
xxxII. ÉvfolyAm
2018. júnIus 11. | 11. szám

Pedagógiai Díj 2018:
Deli Gabriella

Deli Gabriella, a 
Templomdombi Általános
Iskola egyik alapítója 
kapta az idén Szentendre
Város Pedagógiai Díját  

7. oldal

Pedagógiai Díj 2018:
Bene Andrásné 
Péntek Erika
Bene Andrásné Péntek
Erika, a Szentendrei 
Református Óvoda első
igazgatója kapta az idén
Szentendre Város 
Pedagógiai Díját
7. oldal

ÉS VIDÉKE

Találkozunk a Hungaroringen június 16-17-én!



VÁROS XXXII. évf. | 11. 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
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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 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 
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között    
Nyomda: PharmaPress  
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
felelős vezető: Fabók Dávid 
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

szentendre város Önkormányzat (2000 szentendre, városház tér 3.) pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére:

Cím (Szentendre) Terület Ingatlan-nyilvántartási megnevezése Övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

98/7/B/5 hrsz. 16,49 m2 garázs Lk/0 kialakult 1.670.000 Ft 100.000 Ft
Dózsa Gy. 65. telepszerű laza 

beépítésű kisvárosias 
lakóövezet

98/7/B/6 hrsz. 25 m2 garázs Lk/0 kialakult 2.540.000 Ft 150.000 Ft
Dózsa Gy. 65. telepszerű laza

beépítésű kisvárosias 
lakóövezet

98/7/B/7 hrsz. 25 m2 garázs Lk/0 kialakult  2.540.000 Ft 150.000 Ft
Dózsa Gy. 65. telepszerű laza

beépítésű kisvárosias 
lakóövezet

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. július 19. 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.

Cím Szentendre Terület Ingatlan-nyilvántartási megnevezése Övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Bogdányi u. 35/a
1922/A/21 hrsz. 245,61 m2 garázs / pince Lk/K kisvárosias lakóöv. 23.480.000 Ft 1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. július 5. 10 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.

Cím Szentendre Terület* Ingatlan-nyilvántartási megnevezése Övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

2453/A/6 hrsz. 42 m2 öröklakás (társasházi albetét) Lk/K övezeti 9.460.000 Ft 1.000.000 Ft
Céh utca 12. (kisvárosias lakóövezet)

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. július 17. 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.

Cím Szentendre Terület Ingatlan-nyilvántartási megnevezése Övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték

1748/A/2 hrsz. 51,13 m2 öröklakás Lke/13 övezeti 
György u. 14. + tároló (társasházi albetét) (lakóövezeti) 13.000.000 Ft 1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. július 5. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pá-
lyázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át. Tájékoztatás telefonon: 26/785-088.
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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!

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
Az utcafórumok szeptembertől folytatódnak!

utcafórumok
május 28-án
a széchenyi téren tartott fórumon várta verseghi-nagy miklós pol-
gármester, Horváth Győző önkormányzati képviselő és dr. Weszner
judit, a városfejlesztési Iroda vezetője a lakókat.
A lakótelepiek számára talán a legfájóbb probléma a parkolóhelyek hi-
ánya, szinte mindenhol szükség lenne a bővítésre, mellyel kapcsolat-
ban több javaslat is elhangzott. Panaszolták, hogy az uszodavendégek
miatt alig tudnak autóval hazajutni vagy a házuk környékén parkolni,
különösen a délutáni órákban. 
A másik neuralgikus pont a kutyatartással kapcsolatos: több kutyasze-
metesre lenne szükség, a meglévőket pedig gyakrabban üríteni. Jelez-
ték, hogy a kutyákat sokan póráz nélkül vagy hosszú pórázzal
sétáltatják, ami baleset forrása lehet. 
Több helyen kérték a járdák javítását, illetve újak építését. Sokan je-
lezték, hogy az épületek szigetelésénél használt hungarocell darabja-
ival tele van a lakótelep, a kivitelezők szemetet és rendetlenséget
hagynak maguk után. Kérték padok kihelyezését, a játszótéri homoko-
zók tisztítását, illetve a Széchenyi tér 18. számú ház mögötti terület
termőfölddel való feltöltését. 
A Széchenyi téren lakókat már hosszú ideje zavarja az egyik bolt előtt,
a közterületen italozó, randalírozó társaság, melynek kérték megoldá-
sát. A kisgyerekes szülők javasolták, hogy a lakótelepen alakítsanak
ki egy rendelőt a gyerekorvos számára, hogy ne kelljen a beteg gyere-
keket messzire vinni.

május 30-án
az izbégi kopjás parkban tartott fórumon várta a polgármester, Dom-
bay zsolt önkormányzati képviselő és dr. Török Balázs városfejlesz-
tési alpolgármester a lakókat.
A szokásosnál kicsit szűkebb körben tartott fórum legfontosabb té-

mája az útépítés volt: a lakók szerint felújításra szorul a Vasvári, a Kis-
forrás, a Czotter Aladár, a Kút utca, illetve a Fürj utca felső szakasza, a
Csapás utca –Vasvári u. sarkán lévő feljáró. Többen nehezményezték,
hogy megváltozott a szavazás helyszíne: régebben a közelben tudtak
szavazni, az utóbbi időben viszont a városba kell menniük. Felhívták a
figyelmet, hogy a Vasvári utcában nagyon kaotikus a házszámozás, és
kérték ennek mielőbbi rendezését. 
A polgármester tájékoztatta a lakókat, hogy a Vasvári utca tervezése
és engedélyeztetése megtörtént, a tervezői költségbecslés alapján kb.
150 millió Ft lenne a kivitelezés, amire az idei költségvetésben nincs
forrás, viszont hamarosan sor kerülhet a portalanításra. A Czotter A.
utca felújítása idénre van betervezve, a Kisforrás utca aszfaltozása
nem szerepel az idei tervekben.

június 4-én
a második fórumot tartotta verseghi-nagy miklós polgármester a
Püspökmajor-lakótelepen, Horváth Győző önkormányzati képviselő
körzetében.
Ezen a fórumon is sok panasz hangzott el a parkolási problémák miatt.
A lakók szerint hiába vannak felfestve a parkolójelek, az autósok több-
sége nem veszi figyelembe. Több ötlet is elhangzott a Radnóti sétány
környékén, illetve a lakótelep más pontjain is a parkolási gondok eny-
hítésére. 
Gyalogátkelőhely kialakítását kérték a Barcsay iskola és a V-8 között,
illetve a Radnóti úton, valamint felhívták a figyelmet egy balesetveszé-
lyes négyes kereszteződésre: a Széchenyi tér 13-18. számú épület
mindkét oldalán a parkolóhelyekről kijövő autóknak elsőbbsége van a
jobbkéz-szabály értelmében. Kérték ennek megváltoztatását, és az
alá-fölé rendelő viszony bevezetését.
Felmerült, hogy szelektív gyűjtők feliratai több helyen olvashatatlanok,
ezért kérték az újbóli feliratozást, illetve hogy az ehhez hasonló köz-
érdekű információkat a SzeVi-ben és a honlapon is jelentesse meg bi-
zonyos időközönként az önkormányzat. Továbbá kérték a konténerek
gyakoribb ürítését, illetve az egyik gyűjtősziget körbekerítését.
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út- és parkátadó 
Pannónián
június 1-jén került sor a megújult móricz utca és a móricz–stromfeld
utca sarkán kialakított kis park átadására, melyen rövid beszédet
mondott verseghi-nagy miklós polgármester és Boda Anikó, a Pan-
nónia-telepi körzet önkormányzati képviselője.

A polgármester örömmel jegyezte meg, hogy talán nem is volt még
olyan útátadó, ahol ilyen sokan lettek volna, ami valószínűleg azt jelzi,
hogy sokan és régóta vártak a felújításra. Elmondta. hogy a városban
még mindig sok a földút, kb. 50-60 km, s ebből tavaly 6 km-t tudtak
felújítani. Sajnos a közép-magyarországi régióban kevés a pályázati
forrás, de köszönhetően annak, hogy a kormány 2017-ben átvállalta az
uszodatartozást, a korábban hiteltörlesztésre fordított összeget fej-
lesztésre tudják fordítani. „Nagyon sok még a teendő, sok épület és út
vár felújításra városunkban, de lépésről lépésre haladunk. Az évi 6 km-
es útfelújítás is előrelépés, ezt az ütemet szeretnénk tartani a későb-
biekben is” – zárta beszédét, majd a parkban kellemes időtöltést, a
megújult Móricz utcában pedig balesetmentes közlekedést kívánt.
Boda Anikó az elmúlt időszakra visszatekintve elmondta, hogy 2014-
ben a körzetben tett első körútja során szembesült ennek a területnek
a döbbenetes állapotával: illegális hulladéklerakó volt a mostani park
helyén, magasan kiálló csatornafedlapokkal, korhadt fákkal. Akkor
mindjárt elhatározta, hogy rendbe kell hozni ezt a területet, mert Pan-
nónia-telepen ez az egyetlen lehetőség közösségi park kialakítására.
Szembesült azzal is, hogy az utak rossz állapotban vannak, a Móricz
utca például tele volt kátyúkkal, egyes részei járhatatlanok voltak, így
az utca és a tér helyrehozatala volt számára a két legfontosabb fel-
adat.
A munka a szemétlerakó felszámolásával kezdődött, ami a lakók ösz-
szefogásával sikerült. A tervezés 2015-ben kezdődött: a közösségi ter-
vezés során kicsit módosították Pirk Ambrus elképzeléseit. 2016-ben
rakták le az alapokat a Városi Szolgáltató munkatársai, végül 2017-ben
kapta meg végleges formáját a park. A Móricz utca felújítását a 150
millió Ft-os pályázati forrás tette lehetővé, melyből négy út újult meg.
Az útépítés tavaly év végére elkészült, de a garanciális javítások miatt
még nem tudták hivatalosan átadni, így jött az ötlet, hogy kettős át-
adást tartsanak.
Végül köszönetet mondott a polgármesternek és a városvezetésnek a
terveik támogatásáért, Kudett Krisztina főkertésznek és Czibik Eszter-
nek, a VSz munkatársának, akiknek köszönhetően ilyen szép lett a
park. Megköszönte a lakóknak a porral és zajjal járó felújítás során ta-
núsított türelmét, illetve hogy az átmeneti parkolási nehézségeket si-
került veszekedésmentesen átvészelni. Kérte, hogy olyan szeretettel
használják az utat és a parkot, mint ahogy az önkormányzat megvaló-
sította.
A közeljövő terveivel kapcsolatban elmondta, hogy idén négy útsza-
kasz újul meg a körzetben: a Muskátli utca egy szakasza, a Gyöngyvi-
rág utca két szakasza és a Wolf Gedeon utca, valószínűleg 1+1
pályázati konstrukcióban.

megújul az Apród utca
Június 15-én kezdődik a szamárhegyi Apród utca felső szakaszának
felújítása. Az utcának ez a része, ahol a gépkocsi-forgalom is bonyo-
lódik, nagyon rossz állapotban van, a felújítása lakossági kérésre tör-
ténik. A munkálatok ideje alatt szakaszos útlezárásokra kerül sor.
Az építkezés a tervek szerint július 10-ig tart. Kivitelező: Bola 95 Kft.
A felújítás önkormányzati beruházásban történik, a 2018. évi költség-
vetési keretből.

kapurestaurálás 
a Bogdányi utcában
A Bogdányi u. 41. műemlék lakó-
ház copf stílusban épült az 1800-
as évek körül, az építéskori értékeit
máig őrző épületben élt Korniss
Dezső (1908 –1984) szentendrei
festőművész is. A műemlék épület
bejáratának kőkerete és fából ké-
szült kapuja az idők folyamán meg-
kopott, elhasználódott, szüksé-
gessé vált felújítása. A restaurálá-
sára 1 millió Ft támogatást nyert az
önkormányzat a Nemzeti Kulturális
Alap Örökségvédelmi Kollégiumá-
tól, melyet 1,3 millió Ft saját forrás-
sal egészít ki.
A kapu kőkeretének, a felette lévő
timpanonban lévő reliefeknek és a
fakapunak a restaurálásával Egri
Hunor kőrestaurátort és Jakab Dá-
niel tárgyrestaurátort bízták meg. A munka július elején kezdődik, és a
tervek szerint augusztus végéig tart.

fatelepítés az izbégi pálya
mellett
Május 29-én az izbégi sportpálya melletti területen, a József utcában
a korábban kivágott, elöregedett fehéreper-fasor helyére kőriseket ül-
tetett az önkormányzat. A kőrisre (Fraxinus angustifolia 'Raywood')
azért esett a választás, mert kiváló utcai sorfa, talajban nem válogat,
„várostűrő” és gyorsan növekszik. Széles kúp koronája van, levelei fé-
nyes sötétzöldek, amelyek ősszel skarlátvörösre színeződnek. Remél-
hetőleg a tíz fából álló fasor különleges látványával üde színfoltja lesz
városunknak.
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A nemzeti Összetartozás napján, június 
1-jén a kálváriadombon, a Trianon-emlékmű-
nél városi megemlékezést tartottak. 
Az ünnepségen köszöntőt mondott verseghi-
nagy miklós polgármester és nádai Domon-
kos, a ferences Gimnázium diákja. közre-
működött szvorák katalin kossuth-díjas nép-
dalénekes és a honvédség Altiszti Akadémi-
ájának zenekara. juhász Gyula Trianon című
versét kecskés robin adta elő.

– Kicsit egyet értek az imént hallott Juhász
Gyula verssel és vitatkozom is vele – mondta
el beszédében Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester –, a költő azt mondja:
„Nem kell beszélni róla sohasem / De mindig,
mindig gondoljunk reá!”
Szerintem beszéljünk róla! és gondoljunk rá!
Beszélnünk kell a történelmünkről, és a tanul-
ságokról. A trianoni döntést, a történelem ke-
rekét visszafelé nem lehet forgatni. De előre
látnunk kell, és amit most megtehetünk ha-
zánkért, azt meg kell tennünk! Vigyázzunk ma-
gyarságunkra, csodálatos nyelvünkre,
egyedülálló kultúránkra, és Magyarországra,

ne feledkezzünk meg a néha nálunk is magya-
rabb testvéreinkre a határokon túl, és marad-
junk mindannyian MAGyARoK. Csupa
nagybetűvel. Isten áldja Magyarországot! –
zárta gondolatait Verseghi-Nagy Miklós.

Az ünnepség záróakkordjaként az emlékezés
és a tisztelet virágait helyezték el az emlék-
műnél:

Szentendre Város Önkormányzata nevében –
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és dr. Ge-
rendás Gábor jegyző;
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia nevé-
ben – Rácz Sándor alezredes úr a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémia megbízott pa-
rancsnokhelyettese;
A FIDESZ Szentendre nevében: Petricskó Zol-
tán alpolgármester, Boda Anikó képviselő, Mó-
ricz János és kisfia;
A KDNP Szentendre és a Petőfi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület nevében Kun
Csaba elnök, képviselő;
a szentendrei városi iskolák nevében: Herczeg
Katalin, a Barcsay Jenő Általános Iskola igaz-

gató-helyettese, az Izbégi Általános Iskolából:
Vörösné Szatura Ágnes és Pavluska éva intéz-
ményvezető-helyettesek, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumból: Molnárné
Reskovits Zsuzsanna intézményvezető; a
Templomdombi Általános Iskolából: Ten-
kesné Halász Enikő Rita intézményvezető;
A Váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakgimnázium Szakközépiskola nevében:
énekes Rita igazgatónő és Lukácsné Németh
Klára igazgatóhelyettes;
A Ferences Gimnázium nevében Bécser Ró-
bert igazgató, Hlavacska Mária és Lengyel
Luca diákok;
a SZEKE – Szentendrei Konzervatív Esték ne-
vében: Petricskó Zoltán, az egyesület elnöke;
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egye-
sülete nevében Jolanda Willemse elnök és
Krizbai éva;
A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti
Társaság nevében: Boda Anikó elnök és Ste-
fanek János,
A Nyugdíjas Polgári Egyesület nevében: Nagy
Tibor.

Önkéntes segítség hadisírok
helyreállításánál
A szentendrei székhelyű és alapítású vigyázók Had- és kultúrtörté-
neti Egyesület meghívására Petricskó zoltán alpolgármester önkéntes
segítőként képviseli szentendre város Önkormányzatát Huszton, és
vesz részt a I. és II. világháborús hadisírok rekonstruálásában.

A temető feltérképezése után a csapat 255 I. világháborús sírhantot
és 135 II. világháborús sírhantot tesz rendbe jelenleg. Ezzel párhuza-
mosan Técsőn is dolgozik az egyesület, ahol a régi katolikus és refor-
mátus sírkert emlékparkká alakításán munkálkodnak, de idén őszre a
délvidéki Zentán található, II. világháborús hadifogoly parcella avatását
is célul tűzték ki.
Munkájuk elismeréseként tavaly Szentendre Város Önkormányzata 
a Szentendre Város Civilszervezete 2017 díjat adományozta az egye-
sületnek.
A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület baráti társaságból vált a
II. világháborús hadisírok elkötelezett gondozójává. Az egyesület el-
nöke Hangácsi István nyugalmazott alezredes, akinek segítségével és

szervezésében az egyesületi tagok 2006-tól rendszeresen, kitartó
munkával teszik rendbe és ápolják a világháborús sírokat. Jellemzően
Kárpátaljára és Felvidékre utaznak a szórványtelepüléseken fellelhető
II. világháborús sírok felkutatására, saját költségükön. Áldozatos mun-
kájukkal mára már több tucat hadisírt derítettek fel és rendeztek. E
mellett rendszeresen tartanak hadtörténeti előadásokat, többek között
a Szentendrei Altiszti Akadémia együttműködésével.

A nemzeti Összetartozás napján
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Távfűtőmű nyári 
karbantartás
Június 5-7. között a távfűtőműben az évi szo-
kásos karbantartási munkálatokat végezték el
a szakemberek. A távfűtőmű a felhasználók
érdekében 2018-ban is a TIGÁZ karbantartá-
sához igazította saját munkálatait, hogy éves
szinten, az érintett lakosságnak csak rövidebb
időszakban kelljen nélkülözniük a melegvíz
szolgáltatást. A karbantartás során a fűtőmű
fűtési rendszerét, csővezetékeit, az elzáró, sza-
bályozó, szakaszoló szerelvényeket, szelepe-
ket vizsgálták át. 

Az illegális szemét-
lerakás ellen
Gyürk Dorottya alpolgármester körzetében, a
szarvashegyi Rozmaring utcában a lakóközös-
ség kérésére hat új táblát helyeztek el június
7-én az illegális hulladéklerakás ellen. Az al-
polgármester elmondta, tavaszi, közösségi
városszépítő takarítása során több konténer-
nyi hulladékot gyűjtöttek össze a környéken.
Felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a
kommunális hulladék, de a zöldhulladék is
erősen környezetszennyező. 

Pormentesítés
a földutakon
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 került sor
a pormentesítésre, legközelebb pedig  a Vas-
vári Pál utcát szabadítják meg a portól. 

Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló törvény sze-
rint minden földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadá-
lyozni. A hatóságok –
amennyiben a tulajdonos nem
tesz eleget fenti kötelezettségé-
nek – a mulasztók költségén el-
rendelik a közérdekű védekezést,
és ezzel egyidejűleg 15.000  Ft-
tól 5.000.000  Ft-ig terjedő nö-
vényvédelmi bírságot szabnak ki.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Bizonyára az Ön számára is 
ismert, hogy a parlagfű, virágzá-
sának idején roppant kellemetlen
tüneteket okozva sok ember 
életminőségét rontja, mivel virág-
pora a jelentős allergének közé
tartozik.
A növény virágzása átlagosan jú-
lius végétől kezdődik meg, az ál-
tala okozott allergiás tünetek
egészen október végéig tarthat-
nak.
A parlagfű elleni védekezés első-
sorban az ingatlan tulajdonosá-

nak, illetve használójának a 
feladata.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI törvény 17. § (4) bekezdése
szerint a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a paragfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.
A hatóságok – amennyiben a tu-
lajdonos nem tesz eleget fenti kö-
telezettségének – a mulasztók
költségén elrendelik a közérdekű
védekezést, és ezzel egyidejűleg
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig ter-
jedő növényvédelmi bírságot
szabnak ki.
A jogszabályi előírások értelmé-
ben a közérdekű védekezést bel-
területen a jegyző, külterületen,
Pest megye és Budapest terüle-
tén a Pest Megyei Kormányhiva-
tal érdi Járási Hivatala (növény-
és talajvédelmi hatóság) rendeli
el.
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy folyamatosan ellenőrizzék a
használatukban lévő ingatlano-
kat, szükség esetén pedig tegye-
nek eleget a jogszabályban
foglalt kötelezettségüknek, és vé-
gezzék el a parlagfű-mentesítést.

DR. GERENDÁS GÁBoR
JEGyZő

útépítési tervek a szofrics utcában
szentendre város Önkormányzata költségvetési keretéből kívánja felújí-
tani a szofrics Pál utca burkolatát: a jelenlegi földút aszfaltréteget kap és
a vízelvezetés is megoldottá válik. A kivitelezés megkezdése előtt bejárást
tartottak a helyszínen, ahol véleményeztették a terveket az ott élőkkel
2018. május 28-án.

A bejáráson Kalauz Milán és Visnyei Ilona úttervező mérnök az Argon-Geo
Mérnöki Iroda Kft.-től, illetve dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármes-
ter, Kun Csaba, a körzet képviselője és Stefán Tekla, a Városfejlesztési Iroda
projektmenedzsere beszélgetett a lakókkal a tervekről.
A bejárás elején Visnyei Ilona tervező ismertette a kiinduló tervet, általános
tájékoztatást adott a jelenleg érvényes, tervezéskor figyelembe veendő
hazai szabványokról és előírásokról. Az ismertetés kitért a pályatest nagy-
ságára, a pályaszerkezetre, a vízelvezetési megoldásokra, a forgalomlas-
sítás lehetőségeire.
Az egyeztetésen hamar kiderült: a Szofrics utcai lakók, bár nagyon örülnek
az új út építésének, elsősorban az utca csendességét és meglévő léptékét
szeretnék megőrizni, ezért kérték, hogy a tervekben szereplő szabvány 6
méteres útszélességet módosítsák a lehető legkeskenyebbre. Ezen kívül
kérték, hogy sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközöket is létesít-
senek az utcában. 
Az egyeztetés eredményeképpen az eredeti tervek módosításra kerülnek:
a szabványos 6 méteres útszélesség az utca felső szakaszán 4,5 vagy 5,5,
az alsó szakaszán 4,5 méterre módosul, az utca egyik oldalán kiemelt sze-
gély épül, a másik oldalán süllyesztett szegély, mellette murvás parkoló-
sávval. A tervezőmérnökök megvizsgálják a lehetséges megoldásokat: ha
szükséges két oldalon kiemelt szegély, akkor az út felső szakaszán 5,5 m
a jóváhagyatható szélesség, de kétoldali, ún. „K” szegéllyel itt is tervezhető
a 4,5 m. Az új tervbe bele kell tervezni az összes, jelenleg is látható és hasz-
nálatban lévő kocsibeállót. A kért forgalomlassítást a terv nem fogja tar-
talmazni, ennek kialakítását külön végzi el az önkormányzat. Elsődlegesen
az utca két vége előtt fekvőrendőr, a középső részén forgalomlassító terelő
tábla kihelyezésében gondolkodnak.
A lakók kérdezték, hogy a módosítási kéréseik után mikorra várható a 
kivitelezés elkezdése. Kalauz Milán mérnök elmondta, hogy a tervek újra-
rajzolása után a hosszadalmas engedélyeztetési eljárás következik, ez
együtt több hónap átfutási időt jelent, azaz a munkák megkezdése már ok-
tóberre csúszna, amikor kedvezőtlenebb az időjárás az útépítés elkezdé-
séhez. A kivitelezés ezért valószínűleg a következő évben indulhat csak el. 

felhívás parlagfű-mentesítésre! 
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Verseghi-Nagy Miklós ünnepi köszöntője után
Vasvári Csaba színművész, a Szentendrei Kul-
turális Központ ügyvezetője Arany János balla-
dáiból adott elő egy csokrot a tavalyi Arany-évre
emlékezve, majd a polgármester átadta az elis-
meréseket, okleveleket és kitüntetéseket.

Elismerő oklevelet kapott:
kovács Anett, fórischné lauber Ildikó és Torma
ferencné Éva kisgyermeknevelők egész éves
áldozatos munkájukért, a gyerekek iránti szün-
telen szeretet és munka elismeréseképpen.

nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából köszöntötték:
szász Gézáné ágnes bölcsődei dajkát, füleki
Éva óvodapedagógust (Bimbó úti tagóvoda),
mezei Györgyi óvodapedagógust (Hold utcai
tagóvoda), mócsainé robics marianna óvoda-
pedagógust (Vasvári Pál úti tagóvoda), Gu-
lyásné szaluter Erzsébet óvodapedagógust
(Szivárvány Tagóvoda), kovács márta óvónőt
(Szentendre Városi Óvodák, Szivárvány Tagó-
voda), Izsóné Chromcsik Ildikót (Református
óvoda), fűné Páljános Tündét (Izbégi Általános
Iskola), majnekné Horváth katalint (Izbégi 
Általános Iskola), Tamásiné kovács Anikót
(Izbégi Általános Iskola), Pajor Gáborné kis-
ferencz zsuzsannát (II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Gimnázium), Tomecskóné rácz
Erikát (Petzelt Szakgimnázium és Szakközép-
iskola), rózsavölgyiné németh Editet (Petzelt
Szakgimnázium és Szakközépiskola), miklós
Tibort, az iskola „mindenesét”, Csigéné várnay
juditot (Móricz Zsigmond Gimnázium), Hor-
váth józsefné Erikát (Cházár András Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Bárczi Gusztáv Tagintézménye).

Díszdiplomát vehettek át:
visky Éva vasdiplomát (Izbégi Általános Is-
kola), szabó Barna Béla arany- (50 év) és gyé-

mántdiplomát (60 év), szabó Gyuláné arany-
diplomát, dr. farkas lászló aranydiplomát,
Böszörményi György aranydiplomát.

szentendre város Pedagógiai
Díjazottjai
BEnE AnDrásnÉ PÉnTEk ErIkA
a Szentendrei Református Óvoda első igazga-
tója. Az ő vezetésével alakult át az eredetileg
önkormányzati fenntartású óvoda református
óvodává 2009-ben. Az évek során igazgatása
és vezetése alatt a táblacserés óvodából a
város egyik legkorszerűbb és legvonzóbb óvo-
dája lett. Bene Andrásné pedagógiai munká-
ját, több mint harmincéves szakmai
tapasztalatát városszerte ismerték és elis-
merték. Az idei évben nyugdíjba vonul. Egy-
házközsége így is szeretné megköszönni azt
az áldozatos munkát, amelyet a városért és a
református oktatásügyért tett.
DElI GABrIEllA
alapító tagja a Templomdombi Általános Isko-
lának és aktív résztvevője az iskola arculatát
kidolgozó csapatnak. Az iskola pedagógiai
programjának egyik legfontosabb elemévé
vált nemcsak elméletben, hanem a minden-
napi gyakorlatban a gyermekek manuális
készségfejlesztése, melyben kimagasló sze-
repet vállalt. A képzőművészet iránti rajon-
gása, nyitottsága, ötletgazdagsága, állandó
újkeresése átragad tanítványaira. Az általa
alapított Vizuális Műhelyben a legkisebbektől
a kamaszkorosztályig tevékenykednek gyere-
kek. évtizedek óta ugyanolyan lelkesedéssel
figyeli a gyermekek számára kiírt hazai és
nemzetközi képzőművészeti pályázatokat,
melyeken tanítványai kiemelkedő sikerrel
vesznek részt.
A PETzElT józsEf szAkGImnázIum 
És szAkkÖzÉPIskolA 
5 fős munkACsoPorTjA
Aladics Antal nyugdíjas művésztanár, dr.
szandi varga Péter biológiatanár, Dobai

Tamás történelemtanár, Pajkosné réczi Beáta
testnevelő tanár (nyugdíjba vonul), Páliné
szappanos zsuzsanna magyartanár, kulturális
antropológus. A munkacsoport tagjai évek óta
folyamatosan készítik fel az iskola többségé-
ben hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel
küzdő tanulóit az intézmény belső ünnepeinek
méltó megrendezésére, a városi művészeti
versenyekre, ahol a tanulók kiemelkedő 
eredményeket értek el. Az iskola komoly ha-
gyományokkal rendelkező KUL-TÚRA prog-
ramjával a nemzeti kultúra, a magyar irodalom
iránt kelti fel a diákok érdeklődését. Az „Iro-
dalmi barangoló” program célja az emlékhe-
lyek felkeresésével a magyar kulturális
örökség szellemi és tárgyi hagyatékainak
megismertetése. A pedagógus csoport a ta-
nulók bevonásával ápolja városunk híressége-
inek, Hamvas Bélának, Petzelt Józsefnek,
illetve Szabó Károly cukrászmesternek az em-
lékét, és gondozásba vette a szentendrei te-
metőben nyugvók sírját.

Jelöltek voltak még:
Gulyás Melinda tanító (Barcsay iskola), Gaál
Natália zongoratanár, Rádulyné Gruber Zsu-
zsanna tanító (Barcsay iskola), Klement Mó-
nika tanár (Barcsay iskola), Csigéné Várnay
Judit német nyelvszakos mesterpedagógus
(Móricz gimnázium).

Az ünnepség után fogadáson látták vendégül
a pedagógusokat, de előtte a szervezők Böjte
Csaba gondolatával zárták a rendezvényt,
melynek aktuálisát az ismert ferences szer-
zetes június 9-i látogatása adta: Minden
egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni,
hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy
épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük,
esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a
személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell
hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „ki-
szeretni”.

Pedagógusnap 2018
május utolsó napján rendezték meg a városi Pedagógusnapot a városházán, amelyen köszöntötték az idén nyugdíjba vonulókat, illetve elismerő
okleveleket, díszdiplomákat, valamint szentendre város Pedagógia Díját adtak át a pedagógusoknak. Bár az iskolák már nincsenek önkor-
mányzati fenntartás alatt, de a szoros kapcsolat, az együttműködés továbbra is megmaradt az oktatási intézményekkel.
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ArT CAPITAl
2018
KIÁLLÍTÁSoK
n áTkElő
Mohau Modisakeng
Szentendrei Képtár
2018. június 9. – szeptember 2.

n yEs, you!
yoko ono
Kmetty Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.

n A Bomlás vIráGAI
Berszán Zsolt 
Kmetty Múzeum, belső kert
2018. június 9. – szeptember 2.

n juDITH
Rabóczky Judit
Kovács Margit Kerámiamúzeum, belső
udvar
2018. június 9. – szeptember 2.                    

n mADArAk
Slow
Futó utca – Vastagh György utca sarok
(a Szentendrei Képtár mögött)
2018. június 9-től az épület bontásáig

n sTABIl
Ionel Mihai
Barcsay Múzeum udvara
2018. június 9. – szeptember 2.

n láTnIvAlók Az EmBErkErTBEn
Horváth éva Mónika
Barcsay Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.

n rEmIx of DAmAGE
iski Kocsis Tibor – Angelika Markul
Barcsay Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.

n mulAnDósáG rÖGzÍTÉsE. 
lECsuPAszÍTvA
Imre Mariann
Ferenczy Múzeum
2018. május 12. – július 1.

n TAlálT PIxElEk
Bp Szabó György – Palotai Gábor    

Ferenczy Múzeum
2018. május 12. – szeptember 2.

n mŰvÉszET A szABADBAn
Csurka Eszter – Nagy Barbara – Tóth
Eszter
Bizottság-liget
2018. június 9. – szeptember 2.

n orGAnIkA
Szabó Klára Petra – Szvet Tamás
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.

n HorTus ConClusus 
– ElzárT kErTEk
Válogatás a Ferenczy Múzeumi 
Centrum gyűjteményéből
Ámos Imre • Anna Margit • Bánáti Sve-
rák József • Boromisza Tibor • Czóbel
Béla • Deli Antal • Ferenczy Béni • Fe-
renczy Károly • Ferenczy Noémi • Gálffy
Lola • Ilosvai Varga István • Jávor Pi-
roska • Kandó Gyula • Kmetty János •
Kocsis Imre • Miháltz Pál • Modok
Mária • Schubert Ernő • Szántó Piroska
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum,
Szentendre
2018. június 9. – szeptember 2.

n ÖsvÉnyEk A kErTBEn
Baksai József – Nagy Barbara
Vajda Lajos Múzeum
2018. június 9. – szeptember 2.

n ÖrÖk kErT
Németh Ágnes 
Vajda Lajos Múzeum kertje
2018. június 9. – szeptember 2.

n sAjáT ÉDEn
Boros Viola
Ilosvai-gyűjtemény
2018. június 9. – szeptember 2.

n kIláTás
Mátrai Erik
Czóbel Múzeum udvara
2018. június 9. – szeptember 9.

n nInCs TÖBB TITok!
Válogatás Gerő László gyűjteményéből
Rita Ackermann • AES+F group • Mo-
nika Baer • Bak Imre • Batykó Róbert •
Birkás Ákos • John Bock • Braun András
• Günter Brus • Csákány István • Tim
Eitel • Gőbölyös Luca • Hajas Tibor • Ha-
lász Péter • Ann Kristin Hamm • El-Has-
san Róza • Hencze Tamás • Hund und
Horn • Martha Jungwirth • Johanna
Kandl • Kaszás Tamás • El Kazovszkij •

Kicsiny Balázs • Klimó Károly • Konok
Tamás • Atelier van Lieshout • Erik van
Lieshout • Martin Henrik • Mulasics
László • Nádler István • Németh Hajnal •
Natalia Nikitin • Jan van der Pol • Neo
Rauch • Anselm Reyle • Daniel Richter •
Christoph Ruckhäberle • Eva Schlegl •
David Schnell • Rudolf Schwarzkogler •
Daniel Spoerri • Kamen Stoyanov •
Christine Streuli • Sugár Gyula • Szabó
ottó • Szarka Péter • Szűcs Attila • 
Tarr Hajnalka • Várnai Gyula • Matthias 
Weischer
MűvészetMalom
2018. április 8. – augusztus 26.

n fIx flux
A nagyváradi Partium Keresztény Egye-
tem képzőművészet szakos hallgatói
MűvészetMalom
2018. június 9. – július 8.

n CsIszolATlAn GyÉmánTok
Josef Bolf • Joseba Eskubi • Martin Ger-
boc • Hajas Katinka • Hajdú Kinga • Fol-
kert de Jong • Svätopluk Mykita •
yengibarian Mamikon • Makai Mira
Dalma • Justin Mortimer • Nemes Már-
ton • Daniel Pitín • Vitaly Pushnitsky •
Siflis András • Nicola Samori • Szűcs
Attila • Johan Tahon • Tranker Kata
MűvészetMalom
2018. június 9. – szeptember 2.

n AsPHyxIA – Az uTolsó lEHElET
Žarko Bašeski
MűvészetMalom
2018. június 9–24.

n AlAPÍToTT ÉDEnkErT – nEmzET-
kÖzI vIDEómŰvÉszETI szEmlE
Janet Biggs • Ursula Biemann • Shaun
Gladwell • Ali Kazma • Clare Langan •
Violaine Lochu • Gianluigi Maria Ma-
succi • Miguel Angel Ríos • Frank Smith
MűvészetMalom
2018. június 19. – szeptember 2.

n vAlAmEnnyI szEnTEnDrE
Nádas Péter
Szerb püspöki templom Alkotmány
utcai kőfala
2018. június 9. – szeptember 2.

n ArT AnTE PorTAs
1968–2018 • Tiszteletadás a Szentend-
rei Szabadtéri Tárlat előtt
alkalmi, pop up kiállítás 2018. június
24-én Szentendre közterein

Társult kiállítás:

n ExPEDÍCIó – mÉDIAmŰvÉszETI 
kIállÍTás
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
Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
2018. június 8. – július 1.

PRoGRAMoK
2018. júnIus 12.
9.45-17.00
Ferenczy Múzeum
kert/művészet – konferencia

16.00
Barcsay Múzeum
kigyós fruzsina kurátori tárlatvezetése
a Látnivalók az emberkertben és a
Remix of Demage című kiállításon.

17.00
Ferenczy Múzeum
A jelen időzítése – könyvbemutató
A könyvet bemutatja: Nemes Z. Márió
esztéta

2018. júnIus 13.
18.00
MűvészetMalom
ne kertelj! – irodalmi est zenével
Závada Péter, Dés András

2018. június 14-17.
Extra muros: Bázelben az Art Capital!
Rhy Art Fair Basel
(Bázel, Muelhaustrasse 17.)
Deim Balázs kiállítása

2018. júnIus 14.
17.00
Vajda Múzeum
Bodonyi Emőke kurátori tárlatvezetése
az Ösvények a kertben és az Örök kert
című kiállításon.

18.00
MűvészetMalom
ne kertelj! – irodalmi est zenével
Grecsó Krisztián, Hrutka Róbert

19.00
Fő tér
london’s Global university jazz
szabadtéri koncert



2018. júnIus 15.
17.00
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
szabó noémi kurátori tárlatvezetése az
organika című kiállításon.

18.00
MűvészetMalom
ne kertelj! – irodalmi est
Karafiáth orsolya, Legát Tibor

19.30
P’Art Mozi
Filmvetítés
SÁRA SÁNDoR
Holnap lesz fácán (1974)
A vetítést követően beszélgetés Réz
András filmesztétával

2018. júnIus 16.
10.00
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
Gerilla kertészeti workshop 
– szikra renáta művészettörténész 
vezetésével.

11.00
Czóbel Múzeum
Bordács Andrea kurátori tárlatvezetése
a saját Éden című tárlaton.

17.00
Bizottság-liget
szabó noémi tárlatvezetése 
A víz emlékezete, a kert-hálózatok 
és a kerti locsoló című projekteknél.

18.00
MűvészetMalom
ne kertelj! – irodalmi est
Kemény István, Kemény Zsófi

20.00
MűvészetMalom
Tudósok
koncert

2018. júnIus 17.
10.00
Ferenczy Múzeum
világok kertje – múzeumpedagógia
gyerekeknek

17.00
Kmetty Múzeum
szilágyi zsófia júlia tárlatvezetése 
a yes you! című kiállításon.

18.00
MűvészetMalom
ne kertelj! – irodalmi est
Nádasdy Ádám, Térey János

2018. június 18-22.
Ferenczy Múzeum
Art Capital képzőművészeti tábor 
gyerekeknek

2018. júnIus 19.
10.00-17.00
Ferenczy Múzeum
kortársítás – konferencia

17.00
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
Eged Dalma kurátori tárlatvezetése a
Hortus conclusus című kiállításon.

2018. júnIus 20.
17.00
Szentendrei Képtár
németh Gábor író tárlatvezetése 
az átkelés című kiállításon.

2018. júnIus 21.
17.00
Alkotmány utca
szilágyi zsófia júlia kurátori tárlatve-
zetése a valamennyi szentendre című
kiállításon.

18.30
P’Art Mozi
Filmvetítés

NAoMI KAWASE
A remény receptje (2015)
A vetítést követően beszélgetés. 
Csákvári Géza filmkritikus vendége:
Pelle Csilla.

2018. júnIus 22.
18.30
P’Art Mozi
Filmvetítés
MARTIN SULIK
A kertben (1995)
A vetítést követően Szarka Judit 
filmesztéta és Schramkó Péter tanár, 
filmelemző beszélgetése.

2018. júnIus 23.
9.30-13.00
Fő tér
jóga a szabadban (Indiai jógafesztivál)

9.30
Kovács Margit Múzeum
múzeumpedagógia gyerekeknek

14.00
MűvészetMalom
kertséta gyerekeknek

17.00
MűvészetMalom
muladi Brigitta kurátori tárlatvezetése
a Csiszolatlan gyémántok című 
kiállításon.

18.00-24.00
Valamennyi múzeumban 
és kiállítóhelyen
múzeumok Éjszakája programok

19.00
Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
festői szerelem – felolvasószínház

20.00
MűvészetMalom
Gergye krisztián: „Ha mi árnyak…” –
térinstalláció és performansz

2018. júnIus 24.
19.00
MűvészetMalom
Gergye krisztián: „Ha mi árnyak…” 
– térinstalláció és performansz
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Az Édeni Édességek ajánlata az Art Capitalra
Az Art Capital központi témája, az édeni kertek ihlette az édeni édességek  
vadonatúj nyári, hűsítő italát. Az ART CAPITAL éDENKERT nevű italban a kó-
kusztej, kávé és passiógyümölcs együtt idézik egy trópusi kert hangulatát.
A fesztivál karszalagjával rendelkező vevők az új ital mellé ajándékba kapnak
egy fekete csokoládés, passiógyümölcs-krémmel és roppanós dióval töltött
PASSIÓ kézműves bonbont. Hogy teljes legyen az édeni hangulat.

Az akció érvényes az  Art Capital teljes ideje alatt. 
éDENI éDESSéGEK BoLTJA  
Szentendre, Dumtsa Jenő utca 9.
Nyitva: 10-19 óráig minden nap (vasárnap 18 óráig)
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friss, igényes és unikális a szentendrei 
Teátrum 2018. évi nyári műsorkínálata: négy
különleges magyarországi ősbemutató 
sztárszereposztással, opera a fő téren, közös
bemutató a színház- és filmművészeti Egye-
temmel! A tervezett programokról vasvári
Csabával, a Teátrum igazgatójával beszélget-
tünk.

milyen koncepcióra lett felfűzve az idei
műsor-összeállítás?
Tavaly indítottuk el a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem, valamint a Kaposvári Egyetem
Művészeti Karának hallgatóival a FRISS-soro-
zatot, emellett bemutatóink számát is megnö-
veltük. Mindkettőt szeretnénk idén is folytatni.
A FRISS című sorozatunkban is szerepel két
magyarországi ősbemutató, és idén a Teát-
rum valamennyi helyszínén fellépnek frissen
végzett színművészek. Ezek az előadások az
országban itt láthatók első alkalommal, kü-
lönleges színt hozva a repertoárba. 
A Szentendrei Teátrum közel fél évszázada
alatt a legizgalmasabb korszakokban jobbára
felülreprezentáltak voltak a főiskolai vizsga-
előadások. A színművészeti főiskolások, 
később egyetemisták, frissen végzett színmű-
vészek, rendezők egyedi alkotásokkal vonzot-
ták be a közönséget. Ezt az ösvényt tapostuk
ki újra a tavalyi FRISS-sorozattal, és mind a
fellépők, mind a közönség soraiban sikerült a
legfiatalabb réteget újra bevonzani, megszólí-
tani.

melyek lesznek az idei bemutatók?
Unikális magyarországi ősbemutató lesz
Lucas Hnath: Nóra II. rész című darabja. Ibsen
Babaházának történetét folytatja a fiatal és
máris jelentős amerikai drámaíró. Nóra ugyan-
azon az ajtón kopogtat, mely becsapódott mö-
götte tizenöt évvel korábban. Miért tért
vissza? Sikerült-e elérnie azokat a célokat,
ami miatt hátat fordított addigi életének? Mit
vár azoktól, akiket elhagyott? Ezekre a kérdé-
sekre keresik a választ az előadás szereplői.
A Broadway-n óriási sikerrel fut a darab, az
orlai Produkciós Irodával közös, sztár-
szereposztással készülő bemutatónkat 
nálunk láthatja először a magyar közönség.
Carly Wijs: Mi és ők című darabja a Westen-

den, a londoni Királyi Nemzeti Színházban
megy jelenleg hatalmas kritikai és közönség-
sikerrel. Ezt a darabot mi is műsorra tűztük
idén nyáron. Az izgalmas magyarországi ős-
bemutatót fiatal színészpáros és rendező
hozza létre. A darab a beszláni túszdráma
kapcsán szól általános emberi értékekről, sze-
retetről, összetartozásról, hatalomról, az erő-
szak elviselhetőségéről, szolidaritásról.

Tavaly nagy sikerrel újította fel a Teátrum az
egykori fő téri előadások hagyományát egy
nagy klasszikussal, A sevillai borbély című
vígoperával. lesz idén is opera a program-
ban?
A nyár derekán, július 27-én mutatjuk be a Fő
téren Mozart: Figaró házassága című örökbe-
csű művét az operettissima, a Teátrum és
több magyarországi színház együttműködé-
sében, Szabó Máté rendezésében, kiváló ope-
raénekesek főszereplésével.

milyen előadásokat láthatunk idén a frIss-
programokban?
A FRISS programsorozat keretében mutatjuk
be Carlo Gozzi: A kígyóasszony című miszti-
kus meséjéből írt rendhagyó műfajú színházi
produkciónkat élőzenekarral. A tipikus comm-
media dell’arte a Színház- és Filmművészeti
Egyetem, a Zeneakadémia, a MoME és a Kép-
zőművészeti Egyetem volt és jelenlegi hallga-
tóinak közös alkotása lesz. A tragikomikus,
zenés színházi mese a nagyon tehetséges, fi-
atal szerzőhármas, Fabacsovics Lili librettista,
Török Tamara fordító és Kovács Adrián zene-
szerző munkája. Adrián az utóbbi idők egyik
legsikeresebb fiatal zeneszerzője, zenésze,
számos elismerés és díj birtokosa, pedig még
csak huszonöt éves. Jelenleg a legérdeke-
sebb, legkülönlegesebb látásmódú színházi
zeneszerző Magyarországon. A felnőtteket és
fiatalabbakat is egyaránt megszólító zenés
darabot Varga Bence rendezőhallgató állítja
színpadra, aki Ascher Tamás zenés-rendező
osztályában végzős.
Szintén a független színházak és művészeti
egyetemek előadásai között mutatjuk be a
Míg fekszem kiterítve című darabot. William
Faulkner regénye nyomán írta színpadra a
művet Vecsei H. Miklós. A kisregény a felnőtté
válás folyamatát, egy közösség megszületé-
sét meséli el egy ismeretlen világban. 
Az előadás a Sztalker Csoport első független
színházi előadása, a darab rendezője 
ifj. Vidnyánszky Attila.

Összességében úgy látom, a szentendrei Te-
átrum még véletlenül sem a bejáratott, lepo-
rolt előadások nyári újrajátszásáról szól…
Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy a
nyáresti tücsökciripelésben szálló, vattacuk-
ros, habos-babos langy tucatdallamok nem
ide valók, az üzembiztosra koptatott, szürke
előadások nem a mi zsánerünk. A fiatalos
lendület, a minőségi együttműködő partnerek
minél szélesebb körű bevonása a mi utunk. 
A Szentendrei Teátrum csak akkor működik,
ha szakmailag izgalmas, unikális, vibrálóan 
újszerű előadásokat kínálunk a közön-
ségnek.

SZ.N.

mAGyArorszáGI ősBEmuTATók 
A szEnTEnDrEI TEáTrum mŰsorán
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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 
17:30 sbandieratori di Gubbio – Lázár cár tér
A rendezvény díszvendégei Szentendre olasz
testvérvárosának reneszánsz hagyományait
őrző zászlóforgatói. 
18:30 mAGAsHEGyI unDErGrounD 
20:00 A Barakoo Dobkör kíséretével a Szent-
endrei-sziget felől hajókon táncművészek ér-
keznek a Dunán.
20:15 Haláltánc – kortárs performance a
Duna-korzón. Koreográfus: Grecsó Zoltán, jel-
mez: Jelmez-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

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
18:30 BoHEmIAn BETyArs 
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

szEnTEnDrEI PEsTIsŰző fEszTIvál
2018. június 16-17. szombat-vasárnap • szentendre, belváros

újjászületés 
TárlAT És PErformAnsz 
A szEnTEnDrEI PEsTIsŰző 
fEszTIválon

A szentendrei lakástárlat Alapítvány a szent-
endrei Pestisűző fesztivál programjaihoz
kapcsolódva a fő téri városi vendégházban
szentendrei festők képeiből rendez két napos
tárlatot újjászületés címmel június 16. és 
17-én. A tárlatot szikra renáta művészettör-
ténész nyitja meg  június 15-én, pénteken 20
órakor.

kiállítás-megnyitó – 2018.06.15. 20:00

A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány nagy 
sikerű, Találkozás a mesterrel sorozatát 
továbbgondolva született meg a különleges
fesztiválesemény, melyre a szervezők huszon-
egy szentendrei művészt hívtak meg, hogy 
alkotásaikkal az eredeti tematikát, az újjászü-
letés gondolatkörét járják körbe. A beérkezett
képek közül Szikra Renáta művészettörténész
válogatott.  
A tárlaton neves szentendrei kortárs művé-
szek mutatkoznak be munkáikkal: Andrelli
Pap J. György, Baksai József, Barakonyi
Zsombor, Bereznai Péter, Bihon Győző, Deim
Balu, Deim Péter, Dóró Zsolt, efZámbó István,
Gályász Attila, Gulyás Andrea, Hugyecsek Ba-
lázs, Juhász Gergő, Krizbai Gergely „Krizbo”,
Laár Balázs, Lehoczky Krisztina, Lukács Tibor,
Rizmayer Péter, Szabó Tamás, Sz.Varga Ágnes
Kabó, Vincze ottó.

Performansz – 2018.06.15. 20:30

A tárlat-megnyitót 20:30-tól zenés perfor-
mansz követi Tranzit címmel. A Városi Ven-
dégház udvarán – ahogy a Lakástárlat
Alapítvány szervezői, Musza Györgyi és 
Sulyok Györgyi fogalmaznak – „misztikus 
kikapcsolódást nyújtó” eseményre kerül sor.
Dóró Zsolt festőművész és Virág Zoltán media
designer olyan virtuális képalkotó rituálét 
álmodott meg, amiben a közreműködő

Zambrzycki Ádám táncművész pengeélen
egyensúlyozva feszegeti az élet és halál kö-
zötti létezés határait. A vendégház udvarának
óriás falára kivetített grafika fényei, a tánc-
mozdulatok és Dóró Zsolt zenei kompozíciója
fantasztikus élményt ígér.

A vezérmotívum

A kiállítás vezérképe, az újjászületés motí-
vuma Dóró Zsolt festőművész Korpusz című
alkotása, mellyel a 27. Debreceni Tavaszi Tár-
laton díjat nyert. A fesztivál alapgondolata, a
túlélés, a betegségből megmenekülés ünnepe
köszön vissza a kompozíción. 
Zsolt Debrecenből költözött 2013-ban Szent-
endrére. A kérdésre, hogy miért pont ide, csak
annyit mond, egyik reggel úgy ébredt, hogy
nem tudja máshol elképzelni az életét. Ennek
a gondolatnak alárendelve négy évet, végül a
szentendrei belvárosban, egy gyönyörűen fel-
újított régi házban rendezte be műtermét, ahol
festményei születnek. Alkotásai egyre inkább
elhagyva a színeket, letisztult, bicolor láto-
mások, szakrális töltetű álmok. 
A művész 2015-ben a szentendrei Dunaway
Galéria rendhagyó kiállításával mutatkozott be
a Dunakorzón. 23 egyedi felfogásban, művé-
szi igénnyel megfestett köztéri padot állított
ki művészbarátaival, Farkas Dániellel, Nyakas
Attilával és Szabó Norberttel. A padfestmé-
nyeket Tristan Tzara szövegei ihlették. A
padok nyár végéig voltak láthatók és persze
használhatók a korzón.
A legutóbbi Találkozás a mesterrel alkalom
házigazdája volt idén áprilisban Dóró Zsolt. A
Lakástárlat Alapítvány sorozatában az ötödik
volt ez a találkozó, kicsit rendhagyó tematiká-
val, hiszen a művész saját, impozáns műte-
remlakásában látta vendégül a népes hallga-
tóságot. A rendezvény rendhagyó volt abban a
tekintetben is, hogy Zsolttal egy másik szent-
endrei festőművész, Gulyás Andrea beszélge-
tett, illetve a közönség is faggatta életéről, ta-
nulmányairól, képeiről. A találkozón perfor-
mansz keretében készült el legújabb festmé-
nye, amit a jelenlévők között kisorsoltak.
A sokoldalú művész a zenével is szoros kap-
csolatban áll, ebből hallgathatnak meg az ér-
deklődők motívumokat a kiállítás-megnyitót
követő performanszon.
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Aranyminősítés a szentendre Táncegyüttesnek!

A Szentendre Táncegyüttes gyermekcsoportja arany minősítést,  ifjúsági csoportja pedig kiemelt aranyminősítést nyert a Közép Magyarországi
Régiós Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon! A Százhalombattán,  2018. május 27-én, a Barátság Kulturális Központ szervezésében zajló
Gyermeknap tematikája ebben az évben a néphagyomány volt. A népművészeti találkozón táncos, énekes, zenész gyerekek mutatták be pro-
dukcióikat.  A szentendrei táncosok nagy sikert arattak táncműsorukkal. Gratulálunk nekik és az együttes vezető koreográfusainak, Kocsis Eni-
kőnek és Fitos Dezsőnek!

A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár adott helyszínt „A múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt uniós projekt keretében
megvalósuló Az én könyvtáram program szakmai napjának 2018. jú-
nius 6-án. A találkozón mintegy 60 könyvtáros, pedagógus ismerke-
dett meg a 2017-től 2020-ig tartó fejlesztés részleteivel. 

A program célja, hogy a könyvtárak aktív szerepvállalásával csökken-
jen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, valamint ismertté válja-
nak a korszerű könyvtári szolgáltatások. Az én könyvtáram program
része, hogy országosan 440 könyvtáros vehet részt továbbképzése-
ken, és összegyűjtésre kerültek a könyvtárpedagógiai jó gyakorlatok
is. A fejlesztés keretében 90 köznevelést támogató mintaprogram fej-
lesztésére is sor kerül, olyan területeken, mint az olvasásfejlesztés tá-
mogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat,
információkeresés fejlesztése és a szövegértés támogatása. A Pest
megyéből felterjesztett 27 programból 12 jó gyakorlat mintaprog-
rammá fejlesztése indult el, Szentendre mellett Cegléd, Gödöllő, Tinnye
és Százhalombatta könyvtáraiban. A program része egy országos
szaktanácsadói hálózat működtetése. A megyét két szakember kép-
viseli a hálózatban, mindketten a Pest Megyei Könyvtár munkatársai. 

A szentendrei szakmai találkozó résztvevőit Werner Ákos, a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója köszöntötte. A szakmai előadá-
sok betekintést adtak az országos lakossági olvasáskutatási és könyv-
tárhasználati felmérések eredményeibe; megismertették a gamifi-
káció, azaz a játékosítás eszközrendszerét könyvtári foglalkozásokon;
a könyvtárhasználati ismeretek közvetítését okoseszközökkel; az 

élményalapú olvasóvá nevelés és a szókincsfejlesztés lehetőségeit
könyvtári környezetben. Az esemény Farkas Ferenc, a program szak-
mai vezetőjének projektismertető előadásával zárult.

Az én könyvtáram program szakmai 
találkozója a Hamvas Béla könyvtárban

Dr.Juhász Valéria előadó és a Pest megyei könyvtárosok interaktív 
játékfoglalkozáson
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A jubileumi Diótörő Balettiskola Gálán, 2018. június 2-3-án a Hamvas
Béla Pest megyei könyvtár színháztermében, telt ház mellett 21
klasszikus és kortárs produkciót láthatott a közönség, köztük több
megható meglepetés-műsorszámot, melyekkel köszönetüket fejezték
ki a tanítványok mestereiknek és a szervezőknek.

A Diótörő Balettiskola 1993-ban kezdte működését Szentendrén, a Du-
naparti Művelődési Házban Gyúró Tamás és Gyúróné Domján Andrea
koreográfusok vezetésével. Az első évben még csak 30 gyermek láto-
gatta az órákat, mára már több mint 100 növendékük sajátítja el náluk
a tánclépéseket. Az iskolában 6 csoport működik az óvodáskorúaktól,
a haladó csoport 14-20 éves korosztályáig. A tanév idején heti két al-
kalommal zajlanak az órák, a nyár pedig a tánctáboroké. Az iskolában
a balettalapok mellett az oktatók különféle koreográfiákkal teszik szí-
nesebbé az órákat, a gyerekek különböző táncstílusokat is elsajátít-
hatnak: keringő, polka, charleston, spanyol tánc, modern tánc. Az
oktatók célja elsősorban nem az, hogy hivatásos balett táncosokat ne-
veljenek, hanem hogy a lányoknak, fiúknak olyan mozgáskultúrát ad-
janak, amely kellő magabiztosságot ad nekik felnőtté válásuk során.
Céljuk még, hogy életük fontos része legyen a tánc, a mozgás, a kultúra
szeretete. Természetesen a kimagasló tehetségeket segítik a tovább-
lépésben. Az évek során több tanítvány választotta hivatásul a táncot,
és lettek táncművészek. Köszönhető mindez az átadott technikai tu-
dáson, a zene és a tánclépések varázsán túl annak az odaadó szere-
tetnek és gondoskodásnak, amivel Tamás „bácsi” és Andrea „néni” a
mindennapokban körbeveszi a balettiskolába járó gyerekeket.
A kezdetek óta megszámlálhatatlan táncos lábú fiatal került ki a Dió-
törő Balettiskolából. Gyúró Tamás és felesége, Andrea a legnagyobb

sikernek azt érzik, hogy sok egykori növendékük máig a táncoscsalád
tagja maradt. Varga Renáta, Kósa Zsófia és Stefanovics Anna ma már
mint tanárok segítik Tamás „bácsi” és Andrea „néni” munkáját. Renáta
a pomázi, Zsófi a Kisorosziban működő kihelyezett csoportot vezeti,
Anna a haladó csoportot koordinálja.
Az elmúlt negyedszázadot ünnepelve rendeztek nagyszabású gálát a
HBPMK színháztermében június első hétvégéjén. Köszöntőt mondott
a rendezvény fővédnöke, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester,  a
műsorszámokat Babják Annamária színművész konferálta fel. A prog-
ram jól mutatta azt a sokszínűséget, amit a balettiskola képvisel, zenei-
és táncstílusok, mozdulatokkal kifejezhető érzelmek csokrát nyújtották
át a balettnövendékek a közönségnek. Néhány meglepetés-produkciót
is tűztek a szép csokorba: sok-sok szóban és táncban elmondott kö-
szönet hangzott el. A haladó csoport tagjai „Önarckép” címmel egy-
egy vallomást mondtak-táncoltak el arról, mit jelent számukra a tánc,
s közben, a háttérben, a kivetítőn megmutatták, milyenek voltak 
négyévesen, amikor először próbálkoztak a demi plié-vel. Megható epi-
zód volt, amikor Balogh Marika nénit, a DMH munkatársát, aki a kez-
detektől tyúkanyóként terelgeti a növendékeket, a színpadra ültették
egy nagy csokor virággal, és meglepetés koreográfiával köszöntötték.
A balettgálán Gyúró Tamás és Andrea is köszönetet mondott minden-
kinek, aki a balettiskola sikereihez támogatásával, munkájával hozzá-
járult: a Kulturális Központ minden munkatársának, az önkormány-
zatnak, a szülőknek, akik a gálán a büfét is maguk biztosították. Az itt
befolyt összegből szeretnének a DMH balett-termében állandó kiállí-
tást létrehozni a Diótörő Balettiskola immár negyedszázados történe-
tének epizódjaiból.

SZ. N.

25 éves a Diótörő Balettiskola
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Petzeltesek Európa-szerte
A VSzC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakiskolája tanulói és tanárai az Erasmus+ program támo-
gatásának köszönhetően egyidejűleg több projektben is közreműködnek. Az iskolák közötti együttműkö-
désben Norvégia, Svédország, Lengyelország, Litvánia, Portugália és Törökország egy-egy középiskolája
a partnerünk, és a három tanévet felölelő projektben úgy ismerkedünk egymás kultúrájával és hagyomá-

nyaival, hogy minden iskolába ellátogatunk, az előre egyeztett témaköröket közösen járjuk körbe. Ezen a héten a lengyel partneriskolában tartjuk
a nemzetközi találkozót, a népi hagyományokról szól az egy hetes rendezvény. 
A találkozón három diák és három tanár képviseli iskolánkat. ének- és táncbemutatóval
készültek, körtemuzsikát ajándékoznak minden résztvevőnek és azt is megtanítják
nekik, hogyan kell rajta játszani. A kirándulásokon barátkoznak egymással, gyakorolják
az angol nyelvet.
Az Erasmus+ program szakképzési projektjében szakács, cukrász és pincér tanulóink
Portugáliába és olaszországba indultak ezen a héten, hogy megismerjék a mediterrán
gasztronómiát. éttermekben, szállodákban, cukrászműhelyekben dolgoznak, közben
megtanulják elkészíteni a helyi specialitásokat. A szakmai gyakorlat hat hétig tart,
bőven van idő nyelvgyakorlásra, önállóság kialakítására, szakmai és személyes kész-
ségek erősítésére. A fiataloknak sok élményt nyújt a külföldi gyakorlat, mivel a ház-
igazdák különböző szakmai programokat is szerveznek számukra: olivaolaj-üzem,
tésztakészítő manufaktúra, borászat, csokoládégyár, halpiac megtekintése. Kulturális
programként meglátogatják a közeli nevezetes helyeket, városokat. 
A programot a Tempus Közalapítvány közreműködésével az Európai Bizottság támo-
gatja. Köszönjük a pályázat megvalósításában nyújtott segítséget.

NéMETH KLÁRA PRoJEKTVEZETő

Az Eleven Örökség Helytörténeti vetélkedő gáláját 2018. május 30-
án rendezték a városháza dísztermében. Ebben az éven a ferences
Gimnázium vitte el a fődíjat, a 300 ezer forintos utalványt. második a
Templomdombi iskola diákcsapata, harmadik a református gimná-
zium csapata lett. Gratulálunk minden diáknak a szép eredményekért!

A több fordulóból álló vetélkedősorozatot idén a város 7. osztályos 
diákjainak hirdették meg. A tartalmas és szórakoztató feladatsorokat
most is örömmel oldották meg a fiatalok. A három legügyesebb csapat
összesített pontszámai: Ferences Gimnázium 709, Templombdombi
Általános Iskola 672, Szentendrei Református Gimnázium 652 pont.
Az első helyezett  300 ezer, a második 200 ezer, a harmadik 100 ezer
forintot nyert el iskolája számára. A többi csapat, illetve iskola 40-40
ezer forintos díjat kapott a gálán.
Petricskó Zoltán alpolgármester a gálán az alábbi beszéddel köszönte
meg a gyerekek és a szervezők munkáját:
Harmadszor van szerencsém a Helytörténeti Vetélkedő résztvevőit a
Gálán köszönteni, ami azt jelenti, hogy hagyományt teremtettünk. Nem
is akármilyen hagyományt, hisz ez a program pontosan arról szól, ho-
gyan ismerjük meg és gondozzuk egyedülálló értékeinket. 
A mai iskolai tantervben rengeteg olyan tudnivaló van, ami sok, és sok-

szor feleslegesnek tűnik számotokra, de higgyétek el, az életben szám-
talan dologban fogjátok ezeket hasznosítani. Hiányzik azonban a hely-
ismeret, a lokálpatrióta tudás, a város, a lakóközösség, a lakhelyünk
történelmének, történetének, épületeinek és adottságainak ismerete.
Ezt igyekeztünk pótolni ezzel a játékos vetélkedősorozattal, amelyben
most ti is részt vettetek. Nem száraz információkat, fekete-fehér, leírt
bemagolni valót adtunk, hanem aktív feladatok segítségével, és a krea-
tivitásotokra alapozva segítettünk nektek megismerni Szentendrét.
Ez a város nagy kincs, legyetek büszkék arra, hogy itt éltek, és azt a 
tudást, amelynek birtokába jutottatok, őrizzétek, terjesszétek a 
társaitoknak is. Higgyétek el, menő dolog, ha elsétáltok egy-egy mú-
zeum, híres épület mellett, és ti mondjátok el a barátaitoknak, mi 
történt ott, miről híres az a hely.
(…) A legjobban a fényképeiteknek és a véleményeknek örülök, a „Miért
szeretem Szentendrét” fordulóban. Elképesztően érdekes látásmódról
adtatok bizonyságot, gratulálok minden jó szemű és jó tollú gyereknek!
És engedjétek meg, hogy itt, előttetek is köszönetet mondjak a szer-
vezőknek, munkatársaimnak. Elsősorban Krizbai Évának a teljes soro-
zat koordinálásáért és Soltész Emesének, illetve minden segítőnek,
aki lehetővé tette, hogy ti versenyezzetek, és ma itt legyünk és ünne-
peljünk.

Helytörténeti vetélkedő gála
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25 éves 
az Agy Tanoda
Május 25-én egész éves záró rendezvényéhez
érkezett az Agy Tanoda. Működésének 25. év-
fordulóját ünnepelte az intézmény, melynek
méltó befejezése volt Zaszlavik Jenő grafikus-
művész, rajz- művészettörténet tanár, az Agy
Tanoda alapítója emléktáblájának avatása.

A vendégek között ott volt Zaszlavik Jenő fe-
lesége és lánya, Gyürk Dorottya alpolgármes-
ter, Kozma Krisztina közoktatási referens, régi
igazgatók, alapító tagok, pedagógusok, szü-
lők, akik szerették, szeretik az Agy Tanodát.
A köszöntő beszédek, a diákok műsora, az
emléktábla avatása után állófogadás kereté-
ben lehetőségük nyílt a vendégeknek egy kis
nosztalgiázásra, kötetlen beszélgetésre.

Zaszlavik Jenő és elődeink eszmei örökségét
tovább ápoljuk.

KoVÁCSNé SZoMoLÁNyI ERIKA
INTéZMéNyVEZETő

rotary fiatal művészek
Ösztöndíja
jótékonysági Gálakoncert keretében került sor az idei roTArT díjak
átadására a vujicsics Tihamér zeneiskolában.

A Rotary Club Szentendre új ösztöndíjat hozott létre 2017. évben. A 2
millió Ft támogatási összeg közel 13 000 adományozó részvételével
gyűlt össze, így ennyi emberhez jutott el a Rotary neve, tevékenysége
és konkrétan a RoTART ösztöndíj. Ezzel valószínűleg minden idők leg-
nagyobb számú támogatót megmozgató gyűjtése valósult meg az
1911 District életében.
Hosszú előkészítést követően, 2017 februárjában került kiírásra a Ro-
TART művészeti ösztöndíj Szentendrén tanuló, 12-20 éves fiatalok szá-
mára azzal a céllal, hogy művészi fejlődésüket segítse.
Az ösztöndíjhoz a szakmai hátteret a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a
forrás gyűjtését pedig a jegy.hu biztosította.
Az ország minden részéről egyszerűen lehetett támogatni az ösztön-
díjat. A legnagyobb kulturális programokat kínáló online felületen be-
lépőjegy vásárlásakor a fizetendő összeget egészíthette ki az adakozni
szándékozó vásárló, és egyúttal a Rotaryról, valamint a RoTART-ról is
olvashatott rövid összefoglalót.
Az ösztöndíj keretében 16 egyéni és csoportos pályázó került díjazásra
30-250 ezer Ft összeggel.
A 2017. évi RoTART lezárására egy jótékonysági gálakoncert kereté-
ben került sor a zeneiskolában. Az est során ösztöndíjat elnyert fiata-
lok léptek fel, a gyűjtött összeget pedig az iskola javára ajánlotta az
RC Szentendre.

Makay Annamária zongora                                Turai Gergő trombita                                           

Németh Sára zongora                                        Pálffy Donát zongora

Horváth Félix szaval                                           Molnár Ádám tekerő 

A képen: Kovácsné Szomolábnyi Erika intézményvezető és Pásti Zoltán, az AGy Iskola Egyesület elnöke
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Június 7-én indította útjára Magyarország átfogó egészségvédelmi
szűrőprogramja AZ UTAZÁS EGéSZSéG BIRoDALMÁBA című program-
sorozatot, elsőként Szentendrén, a Dunakorzón. A program évente 30
ezer általános iskolás diáknak segít megismerni a prevencióval, meg-
előzéssel kapcsolatos lehetőségeket: látványos anatómiai bemutató-
val, virtuális technológiával, dietetikai tanácsadással okostányér,
merőkanál program érintésével, rendőrségi bemutatóval, elsősegély-
nyújtási ismeretekkel. A program végén bepillantást nyerhetnek a gye-
rekek Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központjába, a
közel 20 méter hosszú speciális szűrőkamionba is, melyben működés
közben láthatják a legújabb szűrési, vizsgálati módszereket.

A helyszínen sajtótájékoztatót rendeztek, ahol Dankovics Gergely prog-
ramigazgató ismertette a Szentendrén bemutatkozó, kifejezetten gyer-
mekek számára összeállított új programot. Egyben a szűrőprogram
eddigi összefoglalójaként ismertette, hogy  az elmúlt 10 év  több mint
1500 helyszínén 6 millió vizsgálatot végeztek el. 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester megnyitójában méltatta az eddigi
törekvéseket, a városban javuló demográfiai mutatókat, a növekvő szü-
letésszámot. Mint mondta, a városvezetés elkötelezetten támogatja a
város valamennyi egészségügyi, prevenciós törekvését, rendezvényeit,
különösen a fiatal korosztály aktív részvételét, és hozzátette, hogy a
futás, kerékpározás szerelmeseként maga is az egészséges életmód
egyik élenjárója.

Dr. Somhegyi Annamária, a TIE EMMI egészségügyi államtitkári meg-
bízottja a testnevelés-mozgás fontosságára és az egészséges táplál-
kozás egységének fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva az
ép testben ép lélek mentalitás fontosságát, s gyereknyelvre lefordítva
párbeszéddel aktivizálta a hallgatóságot. 

Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért Közalapítvány részéről meg-
említette, hogy a nálunk bemutatkozó program eljut az év folyamán 
valamennyi Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagváro-
saiba is, s hangsúlyozta a Szövetség úttörő szerepét és jelentőségét a
városokban az egészségfejlesztés, egészséges életmód és egészség-
kommunikáció terén.

„Szentendre öt iskolájából mintegy 450 tanuló vett részt kísérő tanárok-
kal együtt a Dunapart varázsával kísért Egészség Birodalmába való uta-
záson. Közben felüdülhettek forrásvízzel, ropogós cseresznyével a
Közalapítvány jóvoltából, és a kamion egyik standján finom salátával
várták őket. Óriási siker volt a védőnők újraélesztési bemutatója, melybe
a gyerekek is aktívan bekapcsolódtak. Igen fontos állomásunk volt a
Szentendre Rendőrkapitányság Bűn-megelőzési standja, ahol érdekes

társasjátékkal, Kérdezz-felelek játékkal, ujjlenyomat-készítéssel és sok-
sok ajándékkal lepték meg a diákokat.  Ígéretet kaptunk, hogy „jövőre
veletek ugyanitt”: – a programot folytatjuk, hiszen a hír máris tova szállt,
és sok-sok csillogó szemet szeretnénk látni minden évben ezen a hasz-
nos tudományos ismeretterjesztő napon.
Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy közben, a csoportirá-
nyítások mellett szűrővizsgálatokon vehettek részt a felnőttek is, melyen
mintegy 100 fő vett részt. Köszönjük Dankovics Gergelynek, hogy ismét
ingyenesen tette lehetővé a városnak, a diákoknak ezt az egyedülálló él-
ményt” – Gerőcs Katalin, Egészséges Városért Közalapítvány.

Dunakanyar egészségesen
rendkívüli szűrőnapot rendeztek 2018. június 7-én szentendrén, a Duna-korzón. A student Health Programra szentendréről 16 osztály je-
lentkezett, közel 500 diák ismerkedhetett  a programmal. A felnőtteket 37 féle szűrővizsgálattal várták a szűrőkamionnál.
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Május 26-án a Városháza dísztermében nagy sikerű jótékonysági estet
rendezett a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
és a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság. A rendez-
vényen fellépett a Filibili Népdalkör, a Bimbó utcai óvodások Szigeti Il-
dikó vezetésével, aki mesét is mondott, valamint László Ildikó
hagyományőrző énekes, a Tordasi Pillikék két gyerektáncosa és dr.
Kiss Tampu Tatjana diószéni csángó két kisgyermekével. Az est házi-
gazdája Csoma Gergely fotóművész, szobrász, csángó kutató volt aki
nemcsak ízes nyelven, vidám hangulatban beszélt a csángókról és mu-
tatta be a fellépőket, hanem csángó költők verseit is elszavalta. A ren-
dezvényen résztvevő Csernic Marica nénit is szinpadra szólította aki
két archaikus csángó énekkel örvendeztette meg a közel 150 fős kö-
zönséget.
Az est sikere nemcsak a sok tapsban volt mérhető, hanem a közel 300
ezer forintos támogatásban, melyet sikerült összegyűjteni a diószéni
és trunki gyerekek balatoni táboroztatására. Jolanda Willemse, a Ke-
resztszülők a Moldvai Csánómagyarokért Egyesület elnöke az est
során ismertette a keresztszülő-mozgalom célját, a moldvai magyar
oktatás jelentőségét, a moldvai falvakban kialakított magyar házakban
folyó munkát és a nyári táborok célját. Az est végén Kun Csaba és
Boda Anikó, a szervező egyesületek vezetői virággal és kisebb aján-
dékokkal köszönték meg a fellépők szereplését. A lelki táplálék után
a Korona vendéglő csángó származású tulajdonosa, Csernic Augusz-
tin a jelenlévőket csángó étellel, mint puliszka és tötike (töltött ká-
poszta és töltött szőlőlevél), bőségesen megvendégelte. Köszönet
minden szereplőnek, közreműködőnek, Szentendre Város Önkormány-
zatának és minden jó szándékú és adakozó résztvevőnek.

lurkócia –
Gyereknap 

szentendre egy napra ismét lurkócia Gyermek-
állammá alakult át  május 27-n, vasárnap. lur-
kócia 8 állomáson, 8 minisztériummal, valamint
számos izgalmas játékkal –  kalandparkkal,
mászófallal, minigolffal, biliárdfocival, népi já-
tékokkal, kosaras körhintával –, koncerttel,
bábszínházzal, különböző vetélkedőkkel és
kézműves foglalkozásokkal várt mindenkit idén
is, a Czóbel parkban.

A Czóbel parkban interaktív programokkal vár-
ták a gyerekeket, a színpadon színes progra-
mok, koncert, mese-előadás, kézműves 
foglalkozások, játszópark, sportprogramok,
logikai játékok és a helyi sport- és táncegye-
sületek bemutatói várták a látogatókat. A ren-
dezvény alatt gasztronómiai kiállítókkal, játék-
és könyvvásárral is várták a látogatókat.
A gyerekek nyolc állomáson tették próbára
ügyességüket, kreativitásukat, leleményessé-
güket, az Állatbarátügyi Minisztériumban az
Árvácska Állatmenhellyel, az Egészségügyi
Minisztériumban, azaz az Egészséges Váro-

sért Közalapítvánnyal, a Sport és Ügyesség-
ügyi Minisztériumban, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum együttműködésével, a Játszópark-
ügyi Minisztériumban, a Stratégiai Játékmi-
nisztériumban és a Meseügyi Minisz-
tériumban a Tourinform Irodával, a Szörnyügyi
Minisztériumban a Szentendre Barátai Egye-
sülettel és a Lazulásügyi Minisztériumban az
offline Centernél.
A színpadon Balázs Marietta műsorát, Nyáry
Bernadett bábelőadását, a Szentendrei Ken-
guru Kötélugró DSK bemutatóját, a Broadway
Musical Stúdió fellépését, a Csipkefa Népze-
nei és Improvizációs Klub műsorát, a Csillag-
szeműek Néptánccsoport bemutatóját, az
Izbégi Általános Iskola Mazsorett csoportjá-
nak fellépését, a Diamond Cheer Dance TSE
Cheerleading produkcióját, a No Comment Hip
Hop Tánciskola bemutatóját, a Welldance
Sporttánc Egyesület fellépését, a Makám ze-
nekar koncertjét és a Pink Panthers Akrobati-
kus Rock and Roll TSE bemutatóját láthatták
a szülők és gyerekek.

nagysikerű jótékonysági est a moldvai csángók javára!
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Programok

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

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.
uTAT nyITnI A szABADsáGHoz
Ferenczy Béni művészete
Megtekinthető június 24-ig, hétfő kivé-
telével 10.00–18.00

Talált pixelek
BP. szABó GyÖrGy – PAloTAI
GáBor kIállÍTásA
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

mulAnDósáG rÖGzÍTÉsE. 
lECsuPAszÍTvA
Imre Mariann kiállítása
Megtekinthető július 1-ig, hétfő kivéte-
lével 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

InnoArt Galéria
Fő tér 20.
uTAzás vIláGok kÖzÖTT
Pongó Judit szentendrei fotóművész ki-
állítása
Megtekinthető június 15-től július 5-ig,
hétfőtől péntekig 11.00–16.00 között

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

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 július 1-ig, hétfőtől pén-
tekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTI ABkArovICs BÉlA fEsTő-
mŰvÉsz EmlÉkkIállÍTásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Bizottság-liget
Posta előtti tér
mŰvÉszET A szABADBAn
Csurka Eszter: A víz emlékezete

nagy Barbara: kert-hálózat
Tóth Eszter: kerti locsoló
A kiállított művek szeptember 2-ig te-
kinthetők meg

P’Art Mozi
Dunakorzó 18.
vErEBÉlyI DIánA kIállÍTásA
Megtekinthető június 28-ig,. a mozi
nyitvatartási idejében

Börzsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény
Szob
Szent László u. 14.
június 22. péntek 16.00
AknAy jános fEsTőmŰvÉsz 
kIállÍTásA
Megnyitja: Novotny Tihamér 
művészeti író
Közreműködnek a szobi Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Megtekinthető augusztus 31-ig, hétfő
kivételével 9.00–16.00 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 15. péntek 18.00
TársADAlomTÖrTÉnElmünk vI-
szonyA És fElfoGásAI Az IGAz-
sáGossáG EGyETEmEs ElvEIHEz
Krizsovenszky Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés volt alelnökének előadása

június 22. péntek 18.00
ÉvADzáró rEnDEzvÉny
Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben
Herceg Ferenc könyvbemutató elő-
adása

konCErT

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
június 16. szombat 20.00
fEkETE orsko & kurBlA BAnDA
Undeground jazz Szerbiából

Kacsakő bisztró
Duna-part
június 23. szombat 19.00
A CITIzEn nAIv konCErT
A zenekar underground poprock stílus-
ban játszik. A szövegeket Fábián Fran-
ciska írja, zeneszerző Soós Tamás.
Fábián Franciska: ének, fuvola
Soós Tamás: gitár
Zámbó Ede: basszusgitár
Regős Márton: szaxofon
Lovag Roland: dob

Művész étterem és bisztró
Dumtsa u. 7. 
Művész TeraszKoncertek
június 15. péntek 19.30
30 fok árnyÉkBAn
június 16. szombat 19.30
jAmBAlAyA lIGHT Duó
június. 22. péntek 19.30
GlATz TAmás És mEGlEPETÉs-
vEnDÉGE

június 23.szombat 19.30
30 fok árnyÉkBAn
A koncertek díjtalanul élvezhetők! 

Barlang Kertmozi
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 

FoCI VB
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, felnőtt: 1000 Ft 

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

június 11. hétfő
16.30 KÖNyVKLUB (103’) (12E) ) fsz.:
Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Ber-
gen, Mary Streenburger
18.15 A MŰVéSZET TEMPLoMAI: HIT-
LER CoNTRA PICASSo (90’) (12E)
20.00 SZERELEMBE GURULVA (107)
(12) Bájos, kedves, vicces és nagyon
francia
június 12. kedd
16.45 A MŰVéSZET TEMPLoMAI: HIT-
LER CoNTRA PICASSo (90’) (12E)
18.30 AZ (135’) (18) CINEBooK SoRo-
ZAT DunaP’Art Filmklub
20.50 ARCéLEK, ÚTSZéLEK (89’) (12)
Agnes Warda a francia újhullám legen-
dás rendezője és JR a hipszter fotós
június 13. szerda
14.45 NyÚL PéTER (95’) (6)
16.30 A NAPLEMENTE RAGyoGÁSA
(101’) (12) Japán-francia romantikus
dráma
18:15 KIM DZSoNGIL BEMUTATJA (98’)
(12) Megtörtént események alapján!
Az elrabolt dél-koreai rendező és a gyö-
nyörű színésznő története
20.00 MÁRIA MAGDoLNA (120’) (12)
fsz.: Rooney Mara , Joaquin Phoenix
június 14. csütörtök
16.00 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
18.15 AZ éLET NAPoS oLDALA (104’)
(12) Svéd vígjáték három pár életéről
20.05 GoTTI (113’) (16E) életrajzi
dráma New york maffia főnökéről
június 15. péntek
17.15 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
19.30 HoLNAP LESZ FÁCÁN (77’) (12)
ART CAPITAL utána beszélgetés Réz
András filmesztétával
21.00 ARCéLEK, ÚTSZéLEK (89’) (12)
Agnes Warda a francia újhullám legen-
dás rendezője és JR a hipszter fotós
június 16. szombat
15.45 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’)(12)
18.00 TÚL SZEXI LÁNy (110’) (12E) őn-
bizalom a siker záloga!
20.00 GoTTI (113’) (16E) életrajzi
dráma New york maffia főnökéről
június 17. vasárnap
14.15 VIGyÁZZ, KéSZ, MoRC! (97’) (6E)
Repülj egy varázslatos királyságba!
16.00 A MŰVéSZET TEMPLoMAI: HIT-
LER CoNTRA PICASSo (90’) (12E)

17.45 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
20.00 TÚL SZEXI LÁNy (110’) (12E) Ön-
bizalom a siker záloga!
június 18. hétfő
16.15 SZERELEMBE GURULVA (107)
(12) Bájos, kedves, vicces és nagyon
francia
18.00 ÖKoP’ARTy (kisterem)
18.15 AZ éLET NAPoS oLDALA (104’)
(12) Svéd vígjáték három pár életéről
20.05 GoTTI (113’) (16E) életrajzi
dráma New york maffia főnökéről
június 19. kedd
16.30 A MŰVéSZET TEMPLoMAI: HIT-
LER CoNTRA PICASSo (90’) (12E)
18.15 GoTTI (113’)(16E) életrajzi dráma
New york maffia főnökéről
20.15 TÚL SZEXI LÁNy (110’) (12E) őn-
bizalom a siker záloga!
június 20. szerda
16.00 GoTTI (113’) (16E) életrajzi
dráma New york maffia főnökéről
18.00 MÁRIA MAGDoLNA (120’) (12)
fsz.: Rooney Mara , Joaquin Phoenix
20.05 VISZLÁT CHRISToPHER RoBIN
(107’) (12) A Micimackó születésének
története
június 21. csütörtök
15.30 KIM DZSoNGIL BEMUTATJA (98’)
(12) Megtörtént események alapján!
Az elrabolt dél-koreai rendező és a gyö-
nyörű színésznő története
17.10 HÁRoM TÁNC (76’) Halász Glória
filmje
18.30 A REMéNy RECEPTJE (113’) (12)
ART CAPITAL utána beszélgetés a film-
ről
20.30 KSZI, SIMoN (110’) (12) Minden-
kinek jár egy első szerelem.
június 22. péntek
16.15 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
18.30 A KERTBEN (100’)(14) Szlovák
filmszatíra ART CAPITAL Utána beszél-
getés a filmről
20.15 KSZI, SIMoN (110’)(12) Mindenki-
nek jár egy első szerelem.
június 23. szombat
14.00 GoMBoS JIM éS LUKÁCS MASI-
NISZTA (105’) (15)
15.50 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
18.05 KSZI, SIMoN (110’) (12) Minden-
kinek jár egy első szerelem.
20.05 MERÜLéS A SZERELEMBE (112’)
(12E) fsz.: James McAvoy és Alicia Vi-
kander
június 24. vasárnap
14.00 GoMBoS JIM éS LUKÁCS MASI-
NISZTA (105’)(15) családi kalandfilm
15.50 KSZI, SIMoN (110’) (12) Minden-
kinek jár egy első szerelem.
17.45 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
20.00 EGy BURKA, EGy NADRÁG (88’)
(12) Hamisitatlanul őrült francia vígjá-
ték
június 25. hétfő
16.00 GoMBoS JIM éS LUKÁCS MASI-
NISZTA (105’) (15)
18.15 VISZLÁT CHRISToPHER RoBIN
(107’) (12) A Micimackó születésének
története
20.10 SZERELEMBE GURULVA (107)
(12) Bájos, kedves, vicces és nagyon
francia
június 26. kedd
16.00 JURASSIC WoRLD: BUKoTT BI-
RoDALoM (129’) (12)
18.15 MERÜLéS A SZERELEMBE (112’)
(12E) fsz.: James McAvoy és Alicia Vi-
kander
20.15 EGy BURKA, EGy NADRÁG (88’)
(12) Hamisitatlanul őrült francia vígjá-
ték
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Programok a Barlang kertjében
Szentendre, Dunakorzó 11/A

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

Barlang kertmozi 
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.

Bringabörze
június 24. szombat 11:00 - 19:00 Bringabörze a kertben
Bicikli adás-vétel, ingyenes tanácsadás! Részletek a Facebook-on.
A belépés ingyenes!

koncert
június 23. 16:00 - 0:00 Deep House Terrace 
Deep house és chill a kertben egészen éjfélig
A belépés ingyenes!
június 29. 20:30 Titokzatostelepesek koncert a kertben
A belépés ingyenes!
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strandkézilabda-bravúr
Gróz jános edzőt, a szentendrei női kézilabda Egylet elnökét a
strandkézilabdások legújabb, a rangos Bajnokok Tornáján elért győ-
zelme kapcsán az elmúlt évek eredményeiről kérdeztük, mert sokan
nem is tudják, hogy városunkat milyen magas színvonalon működő
együttes képviseli a világversenyeken.

A Szentendrei Női Kézilabda Egylet 1997 tavaszán alakult, és 1997
ősze óta versenyzik folyamatosan a magyar felnőtt és utánpótlás baj-
nokságokban. A Szentendrei NKE 2002-ben vett először részt a ma-
gyar strandkézilabda-bajnokságban. 2006-tól vettük ezt a szakágat
komolyabban. Több mint egy tucat utánpótlás bajnoki aranyérmet sze-
reztünk a 12 év alatt három korosztályban. 2007-től a magyar után-
pótlás strandkézilabda válogatottak a szentendrei csapatra épültek, a
felnőtt válogatottat 2009-től adták a Szentendre játékosai 2017-ig. 
én 1998 óta vagyok a Szentendrei NKE elnöke és edzője is egyben,
2006-tól vezettem Gróz-Rozsnyai Mariannal az utánpótlás strandké-
zilabda válogatottakat. 2009-től a felnőtt csapat edzője is lettem, majd
2013-tól 2016-ig Mariannal együtt vezettük a felnőtt válogatottat is.
Ebben az időszakban a szentendreiekre épülő magyar válogatottak 12
versenyen szereztek nyolc Európa-bajnoki aranyérmet, egy Világjáté-
kok ezüstöt, egy VB ezüstöt, egy VB 4. és egy EB 5. helyet.
A strandkézilabdában felnőtt klubszinten két nagy világverseny van
Európában: az egyik az EHF EBT Masters döntő, a szezon elején, a
másik nagy verseny az EHF Champions CUP, ami általában november-
ben kerül megrendezésre. Itt a világ legjobb játékosai vesznek részt
Európa legjobb csapatainak színeiben a versenyeken.
A Multichem Szentendrei NKE felnőtt eredményei:
4-szeres Magyar Bajnok, 23 EBT Győzelem, 
3-szoros EBT Masters Győztes (2018, 2016, 2015), 1-szeres EBT Mas-
ters ezüstérmes (2017)
1-szeres EHF Champions CUP Győztes (2015), 1 ezüstérem (2016), 1
bronzérem (2017)

Az idén Lengyelországban megrendezésre kerülő EBT Masters döntőt
a Multichem Szentendrei NKE vesztett mérkőzés nélkül tudta meg-
nyerni. A csapat nyolc mérkőzést nyert meg, eközben kétszer meg-
verte a 2017-ben EB ezüstérmes lengyel válogatottat, és le tudta
győzni az elmúlt évek nagy mumusát, a spanyol válogatottakkal felálló
Club Balonmano Playa Algecirast. Ezzel a győzelemmel a szentendrei
játékosokra épülő csapatunk kivívta a jövő évi döntőben szereplés
jogát mint címvédő. 
Külön öröm, hogy legfiatalabb csapattagunk, Vitovszki Veronika lett a
verseny legjobb kapusa, Vera a másik három játékosunkkal (Benzsay
Rebeka, Gajdos Dóra, Léránt Sára) tavaly ifjúsági világbajnok is lett.
Az eredménynek köszönhetően a Multichem Szentendrei NKE így a
nyáron a magyar bajnokság megnyerésére koncentrálhat, ami kijutást
jelentene az EHF Champions CUP-ra Szicíliába. 
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szenior úszás
A 2017-es év ragyogó eredményei után folytatta az
együttműködést a Dunakanyar Szabadidő Sport és Kul-
turális Egyesület (Dagonya) szenior úszói és a V8.
Idén már néhány versenyen rajthoz is álltak és szép ered-
ményeket értek el.
Legutóbb, május 12-13-án került megrendezésre a követ-
kező szenior úszóverseny Szentesen.
A V8 Szentendrét képviselve Kemény András 6 aranyat
és egy bronzérmet, Hargitai Gábor pedig 2 bronzérmet
szerzett.
A tavalyi eredményes Szenior Világbajnokság után, ahol
András 100, 200 m hátúszásban legjobb magyarként,
egyéni csúccsal a 21. lett. Boulsevicz Beatrix pedig VB
aranyat nyert új Európa-csúccsal, illetve két bronz és két
ötödik helyet szerzett. Ezek a versenyek fontos felkészü-
lési állomásai a szeptemberben megrendezésre kerülő
Kranji Úszó Szenior Európa-bajnokságnak.

A kétszeres EB győztes, kétszeres angol baj-
nok oxxo racing Team 2008. óta folyamato-
san jelen van az európai kamionsport
élvonalában. magyarország egyetlen kami-
onversenyző csapataként 2014-15-ben Eu-
rópa-bajnoki, 2016-17-ben angol bajnoki
címet szereztek. 2018-ban – két év kihagyás
után – újra teljes szezonban versenyeznek a
kamion Európa Bajnokságban.

„Hosszú és küzdelmes volt az út a csapat
2008-as indulásától 2014-ig. Ekkor érett be
sok éves munkánk gyümölcse azzal, hogy Eu-
rópa-bajnoki címet szereztünk Kiss Norbert
pilótával. A csapat történelmének másik kie-
melkedő momentuma 2015-ben volt, amikor
25 év után a kamion EB sorozat visszatért Ma-
gyarországra, a Hungaroringre, ahol megvéd-
tük a 2014-ben elért EB címünket. 2016-ban
és 2017-ben aztán úgy hozta a sors, hogy
csak néhány EB futamon indultunk, ott voltunk
azonban mindvégig a Brit Kamion Bajnokság-
ban, ahol a magyar színeket képviselve, Ryan
Smith zseniális versenyzésével mindkét alka-
lommal elhódítottuk a trófeát" – sorolta az el-
múlt időszak legfontosabb állomásait a
Szentendrén élő Tököly László csapatfőnök.
A csapat idén oXXo Hungary TruckRacing
Team-re változtatta a nevét, és továbbra is
Ryan Smith pilótával, valamint új csapatfőnök-
kel, Sárosi Brúnóval vág neki a 2018-as EB
szezonnak. 
Az EB idei első állomása olaszországban, Mi-
sanoban volt, ahol szombaton Ryan hatalmas
balesetet szenvedett, a kamion komolyan ösz-
szetört, de a szerelőcsapat reggelig tartó
munkával rendbe hozta, olyannyira, hogy va-
sárnap az utolsó futamon győzni tudott vele
az oXXo angol pilótája.
„Nehéz hétvégénk volt, azonnal kijutott min-
denből: nagy baleset, sok szerelés és a végén
győzelem” – foglalja össze az eseményeket
Sárosi Brúnó csapatfőnök. – „De minden
rosszban van valami jó, ez a hétvége össze-
kovácsolta a teljesen új csapatunkat, hiszen
kicserélődött a szerelőgárda, nekik ez az első
versenyhétvégéjük volt, ahol vállvetve kellett
egész éjjel dolgozniuk, de másnap a győzelem
kárpótolta őket a rengeteg munkáért. Szá-

munkra idén elsődleges cél a csapat, a háttér
és a szervizbázis felépítése, ami hosszú folya-
mat, mint ahogy az is, hogy bajnokesélyes ver-
senykamiont építsünk-fejlesszünk. Termé-
szetesen idén is a dobogós helyezésekért har-
colunk, de realitás a bajnokság megnyerésére
a jövő év lehet, ehhez idén sokat kell dolgozni,
hiszen Európa-bajnokságot nyerni csak stabil
háttérrel és nagyon stabilan működő verseny-
autóval lehet. Mindehhez kellenek a komoly
partnerek, hiszen – mint ahogy az autóver-
senyzés általában – a kamionversenyzés is
nagyon költséges sport, sok összetevőből áll,
amiket a mellettünk álló, velünk dolgozó part-
nerek nélkül nem lehetne felépíteni.   
„Azok számára, akinek még nem ismerős a
kamionversenyzés világa, elmondjuk, hogyan
is néz ki a bajnokság, és milyen a versenyhét-
vége. Idén nyolc országban zajlik a Kamion
Európa-bajnokság, többek között olyan nagy
nevű pályákon, mint Le Mans, a Nürburgring
vagy a hazai pályánk, a Hungaroring, melyen
június 16-17-én versenyzünk. Egy hétvégén
négy futamunk van, kettő szombaton és kettő
vasárnap, mindkét nap van egy időmérő, ami
alapján rajtol az első futam, majd az ott beér-
kező első nyolc pilótát a második futamra
megfordítják, így a győztes majd a nyolcadik
helyről rajtolhat, a második a hetedikről, és így

tovább. Mivel a versenykamionok nagymére-
tűek, garantált az üközés, lökdösődés, így a
négy rajt és maguk a futamok is rengeteg iz-
galmat jelentenek. Ami még érdekessé teszi
ezt a sorozatot - mely a Forma1 után a máso-
dik leglátogatottabb pályaverseny Európában
–, az a közönség beengedése a szerviz sátrak
közé. Itt nincsenek elzárva a csapatok, ver-
senyautók a kilátogató rajongók elöl, testkö-
zelből nézhetik végig a csapatok felké-
szülését, a versenykamionok szerelését, és
futamok előtt közöttük mennek ki a több mint
5 tonnás és közel 1200 lóerős monstrumok a
pályára.  
Hamarosan a Hungaroringen állunk rajthoz,
mint egyetlen magyar csapat, számunkra ez a
hétvége a legfontosabb, hiszen itthon verse-
nyezhetünk, a mi közönségünk előtt. Ez nem
csak nagy öröm, de nagy kihívás is, hiszen
ilyenkor minden szem ránk szegeződik, min-
denki hozzánk jön, ránk kíváncsi, mi pedig
szeretnénk jó eredménnyel megörvendeztetni
a kilátogató rajongókat” –  zárta mondandóját
Sárosi Brúnó, és hozzátette: 
Várunk mindenkit szeretettel, gyertek ki a
Hungaroringre június 16-17-én, és látogassa-
tok meg minket az oXXo Hungary Truck Ra-
cing Team sátrában. Hajrá oXXo, hajrá
Magyarország!

A molinón: oxxo Hungary Truck racing
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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

állAT

Négy kiscicának (2 kandúr, 2 nős-
tény) keresek szerető gazdikat. Má-
jusban születtek, régi gazdáik
elköltöztek. Tel. 06-30-583-9325.

ADásvÉTEl

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel.
(26) 385-387.

állásT kÍnál

Munkatársat keresek teljes munka-
időben adminisztrátori munkakörbe.
Feltételek: diktálás után 10 ujjas
vakon gépírás, MS Word professzio-
nális ismerete és alapvető számító-
gépes ismeretek. Tel.
06-20-941-9200, (26) 300-763, Mol-
nár Bertalan közjegyző.

A Szent Endre Gyógyszertár takarító
munkatársat keres napi 4 órában. Je-
lentkeztni szeméklyesen vagy a (26)
310-868 telefonszámon lehet.

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

Magatehetetlen édesanyám mellé ke-
resek tapasztalattal rendelkező, jó

erőben lévő ápolót/gondozót, aki
néha esténként tudna engem helyet-
tesíteni. Tel. 06-70-222-2794, Jármy
orsi.

Munkatársat felveszek az Avia töltő-
állomásra (Vasvári utca). Tel. 06-20-
251-0465.

EGÉszsÉG

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

FittN REKREÁCIÓ – felfrissülés tető-
től talpig professzionális gépekkel.
Lábak frissítése, nyak- és vállizmok
ellazítása, hátgerinc regenerálása, BI-
oPTRoN lámpa és FLABéLoS vehető
igénybe, akár telefonon előre egyez-
tetett időpontban is. Szentendre, Ku-
csera Ferenc u. 3. Tel.
06-20-526-8909.

kIADó lAkás

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

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Különbejáratú lakrész őszig kiadó.
Tel. 06-30-450-4919.

lAkás, InGATlAn

Pismányban 2300 nm-es, közműves,
panorámás saroktelek eladó. Ingatla-
nosok kíméljenek! Tel. (26) 328-856,
efnabe@gmail.com.

okTATás

Németnyelv-oktatás minden korosz-
tálynak, valamint korrepetálás általá-
nos 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 hagya-
tékot. Első vevőként a legmagasabb
áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

szolGálTATás

Burkolás, kőműves munkák, térköve-
zés. Teraszok, járdák, kerítések ké-
szítése, javítása. Tel.
06-30-341-3423.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei Sán-
dor.

Vállaljuk modern vagy 
klasszikus ólomüveg-ablakok
készítését, törött darabok 
cseréjét vagy teljes felújítását,
továbbá tükrök, bútorüvegek,
lámpák, szaunaablakok tervezé-
sét, kivitelezését. 06 20 317-
6455, www.czirjak-glass.hu.

Gyakorlott háziasszony takarítást vál-
lal magánháznál. T. 06-70-277-9955.

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

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

Pedikűrös házhoz megy Szent-
endrén. Tel. 06-20-514-3323.

üDülÉs

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

kedves olvasóink!

szerkesztőségünk elköltözött!

új címünk: 
szentendre, Péter-Pál utca 1.

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

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




