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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

105 Tűzoltóság  
Hivatásos tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
(26) 500 017, (26) 500 018  

107 Rendőrség (26) 502 400 
Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus zoltán r. törzsőrmester 
pismány: Koós ervin r. főtörzszászlós 
pannónia: gáti lászló r. törzszászlós 
Izbég: antalicz ferenc r. zászlós 
püspökmajor-lakótelep: Király gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: Kiralyg@pest.police.hu, fogadóórák:
minden  hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a Barcsay jenő általános Iskolában.

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 310 032  
T-HOME hibabejelentés 1412  

Városháza (26) 503 300 
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:  
kozerdeku-zoldmail@ph.szent endre.hu  

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
e-mail: szentendre@polgarorseg.net
telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
elnök: simonyi zsolt +36 30 621 2610
alelnök: tirpák lászló +36 30 621 2613
titkár: Mendzsák István

Orvosi ügyelet  
Bükkös-part 27. (26) 312 650  
Hétköznap 17-től másnap reggel  7 óráig, 
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.   

Gyógyszertári ügyelet    
ÜgYeletI díj este 9 órától 380 ft 
hétfőn Ulcisia gyógyszertár (Hév-nél)
dózsa gy. u. 1. tel: 500-248
kedden szent endre gyógyszertár
Kanonok u. 4. tel: 310-868
szerdán pismány gyógyszertár
fiastyúk u. 11. tel: 505-779
csütörtökön vasvári patika
sas u. 10. tel: 312-825
pénteken napvirág csepp gyógyszertár 
attila u. 23. tel: 319-354
szombaton Kálvária gyógyszertár
Kálvária u. 33. tel: 787-796
vasárnap vasvári patika nyitva 8-13
sas u. 10. tel: 312-825
Kálvária gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u. 33. tel: 787-796
Vasárnap  ESTE 9 órától Ügyeletes
augusztus 31. pismány gyógyszertár
fiastyúk u. 11. tel: 505-779
szeptember 7. napvirág csepp gyógyszertár 
attila u. 23. tel: 319-354
szeptember  14. szent endre gyógyszertár
Kanonok u. 4. tel: 310-868
szeptember 21. vasvári patika
sas u. 10. tel: 312-825
szeptember 28. Ulcisia gyógyszertár
dózsa gy u. 1. tel: 500-248

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
tel.: (26) 311-964

Állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. 
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.  
06 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442
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Közeledik a tanév!
felÚjításoK városszerte 

festés a Hold utcai óvodában

a központi ebédlő is megszépült

a városi felújításokról következő lapszámunkban részletesen beszámolunk.

épül a rákóczi iskola konditerme
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Augusztus 25. hétfő
15.00 vezetői megbeszélés

Augusztus 26. kedd
14.00 Megbeszélés a Upc vezetőjével

Augusztus 29. péntek
17.00 fogadás a díszteremben (nők a
nőkért norvég-magyar női esélyegyenlő-
ségi program résztvevőivel) 
18.30 Borfesztivál és szentendre éjjel-
nappal nyitva fesztivál megnyitója

Augusztus 30. szombat
10.00 nők a nőkért norvég-magyar női
esélyegyenlőségi munkaülés I.

Szeptember 1. hétfő
10.00 nők a nőkért norvég-magyar női
esélyegyenlőségi munkaülés II.

Szeptember 3. szerda
11.00 Megbeszélés a MaHart vezér-
igazgatójával

Szeptember 4. csütörtök
09.00 állampolgársági eskütétel 

Szeptember 5. péntek
10.00 nagy sportágválasztó megnyitó

Szeptember 6. szombat
08.30 egészségnap megnyitója
09.00 pilisi tekerő megnyitó

Szeptember 7. vasárnap
17.00 labirintus kiállítás megnyitója a
MűvészetMalomban

Polgármester naplója

Ünnepi beszédet mondott glattfelder Béla, a
nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért 
felelős államtitkára

Ökumenikus kenyérszentelés. a képen 
Blanckenstein györgy rk. plébános

Szentendre büszkeségei
átadtáK a városI díjaKat

Szent István királyunk és a magyar államalapítás ünnepének tiszteletére rendez-
tek városi ünnepséget a Városházán, augusztus 20-án. Az ünnepség keretében
adták át a Szentendre Város Díszpolgára kitüntető díjat, a Pro Urbe és a Posztu-
musz Emlékérmeket. Az alábbiakban bemutatjuk az idei díjazottakat, akiknek 
gratulálunk az elismeréshez!

Emléktábla-avatás
a MűvészetMalom újjáépítésének első
ütemének megkezdését stefan gläser
professzornak, Wertheim korábbi főpol-
gármesterének, valamint a wertheimi
rotary club nagylelkű adománya tette le-
hetővé. ennek emlékére szentendre
város, a szentendrei rotary club, vala-
mint a város akkori és mostani polgár-
mestere emléktáblát állít.

Kállay péter, szentendre volt polgármes-
tere és dr. dietz ferenc polgármester sze-
retettel várnak mindenkit szeptember
13-án, szombaton a MűvészetMalom fő-
bejáratánál (Bogdányi u. 32.).

dietz ferenc polgármester ünnepi beszédében szent Istvánt így méltatta, „lerakta a magyar
állam alapjait, ennek során sokszor kemény harcok árán, véres módon leszámolt azokkal,
akik a hatalom megszerzésének lehetőségétől megrészegülve hátba támadták a törvényes
királyt, akinek Magyarország felemelkedését köszönhették. a lázadás leverése nem Ist-
vánnak a trónon maradása, hanem az országunk jövője szempontjából volt fontos. Ha nem
lép fel erélyesen a hitszegőkkel szemben és letérünk a megkezdett útról, ma már nincs
magyar állam… fiához írt intelmeiben kiemelte a kereszténység, az európai értékrend, a kü-
lönböző népek befogadásának és a kulturális változatosságnak a fontosságát… szentendre
megfogadta szent István intelmeit, az évszázadok során különleges, sokszínű és erős vá-
rossá vált. de van még feladatunk - hibáinkból tanulva - tovább kell építkezünk fizikailag és
lelkileg is, hiszen országunk csak akkor lehet sikeres, ha azt erős települések alkotják...”
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Szentendre Város díszpolgára: 
WASILEWSKI MAcIEj
Wasilewski Maciej, a telMeX zrt. elnök ve-
zérigazgatója igazi lokálpatriótaként segíti,
támogatja a város érdekeit szolgáló kezde-
ményezéseket. a telmexnek köszönhetően
valósulhatott meg az p’art Mozi, valamint a
városi rendelőintézet székeinek beszerzése.
az elmúlt években az szentendrei Kulturá-
lis Központ helyiségeinek színvonalas be-
rendezéséhez járult hozzá, valamint a
városháza irodáiban és az ügyfélváró folyo-
sókon történt bútorcserék alkalmával is je-
lentős kedvezményt biztosított. szentendre
sportéletét is segítette azzal, hogy anyagi
hozzájárulást biztosított az Izbégi sportpá-
lya felújításához. támogatói tevékenysége
közül még ki kell emelni a több éve sikeres
angyalmamák karácsonya rendezvényt és a
városi gyereknapot, amely eseményeket ter-
mészetbeni ajándékokkal segítette, de hoz-
zájárult a péter-pál templom előtt álló II.
jános pál pápa szobor felállításához is.
Wasilewski Maciej közéleti tevékenységé-
nek vezérfonala, hogy személyes ügyének
tekinti a lengyel-magyar barátság ápolását
és a két nemzet közötti együttműködés bő-
vítését is.

Pro Urbe díjazottak:
jOLAnDA WILLEMSE
Willemse jolán, vagy ahogy őt szentendrén
holland nevén ismerik, jolanda, közel tíz éve
él városunkban. férjével költözött ide har-
minc év afrikai és ázsiai munkavállalás
után. aktívan részt vesz szentendre civil- és
kulturális életében. a jótékonyság iránti el-
kötelezettsége már afrikában megnyilvá-
nult, ennek jutalmaként ő volt a világon az
első magánszemély és nő, aki elnyerte a
Brisbane-trófeát, melyet azok kaphatnak
meg, akik a legtöbbet tesznek az iskolás-
korú gyermekek aktív sportolásáért. Örökös

tagja a corona lady society karitatív szer-
vezetnek, mely a világ sok országában se-
gíti a rászorulókat. 
évek óta részt vesz a határainkon túli ma-
gyar kultúra fennmaradásáért, kiemelten a
moldvai csángó gyerekek magyar identitá-
sának megőrzéséért szervezett programok-
ban. anyagilag támogatja több diószéni
gyermek magyar nyelvű oktatását. a Ke-
resztszülők a Moldvai csángó Magyarokért
egyesület országos szervezetének alelnöke
és szociális felelőse. Két jótékonysági esten
közel 2,5 millió forintot gyűjtött össze dió-
széni gyerekek magyar nyelvoktatására és
táboroztatására. a moldvai magyarok ügye
érdekében szervezett programokkal hozzá-
járult a szentendreiek határainkon túli 
magyarokért érzett felelősségtudata meg-
erősödéséhez. elindította az „Ön kinek adna
egy születésnapot az életéből?” programot,
amelynek során az összegyűjtött támoga-
tásból fogyatékkal élő diákokat táborozta-
tott szentendrén.
jolanda társadalmi tevékenysége nem csak
a jótékonyságban merül ki. Hat éve belépett
a szentendre nemzetközi Kapcsolatainak
egyesületébe. Itt nemcsak angol és német
nyelvtudását kamatoztatja, hanem a több
országban szerzett emberi és protokolláris
tapasztalataival is segíti az egyesület mun-
káját. Belépése óta szervezőként is részt
vesz minden nemzetközi programban. ered-
ményes munkájának köszönhetően egy
már-már elhalt finn testvérvárosi kapcsolat
megújult. ebben az évben megválasztották
szentendre nemzetközi Kapcsolatainak
egyesülete elnökévé, s az ő vezetése alatt
egy ötvenfős csapat képviselte városunkat
és hazánkat a németországban megrende-
zett európai népek fesztiválján, ahol az elő-
kelő második helyezést értük el.

PIRK AMbRUS kertépítő mérnök
pirk ambrus 65 éve él szentendrén. Ő 
Magyarország egyik legjelentősebb táj- és
kertépítő mérnöke, sőt művésze, aki orszá-

gosan és nemzetközileg is elismertté vált.
Iparművészként csobogókat, díszkutakat,
szökőkutakat, kandelábereket, kerti bútoro-
kat tervez. Munkái a természet és az ember
alkotta táj harmóniáját idézik. gazdag élet-
művet hozott létre a táj- és kertépítészet te-
rületein, a szakma teljes vertikumában. több
jelentős történelmi városunk, győr, székesfe-
hérvár, pápa, Kőszeg, sopron, szeged város-
központjának arculatát alakította ki, részben
vagy egészben. Megvalósult kerttervei meg-
találhatók Budapesten, esztergomban, szol-
nokon, szegeden, Hévízen, gödöllőn és
külföldi városokban is. országos és helyi terv-
pályázatok díjazottja.
szakirodalmi tevékenysége is kiemelkedő.
Két szakkönyve jelent meg Ötletek a kert
berendezéséhez és a játékról komolyan
címmel. a Budapesten megrendezett euró-
pai Kertkonferencián bemutatott négy leg-
szebb magyarországi kert közül három pirk
ambrus tervei alapján valósult meg. 2005-
ben ormos Imre emlékéremmel tüntették
ki a táj és kertrendezés terén kimagasló te-
vékenységéért, illetve a szakterület fejlesz-
téséhez való hozzájárulásáért. 
1968-tól ’70-ig szentendre főkertésze volt.
Harminc éven keresztül tevékenykedett a
Műemléki albizottság tagjaként. Mindig szí-
vesen segítette a várost, szakmai tanácsa-
dással vagy társadalmi munkában végzett
tervezéssel. több esztendeje dolgozik a pirk
jános Múzeum megteremtésén. sok mun-
kát belefektetve, nagy anyagi áldozatokat
vállalva és támogatók felkutatásával azon
munkálkodik, hogy édesapja művészeti ha-
gyatékát bemutatva gyarapítsa városunk
kulturális és turisztikai vonzerejét.

PÜSPöKMAjOR LAKóTELEPI 
bARÁTI KöR –  SZEbEnI LAjOS
a Baráti Kör 20 éve, 1994-ben alakult meg
tóth István vezetésével. céljuk a lakótelep
és környéke lakói életkörülményeinek javí-
tása érdekében végzett érdekegyeztető tár-
gyalások szervezése, a távlati fejlesztési

Wasilewski Maciej dr. dietz ferenc
polgármestertől vette át
a díszpolgári kitüntetést pro Urbe: jolanda Willemse
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tervek véleményezése és a lakótelepi lako-
sok érdekvédelme volt. részt vettek a
2002-ben telepített gázmotor és a vele kap-
csolatos problémák megoldásában, a táv-
vagy egyedi gázfűtés körüli viták, az egyedi
hőmennyiség mérése, a fűtőművel kapcso-
latos zaj, a közterületi tisztaság és rend, a
közlekedési problémák stb. rendezésében.
a felsoroltakon kívül mindig fontos cél volt a
lakótelep szerves integrálása a városba. e
célok megvalósításához olyan – sajnos
korán elhunyt - „zászlóvivők” kellettek, mint
tóth István alapító, vagy Kiss Károly önkor-
mányzati képviselő. 
2004-ben, tóth István halála után az új
elnök, szebeni lajos vezetésével folyatódott
az érdekvédelmi munka. Önkormányzati vo-
nalon a beruházások túlhangsúlyozása he-
lyett meg kell barátkozni a felújítások
fontosságával. e törekvéseket támogatja
teljes erővel az egyesület, de ehhez a tag-
ság aktivitására, az önkormányzat támoga-
tására is szükség van.
a püspökmajor lakótelepi Baráti Kör az ér-
dekvédelem mellett sokat tesz a lakótelepi
közösség építéséért, gyermeknapi, Idősek
karácsonya és más ünnepek szervezésével,
de ugyanezt a cél szolgálja a kezdeménye-
zésükre idén megvalósult Közösségi Kert is.
a környezet szépítéséért végzett önkéntes
munkájuk révén újult meg a hajdan a város
szélén álló fehér-kereszt, és két napja, au-
gusztus 18-án avatták fel a Baráti kör és a
Katona józsef utca lakói által rendbe hozott
és parkosított új, Bubán teret is.

miniszteri dicséret
SZAKÁL AnTALné
szül. Varsányi Viola 
1934-ben született az akkor csehszlovákiá-
hoz tartozó paláston, palócföld szélén. édes-
apja kántortanító volt. a faluban csak nekik
volt rádiójuk, így az egész falu az ő rádió-
jukból hallotta, hogy a községet visszacsa-
tolták Magyarországhoz. a háború utáni

erőszakos lakosságcsere révén került du-
nabogdányba, innen járt a szentendrei fe-
rences gimnáziumba, ahol 1953-ban
érettségizett. 21 éven át a dunabogdányi ál-
talános Iskolában, majd 1977-től 2008-ig
szentendrén, egykori iskolájában, a feren-
ces gimnáziumban tanított. a magyar nyelv
és irodalom legendás tanára volt. rendkívül
széleskörű irodalmi műveltsége, lenyűgöző
eszmefuttatásai magával ragadták diákjait.
sokaknak jelentett életre szóló élményt,
hogy a tanítványai lehettek. rendkívül igé-
nyes, diákjaitól sokat követelő tanár volt.
legkedvesebb írója gárdonyi géza. Ő maga
is írt egy kisregényt ahol a két patak összeér
címmel, amelynek stílusa egyben tisztelet-
adás író példaképének. Kisregénye és bal-
ladái szülőfalujának történelméből meríte-
nek ihletet. nyugdíjba vonulás után is sokat
tett a diákokért, szülőfalujában és a szent-
endrei ferences gimnáziumban is aktív sze-
repet vállat az iskola életében.
szakál antalné szabadidejét is gyakran ta-
nítványaival töltötte, dunai és tiszai kajak-
túrákon. Közel 80 évesen is, ha teheti, vízre
száll. a ferences gimnázium tanári kara
2002-ben Hein jenő-díjjal tüntette ki.

Posztumusz Pro Urbe Díjak
DR. KUcSERA FEREnc plébános
1892-ben léván született, szegény sorsú
családban. 1915-ben szentelték pappá,
majd ledoktorált. Még ebben az évben 
szentendrére került, mint segédlelkész. a
hívek hamar megszerették, még a katolikus
körökön kívül is megkülönböztetett tisztelet
övezte. négyévi papi szolgálat után a ta-
nácsköztársaság terrorjának az áldozata
lett. a nép összehangolt, szervezett akcióval
próbált föllépni egy előre eltervezett gyil-
kosságsorozat ellen, melyre 1919. június
24-én harangzúgással hívták fel a lakosság
figyelmét. Bár Kucsera ferenc nem vett
részt a szervezkedésben, a népszerű pap

neve a lista élére került, érte mentek elő-
ször. azt akarták megtudni tőle, hogy ki
adta oda a templom kulcsát a harangozás-
hoz és ki húzta meg a harangokat. Kucsera
ferenc nem beszélt, mert sem a plébánost,
sem a harangot meghúzó, nyolcgyermekes
családapát nem akarta kiszolgáltatni a pri-
békeknek, ezért a duna-partra kísérték és
hivatalos ítélet nélkül agyonlőtték. Holttes-
tét egy napig a kivégzés helyén hagyták,
majd koporsó és szertartás nélkül a teme-
tőárokba temették el. a sírt a következő reg-
gel virágerdő borította. Ma Kucsera ferenc a
katolikus Kálvárián nyugszik, meggyilkolá-
sának helyét öntöttvas kereszt jelzi a duna-
parton.

DR. cHIKÁn bÁLInT művészet-
történész, művészeti író
1952-ben Budapesten született. 1971-től
1976-ig a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi egyetemen tanult, 1978–1983. kö-
zött az eötvös loránd tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar hallgatója. 1979-
től 1984-ig a fiatal Képzőművészek stúdi-
ója, majd 1984–1987 között a Kortárs
Művészeti fórum vezetője. 1984-ben védte
meg egyetemi doktori disszertációját, mely-
nek címe: a műtárgy, mint különleges áru.
1987-től a Magyar Képzőművészeti főiskola
adjunktusa, 1989-től a szentendrei 
ferenczy Múzeum Képzőművészeti főosz-
tályának vezetője volt. Művészeti-írói mun-
kássága a kortárs művészet szinte
valamennyi területét felöleli. Ő publikált elő-
ször hazai országos folyóiratokban tanul-
mányokat az erdélyi magyar avantgarde
művészetről is.
Művészetszervezői szerepe is jelentős, az ő
szentendrei művészekhez intézett felhívá-
sának eredményeként gyűlt össze az a sok
millió forint értékű műtárgy-adomány, mely
a szentendre Művészetéért Közalapítvány
törzstőkéjét jelentette, s mely a Művészet-
Malom kortárs művészeti központtá alakí-
tását elindította. 1996-ban szentendre

pro Urbe: pirk ambrus
pro Urbe: püspökmajori lakótelepi Klub _
elnök: szebeni lajos Miniszteri dicséret: szakál antalné
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város Önkormányzata Közművelődési díjjal
tüntette ki. 1999-ben, tragikusan fiatalon,
47 évesen ragadta el a súlyos betegség. 

bOROMISZA TIbOR festőművész
Bácsalmáson született 1880-ban. 18 éves
korában katonai karrierjét szakította félbe
a művészet iránti elkötelezettsége. festé-
szeti tanulmányait nagybányán kezdte fe-
renczy Károlynál, majd rómába, párizsba
és Münchenbe utazott tanulmányútra. 1904
és 1914 között a nagybányai Művésztele-
pen a kortárs európai stílusirányzatokhoz
felzárkózni kívánó újabb generáció, a neó-
sok egyik vezéregyénisége volt. 1922-ben
költözött először szentendrére, a szamár-
hegyen maga építette meg a házát. az 
elmúlt évek kutatásai bebizonyították, hogy
1922 és 1927 között több tucatnyi akvarel-
len és olajképen elsőként ő örökítette meg
a ma „őstémaként” számon tartott város-
részleteket és szentendre lakóit, gyakran a
földeken dolgozó parasztokat is. 
festményei az 1920-as évek végétől, rend-
szeresen szerepeltek egyéni- és csoportos
kiállításokon. az 1930-as években, bár már
nem lakott a városban, országos lapokban
számos írása jelent meg szentendréről és a
szentendrei emberekről. 1954-ben felesé-
gével és öt gyermekével költözött másod-
szor szentendrére, sajnos élete utolsó
éveiben a megtört, idős, beteg, súlyos
anyagi gondokkal küszködő művész már ke-
veset festett. 1960 januárjában hunyt el, a
szamárhegyi temetőben helyezték örök nyu-
galomra. duna-parton álló egykori laká-
sának dunakorzóra nyíló 2 szobájában 50
éve, 1964-ban nyílt meg emlékszobája, me-
lyet a mai napig a család tart fenn. 

SOPROnI SÁnDOR régész, 
múzeumigazgató
a Budapesti tudományegyetemen végzett
régészként. 1951 és 1961 között a szent-
endrei ferenczy Károly városi Múzeum igaz-
gatója volt. 1961-től a Magyar nemzeti
Múzeum római gyűjteményének munka-
társa, 1975-től a Központi régészeti Könyv-
tár igazgatója, majd a szegedi és a
budapesti egyetem régészeti tanszékein ta-
nított. élete utolsó éveiben az elte régé-
szeti tanszék oktatója volt, tudományos
hagyatéka is a tanszéken maradt.
római koros régészként elsősorban a pan-
nóniai limes kutatásával foglalkozott, kuta-
tási eredményeit több tanulmányban és egy
monográfiában tette közzé. foglalkozott
epigráfiával, azaz a római kori feliratok fel-
dolgozásával, valamint pannonia ókori föld-
rajzi és települési viszonyaival. ásatásokat
végzett szentendrén, mindenekelőtt Ulcisia
castra római katonai táborban és körzeté-
ben, valamint a dunakanyar több helyszí-
nén, a visegrádi sibrik-dombon lévő római
táborban, a visegrád-malompataki kiserőd-
ben, a leányfalui őrtoronyban és az alsóhe-
tényi késő római erődben. nevéhez fűződik
több, ma már a duna medrében eltűnt

római őrtorony helyének azonosítása, s
ezzel a dunakanyari limessel, és az egész a
ripa pannonicával kapcsolatos ismeretein-
ket pontosította. 
Budakalászon a luppa csárdánál ő tárta fel
a ma ismert legnagyobb késő rézkori te-
mető számos sírját. ekkor került elő a világ-
hírű agyag kocsimodell, mely európa egyik
legrégebbi kocsiábrázolása.

MATHIÁSZ jÁnOS szőlőnemesítő
Mathiász jános világhírű szőlőnemesítő
1838-ban született a felvidéki ádámföldén.
a kassai papneveldében, majd a jogakadé-
mián folytatta tanulmányait, 1860-ban
abaúj vármegye írnoka, majd főispáni 
titkára lett. a szőlészet iránti érdeklődése az-
után teljesedett ki, hogy a kassai rozália-he-
gyen vett két hold szőlőt, ahová néhány év
leforgása alatt mintegy 1600 szőlőfajtát te-
lepített. ezek cserepes gyűjteményével az
1873-as bécsi világkiállításon első díjat
nyert. a váratlan sikernek köszönhetően
több állásajánlatot is kapott, de még az
orosz cár krími szőlőbirtokának vezetésére
is nemet mondott, mert szeme előtt a ma-
gyar csemegeszőlő-termesztés fellendítése
lebegett. 1880-ban hivatalát feladva Kassá-
ról tokaj-Hegyaljára költözött, és öt hold sző-
lőt vett Mádon. Mathiász 1890-ben Katona
zsigmond kecskeméti gyógyszerész javasla-
tára 17 hold földet vett betelepítésre a város
határában. a homoki szőlőkultúra megho-
nosításával új fejezetet nyitott az alföldi sző-
lőtermesztésben, egyúttal megtalálta a
filoxéra ellenszerét is, mivel a homok meg-
fojtotta a szőlő gyökerére kapaszkodó élős-
ködőt. Katonatelepi birtokáról vagonszám
szállította tokajra az egészséges szőlővesz-
szőket, ezzel elévülhetetlen érdemeket szer-
zett a tokaj-hegyaljai szőlészet-borászat
megmentésében. 1899-ben végleg Kecske-
métre költözött, életének itt töltött két évti-
zede szőlőnemesítői munkásságának
legtermékenyebb időszaka volt. az „ezer-
éves Magyarország emléke” nevű csemege-
szőlője az 1896-os millenniumi kiállításon
nemzetközi hírnevet szerzett. Mathiász Kecs-
kemét-katonatelepi birtokát felkereste a ko-
rabeli elit, még ferenc józsef és erzsébet
királyné is járt nála. a kiváló szőlőnemesítő
1921-ben, 83 éves korában halt meg Kecs-
keméten. Birtokát 1926-ban megvásárolta
a magyar állam, egykori kúriája a szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet otthona. 

SZEnTIRMAI ZOLTÁn
szobrászművész
1941-ben született Budapesten, Munkácsy
Mihály-díjas szobrász- és éremművész, peda-
gógus. a Képzőművészeti főiskolát 1967-ben
végezte el. 1979-ben költözött családjával
szentendrére. a város atmoszférája intenzí-
ven hatott munkássága, mely ideköltözése
után teljesedett ki. virtuóz technikáját magas
fokú képzettsége alapozta meg. sokat kísér-
letezett. ennek során különböző anyagokat
kombinált össze: kő, fa, bronz variációit a té-

mának alárendelve használta, a kifejező erő
fokozásának érdekében. tanulmányozta az
ókori és az építészeti formaelemeket. fontos
műfaja volt az éremművészet.
pedagógiai munkássága is jelentős, 1968
és 2008 között a Kirakatrendező és deko-
ratőr szabadiskolában rajzot és művészet-
történészetet tanított, de ez nem jelentette
művészeti hivatásának háttérbe szorítását.
számos köztéri szobrot is készített: nagyré-
dén a szőlőprést, esztergomban a vitéz já-
nost, Mohácson a Bárkát, Bükkábrányon a
II. endre királyt, ajkán a Bakony madarait.
szentendrén minden csoportos művészeti
kiállításon részt vett míves, elmélyült gon-
dolatiságot és briliáns szakmai tudás bizo-
nyító kisplasztikáival. egyéni – sajnos már
posztumusz – életmű kiállításának bemuta-
tását jövő évre tervezi a ferenczy Múzeum. 

DúcZ LÁSZLó erdész, író, 
őstörténet-kutató
1945-ben született. foglalkozása szerint er-
dész, vadász és solymász, mellette civilként
elhivatott őstörténet-kutató és író volt. első
látásra nagyon különbözőek ezek a tevé-
kenységek, pedig egy tőről fakadnak, és az
egyik következik a másikból. Uzsai, majd si-
károsi kerületvezető erdészként feladatai
között szerepelt a vadászat is, melyhez az
állatok ismerete és szeretete is szükséges.
a vadászat egyik, talán a legnemesebb for-
mája a magyarok hagyományos solymá-
szata, mellyel kapcsolatos olvasmányai
során tudatosult benne, hogy ritka és védett
kerecsensólymunk azonos a magyarság ősi
mondabeli madarával, a turullal. ezen a nyo-
mon elindult érdeklődése vezette el a ma-
gyar őstörténet kutatásához. az ismereteit
másokkal megosztani szándékozó kultúr-
ember így vált íróvá. Ismert művei: a Közöt-
tünk élő turulmadár, a Harmatcseppek, az
Istennek háttal, a csillagfényben.
szentendrén a szó legnemesebb értelmé-
ben vett szolgálatként végezte napi munká-
ját, mely városunk kies külterületének, az
erdők és mezők védelme volt. Hivatása mel-
lett szívügyének tekintette a hagyományőr-
zést is. alapító tagja volt a petőfi Kulturális
és Hagyományőrző egyesületnek, ahol elő-
adásai nagy érdeklődést váltottak ki. 2009-
ben tragikus hirtelenséggel végzett vele a
súlyos betegség. 

SZŰcS jóZSEF szőlőnemesítő
1894-ben született pomázon. a biológiát és
a genetikát nem szakkönyvekből tanulta,
tudását tapasztalati úton, egy élet kitartó
munkájával szerezte meg. 1920-tól foglal-
kozott szőlőnemesítéssel, 1925-től Izbégen
megtelepedve. az 1920-as évek derekán a
Kőhegy lankáin apránként vásárolta meg kí-
sérletre és termesztésre befogott területeit,
melyet a szőlészeti Kutatóintézet 1963-ban
hivatalosan is elismert kísérleti teleppé nyil-
vánított. több ezer hibridet állított elő, ebből
20 fajtát fogadott el a fajtaminősítő Intézet.
a nemesített fajták legtöbbjének elneve-
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zése is városunk hírét-nevét öregbíti: szent-
endrei magvatlan, Izbégi muskotály, Izbégi
piroska, Kőhegyi hárs, szentendre szépe,
Kőhegy gyöngye, Kőhegyi hárs, Kőhegyi za-
matos. egész életét a szőlői között élte le.
Kivételes tehetsége és affinitása volt a sző-
lészet tudományához. 1963-ban jelent meg
tapasztalatait, a gyakorlatban szerzett tu-
dását közre adó könyve, a szőlő növényvé-
delme. a szőlészeti Kutatóintézet és a
Kertészeti egyetem munkássága elismeré-
seként Kossuth-díjra is felterjesztette, de saj-
nos éppen ekkor ragadta el a halál, s emiatt
a kitüntetést már nem kaphatta meg. 

DR. STARZSInSZKy LÁSZLó
korábbi polgármester
1887-ben született galambokon. Középisko-
láit nagykanizsán végezte, a jogi diplomát a
pécsi tudományegyetemen szerezte 1909-
ben. 1908 és1916 között csáktornyán, 1916-
től 1924-ig szentendrén jegyzőként
működött. 1924-től 1934-ig volt szentendre
polgármestere. nevéhez fűződik a járásbíró-
ság, a posta kialakítása, a főútvonalak kiépí-
tése, a városháza északi- és déli, kétemeletes
szárnyának felépíttetése, melyet agorasztó ti-
vadar alispán adott át a városnak. támogatta
az 1934-ben a castrum területén megindult
szentendrei római koros ásatásokat. Ő adta
át a szentendrei Művésztelepet megalapító
nyolc réti-tanítvány festőművésznek 1926-
ban az első, pomázi úti épületeket, majd
1928-ban a mai, Bogdányi úti Művésztelep te-
rületét, s ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a város
nemcsak a magyar, hanem az egyetemes
művészettörténet elismert színhelye lett. 
nemcsak a városháza dísztermében bemu-
tatott kiállításokkal, de megrendelésekkel
is támogatta a Művésztelep fiatal festőit:
grafikai munkák mellett megbízta a művé-
szeket a templomdombi plébániatemplom
szentélyében Krisztus életét megjelenítő

freskók elkészítésére is. 
DUMTSA jEnő korábbi polgármester
1838-ban született pesten. 12 éves korában
költözött szüleivel szentendrére. tanulmá-
nyait Bécsben végezte. 1868-ban megvá-
lasztották főbírónak, majd 4 év múlva
polgármesternek. szentendre város széles
látókörű, célratörő vezetőt ismert meg
benne. létrehozta a takarékpénztárt, hogy
a város polgárai tőkét gyűjthessenek és hi-
telhez jussanak. az 1871-es törvény alapján
átszervezte a feudális jellegű városigazga-
tást, és szentendre megkapta a rendezett
város rangját. sikeres pénzügyi taktikával,
részvények adásvételével kihúzta a várost az
évtizedes adósságcsapdából, és költségve-
tési többlethez juttatta. árvízvédelmi töltést
építtetett a dera-patak mentén. a szentend-
rei szőlőket is kipusztító filoxéra járvány
utáni gazdasági válság leküzdése érdeké-
ben 15 év alatt mintegy 25 ezer gyümölcs-
fát ültettetett a szentendrei domboldalakon.
dumtsa jenőt pénzügyi zsenialitása mellett
kivételesen erős szociális érzékenység is jel-
lemezte. Minden alkalmat megragadott
arra, hogy a városi önkormányzatot rávegye
a rászorultak segélyezésére vagy alapítványi
támogatására. az 1896-os millennium al-
kalmából városi ösztöndíjat alapított, se-
gélyt szavaztak meg tűzoltóknak,
özvegyeknek, szegényeknek, de gyakran
magánvagyonából is áldozott jótékony cé-
lokra. 
élete delelőjén, polgármestersége 25. év-
fordulója és 60. születésnapja alkalmából
tartott ülésén az önkormányzat a város fő-
utcáját róla nevezte el. a királytól megkapta
a ferenc józsef rend lovagja kitüntetést is.
65 éves korában vonult nyugdíjba. 1917-
ben, 79 éves korában, osztatlan köztiszte-
lettel és szeretettel övezve hunyt el. 

FEREncZy KÁROLy festőművész
a magyarországi plein air festészet legna-
gyobb mestere, a nagybányai művésztelep
egyik iránymutató egyénisége volt. Művé-
szete rendkívül nagy hatással volt, a kortárs
és az utána következő festőnemzedékre,
ehhez kiváló pedagógiai munkássága is hoz-
zájárult. Művészeti tehetségét későbbi fele-
sége, fialka olga festőművész fedezte fel,
akinek hatására jogi és mezőgazdasági ta-
nulmányait félbehagyva 1884-től festésze-
tet tanult rómában és Münchenben, majd
két évig a párizsi julian akadémia növen-
déke volt. 1889-től 1892-ig családjával
együtt szentendrén, az alkotmány utcában
ma is álló házban élt. Itt születtek ikergyer-
mekei, Béni és noémi 1890-ben. ferenczy
Károly első – még a francia naturalista fes-
tészet hatását mutató – festői korszaka
szentendrén bontakozott ki. 
1893-ban Münchenben megismerkedett
Hollósy simonnal, aki 1896-ban meghívta
ferenczy Károlyt abba a festőcsoportba,
akik nagybányán az első magyar művészte-
lepet megalapították. stílusa ettől kezdve
egyenletes ütemben fejlődött sajátosan
egyénivé. 1917. március 18-án hunyt el.
az 1951-ben megalapított városi múzeum
ferenczy Károly nevét vette fel. 1972-ben
ugyanebben az épületben nyílt meg a 
ferenczy család állandó gyűjteményes kiál-
lítása. 2013-tól új épületben, a pajor-ház-
ban látható a család minden tagjának
művei, köztük ferenczy Károly gyönyörű
festményei is. 

PAIZS GOEbEL jEnő festőművész
1896-ban született Budapesten. 1915-16-
ban az Iparrajziskola üvegfestő részlegében
tanult, majd a Képzőművészeti főiskolán
folytatta tanulmányait réti István tanítvá-
nyaként. tehetséges festőnek bizonyult már
pályája elején is, ezért a szinyei Merse pál
társaságtól 1924-ben megkapta a nemes
Marcell-ösztöndíjat, így el tudott menni pá-
rizsba, de dolgozott Barbizonban is, ahol
paál lászló festészetét tanulmányozta. az
1920-as évek közepén nagybányán alko-
tott. a Művésztelep szentendrére kerülése
testvérének, paizs Ödön újságírónak kö-
szönhető, aki starzsinszky lászló polgár-
mestert meggyőzte, hogy a város
használaton kívüli épületeit fiatal művészek
rendelkezésére bocsássa. paizs goebel jenő
1926-ban egyik alapító tagja lett a szent-
endrei Művésztelepnek, 1928-ban pedig a
szentendrei festők társaságának. az 1930-
as években itt, szentendrén alakult ki jel-
legzetesen egyéni hangja, különös
álomvilágát megjelenítő, fantasztikus, gyak-
ran áttételesen szimbolikus festői stílusa. ál-
landó témája volt a szentendrei táj, melyet
bensőséges hangulatú képekben festett
meg. 1944. november 23-án hunyt el.
paizs goebel jenő festményeit a ferenczy
Múzeumban, az alapító nyolcak műveit 
bemutató állandó kiállításban csodálhat-
juk meg.nagy sikerrel adott koncertet a dunazug együttes
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Idén a fesztiválnak a német Bad segeberg
adott otthont, ahova az ötvenfős magyar kül-
döttség jolanda Willemse vezetésével szom-
bat kora délután érkezett meg. a szállás
elfoglalása után – ami a helyi gimnáziumot
jelentette – csapatunk a nem messze lévő
Möbel Kraft lakberendezési áruházban va-
csorázott, ahol a fesztivál ideje alatt az ebé-
det fogyasztottuk. 

Fesztiválnyitás
Másnap délelőtt a helyi lutheránus gyüleke-
zet fogadta a 15 országból érkező vendége-
ket. az istentisztelet során minden
delegáció a saját nyelvén olvasott fel egy
verset a Bibliából, majd zászlóikkal díszítet-
ték fel az oltárt. délután került sor a felvo-
nulásra. az idei fesztivál különlegessége a
magyarok jellegzetes búzakoszorúja és ka-
rikás ostora volt, utóbbit vígh Bálint mutatta
be, igen nagy sikert aratva. Őt népviseletbe
öltözött fiatalok követték, majd a csapat
többi tagja érkezett, magyar és szentendrei
zászlókat lengetve. a felvonulást követően
az epf elnöke, majd a német szervezőbi-
zottság köszöntött mindnyájunkat, így a
fesztivál hivatalosan is elkezdődött.

Versenyek, bemutatók
Hétfőn a kosárlabda és a pétanque (tekéhez
hasonló golyós játék franciaországból) ját-
szotta a főszerepet. a magyar csapat remek
játékkal kosárlabdában a hetedik, míg pé-
tenque-ban a tizedik helyet szerezte meg.
fontos megemlíteni, hogy az idei évben egy
ún. all stars csapat is összeállt, amelyben
az összes nemzet képviseltette magát, tehát
minden sporteseményen 16 csapat küzdött
meg egymással. 
délután az utcaszínház előadásaival indult
el a kulturális vetélkedők sora. szentendrét
Kertész Kata és színtársulata képviselte.

előadásuk egyszerre volt humoros és elgon-
dolkodtató. a tehetséges színészek szorgal-
mas munkája meghozta a gyümölcsét:
második helyezést értek el! este elkezdőd-
tek a kulturális performanszok és a gaszt-
ronómiai bemutatók, itt egyelőre a
magyarokra még nem került sor.
a keddi nap a röplabdabajnokságé volt, ahol
a csoportkörökben hibátlanul szerepelt a
magyar csapat, az elődöntőben azonban
szoros csatában kikaptunk a házigazdáktól,
így a harmadik helyet szereztük meg a ké-
sőbbi győztes portugália és németország
mögött. délután a duatlon verseny követke-
zett volna, de egy fiatal skót, a mindössze
huszonhat éves William Mclay életét vesz-
tette a versenyszámra való edzés közben. az
„epf-család” egy jó humorú, kedves embert
veszített el személyében. este kilenckor
megkondultak a harangok a templomban:
gyászmise keretében együtt búcsúztunk el
Williamtől, tiszteletére kedd este minden
program szünetelt.
a szerdai nap – mint mindig – a közös ki-
rándulás napja volt. a delegáció először lü-
beck városát tekintette meg, majd a csoport
egyik fele a tengerpartra, míg a másik Ham-
burgba jutott el.
csütörtök volt a magyarok számára a leg-
sűrűbb nap: a foci, a futás, a kulturális rally,
a performance és a gasztronómiai bemu-
tató is erre a napra esett. a futballban a
nyolcaddöntőben a későbbi bajnoktól, dá-
niától kaptunk ki. a duatlon helyett meg-
rendezett futóversenyen a magyar váltó
másodikként ért célba! délután rudd Má-
tyás vezetésével székelykáposzta és mákos
guba készült a konyhánkban, amelyet nagy
örömmel fogadtak mind a fesztiválon részt-
vevők, mind a helyi lakosok. a kulturális
rally során furfangos feladatokban vehet-
tünk részt, de az akadályokat sikeresen véve
a negyedik helyig jutottunk! este a magyar

csapat az első világháború kitörésének 100
éves évfordulójára emlékezve rendezte meg
a bemutatóját, ami nagyon jó fogadtatás-
ban részesült a nézők körében.
a funny games programsorozatot pénteken
rendezték. ahogy a nevéből is látszik, a dél-
előtt sok-sok vicces pillanatot tartogatott!
délután pedig a vendéglátóink különleges
előadásra invitáltak bennünket: Winnettou
kalandjait láthattuk szabadtéri színpadon
megrendezve. rendkívüli élmény volt azok-
nak is, akik nem beszélnek németül.

Fesztiválzárás
és eljött a záróest… Kihirdették a fotó-, és
festményversenyek eredményeit: előbbiben
jakab Krisztián munkáját a legjobbnak ta-
lálták, míg fadgyas fanni mozaikfestménye
harmadik helyezett lett. feszült pillanatok
következtek… a németek önmagukat utolsó
helyre rangsorolták, mondván a „hazai
pálya” túl nagy előnyt jelentett, utánuk pedig
csökkenő sorrendben sorolták fel a helye-
zéseket. Még mindig nem hallottuk a ne-
vünket… elkezdtünk örülni, amikor a
hatodik helyezettet olvasták fel, és nem
hangzott el a Magyarország szó. a csapa-
tunk egészen a második helyre jutott el ösz-
szetettben! Még meg kell említeni, hogy a
győztes spanyolország egyetlenegy ponttal
diadalmaskodott felettünk.

Utolsó beszámoló következzen a eurovil-
lage-ről: az idei évben a fő tematikánk az or-
szágunk népművészete, gasztronómiája,
borkultúrája volt. Környékbeli kereskedők
segítették a munkánkat. a hivatalos értéke-
lés szerint itt is a második helyezést értük
el. Mindent összevetve azt hiszem, szent-
endre méltón képviselte Magyarországot a
fesztiválon.
a fesztivál zárásaként a tavalyi fair play-
győztes lengyel csapat továbbadta ezt a ván-
dorkupát a skót delegációnak, akik
felkérték a jövő évi lengyel rendezőket a
kupa megtartására, és a következő átadá-
sára. a tragédia miatt nem valószínű, hogy
az elkövetkező években csatlakoznak a
fesztiválon résztvevőkhöz.

Köszönjük a fesztivál szervezőinek, váro-
sunk vezetőségének, a résztvevőknek, a
munkánkat segítő kereskedőknek, baráta-
inknak és a családjainknak a támogatást.
jövőre folytatódik a fesztivál: a következő ál-
lomás lengyelország!

Somogyi Zsófi

Ismét óriási siker
eUrópaI népeK fesztIválja 2014. 
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Tisztelt Választópolgárok!

az önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választására, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választására októ-
ber 12-én kerül sor. a választás kapcsán sze-
retném felhívni a figyelmüket néhány fontos
tudnivalóra.
a magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgároknak továbbra is lehetőségük
van a központi névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
a magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár 2014. január 1-től kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő 
nyilvántartásba vételét. a választópolgár azon
a településen szerepelhet a nemzetiségi 
szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek
választásának szavazóköri névjegyzékében
szerepel. a nemzetiségi választópolgárként
történő nyilvántartásba vételt szeptember 
26. (péntek) 16 óráig kérhetik a választópol-
gárok.

b) szavazási segítség iránti igény
a fogyatékossággal élő választópolgár 2014.
január 1-től kérheti, hogy választójoga gya-
korlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-
írásos sablont kapjon a szavazás napján,

• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
a Braille írással ellátott szavazósablon igény-
lésének határideje október 3. (péntek) 16
óra, míg egyéb szavazási segítség iránti ké-
relem október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható
be. az ezt követően beérkező kérelem hatá-
lya már csak a következő általános vagy idő-
közi választásra terjedhet ki.

c) személyes adatai kiadása megtiltása
a jelölő szervezetek és a független jelöltek
kérhetik, hogy a választási kampány céljára a
választópolgárok nevét és lakcímét a válasz-
tási iroda adja át részükre. Ha Ön nem sze-
retné, hogy a személyes adatai választási
kampány célokra átadásra kerüljenek, 2014.
január 1-től adatainak kiadását a kérelem ki-
töltésével és benyújtásával megtilthatja.
ezen kérelmeken kívül lehetőség van a sza-
vazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átje-
lentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti
kérelmet is benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelen-
tett tartózkodási helyen
az átjelentkezésre irányuló kérelmet csaK az
a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási helye érvé-
nyessége legalább 2014. október 12-ig tart.

az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb a
2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig
kell megérkeznie a lakcíme szerinti vagy be-
jelentett tartózkodási helye szerinti helyi vá-
lasztási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását kö-
vetően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben szeretne szavazni, október 10-én (pén-
tek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés
szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az át-
jelentkezési kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával
aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.
a kérelmet október 10-én (péntek) 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás
napján, október 12-én 15.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Moz-
góurna csak írásban kérhető adatai pontos
feltűntetésével (családi és utónév, születési
név, születési hely, anyja neve, személyi azo-
nosító, igénylés), az igénylés indokával és alá-
írásával ellátott bejelentésben.

A fenti kérelmek benyújthatók 
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye sze-
rinti helyi választási irodába. 
a kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / városháza / választás
2014 oldalon, valamint a nemzeti választási
Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló ér-
tesítők választópolgárok részére történő pos-
tázásának határideje augusztus 25.

a szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
választási irodája hétfőtől péntekig 8-16 óra
között fogadja a tisztelt választópolgárokat.
a választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak: 
dr. Molnár Ildikó, HvI vezető 
26/503-365
Bartha enikő, HvI vezető-helyettes
26/503-324

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző, HVI vezetője

Önkormányzati választások 2014
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXvI. törvény 307/e. § (1)
bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy szent-
endre településen

polgármesterjelölt állításához 300 fő
1. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 22 fő
2. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
3. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
4. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 23 fő
5. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 22 fő
6. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
7. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
8. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
9. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 22 fő
10. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 21 fő
választópolgár ajánlása szükséges.

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXvI. törvény 307/e. § sze-
rint (1) az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, vala-
mint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát
a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint
a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi

választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 
ötvennyolcadik napot követő munkanapon.
(2) a szükséges ajánlások számának megállapításakor a válasz-
tópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást meg-
előző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve
kell megállapítani.”
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
ról szóló 2010. évi l. törvény 9. § (1), (3) bekezdése szerint „egyéni
listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott.
(3) polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgá-
rainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb
lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 vá-
lasztópolgár jelöltnek ajánlott.

a központi névjegyzék 2014. augusztus 15. napi adatai alapján
szentendre településen a választópolgárok száma 21101 fő volt.
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Harc a parlagfű
ellen
az emberi tájátalakítás és globalizáció kö-
vetkezményeként egyre nagyobb területe-
ken jelennek meg és egyre több gondot
okoznak a távoli földrészekről behurcolt és
új hazájukban sikeresen terjedő özönnövé-
nyek. Hazánkban talán a legismertebb
özönnövény a nagymértékben elszaporo-
dott és az igen jelentős népegészségügyi
problémákat okozó parlagfű. a parlagfű
megjelenése alapvetően a szántókon és a
fiatal, parlagon hagyott területeken a leg-
gyakoribb, megtelepedését leginkább a
bolygatás segíti. 
a 20–140 cm magas növény egyenes,
tompa, négyélű szárral rendelkezik, mely-
nek sűrű oldalhajtásai vannak. (a talajhoz
közeli néhány cm-es részen 2-3 elágazása
is lehetséges). levelei 1- vagy 2-szeresen
szárnyasan szeldeltek, kétoldalt sűrűn sző-
rözöttek, színük sötétzöld, fonáki oldalon
szürkészöld. a sárga színű, 4–5 mm-es por-
zós virágok a legfelső hajtások végén
ülnek. 
az észak-amerikából származó egynyári
növény Magyarországon márciusban kezd
kelni, tömeges csírázása pedig áprilisban

figyelhető meg. szélbeporzású virágai jú-
lius elejétől jelennek meg, így a virágpor
szóródásának legfőbb időszaka július vé-
gére, augusztusra tehető, mely időszakban
mutatkoznak leginkább az allergia tünetei. 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
téről szóló 2008. évi XlvI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében a földhasználó kö-
teles az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt köve-

tően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. ameny-
nyiben a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének a földhasználó nem tesz
eleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fer-
tőzött, akkor közérdekű védekezést kell
elrendelni, mely védekezéssel kapcsolat-
ban felmerült költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie.
növényvédelmi birság kiszabására a köz-
érdekű védekezés után minden esetben
sor kerül, melynek összege a parlagfűvel
fertőzött terület nagyságától függően 15
000 ft-tól 5 000 000 ft-ig terjed. 
a parlagfű, a küzdelmek ellenére, szinte
akadálytalanul terjed, hiszen magja a ta-
lajban évtizedekig csíraképes marad, ami
nagyon megnehezíti a hatásos védekezést.
Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett
nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő nö-
vényzet telepítésével és fűmagvetéssel,
gyep telepítésével, azaz életlehetőségei-
nek csökkentésével.
a parlagfű okozta veszélyek napjainkban
már nem ismeretlenek, így ezúton hívjuk
fel minden kedves szentendrei lakos 
figyelmét, hogy az ingatlanok tisztán tartá-
sával és parlagfű-mentesítésével meg-
óvhatjuk egymás és környezetünk egész-
ségét!

ÚjRA AUtÓmENtES NAP SZENtENDRéN
Szeptember 22. hétfő

Magyarország az Európai Mobilitási Hét
programsorozatban már több éve a leg-
jobbak között szerepel a nemzetközi
összehasonlítás tekintetében. 

Immár hagyományteremtő módon idén is lesz  autómentes nap vá-
rosunkban. az akció célja egyrészt, hogy minden lakót megmoz-
gasson az egészséges életmód jegyében, másrészt pedig, hogy
felhívja a figyelmünket az autók okozta környezeti károkra.
városunkban ezen a napon az autóforgalom elől elzárt dunakorzón
sok érdekes program vár a résztvevőkre. számtalan, a környezet
megóvását elősegítő ötletet, javaslatot, programot kínálunk kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. 

a programon való részvétel ingyenes!

az iskolák csapatainak ügyességi kerékpár-vetélkedőjére a jelent-
kezési lapokat az iskolákban kérhetők.
várjuk a jelentkezéseket az érdekes járművek bemutatására a nem
motorral hajtott közlekedési eszközök felvonulására. Mutasd be a
te általad készített vagy feltalált járgányt, vagy akár bicajodra, gör-
deszkádra festett különleges egyedi motívumodat! jelentkezés a
helyszínen vagy előzetesen a szervezőknél.

a részletes program a www.szentendre.hu internetes oldalon érhető
el, valamint a plakátokon.
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A környezettudatos
gombaszedés
az idei nyár mostanáig bőséges csapadék-
kal szolgált a gombák és a gombaszedők
nagy örömére. a nyári szárazság elmara-
dása miatt akár már őszi gombafajokkal és
rekord méretű példányokkal is találkozha-
tunk. az elmúlt időszakban a média is több-
ször foglalkozott a gombaszedéssel
kapcsolatos információkkal, de kevesebb
szó esett a gombaszedés természetvédelmi
vonatkozásairól. 

a gombáknak fontos feladatuk van az erdei
ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásá-
ban. Magyarországon eddig közel 2000
gombafajt regisztráltak a mikroszkopikus
nyálkagombától az óriáspöfetegig. vala-
mennyi gombának létfontosságú, „sze-
mélyre szabott” dolga van az erdei
ökoszisztéma működésében, például ők
végzik el a holt faanyag lebontásának mű-
veletét. a tájékozatlan gombaszedés em-
berre, védett gombafajokra és az erdő
egészségére is veszélyes. egy kiadós eső
után akár ezrek mennek a pilis és a viseg-
rádi-hegység erdeibe gombát gyűjteni, ami
hatalmas terhelést jelent a természetnek. 
a pilisi parkerdő zrt. által a természetszere-
tők számára ajánlott, az erdő egészségét is
tiszteletben tartó, környezettudatos gomba-
gyűjtés szabályai az alábbiak:
• gondosan járjunk el, csak az ehetőnek
ítélt gombákat szedjük le. a mérgező gom-
bák az erdei ökoszisztéma hasznos „mun-
katársai”, védjük meg őket!
• gombaszedés során ne dúljuk fel élőhe-
lyüket! természetvédelmi területen lehető-
leg ne hagyjuk el az erdei utakat: sok faj
gyűjthető az utak közvetlen környezetében
is. 
• Mint minden állami erdőterületen, a pilisi
parkerdő területén is személyes felhaszná-
lásra engedély nélkül lehet gyűjteni fejen-
ként napi 2 kg gombát. 

• amennyiben árusítás, kereskedelmi for-
galomba hozatal a cél, illetve magántulaj-
donú erdőben szeretnénk gombát gyűjteni,
minden esetben írásos engedélyt kell kérni
az illetékes erdőgazdálkodótól. amennyiben
védett területen szeretnénk gyűjteni, akkor
a természetvédelmi hatóság engedélye is
szükséges.
• fokozottan védett természetvédelmi terü-
leten tilos letérni a turistautakról, bármiféle
erdei termék gyűjtése szigorúan tilos. a 
fokozottan védett területek határát a tere-
pen tábla jelzi.
Ha leszedtük a gombát, mihamarabb vizs-
gáltassuk be egy gombaszakértővel, de 
felhívjuk a figyelmet, hogy a túl nagy meny-
nyiségben elfogyasztott, illetve rosszul tárolt
gomba is idézhet elő mérgezéshez hasonló
tüneteket. a leggyakrabban elkövetett hiba,
hogy az erdőjárók zárt, műanyag zacskóba
gyűjtik a gombákat, amiben a gombák meg-
nyomódnak, az anyagcsere-folyamatok 
fokozódása miatt a termőtestek felmele-
gednek, ami a fehérjék gyorsabb lebomlá-
sához vezet. az ilyen gombák elfogyasztása
is okozhat rosszullétet. jól szellőző helyen
gyűjtsük a gombákat, pl. kosárban. az 
elöregedett és férges gombákat ne vigyük
magunkkal. Ha tévedésből mégis felvettünk
egy rágott, öreg, mérgező gombát, vagy
amelyet mégsem vinnénk magunkkal,
akkor tegyük vissza, ezzel lehetőséget adva,
hogy elszórja a spóráit. az ismeretlen gom-
bákat külön gyűjtsük, megakadályozva,
hogy a törmelékei a többi gombához keve-
redjenek.  

Vadkárok megelőzése
a vaddisznó számára ideális élőhelyek a
kertek, ahol a hullott gyümölcs táplálékául
szolgál, a zöldhulladék kupacokban élő csi-
gák, rovarok szintén vonzóak számára. Meg-
felelő kerítés építésével védhetjük meg
erdővel határos kertjeinket.

a belterületen megjelenő vaddal kapcsola-
tos problémákat a helyi önkormányzat, a la-
kosság és a külterületen vadászatra
jogosultak összehangolt munkájával lehet
megelőzni. a leányfalui Önkormányzat pél-
daértékűen segíti a lakosságot a probléma
megoldásában. a pilisi parkerdő zrt. szent-
endrei erdészetével kötött együttműködési
megállapodás alapján vadbefogót üzemel-
tet a lakott területen, mezőőr segítségével
és külső szakértő bevonásával segít megol-
dani a lakosságnak a vad okozta problémá-
kat. az erdőgazdaság a belterületekkel
határos erdőterületeken a vaddisznók lét-
számának apasztását végzi vadászattal és
vadbefogók kihelyezésével, valamint egész
éven át tartó etetést és itatást végez az erdő
belsőbb részein.

Felújított erdei, 
kerékpározható 
úthálózat Szentendrén

Befejeződött a kerékpárosok által kedvelt
pilisi erdészeti útszakaszok karbantartása
és felújítása a pilisi parkerdő zrt. szentend-
rei erdészeténél. Összesen 7 km-es szakasz
újult meg: a pap-réttől a sztaravoda völgy-
ben futó, szentendrére vezető erdészeti
úton, ahol felület-megerősítés, aszfalt-
burkolat rendbetétele történt, a pilisszent-
lászlói Hegytető-parkolót és a pap-rétet ösz-
szekötő erdészeti úton pedig kátyúzás volt.
az erdei utakon általánosan érvényes 30
km/h-s sebességkorlátozás továbbra is ér-
vényben van. a felújítások után is javasolt
még a burkolt utakon is a terepkerékpárok
használata, hiszen a sztaravoda-völgyben
futó útra apró követ szórtak, és kerülhetnek
rá ágak, eső utáni hordalék, ami miatt biz-
tonságosabb erősebb felépítésű, szélesebb
futófelületű kerékpárral közlekedünk.

A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Budakeszi Vadaspark hírei



augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, szü-
letett meg a hivatalos testvérvárosi kapcso-
lat, a vietnámi Hoi an városával. a tízfős
ázsiai delegáció néhány nappal a szerződés
aláírása előtt érkezett szentendrére. Hoi an
városát 1999-ben nyilvánította az Unesco a
világörökség részévé. a most testvérvárosi
szövetségre lépő két település között számos
hasonlóság van: a történelmi múlt, a pezsgő
kulturális élet, a turizmus, valamint a földrajzi
elhelyezkedés, hiszen mindkettő egy folyó
partján fekszik, amely szépsége mellett, oly-
kor kihívás elé is állítja a városok lakóit.
Hosszas előkészület, diplomáciai munka
előzte meg a Magyar államalapítás 1014.
évfordulójára tervezett testvérvárosi szerző-
dés aláírását, amelyre a szentendrei város-
háza dísztermében került sor. az
eseményen dr. dietz ferenc, szentendre
város polgármestere köszöntötte a résztve-
vőket. a polgármester beszédében hangsú-
lyozta, hogy több területen is gyümölcsöző
lehet a testvérvárosi kapcsolat mindkét te-
lepülés számára. elsősorban a kultúra – a
zene, a tánc, a képzőművészet – területén
találhatjuk meg a közös nyelvet, itt van a

legnagyobb lehetőség a kapcsolatépítésre.
ennek első lépéseként a vietnámiak meg-
hívták a szentendrei Musica Beata kórust a
2015-ben megrendezésre kerülő kórusta-
lálkozójukra.
Másik jelentős eredménye e kapcsolatnak –
folytatta beszédét dr. dietz ferenc –, hogy vá-
rosunk felkerül a nemzetközi turisztikai tér-
képre, amelynek eredményeként bízhatunk
abban, hogy több és főként a minőségi turiz-
must képviselő látogató érkezik városunkba,
elsősorban ázsiából, de más országokból is.
szentendre sokat tanulhat Hoi an városától
a műemlékvédelem területén is, hiszen
mintaértékű a vietnámi városvezetésnek a
műemléképületek helyreállítására és a tu-
rizmus fejlesztésére tett erőfeszítése. a la-
kosság ugyanis kezdetben elutasító volt a
turizmussal szemben, de sikerült megvál-
toztatni a helyiek hozzáállását, akik már
örömmel vesznek részt a turisták fogadá-
sában, és néhányan saját otthonaikat is
megnyitották, hogy a látogatók betekintést
nyerhessenek a mindennapjaikba. 
a vietnámi város pedig az árvízvédelemben
elért eredményeinket szeretné tanulmá-

nyozni, ugyanis  Hoi an várost 2-3 évente el-
önti a folyó, és még nem találtak megfelelő
megoldást a védekezésre.
„a vietnámi küldöttség szponzorok támoga-
tásával tudott szentendrére repülni, és bí-
zunk benne, hogy ilyen módon mi is meg
tudjuk oldani a találkozást a köztünk lévő
nagy földrajzi távolság ellenére – zárta be-
szédét dr. dietz ferenc polgármester. – na-
gyon fontosak az európai kapcsolatok, de
nem elegendőek, egyre inkább szükség van
a tengerentúli kapcsolatok kiépítésére is.
Hoi an város nevében le van giang polgár-
mester mondta el ünnepi beszédét. Ő is fon-
tosnak érezte a kultúrával, a turizmussal,
valamint az árvízi védekezéssel kapcsolatos
tapasztalatcserét. az eseményt jelenlétével
megtisztelte dr. torda eszter vietnami ma-
gyar nagykövetasszony is, aki beszédében
biztosította a feleket, hogy a  vietnámi nagy-
követség a jövőben is támogatást nyújt a
kapcsolatok elmélyítéséhez. a testvérvárosi
szerződést szentendre városának nevében
dr dietz ferenc polgármester, Hoi an városa
nevében le van giang polgármester írta alá.
a szövetség megkötése után, ősi szokás
szerint, a testvérvárosok megajándékozták
egymást, majd ízelítőül a távol keleti kultúr-
ából, felcsendültek ázsia hangjai. Igazi meg-
lepetésként hatott, amikor a távol-keleti
hangszereken a jól ismert magyar muzsika,
a csárdás szólalt meg, amit a kiváló viet-
námi művészek el is táncoltak.
szentendre testvérvárosainak sora egy újabb
kapcsolattal bővült, de ahogy Hoi an polgár-
mestere fogalmazott, az igazi munka csak
most vette kezdetét.              Vilman Melinda
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Ha fontos Önnek

a szakmai tapasztalat,
a minőségi könyvelés, bérszámfejtés,

a rendszeres tájékoztatás,
a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező könyvelő,

a kiszámítható szolgáltatási díj,
és úgy gondolja, természetes, hogy Ön helyett 

a könyvelő járjon ellenőrzésekre

akkor Ön ránk tette le voksát.

ABS CONTROLL 
könyvelő iroda

Alaptevékenységünk komplex számviteli szolgáltatás,
ennek keretében

• társas vállalkozások (Bt., Kft.)
• nonprofit szervezetek

kettős könyvelése, bérszámfejtése.

Feladatok:
• gazdasági társaságok teljes körű

könyvelése,
• bevallások, mérlegek, adatszolgál-

tatások elkészítése,
• ügyfelek maradéktalan kiszolgálása,
• részvétel könyvvizsgálatokon, adó-

revíziókon,
• közreműködés eseti projektekben

Elvárások: 
• mérlegképes könyvelői képesítés

(PM regisztráció előny),
• Naprakész adózási ismeretek
• MS Office programok felhasználói

szintű ismerete,
• kulturált megjelenés,
• precíz, lelkiismeretes munkavégzés,
• egészséges gondolkodásmód,

kiegyensúlyozottság,
• felelősségtudat,
• ügyfélközpontú gondolkodásmód

Amit nyújtunk:
• kellemes munkakörnyezet,
• fiatalos, lendületes csapat,
• szakmai kihívás,
• állandó fejlődési lehetőség,
• erkölcsi és anyagi megbecsülés,
• hosszú távú biztonság

Kezdés várható időpontja:
2014. szeptember 1.
Munkavégzés helye: Szentendre
Munkaidő: napi 8 óra

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal
nettó fizetési igény megjelölésével
E-mail: info@abscontroll.hu

Szentendrei székhelyű könyvelő iroda 
ÚJ KOLLÉGÁT KERES

mérlegképes könyvelő munkakörbe

Szentendre és Hoi An testvérvárosi kapcsolatra lépett
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tízéves lett a DOC
2004 áprilisában alakult meg a Dunaka-
nyar Orvosi centrum, melyet a szakmá-
jukban országos elismertséget szerző
orvos házaspár, dr. Traub Alfréd plaszti-
kai sebész és dr. Ratkay Imola szemész
alapított. A kezdetekről, az elmúlt évek
tapasztalatairól a főorvosnővel beszél-
gettünk.

Gyakorló és sikeres orvosként hogyan
jött az ötlet, hogy magánrendelőt nyis-
sanak Szentendrén?
Mindketten szegediek vagyunk, ott végeztük
el az egyetemet, majd több helyen megfor-
dultunk, külföldön is dolgoztunk. 17 évvel
ezelőtt költöztünk szentendrére. Két gyere-
künk van, így általuk is sok ismerősünk lett
a városban. a szülők, az ismerősök közül
egyre többen kérdezték, hogy miért nem
nyitunk magánrendelőt, hogy milyen jó
lenne helyben is egy ilyen szolgáltatás. Úgy
gondoltuk, hogy kipróbáljuk, és belevág-
tunk. az igény tehát a helyi lakosokban me-
rült fel, és a páciensek többsége is helybéli,
illetve környékbeli. 

Milyen változások történtek az elmúlt
tíz év alatt?
tíz évvel ezelőtt négy szakrendeléssel kezd-
tük: volt szemészet, plasztikai sebészet, bőr-
gyógyászat és nőgyógyászat. erre volt a
legnagyobb igény és kereslet, és azóta is ez
a húzóágazat. a kínálatot folyamatosan szé-
lesítjük: jelenleg van allergológia, ultrahang-
diagnosztika, belgyógyászat, diabetológia,
foglalkozás-egészségügy, pszichológia, uro-
lógia, bőrsebészet, illetve általános sebészet.

Milyen előnyei vannak egy magánren-
delőnek a beteg szempontjából?
a doc nagy előnye, hogy a várakozási idő a
minimálisra csökken. az akut problémákkal

érkezőket a profilunknak megfelelően ter-
mészetesen fogadjuk a rendelési időben,
senkit nem küldünk el. a kellemes, termé-
szetes környezet megnyugtató hatással van
a páciensekre, ez különösen a gyermekek
esetében fontos, hiszen félelem nélkül 
várakozhatnak. az orvosok odafigyelnek a
páciensekre, tudnak velük beszélgetni. jó a
műszaki felszereltségünk, és jól képzett
szakorvosaink vannak. Minden orvosunk
rendelkezik kórházi háttérrel, tehát ha szük-
ség van további diagnosztikai vizsgálatokra,
illetve műtéti beavatkozásokra, tovább 
tudják küldeni a pácienseket. és az sem
mellékes, hogy áraink jóval kedvezőbbek a
pesti áraknál. 

Hogyan ítéli meg orvosként, tulajdonos-
ként a magánrendelő helyzetét?
egy magánrendelő üzemeltetésénél nagyon
sok a bürokratikus teendő. sok időt és 
energiát vesz igénybe az épület fenntartása,
a jelentési kötelezettség. az állami intéz-
ményekkel jó a kapcsolatunk, több egész-
ségpénztárnak is tagja vagyunk, ennek
ellenére úgy érzem, nagyon nehezek a 
működtetés feltételei. az orvosi-szakmai
munkát nagyon szeretem, sokkal szíveseb-
ben foglalkozok kutatással, gyógyítással,
oktatással, mint menedzseri munkával.

Mindezek tükrében hogyan látja a DOc
jövőjét?
az igény megvan a megfelelő, jó szintű 
ellátásra itt helyben is. nagyon gyorsan vál-
toznak a körülmények, ezért hosszú távra
nehéz tervezni. Időnként megkeresnek 
fejvadász cégek, de eddig határozottan
nemet mondtunk a külföldi munkalehető-
ségekre. Örülünk a páciensek pozitív visz-
szajelzésének, és ez erőt ad a további
munkánkhoz.

Németh Erika

Egészségnap 
szeptember 6-án, 
szombaton 9-től 17 óráig
MAGyARORSZÁG SZŰRőKAMIOnjA 
SZEnTEnDRén

egész nap szűrŐvIzsgálatoK
a kamionban, érkezési sorrendben 
regisztrálva
9.00-11.00 óra között a mozgássérültek
és gyengénlátók elsőbbséget élveznek
a külső térben tájékoztató látványfal,
virtuális anatómiai mozisátor, egyedi 3d-
látvány e ́s hangelemek, ege ́szse ́g-
életmódsátor, sportstandok
10.00:tai chi-bemutató
11.00: gyógytorna
12.00: zumba

„falnYI egészség”
Bárki festhet egész nap hullámpapírra
a falon
Betegjogi információk, szeI-ismertetők,
gyógyászati segédeszközök
gyengénlátóknak segédeszközök, érzéke-
nyítő eszközök, vakvezetőkutya-bemutató
a paradicsom egyesület tagjai körbeteker-
nek tandem kerékpárral a bátor gyengén-
látókkal

„egY falatnYI egészség”
egészséges piac, biopiac a duna mentén
dunakanyar pilis Helyi termék szociális
szövetkezet tagjai és térségi biotermelők
árui

felvonUlás az egészségért 14 órakor 
a dMH–tól a fő téren át a Bogdányi utcán 
a lázár cár térig

fellépők: pomázi Önkéntes tűzoltózene-
kar, Izbégi mazsorettek, Maskara-menet,
daimond dance tse pomponlányok és
cheerleaderek, rozmaring táncegyüttes
(szerb zene és táncok)
szurkolás, tánc és akrobatika, 
Maskara-díjátadás

jöjjenek, vegyenek részt, 
tegyenek magukért!

Szentendre és Térsége                                     
TDM Nonprofit Kft . 

dr. ratkay Imola
1998-ban az elsők között vezette be a
lasIK típusú műtéteket Magyarorszá-
gon, mellyel a szem fénytörési hibáit: a
rövidlátást, a távollátást, a szemtengely-
ferdülést lehet eredményesen javítani.
részt vett több nemzetközi kutatásban.
1998-1999-ben a világon elsőként tesz-
telte a femtoszekundumos lézert a sza-
ruhártyában új refraktív sebészeti es
terápiás műtéti eljárásokat kifejlesztve,
melyeket azóta világszerte igen széles
körben alkalmaznak. jelenleg az öreg-
szeműség műtéti lehetőségeinek 
kifejlesztésével foglalkozik. 2010-ben
európában elsőként ültetett be mikro-
lencséket a szaruhártyába, mint alter-
natív módszert alkalmazva az öregkori
látás javítására.

dr. ratkay Imola és dr. traub alfréd
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Árvácska hírek
egyesületünk az elmúlt időszakban minden lehetsé-
ges fórumon hírül adta, hogy minden pénzünk elfo-
gyott, kimerült a tavaly októberben átutalt 1%
adomány keret, és az év közben kapott egyéb ado-
mányok forrása is teljesen kiapadt – ismét veszélybe
került az állatmenhely napi üzemelésének, a közel

250 befogadott állat ellátásának lehetősége. 
Kérésünkre sokan siettek segítségünkre, amit ezúton is nagy sze-
retettel megköszönünk!
az így kapott „gyors segélyekből” hátralékos közüzemi számláin-
kat, az állatorvosok felé keletkezett tartozásainkat fizettük meg
részben. Kiemelten köszönjük, hogy ezúttal a városi önkormányzat
is segítségünkre sietett, és 100.000 ft összegű támogatást nyuj-
tott, melyből ugyancsak közüzemi tartozásokat, konkrétan az in-
ternet- és telefonhívások június-júliusi számláját tudtuk kifizetni.
továbbra is várjuk a város vezetőjének és a tisztelt képviselő-testü-
leti tagok reagálását arra a felvetésünkre, hogy elismerve a város
és környéke kóborállat helyzetének gondját és egyesületünk ennek
megoldására tett közel 20 éves kitartó és eredményes munkáját,
nyújtsanak rendszeres pénzügyi támogatást a tevékenység bizton-
ságos elvégzéséhez.
Örömteli esemény, hogy néhány kutya kozmetikusa – valameny-
nyien hölgyek – összefogtak, és rendszeresen eljönnek megnyírni,
rendbe szedni, megfürdetni kutyáinkat. az állatok nagyon hálásak,
a nyári nagy melegben befülledt bundától egymás után szabadul-
nak meg. törekszünk majd arra, hogy segítségükkel ezután örökbe
adott kutyáink lehetőleg kozmetikázva, nyírva és megtisztítva hagy-
ják el a menhelyet. nagyon köszönjük a kozmetikus hölgyek ön-
kéntes vállalását!
Kérjük a kedves állattartó lakosságot, hogy minél korábbi életkor-
ban ivartalanítsák házi kedvenceiket! az állatmenhely nem megol-
dás! a kóborállat probléma megoldásának egyetlen lehetséges
módja az általános és következetes ivartalanítás.
a közterületen talált kóbor állat mentése, bejelentése a gyepmes-
ternél lehetséges.
a beültetett chipszámot a központi adatbázisban /www.petvet-
data.hu/ kérjük minden tulajdonos ellenőrizze, hogy regisztrálva van-
e. az utóbbi időben egyre-másra találunk kóbor állatokat, akiknek
chipje van, de a központi adatbázisban nem szerepelnek, így a
kutya hazajuttatása, a gazda értesítése továbbra sem megoldott.
egyesületünk is részt vesz kitelepüléssel a szentendre éjjel-nappal
fesztivál háromnapos rendezvényén. sátrunkat a civilszervezetek
között a fő téren találják  meg. állattartási információkkal, örökbe
fogadási ajánlatokkal, árusítással jelenünk meg. standunkon ado-
mányt gyűjtünk, önkéntes támogatóink közreműködésével frissen
facsart limonádét árusítunk. 
jöjjenek el egy beszélgetésre, ismerkedésre, szeretettel várunk Min-
denkit!

MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

A Dunakanyari családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes
munkaidőben

a munkakörbe tartozó feladatok: családgondozás, szolgáltatásszervezés,
csoportmunkában való részvétel

Pályázati feltételek: főiskola: szociális munkás, szociálpedagógus, csa-
ládsegítő szolgálatnál szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, fel-
használói szintű Ms office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
a pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai végzettséget igazoló do-
kumentumok másolata, szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. 

További információ: Bognár judit, 06-20-512-9822
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a dunakanyari csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat címére (2000 szentendre, szent-
lászlói út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: szI/r/3550/2/2008, valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó. 

Balatoni nyaralás
Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a dunakanyari csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat egyik legjelentősebb ese-
ményét, a balatoni egyhetes táboroztatást, melynek helyszínéül
a déli parton található Balatonszárszót választottuk. táborunkba
a tíz ellátott településünkről húsz általános iskolás fiú és lány
jött – természetesen fele-fele arányban –, akik még nem látták
hazánk legnagyobb tavát. 
az anyagi hozzájárulást nem igénylő kikapcsolódás és élmé-
nyekben teli feltöltődés partközeli kőépületben történő elhelye-
zés mellett teljes ellátást tartalmazott. a jó hangulathoz mély
beszélgetések, sok nevetés, fagyizás és természetesen stran-
dolás párosult. a mosolygós arcú és kíváncsi tekintetű gyere-
keknek a kísérő munkatársak gondos felügyelete mellett
lehetőségük nyílt fürdésre, focizásra, társasjátékozásra, közös-
ségi játékokra (pl. darts) és nagy meglepetésre balatoni hajó-
zásra. sajnos az időjárás nem kedvezett minden nap, így a
felhőtlenül napsütötte tópart csak korlátozottan állt rendelke-
zésünkre.

a hazaút során a gyermekektől folyton azt a kérdést kaptuk,
ugye jöhetünk jövőre is. a válaszban sajnos ki kellett ábrándí-
tani őket: ez a lehetőség csak egyszer adatik meg. szívünk sze-
rint minden évben visszahoznánk az összeszokott csapatokat,
de sajnos nagyon sok olyan gyermek él a térségünkben, aki még
nem járt a magyar tengernél.

„NŐK A NŐKéRt”, AVAgy „NŐISég NORVég SZEmmEl”
szeretettel meghívjuk Önt és kedves nő ismerősét

augusztus 30-án, 10.00–15.00 óráig
tartandó, állófogadással egybekötött beszélgetésre,

a női esélyegyenlőség és a munka-élet egyensúlyának témájában
a városháza dísztermébe rendezendő munkaülésünkre!

a program támogatója a tÖosz és a norvég alap.
vendégÜnK: eva sognebotten, stange alpolgármestere norvégiából



Szeptember végétől 
folytatódik a szeniorképzés
elIndUltaK a telefonos jelentKezéseK

Ingyenes előadások
a tavasz folyamán a zsigmond Király főiskola és a
szentendrei Önkormányzat közös szervezésében zajló
szeniorképzés vezetője, dr. jászberényi józsef főiskolai
tanár elmondta, a szentendrei állandó lakcímmel ren-
delkező szenior korosztály számára ingyen látogatható

előadások sorát szeptember 17-én, szerdán, 15 órától indítják,
amikor a képzés vezetője előadást tart az Önkormányzat díszter-
mében a mai nyugati civilizáció ellentmondásairól, s arról, hogy
ezek a jelenségek mennyiben okozhatják a nyugati civilizáció po-
litikai és gazdasági pozícióinak gyengülését. ez lesz ennek a fé-
lévnek a hivatalos megnyitója is, így minden érdeklődőt várnak
szeretettel!

Tandíjas tanfolyamok
a szeptember 29-ével kezdődő héttől ismét lehet járni a tandíjas
tanfolyamokra is, amelyek ára 10 000 forint áfával. ezért a sze-
nior hét alkalommal összesen 21 tanórát kap. a képzésen való
részvétel feltétele: a jelentkező helyi lakos legyen, és 50 év feletti. 
augusztus 25-től lehet jelentkezni az őszi angol nyelvi tanfolya-
mokra (amelyek ezúttal már öt szinten zajlanak, keddi napokon,
továbbra is szilassy eszter vezetésével). folytatódik a Művészet-
történet is dr. jászberényi józsef vezetésével, hétfő este 17 órától.
várhatóan indul dr. szalkai Iván Keleti gyógyászat tanfolyama is, a
Művészettörténet után, szintén hétfőn esténként, és szintén szep-
tember 29-én indul a lakberendezés tanfolyam, sváb Katalin ve-
zetésével. 
a nagysikerű internetes képzés is folytatódik: dr. podoletz györgy
viszi tovább csoportját haladó szinten, vállal kezdőt is, és lévai Ist-
ván is indítja a kezdő tanfolyamot, s várhatóan neki is lesz haladó
csoportja, sőt ha van igény rá, emelt szintűt is indítanak majd. ezek
a képzések szintén szokás szerint hétfőn lesznek majd, a rákóczi
iskolában. Mindezek mellett időskori önértékelésünkről is tart kur-
zust, dr. szabó endre – ez keddenként lesz, első alkalma október el-
seje lesz. várhatóan folytatódik Kardon edit vezetésével az
Időstorna is, szintén szeptember végétől, s október 22-től "légy ön-
magad kozmetikusa!" címmel indul dr. Kovácsné Magyari Hajnalka
tanfolyama is. a szervezők örömmel emelték ki, hogy jóga-tanfo-
lyam is lesz dr. drimál István ismert jógaoktató vezetésével. a tan-
folyamok teljes listája a korkozpont.szentendre.hu oldalra kerül fel,
folyamatosan.

Ügyelet
amennyiben már most döntöttek, hogy mely képzést választják,
a szervezők szeretettel várják Önöket augusztus 25-től, hétfőtől
az aranykor Központban (dunakorzó 18.), a p'art Mozi épületé-
ben. a Központ ügyelete minden hétfőn-szerdán-pénteken 15 és
17 órakor lesz nyitva, ekkor jöhetnek az ügyeletesekhez. a zsKf-
es szervezők az önkormányzattal szoros együttműködésben
tehát várják a szentendrei szeniorokat, immár az ötödik képzési
félévükben, hiszen tanulni sohasem késő!

OKtAtÁS2014. augusztus 25. 15

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS NYOMTATVÁNYBOLT
A Ferences gimi mellett • Fulco deák u. 16. • Tel.: 06-70-549-1549 • Tanszercsomagok összeállítása • Papír alapú beiskolázási utalvány elfogadóhely

Hiánypótló kiadványok
HelYtÖrténetI olvasóKÖnYv MInden KorosztálYnaK

sokan és régóta szerettek volna már városunkban olyan, fiatalok-
nak szóló helytörténeti kiadványt megjelentetni, amelyek a gyer-
mekek korának megfelelő szinten mutatják be a várost: természeti
adottságait, történelmét, templomait, hírességeit. élvezetes és szí-
nes stílusban, hogy a gyerekek – a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt
– kedvet kapjanak a helyszínek felkeresésére, hogy megismerjék
és megszeressék városukat. szomorúan tapasztalják ugyanis a pe-
dagógusok, hogy a fiatalok nagyon keveset tudnak szentendre tör-
ténelméről, a nevezetességeiről. ennek részben az az oka, hogy a
sokan a lakótelepek megépülése, az üdülőterületek fejlesztései és
a város egyre ismertebbé váló kulturális élete miatt költöztek ide.
a lakosság száma mára elérte a 27 000 főt, melyből a helyi csalá-
dok leszármazottai mindössze 22%-ot tesznek ki. ráadásul az aktív
felnőttek túlnyomórészt a fővároshoz kötődnek, így a helyi értékek
iránt kevésbé érdeklődnek, az eseményeken nem vesznek részt.
2010-ben szervezték meg a városházán az ún. Megérkezők kö-
szöntése programot. ekkor vetődött fel a helytörténeti olvasóköny-
vek kiadásának gondolata, melynek hatására el is indult a
gyűjtőmunka, de anyagiak hiányában nem történt előrelépés. ez-
után Hargitay Katalinnak köszönhetően indult meg a szervező-
munka, melyet zakar ágnes képviselő, az oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke irányított dr. dietz ferenc polgármester támoga-
tásával. a kötetek kiadásának operatív szervezésével a képviselő-
testület a ferenczy Múzeumot, dr. Kálnoki-gyöngyössy Márton
igazgatót bízta meg, és a négy kiadvány költségeire hatmillió ft-ot
különített el. a könyvek megírására, illusztrálására helyi pedagó-
gusokat, művészeket kértek fel.
a helyismereti-helytörténeti kiadványok négy korosztálynak 
szólnak: • nagycsoportos óvodásoknak és elsősöknek • alsó ta-
gozatosaknak • felső tagozatosoknak • középiskolásoknak. 
a könyv óvodai- és iskolai órák keretében is jól használhatók, sőt
családi kirándulásokhoz is szeretnének ötleteket adni. a kor 
igényeinek megfelelően interaktív feladatok segítik a gyerekeket –
és a pedagógusokat – az ismeretek könnyebb feldolgozásában. 
Hamarosan, szeptember elején a legkisebbeknek szóló kiadvány
jelenik meg. a további kötetek is folyamatosan készülnek. legké-
sőbb jövő év elejéig mintegy 4500 szentendrén tanuló óvodást és
diákot segíti majd a város jobb megismerésében az új könyv. 
Magánfelajánlások, szponzori támogatások is érkeznek a köny-
vekhez, de további segítséget is szívesen fogadnak, hiszen a befe-
jezéshez 1 millió ft hiányzik még.

az óvodásoknak szóló kötetet –melynek szövegét papp Kornélia
óvónő írta és Borsódy eszter grafikus illusztrálta – a következő szá-
munkban mutatjuk be.
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Kiállítások
• MűvészetMalom

Modern és Kortárs Művészeti
Központ (Bogdányi út 32.)
augusztus 29-30-31-én nyitva:
10:00-22:00 óráig
Kiállítás: augusztus 31-ig
cZóbEL, EGy FRAncIA MAGyAR 
program:
Augusztus 30. szombat, 18:00 
cZóbEL MÁSKéPp
zenei utazás és tárlatvezetés 
Belépőjegy: 2000 ft/fő

• Szentendrei Képtár 
(fő tér 2-5.)

augusztus 29-30-31-én nyitva:
10:00-22:00 óráig
Kiállítás:
Augusztus 31-ig
SZEKKO VI. – IDőVOnAL 
Kortárs fotóművészeti Kiállítás
program:
Augusztus 29. péntek, 22:00 
dumtsa-színpad (dumtsa j. u. 7.
előtt)
IDőVOnAL – VEDRES cSAbA éS
HEIncZInGER MIKA ESTjE 

• Ferenczy Múzeum 
(Kossuth l. u. 5.)

augusztus 29-30-31-én nyitva:
10:00–22:00 óráig
Időszaki kiállítás:
2014. szeptember 7-ig, Barcsay
terem
FRISS MŰVEK – bALOGH LÁSZLó
KIÁLLÍTÁSA
program:
Augusztus 30. szombat, 17:00 
PIncETúRA A PAjOR-KúRIÁbAn
tárlatvezetés, beszélgetés dr. Kál-
noki-gyöngyössy Márton múzeum-
igazgatóval a ferenczy Múzeum
lapidáriumában, a múzeum kőtárá-
ban. a program ingyenes, a kiállítá-
sok múzeumi belépőjeggyel
látogathatók

• Kovács Margit Múzeum
(vastagh györgy u. 1.)

augusztus 29-30-31-én nyitva:
10:00–22:00 óráig

• Polgármesteri Galéria
(városház tér 3.)

éG-FöLD ÁTHATÁSA
pirk lászló Munkácsy-díjas festő-
művész kiállítása
Megtekinthető augusztus 29-ig, 
a hivatal ügyfélfogadási idejében

• Mank Galéria
(régi szentendrei Művésztelep,

Bogdányi u. 51.)   
ELőjÁTéK
– a Magyar szobrász társaság kiál-

lítása. a kiállítás kurátora: Kozák
csaba. a kiállítás megtekinthető:
augusztus 29-ig. 

• Régi Szentendrei Művésztelep 
(Bogdányi u. 51.)
Augusztus 30. szombat, 17:00
nyITOTT MŰTEREM: 
AKnAy jÁnOS festőművész várja a
műtermében a látogatókat. 

• Erdész Galéria & Design (Ber-
csényi u. 4.) 
Augusztus 29. péntek, 21.00
új MŰVEK  –  efZÁMbó ISTVÁn
KIÁLLÍTÁSA  
nyitva a fesztivál mindhárom nap-
ján: 10:00-22:00 óráig

• Péter-Pál Iparművészeti Galéria 
(péter-pál u. 1.)
FIATAL ALKOTóK 
Budapesti Kommunikációs főis-
kola Művészeti tagozata hallgatói-
nak diploma kiállítása 
nyitva tartás: 10:00–24:00 óráig a
fesztivál alatt 

• VLS  Pinceműhely (péter-pál u. 6.) 
FéTIS, TAbU, EREKLyE 
csoportos, tematikus kortárs 
kiállítás. Kurátorok: efzámbó István
és felugossy lászló 
nyitva mindhárom napon: 16:00-
20:00 óráig
Augusztus 30. szombat, 20.00  
VLS  ZEnEI MŰHELy SZAbAD-
FOGLALKOZÁSA 
vetítéssel kísérve. 
a részletek a www.vajdalajosstu-
dio.hu honlapon 
és a vlsmiafene facebook oldalán 

• P’Art Mozi  (dunakorzó 18.)
Augusztus 29. péntek, 18:00   
TEÁTRUM 2014 – PARASZKAy
GyöRGy FOTóKIÁLLÍTÁSA 
a kiállítást megnyitja: dr. Kálnoki-
gyöngyössy Márton ügyvezető,
szentendre város kulturális és tu-
risztikai vezetője.

Augusztus 31. vasárnap, 17:00
AZ én VÁROSOM – DOSZKOcS
ZSUZSA FESTőMŰVéSZ 
KIÁLLÍTÁSA
a megjelenteket köszönti: eva sog-
nebotten, stange város (norvégia)
alpolgármestere
a művésznő pályafutását bemu-
tatja: dr. nyulasi tibor. a kiállítást
megnyitja: zakar ágnes képviselő.
Bevezetőt mond: Kocsi lászló hu-
mánszervező, további közreműkö-
dők: schmidt ferenc énekes,
gitáros, szólista és végső Ildikó
versmondó.

• Utcatárlat (görög utca)
Augusztus 29. péntek, 16:00-
22:00 óráig, augusztus 30. 
szombat, 31. vasárnap, 10:00-
22:00 óráig
bIHOn-KéP-MUSTRA A GöRöG
UTcÁbAn

• Dalmát Kávézó (Bartók Béla –
Iskola u. sarok)
Augusztus 30. szombat, 20:30 
OLASZORSZÁGI VÁROSOK
szalai andrás építész, művészettör-
ténész vetített képes előadása 

• Art6 Szalon (alkotmány u. 3.)
egyéves az art6 szalon! 
Ünnepeljünk együtt!
caritART6 KIÁLLÍTÁS
Augusztus 30. szombat, 18:00 
bORKóSTOLó 
Borok ruhái – ruhák borai  
Augusztus 31. vasárnap, 17:00 
5 óRAI TEADéLUTÁn VETÍTéSSEL

• Palmetta Design Galéria (Bog-
dányi u. 14.)
Magyar és nemzetközi, klasszikus
és kortárs dizájn galéria és bolt.
nyitva mindhárom napon: 10:00-
22:00 óráig

• Promenade Vendéglő
(futó u. 4.)
MÜVéSZET éS KOnyHA 
– ART & KITcHEn 
a hagyományokhoz kapcsolódva
„édenkertünkben” pistyur Imre
szentendrei szobrászmüvész alko-
tásaiból ismét egy izgalmas váloga-
tást állitunk ki.
a képzömüvész remekeit valamint
konyhánk  izletes magyar és meddi-
terrán fogásait egyidejüleg élvezhe-
tik/izlelgethetik kedves vendégeink.
Belépés dijtalan.

mozi
p'art MozI 
dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 ft, diák/nyugdí-
jas: 700 ft, csoportos: 11-30 főig:
600 ft, 31 főtől 500 ft

augusztus 25. hétfő
18.30 vIvIan MaIer nYoMáBan
(83’) (12)
20.00 az élet ízeI (122’) (12e)
(2d) főszerepben: Helen Mirren

augusztus 26. kedd
18.30 vIvIan MaIer nYoMáBan
(83’) (12)
20.00 lUcY (90’) (16) (2d) f: scar-
lett johansson és Morgan freeman

augusztus 27. szerda
18.30 franK (95’) (16) (2d) cím-
szerepben: Michael fassbender
20.05 step Up-all In (112’) (12)
(2d)

augusztus 28. csütörtök
17.00 BogYó és BaBóca 3. (70’) (kn)
18.15 az Utolsó éjszaKa pá-
rIzsBan (88’) (12)
20.00 szeXvIdeó (94’) (16) (2d)
főszereplő: cameron diaz

augusztus 29. péntek
17.00 BogYó és BaBóca 3. (70’) (kn)
18.00 teátrUM 2014. paraszkay
györgy fotókiállításának megnyitója
18.15 az Utolsó éjszaKa 
párIzsBan (88’) (12)
20.00 szeXvIdeó (94’) (16) (2d)
főszereplő: cameron diaz
augusztus 30. szombat 
14-22.00 MozIBazár
16.00 BogYó és BaBóca 3. (70’) (kn)
17.15 róMa KÖrÜl (93’) (12)

19.00 szeXvIdeó (94’) (16) (2d)
főszereplő: cameron diaz

augusztus 31. vasárnap
16.30 BogYó és BaBóca 3. (70’) (kn)
17.00 az én városoM – dosz-
Kocs zsUzsa festŐMűvésznŐ 
kiállításának megnyitója
18.00 szereleMre Hangsze-
relve (104’) (12) (2d) fsz.: Keira
Knightley és Mark ruffalo
20.00 szeXvIdeó (94’) (16) (2d)
főszereplő: cameron diaz

szeptember 1. hétfő
18.30 az élet ízeI (122’) (12e
(2d) - főszerepben: Helen Mirren)
20.35 a HázMester (97’) (16) (2d)
- főszerepben: catherine deneuve

szeptember 2. kedd
18.30 a pap gYerMeKeI (93’) (16)
(2d) - a nyár szenzációja
20.05 az Utolsó éjszaKa 
párIzsBan (88’) (12) (2d)

szeptember 3. szerda
17.30 BogYó és BaBóca 3. (70’) (kn)
19.00 a nagY szépség (141’) (16)
oscar díj 2014

szeptember 4. csütörtök
17.00 csIngIlIng és 
a KalóztÜndér (88’) (kn) (2d)
18.30 Meteora (82’) (16)
20.00 szereleM a végzeteM
(94’) (12) ) (2d) fsz.: diane Keaton
és Michael douglas

szeptember 5. péntek
17.00 csIngIlIng és 
a KalóztÜndér (88’) (kn) (2d)
18.30 Meteora (82’) (16)
20.00 szereleM a végzeteM
(94’) (12) (2d) fsz.: diane Keaton és
Michael douglas

szeptember 6. szombat
16.00 csIngIlIng és 
a KalóztÜndér (88’) (kn) (2d)
17.30 szereleM a végzeteM (94’)
(12) (2d) fsz.: diane Keaton 
és Michael douglas
19.05 az Utolsó éjszaKa 
párIzsBan (88’) (12) (2d)

szeptember 7. vasárnap
17.00 csIngIlIng és 
a KalóztÜndér (88’) (kn) (2d)
18.30 az Utolsó éjszaKa 
párIzsBan (88’) (12 (2d)
20.00 szereleM a végzeteM (12) 

szeptember 8. hétfő
18.30 szereleM a végzeteM
(94’) (12) (2d) fsz.: diane Keaton és
Michael douglas
20.05 Meteora (82’) (16)

programok:
www.partmozi.hu
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Művészet és Mámor címmel idén második alkalommal kerül
sor Szentendre város borfesztiváljára augusztus utolsó hét-
végéjén, a Szentendre éjjel-nappal Fesztivál keretében.

az mindenki számára köztu-
dott, hogy szentendre a mű-
vészek városa, azt azonban
már kevesebben tudják,
hogy a borkészítésnek is év-
százados hagyománya volt
szentendrén az 1882-es fi-
loxéra járvány kezdetéig. a
külföldön és belföldön is
híres kiváló minőségű borok
nemcsak egykor, de most,
ezen a három napon is meg-
találhatóak lesznek a város-

ban, hiszen a dunakorzó területén az ország több mint húsz neves
pincészete és a város népszerű éttermei várják kínálatukkal a bor-
barátokat és a kulináris élvezetek híveit.
augusztus utolsó hétvégéjén az egész belvárost áthatja a fesztivál-
hangulat. a kulináris élvezeteken felül számos egyéb zenei-, kultu-
rális- és gyermekprogramból is választhatnak a szentendrére
látogatók. a Borkorzón így többek közt a Iv. regionális Katonaze-
nekari fesztivál és két zenei színpad gondoskodnak majd a jó han-
gulatról, de lesz népi játszóház, gyermekkalandpark, pincetúra,
Borkaszinó, bor-ihlette tárlatvezetés és Hamvas-hajó program is.

Borkorzó a Dunakorzón
a duna-parton az ország különböző vidékeiről érkező neves pincé-
szetek várják a látogatók: 
Bella pincészet (villány), borMalom (villány), Bujdosó szőlőbirtok és
pincészet (dél-Balaton), cUvée (szentendre), csalló pálinka Manu-
faktúra (Balatonalmádi), csetvei pince (Mór), dénes Hegybirtok
(somló), epermester pincészet (tahitótfalu), frittmann Borászat
(Kunság), fröccs és kolbász (szentendre), gere tamás és zsolt pin-
cészet (villány), gregorian Borpince (Badacsony), Haraszthy pincé-
szet (etyek-Öreghegy), jackfall (villány), Kecze-Hady pincészet
(Balatonfüred-csopak), Koch Borászat (Hajós-Baja), Kolonics pincé-
szet (somló), Kutro pálinka (pomáz), linbrunn pincészet (villány),
Merfelsz pincészet (szekszárd), nemes nedűk Borszaküzlet (szent-
endre), pannon tokaj pincészet (tokaj), recas (erdély), royal tokaji
Borászat (tokaj), szeleshát szőlőbirtok (szekszárd), tokaj-Hétszőlő
Birtok & rákóczi pince (tokaj), vylyan pincészet (villány).

Egyéb programok
a fesztiválokhoz a tavalyi évhez hasonlóan ismét csatlakozik a
dumtsa forgatag is, ahol a három nap alatt két színpadon több mint
25 zenei produkcióval, gyerekprogramokkal, művészeti vásárral,
gasztronómiai különlegességekkel és újdonságként egy belvárosi
kertmozival találkozhatnak az érdeklődők.

a részletes program a fB/Borfesztivál-szentendrén és fB/dumtsa-
forgatag oldalakon és rendezvény programfüzetében érhető el.

Útlezárás a Dunakorzón
a szentendre és térsége tdM nonprofit Kft. tisztelettel értesíti az
érintett lakosokat, hogy augusztus 29-31. között, péntektől va-
sárnapig városi rendezvény miatt forgalmirend-változás lép
életbe a duna-korzón.
teljes lezárásra kerül a dunakorzó jókai utcától a rév utcáig
tartó szakasza, a péter-pál utcával és a lázár cár térrel együtt. a
területen az áthaladó forgalom és a parkolás csak külön enge-
dély birtokában lehetséges. a lezárások miatt kérjük a belvá-
rosban élőket, hogy gépkocsijaikkal a rév utcai autókihajtót
használják, és ne hajtsanak be ezen időszak alatt a rendezvény
területére. Megértésüket köszönjük, és várjuk Önöket szeretettel
vendégeink között. 

Ingyenes wifi a Dunakorzón
dr. dietz ferenc polgármester, a városi szolgáltató nonprofit zrt.
szentendre és a Upc Magyarország Kft. megállapodása alapján
városunkban a szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál ideje
alatt lesz először lehetőség ingyenes Wifi használatára. a szol-
gáltatás a dunakorzón, a dunaparti Művelődési Ház és a lázár
cár tér közötti területen érhető el.

Fesztivál a fesztiválban
II. Művészet és MáMor Bor- és gasztrofesztIvál szentendrén
IX. szentendre éjjel-nappal nYItva fesztIvál
augusztus 29-30-31. péntek, szombat, vasárnap
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BORFESZtIVÁl 
0. napi program
Augusztus 28. csütörtök, 20:00
bOR, MÁMOR, MŰVéSZET
Borkóstolóval egybekötött zenés
exkluzív tárlatvezetés a czóbel-kiállí-
tásban
Belépő: 3500 ft/fő, amely tartal-
mazza a múzeumi belépő és a hat
kóstolt bor árát.
előzetes jelentkezés a szentendrei
tourinform Irodában lehetséges, il-
letve a program megkezdése előtt a
helyszínen is váltható belépő. 

Augusztus 30. szombat, 16:00 
bOR éS IRODALOM A DUnA 
HULLÁMAIn
a rendezvény alatt a hajó a szent-
endre–leányfalu–szentendre utat
teszi meg, érkezés 17:30-kor. prog-
ram: • Hamvas Béla a bor filozófiája
című regényéből részleteket olvas
fel a rendezvény házigazdája, Ker-
tész józsef előadóművész
• Bordalokat énekelnek a filibili
népdalkör tagjai
• Borkóstolás: a regényhez kapcso-
lódóan három különféle bor kóstolá-
sára nyílik lehetőség. a borokat Kaló
Imre szőlész-borász szomolyai pincé-
szete (egri borvidék) biztosítja, bor-
korcsolyaként Mili néni
pilisszentlászlói krumplis pogácsáját
kínálják. Belépő: 2800 ft. jegyek
elővételben a szentendrei tourin-
form Irodában kaphatók, illetve a
helyszínen.

Augusztus 30. szombat, 17:00 
SZEnTEnDREI bORISMERETI SéTA
a szentendrei szőlőtermesztés nyo-
mában – borkóstolással egybekötött
városismereti séta
találkozó: a tourinform iroda bejára-
tánál (dumtsa jenő u. 22.)
a séta hossza: kb. 90 perc a belvá-
ros területén, 2.5 km hosszan, 4 féle
bor kóstolásával.
a séta ára (amely tartalmazza a kós-
tolt borok árát is): 1000 ft/fő.
a sétához kapcsolódó, választható
vacsoraprogram a Mjam étterem-
ben (hagyományos szentendrei éte-
lek a századfordulóról, hozzájuk illő
három különleges borral): 4900
ft/fő.
előzetes regisztráció a programra: 
tdmszentendre@gmail.com címen, a
tourinform irodában vagy a +36-
20/945-1663-as telefonszámon le-
hetséges. 

Augusztus 31. vasárnap, 15:00 ó
PIncETúRA – 2014.
a szeresd szentendrét egyesület
szervezésében
találkozó: az apor hídnál. a részvé-
teli díj 500 ft.
a tavalyi nagy érdeklődésre való te-
kintettel kérjük, regisztráljanak elő-
zetesen a szeresd szentendrét
egyesület facebook oldalán.

Augusztus 31. vasárnap 17.00 
KORTÁRS bORÁSZATOK
a szentendre és Környéke építész
egylet programja 
előadó: Bordás péter, Bord studió
Moderátor: Borbás péter
Helyszín: MűvészetMalom

gyerekprogramok 
a Borkorzón
1. Mobil kalandpark. a 6 méter
széles, 12 méter hosszú, különböző
akadályokkal felszerelt 8 kiállásos
mobil kalandparkunkat a fáradha-
tatlan és kihívásokra vágyó gyere-
keknek ajánljuk!  a park használata
ingyenes, de helyszíni regisztráció-
hoz kötött.
2. Magic box játéksátor  és utcai
társasjáték-sarok. a Boromissza
emlékszoba előtt, a lázár cár térnél.
3. Ingyenes ugrálóvár. szombaton
a lázár cár tér magasságában, a
skoda Magyarország jóvoltából.
4. Poli-Farbe alkotósátor és hő-
légballon bemutató. vasárnap
napközben a lázár cár téren, 18:00
óráig.

Borfesztivál koncertek
Augusztus 29. péntek

• nagyszínpad – Dunakorzó
17:00    táncvarázs tánciskola
18:00    Ivancsics Ilona és színtársai
18:30    Hivatalos megnyitó
19:00    elvi kérdés
21:00    petruska andrás
22:30    the smooks
• Pódium – Dunakorzó
17:00    Balchicanos
20:00    demeter erik
22:00    jon pulford
• Lázár cár téri színpad
18:00    görög táncest a Mydros ze-

nekarral
19:00    dobogókő zenekar

Augusztus 30. szombat

• nagyszínpad – Dunakorzó
13:00    Brussels
15:30    soul fool Band
18:00    Ivancsics Ilona és színtársai
19:00    tenderfoot
21:30    vasárnap dél

• Pódium – Dunakorzó
11:30    garamvölgyi testvérek
13:00    jon pulford
14:30    Balchicanos
20:30    orbán Bori
23:00    the Best Bad trip
• Lázár cár téri színpad
11:00    gyerekkorzó/kalandpark

20:00 óráig
17:00    Iv. regionális Katonazene-

kari fesztivál
19:30    zumbafitness
21:30    Balkán est

Augusztus 31. vasárnap

• nagyszínpad – Dunakorzó
13:00    tiszta korom
15:30    four Bones trombone Quar-

tet
17:30    Muriel
20:00    suburband
• Pódium – Dunakorzó
11:00    jon pulford
12:00    IntU
14:00    demeter erik
16:00    garai Máté
17:00    sári szabolcs
19:00    on foot
• Lázár cár téri színpad
11:00    gyerekkorzó/kalandpark

20:00 óráig
11:00    Hőllégballonozás a poli-far-

beval 18:00 óráig
18:00    szevasz társulat: Örömál-

lam c. előadása
19:30    zumbafitness

Kultúra ínyenceknek
dumtsa forgatag a szentendre 
éjjel-nappal nyitva fesztivál alatt

GyEREKPROGRAMOK

1. bábszínházi előadások
• a portéka színház előadása szom-
bat 11:00 órakor 
• nyáry detti bábművész interaktív
gyerekelőadása vasárnap 11:00 és
16:00 órakor
2. jazzterlánc koncert a patak-
parti színpadon a kacsaúsztatás kere-
tében, a rotary club támogatásával,
szombat 17:00 órakor
3. Magic box játéksátor és baba-
mama sátor minden nap 10:00 és
20:00 óra között a tourinform Iroda
mellett
4. Művészeti és kézműves foglal-
kozások napközben

• a fő tér felőli oldalon pistyur Imre
Munkácsy-díjas szobrásszal, Mezei
sándor festőművésszel (Ikon csoport)
és fónad István népi fafaragóval
• a dumtsa utcában Bodnár Irén
textilművésszel és Kiss attila bőr-
díszművessel
5. Utcai társasjáték sarok a Barcsay
Múzeum oldalában

KOncERTEK

• nagyszínpadi programok a
batthyány utca torkolatánál, a
Művész étteremmel szemben

Augusztus 29. péntek
17:00    Mc guacho
18:00    papa dixi
19:00    desenvoltura
20:30    Belvárosi kertmozi a

dumtsa u. 9-ben
22:00    Idővonal – vedres csaba és

Heinczinger Mika estje

Augusztus 30. szombat
11:00    portéka színház gyermek-
előadása
12:00    IntU
13:30    rockin' chair duó
15:00    vámos Krisztina és zene-

kara
16:00    MásKép zenekar
17:00    edi&Kolos
19:00    laura lackey's rhythm

revue
20:30    Belvárosi kertmozi a

dumtsa u. 9-ben
22:00    Business silence

Augusztus 31. vasárnap
11:00    nyáry detti bábművész in-

teraktív gyerekelőadása
12:00    Balchicanos
13:30    simon és garfunkel dalok

(Kj)
15:00    lindner-Káldi duó
16:00    Indian joe Band
18:00    das trió (jazzfeszt különdí-

jas)
19:00    capella Wind singers
20:00    varallyay petra trió

• Kisszínpadi programok 
a Tourinform Iroda előtt

Augusztus 29. péntek
15:30    Merena attila
17:00    jon pulford
18:00    Borivan duó
20:00    IntU
22:00    lois viktor jr. (dj)

Augusztus 30. szombat
12:00    jon pulford
13:00    string theory
14:00    jimy taylor
15:00    desigual divatbemutató
17:00    rotary víziszínpad: Bolba

éva és jazzterlánc koncertje
18:00    garai Máté
19:00    flamenco est az udvarban
20:00    Medve Balázs
21:00    demeter erik
22:30    Balchicanos

II. műVéSZEt éS mÁmOR BOR- éS gASZtROFESZtIVÁl 
IX. SZENtENDRE éjjEl-NAPPAl NyItVA FESZtIVÁl
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Augusztus 31. vasárnap
11:00    lois viktor jr. (dj)
13:00    jon pulford
14:00    sári szabolcs
15:00    Méhes adrián
16:00    nyáry detti bábművész in-

teraktív gyerekelőadása
17:00    garamvölgyi testvérek
18:30    orbán Bori

Belvárosi Kertmozi 
a Dumtsa utca 9-ben
FILMES ÍZEK – ÍZES FILMEK
étel- és italkotolóval egybekötött
filmvetítés
péntek és szombat este 20:30-tól
jegyek 500 ft-os áron válthatók a
helyszínen.
a rendezvény támogatói: a p'art
Mozi és az ínyencház főzőiskola
szentendre.

Augusztus 29. péntek, 20:30
jULIE & jULIA
színes, magyarul beszélő, amerikai
filmdráma, 123 perc, 2009 (12)
rendező: nora ephron, főszereplő:
Meryl streep
Augusztus 30. szombat, 20.30
bOR, MÁMOR, PROVEncE

színes, magyarul beszélő, amerikai-
angol romantikus dráma, 92 perc,
2005 (12)
rendező: paul Mayeda Berges, fősze-
replő(k): russell crowe, Marion cotil-
lard, albert finney

Desigual udvar 
(dumtsa u.22., tourinform udvara)

Állandó programok augusztus
29-30-31.
• Istók Bernadett festőművész Két év-
szak kiállítása
• színfolt lélektani alkotóműhely
(etter éva kézműves, nánásy andrea
pszihológus)
• Kedvezményes könyvvásár, spa-
nyol elbeszélők, patak Könyvek

Augusztus 30. szombat
15:30 desigual divatbemutató
2014/15 őszi-téli kollekció
táncol:  schmidt Brigitta és Boda
Krisztián (Bailar tánciskola), énekel:
orosz nikoletta
19:00 flamenco est
jorge díez aragón  – ének, gitár,
cajón, palmas, oravecz péter  –
gitár, palmas

SZENtENDRE éjjEl-NAPPAl
NyItVA FESZtIVÁl 
• Dunaparti Művelődési Ház –
udvari klubterem (Dunakorzó
11/A) 
augusztus 29. péntek, 14:00–22:00
óráig,, augusztus 30. szombat,
11:00–22:00 óráig, augusztus 31.
vasárnap, 11:00–18:00 óráig  
éjjEL-nAPPAL TÁRSASjÁTéK:
FELnőTTMEGőRZő – társasjáté-
kos Klub

• P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
Augusztus 30. szombat, 14:00–
22:00 óráig, a p’art Ház előtt 
MOZIbAZÁR – rembrandttól a 
parafadugóig

• Elevenkert  Dunaparti Művelő-
dési Ház udvara (dunakorzó 11/a)

Augusztus 29. péntek
19:30  csakugyan
21:00  cabaret Medrano
22:30  sajnosbatár
24.00  dj embryo

Augusztus 30. szombat
16:30  Makarenko
18.00  Moha
19:30  efzámbó HdB
21:00  vasárnapi gyerekek
22:30  presszó tangó libidó
24:00  dj lois viktor

Augusztus 31. vasárnap
16:30  Quarktett
18:00  fantom funk
19:30  tudósok
21:00  ricsárdgír
22:30  Balaton

• Pest Megyei Könyvtár 
(pátriárka u. 7.)

Augusztus 29. péntek
a könyvtár előcsarnoka    
9:00–19:00 óra
RETRO KönyVVÁSÁR KéPKIÁLLÍ-
TÁS: 
ZDEnĚK és KATEŘInA MILER: 
KISVAKOnD 
partnerünk: cseh centrum
15:00–18:00 óra 
KISVAKOnD KéPKIÁLLÍTÁS, 
nyITónAP 
15.00: fényképezkedj a kedvenc
mesehősöddel!
16.00: Kisvakond meséi  – bábjáték
németh lucával
16.40: színezz velünk! Készíts
könyvjelzőt!
partnereink: cseh centrum, Móra
Kiadó, fabrika Műhely

Augusztus 30. szombat
9:00–19:00 óra
retro KÖnYvvásár  – előcsarnok  
KéPKIÁLLÍTÁS: ZDEnĚK és KATE-
ŘInA MILER: KISVAKOnD
10:00–16:00 óra HARRy POTTER-
nAP 
– gyermekkönyvtár 
14:00 óra AZ én SZEnTEnDRéM 
– olvasóterem
Benkovits györgy vetítéssel kísért
előadása. 
„az én szentendrém” című városis-
mereti vetélkedő kísérőrendezvénye.

15.15 VÁROSI SéTA, VEZETéSSEL
Időtartama egy óra. 
gyülekezés az előcsarnokban. Indu-
lás 15:30-kor. 
„az én szentendrém” című városis-
mereti vetélkedő kísérőrendezvénye.
17:00 óra TOLnAy 100. éVE
– olvasóterem  
Megidézzük tolnay Klári varázslatos
alakját művésztársaival, barátaival.
akik mesélnek a közös színházi elő-
adásokról, élményekről: lőte attila
színművész, Hűvösvölgyi Ildikó szín-
művész, párkány lászló író, Bálint
éva súgó. 
a műsort vezeti: Ivancsics Ilona

• Virágok és kívánságok tere 
(alkotmány utca) 
augusztus 29. péntek, 16:00 órától 
augusztus 30. szombat, 15:30-tól
augusztus 31. vasárnap, 15:30-tól  
ORIEnTÁLIS TÁncOK és az 
I. SZEnTEnDREI TöRZSI HAFLA 
Komáromi judit nese & az abraka-
dabra Hastánc és Művészeti Iskola,
valamint meghívott vendég tánco-
sok előadásában.
Bővebb információ: www.nese.hu 

• bükkös-part 
Augusztus 30. szombat, 16:00 
ROTARy GUMIKAcSA-VERSEny 
1000 sárga gumikacsa versenyez a
közönség tapsáért és a díjakért! 
fődíj: egy Montana kerékpár, a 
Balázs Kerékpárbolt és síszervíz
felajánlása.

a kacsák számozottak, a győztesre
lehet fogadni a dumtsa jenő utcá-
ban felállított vaktérképnél (a tou-
rinform irodával szemben). a
kacsákat a Bükkös-patak hídjáról
egyszerre bocsátják vízre.  

• Rotary víziszínpad az Apor-hídnál 
Augusztus 30. szombat, 17:00 
bOLbA éVA éS A jAZZTERLÁnc
ZEnEKAR 
jótékonysági koncert a rotary Klub
szentendre szervezésében.

• Gőzhajó Kávézó és Galéria
(Gőzhajó u. 1.) 
Augusztus 29. péntek, 19:00 óra
KOncERT: nEMES AnDRÁS, a
pluto és a Biorobot zenekar atyja
egy szál gitárral és lajKó Bence
trombitakíséretével 

• Lázár cár tér 

Augusztus 29. péntek    
18:00   GöRöG TÁncEST 
A MyDROS ZEnEKARRAL
19:00   DObOGóKő ZEnEKAR

Augusztus 30. szombat, 17:00
IV. REGIOnÁLIS KATOnAZEnE-
KARI FESZTIVÁL
fellépők: MH szentendre Helyőrségi
zenekar, MH székesfehérvár Helyőr-
ségi zenekar, MH tata Helyőrségi
zenekar, MH Központi zenekar

Augusztus 30. szombat, 21:30 
balkán zenei fesztivál

Augusztus 31. vasárnap, 18:00 
Görgey Gábor: örömállam
– komédia egy felvonásban
a szentendrei vándor amatőr szín-
pad (szevasz) előadása 
a társulatra alkalmazta: józan Ildikó
és Hajtó aurél

• Fő tér
cIVIL-FőTéR 
szervezetek:
árvácska állatvédő egyesület
english center nyelviskola
szentendrei Közösség lámpásai (a
látássérültek helyi szervezete)
szentendrei Konzervatív esték egye-
sület (szeKe)
társaság az élhető szentendréért
(tesz)
Művészek:
fónad István népi fafaragó
Mezei sándor festőművész
pistyur gabriella selyemfestő
pistyur Imre szobrász

• jankó jános utca
Mondvacsinált utca a dorothea
Bistro café szervezésében
az éjjel-nappal rendezvénysorozat
mindhárom napján élő zene és élő
dj mixek, fotókiállítás. 

• MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.) 
Augusztus 30. szombat, 20.00 
„HEj, bARÁTOM…”
a vujicsics együttes koncertje. 
vendég: szörényi levente 
Belépőjegy: 4000 ft. jegyek kapha-
tók a tourinform irodában és a hely-
színen.

• Kecskés próbaterem 
(dumtsa  j. u. – Ignatovity u. sarok) 
Augusztus 29. péntek, 18:00 
L. KEcSKéS AnDRÁS, A ZEnE-
SZERZő
pálmai árpád, séra anna és sárkö-
ziné lindner zsófia  – ének
Augusztus 30. szombat, 18:00 
A REFORMÁTUS énEKLéS
GyönGySZEMEI
csomasz tóth Kálmán és zákányi
Bálint emlékére
Augusztus 31. vasárnap, 18:00                       
MAGyAR VÍGASSÁGOK – VERbUn-
KOS
Kecskés együttes, séra anna, pál-
mai árpád és s. lindner zsófia –
ének

Képzőművészeti programok lapunk
16. oldalán
további fesztiválprogramok,
részletes leírások:
fB/Borfesztivál-szentendrén
fB/dumtsa-forgatag
fB/ szentendrei teátrum és nyár
www.szentendreprogram.hu,
www.szevi.hu
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„Betegségem nehéz terhe
a lelkemet meg nem törte”

Doszkocs Zsuzsa

doszkocs zsuzsa
festőművész kilenc
éves volt, amikor
szüleivel szentend-
rére költözött. a csa-
lád ekkor tudta meg,
hogy zsuzsa lassan
romló izomgyenge-
ségben szenved. 
1996-ban autodi-
dakta módon sajátí-

totta el a rajzolás és a képalkotás
mesterségét, amikor állapota olyan rosszra
fordult, hogy már nem tudott menni, és a
kezeit is csupán csuklóból tudta mozgatni. 
negyvenévesen került a szent jános Kórház
légzés-rehabilitációs osztályára, ahol azó-
tai is él és alkot. 
doszkocs zsuzsa a betegséggel töltött évek-
ben több mint 200 képet készített. Önálló
kiállításainak száma meghaladja a 40 kiál-
lítást. jelenlegi kiállítására is nagy lelkese-
déssel készült, és továbbra is bizakodva néz
a jövő elé.
Képei honlapján (www.doszkocs-zsuzsa.hu)
tekinthetők meg.

szentendre város Önkormányzata
és a p’art Mozi

tisztelettel meghívja Önt és kedves 
hozzátartozóit, barátait

Augusztus 31-én (vasárnap) 17 órakor
DOSZKOcS ZSUZSA, FESTőMŰVéSZ

„AZ én VÁROSOM” 
cÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁnAK MEGnyITójÁRA

a p’art Moziba

a megjelenteket köszönti: eva sognebotten,
stange város (norvégia) alpolgármestere

a művésznő pályafutását bemutatja: 
dr. nyulasi tibor, a szent jános Kórház és észak-
Budai egyesített Kórházak mb. orvos-igazgatója

és a Központi aneszteziológiai és Intenzív 
terápiás osztály osztályvezető főorvosa

a kiállítást megnyitja: zakar ágnes, szentendre
város Önkormányzat képviselője, az oktatási 

és Kulturális Bizottság elnöke

Bevezetőt mond: Kocsi lászló, humán szervező

Közreműködik: schmidt ferenc énekes, gitáros,
szólista, végső Ildikó versmondó

a kiállítás megtekinthető: szeptember 30-ig 
(hétköznap: reggel 8-22 óra, hétvégén: 14-22 óra

között) dunakorzó 18.

Művészi torna
Művészi torna tanfolyam indul több 

korcsoportban szentendrén,
a dunaparti Művelődési Házban 

(dunakorzó 11/a) szeptember 15-től,
hétfő és szerda délutáni időpontokban.

felvétel 4 éves kortól.
beiratkozás: szeptember 3-án 

és 4-én, 16 órától 18 óráig.

további felvilágosítás: 06-20-416-9136

Az én városom
doszKocs zsUzsa festŐMűvész KIállítása a p’art MozIBan

Világhírű zenészek
a Városházán

Horváth Béla amerikában élő hegedűmű-
vész három zenésztársával adott koncertet
a városházán július 17-23. között. talán
azért, mert a koncerteket hétköznap ren-
dezték, kevesen vettek részt az öt koncert-
ből álló rendezvénysorozaton. akik viszont
ott voltak, mindannyian elragadtatással be-
széltek a koncertekről, és elmondták, hogy
ritka zenei élményben volt részük.
a szervezők Horváth Béla személyében egy
végtelenül kedves, szerény, udvarias em-
bert ismertek meg, akire nem jellemző
semmiféle művészi allűr. 
a művész hálás volt minden egyes hallga-
tónak, és egyik hangverseny sem veszített
az értékéből. Örömmel zenélt minden al-
kalommal. Minden nézőegyöntetű vélemé-

nye volt, hogy igazi, született tehetség.
a koncertsorozatot adó művészek: Horváth
Béla – hegedű, brácsa, jeanne gerard –
ének, david lisker – hegedű, Xayin Wang –
zongora.
Horváth Béla háromévesen kezdett hege-
dülni, első tanára a nagypapája volt.  1998-
ban az országos Koncz jános Hegedű-
versenyen első díjat nyert. 1999-ben a
nemzetközi flesch Károly hegedűverseny
legfiatalabb résztvevőjeként döntős, vala-
mint a versenyre írt 20. századi mű legjobb
interpretálásáért különdíjjal jutalmazzák. a
konzervatórium elvégzése után felvételt
nyert a liszt ferenc zeneművészeti egye-
temre.
2002-ben a világhírű hegedű- és brácsa-
művész, s elhivatott művésztanár, pinchas
zukerman meghívására a new York-i Man-
hattan school of Musicban ösztöndíjas hall-
gatója lett. ez idő alatt több zenei verseny
győztese, rendszeresen koncertezik itthon
és külföldön. 2003-ban első alkalommal 
játszott a carnegie Hallban, azóta több al-
kalommal is fellépett a világhírű koncertte-
remben. 
2006-ban az első magyar hegedű- és 
brácsaművészként diplomázott pinchas 
zukerman és patinka Kopec növendéke-
ként, majd a Master Music degree kereté-
ben folytatta tanulmányait. 
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Két este
augusztus első vasárnapján zenei programot kínált a szentendrei
teátrum a ferenczy Múzeum udvarán nyáresti operettgála volt a
Maya trió előadásában. Három művész, Mohácsi attila, Kamenik
Klaudia és Horváth Melinda nagyszerű estét varázsolt a szépszámú
közönség örömére.

Műsoruk két részből állt, az elsőben ismert operettmelódiákat
adtak elő Bíró péter és zenekara kíséretében, valamint négy csinos
és ügyes táncos közreműködésével. a második részben klasszikus
magyar operettek leghíresebb melódiái csendültek fel.
elsőrangú kosztümök, szellemes és humoros összekötőszöveg, fül-
bemászó dallamok: a közönség hálásan fogadta, amit látott, hal-
lott. tovább növelte a hangulatot, amikor peller Károly, a Budapesti
operettszínház művésze mint sztárvendég egészen különleges
hanganyaggal, kedvesen, természetesen valósággal lenyűgözte kö-
zönségét magas színvonalú előadásával. egy kritikai megjegyzés:
nem volt szerencsés a kézi mikrofonok használata, az egész műsor
művészi és technikai színvonalához nem volt méltó a megoldás. ezt
leszámítva féltucatnyi ráadást tapsolt ki a közönség, mely elége-
detten indult haza a csillagfényes szentendrei éjszakába.

a teátrum következő zenei programja 8-án, pénteken volt. a Békés-
csabai jókai színház neil simon–Marvin Hamlisch: Kapj el! című ka-
maramusicaljét adta elő. szellemes, pergő párbeszédek – ahogy ezt
neil simontól megszokhattuk –, jó hangú művészek: Balogh anna,
szomor györgy, de sajnos playback technika. Ugyan itt már volt mo-
dern fejmikrofon, mégis az előadást belengte valami poros, lassú, 
álmatag stílus és érzés. a négytagú tánckar, mint szerzői vagy rende-
zői ötlet számomra érthetetlen és értékelhetetlen megoldás volt. azzal
a furcsa érzéssel hagytam el az előadást, hogy a megelőző operett-
előadás igazibb, modernebb, erősebb produkció volt.

B. I.

szentendrei teátrum és nyár 2014

neil simon–Marvin Hamlisch: Kapj el!

csákányi eszter zenés estje

tamási áron: vitéz lélek
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Két új időszaki kiállítás
szeptemberben
terek és távlatok
szeptember 3-án nyílik a nemrégiben 200 millió forintos állami tá-
mogatásból felújított szentendrei régi Művésztelep galériájában
(Bogdányi u. 52.) a Magyar vízfestők társaságának kiállítása terek
és távlatok címmel. az évente megrendezésre kerülő tárlaton 35
művész alkotása lesz kiállítva.

labirintus a malomban
szeptember 7-én, vasárnap 17 órakor nyíilik a MűvészetMalomban
(Bogdányi u. 32.) labirintus címmel kiállítás.
a Magyar alkotóművészek országos egyesülete 2014-ben meghir-
detett labirintus című kiállítási pályázatára több mint hatszáz al-
kotó jelentkezett. festők, grafikusok, szobrászok, fotóművészek,
alkalmazott grafikusok, belsőépítészek, textil-, kerámia- és üveg-
művészek munkái szerepelnek ezen a nagyszabású kiállításon a
MűvészetMalomban. a kiállítást Baán lászló, a szépművészeti Mú-
zeum főigazgatója nyitja meg, a kiállítás fővédnöke lázár jános, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter. a kiállítás kurátorai sárkány
győző grafikusművész és d. Udvary Ildikó művészettörténész.
a labirintus-kiállítás olyan nagyszabású összművészeti projekt,
amely jól érzékelteti a szakma tematika iránti igényét, érzékenysé-

gét és nyitottságát, hogy a kultúrtörténeti örökséget a jelen részéve
tegye és a szimbólumokat valós értékekkel és értelmezhető jelen-
téssel ruházza fel. a beadott művek között jelentős számban meg-
jelennek a klasszikus mondakör szereplői, a legtöbben a
Minotaurusszal foglalkoznak. a fantázia és a racionalitás talaján fo-
gant formavilág megragadása mellett az alkotások jelentős része a
természet kínálta spontán labirintusokat preferálja. az univerzum,
a kozmosz spiráljai, labirintikus szerkezetei és a környező világban
fellelhető organikus alakzatok számos műalkotásban megjelennek.
ezek a formák, a mandalák, kaleidoszkópok és rácsszerkezetek
struktúráját, a kint és bent ellentétpárban rejlő problémakört jár-
ják körül.

augusztus végén zár a MűvészetMalom
eddigi legsikeresebb kiállításainak
egyike, a czóbel, egy francia magyar

című tárlat. a szentendrén most bemutatott
festmények, grafikák között Magyarorszá-
gon ritkán, vagy talán soha nem látott, sőt
frissen előkerült alkotásokat is találhat a
közönség. 

Czóbel élete
czóbel Béla (1883-1976) azon kevés ma-
gyar festőművész egyike, aki már életében
nemzetközi szinten elismerésnek örvendett.
fiatal korától kezdve világpolgárként élt: 19
évesen kezdte meg festészeti tanulmányait
nagybányán, de már 1903-ban beiratkozott
a párizsi julian akadémiára. felismerte az
új festői irányzatok jelentőségét, együtt állí-
tott ki a fauves-okkal, összebarátkozott pi-
cassoval, Braque-kal, Modiglianival,
dunoyer de segonzac-kal, több szállal kap-
csolódott a hollandiai, majd a német kép-
zőművészeti élethez, elsősorban a német
expresszionista művészekkel rokonszenve-
zett. Képeit már fiatal művészként is érté-
kesíteni tudta, voltak, akik kifejezetten
gyűjtőivé váltak párizsban, Hollandiában,
Berlinben vagy az egyesült államokban.  Ka-
landos életútja során többször költözött,

menekült, időnként képeinek nyoma ve-
szett. ennek következtében csupán az
életmű egy részét ismerjük.

200 összegyűjtött festmény
a ferenczy Múzeum ezért eddig példa nél-
kül álló, hatalmas szervezőmunkába kez-
dett, jelentős külföldi és magyar magán-
illetve közgyűjtemények képeit kérte köl-
csön, hogy a lehető legteljesebb módon re-
konstruálhassa czóbel Béla életművét. a
csaknem 200 összegyűjtött festmény, gra-
fika között találkozhatunk a párizsi pompi-
dou Központ, egy neves chicagói
magángyűjtő kincseivel, vagy olyan Hollan-
diában festett alkotásokkal, amelyek 100
éve nem szerepeltek sem magyar, sem kül-
földi kiállításon. 

Záró programok
a kiállítást egész nyáron kísérőprogramok
színesítették. nincs ez másként az utolsó
napokban sem. augusztus 28-án a bor és a
művészet, augusztus 30-án a zene és a fes-
tészet kerül egymáshoz közelebb egy-egy
különleges programon.

augusztus 28-án, csütörtökön 20 órától
Bellák gábor művészettörténész (a Magyar
nemzeti galéria főmuzeológusa), Bujdosó
orsolya sommelier (Bujdosó pincészet) és
Karácsony jános gitáros-énekes (lgt) tár-
saságában egy különleges, formabontó,
borkóstolóval egybekötött tárlatvezetésen
vehetünk részt.
Augusztus 30-án, szombaton 18 órától
zenei utazás és tárlatvezetés a czóbel-kiál-
lításban című rendezvénysorozat negyedik,
befejező része, ahol München, Berlin, párizs,
nagybánya után Kratochwill Mimi művé-
szettörténész, a kiállítás egyik kurátora,
czóbel Béla egykori modellje a művész éle-
tének szentendrei helyszíneire vezet el ben-
nünket. az utazást Karajz júlia zongorajá-
téka teszi teljessé.

Czóbel, egy francia magyar
MűvészetMalom 

Modern és Kortárs Művészeti Központ

2014. május 31. – augusztus 31.

a kiállítás kurátorai: Barki gergely, 
Bodonyi emőke, jurecskó lászló,

Kratochwill Mimi

Augusztus 31-én zár a Czóbel-kiállítás

a laBIrIntUs Ház

a labirintus ház a MűvészetMalom udvarán felépített monu-
mentális installációs rendszer. ez az önálló műalkotás 63 négy-
zetméter alapterületen kialakított valóságos labirintus, melynek
falain a kiállításon látható eredeti művek digitális másolatai 
jelennek meg. a „művészet labirintusát” ezek az egymás mellé
helyezett alkotások sokaságából létrehozott falak alkotják. 
a 610 alkotó (képző-, ipar- és fotóművész) digitalizált munkáival
tapétaszerűen bevont, labirintusfalak izgalmas élményt kínál-
nak a látogatók számára. az installáció-építmény – mintegy
külön életet élve – a projekt bezárása után is helyén marad, 
óriási katalógusként összefoglalva és dokumentálva a már 
lebontott kiállítást. egyes művek többször is megjelennek, 
ismétlődnek ebben a végtelenített kompozíció-struktúrában, 
felerősítve ezzel a látvány karakterét, a labirintus-élményt.
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jeges-festmény a Ferenczy
múzeum birtokában
A Ferenczy Múzeum augusztus 27-én, szerdán 17 órakor mu-
tatja be a múzeum új szerzeményét, jeges Ernő: Mátyás ki-
rály tudósai körében című festményét. 

az 1940-ben készült festmény a két világháború közötti Má-
tyás kultusz egyik késői, igen érdekes és jelentős emléke. a
képzőművészetben elsősorban jeges ernő idézte föl több

művén a kultuszt, illetve Mátyás király alakját. az uralkodót tudósai
körében ábrázoló nagyméretű olajfestmény egyszerre archaizáló-
múltidéző, ugyanakkor nagyon is kortárs, hiszen az uralkodóval
szemben ülő férfi, a történet szerint galeotto Marzio arcvonásai a
híres kultúrapártoló római Magyar Intézet igazgató, kurátor, aka-
démikus gerevich tiborét (1882-1954) idézik, s a körülötte álló tu-
dósok arcmásaiban is fellelhető és azonosítható néhány a kortársak
közül. 

jeges ernő 1917-1918 között a Magyar Iparművészeti főiskola,
majd 1918-1922 között a Magyar Képzőművészeti főiskola hall-
gatója volt, mestere réti István. 1922-1924 között párizsban dol-
gozott, bejáró hallgató volt a julian akadémián, majd festőtársával,
onódi Bélával Barbizonba is ellátogatott. 1931-1934 között a római
Magyar akadémia ösztöndíjasaként olaszországban élt. 1939-ben
tanulmányúton járt svédországban. 1918-ban az ex libris jeligés
pályázaton első díjat nyert.1921-ben a szinyei Merse pál társaság
díját érdemelte ki. 1922-ben a Bicskei Művésztelep jutalmazta dí-
jával, és ez évben részesült a szinyei Merse pál társaság nemes
Marcell utazási ösztöndíjában is. 1936-ban ferenc józsef festészeti
nagydíjjal értékelték tevékenységét.
az 1940-es években számos ösztöndíj, díj, pályázat nyertese: Bala-
toni ösztöndíj; fővárosi fametszet I. díj, fővárosi vízfestmény pá-
lyázat II. díj, eszterházy történeti díj, Boldog Margit képpályázat II.
díj. 
a szentendrei művésztelep (1926) és a szentendrei festők társa-
ságának (1928) egyik alapító tagjaként éveken keresztül dolgozott
a szentendrei művésztelepen. az 1930-as évek végétől kezdve szá-
mos monumentális egyházművészeti munkában vett részt, ekkori-
ban a római Iskola egyik jeles tagjaként is ismertté vált. 
alkalmazott grafikai munkássága is jelentős: tervezett plakátokat,
készített csomagolópapír- és bélyegterveket, emellett könyv- és új-
ságillusztrációkat. 
az 1920-as években festészete érintkezik szőnyi István és a köréje
gyűlt művészek nevével fémjelzett neoklasszicizmussal, majd a

szentendrei korszakában erőteljesebb, expresszívebb lett stílusa. a
harmincas években egyre tudatosabban foglalkozott történelmi té-
mákkal, célja a magyar történelmi festészet megújítása volt. a
quattro- és a cinquecento kompozíciót használta mintaképként, a
korszak itáliai művészetének tanulmányozása fontos volt számára.
1933-1934-ben készült Bakócz tamás bevonulása rómába című
olajfestménye, mellyel 1936-ban elnyerte a székesfőváros ferenc
józsef festészeti nagydíját. 1938-ban a velencei Biennálén az olasz
állam megvásárolta tatai táj című temperafestményét. 
1945 után tájképek, a főváros ostroma idején és utána készült rom-
képek, néhány történelmi kompozíciója, templomi falképei, pla-
kátjai ismertek. több templombelsőt díszítenek falfestményei. 

25 éVES A BARCSAy-DÍj 
Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester
elhunyta után egy évvel barcsay Erzsébet,
barcsay jenő festőművész testvére alapí-
totta meg közérdekű közhasznú felajánlásá-
val. 

2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár lét-
rehozta a Barcsay jenő Képzőművészeti alapít-
ványt, mely a Magyar Képzőművészeti egyetem
által a művészeti anatómia tantárgyban kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható
Barcsay-jutalom mellett – immár attól teljesen
függetlenül – minden évben BarcsaY-díjat
adományoz, egyetemi tanulmányaikat már befe-
jezett, pályakezdő fiatal művészeknek, akik
olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, me-
lyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay jenő

szellemiségét, alkotói következetességét és a
művészet iránt érzett alázatát.
a pályázaton részt vehetnek – határoktól függet-
lenül – mindazok a Kárpát-medencében élő, ma-
gyar ajkú, pályakezdő festőművészek, akik
2014. december 31-ig még nem töltik be 35.
életévüket.
a Barcsay-díjjal oklevél, csíkszentmihályi róbert
szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. a
díjátadással egy időben nyitjuk meg a kitünte-
tett művész(ek) kamarakiállítását. 

PÁLyÁZATI FELHÍVÁS

Barcsay jenő Képzőművészeti alapítvány 2014-
ban rendhagyó módon hirdeti meg BarcsaY-díj
pályázatát. 
a díj alapításának 25. évfordulója alkalmából az
átadó ünnepséget várhatóan decemberben, a
szentendrei MűvészetMalom – Modern és Kor-

társ Művészeti Központban, az eddig a díjban 
részesült minden művészt bemutató időszakos
kiállításban tartjuk meg, a 2014 évi díjazottak
kamarakiállításon mutatkozhatnak be. 
fIgYeleM! a pályázat személyes leadásának,
vagy postára adásának határideje a korábbi
éveknél egy hónappal előrébb került: 2014.
szepteMBer 30., az ez után személyesen 
behozott vagy a későbbi postai bélyegzővel 
érkező pályázatok érvénytelenek.

a pályázatra jelentkezők az alábbi címre nyújt-
hatják be/ postázhatják a portfóliót:
Magyar alkotóművészek országos egyesülete
1055 Budapest, falk Miksa utca 30. fsz. 2.
tel: 1-311-2479, fax: 1-331-9304.
e-mail: titkarsag.maoe@alkotok.hu

részletes pályázati kiírás: www.szevi.hu
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. ScHWEDER JózSEF jógaoktató 06 30 9421 644

HOTEL WATERFROnT 
Szentendre, Dunakorzó 5.

tENISZ
Szappanos Marci Európa 
legjobb 60 játékosa között

szappanos Márton áprilisban a budapesti U16-os
versenyen csak két küzdelmes szettben kapott ki az
európa-bajnok valkusz Mátétól a negyeddöntőben,
majd százhalombattán és cakovecben, a nemzet-
közi versenyeken is a legjobb nyolcig jutott.
Két héttel ezelőtt azonban trnava felé vette az irányt,
ahol a selejtezőből kellett kiharcolnia a főtáblára 
kerülést, és ha már ott volt, akkor egy orosz és egy
német játékost megverve jutott el a negyeddöntőbe,
ahol az 1. kiemelt lengyel Mollal találkozott, akit 3:6,
6:4, 6:3-ra legyőzött. az elődöntőben cseh ellenfele
nem tudott kiállni a meccsre, a döntőben azonban a
8. kiemelt Huber 6:0, 7:6 (8)-tal megakadályozta,
hogy a szentendrei református gimnázium tanulója
megszerezze első tornagyőzelmét, de így is a konti-
nens legjobb 60 játékosa közé került.

Biharvári Péter

FUtÁS
A Pilisi Pegazusok versenyeredményei

június 7. nemzetközi Gyermek Atlétika
verseny Debrecen
zsámár anna (600 m) 8. hely; csuta dorottya
(600 m) 1. hely. dorottya új pályacsúcsot és
új egyéni csúcsot futott, és megválasztották
a verseny legjobb futójának, amiért kitüntető
címet kapott a debreceni sportcentrum ve-
zetőségétől.

június 14., Ausztria, Parndorf nemzetközi
futóverseny
Makray Benedek (U-12, 1100 m) 1. hely;
csuta dorottya (U-12 abszolút, 3300 m) 1.
hely; Murányi Máté (U-14, 3300 m) 3. hely;
Murányi levente (U-18, 3300 m) 1. hely;
Medve csilla (felnőtt, 10 000 m) 1. hely, ab-
szolút 2. hely

június 14., nógrád terepfutó kupa, 5,7
km, korcsoportos
Hódosy Márk 3. hely; csuta albert 2. hely;
simák gergő 1. hely; Hodovánszki csabi 1.
hely; jancskár Ildikó 1. hely

június 15., bSI K@H váltó
pilisi pegazusok váltó 2. hely (csuta
albert,simák gergő, gedeon zsolt)

június 23., bécs, gyermek atlétika
Makray Benedek (1500 m, U-12) 1. hely

június 23. bánk terepfutó triatlon Ob

csuta dorottya (7 km) 1. hely; csuta albert (7
km) 1. hely

június 29., Bécs Wald-Udn Wiesen cUp, kor-
csoportos
Makray Benedek (1 km) 2. hely; Murányi
Máté (1 km) 2. hely; Murányi levente (5 km)
1. hely; simák gergő (5 km) 2. hely; Medve
csilla (5 km) 2. hely; gedeon zsolt (10 km) 1.
hely, egyúttal abszolút 1. hely. a pilisi pega-
zusok csapat összetettben az 1. helyen vég-
zett.

július 5., Köveskál terep kupa, 5 km, kor-
osztályos
simák gergő (1. hely), csuta albert 2. hely;
Murányi levi 2. hely; Medve csilla 1. hely;
csuta dorottya (1. hely); Murányi Máté 1.
hely; jancskár Ildikó 1. hely; Hódosy Márk 4.
hely; zsámár anna 2. hely; rényi-vámos Ben-
degúz 1. hely; rényi-vámos patrícia 3. hely;
Horváth györgyi 3. hely; Hodovánszki csaba
1. hely 15 km-en

július 19., Magyar Köztársaság Szenior
Országos bajnoksága
jancskár Ildikó (800 m) 1. hely, országos baj-
nok!

július 20., Hegyifutó Országos bajnokság
a Futapest kupasorozaton belül, korosz-
tályos, 3,4 km 290 m szintemelkedéssel
csuta dorottya 1. hely; Hódosy Márk 2. hely;
Makray Benedek 1. hely; csuta albert 1. hely;
Hodovánszki csabi 10. hely; jancskár Ildikó
2. hely
(csuta dorottya versenyzőnk indulási jogát a
világbajnokságra a szövetség megvonta,

mivel túl fiatalnak tartják a vb részvételhez.
tudni kell, hogy dorka 9 évesen lett 1. és 2.
helyezett az U19 korcsoportban, aminek kö-
szönhetően kvalifikálta magát a hegyifutó vi-
lágbajnokságra.)

július 27., InOV8 terepkupa
csuta dorka (8,1 km) 1. hely, abszolút 3. hely;
csuta albert (8.1 km) 2. hely szenior

Augusztus 2., XXXI. Tata nemzetközi mi-
nimaraton váltó
pilisi pegazusok női váltó 3. hely (Medve
csilla, csuta dorka, pipicz zsuzsi)
pilisi pegazusok férfi váltó 1. hely (gedeon
zsolt, simák gergő, csuta albert)
14 km egyéni Medve csilla 1. hely (korosz-
tályos)
14 km egyéni gedeon zsolt 6. hely (korosz-
tályos)

Augusztus 3. Szigetmonostor, Gyalogga-
lopp futóverseny
Makray anett (gyerek, 500 méter) 1. hely;
zsámár anna (1 km) 1. hely; Makray Benedek
(1 km) 1. hely; Hódosy Márk (5 km) 1. hely

Augusztus 2., SZUFLA 50 ultrafutó ver-
seny
Hodovánszki csaba (52 km) 1. hely

Augusztus 9., balaton Szólád terepfutó
kupa Futapest
simák viki (200 m) 1. hely; csuta dorka (4
km) 1. hely; simák gergő (4 km) 1. hely;
csuta albert (4 km) 2. hely; Hódosy Márk (4
km) 1. hely; zsámár anna (12 km) 1. hely; Ho-
dovánszki csabi (21 km) 2. hely
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ÚSZÁS
Szezonzáró FUnRE Országos úszóverseny
Augusztus 3-4., Székesfehérvár, csitáry uszoda

a felkészülési idényt záró fUnre’14 országos Úszóversenyt a
hétvégén rendezte a Hullám91 Úszóegyesület karöltve a MÚsz
vidékbizottságával és a fejér megyei Úszószövetséggel. 26 ma-
gyar egyesület – köztük 4 fővárosi elitklub – 143 sportolója min-
tegy 800 nevezéssel mérette meg magát és a nyári napközis
rendszerű edzőtáboros felkészülések után; a csúcsformát a sze-
zonzáróra próbálva időzíteni.

pest megyét négy klub képviselte, szentendre városát a Kossuth
se hatfős versenyzői gárdája. fiataljaink remekül szerepeltek:
20 egyéni csúcsot, 12 városi rekordot jegyeztek és az éremter-
més is bőségesnek mondható: 4 arany-, 1 ezüst-, 7 bronzérem-
mel a csapatverseny élmezőnyében végeztek. legered-
ményesebb úszónk: tuscher attila ’97 minden versenyszámá-
ban a pódiumon állt,  3 arany- és 2 bronzérem tulajdonosa lett.
a kossuthos úszók a verseny után megkezdték a megérdemelt
nyári pihenőjüket, és augusztus utolsó napjaiban kezdik a fel-
készülést az év végi medencés maratoni oB-re, ahol még 2014-
es bajnoki pontok megszerzésének reményében állnak rajtkőre.
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ADÁSVétEl
vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjtemé-
nyeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvé-
nyeket. tel. (26) 385-387.

Új és újszerű, 40–44 méretű női ruhák, táskák
stb. 500 ft/darab áron elvihetők. Üzletelők ne
hívjanak! tel. 06-30-992-82343.

196x100x52 cm-es cseresznyeszínű szekrény 
7500 ft-ért, 70x70 cm-es fekete asztal, 2 db fe-
kete bőr design székkel 8000 ft-ért eladó. a búto-
rok újszerűek, hibátlanok. tel. 06-30-992-8343.

ÁllAt
figyelem! dr. schumiczky gábor állatorvos rende-
lője június 15-től a szentlászlói út 77. szám alá
költözik. tel. 06-30-415-9060.

ÁllÁSt KERES
40-es mobil háziasszony takarítást vállal. tel. 06-
70-277-9955.

Megbízható, 38 éves nő több éves gyakorlattal ta-
karítást vállal szentendrén. tel. 06-20-923-9488.

ÁllÁSt KÍNÁl
visegrádon, a gulyás csárdába gyakorlott felszol-
gálót keresünk. tel. 06-20-960-7833.

30 üzemelő szentendrei vendéglő keres felvételre
pultost és felszolgálót. tel. 06-20-980-9274, 06-
20-340-5706.

a szentendrei agy tanoda Magyar-angol Két taní-
tási nyelvű általános Iskola angolszakos tanítót
keres, főállásban, határozatlan szerződéssel. 
feltétel: angol nyelvi tanítói diploma, releváns
gyakorlat. az önéletrajzokat, valamint diploma-
másolatokat az alábbi e-mail címre várjuk: titkar-
sag@agytanoda.hu. telefonos érdeklődés
augusztus 1-jétől a 06-70-774-2862-es számon.

Kisebb kőműves és kerti munkára keresek szak-
embert szentendrén. tel. 06-20-967-8626.

Megbízható takarítónőt keresek. tel. (26) 816-091.

szentendei étterembe szakåcsot és főzni tudó ké-
zilányt felveszünk!!! tel. 06-20-999-5665.

szentendrei étterembe pizzához és lángoshoz
értő munkaerőt keresünk. tel. (26) 311-175, 06-
20-958-8701, 06-20-945-5491.

EZOtéRIA
tisztánlátó szeretettel várja! sorselemzés, ener-
giafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan. www.le-
leklato.eoldal.hu. tel. 06-30-605-7199.

EgéSZSég
Körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt. tanácsa-
dás. tel. 06-30-340-1392.

érszűkület kezelése széndioxod-fürdővel. nehézjá-
rás, görcs, hidegérzet esetén próbálja ki a Ma-
fetta-kezelést. tel. 06-30-340-1392.

KIADÓ lAKÁS
szentendrén egyszobás lakás kiadó. tel. 06-30-
340-1392.

1 fő részére albérlet kiadó. tel. 06-30-854-2277.

szoba, konyha, fürdőszoba kiadó. tel. 06-30-662-
1266.

Hosszú távra bérelnék legalább kétszobás, bútoro-
zatlan házat vagy házrészt. Belváros, szamárhegy
előnyben. tel. (26) 718-003, 06-70-258-8562.

a püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es lakás
kiadó. tel. 06-20-997-0671.

szentendrén, kertes házban külön bejáratú szoba
kiadó. Mindenhez közel. tel. 06-20-242-0927.

Kertes ház külön bejáratú, komfortos lakrésze
kiadó max. 2 fő részére. tel. 06-20-514-6588.

lAKÁS, INgAtlAN
Műtermes családi ház eladó szentendrén, a pa-
takparton, a belvárosban, a piactér felett. Kis
belső kerttel, két bejárattal rendelkezik. Össz-
komfortos, 20 éve újították fel. a ház 147 nm, a
telek 250 nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, pince van.
Irányár: 39 millió ft. Ingatlant beszámítok. tel.
06-30-540-5639.

Kertes házi lakások (40-180 nm-esek, igény szerint)
190 000 ft/nm áron eladók. tel. 06-30-949-6456.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek szép kör-
nyezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár: 11
millió ft. tel. 06-30-605-7199.

OKtAtÁS
Művészi torna tanfolyam indul a dunaparti Műve-
lődési Házban (dunakorzó 11/a.) hétfőn és szer-
dán 16.00 és 18.30 közötti időpontokban.
Beiratkozás szeptember 3-án és 4-én a dMH-ban.
további felvilágosítás: 06-20-416-9136.

Matematika- és kémiatanítás hatékony, jól bevált
módszerrel. tel. 06-70-617-1375.

Matematika-korrepetálás, érettségire felkészítés
nagy tapasztalattal a Belvárosban. tel. 06-30-
642-3379, (26) 313-928.

Képzőművész tanár rajztanítást, érettségire-felvé-
telire való felkészítést vállal nagy tapasztalattal a
Belvárosban. tel. 06-30-617-6750.

SZOlgÁltAtÁS
pedikűrös házhoz megy szentendrén. Manikűr,
thai talp- és lábmasszázs referenciával. tel. 06-
20-514-3323.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-, ácsmunka! tel.
06-70-578-1468.

építés-felújítás! vállalok lakásfelújítást, homlok-
zatszigetelést és teljes körű kivitelezést referenci-
ával és garanciával. nova-park Bt.,
06-20-341-4585.

• fotoxlstúdió • 
• 06-30-631-7811 •
•  www.fotoxl.hu •

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő
javítása. tel. (26) 788-367, 06-30-950-4187,
Mezei sándor.

tÁRSKERESŐ
44 éves, káros szenvedélyekről mentes férfi meg-
ismerkedne korban hozzáillő, szerény, házias
hölggyel komoly kapcsolat céljából. tel. 06-20-
325-4069.

üDüléS
Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő részére
(5000 ft/éj) kiadó. tel. 06-20-494-2550, 
hevizi-apartman.hu.

üZlEt
szentendrén, iparterületen bejáratos 50 nm faáru
üzlethelyiség kiadó, készlettel vagy készlet nélkül.
tel. 06-70-408-3416.

szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap – Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Kiadó: szentendrei Kulturális Központ nonprofit Kft. • felelős kiadó:  dr. Kálnoki-gyöngyössy Márton igazgató  

szerkesztőség: 2000 szentendre, dumtsa jenő u. 22. (tourinform épülete) • tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647 • e-mail: szevi@szentendre.hu 
felelős szerkesztő: Kempf Károly Ignác  • Munkatársak: németh erika, széles nóra 

lapzárta: hétfő, 12 óra • Hirdetések felvétele: Borbély edit 20/911-3232, hirdetes@szentendre.hu.  apróhirdetések felvétele: a szerkesztőségben 
dumtsa jenő u. 22. (tourinform épülete), hétfőn, kedden 9–17-ig • apróhirdetést a megjelenés előtti keddig fogadunk el.   

nyomda:  pharmapress  1037 Budapest, vörösvári út 119-121., felelős vezető: dávid ferenc 
Index:  pfH/88/1987  Issn 0239-068X  • www.szevi.hu
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A város hírportálja!

www.szevi.hu
Új e-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu

Apróhirdetések: www.szevi.hu

szentendrén, a Bükkös-patak part-
ján romantikus, erdei levegőjű 
(autóforgalom-mentes) „kis birtok”
eladó. nyugalmas „sziget” a zajos 
világban, mégis rövid sétára az óvá-
rostól. telek: 2050 nm, ház 200 nm
(kandallók, szauna, gőzkabin). 
Irányár: 115 millió ft. tel. 06-30-
558-0775.
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tegyük közösen még szebbé Szentendrét!

Ilyen volt... ...és ilyen lett

A művészeti tanács felhívása
a Művészeti tanács elnöke, lehoczky jános, és a város főépí-
tésze, aba lehel arra kérik a város lakosságát, hogy csatla-
kozzanak az általuk kezdeményezett próbáljuk meg rendbe
tenni a várost! akcióhoz, melynek lényege, hogy vegyük észre
és természetesen szüntessük meg azokat a városképet el-
csúfító problémákat, amelyek odafigyeléssel, kevés anyagi rá-
fordítással megszüntethetők, megoldhatók, s általuk szebbé,
rendezettebbé tehetjük a várost.

arra kérnek mindenkit – lakosokat, bérlőket, üzlettulajdono-
sokat –, hogy közvetlen környezetükben, a házuk, üzletük előtt
tartsanak rendet. ebbe beletartozik többek között a járda

rendbetétele, a fűnyírás, a gazolás, az omladozó vakolat, a sza-
kadt ereszcsatorna megjavítása, esetleg virágültetés. az in-
gatlanok előtti terület rendben tartása egyébként – a városi
köztisztasági rendelet szerint – kötelessége is minden ingat-
lantulajdonosnak.

a kezdeményezők abban bíznak, hogy a jó példát látva egyre
többen csatlakoznak majd az akcióhoz, és egyre többen érzik
szívügyüknek városunk rendbe tételét. akik fotót küldenek be
a szerkesztőségbe a korábbi és a rendbe tett utcarészletről,
azt lapunkban szívesen megjelentetjük.

várjuk fotóikat, és kérjük, járjanak nyitott szemmel, hiszen sok
apró lépéssel nagyot léphetünk előre.

Sorozatunkban – melyben a Művészeti Tanács kezdeményezte várost rendbe tevő akció eredményeiről írunk – már
beszámoltunk  a Városháza előtti téren és a czóbel parkban történt pozitív változásokról. 

legutóbb a fő téren lévő, korábban kávézóként üzemelő épületnél történtek javítások. több mint egyéves probléma volt, hogy
az épület egyik sarkán a vakolat nagy felületen leomlott. ezen kívül a rossz állapotban lévő cégér és egy régi napernyő csonkja
csúfította az utcaképet közvetlenül a fő tér mellett. a vszn zrt. munkájának köszönhetően most már nem kell miattuk szé-
gyenkezni, a cég munkatársai ugyanis a vakolatot kijavították, a cégért leszerelték és a napernyő maradványát is elvitték.


