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260 esemény, 33 kitárt, óvárosi kapu
Szikra koncert

A Söndörgő Együttes és az
Amsterdam Klezmer Band
ad koncertet Szikra címmel augusztus 17-én a
MűvészetMalomban.
A Söndörgő Együttes
vezetőjével, Eredics Áronnal beszélgettünk.
11. oldal

Szentendre nyitva
éjjel-nappal

Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármesterrel
beszélgettünk az idei
nyárzáró fesztivál
programjairól.
9. oldal
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Burkolatbontás
a fő téren

A városi ünnepségek és fesztiválok idején ideiglenes színpadot állítanak fel a Fő téren,
melynek fedésének rögzítését eddig vízballonokkal oldották meg. Az esztétikusabb és korszerűbb megoldás érdekében a rögzítésre
most talajba süllyesztett tartókat helyeznek el,
melyhez hat helyszínen bontották meg a kockakőborítást. A munkálatok a tervek szerint
augusztus közepére befejeződnek.
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megújult
a gyepmesteri
telep

Befejeződött a gyepmesteri telep fejlesztése, amely során új aszfaltburkolatot kapott a telep belső udvara, felújításra került
a hűtőház (új belső mosható burkolat,
új hűtőkompresszor), illetve a hűtőház
tisztításából származó csurgalékvíz elvezetésének problémája is megoldódott.
Mindezen fejlesztések hatására a telep
meghosszabbíthatta működési engedélyét, ezáltal biztosított lett Szentendre és a
környező települések kóbor állatainak befogása és tárolása.
A telepen jelenleg is több mint 20 kutya
várja új gazdáját. A telepre azonban csak
a gyepmester által befogott állat kerülhet,
melyet a befogást követően orvosi vizsgálatnak vetnek alá, és amennyiben nem található a kutyában chip, akkor az pótlásra
kerül.

Éles lőgyakorlatok
augusztusban

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi
lőterén éles lőgyakorlatot tartanak 2018. augusztus 15-én és 16-án; 22-én és 23-án; 27-én,
28-án, 29-én és 30-án.
A fenti napokon a lőtér területére 06:00 órától
24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

Szentendre
ÉS vIdÉke

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: augusztus 17.
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

távvezeték-javítás
Püspökmajorban

Javítják, cserélik az épülethez tartozó távvezeték-szakaszt a Hamvas Béla utca 32-40.
sz. háznál augusztus elejétől szeptember közepéig. a korszerűsítés alatt a melegvízszolgáltatás zavartalanul üzemel.

Az elsődleges cél: minél biztonságosabb szolgáltatást nyújtani a fogyasztóknak.
A kivitelezés folyamán előfordulhat az ELMŰ
és a TELEKOM vezetékek sérülése, ezáltal
szolgáltatás kimaradás, mivel e szolgáltatók
vezetékei több helyen érintik a távhő közműalagutat.
A korszerűsítés érinti a távvezeték nyomvonalán és védőtávolságában lévő fákat és cserjéket is. Törekszünk a mind komplexebb
helyreállításra, de a kivágott növények visszatelepítésére a távvezeték fölé és 2 méteres
védőtávolságban nincs mód.
Érdeklődés, probléma jelzése a Városi Ügyfélszolgálat 06 26 300 407 telefonszámán, a Fűtőmű 06 26 816 646 hibabejelentőjén vagy a
futomu@szentendre.hu e-mail címen.
Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!
VÁrOSi SzOLGÁLTATó NONprOFiT zrT.
FŰTőMŰ

közérdekű

általános segélyhívó – 112

mentők – 104

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

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

rendőrség – 107

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

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

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

dmrv +36 27 511 511
elmŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ÉmáSz hibabejelentés: 06-80-42-43-44
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. AUGUSzTUSi ügyeleti beosztása
ÜGyELETi DÍJ ESTE 9 órÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Dózsa Gy u. 1. 500-248)
kedden Szent Endre Gyógyszertár
(Kanonok u. 4. 310-868
szerdán pismány Gyógyszertár
(Fiastyúk u. 11. 505-779
csütörtökön Vasvári patika (Sas u. 10. 303-825)
pénteken Napvirág-csepp Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 20. 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
(Kálvária u. 33. 787-796
Agusztus 20-án, hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár
ügyeletes reggel 7-től kedd reggel 7 óráig. A többi
gyógyszertár zÁrVA.
Vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
Augusztus 19. Vasvári patika
Augusztus 26. Ulcisia 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

180 + 87 millió forint a SzeI-nek
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az egészséges Budapest Program keretében Szentendre egészségügyi Intézményei (SzeI) 180 046 242 ft-ot nyert el. az összegből és az
önkormányzati, 17 millió ft önrészből az intézmény informatikai eszközeinek, orvosi műszereinek cseréjére és az egynapos sebészet energetikai fejlesztésére nyílik lehetőség. a fejlesztések megvalósítása 2019-re várható. Szintén sikerrel pályázott az intézmény egy egészségfejlesztési Iroda megnyitására, ehhez 87,5 millió ft-ot nyertek el.

Az elkövetkező 10 évben 700 milliárd forintot
szán a kormány Budapest és pest megye,
azaz a Közép-Magyarországi régió egészségügyi ellátásának megújítására az Egészséges
Budapest programmal. A SzEi igazgatósága
2017 decemberében nyújtotta be pályázatát
az Egészséges Budapest program kiírására. A
sikeres pályázat révén hamarosan megújulhat
az intézmény informatikai eszközparkja, új orvosi műszerek beszerzésére nyílik lehetőség,
illetve megvalósul az épület energetikai fejlesztése is.
Szentendre Egészségügyi intézményei az
1950-es évek óta végzi a Szentendrei járás lakosainak járóbeteg szakellátását és gondozását. A járáshoz Szentendre városa és további
12 település (Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, pilisszentkereszt, pilisszentlászló, pócsmegyer, pomáz,
Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád) tartozik. Az ellátandó terület 83 ezres állandó lakosságán túl a pilis-Dunakanyar sajátosságai
miatt a turisták, ideiglenes lakók, nyaralók tovább növelik forgalmukat, így valójában közel
100 ezer ember részére nyújt az intézmény
szolgáltatást. Az intézmény átlagosan naponta közel 1000 beteget lát el a 37 szakmában. A forgalom továbbra is rohamosan
növekedik, így szükségessé vált az orvosi mű-

augusztus 20.

szerek cseréje, pótlása, az épületgépészet
megújítása és az informatikai fejlesztés.
A korszerű egészségügyi ellátáshoz szükséges, nagyobb műszaki tudású, költséghatékony egészségügyi berendezéseket a most
elnyert pályázati forrásból szerzik be, többek
között új ultrahang-diagnosztikai készülékeket, szemészeti réslámpát, mobil műtőlámpát,
digitális fogászati röntgenszenzort, a gasztroenterológiai rendelő vizsgálóműszereit, EKGkészüléket és modern röntgenkészüléket. A
nagy betegforgalom mellett a korszerű eszközök gyorsítják a betegellátást, az új műszerekkel biztonságosabb a diagnózis felállítása,
csökkennek a várólisták. A SzEi épületgépészeti fejlesztésében az egynapos sebészet klímarendszere újul meg. A műtő hőmérséklete
rendkívül fontos biztonsági szempont, annak
külön szabályozhatósága és leválasztása a
teljes intézményi hálózatról valósul meg a pályázat révén. A szeptikus műtéteket elkülönített műtőben végezhetik a SzEi szakorvosai –
a korábbinál korszerűbb műtéti technika alkalmazásával. A betegellátás biztonságosabb
lesz és nagyobb számú műtét végzésére nyílik
lehetőség. Az informatikai fejlesztés keretében az intézmény eszközparkja és szervere
újul meg. Az informatikai fejlesztéssel szintén
gyorsul a betegellátás. A fejlesztésekhez az

ebben az évben is a hagyományoktól eltérően a városháza falai közül
az óvárosba költözik Szent István királyunk ünnepe augusztus 20án, hogy mindannyian együtt ünnepeljük az államalapítás és az új kenyér napját. a fő téren felállított színpadon délelőttől estig koncertek
várják a szentendreieket, és a városba látogatókat. a városi ünnepségen kerülnek átadásra az idei díjak: a Szentendre város díszpolgára cím és a Pro urbe emlékérmek. az ünnepet az esti koncert után
varázslatos tűzijáték zárja.
programok:

Színpad: Szentendre, fő tér
11:00 Apnoé zenekar – Kincskereső kisködmön mesekoncert
14:00 zenél a Kecskés Együttes / Kecskés Ensemble Ofﬁcial
15:30 MHAA zenekara ad koncertet
17:00 Városi ünnep: Államalapító Szent istván ünnepe
Verseghi-Nagy Miklós polgármester ünnepi beszéde
Szentendre Város Díszpolgára cím
és a pro Urbe Emlékérmek átadása
Ünnepi beszéd az MHAA képviseletében:
Bozó Tibor, dandártábornok
ökumenikus újkenyér-szentelés
Új Szentendrei Kamarazenekar koncertje
19:00 Szentendre Táncegyüttes – Falusi színek című előadása
20.00 Ünnepi koncert a református Gimnázium kápolnájában
közreműködik: zászkaliczky Tamás, orgonaművész
21:00 Tűzijáték
21:10 Szabó Balázs Bandája koncert
kísérő program:
10:00–20:00 Szittya pita Kenyérsütő Játszóház

egészségügyi intézmény fenntartója, Szentendre Város önkormányzata 10%-os önrészt
biztosít.
A SzEi Szentendre Város önkormányzatának
támogatásával pályázott Egészségfejlesztési
iroda létesítésére is, mely jelentősen segíti a
prevenciós munkát. A SzEi prevenciós tevékenységét jelenleg alapítványi keretek között
végzi, az Egészséges Városért Közalapítvány
az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének tagjaként rendszeres egészségnapok szervezésével közismert a Szentendrei
járásban. A munkában az intézmény orvosai,
szakdolgozói jelenleg önkéntesként vesznek
részt. A most elnyert 87,5 millió Ft-ot többek
között preventív feladatok megvalósítására,
egészségmegőrző programok szervezésére,
mentálhigiénés, dohányzásról való leszokást
támogató, szülői, idős- és betegklubok, önsegítő csoportok működtetésére fordítják. Az
Egészségfejlesztési irodában két főállású
pszichológus, egy adminisztrátor, egy szakasszisztens fog dolgozni, munkájukat gyógytornász, dietetikus és védőnő segíti, a projektmenedzsment pedig a feladatokat szervezi.
Az iroda együttműködik majd a háziorvosokkal, akik szintén pályázatot adtak be ebben a
témában.
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pályázat

Szentendre város önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:
A pályázatokat a Hivatal iktatójába 2018. szeptember 4. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. i. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási
irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Szentendre város önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre 1825 hrsz-ú dumtsa Jenő u. 12. fszt. 3. ajtószám alatti, 37 m2 alapterületű
teljes körűen felújított bérlakás piaci alapon történő bérbeadásának pályázati felhívásáról és elbírálásáról
*A bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, valamint a közüzemi szolgáltatások díját.
**A lakbér mértéke évente, az inﬂáció mértékével emelkedik. Első emelés időpontja: 2019. március 01.

A lakás a jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra.
Jelenleg lakott, várható megüresedés időpontja 2018. szeptember 3.

A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban (1db eredeti, 1db másolat), kötve vagy fűzve, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
„pályázat – Dumtsa Jenő u. 12. fszt. 3. 37 m2 alapterületű lakásra"

a pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30. 9:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
iktató, Szentendre, Városház tér 3. i. emelet
Ügyfélfogadási időben: Hétfő 13-17, Szerda 8-12, 13-17, péntek 8-12-ig

A pályázati kiírás a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati irodán (Duna korzó 18.)
vehető át, vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról letölthető.

Szentendre város önkormányzat (2000 Szentendre, városház tér 3.)
nyilvános, nyílt pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

Cím (Szentendre) Szentendre, péter-pál u. 5/b 1832 hrsz.
Terület 633 m2
ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház, udvar
övezeti besorolás Vt/K
Bruttó induló (licit) ár 70.000.000 Ft
pályázati biztosíték 1.000.000 Ft

A pályázatot a Hivatal iktatójába 2018. szeptember 6. 9.00 óráig
(Városház tér 3. i. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási irodán
vehető át és a szentendre.hu/ingatlanportál oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
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Napelemes lámpák
a dr. Cséby antal utcában

Szentendre Város önkormányzata a lakók kérésére indította el a beruházást, melynek során hat napelemes lámpát építenek ki a Dr. Cséby
Antal utcában, ahol jelenleg egyáltalán nincs közvilágítás. A kivitelezés
augusztus elején kezdődik, és a tervek szerint szeptember végéig tart.
A munkálatok nem járnak forgalomkorlátozással.
Kivitelező az AM Technic Kft. A beruházást Szentendre Város önkormányzata ﬁnanszírozza az éves költségvetési keretből.

Napelemes közvilágítás
játszóterekre

A játszótereken a közvilágítás kiépítése lakossági kezdeményezésre
és a területek képviselőinek – Gyürk Dorottya és Boda Anikó – munkája
nyomán indult. A terepviszonyok alkalmasak a napelemes közvilágítás
gazdaságos kiépítésére. A két játszótéren egy-egy napelemes lámpát
telepít a kivitelező AM Technic Kft. A munka 2018. augusztus első felében kezdődik a terület átadásával, alapozással, és a tervek szerint
szeptember 30-ig befejeződik.
A beruházást az önkormányzat saját forrásból biztosítja, értéke bruttó
3.461.639 Ft a Cséby Antal utcával együtt. A kivitelezés nem jár forgalomkorlátozással.

megújul a tobakosok
keresztjének környezete

A belvárosi zöldfelületek fejlesztése, megújítása kiemelten fontos a városvezetés számára. petricskó zoltán, a belvárosi körzet képviselőjének kezdeményezésére kezdődik meg a Tobakosok keresztje körüli
zöldfelület megújítása. Az augusztus közepén kezdődő projekt célja,
hogy egy kezelhető, rendezett, a belváros egyik fő kilátópontjához
méltó környezet kerüljön kialakításra.
A terület tisztítása után – a környezettudatosságot és fenntarthatóságot szem előtt tartva – az alábbi növények ültetésére kerül sor: babérmeggy, talajtakaró rózsa, hólyagvessző, kékszakáll, cserjés pimpó,
örökzöld mirtuszlonc, árvalányhaj, évelő díszgyertya. A növényültetésen kívül erózióvédelmi hálót, valamint öntözőrendszert (csepegtetőt)
is kiépítenek. A környezetrendezési munkák a forgalmat nem akadályozzák.
A projektet az önkormányzat saját forrásból ﬁnanszírozza, az éves költségvetés terhére. A kivitelezés költsége 2,24 millió Ft. Felelős kivitelező: Kerekerdő Kertépítő Kft.

VÁROS

megújul a galamb és a Pipiske
utca

A tervek szerint augusztus közepén kezdődnek a Galamb és a pipiske
utcák burkolatfelújítási munkálatai, melyet mindkét utca rossz állapota
indokolt. A Galamb utca teljes hosszában megújul, a pipiske utcának
pedig a felső – Galamb és őszapó utca közötti – szakasza. A lakosok
összefogásának köszönhetően az utcák mart aszfaltborítás helyett
hengerelt aszfaltréteget kapnak, melynek keretében sor kerül padkarendezésre és szegélyépítésre, illetve a közmű fedlapok szintbe emelésére.
A kivitelezés kb. 1 hónapot vesz igénybe. Az építkezés ideje alatt a szemétszállító járművek nem tudnak bejutni az utcákba, ezért az önkormányzat kéri, hogy a hulladéktároló edényeket a Galamb utcában lakók
a Fürj utca – Galamb utca sarkára vigyék ki, a pipiske utcában lakók
pedig az őszapó utca sarkára.

elkészült a teátrum parkoló
burkolatjavítása

Július közepén indult a Teátrum parkoló területrendezésének iV.
üteme. A munka fő célja a jelenleg is aszfaltburkolatú parkoló burkolatának egységesítése volt. A patkó alakú részen az új kopóréteg kialakítása során megerősítették az alépítményt, szegélyt építettek, az
aknafedlapokat, illetve a megsüllyedt vagy kiemelkedő részeket egy
szintbe hozták. A vízelvezetés érdekében az útszakasz oldalesését úgy
alakították ki, hogy a víznyelőkbe folyjon a csapadékvíz.
A felújítás terv szerint készült el, a kivitelezést a város saját forrásból
ﬁnanszírozta, az éves költségvetési keretből. A kivitelező a Hő-stopp
Mester Kft. volt.

megújult a Barcsay-udvar

Új öntözőrendszerek

A virágos, zöld Szentendréért új öntözőrendszereket építenek ki a városban. Július 24-én a VSz Nzrt. szakemberei megkezdték a munkálatokat az öntözőrendszerek kiépítésére. Vízóraaknát alakítanak ki a
Stromfeld parkban, az Angyal utca – Bartók Béla utca sarkán, illetve a
Tobakosok keresztje mellett. Az új öntözőrendszerek a helyszíneken
ágyások és rézsűk, gyepek öntözésére fog szolgálni.

idén megújulva, újra megnyitotta kapuit a Barcsay Múzeum udvara a
nagyközönség előtt. A korábbi évtizedek hagyományos nyári jazz-folk
estjeinek helyet adó udvar ismét barátságos közösségi térként várja a
szentendreieket és idelátogatókat. A felújítás során új festést kapott a
Dumtsa utcai kapu, az oldalfalak átfestése is megtörtént. A világítás
korszerűbb, hangulatosabb lett: a Városi Szolgáltató munkatársai új
lámpatesteket helyeztek el az udvarban. A nézőtér mohalepte ülőköveit
átcsiszolták, megújultak a szegélykövek is. Az ágyásokba friss virágokat, növényeket ültettek. Megújultak a vizesblokkok is, kulturált,
tiszta mellékhelyiségek fogadják a koncertlátogatókat.
A Szentendrei Teátrum műsorában legutóbb Csillagom címmel Szirtes
Edina Mókus és Fekete János Jammal új formációját hallgathatta a közönség augusztus 4-én, a Barcsay-udvarban.
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a katasztrófavédelmi
Igazgatóság hírei
gólyamentő tűzoltók

Sérült gólyát mentettek a szentendrei hivatásos tűzoltók szombaton délelőtt Dunabogdányban, a Kossuth Lajos úton. A
dunabogdányi gólyafészket sokan ismerik, lassan már a Dunakanyar ismertetőjévé válik. idén is fészkelt benne egy
gólyapár, több ﬁókával. Azonban az egyik
ﬁókát a napokban áramütés érhette, megsérült, ezért kértek segítséget a madárvédők a katasztrófavédelemtől.

Szombaton délelőtt távcsővel a madárvédők megnézték a gólyát, és megállapították, hogy a feltevésük valóban helyes, a
madár szárnyán több napos sérülés látható. Miután az áramszolgáltatók feszültségmentesítették
az
oszlopot,
a
szentendrei hivatásos tűzoltók és a madárvédő emelő segítségével a fészket
megközelítették, azonban a gólya kireppent onnan. rövid hajszát követően sikerült a madarat befogni, és ma már jó
kezekben gyógyul.

FOrrÁS: CSÁMpAi ATTiLA TŰ. SzÁzADOS,
MEGyEi SzóViVő
pEST MEGyEi KATASzTróFAVÉDELMi iGAzGATóSÁG
FOTó: pMKi SzENTENDrE HTp

XXXII. évf. | 15. szám

álláspályázatok

Szentendre város egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet
műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézményünk épület és kórházi berendezések karbantartásában jártas szakembert keres.
Elkészíti a műszaki egység működési rendjét. Műszaki
tevékenység szervezése, szakmai felügyelete, irányítása. összeállítja az intézmény karbantartási, valamint
az orvosi műszerek kötelező ellenőrzési tervét és gondoskodik a végrehajtásukról. Adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. Ellenőrzi a munkavédelmi,
tűzvédelmi, vagyon – és környezetvédelmi előírások
betartását.
pályázati feltételek:
főiskola vagy egyetem, műszaki szakirányú végzettség
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World,
Excel, levelező program kezelése)
pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai
önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy kéri a
megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbírálást
követően maximum 6 hónapig intézményünk megőrzi.
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXiii. törvény rendelkezései az irányadóak.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre Város Egészségügyi intézményei címére
történő megküldésével ( 2000 Szentendre, Kanonok
utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 8 /2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
műszaki ügyintéző
Elektronikus úton Dr. pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

röntgen asszisztens
munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézményünk röntgen-ultrahang szakrendelésén röntgen aszszisztensi tevékenység és az ehhez kapcsolódó
adminisztrációs feladatok ellátása. Számítógépes gyakorlat szükséges.
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXiii. törvény rendelkezései az irányadóak.

a munkakör legkorábban
2018. szeptember 24. napjától tölthető be.
pályázati feltételek: röntgen vagy képi diagnosztikai
asszisztensi végzettség
pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs
levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, MESzK tagság igazolása, működési engedély.
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy kéri a
megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbírálást
követően maximum 6 hónapig intézményünk megőrzi.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Dr. pázmány Annamária intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre Város Egészségügyi intézményei címére
történő megküldésével ( 2000 Szentendre, Kanonok
utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 10/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
röntgen asszisztens
Elektronikus úton Dr. pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

szonográfus szakasszisztens
munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézményünk röntgen-uh rendelésén szonográfus szakaszszisztensi tevékenység ellátása. röntgenfelvételek
készítése, ultrahang vizsgálatok kivitelezésében segédkezés. A betegekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység ellátása. Számítógépes gyakorlat szükséges.
pályázati feltételek: középfokú képesítés, szonográfus
szakasszisztens
Előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, szonográfus
szakasszisztens
pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai
önéletrajz, végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok, működési engedély, MESzK tagság igazolása.
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy kéri a
megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbírálást
követően maximum 6 hónapig intézményünk megőrzi.
a munkakör legkorábban
2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXiii.
törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre Város Egészségügyi intézményei címére
történő megküldésével ( 2000 Szentendre, Kanonok
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 9/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: szonográfus szakasszisztens
Elektronikus úton Dr. pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

dunakanyari Család-és gyermekjóléti Intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat pályázatot hirdet
• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben
a pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus
24.
• esetmenedzser munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes
munkaidőben
a pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 24.

pályázati feltételek: főiskola, 15/1998 NM rendelet
melléklete szerint, család- és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett tapasztalat, helyismeret - 1 év alatti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Ofﬁce (irodai
alkalmazások), B-kategóriás jogosítvány, büntetlen
előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt Bognár Judit nyújt, a +36/20/512-98-22 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti intézmény címére
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.), elektronikus
úton Bognár Judit részére a
szcsaladsegito@gmail.com e-mail címre

2018 | augusztus 13.

11-es út: középszigetekkel
bővítik a gyalogátlekőket

a biztonságosabb áthaladás érdekében középszigetekkel bővítik
a gyalogátkelőket a 11-es főúton.

A pap-szigeti út, Horgony utca és Barackvirág utca jelenleg is meglévő gyalogátkelőhelyeinél a munka augusztus elején kezdődik és
várhatóan egy hónapig tart. Az aszfalt- és járdaburkolatok, valamint
szegélyek bontása után beton útalap, majd térkőburkolat készül kiemelt és akadálymentes szegélyekkel. Új KrESz-táblákat helyeznek ki és felfestik a burkolati jeleket. A kivitelezés idejére a
Barackvirág utcánál a Volánbusz-megállót néhány méterrel áthelyezik. A munkálatok miatt korlátozzák a járműforgalom sebességét, a korlátozásokra napközben kerül sor, hogy a reggeli és esti
forgalom ne torlódjon fel. A kivitelező a forgalmi rendet a lehető
legnagyobb körültekintéssel szabályozza.
A több mint 8 milliós fejlesztést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a kivitelező a Strabag Általános Építő Kft.

vietnami küldöttség
Szentendrén
VÁROS

magas rangú vietnami küldöttség látogatott pénteken Szentendrére,
a vendégeket gyürk dorottya alpolgármester és kóbor edit protokollvezető fogadta. a küldöttség egy szeptemberi, kormányfői szintű találkozó előkészítésére érkezett.

félpályás útlezárás a római sáncon

mint arról már korábban beszámoltunk, a római sánc utcában kopóréteg csere történik az acél utcától a kálvária tér végéig tartó
szakaszon. az út felújításával egyidejűleg a járda is megújul, illetve középsziget épül a kálvária téren, a kálvária út csatlakozásánál.

A kivitelezési munkák augusztus 13-án kezdődnek a Kálvária tértől,
félpályás útlezárással, szükség szerint jelzőőrös irányítás mellett.
A munkálatok ideje alatt – a torlódások csökkentése érdekében –
a személyautóknak elkerülő utak igénybe vételét javasoljuk a fenti
térkép alapján, illetve a Dunakanyar körúton és a Kálvária úton terelőtáblák is jelzik a javasolt útvonalat. A buszközlekedés a felújítás
ideje alatt zavartalanul üzemel.

mederjavítás a Bükkös-patakon

A tavaszi felmérések alkalmával, átfogó felülvizsgálat alapján kerül
sor a Bükkös-patak kisvízi medrének javítására három szakaszon.
A patak partfala több helyen megrongálódott, amely a műtárgyakat,
illetve a közlekedést is veszélyezteti.
Az első ütemben a Szegedi utcai játszótérnél lévő kerékpárút melletti támfal helyreállítása készül el, ahol a támfal előtti részen kb.
80-100 cm-en bemosódott az útburkolat. A támfal melletti rézsű
több helyen beszakadt, a patak áramlását módosítva több helyen
alámosta a védett partvonalat.
A második ütemben a 11-es út vízelvezető műtárgyának kifolyó
alatti burkolatfelújítása kerül sorra, ahol korábban a rossz kivitelezés miatt teljesen eltűnt a 11-es főút vízelvezetőjének szabad kifolyási lehetősége. itt megfelelő pofafal és vízkivezetés kialakítása
szükséges, illetve partfal rekonstrukció.
A munkák harmadik üteme a 11-es úti hídtól a piactér felé eső szakaszon történik, ahol a híd alatt a kockakő burkolat megsüllyedt,
valamint a kisvízi meder több helyen is beomlott.
A három szakasz helyreállításának nettó költsége közel 11,5 millió
forint.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke meghívására idén szeptemberben hazánkba látogat Nguyễn phú Trọng, Vietnam első embere.
Nguyễn phú Trọng Szentendrét is megtekinti, hisz városunknak van vietnami testvérvárosa: Hoi An.
A főtitkár látogatását előkészítő, magas rangú politikusokból álló bizottság pénteken egyeztetésre érkezett Szentendrére, ahol Gyürk Dorottya alpolgármester és Kóbor Edit protokollvezető fogadta őket.
A kormányfői látogatásra szeptember 9-én, vasárnap kerül majd sor,
amikor Vietnam első emberét Verseghi-Nagy Miklós polgármester fogadja majd, és vezeti körbe a városon.
A magyar-vietnami kapcsolatok az utóbbi években felerősödtek, sőt
egy tavaszi egyeztetést követően az idelátogató politikusok kiemelték:
soha nem volt ennyire kiváló a két ország közötti együttműködés. A jó
viszonyt tovább erősítheti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly
szeptemberben Vietnamba látogatott, mely mérföldkőnek tekinthető
lépés. A látogatás után megduplázták a Stipendium Hungaricum vietnami résztvevőinek számát, így évente már kétszáz diák vehet részt a
programban. „Baráti kapcsolat van a két ország között, és nagyon nagy
jelentősége van a baráti kapcsolatoknak a mai nemzetközi diplomáciában” – nyilatkozta a külügyi bizottság elnöke, Németh zsolt idén májusban.
Magyarország félmilliárd eurós segélyhitelprogramot indított Vietnamban, ennek több eleme már le is zárult. A program legfontosabb területei között az egészségügy, az informatika és a vízügy szerepelnek.

Vietnam európai hídfőként tekint Magyarországra, és ugyanezt a lehetőséget kínálja számára a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
(ASEAN) 600 milliós piaca felé.
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artkert a Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva fesztiválon
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Újra kacsaúsztatás a rotaryval

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva programsorozaton belül immár
nyolcadik alkalommal rendezi meg a rotary Club Szentendre nagysikerű eseményét, a gumikacsa-versenyt a Bükkös-pataknál.
A játék tombolarendszerű, tombolajegyek aznap, augusztus 25-én
a helyszínen, a Bükkös-patak hídjánál vásárolhatók 16-17 óra között. rajt: 17 órakor! A kacsák a jegyeknek megfelelően számozottak, az első 20 beérkező kacsa sorszámával értékes ajándékokat
lehet nyerni. A jótékonysági rendezvény teljes bevételét a Bárczi
iskola számára ajánlják fel.

a szeretet emléke

ebben a rekkenő hőségben is érdemes kiállításra menni, élményekkel
feltöltődni a hűvös termekben. különös, érdekes világba kerül, aki a
ferenczy múzeum Szentendre termébe látogat Sam Havadtoy világhírű képzőművész, belsőépítész, lakberendező a szeretet emléke
(memory of love) cimű tárlatára.

A magyar származású amerikai művésznek ezen a nyáron egyszerre
három, különböző tematikájú kiállítása is nyílt Magyarországon: a Ludwig Múzeumban és a Makláry Galériában Budapesten, Szentendrén
pedig a Ferenczy Múzeumban az itteni műtermében készült legújabb
alkotásait mutatja be. Érdekes, személyes momentum, hogy Havadtoy,
aki New yorkban húsz évig yoko Ono élettársa volt, most pár száz méterre tőle állít ki Szentendrén.
A kiállítás előterében óriási fehér-arany kacsa ﬁgura fogadja a látogatót, amely egykor jótékonysági célból készült rákbeteg gyerekeknek. A
termekbe belépve folytatódik a meghökkentő világ: a rajzﬁlmekből ismert nagyméretű meseﬁgurák, Kinder tojás arany nyulak mellett ereklyeként üveg alatt lévő, bekeretezett csipkekesztyű, puha színű,
pöttyözött akvarell képek sorozata, beburkolt kis bronz Fiat 500-as,
Modigliani női portréi – antik csipkébe csomagolva, akrillal lefestve
vagy füstarannyal bevonva, festékpöttyökkel tarkítva. Amerikai világ,
de mégsem teljesen az, mert európai tárgyi világgal, kultúrával keveredik.
Havadtoy egyes képeire önterápiás céllal rövid történeteket, titkos vallomásokat ír ecsettel, a sorokat csipkével fedi le, amelyek áttetszően
takarják a szövegeket. A rejtett üzenetekre még egy festékréteg is
kerül. Azonban a festékkel, csipkével a néző elől eltakart írások alig
láthatóan ott vannak, az alkotás részei.
A csipke vált Havadtöy alkotásainak emblematikus elemévé. Legyen
az festmény vagy plasztika. Még New yorkban, lakberendezőként jött
rá, hogy mi az, ami hiányzik neki az amerikai lakásokban: a minden európai polgári otthonban függönyként, terítőként, apró díszként megtalálható csipke. A múlt értékes, személyes darabjai.
„Egykor szerették, tisztelték, megbecsülték a csipkéket. De amint
elöregednek, elszakadnak, foltosodnak, haszontalanná válnak és kiha-

Fotó: Deim Balázs

összművészeti Fesztivál a MANK Galériában és a Szentendrei régi
Művésztelepen. ArtKert címmel, Ersch-sel, Szederrel, ef zámbó istvánnal és Másik Jánossal rendezi meg első összművészeti fesztiválját augusztus utolsó hétvégéjén a Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonproﬁt Kft. A szentendrei MANK Galériában és a
Szentendrei régi Művésztelepen a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
fesztivál keretében várják a látogatókat, akik bekukkanthatnak a
Szentendrei régi Művésztelep műtermeibe, és kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek meg a művészekkel.

jítják őket. Ugyanezt érzem a saját életem kapcsán is. A csipkékkel a
saját életem haszontalanságát fejezem ki abban a reményben, hogy
visszaadhatom a csipkék egykori szépségét, s ezúttal mindkettőnket
új életre kelthetem” – vallja.
A 2000-es évek eleje óta gyűjt régi csipkéket szépségük, változatos
formaviláguk és a mögöttük sejlő élettörténetek miatt. A csipke azóta
művészetét meghatározó elemmé vált. Sokat közülük ajándékba kapott, mint azt a pár csipkekesztyűt is, amely a kiállításon látható. régi
csipkéket használ festményein és Walt Disney meseﬁguráin – beborítják, változatos textúrát adnak, akár akrillal lefesti, akár aranyfüsttel
fújja le azokat a művész.
A Havadtőy Sámuelként született művész Európa és Amerika között
zajló kalandos élete, európai gyökerekkel bíró, de az amerikai ízlésvilágban sikeressé váló művészete szokatlan, besktulyázhatatlan – pop
art és antik csipke, Walt Disney és Modigliani, festménypöttyökön,
csipkék motívumain keresztül átsejlő felületekkel. izgalmasan más.
A kiállítás szeptember 30-ig látogatható keddtől vasárnapig 10 és 18
óra között.
rAppAi zSUzSA

Sam Havadtoy: Betty, bronz, csipke, akril, füstarany

Fotó: Deim Balázs
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260 program, 33 kitárt, óvárosi kapu
gyürk dorottya kulturális alpolgármesterrel beszélgettünk az idei Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválról.

• a programfüzetet végiglapozni is sokáig
tart, nem könnyű a választás!
összeszámoltam, hogy hány féle program
közül válogathatnak a szentendreiek és az
idelátogatók: és 260-ig jutottam. Úgy gondolom, mindenki talál majd kedvére valót, csak
legyen türelme végigböngészni a programfüzetet. Javaslom, hogy időben regisztráljanak
a Házak, udvarok programokra, mert mindig
óriási az érdeklődés. Kis udvarokban, magánkertekben zajlanak az események, korlátozott a befogadóképessége a helyszíneknek.
• milyen zenei eseményeket hallgathatunk?
A fényfestéssel felöltöztetett Fő téren, szombaton a Budapest Bár, vasárnap a Lóci játszik

zenekar lép fel, a Gasztro utca pódiumszínpadán, a Duna korzón és a nagyszínpadon, a
Lázár cár térnél összesen 19 koncertet hallgathat meg a közönség a három nap alatt. A
Barlang kertjében naponta három együttes lép
fel, a szentendrei házigazdák is számos zenei
programmal készülnek: koncertek lesznek a
Kacsakőnél, a Folt Kávézóban, pótkulcsban, a
Korona, a Művész étteremben, a Ferenczy Műteremház udvarán, a Vajda Múzeum kertjében,
a Le petit és a Gőzhajó Kávézóban, a pap-udvarban, a Mondvacsinált utcában, a parti Medvében és a Városi Vendégház udvarán.
Minden évben igyekszünk új helyszíneket bekapcsolni az eseményekbe, az egyik helyszín
idén a Daru piac tér lesz, ahol a szamárhegyi
lakók jókedvű, zenés produkciót mutatnak be
a klasszikusoktól a Beatles-feldolgozásokig.
A Nótás Activity-s Baráti Kört Borsódy László
trombitaművész kíséri. idén egy társintézmény csatlakozik a programokhoz gyönyörű
helyszínnel: a Mank Galéria ősfás parkjában a
Hangfoglaló tehetségkutató zenekarai lépnek
fel akusztikus koncertekkel, vasárnap Cseh
Tamást idézi meg Másik János estje. A Dornudvarban Karácsony János játszik majd, és
idén is lesz efzámbó istván kertjében „életmód program” bográcsozással és a Happy
Dead Band nyilvános próbájával.
• a fesztiválséták idén milyen programokat
kínálnak?
Három érdekes tematikus sétával készült a
Tourinform iroda csapata, az egyik az Ahány
ház, annyi történet, melynek keretében szentendrei, lokálpatrióta polgárokat látogatunk
meg otthonaikban, akik nemcsak kapuikat
fogják szélesre tárni, de saját történeteiket is

megosztják az odalátogatókkal. Az Édenkert
nyomában című séta a Ferenczy Múzeumi
Centrum programja, az Art Capital különleges
helyszíneit kurátor vezetésével nézhetjük
meg. A Gasztro-art sétán pedig idén is összekötöttük a szentendrei művészeket és séfeket. A fesztiválra készült ételkreációikat
kóstoljuk meg a sétán, melyek nemcsak ízvilágukban különlegesek, de megjelenésükben
is artisztikusak. A szervezők azt kérték, mindenki a kedvenc villáját hozza magával a
gasztro-túrára.
• az irodalom, a ﬁlm sem maradhat ki a programokból…
irodalmi estekkel, előadásokkal készül a
hamarosan újranyitó Dorothea terasz, a
Marghescu-udvar, a Hamvas Béla pest Megyei
Könyvtár, a parti Medve, Ur Eleonóra Galériája.
A Tourinform udvarában esténként egy fröccs
mellett nézhetünk ﬁlmeket, és a p’Art Mozi is
beszélgetéssel egybekötött vetítéssel vár ez
alkalomból mindenkit.

• milyen különlegesség lesz még a fesztiválon?
Ami a porgramfüzetben nem olvasható, hogy
pénteken, augusztus 24-én este 21:30-tól a
Duna korzón az ister napok alatt az eső miatt
elmaradt gyertyaúsztatás páratlan látványában gyönyörködhetünk!
Mindenkit szeretettel várunk a nyárvégi fesztiválon!
Részletes program:
https://szentendreprogram.hu/fesztivalok/szentendreejjel-nappal-nyitva/
https://www.facebook.com/Szentendre-Éjjel-NappalNyitva, illetve a fesztivál műsorfüzetében!

Fotó: Deim Balázs

• milyen lesz az idei fesztivál?
idén harmadik éve rendezzük úgy a fesztivált,
hogy a hangsúlyos elem a Házak, udvarok,
házigazdák programsorozat. ötletgazda, programgazda szentendrei polgárokat látogatunk
meg otthonaikban, a város pedig segít a megvalósításban. Műfajilag most is sokszínű a
program: lesz ﬁlmvetítés, könnyű- és komolyzene, nagyon sok irodalmi programmal
készülnek a szentendrei házigazdák. Természetesen lesz játék délelőttönként, a gyerekeket és a családokat is várjuk rengeteg
helyszínen, sokféle programmal. A korábbi
évekhez hasonlóan lesz divatbemutató, kortárs ékszerbemutató, tematikus séták, gasztronómiai érdekességek, pecha Cucha előadás
a Barcsay udvarban, többféle táncház: afro és
latin táncokkal, idén is lesz jótékonysági kacsaúsztatás a Bükkös-patakban és nagyon
várjuk a Szentendre-kvíz eseményét a Városi
Vendégház udvarában.
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Hozzuk létre
Szentendre város legidősebb
közösen a Hősök polgára: Pásztor Jánosné
adattárát!
KULTÚRA

Száz éves adósságot rovunk le akkor, amikor
városunk, a centenáriumi évben, méltó emléket kíván állítani az i. világháborúban meghalt
katonahőseinknek. Ennek kapcsán a Ferenczy
Múzeumi Centrum munkatársai összeállították a szentendrei háborús hősök névjegyzékét. A jegyzék olyan katonák adatait
tartalmazza, akik életüket áldozták a háború-

Pásztor Jánosné, Borzi mária augusztus 10-én ünnepelte 105. születésnapját!

A város korelnökét petricskó
zoltán alpolgármester köszöntötte a jeles nap alkalmából virágcsokorral és miniszterelnök
úr által küldött oklevéllel.
Az idős hölgy családja körében
él, gyerekei, unokái gondoskodnak róla, de 100 éves koráig
egyedül látta el magát. Szentendrén 5 éve él, még mindig jó
egészségben, jó kedvűen.
Mondhatni tipikus közép-európai történet az övék: a szlovákiai
Tornalján éltek erdész férjével,
akit a ii. Világháborúban bevittek
katonának, így az ifjú férj két kisﬁát szinte nem is látta. A Világháború után, a kitelepítések elől karácsony napján menekülve a
család a magyarországi Szuhafőre költözött rokonokhoz. Az élet érdekessége, hogy a mezőn
kapálva, a határon átnézve a magyarok továbbra is tudtak beszélgetni az ottmaradt ismerősökkel, az erdőben pedig csempésztek egymásnak élelmet, ruhát.
Magyarországon a férj ismét erdész lett, és Szuhafő után éltek Kazincbarcikán illetve Bánrévén
is. A házaspár három ﬁúgyermeket nevelt, mindegyikük egyetemet végzett. Mária néni ma már
a nagy család gondoskodó szárnyai alatt örül unokáinak és dédunokáinak. isten éltesse!

virágok és kívánságok tere művészi
kaspókkal

ban. Fontos azonban, hogy ne csak az ő
nevük, sorsuk váljon ismertté, hanem valamennyi szentendrei hadbavonult katona emléke megőrződjék. Ehhez kérjük az ön
segítségét! Ha birtokában van bármely i. világháborús résztvevő fényképe, irata, emléktárgya, kérjük, adjon rá lehetőséget, hogy azt
lemásolhassuk, lefényképezhessük, dokumentáljuk!
Hozzuk létre közösen a Hősök Adattárát!

A halált szenvedett katonahősök névjegyzéke
sem teljes, illetve a levéltári iratok olykor talán
hibás adatokkal szolgáltak. (Az elkészült névjegyzéket megtekintheti a város hivatalos honlapján, a szentendre.hu-n.)
Kérjük, ha további személyekről van tudomása, vagy meglátása szerint a közölt adatok
javításra szorulnak, azt szintén jelezze nekünk!

Emlékeivel, tárgyaival, ismereteivel, kérjük,
keresse a polgármesteri Hivatal munkatársát,
Kozma
Krisztinát
(+36/26/300-407;
+36/20/529-7059, kozma.krisztina@szentendre.hu) illetve a múzeum dolgozóját, Tyekvicska Árpádot (telefon: +36/20/42-77-555;
e-mail: legend60@gmail.com)

mester andrás kézműves kőmíves szentendrei művészekkel és tóth Ilona üzlettulajdonossal karöltve egy közös projekt keretében interaktív megnyitó során igyekezett színesíteni Szentendre belvárosát. mester andrás műhelye jóvoltából és az önkormányzat
anyagi támogatásával dekoratív virágkaspókat kapott a tér.

Az Alkotmány utca elején, a Virágok és kívánságok terére új, helyi művészek által átdolgozott kézműves kaspók kerültek ki július 20-án, melyekbe a tér korábbi színes virágait ültették át. A vidám megnyitón volt zene és koszorúfonás, a szervezők az értékek megóvásáról
és a közösség erejéről beszéltek, Benkovits György néhány helytörténeti érdekességet fűzott hozzá az elmondottakhoz. A kaspókat a helyi művészek – Albrecht Emese, Bagdi Kata,
Demeter Anett, Farkas Dani, Ficzere Kyrú, Holló Szabó zsóﬁ, Juhász Eszter Sára, Kecskés
robin, Molnár Fanni Kata és zarubay Bálint, pál Dalma, Verebélyi Dia, zarubay Bence – Mester András műhelyében készítették el. A kötetlen együttlétek során született alkotások mindenféle különös tematika nélkül jöttek létre, egyszerűen a kölcsönös tisztelet és
városszeretet, az önkifejezés volt a vezérelv. Az ötletgazdák és alkotók tervezik, hogy a
város több pontján is összehangolt, művészi igénnyel elkészített kaspókkal színesítik Szentendrét.

zenei szikrák: Söndörgő & amsterdam kB koncert
2018 | augusztus 13.
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a Söndörgő együttes és az amsterdam klezmer Band ad koncertet Szikra címmel 2018. augusztus 17-én, pénteken 20:30–22:00 óra között
a művészetmalomban. a Söndörgő együttes vezetőjével, eredics áronnal beszélgettünk.

közi sikereit általuk is meg tudjuk őrizni, ami
miatt tudjuk folytatni… Amiért ez működik, és
sokkal több, mint egy sima, üzleti alapon öszszeboronált zenekari együttműködés, az az,
hogy a közös zenéléssel valójában létrejött
egy új zenekar. Ebben ott van mindkét együttesnek a lenyomata, a lemez címe azért is lett
Szikra, mert mi egy tizenkét tagú zenekarrá
váltunk. Sok helyen úgy is hirdetik a koncertjeinket: Szikra Band. A másfél órás programot
végig együtt zenéljük, nincsenek külön részek,
amiben a Söndörgő vagy az Amsterdam játszik egy-egy régebbi számot, kicsit szólózik
egyik vagy a másik. Ez nem megszokott, általában a közös projektek nem erről szólnak.

• Hogyan és mikor pattant ki a szikra a Söndörgő és az amsterdam klezmer Band között?
Két évvel ezelőtt Hollandiában játszottunk egy
fesztiválon. Hasonló idő volt, mint most, rekkenő hőség záporokkal. Mi egy nyitott sátorban játszottunk, és a lecsapó zivatar miatt a
fesztiválozók a mi színpadunk előtt tanyáztak.
Nagyon jó buli kerekedett. A vihar miatt az
Amsterdam Klezmer Band (AKB) vezetője is
odasodródott, aki egyébként nem a fesztivál
miatt érkezett, csak éppen arra biciklizett. Lenyűgözve hallgatta végig a koncertünket.
Azonnal kikereste a programfüzetből a nevünket… ők akkor már előkészítették az együttműködést egy ukrán zenekarral, mert
mindenképpen kelet-európai együttessel szerettek volna lemezt készíteni. A következő
próbájukon közölte az együttesével: az ukrán
zenekar szóba sem jöhet, mert látott egy magyar zenekart és csak ők lehetnek. E-mailben
kaptunk tőlük felkérést, de a közös próba sokáig nem jött össze, hiszen folyamatosan turnéztunk. Az első találkozás a következő év
áprilisában történt, Amsterdamban. Megnéztük az együttest egy koncerten, ami vicces,
mert utólag elárulták: az egyik legrosszabb
fellépésük volt. Nagyon sokan voltak a helyszínen, ahol eredetileg elektronikus zenét játszó bandák léptek fel, a közönség a DJ-t várta
türelmetlenül, nekik pedig nem volt idejük a
beállásra. igazából onnan úgy jöttünk el:
csoda kell, történjen, hogy ebből bármi összejöjjön.

• És megtörtént?
Másnap a próbateremben megtörtént a
csoda. Szikrázott a levegő. A jam session után
egyértelműen úgy váltunk el, hogy elindult a
projekt. Kiderült számunkra: annak ellenére,
hogy ők nem egy család, ők is több mint húsz
éve együtt zenélnek, és nagyon hasonlóak
hozzánk. Egy pillanat alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz, mintha ezer éve együtt zenéltünk volna. Minden olyan egyértelmű volt.

• a két együttes fúziója miben más, mint a
Söndörgőtől megszokott zenei világ?
Az volt a koncepciónk, hogy mindenki ír egy
számot a projekthez. Áprilistól szeptemberig

elkészültek a szerzemények, mind a tizenkét
szám rákerült a lemezre. Figyelembe vettük a
hangszerelésnél, kihez mi áll közel, de mindenki szabad kezet kapott, nem volt kikötés,
hogy délszláv, szerb vagy klezmer zenei gyökerű számok legyen, hanem, ami jön… Különös, hogy azok a zenék, amiket ők írtak
tamburazenekarra, arról a közönség azt gondolja, a mi számaink. őket nyilván a sok pengetős hangszer fogta meg a zenénkben, mi
pedig a holland rappeléstől kezdve a blues és
improvizatív vonalig kísérleteztünk. Ezekről
meg azt hiszik, ők írták. Nagyon érdekes munkafolyamat volt a lemezkészítés. Négynapos,
feszített tempójú próbafolyamat alatt kellett
feljátszanunk a zenéket, mert az ötödik napon,
rotterdamban, a Bimhuis-ban már koncertet
adtunk a lemez anyagából. Amikor visszahallgattuk a koncertfelvételt, éreztük, hogy nagyon jól sikerült.

• Izgalmas kalandozás lehetett számotokra
kilépni kicsit a klasszikus és délszláv zenei
alapokból…
Nagyon jót tett a zenekarnak a közös munka.
Az Amsterdam Klezmer Band egészen más
felfogásban áll a színpadon, nem veszik magukat annyira komolyan. Számunkra mindig
az volt a legfontosabb, hogy zeneileg tökéletes legyen minden koncertünk. Nem azt mondom, hogy ők nem ilyenek, csak lazábban
kezelik a színpadi jelenlétet. Ezzel a formációval kiléptünk egy kicsit abból, amit lassan huszonöt éve csinálunk, más, jóval vegyesebb a
kettőnk közönsége is, és egészen másfajta
színpadi jelenlétet ad.

• No, a Söndörgő koncertek sem az álmos
ücsörgésről szólnak! Hatalmas energiák
áradnak a színpadról, amikor zenéltek.
Csúcsra kerülni sem könnyű, de óriási munka
lehet fenntartani azonos nívón egy formációt,
ugyanazzal az örömmel és lendülettel játszani minden koncerten. Hogyan tudjátok
fenntartani, fokozni ezt a magas színvonalat
a színpadon?
Az új projekt zeneileg, felfogásban is frissítette a Söndörgőt. Amikor az AKB véletlenül
ránk talált – bár, mint tudjuk nincsenek véletlenek – éreztük, hogy az utóbbi tíz év nemzet-

• ezek szerint új formáció a Szikra?
Amire közösen vállalkoztunk, egy tizenhat
koncertes Európa-turné, aminek többek között
a szentendrei koncert is egyik állomása, és
szeptember 8-án Amsterdamban zárul. A
lemez nagyon rangos helyen áll a világzenei
ranglistán, és olyan jó visszhangja van a koncerteknek, hogy úgy érezzük, nem kellene a
turnéval lezárni a projektet. Jövőre ők is, mi is
új lemezt készítünk, lehet, hogy lesz valamennyi szünet a közös munkában, de hogy
nem az amsterdami fellépésünk lesz az
utolsó, abban szinte száz százalékig biztos
vagyok.

• Idén nyáron debütált volna Szentendrén a
Csocsek fesztivál a Postás strandon. ez most
még nem valósult meg, de tervezitek, hogy
jövőre létrehozzátok?
Évek óta tervezzük, hogy a korábbi Söndörgő
fesztiválok hagyományát újraélesztjük Szentendrén. 2002 és 2006 között négy fesztivált
rendeztünk a Vujicsics téren, s azóta is, aki ott
volt, nagyon lelkesen emlékezik vissza rá.
Nem véletlen, és számunkra is nagy öröm,
hogy a városvezetés úgy gondolja, ezt a hagyományt folytatni kell. Most még nem valósult meg, de feltett szándékunk, hogy legyen.
Nagyon elfoglaltak vagyunk, ami természetesen nagyon jó dolog, de éppen ezért a konkrét
szervezésben nem tudunk részt venni, csak a
művészeti, zenei részét koordináljuk, illetve
házigazdaként szeretnénk szerepelni a fesztiválon. Ehhez olyan partnert keresünk, aki
végig tudja vinni a szervezést az elejétől a végéig. idén még nem jött létre a fesztivál, de nagyon boldogok vagyunk, hogy a Szentendrei
Teátrum jóvoltából koncertet adhatunk
augusztus 17-én a MűvészetMalomban. reméljük, ezzel sikerül kárpótolni a közönséget,
és eljönnek mindazok, akik nyitottak a balkán,
a folk zenére.

Söndörgő & amsterdam
klezmer Band: Szikra koncert

MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
2018. augusztus 17. péntek 20:30 - 22:00
információ: szentendreprogram.hu
Jegyár: 2500 Ft | Jegyvásárlás:
szentendre.jegy.hu és Tourinform iroda
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Fotók: Deim Balázs

a Szentendrei teátrum és az orlai Produkciós Iroda mutatta be július
21-én Carly Wijs mi és Ők című drámáját lászló lili és vilmányi Benett
főszereplésével fehér Balázs Benő rendezésében.
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lehet szörnyülködni a képernyő előtt egy sörrel és chipsszel). És milyen
kár, hogy 1148 emberből mindössze 777 maradt életben. Talán. Lehet,
hogy több is.
Végül a tapsrend: a szereplők ismét sikeréhes gyerekké változnak, mert
túl kell élni. Ha már élünk, akkor túl kell élni. Ha véres arccal is, ha minden illúziót örökre elvesztve is, szökdelve, mosolyogva.
(H.)
A világ úgyis megy tovább.

vándorúton a lélek

a szentendrei teátrum egyik tematikus egységének, a frissnek a második előadását a városház udvarán mutatták be. a Pájinkás János
szereplői, terjedelme és színpadi megoldásai alapján kijárt ez a tér az
előadásnak, amelyet a negyedéves színművészeti hallgatók idén áprilisban mutattak be. az érdekes drámaszöveget egyedi előadásmód
jellemezte.

Beszlan, 2004. szeptember elseje, tanévnyitó. Kommersz dalocskák,
hófehér szalagcsokrok. hagyományosan gyengécske gyerekprodukciók. Mint minden évben.
De ez most más év lesz, más évnyitó. Ordítva beözönlő terroristák, a
halálra rémült gyerekek és felnőttek beterelése a tornaterembe és a
mellette lévő helyiségekbe. Csecsemők, nagymamák, szülők, többnyire
anyák, kisebb gyermekek. Az apák tudniillik dolgoznak.
Üvöltözés, artikulátlan vezényszavak, sokan elesnek, egymást tapossák. Aztán fegyverropogás, ablakon át kilőtt, kizuhanó férﬁhullák, vékonyka, égnek emelt karok. Sírás, sikoltás, jajveszékelés, könyörgés.
A beszlani infernót idézi fel Carly Wijs Mi és ők című drámája.
A színpadon két gyerek? Két ﬁatal? Két túlélő, vagy egyszerűen csak a
dokumentumok, emlékek megszólaltatói?
Két ember a tömegből, a felfüggesztett bombák között, a legkényesebb
egyensúly állapotában, a könyv alatt lapuló detonátor mellett, rábízatva
egy terrorista lábizmainak optimális működésére.
Néhány perc alatt minden, ami létezett és felfogható volt, értelmét
veszti. Kidobott holttestek az udvaron, tűzforró terem, víz nincs, élelem
nincs, mosdó nincs. A segítők késnek, a segítők – és nemcsak az apák
– dühítően amatőrök, hezitálás, rossz döntések. Aztán egy hatalmas
robbanás.
Ezt az abszurd világot kell megjelenítenie két őrülten tehetséges ﬁatal
színésznek, László Lilinek és Vilmányi Benettnek. Meg is teszik minimalista, dogville-i eszköztelenséggel, kréta feliratokkal, szigszalag
alaprajzzal, lego ﬁgurákkal, szimbolikus vörös fonalakkal, pengeélen
táncolva a csábító tragikum, szentimentális allűrök, bulvár felhangok
lehetőségei között, a valóságot kódolva és dekódolva, benne élve a kérlelhetetlen szituációban, semmit nem felülbírálva vagy értelmezve.
Kamasz dinamika, kamasz naivitás, kamasz vágyakozás (sikerre,
életre, bármire), a mindent-semmibe-veszünk kamasz kívülállás nyakon öntve nyüszítő szorongással: hogy mindez igaz.
A hallatlanul sok rétegű szöveg össze-vissza dobálja a nézőt a világhíradóból a könnyeztető, zenével aláfestett dokumentumﬁlm-stílusig,
a tizenévesek nyelvétől az imáig, hogy mindez a rettenet nyelvévé olvadjon össze.
Újabb tépett seb az emberiség arcán – vér, amit senki és semmi nem
moshat le többé.
Végül a halott (?) lányt elviszik, közben fotózzák – milyen kár, hogy
nem az előnyösebb proﬁlját fényképezik, jegyzi meg a ﬁú, és milyen
kár, hogy mindezek közepette a segítők nyugodtan cigarettáznak (persze ezt majd kivágják a készülő ﬁlmből, amely világszenzáció lesz,

És itt vagyok gondban. Adott egy jópofa, szórakoztató színház, ami
még napok múlva is foglalkoztat. A harsány hahotázás után miért merengek még napok múlva is a részleteken? Három jellegzetes értelmezési keretben tudom csak leírni a látottakat. Képzeljenek el egy mese
kompilációt, amelyben minden összekeveredik: a népmesei fordulatok,
a rémmesék motívumai és hétköznapjaink vaskos realitása, politikai
kiszólásai. propp, aki mindent tudott a mesékről, megállapítása szerint
az orosz mesék 31 különböző motívum kombinációiból tevődnek
össze. Kárpáti péter drámájában ezek a variációs lehetőségek benne
foglaltatnak, hiszen a főhősünk, a későn jött magyar gyermek éppen a
cárleányka kezének elnyerését tekinti életcéljának, meg azt, hogy ne
legyen olyannyira beszorulva a maga kis viszonyai közé, az életébe.
Érdekes a színpadra állítás módja.
A bevonuló, helyét kereső közönséget egy a színpad szélén ücsörgő
fura ﬁgura fogadja, aki hangosan beszél, irányít, idegesítő megjegyzéseket tesz, ültet és fecseg. Olyan dolgokra és személyekre hivatkozik,
amit majd csak a darab során ismerhetünk meg. Szóval roppant idegesítő és mindemellett zseniális. Hajós zsuzsa, aki egy személyben a
darab dramaturgja és egyik főszereplője, így vezet be a magyar falu világába, ahová hősünk pottyan. A tapasztalatlan szülők a nem várt gyereket Nénnyére (Józsa Bettina) bízzák, aki a jófajta magyar pálinkával
táplálja, amitől az egy szempillantás alatt felnő, megeszesedik, és elindul világhódító útjára. Sokat tapasztal, aztán rájön, hogy csínján azzal
a világmegváltással, forradalommal, minden úgy van jól, ahogy van. De
a cár atyuska kisleánya minden pénzt megér. Bajor Lili temperamentumára és libbenő selyemruhájára sokáig fogunk emlékezni. Hogy
ebben a világban mi a fontos, azt egy jellegzetes színházi eszközzel, a
kórus szerepeltetésével teszik nyilvánvalóvá. A vörösbe öltözött Soharóza Kórus vonul, kiabál, bölcsködik és következtet: nem olyan könnyű
a világot megforgatni.
őzi

figaro házassága a fő téren

Na, hoppá! – kiált fel egy váratlan fordulat után Susanna, a Teátrum
előadásának abszolút főszereplője. Hasonló váratlan és kellemes nyáresti élmény lett sokaknak ez az előadás.
Előrebocsátom, mindenki – a laikusok, a szakmabeliek, a Mozart-rajongók, a tiszteletjegyesek és főleg a szentendrei ismerősök (akik néha
szkeptikusabbak a kelleténél) – mindenki egyetértett abban, hogy szuper előadás volt. Érdemes a Teátrumnak ilyen közös produkciót létrehozni, „Co-Operálni”.
Mozart vígoperájának a bemutatója 1786-ban botrányos volt, igazi szabadkőműves fricska azoknak, akik változtathatatlannak vélték a világot. A szerzőt körülvevő régi világ elmosódóban, átalakulóban volt és
a hatalmon lévőknek nehéz volt tudomásul venni, hogy a talpraesett
és csavaros eszű kisemberek: a borbély és jövendőbelije, a szobalány
lefőzik a grófot és segítőit. A történet ennyiben célzatos, ám időtől,
történelemtől függetlenek a telhetetlen férﬁétvágyú hatalmasok, a férjükhöz hűséges asszonyok és a ﬁatalok, akik magába az életbe szerelmesek.
A darab születésének klasszicista kötöttségeit a színpadon egy-két jelzésszerű díszlet és jelmez mutatta csak. A hófehér parókás, piros munkaruhás berendezők praktikus módon díszletként is jól mutattak. A
gyülekező közönséget egy deszkadoboz látványa sokkolta, valamiféle
manapság divatos minimál díszlet ígéretével. Amikor azonban a nyitány melódiájára feltárult az irdatlan doboz belseje, amely hol szobává,
tárgyalóteremmé vagy kertté változott a cselekménynek megfelelően,
kiderült, hogy nagyon is mai ﬁgurák, gondok népesítik be a színpadot.

Ister Napok 2018

a duna – ókori nevén Ister – volt idén is főszereplője július 21-22-én
az Ister Napok rendezvénysorozatának. a vízi sportok mellett számos
családi programmal, a város helyi hagyományaira és népzenére épülő
játékokkal és koncertekkel zajlott a fesztivál. a szombat esti várva
várt gyertyaúszatásra az időjárás szeszélye folytán nem került sor, de
hamarosan, a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, augusztus
24-én este megrendezésre kerül!

Szombat délelőtt maga ister királynő szállt partra kíséretével, hogy
megnyissa a fesztivált. A folyón napközben evezős, a parton játékos
programok zajlottak. A Duna-korzón Hórihorgas Hujákolók gólyalábaztak, délelőtt táncházak, koncertek és gasztronómiai kiállítók várták a
látogatókat. A DMH udvarán a gyerekek a Vadkacsa Egyesület közreműködésével elkészíthették üzenettutajaikat, melyeket a Bükkös-patakban úsztattak le. Kézműves program keretében vidám, színes
papírhalacskákat festhettek a legkisebbek Kyrú közreműködésével.
A Lázár cár térnél felállított egészségkamionban két napon keresztül
ingyenes prevenciós szűréseken vehettek részt a látogatók. A modern
mérőeszközökkel többek között kardiológiai, szív- és érrendszeri, hallás-, látás vizsgálat, testtömeg-mérés, csontsűrűség-mérés, a testműködés átfogó vizsgálata zajlott. A szűrésen résztvevők prevenciós
kiadványokból összeállított csomagot is kaptak.
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Már az opera eredeti librettója is szolgált meglepő fordulatokkal, de sikerült még néhányat becsempészni az előadás során. Van itt minden:
szerelmi intrika, eltűnt és megkerült gyermek, személycsere – különösen kedves az a dupla csavar, amikor a nadrágszereplő Cherubinót
(Kálnay zsóﬁa) női ruhába öltöztetik, és ragyogó alakítással érzékelteti,
hogy milyen az, amikor egy férﬁt játszó nő karikírozza a női ruhába bújt
férﬁút.
remek volt a magyar szöveg, a szöveggondozás Kenesey Juditot dicséri. ragyogóan rövidített (így is három óra hosszat tartott az előadás), lefújta a port a szövegről, mai fordulatokkal gazdagítva azt. A
címszereplő, Figaro és a pompás férﬁkarakterek ellenére az igazi
„nagymenők” a női szopránok: rosina és Susanna (Bordás Barbara).
Utóbbinak a mozgását alig lehetett szemmel követni. Büky László
tanár úr szünetbeli sommás véleménye szerint: „Akrobata ez a nő; hihetetlen, amit azokban a tűsarkakban művel, asztal alatt mászkál, ugrándozik, és közben hogy énekel!” A rendezés is elsősorban rájuk
épített, miként irányít, „kever-kavar”, old meg, minden női eszközt bevetve a két szerelmes asszony. rosina grófné (Schnöller Szabina) csillogott-villogott decens kiskosztümjében, és nagy tapsot kapott
második felvonásbeli epekedő áriája után. persze az abszolút nyertese
az eseményeknek Figaro (pataki Bence), aki a csinos és okos feleség
mellé tetemes summát is kapott, kiegyensúlyozott, elbájoló baritonja
is erről árulkodott. Ugyanígy Almaviva gróf (Kovács istván), akit ugyan
nem elsősorban az esze irányít, de akár mobilozik, akár zárat tör fel,
megejtő szépségű áriái szenvedélyesek és szívhez szólóak. Mindkét
rész egy-egy nagyszabású ﬁnáléval ér véget, amikor mindenki – a kórussal kiegészülve (érzékelhetően nagy odaadással és élvezettel a
debreceni Csokonai Színház Énekkara szolgáltatja) – énekel és érzékelni lehet a mozarti muzsika csodáját: a sokféle szólam miként oldódik fel megejtő harmóniává.
A kis szerepekben is nagyszerűen teljesítettek az énekesek. Nemcsak
hangfekvésében, basszusként „robbant” be a színtérre a kertész (Laborfalvi Soós Béla), hanem katatón mozgása és kesztyűi is sokáig emlékezetesek maradnak. A debreceni Kodály Filharmonikusok, élükön
Silló istvánnal hozták létre a minden bajt és bánatot feledtető muzsikát. A ﬁatal rendező, Szabó Máté újszerűen, tele ötlettel alakította a
vígopera terét és idejét. proﬁ reklámfelületet is teremtett: a szereplők
állandóan boroznak. Ha kell, ha nem, kezükben palack, töltenek, csendülnek a poharak, és pompás vörösborokat kortyolgatnak. Ennek a
nagyszerű előadásnak – egy eredetileg olasz nyelvű német vígoperának – a keretein belül egy ragyogó marketingfogással érdemes lenne
magyar borokat reklámozni. Szponzorok kerestetnek! A siker garantált!
őzi

Az idei ister Napokon a Muzsikás, a Vujicsics Együttes, a zuboly, a Dalabai, Herczku Ágnes és Nikola parov Quartetjének fergeteges koncertje várta a látogatókat. Szombaton görög, vasárnap szerb táncház
csábította a közönséget a Duna-partra.

Fotók: Deim Balázs

2018 | augusztus 13.
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Szakács Imre
hétszer hete
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Balázs József festőművész beszédével.
S az erdélyi körút folytatódik: augusztus 18-án
Erdély történelmi és kulturális központjában,
Kolozsvárott, a Szépművészeti Múzeumban
mutatják be Szakács imre alkotásait, Hollósy
Simon, a Nagybányai Művésztelep alapító tagjának emlékkiállításával egyidejűleg a kolozsvári Magyar Napok programjaként.

megnyitó-beszédek

Az alábbi összeállításban az erdélyi helyszíneken elhangzott megnyitó-beszédekből közlünk részleteket.

Kolcsár Béla, múzeumigazgató, Barti Tihamér, Hargitamegye Tanácsának alelnöke, Szakács Imre és Balázs
József festőművész

Szakács Imre szentendrei festőművész 7x7
című – az elmúlt egy év alatt különböző erdélyi
és európai központokba vándorló – kiállításának következő állomása kolozsvár lesz, a tárlat
augusztus 18-án nyílik a kolozsvári Szépművészeti múzeumban, a Bánffy-palotában. a
vándorkiállításon szereplő 49 alkotás hét művésztelepen készült – Szentendre, Nagybánya,
Barbizon, ahrenshoop, murnau, Balestrand,
goa –, és ahogyan a kiállítás címe is elárulja,
minden helyszínt hét kép reprezentál.

erdélyi körút és Németország

„Ez nem szokványos tárlat, mivel hét különböző
helyszínre enged bepillantást. Hét különféle világot tár a látogató elé, amelyek teljesen eltérnek egymástól. Ennek a varázsát próbáltam a
magam módján megfogni, éreztetni, ahogyan
ez rám hatott” – mondta Szakács imre a mindenhol nagy sikert aratott kiállításról.
A vándorkiállítás első erdélyi állomása 2017
novemberében a Nagyváradi Vár Fejedelmi
palota épületében volt, a kiállítást Entz Géza
művészettörténész nyitotta meg, és köszöntőt
mondott Tőkés László EU-képviselő és Hóvári
János, a MANK főigazgatója.
A következő állomás Marosvásárhely volt, a
februárban nyílt kiállítást Nagy Miklós Kund
művészeti író nyitotta meg, köszöntőt mondott dr. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja és dr. Hóvári
János, a MANK főigazgatója.
Március 9-én Nagybányán, a Teleki Magyar
Házban nyílt kiállítást Fodor pál, a MTA Történettudományi intézetének főigazgatója nyitotta meg, köszöntőt mondott Mile Lajos,
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának
főkonzulja.
A kiállítás-sorozat ezután Németországban
folytatódott: áprilisban a bajorországi Murnauba mutatták be, ahol a város polgármestere,
rolf Beuting mondott köszöntőt, és Elisabeth
Kaiser nyitotta meg.
Júniusban újból Erdélyben, a gyergyószentmiklósi pro Art Galériában nyílt meg kiállítás,

marosvásárhely
„7x7… Bűvös a szám, hatványozottan – amint
a szentendrei festő világjáró kiállításának címében szerepel – különösen az, mégsem a
számmisztika, hanem Szakács imre festészetének varázsos ereje, álomszerűen valószerűtlen, lebegő valósága, tájainak békés
harmóniája, vibráló színeinek felfénylő özöne
vonzza bűvkörébe a művészetkedvelőket. A
Festők Városa az eltelt években már nyújtott
ízelítőt a marosvásárhelyieknek a népszerű
Duna-parti település értékeiből. Az EuroArt, az
Európai Művésztelepek Szövetségének Aranypaletta-díjas alelnöke viszont most állít ki először a Bernády Házban.
örömmel csatlakozunk Szakács imréhez,
hogy feledve időt, földi realitást, éveink múlását, szabadon szárnyaljunk Ég és Föld között,
s ha csak pillanatra is, de ráleljünk belső békénkre, ami a festőnek – fantáziadús, megkapóan míves képei szerint – sikerül. (…)
Szakács bravúros technikája, lazúros eljárásai, egymásra vitt árnyalatai, a színharmóniák
telítettsége, a gyakori háromdimenziós hatás
ámulatot kelt a laikus nézőben, de a szakmabeliek elismerésére is joggal számíthat.” –
Nagy Miklós Kund.

gyergyószentmiklós
„Szakács imre László festőművészt a gyergyószárhegyi művésztelepen volt szerencsém
megismerni, de műveit így együtt – eredetiben
–, csak most nézhettem meg. (…) Egyedül
állva a terem közepén ennyi „SzENTKÉp” között, az jutott eszembe, hogy vegyem le a föl
sem tett kalapomat, sőt, minden kalapomat,
és erre kérjek mindenkit, aki ide betér. Sza-

Hommage á Hollósy Simon

kács imre alkotásai templommá varázsolják a
termet, ahol kiállítja azokat. Művei a kortárs
festészet legremekebb példányai. (…) Ezek az
alkotások úgy is mondhatnánk, Szakács
imrék, ugyanis a művész stílusa annyira
egyedi és modern, ahogyan egyedi és mindörökké érvényes a népművészetünk. Ha valaki
példát keresne a magyar nemzeti kortárs művészetre, hát itt megtalálja. (…) Elnézést kérek,
ha valakit zavar az elnemzetietlenítés zivatarában, de én annál nagyobb értéket nem tudok
elképzelni valaki művészetével kapcsolatban,
minthogy modern, nemzeti és velejéig magyar.
Még pályakezdő koromban nagy mesterem,
Márton Árpád tanított: „Nemzeti legyen és
egyetemes, de úgy, hogy még a távoli vidékek
négere is értse!” – Balázs József.

Nagyvárad
„A kiállítás sajátos alkotói programként Szakács imre művészetének legutóbbi évtizedéről
nyújt átfogó és hiteles képet. Ez az évtized,
ahogy én látom, valamiképpen új alkotói korszaknak is tekinthető. Az életpálya évtizedekkel ezelőtt ﬁgurális alkotásokkal indult, majd
fokozatosan az absztrakció, divatáramlatoktól
érintetlen különböző változatai jellemezték törekvéseit, végül nagyjából évezredünk első évtizedének második felében jelentek meg a
mostani kiállításon uralkodó, a konkrétan felismerhető formákat és az absztrakciót különleges, félreismerhetetlenül egyéni módon
ötvöző, látomás és realitás folyamatos átjátszására építő kompozíciók. (…) Szimbolikus
motívumai: a fák, kavicsok, újabban nyitott,
vagy csak félig nyitott ajtók, tojások, különleges madárszerű lények és mindenekfölött,
újra meg újra madarak. (…) Szakács imre művészete ugyanakkor a legősibb, de egyszersmind örök emberi művészetakarásból indul ki:
képi formát adni a gondolatnak a természet
formagazdagságával mintegy versenyre kelő
autonóm művészi teremtőképességgel. Erre
gondolva a művészet egyetemes történetének
forrásvidékén járunk. (…)
A művész másik, ilyen egyértelműséggel ritkán tapasztalható sajátossága, hogy ember és
műve egy és azonos világot alkot. A képek feltétlen bizalmat sugároznak abban, amit teremtésnek nevezünk. Azt hirdetik, hogy isten
műve jó, csak rá kell, hogy nyíljon a szemünk.”

ačiū radviliškis! – köszönjük radviliškis!
2018 | augusztus 13.
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Július 20-án 26 fős szentendrei csapat indult litvániába a 2018 évi európai Népek fesztiváljára. Jártunk már korábban is a Baltikumban,
hiszen 2008-ban és 2016-ban a lettországi rēzekne város volt az ePf színhelye, s így oda- és visszafele már kétszer is átutazunk ezen a magyarország területének kétharmadán élő, alig 2,8 milliós lakosságú, érdekes országon. Idén a litvánia északi részén fekvő kisváros, radviliškis
vállalta a fesztivál megszervezését.

Moldvai táncok a magyar nemzeti bemutatón. Utána a közönség is velünk táncolt

A minden évben másik országban megtartott Európai Népek Fesztiváljáról – melyen Szentendre a spanyolországi Aranda de Duero meghívására 2005-től vesz részt, s melyet 2011-ben Szentendre Város
támogatásával a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete
szervezett meg – már sokszor és sokat írtunk. A Belgiumban megalapított nemzetközi szervezet fő célja, hogy az európai nemzetek megismerjék egymást, emberléptékű kisvárosok lakosai közti személyes
kapcsolatok létesítésével. A fesztiválon a maximum 50 fős delegációk
sport- és kulturális versenyeken mérik össze erőiket, de közben – és
az esti bulikon – barátságok szövődnek, melyek nem érnek véget a záróünnepséggel.
A fesztiváloknak meghatározott, az European peoples’ Festival nevű
nemzetközi egyesület alapszabályában rögzített menetrendje van. A
nyitórendezvény egy ökumenikus istentisztelet, ahol mindegyik ország
képviselője a Biblia ugyanazon passzusát olvassa fel az anyanyelvén.
Ez követi délután a leglátványosabb esemény, a felvonulás, melyen az
országok igyekeznek bemutatni sajátos nemzeti karakterüket. idén a
mi lányaink népviseletben végigtáncolták a menetet, elkapva egy-egy
fordulóra a tömegben bámészkodó gyerekeket is.
A hétfőtől péntekig összesen négy napon át tartó versenyeken párhuzamosan folytak a sport- és kulturális megmérettetések. Elmondhatjuk, hogy ezeken – annak ellenére, hogy a mi csapatunk mindössze
feleannyi volt, mint a legtöbb nemzeti delegáció – igencsak jól megálltuk a helyünket! Mert a nagy létszámú csoportoknál szinte minden versenyben „specialisták” vettek részt, nálunk egy-egy résztvevő több
feladatot is teljesített: a sportolók, akik az egymást követő napokon
több sportágban is indultak, egyúttal táncoltak, a színészek pedig festettek és úsztak!
Mindjárt az első versenynapon ezüstérmet nyert a kosárlabda csapat
és harmadik helyezést értünk el a pétanque-ban, a hagyományos francia golyójátékban. Másnap az úszók brillíroztak: a litván lányokkal kiegészült négyes – a magyar ﬁúknak köszönhetően – első helyezést ért
el váltóban. Fociban a 6. helyen végeztünk, s ez egyáltalán nem rossz
eredmény, mert ugyanazok rúgták a labdát, akik az előző nap teljes erőbedobással kosaraztak. Sajnos elvéreztünk a strandteniszben, ez egy
nálunk ismeretlen játék: homokos talajon röplabda hálón át kell ütni
egy, a pingpong- és a teniszütő közötti átmenetet képező eszközzel a
labdát. Ezt a nem igazán sikeres szereplést aztán bőven korrigáltuk az
utolsó délelőtt megrendezett Funny Games – mókás, de cseppet sem
könnyű játékok – versenyben, amelyben elsők lettünk!
Sajátos bírálási szempontokkal kellett szembenézzünk a kulturális
kompetenciákban. Fergetegesnek írták le a fesztiválújságban a magyar
csapat nemzeti performance-ként bemutatott moldvai csángó táncait,

A focicsapat, itt a dánokkal, akiket legyőztünk

ami után a közönséget is megtáncoltattuk, mégis magasabb pontszámot kapott a skótok kissé unalmas történelmi játéka. Az utcaszínházban pedig alig néhányan feleltek meg a „bennünk élő tündérmese”
témának, ennek ellenére többre értékelték a másság gondolatkörét körüljáró, ﬁúk közti csókkal végződő luxemburgi bemutatót – úgy tűnik,
hogy a polkorrekt elvárások már az EpF-be is begyűrűztek… Ugyanakkor vitathatatlan első helyezést ért el a professzionális festői eszközökkel, az „ünneplő város” témában két nap alatt elkészített magyar
festmény! Jól szerepeltünk a „hagyományos nemzeti ételek” kategóriában is, ahol a negyedik helyezést szereztük meg a klasszikus babgulyással és a diós házi lekvárral töltött, csokiöntetes palacsintával.
örömteli meglepetést okozott, hogy – versenyen kívül – értékelték az
Eurovillage (a résztvevő országok nemzeti specialitásait árusító boltjai)
minőségét is, a „legjobb stand” díjat mi nyertük el. S még egy versenyen kívüli siker: a delegációk fotósait egy radviliškis környékét bejáró
kirándulásra vitték, az ott készült képeket a helyi könyvtár lapján közzétették, s a mi fotósunk kapta a 4. legtöbb like-ot!
összesítésben az ötödik helyezést értük el az idén 13 résztvevő ország
versenyében, s ez – a 26 fős létszámunkkal, megelőzve a nagy csapatokkal jelen lévő Lengyelországot, Franciaországot, Finnországot, Skóciát, Belgiumot, Írországot és Dániát – nagyon szép eredmény!
Az EpF-ek során hagyományosan egy napot kirándulással tölthetnek
el a delegációk, hogy kicsit jobban megismerhessék a fesztivált befogadó országot, vagy legalábbis a város környékét. Mi egy napot Vilniusban, Litvánia fővárosában töltöttünk. Kiváló vezetőt kaptunk, s a
kétórás séta során nemcsak a város történetét, műemlékeit, szépségeit
ismerhettük meg, de az is „átjött”, hogy 800 év lengyel, dán, német,
orosz majd szovjet dominancia, megszállás, durva elnyomás, gyakran
rettenetes terror után a litvánok boldogok, hogy 1991-ben végre független állammá váltak. Az is egyértelműen kiderült, hogy nagyon szeretik a hazájukat, amit a legváltozatosabb formákban ki is
nyilvánítanak, és ezt nem illendő megkérdőjelezni… az az érzésünk,
hogy van mit tanulni tőlük!
S hogy mit köszönünk radviliškisnek? A kedves fogadtatást, a profeszszionális, mindenre odaﬁgyelő szervezést, a kiváló ellátást, az egész,
ismét csak feledhetetlen Európai Népek Fesztiválját. Az élet azonban
nem áll meg: már tudjuk, hogy jövőre portugáliába, Cantanhede városba megyünk a 2019-es EpF-re.
(Beszámolónkból tudatosan hagytuk ki még a kiváló egyéni teljesítményeket felmutatók neveit is, hiszen most Litvániában olyan együttműködés és csapatmunka alakult ki, hogy a többiekkel szemben méltatlan
lenne egy-egy személyt kiemelni!)
KrizBAiNÉ SzABó ÉVA
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Ha egy könyv borítóján azt a nevet olvassuk,
hogy francesca H. Nielk, akkor valószínűleg
eszünkbe sem jut, hogy ez a szokatlan név
egy magyar, sőt szentendrei ﬁatal nőt takar.
klein zsanett 1994-ben született, Izbégen
lakik, ott is járt iskolába, nemrégiben egészségturizmus-szervező szakirányon végzett a
Semmelweis egyetemen. És fáradhatatlanul
ír: eddig megjelent már négy regénye, és kilenc vár kiadásra.

• miért érezted szükségét, hogy álnéven
írj?
Sajnos az a tapasztalatom, hogy a magyarok nem nagyon
akarnak magyar íróktól olvasni, és valószínűleg ha a saját
nevem lenne a borítón, kevesebben vennék le a könyvet a
polcról. Másfelől az
elbeszélt történetek sem itt játszódnak, és
nem is szeretném Magyarországra korlátozni
a regényeimet. Volt olvasóm, aki mesélte,
hogy elsőnek úgy írta meg nekem a facebookos oldalamra a véleményét, a Daniel
című könyvemről, hogy közben nem is sejtette, hogy megértem majd, amit írt, ha egyáltalán el fogom olvasni, aztán másnap, mikor
meglátta, hogy magyarul válaszoltam, nagyon
meglepődött. Azóta is hű olvasóm maradt, viszont, ha az eredeti nevemen jelent volna meg
a könyvem, akkor lehet, sosem olvassa el.
• miért pont ezt a nevet választottad?
A Nielk a vezetéknevem fordítva olvasva, a H.
betű pedig az angol hope, vagyis a remény szó
rövidítése, a Francesca pedig egyszerűen
csak tetszik.

• olvastam bemutatkozásodat a honlapodon,
ahol leírod, hogy a könyveidben az a közös,
hogy a történetek drámai élethelyzetre épülnek. Érdekesnek, vagy inkább szokatlannak
találom, hogy ﬁatal korod ellenére az élet
drámai oldalával foglalkozol, s olyan témákat

egy ifjú fuvolista
sikerei
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dolgozol fel regényeidben, mint a gyász, a
nemi erőszak. van emögött személyes tapasztalat, átéltél esetleg valami hasonlót?
Szerencsére semmi ilyesmit nem éltem át, és
nem is nem szoktam ilyen témájú könyveket
sem olvasni. Ez magától jön, nem tudom megmagyarázni.

• az is közös a regényeidben, hogy a válságos
helyzetek mindig megoldódnak…
Célom, hogy segítsek az embereknek a problémáik kezelésében, ezért minden könyvem
pozitív végkicsengéssel zárul. Mindig ott van
a reménysugár, nem véletlen, hogy a nevemben is benne van ez a szó. Célom, hogy a történeteimmel reményt és biztatást adjak, és
megmutassam, hogy még a legsötétebb és
legnehezebb helyzetekből is van kiút, és soha
nem szabad feladni. Az olvasók megismerkedhetnek többféle élethelyzettel, amelyekből
anélkül tanulhatnak, hogy nekik is át kellene
élniük. Akik pedig már belekerültek egy nehéz
élethelyzetbe, talán segítséget kapnak a feldolgozás folyamatában. Segítség lehet önmagában már az is, ha rájönnek, hogy nincsenek
egyedül, és nem ők a hibásak, ha valami rossz
dolog történt velük.
• milyen visszajelzéseket kaptál a könyveidre?
Nagyrészt pozitívat, de persze volt negatív is.
Legtöbben arra szoktak kitérni, hogy hihetetlen,
hogy ennyire ﬁatalon ennyire mély történeteket
írok, főleg úgy, hogy nem saját tapasztalaton
alapulnak. Előfordult már olyan eset is, hogy
valamelyik történetem segített a családban
lévő problémák feldolgozásában. pozitív viszszajelzésnek veszem azt is, hogy az első könyvem után egy kiadó megkeresett, hogy
szívesen megjelenteti a többi regényemet is.
Így jelent meg a második és harmadik könyvem, a negyedik regényemet pedig már teljes
egészében magamtól adtam ki, kiadó nélkül.

• Nagyon termékeny író vagy, hiszen már 13
könyvet írtál. mennyi időt töltesz naponta az
írással?
Amikor nagyon benne vagyok egy történetben,
akkor legalább tíz órát. A célom általában a
napi tíz A/4-es oldal, és akkor már elégedett
vagyok a teljesítményemmel. ilyen tempóval
akár tizenhét nap alatt meg lehet írni egy 400

laár Janka, a vujicsics tihamér amI fuvola tanszakának
3. osztályos tanulója az elmúlt tanévben négy nemzetközi versenyen szerepelt, ebből három alkalommal kapott első helyezést és egyszer másodikat. legutóbb
meghívást kapott athénba és Salzburgba egy gálakoncerten való szereplésre, ausztriai fellépését pedig a vujicsics tihamér zeneiskolai alapítvány támogatta, ami
lehetővé tette a részvétel minden feltételének biztosítását.
A májusban megrendezett „Grand prize Virtuoso Salzburg 2018” verseny junior kategóriájának első helyezettjei felléphettek a salzburgi Mozarteumban július 8-án
megrendezett gálakoncerten, ahol 25 nyertes versenyző

oldalas
könyvet,
persze ehhez az
kell, hogy akkor
tényleg csak ezzel
tudjak foglalkozni.
Lendületből írok,
nem is nagyon olvasom vissza, csak a
helyesírást ellenőrzöm. A történeteim
pedig az írás közben
alakulnak,
csiszolódnak. Természetesen
van
egy indító gondolat, de utána teljesen spontán
alakul a történet.

• milyen terveid vannak? folytatod az írást
ebben a rohamtempóban?
Természetesen szívesen írnék egyfolytában,
ám mostanában lefoglalnak az egyéb kiadással kapcsolatos tevékenységek, de tele vagyok ötletekkel, és hosszú távú célokkal. Ezek
közül a legnagyobb szabású a regényeim
megﬁlmesítése.

• kifejtenéd ezt bővebben is?
Szeretném idővel az összes regényemet megﬁlmesíteni. A Daniel-lel kezdeném, mert szerintem az a legerősebb, legütősebb történet
az eddig megjelentek közül. Egész estés ﬁlmeket szeretnék készíteni amerikai színészekkel. Tavaly augusztusban kapcsolatba
kerültem egy operatőrrel, aki javasolta, hogy
először kisﬁlmet csináljak. Megtetszett az
ötlet, meg is írtam a forgatókönyvet, aminek
már az angol nyelvű verziója is megvan, a
Megsebzett című, egyelőre még kiadatlan regényemből. Bízom benne, hogy legkésőbb
szeptember, október körül, amikor a könyv
maga is megjelenik, már sikerül elérnem, hogy
minden összejöjjön, ami a kisﬁlmhez kell, de
természetesen ez még sok, tőlem független
tényezőn is múlik. Hosszú távú céljaim közt
pedig az szerepel, hogy több nyelven is megjelenjenek a könyveim, hogy az egész világon
olvashassák.

Francesca H. Nielk eddig megjelent könyveit –
Daniel, Sose Engedj el, Elit bőr, Kísérő árny – a
hivatalos írói weboldalán lehet megrendelni.
(francescahnielk.com)

lehetett jelen. A világ minden kontinenséről érkező
ﬁatalok hatéves kortól a felnőttekig, vonós-, fúvós-, ének-,
zongora- és kamara kategóriákban koncerteztek. A koncertet megelőző órákban, szigorú időbeosztás mellett,
lehetőség volt a Mozarteum Wiener Saal teremben próbálni Szaniszló Éva fuvolatanárral és Bellus Csilla tanárnővel, aki zongorán kísérte Jankát.
A gyermekek magas színvonalon előadott műsorát követően adták át az okleveleket és az érmeket, melyeket
minden nyertes személyesen, név szerint a színpadra
szólítva kapott meg.
Az előadók közül két kimagasló teljesítményt érdemes
megemlíteni: Neus romaguera spanyol kislányt, aki egy
paganini-szonátát játszott rendkívül virtuóz módon hegedűn, és Severin Le pichon zongorista kisﬁút, aki Chopin-darabot játszott. Janka játékának különlegességét az
is fokozta, hogy a koncerten ő volt az egyetlen fuvolista.
Köszönjük a támogatást, mely nagy lehetőség és dicsőség volt számunkra és a zeneiskola számára egyaránt.
LAÁr pÉTEr

a vujicsics zeneiskola
jubilált tollóban
2018 | augusztus 13.

mint már az elmúlt tíz esztendőben, a vujicsics tihamér zeneiskola testvériskolája, az accademia musicale tollese idén is megrendezte olaszországban, abruzzo tartományban a
nemzetközi szimfonikus zenekari kurzust. ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették és segítették kiutazásunkat: a vujicsics tihamér zeneiskolai alapítványnak, a rotary Club Szentendrének és a zetelaki családnak.

Kis létszámmal, de nagy lelkesedéssel indultunk útnak, hogy július első két hetét a már jól
ismert Miglianicóban töltsük, ahol ebben az
évben is a kisváros volt polgármestere, dr.
Dino de Marco vendégszeretetét élveztük. A
zenekari próbák a szomszéd városkában, Tollóban voltak, ahol a testvériskolánk az Accademia Musicale Tollese vezetősége olyan
szeretettel fogadta delegációnkat, ahogyan mi
is vártuk őket 2017 októberében Szentendrén.
Több év után a szervezők újjáélesztették a Junior Orchestrát, amely nagy sikerrel adott hangversenyt a kéthetes kurzus ötödik napján. A kis
zenekarban a 10‒14 éves korosztály képviseltette magát. Nagy öröm és büszkeség, hogy iskolánk ﬁatal trombitás tanítványa, Teffner
zsombor is nagyon szépen szerepelt. Köszönettel tartozunk Kresz richárd tanár úrnak, hogy felkészítette, megtanulta vele a koncert anyagát,
valamint zsombor szüleinek, hogy vállalták az
utazást, lehetőséget teremtettek ﬁuknak ehhez
a maradandó élményhez. A Junior Orchestra repertoárja a hangversenyen Brahms i. szimfónia
egy tétele és az V. magyar tánc, valamint piazzolla és Gardel művei mellett brazil zenékből és
olasz ﬁlmzenékből összeállított válogatás volt.
A napi hatórás próba meghozta gyümölcsét, a
kurzus zárásaként három helyszínen, Tollóban, a festői szépségű Chietiben, valamint
Cannosa Sannitában adott koncertet a nemzetközi, cseh, lengyel, olasz és magyar ﬁatalokból álló nagyzenekar. A műsor első felében
Gioachino rossini operanyitányai csendültek
fel, melyek nem kis feladatot jelentettek az
Andrea di Mele által dirigált zenekarnak. A Sevillai borbély és az Olasz nő Algírban című művekben a ﬁatal muzsikusoknak igen virtuóz
játékmódról kellett tanúbizonyságot tenni, a
gyors tempók a szabadtéri koncerten igen
kockázatosak, de az akusztikai akadályokat
sikerült leküzdeni. A Tell Vilmos-nyitány kezdő
csellószólóit, melyek a zenekari művészek
számára is komoly kihívást jelentenek mind
technikailag és zeneileg, a ﬁatal zenészek

olyan sikerrel oldották meg, hogy a karmester
hálás szívvel mondott köszönetet Négyessy
Katalinnak, iskolánk csellótanárának az áldozatos és professzionális munkájáért, amivel a
csellószólamot felkészítette erre a feladatra.
A kürtszólam vezetője Bereczky zsolt tanítványunk, aki idén nyert felvételt a Szent istván
Király zeneművészeti Szakközépiskolába, valamint a jövőre érettségijére készülő NémethBuhin Alba is kürtösként vett részt, a
fagottszólamban pedig fontos szerepet kapott
Czirok zsuzsanna kolléganőnk. A koncertműsor második felében John Williams ﬁlmzenéinek átdolgozása, valamint Ennio Morricone
kompozícióinak szimfonikus zenekari átiratai
hangzottak el. Az utazás teljes hossza alatt
nagy segítségünkre volt Majtényi Eszter kolléganőnk, aki nemcsak kiváló nyelvtudásával,
hanem szeretetre méltó személyiségével is sikerrel képviselte iskolánkat.
A zenekari próbák és koncertek kísérőprogramja idén ismét a Street Food Fesztivál volt,
ahol négy nemzet hagyományos ételeit szolgálták fel. Akrobaták, utcai fúvószenekar, táncosok színesítették Tollo főutcáján ezt a
városi rendezvényt. Mi közkívántra – a tavalyi
nagy sikerre tekintettel – ismét gulyást készítettünk, zenekari társaink és a tollói lakosok
nagy megelégedésére. A tollói borászat meglátogatása és a borvásárlás ebben az esztendőben sem maradhatott ki a programból.
A magyar delegáció máris meghívást kapott a
jövő nyári kurzusra! reményeink szerint a következő nyáron is eljutunk Miglianicóba és Tollóba. Szeretnénk, ha nagyobb létszámban
játszanának növendékeink a junior zenekarban, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink szimfonikus zenekari gyakorlatot
szerezzenek, és gazdagodjanak az együtt muzsikálás, a nyelvtanulás örömeivel, más népek
kultúrájának megismerésével és a tenger közelségének élményével.

NÉGyESSy KATALiN, MAJTÉNyi ESzTEr,
CzirOK zSUzSANNA
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TALENTUM
öSzTöNDÍJ-pÁLyÁzAT

Szentendre önkormányzata pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges ﬁataljainak anyagi támogatására.

„Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj
azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató
és első diplomájuk megszerzéséért tanuló
főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható,
akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett
állandó lakcímük van, és ha megfelelnek az
alábbi feltételeknek:

– a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy a rendelet 2. § (2)
a) pontja szerint számított átlaga 5.0,
– a nappali tagozaton az első diplomája
megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató a rendelet § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározottak szerint az előző két félév
teljesítménye alapján számított kredit-átlaga
eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag
1,5-szeres értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév
két félévének eredményével lehet, melyhez
csatolni kell a következő mellékleteket:
– a tanulmányok folytatásának igazolását, a
jogviszony igazolását,
– szentendrei lakcímének igazolását,
– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,
– amennyiben a felsőoktatási hallgató két
félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum
56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az
intézmény által kiállított igazolást az előző
két félév szakos évfolyamátlagáról,
– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt
érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,
– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,
– a pályázathoz csatolni kell legalább három
olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő
tehetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő
tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület minden év szeptemberi ülésén dönt.

a pályázat benyújtásának határideje
szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj
további részleteiről Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referenstől lehet
információt kérni a 06-26/785-085-ös telefonszámon.
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Programok
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

talált PIxelek
Bp. Szabó György – palotai Gábor kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
CSISzolatlaN gyÉmáNtok
Josef Bolf • Joseba Eskubi • Martin Gerboc • Hajas Katinka • Hajdú Kinga • Folkert de Jong • Svätopluk Mykita •
yengibarian Mamikon • Makai Mira
Dalma • Justin Mortimer • Nemes Márton • Daniel pitín • Vitaly pushnitsky •
Siﬂis András • Nicola Samori • Szűcs Attila • Johan Tahon • Tranker Kata
Megtekinthető szeptember 2-ig
ALApÍTOTT ÉDENKErT – NEMzETKözi
ViDEóMŰVÉSzETi SzEMLE
Janet Biggs • Ursula Biemann • Shaun
Gladwell • Ali Kazma • Clare Langan •
Violaine Lochu • Gianluigi Maria Masucci • Miguel Angel ríos • Frank Smith
Megtekinthető szeptember 2-ig

Szentendrei Képtár
átkelŐ
Mohau Modisakeng
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum
yeS, you!
yoko Ono
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum, belső kert
a BomláS vIrágaI
Berszán zsolt
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kovács Margit Kerámiamúzeum
belső udvar
JudItH
rabóczky Judit
Megtekinthető szeptember 2-ig

Futó utca – Vastagh György utca sarok
(a Képtár mögött)
madarak
Slow
Megtekinthető az épület bontásáig

Barcsay Múzeum
látNIvalÓk az emBerkertBeN
Horváth Éva Mónika
remIx of damage
iski Kocsis Tibor – Angelika Markul
az udvaron:
StaBIl
ionel Mihai
Mindegyik kiállítás szeptember 2-ig tekintető meg
ilosvai-gyűjtemény
SaJát ÉdeN
Boros Viola
Megtekinthető szeptember 2-ig

Mank Galéria
Bogdányi u. 51.

ÜzeNet
Szénfestmények és graﬁkák
Sz. Varga Ágnes képzőművész kiállítása

Megtekinthető augusztus 17-ig, hétfőtől
péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között.

Ámos imre – Anna Margit Múzeum
orgaNIka
Szabó Klára petra – Szvet Tamás
HortuS CoNCluSuS – elzárt
kertek
Válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből
Ámos imre • Anna Margit • Bánáti Sverák József • Boromisza Tibor • Czóbel
Béla • Deli Antal • Ferenczy Béni • Ferenczy Károly • Ferenczy Noémi • Gálffy
Lola • ilosvai Varga istván • Jávor piroska • Kandó Gyula • Kmetty János •
Kocsis imre • Miháltz pál • Modok Mária
• Schubert Ernő • Szántó piroska
Megtekinthető szeptember 2-ig
Vajda Lajos Múzeum
öSvÉNyek a kertBeN
Baksai József – Nagy Barbara
A múzeumkertben:
örök kert
Németh Ágnes
Megtekinthető szeptember 2-ig

Czóbel Múzeum udvara
kIlátáS
Mátrai Erik
Megtekinthető szeptember 9-ig
Szerb püspöki templom
Alkotmány utcai kőfala
valameNNyI SzeNteNdre
Nádas péter
Megtekinthető szeptember 2-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPátI aBkarovICS BÉla feStŐmŰvÉSz emlÉkkIállítáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 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 tekinthetők meg

Börzsöny Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, Szob, Szent László u. 14.
akNay JáNoS feStŐmŰvÉSz
kIállítáSa
Megtekinthető augusztus 31-ig, hétfő
kivételével 9.00–16.00 között

koNCert

Művész Étterem és Bisztró
Dumtsa u. 7.

mŰvÉSz teraSzkoNCertek
augusztus 17. péntek 20.00
Animó-trió
augusztus 18.szombat. 19.30
Krokodill-duó
augusztus 19. vasárnap 20.00
papa-Dixi Band
augusztus 20. hétfő 20.00
Vinilio Greek Band
A koncertek díjtalanul élvezhetők!

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
augusztus 17. péntek 20.30
SzIkra
a Söndörgő együttes és az amsterdam
klezmer Band közös koncertje
A koncerten balkáni, cigány, klezmer
dallamokat, a két zenekart ihlető kincseket és közös munkájukból kipattant

XXXII. évf. | 15. szám
kompozíciókat lehet hallani.
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyvásárlás: https://goo.gl/NLd7yr
Tourinform iroda (Dumtsa u. 22.)

Kacsakő bisztró
Duna-part
augusztus 17. péntek 19.00
JazzfuNkPuNk a PartoN!
Fellép a Dunakanyar legfrissebb formációja, a Melléküzemág, majd JamSession

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!)

augusztus 13. hétfő
16.00 ESCOBAr (123’) (16) f: penélope
Cruz és Javier Bardem
18.15 MiSSiON: iMpOSSiBLE - UTóHATÁS (147’) (16) f: Tom Cruise, rebecca
Ferguson
20.45 rAMEN SHOp - ízEK A MÚLTBóL
(89’) (12) – a japán ramenséf története
augusztus 14. kedd
16.00 MiSSiON: iMpOSSiBLE - UTóHATÁS (147’) (16) f: Tom Cruise, rebecca
Ferguson
18.30 FÉrFiAK FECSKÉBEN (97’) (12)
angol vígjáték
20.15 A KiMÉLETLEN (116’)(16) Billy
Moore igaz története
augusztus 15. szerda
15.30 A HiHETETLEN CSALÁD 2. (118’)
(6)
17.35 MiSSiON: iMpOSSiBLE - UTóHATÁS (147’) (16) f: Tom Cruise, rebecca
Ferguson
20.00 ízLÉS SzEriNT FŰSzErEzVE
(92’)(12) road movie- úti cél a szakácsverseny
augusztus 16. csütörtök
15.00 Az ELrABOLT HErCEGNő
(85’)(6)
16.30 SKATE KiTCHEN (100’) (12E) – a
New yorki-i szubkultúráról
18.15 ELDOrÁDO (90’) (12E) svájcinémet dokumentumﬁlm
20.00 ELViS prESLEy ’68 - A NAGy
ViSSzATÉrÉS (90’)
augusztus 17. péntek
16.40 EGy BUrKA, EGy NADrÁG (88’)
(12) francia vígjáték
18.15 SKATE KiTCHEN (100’) (12E) – a
New yorki-i szubkultúráról
20.00 A KÉM, AKi DOBOTT ENGEM
(116’) (16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
augusztus 18. szombat
14.00 Az ELrABOLT HErCEGNő (85’)
(6)
15.30 SKATE KiTCHEN (100’) (12E) – a
New yorki-i szubkultúráról
17.15 ANNA NyETrEBKO ÉS r. ViLLAzON – párizs (105’)
19.05 A KÉM, AKi DOBOTT ENGEM
(116’) (16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
augusztus 19. vasárnap
14.00 Az ELrABOLT HErCEGNő (85’) (6)
15.30 ízLÉS SzEriNT FŰSzErEzVE
(92’) (12) road movie- úti cél a szakácsverseny
17.15 A KiMÉLETLEN (116’) (16E) Billy
Moore igaz története
19.15 MiSSiON: iMpOSSiBLE - UTóHATÁS (147’) (16) f: Tom Cruise, rebecca
Ferguson
augusztus 20. hétfő
16.00 Az ÉN HőSöM (90’) (12) franciabelga vígjáték
17.35 A KUTyÁM NÉLKÜL SEHOVA (98’)

(12) Hendrix kutya hazacsempészésének története
19.30 SöTÉT ELMÉK (105’) (16) – tinédzserek természetfeletti erővel
augusztus 21. kedd
15.00 Az ELrABOLT HErCEGNő (85’)
(6)
16.30 FÉrFiAK FECSKÉBEN (97’) (12)
angol vígjáték
18.15 SzOBA GyErEKKEL KiADó (105’)
(12E) francia vígjáték
20.05 Az ÉN HőSöM (90’) (12) franciabelga vígjáték
augusztus 22. szerda
17.00 A KÉM, AKi DOBOTT ENGEM
(116’) (16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
19.00 ELViS prESLEy ’68 - A NAGy
ViSSzATÉrÉS (90’)
20.35 SzOBA GyErEKKEL KiADó (105’)
(12E) francia vígjáték
augusztus 23. csütörtök
17.00 KALiFOrNiAi rÉMÁLOM (139’)
(12E) amerikai krimi
19.30 A VÉDELMEző 2. (121’) (16E) f:
Denzel Washington
augusztus 24. péntek
15.00 BArÁTOM, rOBErT GiDA (110’)
(6E)
17.00 SzOBA GyErEKKEL KiADó (105’)
(12E) francia vígjáték
19.00 rUBEN BrANDT, A GyŰJTő (96’)
(12E) EGy p’ArTON Az ALKOTóKKAL
SOrOzAT
augusztus 25. szombat
14.00 Az ELrABOLT HErCEGNő (85’) (6)
15.30 KALiFOrNiAi rÉMÁLOM (139’)
(12E) amerikai krimi
17.55 FELELSz VAGy MErSz? (105’) (16)
19.50 A VÉDELMEző 2. (121’) (16E) f:
Denzel Washington
augusztus 26. vasárnap
14.00 Az ELrABOLT HErCEGNő (85’) (6)
15.30 ízLÉS SzEriNT FŰSzErEzVE
(92’) (12) road movie- úti cél a szakácsverseny
17.15 ELViS prESLEy ’68 - A NAGy
ViSSzATÉrÉS (90’)
19.00 A VÉDELMEző 2. (121’) (16E)
f: Denzel Washington
augusztus 27. hétfő
16.00 EGy BUrKA, EGy NADrÁG (88’)
(12) francia vígjáték
17.30 A KÉM, AKi DOBOTT ENGEM
(116’)(16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
19.30 A VÉDELMEző 2. (121’) (16E)
f: Denzel Washington
augusztus 28. kedd
16.15 A KUTyÁM NÉLKÜL SEHOVA (98’) (12)
18.00 SzOBA GyErEKKEL KiADó (105’)
(12E) francia vígjáték
20.00 KALiFOrNiAi rÉMÁLOM (139’)
(12E) amerikai krimi
augusztus 29. szerda
17.30 KöNyVESBOLT A TENGErpArTON (113’) (12E) f: Emily Mortimer
19.30 A KÉM, AKi DOBOTT ENGEM
(116’) (16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
augusztus 30. csütörtök
15.30 A JELENÉS (144’)(12) – A Vatikán
oknyomozó újságírójának nyomozása
18.00 KöNyVESBOLT A TENGErpArTON (113’) (12E) f: Emily Mortimer
20.00 FELELSz VAGy MErSz? (105’)
(16) f:Tyler posey, Lucy Hale
augusztus 31. péntek
16.00 A KiMÉLETLEN (116’) (16E) Billy
Moore igaz története
18.00 KöNyVESBOLT A TENGErpArTON (113’) (12E) f: Emily Mortimer
20.00 FELELSz VAGy MErSz? (105’)
(16) f:Tyler posey, Lucy Hale
szeptember 1. szombat
14.00 BArÁTOM, róBErT GiDA (110’) (6E)
16.00 Az ÉN HőSöM (90’) (12) franciabelga vígjáték
17.35 BŰBÁJOSOK (100’) (12E) francia
vígjáték
19.30 A VÉDELMEző 2. (121’) (16E) f:
Denzel Washington

fények és árnyékok
– kiállítás-megnyitó a P’art moziban
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a P’art mozi épületében augusztus 5-én,
vasárnap délután nyílt meg doszkocs zsuzsa
festőművész kiállítása „fények és árnyékok”
címmel, nagy érdeklődés mellett.

Az évek óta ágyhoz kötött, de töretlen hittel és
lendülettel alkotó művész kiállítására barátai,
tisztelői és kezelőorvosai is eljöttek. Doszkocs zsuzsa immár huszadik, és a helyszínen
kilencedik kiállításán bevezetőt mondott
Kocsi László humánszervező, a művész pályafutását dr. rozgonyi zsolt Dezső, az Országos
Korányi TBC és pulmonológiai intézet osztályvezető főorvosa mutatta be.

Doszkocs zsuzsa 20 éve légzésrehabilitáción
él, betegsége ellenére töretlen lendülettel
alkot. 1998-ban izomgyengeség miatt kómába esett – a sors az egyik kezével elvett
tőle: lélegeztetőgépre került, és azóta ágyhoz
kötötten él; a másik kezével viszont adott: elkezdett alkotni. „Előző”, egészségesebb életében még számítógép-programozóként
dolgozott, így amikor művei összegyűltek, és
érdemes volt bemutatni őket, honlapot készített, ahol megtekinthetőek versei, rajzai és
festményei (http://www.doszkocs-zsuzsa.hu).
Az évente sorra kerülő kiállítások alkalmával
nagy örömmel találkozik ismerőseivel, barátaival és szeretteivel.

Életöröme, optimizmusa szép és erőt adó
példa mindenkinek. A megnyitón közreműködött Semes-Bogya Eszter dalénekes, és Végső
ildikó előadóművész interpretálásában elhangzott zsuzsa kiállítás-megnyitó(k) elé írt
verse is:

„(...)
Évről, év, újra, s újra,
Ez életem rugója...
Megint együtt lehessünk
közösen ünnepeljünk...
Ezért az egy szép napért,
Dolgozok és élek még...”

A kiállítást zakar Ágnes képviselő nyitotta
meg, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
a város ajándékát adta át, melyet a művésznő
művészkellékek vásárlására fordíthat.

A kiállítás-megnyitó keretében a művész kipróbálta a nemrég átadott hernyótalpas lépcsőjárót is, amely a kerekes székesek
közlekedését könnyíti meg. A lépcsőjárónak
köszönhetően, most először a művész is meg
tudta tekinteni saját kiállítását az emeleten, a
mozi előterében.
A tárlat szeptember 4-ig látogatható.
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Bajnok strandkézisek

SPORT
letében. Természetesen címvédőként a nyár elején sorra kerülő EBT
Masters döntőben is a Szentendrei lányok képviselik hazánkat. Azt
hogy addig sem maradjunk strandkézilabda nélkül szintén a szentendrei lányok egy része és majdnem egy komplett szentendrei nevelésűifjúsági válogatott csapat biztosítja majd nekünk október elején, az
ifjúsági olimpián.
A Multichem Szentendrei NKE Játékosai: Kókai Ágnes, Vitovszki Veronika, Gróz Kitti, Csiki renáta, Kovács rebecca, Bozsó Nóra Leila, Fekete
Bozsana, Szűcs Fanni, Friebesz Fanni, Tóth Emese, Kretz Fruzsina, Kövi
Kata, zsigmond Adrienn, Vigh Viktória.
Végeredmény
Nők: 1. Multichem Szentendrei NKSE, 2. OVB Beach Girls DVSC, 3.
LadyBugs, 4. 2 Cool ya, 5. Győri Strandkézilabda CSE.
Külön érdekessége volt a tornának, hogy az első 6 helyezett csapatban
jelentős számmal voltak szentendrei vagy szentendrei nevelésű játékosok.

Úszó-sikerek

a hétvégén, a Balatonbogláron sorra kerülő magyar Strandkézilabda
Bajnokság döntőjében az lv Sport multichem Szentendrei Női kézilabda egylet csapata diadalmaskodott.

A Szentendrei NKE csapata nem talált legyőzőre a három nap folyamán, és szettet sem veszítve hódította el a magyar bajnoki címet. A
szentendrei csapat ezzel a győzelemmel feltette a koronát az idei teljesítményére, hiszen június legelején az EBT Masters döntőn diadalmaskodott vereség nélkül, majd a Magyar Kupát hódította el még
szintén júniusban. Júliusban a Lupa Cupon is nyerni tudtak, egyetlen
vereségüket idén a Salgó kupa döntőjében a holland csapattól szenvedték el, egy felkészülési tornán. Az idei szenzációs sorozattal Szentendre csapata bebiztosította részvételét az október végén Szicíliában
sorra kerülő Strandkézilabda Bajnokok Kupáján az országunk képvise-

gyermek országos Bajnokságon
vett részt a HklSe Szentendre csapata.

A versenyen Abonyi-Tóth Glenda
100 és 200 méter pillangóúszásban
ezüst érmet szerzett, 400 és 800
méter gyorsúszásban negyedik helyezést, valamint 100 méter gyorsúszásban nyolcadik helyezést ért el.
Szintén ezen a versenyen ráczÉrsek Lili 100 méter pillangóúszásban aranyjelvényes szintidőt úszott.
A képen Abonyi-Tóth Glenda és Gelencsér
András vezetőedző

Értékesítési pozíció

raktáros pozíció

A T-Markt Kereskedőház Kft ﬁatal pályakezdő férﬁ munkatársat keres Garázsajtó és központi porszívó értékesítő munkakörben.

A T-Markt Kereskedőház Kft. ﬁatal pályakezdő férﬁ munkatársat keres rAKTÁrOS munkakörben.

fiatal pályakezdőt keresünk értékesítő munkakörbe

feladatok:
o Általános tájékoztatás telefonon és személyesen a bejövő érdeklődőknek
o Helyszíni felmérés a pontos árajánlatadáshoz
o Árajánlatok készítése ügyviteli rendszerben
o Árajánlatok nyomon követése ügyviteli rendszerben
o Értékesítések lezárása
o Garanciaidőn belüli és azon túli igények és javítások koordinálása

elvárások:
o Középfokú végzettség (nem feltétel a szakirányú végzettség)
o Szeressen az ügyfelekkel kommunikálni
o Műszaki beállítottság és érdeklődés előny
o Alapvető számítógép felhasználói ismeretek
o Lakóhelye pomázon vagy vonzáskörzetében legyen
o B-kategóriás jogosítvány

amit kínálunk:
o Versenyképes ﬁzetés
o Biztos munkahely (26 éve a piacon)
o Fiatalos segítőkész csapat
o Előrelépési lehetőség
o Nyugodt munkakörülmények

Munkavégzés helye: 2013 pomáz, Határ u. 5/a
a Szent istván-telepi HÉV-megállótól 5 percre.

várjuk a bérigényét tartalmazó fényképes önéletrajzát a tmarkt@tmarkt.hu
emil címre vagy postán a 2013, Pomáz Határ u. 5/a címre
állás, munka területe(i):
• Kiskereskedelmi irodai munka
• Szellemi számítógépes értékesítési munka
• Teljes munkaidő 8-16.30-ig
Szükséges tapasztalat:
• Nem szükséges, pályakezdők előnyben

fiatal pályakezdőt keresünk raktáros munkakörbe

feladatok:
o Általános raktározási feladatok ellátása
o Bevételezési feladatok ellátása
o Árukiadási feladatok ellátása

elvárások:
o Középfokú végzettség (nem feltétel a szakirányú végzettség)
o Szeressen új dolgokat tanulni
o Alapvető számítógépfelhasználói ismeret előny
o Keresse a kihívásokat
o Lakóhelye pomázon vagy vonzáskörzetében legyen
amit kínálunk:
o Versenyképes ﬁzetés
o Biztos munkahely (26 éve a piacon)
o Fiatalos, segítőkész csapat
o Előrelépési lehetőség
o Nyugodt munkakörülmények

Munkavégzés helye: 2013 pomáz, Határ u. 5/a
a Szent istván-telepi HÉV-megállótól 5 percre.

várjuk a bérigényét tartalmazó fényképes önéletrajzát a tmarkt@tmarkt.hu
emil címre vagy postán a 2013 Pomáz, Határ u. 5/a címre.
állás, munka területe(i):
• Fizikai, segéd-, betanított munka
• Anyagmozgatás, rakodás
• Szakmunka
• raktáros, egyéb raktári szakmunka
• Teljes munkaidő
Szükséges tapasztalat:
• Nem szükséges, pályakezdők előnyben
Szükséges nyelvtudás:
• Nem igényel nyelvtudást
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Tisztelt ismeretlen, becsületes
Megtaláló!
Személyesen is szeretném önnek
megköszöni jogosítványom postaládába dobását a Tábor utcában.
Tel. 06-30-855-3543.

adáSvÉtel

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

Kirakati ezüst szinterezett fém próbababa eladó. Tel. 06-70-542-5422.

álláSt kíNál

Szentendrei cukrászdába pultos hölgyet
felveszek beugróként. Tel. 06-30-9402652

A szentendrei Barcsay iskola portást
keres váltott műszakba (7.30–13.00, illetve 15.00–21.00). Jó állóképességű,
udvarias, nagyon megbízható férﬁak jelentkezését várjuk augusztus 21-től a
06-30-714-2986 számon.

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható munkatársat. Lehet beugró is. Tel. 06-30-3413423.

Lemezalakító munkatársakat keresünk
betanított munkakörbe Szentendrére,
szellőzéstechnikai gyártó céghez. Feladat: fémlemezek megmunkálása. Tel.
06-30-444-9288.

HIRDETÉS
Szentendrei iskolabüfébe szorgalmas,
csinos, nem dohányzó eladónőt felveszünk. Fényképes önéletrajzokat a fodorghajeke@gmail.com címre kérünk.

egÉSzSÉg

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

kIadÓ lakáS

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Egyedülálló, budapesti, intelligens,
ápolt, kulturált nyugdíjas nő, sürgősen
keres Szentendrén kiadó garzonlakást
hosszú távra, családjához közel lakás
céljából. Tel. (26) 952 647.

Szentendrén szoba kiadó férﬁ részére
vagy tanulóknak. Tel. 06-20-242-0927.

lakáS, INgatlaN

Szentendrén 655 nm-es erdő eladó. Tel.
06-30-850-8591.

Eladó Szentendrén 150 nöl-es telek felújítandó/bontandó házzal, jó környéken.
Ár: 18 millió Ft. Tel. 06-20-933-7067.

oktatáS

Matematikából magyar és német nyelvű
tankönyvekhez korrepetálást vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

rÉgISÉg

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

SzolgáltatáS

Nyugdíjas értelmiségi hölgy telefonos
ügyeleti szolgáltatást vállal. Szükség
esetén saját telefonszámon is. Tel. (26)
952-647, naponta 14.00-tól 21.00-ig.
Vállaljuk modern vagy klasszikus
ólomüveg-ablakok készítését, törött darabok cseréjét vagy teljes
felújítását, továbbá tükrök, bútorüvegek, lámpák, szaunaablakok
tervezését, kivitelezését. 06 20
317-6455, www.czirjak-glass.hu.

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

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.
idős személy ápolását együttlakással
vállalom 24 órában. Tel. 06-20-2249590.

táBor

Jobb agyféltekés rajz- és festőtábor
gyerekeknek augusztus 21-től 24-ig. További információ: www.bozsozsuzsa.hu.
Érd. bozsograﬁka@gmail.com, 06-30354-3946.

ÜdÜlÉS

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

Üzlet

Eladó 20 nm-es üzlet a belvárosban.
Jelenleg szépségszalon, de más
tevékenységekre is alkalmas.
Tel. 06-20-418-5597.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.

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

Immáron a 13. félévvel folytatódnak
a szentendrei szeniorképzések!

A Szentendrei önkormányzat támogatásával és a Milton Friedman Egyetem
(volt zsigmond Király Egyetem) szakmai felügyeletével ősztől tovább folytatódnak a szenior konzultációk, előadássorozatok városunkban, az Aranykor Központ szervezésében.
A tavalyi félévben az 50 pluszosok számára szervezett tanulási programokon
több mint 150 fő vett részt, s őszre is változatos programot kínálunk
Az ősszel induló kurzusokra már augusztus 15-étől lehet jelentkezni a 0630 692
47 46-os telefonszámon (Dr. Jászberényi József).
A képzések egységes tandíja: 10.000 forint/fő, amelyen kívül semmilyen pluszköltség nem lesz.
A tornafoglalkozások 10, a szellemi kurzusok 7 alkalomból állnak.
(Bővebb információk a képzésekről a korkozpont.szentendre.hu oldalon találhatók)
Ősztől a következő kurzusokat indítjuk el:

moSoly JÓga

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész

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

Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

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

Bejelentkezés:
06-70-677-1178

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.

Angol kezdő (Spitzer petra)
Angol 2. (Spitzer petra)
Angol 3. (Spitzer petra)
Angol 4. (Spitzer petra)
Angol társalgás (Marton Beáta)
Világpolitikai eseményelemzések - Geopolitika (Dr. Jászberényi József) - október 15-én 17 órától kezdődik
Szenior torna (Fodor Éva) - szeptember 21-től indul a Dunaparti Művelődési
Házban, reggel 8:45-től
Egyensúlytréning (Novák Mária) - szeptember 21-től indul, a Dunaparti Művelődési Házban, 11:30-tól
örömtánc (Novák Mária) - szeptember 21-től indul, a Dunaparti Művelődési
Házban, 12:40-től
Német kezdő (Spitzer petra
Német haladó (Spitzer petra)
Spanyol (Marton Beáta)
Olasz nyelv kezdőknek (Feketéné Tóth Andrea)
Olasz nyelv haladóknak (Feketéné Tóth Andrea)
Kezdő számítástechnika (Lévai istván) - a rákóczi Gimnáziumban
Haladó számítástechnika (Lévai istván) - a rákóczi Gimnáziumban
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