt boldogan, mosolygósan, egymást buz-
dítva teszik. Ha valamiért érdemes ezt
csinálni, akkor ez az! Köszönetet szeretnék
mondani Vura Zsoltnak, aki a tavalyi évhez ha-
sonlóan az idén is biztosította számunkra a
tökéletes helyszínt és a versenyhez szüksé-
ges kellékeket, a Móricz Zsigmond Gimná-
zium 15 lelkes tanulójának, akik aktívan
segítettek a méréseknél, és természetesen
külön köszönet a testnevelőknek és felkészítő
tanároknak, hogy ilyen szép eredményeket
értek el tanítványaik” – mondta Gergi Erna, a
Diákolimpia Mdsz körzeti szakreferense.

Eredmények
fiúk, II. korcsoport
1. Barcsay iskola (Antalicz regő, árgyelán Ben-
degúz, Malomsoky Dániel Keita, Tiba Attila Cson-
gor, Turi áron Zsombor, Zsarnowszky Benjamin)
2. II. rákóczi Ferenc iskola (Conzadori Chicco,
Merész Gellért, Vrhovina Benjamin, Kovács Bol-
dizsár, Stygár-Joó János, Csévi Soma); 3. Buda-
kalász, Kalász Suli (Nagy Márton, Petrik Tamás,
Barkóczi Barnabás, Járrás Zsolt, Korácz Lázár,
Hóbor Dominik); 4. Tahitótfalu Pollack Mihály is-
kola; 5. Pomáz, Mátyás Király iskola; 6. Izbégi is-
kola; 7. Szigetmonostor, Zöldsziget iskola.
lányok, II. korcsoport
1. Barcsay iskola. (Eckensberger Sára, Török Lilla,
Nagy Flóra, Jolsvai Lilla, Horváth Emma, Carne-
gie Alexa); 2. Szigetmonostor Zöldsziget iskola
(Csiernik Szofi, Póczik Berta, Tatai Lili, Tóbiás
Anita, Tomcsányi Boglárka, Vitéz Enikő); 3.
Pomáz, Mátyás Király iskola (Csépke Dóra, Deák
Anna, Demjén Dorka, Hajdu Zsófia, Salgó Bog-

lárka, Somlai Emília); 4. Kalász Suli iskola, Buda-
kalász.
fiúk, III. korcsoport
1. Tahitótfalu Pollack Mihály iskola (Steiner
Dávid, Nyusa Levente, Antal Kevin, Antal Kinéz,
Bozai Bence, Tollas Alex); 2. Barcsay iskola (Kraj-
csovits Levente, Kulcsár Benedek, Mészáros Do-
monkos, Molnár Gergő, Szokoly Miklós, Utasi
Andárs); 3. Pomáz, Mátyás Király iskola (Braun
Dániel, Harsányi áron, Hoffman Marcell, Pálmai
Márk, Suscsák ákos, Horváth Márk); 4. Budaka-
lász, Kalász Suli I.; Izbégi iskola; 6. Szigetmonos-
tor Zöldsziget iskola; 7. II. rákóczi Ferenc iskola;
8. Budakalász, Kalász Suli II.
lányok, III. korcsoport
1. Pomáz, Mátyás Király iskola (Andruskó
Csenge, Andruskó Dóra, Bánfi Vivien, Bruczker
Lili, Nagy Dorina, Pákai rebeka); 2. Budakalász
Kalász Suli I. (Bódi Fanni, Szekercés Anita, Újfalvi
Lilla, Nagy Zsófia, Sinka Virág, Berlik Dorottya);
3. Szigetmonostor, Zöldsziget iskola (Gubás
Fanni, Lakatos Lora, Molnár Fruzsina, Papp Mó-
nika, rueda-Hangay Emese, Tamási Zsófia); 4. Iz-
bégi iskola; 5. Barcsay Jenő iskola; 6.
Budakalász, Kalász Suli II.; 7. II. rákóczi Ferenc
iskola; 8. Tahitótfalu Pollack Mihály iskola.
fiúk, Iv. korcsoport
1. Pomáz, Mátyás Király iskola (Hoffmann Ger-
gely, Knaurz Patrik, Lajtai Bence, Simon Darius
Gergely, Timkó Krisztián, Varga Bálint); 2. Bar-
csay iskola (Bárány Bendegúz, Szilágyi Máté,
Wimmic Marci, Dombai Bence, orbán Samu,
Huszti Mátyás); 3. II. rákóczi Ferenc iskola
(Hevér Levente, Tóth Barnabás, Digruber Zsom-
bor, Baksa Nándor, Szieberth Attila, Wittman
Gergő); 4. Budakalász Kalász Suli; 5. Pomáz, Má-
tyás Király iskola; 6. Tahitótfalu Pollack Mihály
iskola.
lányok, Iv. korcsoport
1. Izbégi iskola (Cozmei Anna, Dragon Jázmin,
Gera Emese, Krosckkor Panni, Székely Lilla, Va-
nyák Dorina); 2. II. rákóczi Ferenc iskola (Czifrik
Tünde, Czotter Júlia, Imre Zsófia, Dévényi Niko-
lett, Papp Kornélia, Kovács-Deme Jázmin); 3.

Barcsay Jenő iskola (Koncz Janka, Nagyváradi
Eszter, Tűzkő Bora, Molnár Kassa Virág, Bárdos
Kinga, Fali Kamilla); 4. Pomáz, Mátyás Király is-
kola; 5. Szigetmonostor, Zöldsziget iskola; 6. Bu-
dakalász Kalász Suli; 7. Tahitótfalu Pollack
Mihály iskola.
Egyéni győztesek
fiúk, II. korcsoport
1. Nemcsók Bence (Tahitótfalu); 2. Petrik Tamás
(Kalász Suli); 3. Nagy Márton (Kalász Suli)
lány, II. korcsoport
1. Horváth Emma éva (Barcsay); 2. Eckensberger
Sára (Barcsay); 3. Csiernik Szofi (Zöldsziget)
fiúk, III. korcsoport
1. Steiner Dávid (Tahitótfalu); 2. Szokoly Miklós
(Barcsay); 3. Molnár Gergő (Barcsay).
lány, III. korcsoport
1. Gubás Fanni (Zöldsziget); Bánfi Vivien
(Pomáz); Varga orsolya (rákóczi).
fiúk. Iv. korcsoport
1. Simon Dárius (Pomáz); Kulcsár Konstantin
(Zöldsziget); Czobor richard (Zöldsziget).
Iv.kcs lány
1. Cozmei Anna (Izbég); 2. Czifrik Tünde (II. rá-
kóczi); 3. Czotter Júlia (II. rákóczi)

megyei döntő
A Pest megyei atlétika döntőt május 8-án rendez-
ték meg Albertirsán, ahonnan nagy örömünkre
országos döntőbe jutottak a körzetes versenyző-
ink, illetve dobogós helyezéseink voltak. 
Gubás Fanni (600 méteres futás) Pest megye
bajnoka, az országos döntőbe jutott. Peiker
Panna 6. helyezett.
Tatai Brendon 60 méteres futásban 2. helyezett.
Peiker Csenge távolugrásban 3. helyezett, orszá-
gos döntőbe jutott.
Mind a négy versenyző a szigetmonostori Zöld-
sziget Körzeti általános Iskola tanulója. Felkészí-
tőik  Palágyi Gergely és Karaffa László.
Testnevelőik: Takácsné Szőke Erzsébet és Ka-
raffa László. A gyerekek a BSC és az SZKHSE
szineit is képviselik.

diákolimpia: atlétika többpróba 
május 3-án rendeztük meg a versenyt az Altiszti Akadémia pályáján, amelyen idén idén 247 általános iskolás állt a rajtvonal mögé három kor-
csoportban – II. kcs: 2007-2008, III. kcs: 2006-2005, Iv. kcs: 2004-2003 –, fiú és lány kategóriában. versenyszámok: második korcsoportban
60 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, 4x100 m váltófutás; a harmadikban 60 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, 600 m futás, a ne-
gyedikben 100 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés, 800 m síkfutás. A rendezvényt az olimpiai- és Európa-bajnok dombi rudolf
nyitotta meg.

A Kenguruk sikerei
Az országos Kötélugró diákolimpiát április
21-22-én Győrben rendezték, ahol a szen-
tendrei Kenguru Kötélugró dsK ugróköteles
lányai az idén is kiválóan teljesítettek.

Eredmények 
Páros versenyszám:
2. hely: Dudás Boróka és Végi Boglárka I. korcso-
port összetett versenyszám (Szent András is-
kola)
1. hely: Dévényi Nikoletta és Merényi Luca V. kor-
csoport összetett versenyszám (II. rákóczi Fe-
renc. iskola)
Egyéni versenyszám:
4. hely: Pacor Kira I.B korcs. összetett verseny-
szám (Szent András iskola)
4. hely: Végi Boglárka I.B korcs. gyorsasági ver-
senyszám (Szent András iskola)
2. hely: Szalai Nóra II.B korcs. gyorsasági ver-
senyszám (Szent András iskola)

2. hely: Merényi Panka IV.B korcs. összetett (rá-
kóczi iskola)
1. hely: országh Adél V.A korcs. 30 mp. gyorsa-
sági 
3. hely: országh Adél 180 mp gyorsasági (refor-
mátus Gimnázium)
2. hely: Dévényi Dorottya VI. A korcs. 180 mp
gyorsasági

3. hely: Dévényi Dorottya 30 mp gyorsasági
formációs csapatverseny (4 fős):
1. hely: Dudás Boróka, Pacor Kira, Szalai Nóra,
Végi Boglárka, I. korcsop. szabadon választott
gyakorlat (Szent András iskola)
2. hely: Dudás Boróka, Pacor Kira, Szalai Nóra,
Végi Boglárka I. korcs. összetett versenyszám
1. hely: Dévényi Dorottya, Merényi Luca, országh
Adél, Szőllősi Júlia VI. korcs. összetett verseny-
szám
Gratulálunk ugróköteles lányainknak, hogy ezen
az országos versenyen is kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak. Köszönjük a szülők támogató
segítségét is. 

*
Május 20-án Egerben rendezték az országos ug-
róköteles Nagymesterek Tornáját, ahol Dévényi
Dorottya szabadon választott gyakorlatával a lá-
nyok közül a második legjobb lett, összetett ver-
senyszámban 3. helyezést ért el. Gratulálunk Dóri
fantasztikus teljesítményéhez!

LENGyEL IBoLyA
EDZő



HIRDETÉS XXXII. évf. | 10. szám22

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

A 28 éve működő 
Békás Nagykereskedelmi Kft. keres 

III. kerületi székhelyére:

RAKTÁROSOKAT 
(bruttó 305 000 Ft-tól)

+ túlóra + bejárási támogatás
Jelentkezni 

az allashirdetes@bekaskft.hu 
címen lehet.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
KAPáS BENEDEK
65 éves korában, május 2-án 
eltávozott közülünk.

Hamvasztás utáni temetése 
június 1-jén, 10 órakor 

a Szentendrei Köztemetőben 
(Sztaravodai út – 8. parcella) lesz.
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AdásvÉtEl

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

állást KÍNál

A szentendrei székhelyű, orvosi műsze-
rekkel és egészségmegőrző termékekkel
foglalkozó rEXTrA Kereskedelmi Kft.
rAKTároS munkatársakat keres szen-
tendrei logisztikai központjába. Felada-
tok: anyagmozgatás, beérkező áruk precíz
átvétele, dokumentálása, kimenő áruk
összekészítése viszonteladóknak, doku-
mentációk kezelése, raktári rend fenntar-
tása. Önéletrajzokat a office@rextra.hu
e-mail címre várjuk!

A Szentendrei Kulturális Központ diák-
munkára keres 18 éven felüli jelentkező-
ket elsősorban a július 6. és augusztus
17. között megrendezésre kerülő Szen-
tendrei Teátrum és Nyár 2018 rendezvé-
nyeire, továbbá őszi, téli, tavaszi
programjaira. Feladatok: nézőtéri ügyelet,
jegyszedés, díszletpakolás, szórólapozás,
takarítás. A jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal a lindenberger.dora@szen-
tendre.hu e-mail címre várjuk!
Tónussal!!!!!!

Munkatársat keresek teljes munkaidőben
adminisztrátori munkakörbe. Feltételek:
diktálás után 10 ujjas vakon gépírás, MS
Word professzionális ismerete és alap-
vető számítógépes ismeretek. Tel. 06-20-
941-9200, (26) 300-763, Molnár Bertalan
közjegyző.

A Szent Endre Gyógyszertár takarító mun-
katársat keres napi 4 órában. Jelentkeztni
szeméklyesen vagy a (26) 310-868 tele-
fonszámon lehet.

Szentendrei cukrászdánkba pultos kollé-
gahölgyet felveszünk. Tel. 06-30-940-
2652.

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

A szentendrei székhelyű, orvosi műsze-
rekkel és egészségmegőrző termékekkel
foglalkozó rEXTrA Kereskedelmi Kft. oN-
LINE MArKETING pozícióba munkatársat
keres szentendrei logisztikai központjába.
Feladatok: online marketing kampányok
készítése, weboldal napi szintű tartalmi
fejlesztése, brandépítés a social médiá-
ban és online felületen, e-mail marketing
kampányok menedzselése: adatbáziske-
zelés, statisztikakészítés, részvétel a
kampányok kreatív tervezésében. Önélet-
rajzokat a office@rextra.hu e-mail címre
várjuk!

Szentendrei irodába adminisztrátort kere-
sünk. Önéletrajzokat az info@alukov.hu e-
mail címre várjuk.

A szentendrei székhelyű, orvosi műsze-
rekkel és egészségmegőrző termékekkel
foglalkozó rEXTrA Kereskedelmi Kft. KE-
rESKEDELMI ASSZISZTENS pozícióba
munkatársat keres szentendrei logisztikai
központjába. Feladatok: adminisztratív és
szervezési feladatok (ajánlatok bekérése,
döntés-előkészítés, költségvetés nyomon
követése), értékesítési folyamatokban
való részvétel (ajánlatadások, megrende-
lések kezelése). Önéletrajzokat a
office@rextra.hu e-mail címre várjuk!

Magatehetetlen édesanyám mellé kere-
sek tapasztalattal rendelkező, jó erőben
lévő ápolót/gondozót, aki néha esténként
tudna engem helyettesíteni. Tel. 06-70-
222-2794, Jármy orsi.

Munkatársat felveszek az Avia töltőállo-
másra (Vasvári utca). Tel. 06-20-251-
0465.

EGÉszsÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Ta-
nácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

KIAdÓ lAKás

Különálló, 130 nm-es lakrész igényesnek
kiadó Szentendrén. Tel. 06-30-333-5248.

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.

oKtAtás
Németnyelv-oktatás minden korosztály-
nak, valamint korrepetálás általános isko-
lásoknak a belvárosban. Tel.
06-30-799-9155.

rÉGIsÉG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz tár-
gyakat, porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat
is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkész-
letet, 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 – mú-
zeumok számára is – készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat,
evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, por-
celánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-
1693, 06-30-898-5720.

szolGáltAtás

érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Ta-
nácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

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

Bútorkészítés! Méretre készített konyhák,
beépített szekrények felméréstől a beépí-
tésig. www.butorkeszites.iwk.hu. Tel. 06-
20-349-2224.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés-
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, javí-
tása. Tel. 06-30-341-3423.

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

Ház körüli munkát vállalok: medencetaka-
rítás, 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.

Wellness Bükfürdőn: az Apartman Hotel-
ben 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.




