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A molinón: 
Pesti Balázs 

Pesti Balázs a Szentendrei
Kinizsi Honvéd Sportegye-
sület teniszezője, korosz-
tályában országos bajnok, 
a Magyar Nemzeti Váloga-
tott tagja. 

13. oldal

A molinón: 
a Szentendre 
Táncegyüttes 
gyermekcsoportja

A táncegyüttes egyik 
vezetőjével, Kocsis Enikő
koreográfussal 
beszélgettünk.

12. oldal

éS vidéKe

Március 2-3: Szentendrei Karnevál
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általános segélyhívó – 112

Mentők – 104

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

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

rendőrség – 107

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

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

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

dMrv +36 27 511 511
elMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
éMáSz hibabejelentés: 06-80-42-43-44
TiGáz +36 26 501 100  
Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198  
fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 25.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

Tourinform Szentendre +36 26 317 966  

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

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

Gyógyszertári ügyelet    
Szentendrei gyógyszertárak 2ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 Ft
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-
óráig), este 9-órától ügyeletes:
Hétfő ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u.1.  T:500-248
Kedd Szent endre Gyógyszertár
Kanonok u.4.  T:310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11.  T:505-779
Csütörtök vasvári Patika
Sas u.10.  T:303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy.u.20. T:319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u.33.   T:787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva  7-21-ig  
Kálvária u.33.   T:787-796
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
február 17. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u.33.   T:787-796
február 24. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11.  T:505-779

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

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

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

KÖzéleTi éS KulTuráliS lAP 
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 
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Solymosi Heléna ügyvezető   
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Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 
Lapzárta: február 15. 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
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Szentendre 
éS vidéKe

álláspályázat

A dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
intézmény pályázatot hirdet óvodai és is-
kolai szociális segítők munkakör betölté-
sére határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőben.

Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998 NM rende-
let 2. melléklete szerinti képesítés, család- és
gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett
tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok), B-kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)
15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó
személye esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális
munkás, szociálpedagógus, család- és gyermek-
jóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapaszta-
lat, helyismeret, legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat, saját személyautó.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
címére (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megne-
vezését: óvodai és iskolai szociális segítők. Elekt-
ronikus úton Bognár Judit részére:
szcsaladsegito@gmail.com

További információ: Bognár Judit, 06 20 512 9822

Örömkoncert az érettségizőknek
A Bohemian Betyarsra érkezett a legtöbb voks azon a szavazáson, melyet a városi honlap
indított, hogy kiderüljön, három közül melyik együttest hallgatnák a legszívesebben a vég-
zős diákok a sikeres érettségi után. Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezdeményezé-
sére, a lokálpatrióta program részeként Hurrá! címmel örömkoncertet szervez az
érettségizőknek a város 2019. június 22-én.
Az idén érettségizőknek tervezett koncertet három lehetséges előadóval hirdette meg a
város. A leendő érettségizőket arra kérték, szavazzanak, melyik együttest hallgatnák leg-
szívesebben a sikeres vizsga után.
A több mint 200 beérkezett szavazat közül 122 voksot a Bohemian Betyars kapta, így az
érettségizők örömkoncertjén ők zenélnek majd 2019. június 22-én szombaton 20:00 órai
kezdettel a Duna-korzón.
Addig is eredményes felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk a diákoknak!
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Burkolatfelújítással és szegélyezéssel újul meg az erdélyi, a Kun, az
Avar és a Botond utca. A munka februártól várhatóan áprilisig tart.

Az útburkolatok és a szegélyek rossz állapota miatt teljes útfelület-fel-
újítás, a pályaszerkezet részleges megerősítése és a csatlakozó kapu-
beállók átépítése kezdődik el februárban az Erdélyi, a Kun, az Avar és
a Botond utcában. A kivitelezés az időjárástól függően előreláthatólag
áprilisban fejeződik be.
Kun utca – útépítés – 17.556.520 HUF + áFA.
Erdélyi út – útépítés – 10.690.880 HUF + áFA.
Avar út – útépítés – 14.621.730 HUF + áFA.
Botond utca – útépítés – 11.248.460 HUF + áFA.
A beruházást a város saját forrásból finanszírozza. A munkák kivitele-
zője a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
A felújítás során forgalomkorlátozásra lehet számítani, ezért kérik az
itt élők és erre közlekedők megértését és türelmét!

Burkolatfelújítások

Szentendre város polgármestere az SzMSz
alapján az alábbi forgalomtechnikai változta-
tásokat rendelte meg a városi Szolgáltatótól:

• Megállni tilos jelzőtáblák kihelyezése 
november 15-től március 15-ig kiegészítő táb-
lával, valamint a gyalogosok védelme érdeké-
ben tábla kihelyezése a Barackvirág utcában;

• Zsákutca tábla kihelyezése a Perc közben;

• forgalomlassító küszöb telepítése a Vásár-
helyi Pál utcában;

• közlekedési tükör kihelyezése a Törökvölgyi
úton;

• kötelező megállás helyét jelző vonal és STOP
felirat felfestése az Avar utca – Római sánc
utca sarkon;

• fehér színű „X” burkolati jel felfestése a Kan-
kalin utcában

• 2 db forgalomlassító küszöb telepítése a
Bimbó utcában;

• kötelező megállás helyét jelző vonal és STOP
felirat felfestése a Pomázi úton;

• Megállni tilos jelzőtáblák kihelyezése a Csa-
bagyöngye utcában.

forgalomtechnikai változások Szentendrén

elkészült 
a közvilágítás sűrítése
Határidő előtt elkészült, és a tervezettnél
több utcában, több új lámpatest felszere-
lésével zárult a közvilágítás pontszerű sű-
rítése a városban.

A határidőnél hamarabb befejeződött a
közvilágítás pontszerű sűrítése Szentend-
rén. Az eredetileg tervezett 106 darab 
helyett, a kivitelezés közben érkezett la-
kossági igényeket is figyelembe véve, ösz-
szesen 121 lámpatestet szereltek fel a
meglévő közvilágítási oszlopokra több
mint 50 utcában.

A kivitelező január 10-én kezdte meg a
munkát, aminek befejezését február vé-
gére tervezték. A fejlesztés azonban keve-
sebb mint egy hónapon alatt elkészült.
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eladó ingatlan

Szentendre város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlanok egyben történő értékesítésére: 

Cím: Szentendre 7298 hrsz., 7299 hrsz. (Bíbor utca)
Terület: 1.336 m2, 1.989 m2 összesen: 3.325 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett, beépítet-
len terület
övezeti besorolás: Üh/1
Bruttó induló (licit) ár 18.450.000 Ft, 27.470.000 Ft
összesen: 45.920.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. március 05.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tar-
talmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és innen tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Szentendre város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére:

Cím:   Szentendre, 6754 hrsz.
Telek területe: 1.354 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:  kivett, beépítet-
len terület
övezeti besorolás: Üh/1
Bruttó induló (licit) ár: 14.530.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3., I.
emelet) február 28. 10 óra 00 percig kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tar-
talmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes ol-
dalról tölthető le. 
Tájékoztatás telefonon: (27) 785-088

Szentendre város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére:

Cím:   Szentendre, 6757/1 hrsz.
Telek területe: 1.637 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:  kivett, beépítet-
len terület
övezeti besorolás:  Üh/1
Bruttó induló (licit) ár: 18.925.000 Ft
Pályázati biztosíték:  1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3., 
I. emelet) február 28. 9 óra 00 percig kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tar-
talmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes ol-
dalról tölthető le. 
Tájékoztatás telefonon: (27) 785-088

állás

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet városi rendész feladatok el-
látására. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2019. február 15.

A Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal pályáza-
tot hirdet városi rendész feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
felhasználói szintű MS Office
érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai-
ról szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti
közszolgálati szakképzettség, pl: személy- és vagyo-
nőr, fegyveres biztonsági őr, közterület-felügyelő, ka-
tasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés,
büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség,
szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés meg-
kötése mellett közterület-felügyelői szakképzettség
megszerzése
B kategóriás jogosítvány
a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztiszt-
viselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy bün-
tetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség

A jelentkezéshez csatolni kell:
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai
önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettségek és
egyéb szakképesítések másolata, nyilatkozat arról,
hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szentendrei, kistérségi helyismeret
közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkor-
mányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellá-
tása
A városban működő térfigyelő kamerák kezelése
Bérezés: a jogállásra a Közszolgálati tisztviselők jog-

állásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiak-
ban: Kttv.), a köztisztviselők illetményéről, valamint a
köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és tá-
mogatásokról szóló 17/2010. (V.14.) ör. vonatkozik,
melyek szerint az illetménykiegészítés felsőfokú vég-

zettség esetén 30%, középfokú végzettség esetén
10%, továbbá a Kttv. 133. § (3) bek. szerinti +50% illet-
ménykiegészítés, illetve a 235. § (1) bek. alapján sze-
mélyi illetmény adható.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. február 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. feburár 28.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal.
Munkavégzés helye: Szentendrei Közös önkormány-
zati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy
személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös ön-
kormányzati Hivatal címére (2000 Szentendre, Város-
ház tér 3.), vagy a allas@ph.szentendre.hu e-mail
címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megnevezését: városi rendész
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Bella Péter szolgálatvezető nyújt a 20/943-7939-es te-
lefonszámon.

pályázat

Segítség a nehéz sorsú 
gyerekeknek

Kedves szentendrei családok!

Régóta foglalkoztat egy elképzelés, mely-
nek megvalósításához a segítségüket
kérem.
Arra gondoltam, hogy szentendrei családok
olyan nehéz sorban élő gyerekeket nyaral-
tassanak, akik a saját gyerekükkel, esetleg
unokájukkal közel egyidős és azonos
nemű. A nyaraltatás célja pedig nemcsak a
pihenés, kikapcsolódás lenne, hanem első-
sorban az, hogy a rosszabb körülmények
között élő kisgyermekek számára kitágul-
jon a világ, és lássák, hogy máshogy is
lehet élni, nemcsak olyan körülmények kö-
zött, amilyenek között ők most vannak. És
rájöjjenek, hogy ebből a helyzetből a tanu-
lás jelenti a kivezető utat. Hosszú távon
nem egyetemi képzés a cél – bár az sincs
kizárva –, hanem inkább egy szakma meg-
tanulása, amiben ha szorgalmasan dolgoz-
nak, akkor jobb életet tudnak biztosítani a
maguk és családjuk számára. Tehát hang-
súlyozom, a vendéglátás célja elsősorban
az, hogy rádöbbentsük és motiváljuk a gye-
rekeket a feladatukra, hogy rátaláljanak a
nehézségekből kivezető útra.
Már felvettem a kapcsolatot Ritók Nórával,
az Igazgyöngy Alapítvány vezetőjével, 
akivel közösen dolgoznánk ki az együtt-
működést. Ehhez viszont fontos lenne tud-
nunk, hogy vannak-e érdeklődő családok,
partnerek, akik szívesen részt vennének a
programban, és vállalnák a gyerekek nya-
raltatását, a velük való törődést.
A szentendrei önkormányzat a szállításban
tudna segítséget nyújtani, én pedig a nya-
raltatás megszervezésében segítenék. 

Várom véleményüket, válaszukat: 
Szegő Eta, (26) 318-759
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Házhoz menő
lomtalanítás
A városi Szolgáltató Nzrt. a korábbi gyakor-
lathoz hasonlóan a lakossági előfizetők ré-
szére évente egy alkalommal házhoz menő
lomtalanítási lehetőséget kínál.

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a csa-
ládi házas partnereinknél az ingatlan elé kiké-
szített, háztartásban feleslegessé vált
lomhulladékokat gyűjti össze és szállítja el.
Szállítási igényüket 2019. február 1-től a Vá-

rosi Ügyfélszolgálaton jelezhetik, személye-
sen a Szentendre, Duna korzó 25. szám alatt,
telefonon a 06-26-300-407-es telefonszá-
mon, vagy elektronikusan az ugyfelszolga-
lat@szentendre.hu email címen. A beérkezett
igények teljesítését 2019. március 18-tól
kezdi meg a VSz.

Társasházak esetében megkérjük ügyfelein-
ket, hogy a lakóközösség igényeit egyeztetve,
megrendelésüket a közös képviselőn keresz-
tül juttassák el ügyfélszolgálatunkra. A lom-
hulladékot az előzetes időpont egyeztetést
követően a megbeszélt napon legkésőbb reg-
gel 6 óráig kell kikészíteni.

A lomok kihelyezésének 
módja

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, jár-
műveinkkel jól megközelíthető közterületre
helyezzék ki, ami maximálisan 2 m3 lehet. Kér-
jük, hogy a kihelyezett hulladék ne akadá-
lyozza a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az
esetleges többletmennyiséget munkatársaink
fényképfelvétellel igazoltan továbbítják a vá-
rosi Közterület-felügyelet felé.

A limit mennyiség felett otthagyott hulladék
eltakarítása a megrendelő feladata, ennek el-
maradása szabálysértési eljárást vonhat
maga után. A kisméretű hulladékot bekötözött
zsákokban kérjük kihelyezni.

Kérjük, hogy ne helyezzenek ki lomtalanítás-
kor:
• a háztartásokban naponta képződő kommu-
nális hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevé-
kenység következtében keletkező hulladékot
• veszélyes hulladékot (festékmaradék, olaj,
fénycső, akkumulátor stb.)
• elektronikai készülékeket (tv, hűtő, gáztűz-
hely)
• építési, bontási törmeléket (sitt), ideértve az
ablaküveget is
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut, földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag
és fém hulladékot
• gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb
járműalkatrészeket.
A fenti hulladékfajták a hulladékudvarban
(2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.) adha-
tók le.

A lomok elszállítása

Az elszállítás gyűjtőjárattal, nap közben, több
helyszínen, folyamatosan történik. Ennek el-
lenére a begyűjtés szervezése miatt kérjük,
hogy legkésőbb reggel 6 óráig készítse ki az
előzőekben jelzett információk szerint a lom-
hulladékot. Köszönjük, hogy ezzel is segíti a
zökkenőmentes szolgáltatást és a környezet-
tudatos szemlélet terjedését!

FŐVáROSI KöZTERÜLET-FENNTARTó NZRT.
VáROSI SZOLGáLTATó NZRT.
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vágd zsebre az irodalmat!
– már Szentendrén is
első vidéki helyszínként, a szentendrei Hév-állomáson kerül átadásra
2019. február 14-én délután 15:00 órakor a 8. PoKeT könyvautomata,
amelyből kortárs és klasszikus irodalmi műveket vásárolhatnak majd
a járókelők okostelefon méretű zsebkönyv formájában.

A Sztalker Csoport által életre hívott olvasásnépszerűsítő, közösség-
építő projekt részeként február közepétől már Szentendrén is bárki hoz-
zájuthat 990 Ft-ért – akár egy bankkártyaérintéssel – a kortárs és
klasszikus irodalom műveihez. A „cola-automatákból” átalakított zseb-
könyvautomatákba Grecsó Krisztián irodalmi vezetésével bekerült 11
alkotás között többek között elérhető lesz Molnár Ferenc: A Pál utcai
fiúk és Szerb Antal Utas és holdvilág című alkotása csakúgy, mint Exu-
péry kis hercege vagy Hrabal: Gyöngéd barbárok című könyve.
Vecsei H. Miklós színművész, a kezdeményezés egyik alapítója úgy
nyilatkozott, hogy kiemelt prioritásként kezelik, hogy a tavalyi évben
sikeresen debütált projekt 2019-ben már ne csak a fővárosra koncent-
rálódjon, hanem az ország minél több településén elérhető legyen.
Ezért is jelentett számukra külön örömet, amikor a megkeresésükre
Szentendre azonnal igent mondott. 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester azt is hozzátette, hogy azért álltak
be támogatóként a projekt mellé, mert az ötletgazdákhoz hasonlóan
ők is úgy látják, hogy az olvasás sokat segíthet abban, hogy a közleke-
dés üresjáratait sikerüljön értékes és érdekes pillanatokkal megtölteni,
ráadásul ez a kezdeményezés külön hangsúlyt fektet arra, hogy a fia-
taloknak is megmutassa könyvek szerethetőségét az online világ ér-
vényes alternatívájaként.

A köszöntők elhangzása után Merker Dávid, a Hosszúlépés. Járunk?
társalapítójának tolmácsolásában bejelentésre kerül az előkészülőben
lévő Szentendrei randitérkép is, amelyet a budapesti alapötlet tovább-
dolgozása nyomán – a könyvautomatát örökbe fogadó – Szentendre
és Térsége TDM a Hosszúlépés. Járunk? és a POKET Zsebkönyvek
csapatával közösen valósít meg, valamint a Bálint nap apropóján  a
szervezők számos apró meglepetéssel is készülnek majd az érdeklő-
dők számára.

Részletes program:
A vendégeket üdvözli: Vecsei H. Miklós színművész
Köszöntőt mond: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
Közreműködik: Szczuka Panka, ének
A projekt támogatói: Szentendre Város önkormányzata, a Szentendre
és Térsége TDM és a MáV-HéV Zrt.

További információ a POKET zsebkönyvekről a https://poketonline.hu/
oldalon található.

2019. március 15.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc lezárásának 170. év-
fordulóján a már hagyományos huszárok és katonazenekar vezette
menettel kezdődik a városi ünnepség március 15-én.

Szentendrére a  Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tagjai, ún. 
Miklós-huszárok jönnek, akik a Czóbel parkban várják az érdeklődő-
ket a menet előtt huszármustrára, ismerkedésre.
A menet a korábbiaktól eltérően egy órával korábban, azaz 9.30-kor
indul majd a Fő térre a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia zene-
karának vezetésével.
A 10.00 órakor kezdődő műsorban élvezhetjük a Dunazug Együttes
zenéjét, gyönyörködhetünk szép magyar táncokban, és hallhatjuk
majd a Filibili énekkart, illetve a kicsiket együtt énekelni. 
A már jól bevált diákszónok mellett Verseghi-Nagy Miklós, a város
polgármestere fog ünnepi köszöntőt mondani. További közreműkö-
dők: Karácsony János (James) és a Musica Beata énekkar Bokor
ágnes vezényletével, a műsor moderátora Török Olivér.

A Fő téri programot követően a Petőfi-szobornál, a Templomdombon
a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szervez koszorú-
zást, az egyesület elnöke, Kun Csaba önkormányzati képviselő ve-
zetésével.

Délután 14.00 órakor Zakar ágnes képviselő asszony szervezésében
a Vasvári-szobornál is lesz megemlékezés. Közreműködnek: a Ze-
neakadémia Bartók Béla Gyakorló Szakgimnázium Citeraegyüttese
(Lászlófi Radna, Thoma Noémi, Töreky Borbála és Kiss Nimród), az
Izbégi általános Iskolából Herber ágota tanárnő tanítványai, beszé-
det mond: Huba Antal egyetemi tanár.
A korábbi szokásoktól eltérően a Petzelt József sírjánál szervezett
koszorúzás előző napon, azaz március 14-én lesz. A Váci Szakkép-
zési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
jával közösen szervezett programon a megemlékezés koszorúit
helyezik el a város intézményeinek és egyesületeinek képviselői, ün-
nepi köszöntőt énekes Rita, az iskola igazgatója mond.

Szentendre Város önkormányzata idén is szeretettel vár minden
szentendrei polgárt, ünnepeljünk együtt!
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isten éltesse Anna nénit!
franyó Józsefné, Anna néni 2019. január 17-én töltötte be 90 életévét.
Ahogy már hagyomány Szentendrén, a város szépkorú polgárát Pet-
ricskó zoltán alpolgármester kereste fel otthonában, s köszöntötte
születésnapja alkalmából. 

Anna néninek szép nagy
családja van: 3 gyermeke,
6 unokája és 12 déduno-
kája született. A születés-
napi köszöntésen fia és
lányai is részt vettek há-
zastársukkal. A város al-
polgármesterét meleg,
szeretetteljes fogadtatás-
sal, finom süteményekkel
várták. 
Anna néni Pilisszentlász-
lón született, és 1999-ig
ott is élt, akkor költözött át
városunkba. Eleinte cse-
lédként dolgozott, ezt kö-
vetően Szentendrén, majd
Budapesten vállalt munkát,
de sajnos 47 évesen leszá-
zalékolták egészségügyi
problémák miatt.
Még a korai évekből me-
sélt el Anna néni egy érde-
kes emléket, amikor
cselédként dolgozott. Vi-
segrádon, Láng László er-
dőmérnöknél szolgált,

akinél gyakori vendég volt Horthy Miklós kormányzó és kísérete. Egy
ilyen vendégeskedés, vadászat alkalmával Horthy 5 pengőt csempé-
szett Anna néni cipőjébe, megköszönve ezzel a fényesre suvickolt ci-
pőket és a finom ebédeket, vacsorákat, amivel mindig elhalmozta őket!
Manapság még mindig legkedvesebb időtöltése az olvasás – szem-
üveg nélkül! Szeret hímezni, a tűbe olyan fürgén húzza be a cérnát, mint
a húszévesek. Szereti a finom, téli ételeket, a sztrapacskát, a bablevest,
a töltött káposztát és a kocsonyát. 
Anna néni 61 évet élt boldog, szeretetteljes házasságban, és ezt több-
ször meg is erősítette, hiszen életében háromszor mondta ki a boldo-
gító igent ugyanannak a férfinak: az esküvőn, a 25. és az 50. házassági
évfordulón.

Az idei programok a hagyományéltető Bálint-
nappal kezdődnek a Városháza dísztermében.
Újra Szentendrére látogat Bedő Imre, a Férfiak
Klubja alapítója, író-olvasó találkozón vár min-
denkit Karinthy Márton író és Kondor Katalin
újságíró, valamint előadást hallgathatunk 
A keresztény házasság alapjai címmel Márfi

Gyula érsekkel, Hidegkuti Gergellyel pedig a Wi-
netrek-sorozatban a házas borokról. Ebben az
évben is lesz Kreátor foglalkozás a kreatí-vak-
nak, Házaspárok Hétpróbája az elszántaknak,
és ismét várnak minden párt a szentendrei 
piacra  február 16-án, szombat délelőtt 11 órára,
ahol egy flashmob keretében meglephetik egy-
mást egy szál rózsával és egy kedves mondat-
tal! Szintén szombaton, este, a IV. Szentendrei
Jelmezbálon a párok táncba lendülhetnek a
remek zenére, s megnyerhetik a jelmezversenyt
és a tombola főnyereményét! A Házasság
Hetén nemcsak a boldogságban, de a V8 uszo-
dában is úszkálhatnak a párok, ahol egy belé-
pőjeggyel ketten relaxálhatnak, s vezethetik le
a sok-sok élményt.

További infók:
www.szentendrebaratai.hu
www.facebook.com/szentendrebaratai
Programsoroló lapunk hátoldalán.

Házasság Hete programajánló
A Szentendre Barátai egyesület szervezésében 2019. február 10-17. között újra Házasság Hete Szentendrén!

19. levente Gála
Tavaszváró koncert február 16-án, szombaton este 7 órától a Péter-
Pál templomban.
Támogatói jegyek előzetesen válthatók a vujicsics Tihamér zene-
iskolában, a Tourinform irodában, a Szent András, a rákóczi és az 
izbégi iskolában.

Házaspárok Hétpróbája

Idén ismét megrendezésre kerül Szent-
endrén a Házaspárok Hétpróbája című
kapcsolatépítő játék, melyen tavaly közel
100 házaspár vett részt. Várjuk azokat a
párokat, akik kapcsolatuk erősítéséért szí-
vesen kedveskednének egymásnak közös,
felejthetetlen élményekkel. Az útlevelek (a
feladatokkal) átvehetők a Házasság Hete
programjain (február 11-től) vagy a Tourin-
form irodában (Szentendre, Dumtsa Jenő
u. 22.).
További információkat az útlevélen olvas-
hatnak. Szeretettel várunk minden játékos
kedvű házaspárt!

SZENTENDREI KERESZTELŐ 
SZENT JáNOS PLéBáNIA
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Biblioterápia
A Szentendrei Járás egészségfejlesztési iroda Biblioterápiás Klubja január 31-én 
rendezte első alkalmát a Szentendre efi irodában.

A foglalkozásokat vezeti: Horváth Judit pszichológus, magyartanár, biblioterapeuta, Kozma
Orsolya pszichológus, Lehosik Marianna pszichológus, biblioterapeuta.
A klub kéthetente működik, minden alkalommal egy-egy irodalmi műalkotás (novella, regény,
vers, könyvrészlet) felhasználásával történik a beszélgetés.
Jelentkezni a +36 26 777-015-ös telefonszámon, vagy az efi@szeirendelo.hu email címen,
a név és telefonszám megadásával lehet.

További EFI-programok, infók: http://efi.szentendre.hu/

Sürgősségi ellátás
SzedláK MiKlóS előAdáSA

Szeretettel várnak mindenkit a Szentendre
és Vidéke Praxisközösség következő elő-
adására a Regionális Környezetvédelmi
Központba (REC, Szentendre, Ady Endre út
9.) 2019. február 13-án 18 órakor. Előadó:
Szedlák Miklós sürgősségi szakorvos,
oxyológus.

A sürgősségi ellátás a focihoz hasonló: a
pályán lévőkön kívül mindenki ért hozzá.
De honnan ez az érdeklődés? Miért jut va-
laki gyorsan ellátáshoz, miért kell másnak
órákon át várakoznia? Miért mondják,
hogy a sürgősségi ellátás a legigazságo-
sabb orvosi szolgáltatás? Mi történik a
színfalak mögött? Melyek azok a pana-
szok, amelyekkel felesleges sürgősségi
osztályra indulnunk, és mikor helyes és
kell pont sürgősségire menni?  – többek
között ezekre a kérdésekre is választ kap-
nak azok, akik eljönnek az előadásra.
Az előadó Szedlák Miklós sürgősségi
szakorvos, oxyológus, a Magyar Sürgős-
ségi Orvostani Társaság elnökségének
tagja. 1996-ban helyezkedett el az Orszá-
gos Mentőszolgálatnál, itt mentő-
szakápoló képesítést szerzett. 1996-tól
2010-ig megszakítás nélkül, orvosi egye-
temi évei alatt is a mentőszolgálat kivo-
nuló állományának volt alkalmazottja.
Jelenleg a Honvédkórház Sürgősségi Be-
tegellátó Centrumában dolgozik, az osz-
tályán megalapította és vezeti a szepszis
munkacsoportot.
Hallgassák meg ezt a kiváló előadót, aki
arról is beszámol, hogy miért nem lehet
„abbahagyni” ezt a szakmát, dacára az
összes ismert nehézségnek.

Könyvekkel is gyógyított
25 éve HAlT MeG dr. oláH ANdor orvoS, TerMéSzeTGyóGyáSz, SzAKíró

Orvosi diplomáját 1949-ben szerezte, ezt követően a békéscsabai kórházban dolgozott, majd
Dobozon volt körzeti orvos. Itt kezdte kutatni a népi orvoslás módszereit és hagyományait, ame-
lyeket eredetileg a füves emberektől tanult. Természetgyógyászati tapasztalatait 1953-tól pro-
pagálta, amiért több összeütközése volt a hivatalos szervekkel. A természetes gyógymódok
iránti érdeklődése irányította figyelmét a művészetek gyógyító és testi-lelki egészségfenntartó
hatására is, melyet megerősített saját gyermekkori – nagymértékben a könyvek segítségével
történt – gyógyulási élménye. Felismerve, hogy a könyvek, az irodalom szuggesztív ereje be-
tegségmegelőző, valamint egészségmegőrző értékű is, a biblioterápia egyik első magyarországi
alkalmazójává vált.

1973-ban költözött Szentendrére. Nyugdíjas főorvosként tovább dolgozott, de idejének jó részét
előadások tartása, az írói munka és bioklubok szervezése kötötte le. A Szamárhegyen, egy régi
dalmát házban lakott, ami a természetgyógyászat és a biblioterápia iránt érdeklődők Mekkája
lett. Az orvoslás mellett a keleti filozófiával, az irodalommal és művészetekkel is behatóan fog-
lalkozott. Több könyve és cikke jelent meg, munkásságáról a helyi és országos lapokban szám-
talan írás adott hírt.
Oláh Andor életével és műveivel kapcsolatos emlékeket és dokumentumokat őriz a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteménye, biblioterápiai tapasztalatai és tevékeny-
sége pedig a Szentendrén bejegyzett Magyar Biblioterápiás Társaság működésének szellemi
alapjait képezik. 2014-ben a könyvtár és a társaság közös kiállítással tisztelgett munkássága
előtt. 2019. február 13-án, halálának 25. évfordulóján pedig koszorúzással emlékeznek meg a
Sztaravodai úti temetőben nyugvó szentendrei hírességről.

DR. BARTOS éVA
MAGyAR BIBLIOTERáPIáS TáRSASáG

(FORRáS: SZENTENDREI ARCKéPCSARNOK II., ELŐDEINK. SZERK.: PETHŐ ZSOLTNé NéMETH ERIKA)
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A március 2-3-i hétvégén Szentendre ferge-
teges karneváli hangulattal búcsúztatja a
telet. A harmadik Szentendrei Karneválon
lesz minden, ami elengedhetetlen a farsan-
goláshoz: maskarások, farsangi fánk variá-
ciók, fánksütő workshopok, koncertek,
fáklyás-álarcos felvonulás, gyerekprogra-
mok, gasztronómiai vásár. A fő téri nagyszín-
padon első este a Barrio latino lép fel,
vasárnap a vegas Showband koncertje zárja
a karnevált, csodás fényfestés kíséretében. 

Szentendre mediterrán belvárosának utcáit a
velencei karnevál hangulatát idéző maskará-
sok lepik majd el. A Fő téren felállított színpa-
don két napon át egymást követik a
könnyűzenei produkciók, gyermekkoncertek.
Sötétedés után a farsangi fénybe öltözött
téren szombaton Barrio Latino, vasárnap a
Vegas Showband koncertezik. 

A rendezvény legnépszerűbb és leglátványo-
sabb programeleme a szombat esti fáklyás-
álarcos felvonulás, melynek keretében pazar,
látványos tűzzsonglőr produkciót láthatnak az
érdeklődők a Duna-parton.

A gyerekek sem fognak unatkozni: álarckészí-
tés, kézműves foglalkozások, gyerekkoncer-
tek, balkáni táncház, a szentendrei óvodások
farsangoló műsora várja őket.

A Dumtsa sétálóutca átalakul karneváli han-
gulatú gasztronómiai vásárrá, ahol a látogatók
megízlelhetik a farsangi időszakra jellemző
ízeket: ropogós sülteket, többféle farsangi
fánkot. Ugyanitt jótékonysági malacsütés is
várja a látogatókat.

Az esemény 
facebook oldala: 

Szentendrei Karnevál

információ: 
http://szentendreikarneval.hu

KieMelT ProGrAMoK

Március 2. szombat 19:00 
BArrio lATiNo KoNCerT 
A 2008-ban létrejött Barrio Latino az első ma-
gyarországi timba zenekar, magyar és latin-
amerikai zenészek közeműködésével. A
formációhoz 2013-ban csatlakozott a Hondu-
rasból származó énekes, Mario Ochoa is. A
zenekar első kislemeze a kaliforniai kiadó
gondozásában jelent meg 2013 őszén. A „Con
Clave y Tambó” című dal rövid idő alatt bejárta
az egész világo: Perutól Japánig több, mint 50
országban táncol rá a salsa-közösség.

Március 3. vasárnap 19:00 
veGAS SHoWBANd KoNCerT 
A Vegas Showband 15 éves történetében forró
hangulatú bulik, felejthetetlen táncos esték és
rengeteg elégedett vendég található. A Vegas
Showband nem csak a jól ismert slágereket
játssza, hanem a mai slágerlisták élén taroló
dalok közül is jónéhányat. Ettől válik izgal-
massá és mindig frissé a koncertjük.

MárCiuS 1. PéNTeK

Pótkulcs (Fő tér 11.)
20:00 Tavaszköszöntő koncert a 30 fok ár-
nyékban jazz formáció előadásában 

MárCiuS 2. SzoMBAT

dumtsa Jenő utca
13:00 Malacsütés a Szentendre Barátai Egye-
sület szervezésében 
városi vendégház (Fő tér 12.) 
14:00 Szentendre a konyhában–17:00 fánk-
sütő workshop (lsd: Társprogramok)
fő tér - Nagyszínpad
13:00 Maskarások bolondok rázzátok a ko-
lompot - a Bimbó utcai óvodások karneváli fel-
vonulása
14:00 én elmentem a vásárba - a Kolompos
Együttes gyermekkoncertje
15:30 Hagyományok új köntösben - zenél a
Csipkefa Népzenei és Improvizációs Klub
16:30 No Comment Hip-Hop Tánciskola fellé-
pése
17:30 Térzene, könnyűzenei produkció - fellép
az MH Altiszti Akadémia Katonazenekara

18:00 álarcos, fáklyás felvonulás indul a Fő
térről, katonazenekar kíséretével. A felvonulás
során a Lángoló Csigák tűzzsonglőr bemuta-
tója a Duna korzó szervizútján. 
19:00 Barrio Latino koncert 

MárCiuS 3. vASárNAP

városi vendégház (Fő tér 12.) 
14:00 Szentendre a konyhában–17:00 fánk-
sütő workshop (lsd: Társprogramok)
fő tér - Nagyszínpad
12:30 Szemtelen légy - a Zsebsün együttes
gyermekkoncertje
14:00 Költészet a zene szárnyán - a Kifordítva
együttes koncertje
15:30 21 Gramm Akusztik koncert
17:15 Szamba és Capoeira showműsor
19:00 Vegas Showband koncert

TárSProGrAMoK

Gasztrovásár (Dumtsa Jenő utca)
A rendezvénnyel egyidőben gasztronómiai vá-
sárral és jótékonysági malacsütéssel várjuk a
látogatókat. Nyitvatartás: pénteken 16:00–
21:00, szombaton és vasárnap 10:00–22:00 

Maskarások és fényfestés 
(Szentendre belvárosa)
A Velencei Karnevál mintájára egész hétvégén
maskarások lepik el az utcákat. Sötétedés
után pedig a koncertek idejére farsangi fény-
díszbe öltöznek a Fő tér épületei.

Barlang (Duna korzó 18.)
Kézműves foglalkozás és farsangi álarckészí-
tés a Szentendrei Kulturális Központ szerve-
zésében, mindkét napon 10:00-12:00.

édeni édességek boltja (Dumtsa Jenő u. 9)
Az édeni édességek boltjában egész hétvégén
kaphatók a Csíkos-csokis bolondozások és a
Szentendrei Karnevál itala: a Zebra forró cso-
koládé.

városi vendégház (Fő tér 12.) 
SZENTENDRE A KONyHáBAN
Fánksütő workshopok szombat és vasárnap
14:00–17:00 között a Szentendre és Térsége
TDM szervezésében.
Szombati házigazdánk: Benkovits György
A fókuszban: déli szomszédjaink kedvelt fánk-
jainak – fritule, ustipci és ancini – történeti át-
tekintése és a készítési folyama¬tok
megismerése, természetesen kóstolással
megkoronázva
Vasárnapi házigazdánk: Kovács Krisztina, az
Ínyencház Főzőiskola vezetője
A fókuszban: a legnépszerűbb fánkok – sza-
lagos-, csöröge- és amerikai fánk – elkészítési
folyamatainak megismerése, és különböző dí-
szítési technológiák alkalmazása, kóstolás-
sal! 
Részletek az iranyszentendre.hu oldalon. Az
épület korlátozott befogadóképessége miatt
a programokra előzetes regisztráció szüksé-
ges a következő elérhetőségeken: 
tdm@szentendre.hu, +36 26 317 965

Március 2-3: Szentendrei Karnevál
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felhívásPályázat

régi és új álmok 
– Art Capital 2019

Pályázati felhívás időszaki köztéri 
műalkotásokra Szentendrén

A Ferenczy Múzeumi Centrum idén is
nyilvános pályázatot hirdet street art,
public art illetve köztéri szobrászati pro-
jektek megvalósítására a szentendrei Bi-
zottság-ligetbe. A projekt a 2019. évi Art
Capital programjához kapcsolódik.
Amióta van Art Capital kortárs fesztivál
Szentendrén, a HéV-vel érkező látogató-
kat azóta fogadják különleges köztéri 
alkotások a Posta előtti Bizottság-liget-
ben. Valaha efZámbó István óriási, égbe
mutató női ujja állt itt talányosan teke-
redő kígyó gyűrűjével, de aztán idővel ez
és a többi szobor is elkerült innen. Egy iz-
galmas hagyományt újított meg tehát a
Ferenczy Múzeumi Centrum, amikor a
nyári Art Capital fesztiválok részeként és
nyitányaként pályázatot hirdetett ide
„street art, public art, illetőleg köztéri
szobrászati projektek időszaki megvaló-
sítására".

Az első, 2017-es zsűrinek természe-
tesen efZámbó is tagja volt, amikor 
Borbás Péter és Szentes Annamária
OTTHON/talanság, valamint Szabó
Ottó/Robotto: Az eltévedt űrhajós című
műve nyert a pályázaton. Utóbbi azóta
megjárta Bécset is, ahol egy hónapon át
a Városházától nem messze, az Univer-
sitat Wien közelében lévő Sigmund Freud
parkban állították ki, ahol a térképét 
zavartan vizsgálgató króm „turistaként”
álldogált a nevezetes bécsi Fogadalmi
templommal szemben.  
2018-ban a tavalyi Art Capitalhoz kap-
csolódva Az édenkert nyomában címmel
szólt a pályázat, ahol a zsűri végül három
nyertest választott ki. Csurka Eszter A
víz érintése című víz alatt készített szob-
rával nyert, Nagy Barbara (Kert-hálóza-
tok) installációja lábakon álló, apró
üvegházakból állt vadszőlővel befut-
tatva, Tóth Eszter (Kerti locsoló) pedig
egy óriás locsolókannát konstruált, ami
lebegve a földre locsolt vízsugaraival
kapcsolódott a talajhoz.

A street art pályázat idén is a május
végén induló Art Capitalhoz kapcsolódik,
témája Régi és új álmok.  
A pályázatot a kiíró egy nyomtatott és öt
digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy
pendrive-on PDF-formátumban) várja 
hagyományos postai úton a következő
címre: 
Ferenczy Múzeumi Centrum, Igazgatói
Titkárság, 2000 Szentendre, Duna korzó
25.
A pályaművek beérkezési határideje:
2019. február 14.
A részletes pályázati kiírás a Ferenczy
Múzeumi Centrum weboldalán olvas-
ható: www.muzeumicentrum.hu

Pályázati lehetőség 
fiatal művészek számára 

Táncművészeti, írói és
zenei ösztöndíj-pályá-
zatot is kiírt a MANK
Magyar Alkotóművé-

szeti Közhasznú Nonprofit Kft., a tavaly
százezerről kétszázezer forintra emelt,
fiatalok pályakezdését segítő állami
ösztöndíjakra február közepéig lehet je-
lentkezni. 

Az ösztöndíjakat az adott művészeti ág
neves képviselőiről nevezték el, így Kállai
Ernő a művészettörténészeket és a
műkritikusokat, Kozma Lajos az iparmű-
vészeket, Pécsi József a fotográfusokat,
Babits Mihály a műfordítókat, Fischer
Annie a zenei-előadóművészeket, Fülöp
Viktor a táncművészeket, Kodály Zoltán
a zenei alkotókat, Lakatos Ablakos
Dezső a jazz előadó-művészeket, Móricz
Zsigmond az irodalmi alkotókat, örkény
István a drámaírókat támogató ösztön-
díjnak kölcsönözte a nevét.

A pályázatokat február közepéig lehet
benyújtani a www.alkotomuveszet.hu ol-
dalon található pályázati felhívásban
foglaltak szerint, ahol a pontos határidő
mellett az is megtekinthető, hány fő ré-
szesülhet ösztöndíjban, illetve hány éves
korig pályázható meg az adott kiírás.
Az ösztöndíjak elnyeréséhez a külön-
böző kuratóriumok más-más feltételeket
írnak elő, többségében azonban a pályá-
zati adatlap és nyilatkozat mellett szak-
mai önéletrajzot, munkatervet és az
eddigi művészeti tevékenységet bemu-
tató dokumentációt szükséges benyúj-
tani. 
A sikeresen pályázók havi bruttó két-
százezer forintos állami támogatásban 
részesülnek egy éven keresztül.
Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a 
fiatal, tehetséges művészek pályakezdé-
sét és művészi fejlődését, valamint hogy
összetett támogatási rendszere révén
kedvező feltételeket teremtsen a forma-
nyelvében és tartalmában korszerű�, 
színvonalas művek létrehozásához. 

felhívás 
– Kucsera-emlékév

Idén emlékezünk
meg Kucsera Ferenc
káplán, Szentendre
mártír papjának 100
évvel ezelőtti tragi-
kus haláláról. Ennek
kapcsán, a Ferenczy
Múzeumi Centrum-
ban szeretnénk ösz-
szegyűjteni azokat
az emlékeket (iratokat, fényképeket, em-
léklapokat stb.), amelyek az 1915 és
1919 közötti városi történéseket világít-
ják meg. Különösen fontos lenne szá-
munkra a Kucsera Ferenc által alapított
és szerkesztett SZENTENDREI NéPLAP
című újság 1916 és 1919 között kiadott
példányainak megismerése, mivel ezek
egyetlen közgyűjteményben sem találha-
tók. 

Kérjük, aki rendelkezik a fenti dokumen-
tumokkal, másolatkészítés engedélyezé-
sével segítse munkánkat! 

Kapcsolat: Sz. Tóth Judit (e-mail:
sztoth.judit@muzeumicentrum.hu; 
tel.: 30/22-86-162) és Tyekvicska árpád
(e-mail: arpad.tyekvicska@muzeumi-
centrum.hu; tel.: 20/42-77-555).
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Dicséretes hagyomány a Szentendrei Barcsay Jenő általános Iskolá-
ban, hogy évente egy januári nap az iskola névadója, Barcsay Jenő szü-
letésnapja tiszteletére a művészetről szól. Délelőtt szentendrei
képzőművészek tartanak foglalkozásokat az egyes osztályoknak, s a
tanulók alkotásait rögtön ki is állítják.
A diákok egyéb programmal, például saját jeleneteikkel is készülnek
erre az alkalomra. A Barcsay Nap befejezéseként egy jeles szentendrei
képző- vagy iparművész kiállításának megnyitójára is sor kerül az is-
kola galériájában.
Idén Smetana ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegművész alkotásaiból
rendeztek szemet gyönyörködtető tárlatot, amelyet Bodonyi Emőke
művészettörténész értő szavai nyitottak meg.
A művésznő, aki nem kis szerénységgel és öniróniával önmagát női
üvegszabónak aposztrofálja, túlzás nélkül állítható, napjaink egyik leg-
jelentősebb magyar iparművésze. A szecesszió forma- és színvilágát
tükröző, hutában, irizáló technikával készült üvegtárgyai a teremtett
világ szépségét hirdetik. Kecses formájú, pasztell színű, növényekkel
díszített vázái, figurái – régebbi és napjainkban készült alkotásai ke-
rültek most kiállításra a Barcsay Iskola Galériában, február első hétvé-
géjéig.
Nehéz pár szóval leírni a kiállított tárgyakat – egyszerűségük, finom-
ságuk, formagazdagságuk talán a leginkább jellemző vonásuk. Sme-
tana ágnes a körülöttünk lévő, teremtett világ szépségeit jeleníti meg
áttetsző tárgyain. Motívumainak egyedüli forrása a természet maga,
a Bükkös-patak melletti növényzet, erdő és mező virágai. Alkotásai –

némi képzavarral – üvegkölteményeknek is nevezhetők. Bár Smetana
ágnes így fogalmazta meg ars poétikáját: „Nem tudom, fontos-e az,
amit csinálok. Ha pék lennék, kenyeret sütnék. Üveges vagyok, teszem
a dolgom, örömmel végzem a munkám. Máshoz nemigen értek. Talán
csak egy felhőépítő kisiparos vagyok.”
A galéria falain a bárdudvarnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelep fotói
mutatják a tárgyak születési helyét, azt az alkotóműhelyt, ahol a mű-
vésznő húsz éve dolgozik.

RAPPAI ZSUZSA

Aknay János kiállításai

A szegedi REöK-Palotában (Magyar Ede
tér 2.) nyílik meg február 28-án, csütörtö-
kön 17.00 órakor Égi és földi geometria
címmel Aknay János Kossuth- és Mun-
kácsy Mihály-díjas festőművész nagysza-
bású, átfogó és életmű-jellegű kiállítása
70. születésnapja alkalmából. A kiállítás
megtekinthető április 28-ig.
Március 13-án, szerdán 18 órakor nyílik 
a MANK Galériában (Bogdányi u. 51.)
Szentendrétől Marosvásárhelyig – Aknay
János művei a Szepessy-gyűjteményben
című kiállítás. Köszöntőt mond Tardy-Mol-
nár Anna, a MANK nKft. ügyvezetője és
Markó Béla költő. A kiállítást megnyitja
Novotny Tihamér művészeti író, közremű-
ködik Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Magyar
állami Színház Uniter-díjas művésze. 
A kiállítás megtekinthető március 31-ig,
hétfőtől péntekig 9 és 17 óra, hétvégén 10
és 17 óra között.

Smetana ágnes, a női üvegszabó

design és biztonság
A fenti címmel nyílik a Gruppo Tökmag Művészcsoport kiállítása a szentendrei MANK Galé-
riában február 13-án, szerdán 18 órakor. A Gruppo Tökmag művészeti formáció 2008-ban jött
létre két alkotó, Tábori András és Budha Tamás részvételével. A csoport tevékenységének fó-
kuszpontjában a közterek, az építészet, a városi nyomok, a talált tárgyak, a félmúlt archívumai
és mindezek kombinációi állnak. 

A mostani kiállításról az alkotók elmondták: az ókor óta léteznek büntetés céljára szolgáló épít-
mények, az évszázadok alatt persze sok változáson ment át a börtönépítészet, az adott kor
társadalmi és politikai változásaival összefüggésben. Az elv viszont, miszerint a bűnösnek az
elkövetett bűntette mértékében kell elzárva bűnhődnie, nem változott. „Az utóbbi években több
oldalról is foglalkoztunk a börtön témával, de hogy igazán érdekes alanyt találjunk a mélyebb
feldolgozásra, Strasbourgig kellett mennünk” – fogalmaztak a művészek.
Mert milyen a klasszikus/modern börtön? Magas, szürke fallal bekerített, szürke kocka, rácsok-
kal. A funkcionalista építészet legyalult minden haszontalan elemet: kint, bent, alul, felül. „Aztán
egy rövid időre, a nyolcvanas években, a hosszú évtizedek ornamens hiánya után, a börtönépü-

letekre is visszatértek a díszítőelemek. A
funkcionalizmusra jellemző, kiszámítható ren-
dezőelveket felrúgva, ezeken az épületeken
megjelenik a véletlenszerűség látszatát keltő
játékos esztétika. A racionális tervezés kötött
elemeivel szemben ezeken az épületeken
gyakran jelennek meg asszociatív és mimeti-
kus formák, melyeket a nyolcvanas éveket
meghatározó pasztell színskála tovább erősít.
A strasbourgi börtön változatos építészeti mo-
tívumai is sok képzőművészeti asszociációra
adnak lehetőséget – Hans Richter, Frank
Stella, Victor Vasarely vagy éppen a Memphis
Milano csapat munkái. Objektjeink ezeket a
funkcióval nem bíró elemeket gyűjtik egy
térbe.”
Az alkotóknak közvetítők segítségével sikerült
felvennünk a kapcsolatot a bent élőkkel, aki-
ket arra kértek, hogy egy A4-es lapra rajzolják
le az épületet, vagy annak egy általuk jellem-
zőnek tartott részletét, illetve, ha az érdekes
számukra, a belső tereket. A kijuttatott alko-
tások a rabok az épületet meghatározó játé-
kos forma- és színvilághoz fűződő ambivalens
viszonyáról is árulkodnak.  
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A Szentendre Táncegyüttes gyermekcso-
portja sorra hozza el a hazai megméretteté-
seken a díjakat. Tavaly az együttes ifjúsági
csoportja kiemelt aranyminősítést nyert a
Közép-Magyarországi régiós Gyermek és 
ifjúsági Néptánc fesztiválon. 2017-ben, a
Gödöllőn megrendezett regionális Gyermek
Néptáncfesztiválról aranyminősítést hoztak
el a gyerekek. Az együttes vezetői 2000 óta
Kocsis enikő és fitos dezső Harangozó-díjas,
euroPAS Magyar Táncdíjas, Népművészet ifjú
Mestere, Örökös Aranygyöngyös, Örökös
Aranysarkantyús szólista koreográfusok,
táncművészek. Az együttes minden évben 
táborokat és gyűjtőutakat szervez, eleven
kapcsolatot tartanak fenn a határon túli ma-
gyarsággal – erdélyben, felvidéken, Kárpát-
alján, délvidéken egyaránt. rendszeresen
működnek együtt színházakkal, filmesekkel,
hagyományőrzőkkel különféle produkciók-
ban. Kocsis enikővel az idén 35 éves tánc-
együttes sikereiről, terveiről beszélgettünk.

• Hány éve, hogy az első gyermektánccsopor-
tot elindítottátok?
Göllner Judit kezdeményezésére indult el
Szentendrén 35 évvel ezelőtt a néptáncokta-
tás, és az idők során több művészeti vezető
megfordult itt. A gyerekoktatást én indítottam
el 1997-ben, mert korábban nem volt gyerek-
csoport szintű oktatás a városban. A munkát

öt gyerekkel kezdtem, s mára a gyerek-
csoportunk már százötven fős! 2000-ben 
férjem és alkotótársam, Dezső is csatlakozott
hozzám, majd átvettük a teljes együttes veze-
tését. Generációs váltáson átesett, kissé vi-
harvert együttest kaptunk. Jól szemlélteti
gondjainkat, hogy akkoriban „bruttó” három
fiú volt mindössze a táncegyüttesben. Május-
ban kezdtük a tagtoborzást, szeptemberben
elkezdtük a munkát, és decemberben már be-
mutatóval léptünk színpadra. Új művészeti
koncepcióval kezdtük a csapatot építeni, s
mára egy nagyon jó színvonalú, erős csapat
lett ebből az együttesből.

• Hogyan tudjátok ugyanazt a lelkesedést,
tüzet átadni az utánpótlásnak, ami bennete-
ket fűt?
Dezsővel ebben élünk, ez a szerelmünk, a
szakmánk. Mindketten nagyon szenvedélyes
emberek vagyunk, és nagyon fontos, hogy ezt
a szakmát is szenvedéllyel műveljük. Amikor
elkezdtük Szentendrén az oktatást, még mind-
ketten aktív táncosok voltunk, és az évek alatt
alkotóként itt, ennél a műhelynél találtunk ma-
gunkra. Alkotói szárnypróbálgatásaink után
mára a hivatásos palettán előkelő helyet vív-
tunk ki magunknak. Kicsit vicces, hogy a Tánc-
művészeti Főiskolán például saját magamból
vizsgáztam, mint „táncművészeti nemzedék”.
Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt húsz év

során az együttes kiváló minősítést kapott és
bekerült az országos csapatok legjobbjai közé.

• Gyakran elhangzanak sztereotípiák arról,
hogy a mai fiatalokat nehéz a hagyomány-
őrző, vagy egyáltalán, az offline programokba
bevonni. Nektek mi a véleményetek erről, 
hiszen itt az ellenpélda…
2019-ben a legfontosabb eleme ennek a mun-
kának a közösségépítés. Szülőként, család-
anyaként is látom: a mai gyerekek nagyon
elmagányosodtak, ami köszönhető a techni-
kai fejlődésnek, a felgyorsult életünknek, vá-
rosi létünknek. Elidegenednek az emberek
egymástól, eltávolodnak a kultúránktól. én is
azt szeretném, hogy a lányom, a fiam olyan
szellemi közösségbe kerüljön be, akár több
évtizeden keresztül, ahol meghatározó érték-
rendet kapnak. Márpedig, ha a táncegyüttesbe
bekerül egy gyerek ötévesen, akkor évtizede-
ken át tagja lehet ennek a nagy családnak.
Fontos és meghatározó a fiatalok életében
egy ilyen közösség. Hasonló értékrendű, nyi-
tottságú családok és gyerekeik járnak ide, és
ez szerintem nagyon fontos. A néptáncon, a
népzenén túl számtalan élményt, sikert, barát-
ságokat, szerelmeket, kapcsolatokat kapnak,
akik idejárnak. Ma már a húsz évvel ezelőtti
tanítványaink gyerekei is járnak hozzánk tán-
colni! Ez jó visszajelzés számunkra, mert lát-
juk, hogy nem fogy el a lelkesedés és az 

A molinón: a Szentendre Táncegyüttes 
gyermekcsoportja
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Pesti Balázs, a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület teniszezője, korosztályában
országos bajnok, a Magyar Nemzeti váloga-
tott tagja 2004-ben született. Családjával hét
éve lakik leányfalun, jelenleg a Móricz zsig-
mond általános iskola tanulója. 

• otthonról hoztad a sport szeretetét?
Igen. Sportszerető családban nőttem fel,
édesapám focizott, édesanyám teniszezett,
úgyhogy volt kitől örökölnöm a géneket.

• édesanyád hatására választottad a teniszt?
Talán hároméves lehettem, amikor a tévében
láttam egy nagy tenisztornát, melynek a mér-
kőzései teljesen elvarázsoltak. Akkor gondol-
tam először arra, hogy teniszezni szeretnék.
Ütőt három és fél évesen fogtam először a ke-
zembe, az első években édesanyám volt az
edzőm. Ő egyébként a mai napig edzőként
dolgozik, és igaz, hogy nagyon ritkán, de még
velem is foglalkozik. Később idősebb György
Károly mesteredzőhöz kerültem… 

• Most hol és kinél edzel?
A Vura Zsolt elnök által vezetett Szentendrei
Kinizsi Honvéd Sportegyesület tagja vagyok,
ahol szakszerű, minőségi és modern teniszok-
tatás folyik. A szakosztályvezető és edző Hor-
vát Viktor, a fő edzőm pedig Horvát Gergő. Az
edzéseim Leányfalun vannak, salakborítású
pályán, amit Szász Róbert, a Família Tenisz
Klub tulajdonosa biztosít a számunkra. Ők
egyben a támogatóim is!

• Ha már támogatásról van szó, mennyire
megterhelő anyagilag, és mekkora áldozattal
jár számodra és családod számára a verseny-
zés, hiszen a tenisz köztudomásúlag nem
tartozik az olcsó sportok közé?

A versenytenisz hatalmas kiadásokkal jár,
anyagiakban, időben és munkában is! én az
időt, a munkát és fáradságot érzékelem, a töb-
bit a szüleim és a körülöttem lévő segítőim –
„a gépezet” – oldja meg. Az erőnléti edzések-
ben és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok-
ban édesapám segít. Hetente egyszer járok
Novák Attila gyógytornász, manuálterapeuta,
humán kineziológushoz és Dzsida Kriszta
pszichológushoz is.

• Hogyan tudod összeegyeztetni a sportot a
tanulással? Milyen egy átlagos napod?
Egyelőre ez még nem okoz gondot. Reggel 8
órakor kezdődik a napom az iskolában, majd a
tanítás után egy-két órás pihenős-tanulásos
szünetem van, 16 vagy 17 órától pedig edzés.
Este kilenc előtt nem nagyon szoktam hazaérni. 

• Melyek idáig a legjobb eredményeid?
Főleg egyéniben jeleskedem, és a tavalyi,
2018-as év volt a legsikeresebb. A 14 évesek
korosztályában országos bajnok lettem, ezen-
kívül Mester torna győztes, Vidék bajnokság
győztes. Párosban Vidék bajnokság második
helyezést értem el, illetve néhány első kategó-
riás magyarországi verseny győztese lettem.
Vezettem az országos ranglistát, és az euró-
pai ranglistán is előkelő helyen álltam öt ver-
seny alapján. és büszke vagyok arra is, hogy
a Magyar Nemzeti Válogatott tagja vagyok.

• Mit tartasz az erősségednek?
Erősségeim talán a gyorsaság és a robbané-
konyság, az adogatás, a tenyeres… de ezeken
állandóan dolgozni kell: csiszolgatni, javítani!

• Ki a példaképed?
Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy
ebben a korszakban élek, hisz most játszanak

a világ mindenkori legjobb teniszezői! Ezeket
a játékosokat már nehéz lesz felülmúlni! A
példaképem – többek között – Roger Federer
a sokszínű játéka miatt.

• Milyen terveid vannak a jövő illetően?
Szeretnék a későbbiekben is a sport, a tenisz
közelében maradni, és a versenyzés mellett
valószínűleg magántanulóként folytatom ta-
nulmányaimat. Úgy tervezem, hogy játszani
fogok, ameddig jólesik és élvezem a teniszt.
Céljaim között szerepel, hogy felnőttként is
megálljam a helyemet, és jó eredményt érjek
el a nemzetközi világranglistán. De addig még
nagyon sok és kemény munka vár rám!

N. E.

A molinón: Pesti Balázs 

érdeklődés a műfaj felé. A hagyományőrzés
nagyon fontos része az életünknek, nemcsak
nekünk, akik benne élünk, és elhivatottan 
tanítjuk, hanem azoknak is fontos, akiket
megérintünk ezáltal. Megtanulják a tiszteletet
őseink tudása, hagyományai iránt, és ők is át-
veszik ezt a tudást, hogy megőrizhessék és
továbbadhassák ezeket a kincseket a gyere-
keiknek. A hagyományőrzés mellett pedagó-
giai, pszichológiai, módszertani szempontból
is hihetetlenül hasznos és nevelő hatású a
tánc. A legjobb, ha egy gyermek fejlődésében
teret kap.

• Melyik produkciótokra vagytok a legbüsz-
kébbek?
Úgy gondolom, arra a húsz évre vagyunk első-
sorban büszkék Dezsővel, amit a táncegyüt-
tessel eltöltöttünk. Lehetnek pillanatnyi
sikerek, kimagasló eredmények, de ami
nehéz: töretlenül vinni ezt a színvonalat, szin-
ten tartani az izzást. Most például sok az idén
érettségizőnk, ezért nehéz összetartani az if-
júsági együttest, és bizony sokszor meg kell
húzni vonalakat, hogy ne menjünk egy bizo-
nyos szakmai szint alá. Mindig a maximumot
igyekszünk adni, és ezt várjuk el. Ha nem
olyan szinten tudja a csapat odatenni magát

egy produkcióba, ami kell, akkor nem me-
gyünk el arra fesztiválra vagy fellépésre, amit
tervbe vettünk. A fiatalok rengeteget áldoznak
a szabadidejükből, amikor van egy megfeszí-
tett időszak, egy bemutatóra készülődés. 
Nekünk is nehéz lelkileg összetartani az
együttest, hiszen nekünk is van családi éle-
tünk, a szakmai életünk is nagyon sokrétű,
sok mindent csinálunk hála Istennek. De ezt 
a közösséget saját gyerekként kezeljük, 
rosszabb és jobb időszakban ugyanúgy figye-
lünk rá.

• A Szentendre Táncegyüttes nem sorolható
a hagyományos formációk közé, hiszen szá-
mos színházi elemet vegyítetek produkció-
itokba…
Színházat is igyekszünk teremteni a tánccal, 
miközben a formanyelvünk a néptánc. Műfa-
junkon belül kortárs színházi elemekből is
építkezünk. Ezek újszerűek a szakmánkon
belül, és a közönséget közelebb tudjuk hozni
általa a néptánchoz.

• A gyerekcsoporttal milyen fellépéseket 
terveztek ebben az évben?
A januártól májusig tartó időszak a felkészü-
lésé. Minden évben elmegyünk egy-egy 

néptáncfesztiválra, ahol a gyerekek megmu-
tathatják magukat. Tervezzük, hogy regionális
fesztiválokra megyünk el május környékén a
gyerekcsoporttal. 

• A március elején induló Szentendrei Tavaszi
fesztiválra új premierrel jelentkeztek a fel-
nőtt táncosaitokkal. Miről szól az új produk-
ció, mi a legfontosabb üzenete?
Ez egy sorozat harmadik része. Kezdődött 
A magyar faluval, amit Washingtonban mutat-
tunk be 2013-ban, majd követte a Falusi 
színek című produkciónk 2016-ban, most
pedig A falu című előadásunkkal szeretnénk
összezárni ezt a kört. Eddig a víz, a szakrali-
tás, most pedig a szél, a levegő lesz uralkodó
motívum a koreográfiában. A Kárpát-medence
táncainak nagyon szép összefoglalója az új
bemutatónk. A magyarlakta területek és a 
velünk élő etnikumok táncainak ötvözetét 
mutatjuk be. Szerbek, magyarok, tótok, cigá-
nyok, szlovákok, svábok, akikkel hatással 
vagyunk egymásra, akik mind itt élünk... Ezt 
a változatosságot, színességet tükrözi majd
az előadás. 

SZ. N.
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A iv. Szentendrei Jelmezbál díszvendége ókovács Szilveszter, a Ma-
gyar állami operaház főigazgatója és felesége, dr. Máthé zsuzsa. 
A jelmezverseny zsűritagjai: Schiffer Miklós stílustanácsadó, Szabó
Noémi  művészettörténész, efzámbó istván képzőművész. Az est
házigazdái: fischl Mónika, a Budapesti operettszínház tagja, 
színésznő, énekesnő, primadonna és  dr. vadász dániel, az operettis-
sima Kft. ügyvezető igazgatója. A Szentendrei Jelmezbál fővédnöke:
verseghi-Nagy Miklós polgármester.

Szentendrei Jelmezbál
2019. február 16. 18:00 – 02:00

Móricz Zsigmond Gimnázium tornaterme
(Kálvária út 16.)

Szentendre 2016-tól kezdte el megrendezni – hagyományteremtő
szándékkal – a Városi Bált, a 18. századi purger, azaz polgárbálok min-
tájára.
A második évben a polgári bál ötvöződött a Szentendrei Művésztelep
régi, vidám és kötetlen jelmezbáljaival, és így alakult ki az ismerkedésre
és kapcsolatteremtésre alkalmat adó Szentendrei Jelmezbál, melynek
kapuja mindenki számára nyitva áll!
Az esemény egyik fő mozgatórugója a közösségépítés. Sokakat meg-

mozgató, megfizethető, de minőségi és maradandó élményt szeret-
nénk nyújtani mindenkinek.

A bál állandó elemei idén is várják a látogatókat:
• nyitótánc: a szentendrei Ferences Gimnázium végzős tanulói bécsi
keringővel nyitják meg a bált.
• jelmezverseny: egyéni, páros és csoportos kategóriában. (A versenyre
a helyszínen lehet nevezni. Azoknak a  jelentkezőknek, akik műsort is
szeretnének adni, maximum 5 perc áll rendelkezésükre.)
• portréfotózás (akár párosan, vagy csoportosan; 18-22 óráig)
• zene, tánc: a zenét színes repertoárrral – a swingtől a funkyig – a 10
tagú Sunny Dance Band biztosítja.
• tombola (a tombolából befolyt összeggel a Szentendréért Közalapít-
ványt támogatjuk)
• a vacsorát a La Fiesta Party Service biztosítja.

A Szentendrei Jelmezbál fővédnöke: 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
A rendezvény díszvendége: ókovács Szilveszter, a Magyar állami Ope-
raház főigazgatója és felesége, dr. Máthé Zsuzsa.

A jelmezverseny zsűri tagjai
elnök: Schiffer Miklós stílustanácsadó
Szabó Noémi –  Művészeti és Muzeológiai Főosztály főosztályveze-
tője, művészettörténész
efZámbó István – képzőművész, grafikus, szobrász, zenész
Az est házigazdái:  Fischl Mónika, a Budapesti Operettszínház tagja,
színésznő, énekesnő, primadonna és  dr. Vadász Dániel, az Operettis-
sima Kft. ügyvezető igazgatója.

FB esemény: Szentendrei Jelmezbál
Parkolási lehetőség a tavalyi évhez hasonlóan a gimnázium mögötti
sportpályán, illetve a gimnázium melletti parkolóban.

Jegyár: 8.500 Ft
(Jegyvásárlásra a Szentendrei Kulturális Központ 2019-es belépőjegy
utalványa is felhasználható.)

Jegyvásárlás és asztalfoglalás (a bálon 10 fős asztalok lesznek): 
Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő u. 22.) 
Asztalfoglalás: a tdm@szentendre.hu e-mail címen.

feBruár 16.: iv. SzeNTeNdrei JelMezBál!
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Hegedűs d. Géza, a Szentendre Táncegyüttes,
a l’art pour l’art Társulat, Pokorny lia, őze
áron, Kollár-Klemencz lászló,  The Qualitons,
Karosi Bálint – többek között ők köszöntik a
tavaszt Szentendrén március 8. és 31. között.
A Szentendrei Tavaszi fesztivál pezsdítő 
kínálattal várja a közönséget idén is. 
Az eseménysorozathoz kapcsolódik a Bach
Mindenkinek fesztivál, melynek nyolc külön-
leges programja ingyenesen látogatható. A
zenei eseményeken kívül marcipán sakkbaj-
nokság is lesz, illetve a fesztivál zárókoncert-
jén Hegedűs d. Géza tolmácsolásában
gyönyörködhetünk a Bachról szóló Pilinszky-
versekben. A Szentendrei Kulturális Központ
2019. január 30-án tartott sajtótájékoztatót a
Szamos Cukrászda Klimt-termében a feszti-
válprogramokról.

A sajtótájékoztatón Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester, Vasvári Csaba, a Szentendrei
Teátrum igazgatója, Solymosi Heléna, a Szent-
endrei Kulturális Központ ügyvezetője, Hege-
dűs D. Géza színművész, Kovács Zalán László
tubaművész, a Bach Mindenkinek Fesztivál
fesztiváligazgatója, Stefanovics Anna táncos-
koreográfus és Fitos Dezső rendező-koreog-
ráfus beszélt az idei tavaszi programokról.

Színház, irodalom, koncertek

A nyitónapon, március 8-án, pénteken 19:00
órától a Valami csaj(ok) című előadást nézheti
meg a közönség a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár Színháztermében. A vérbő komédia
szerepeit Pokorny Lia és Őze áron játsszák. A
Rózsavölgyi Szalon produkciója az első hazai
feldolgozása Neil LaBute szórakoztató darab-
jának. Az előadás különlegessége, hogy Po-
korny Lia a komédia négy különböző női
karakterét egyedül játssza el. A történet sze-
rint egy középkorú férfi nősülni készül, s elha-
tározza, végigjárja élete nagy szerelmeit.
Szintén a nyitónapon, 21:00 órától, a Duna-
parti Művelődési Házban lehet majd meghall-
gatni a 10 éves fennállását ünneplő The
Qualitons zenekart. A csapat koncertjeit a vo-
kális, fülbemászó dalok, a groove-os lüktetés,
a pszichedelikus improvizáció különleges ta-
lálkozása jellemzi.
Sokak régi kedvencét, a L’art pour l’art Társu-
latot is láthatják a nézők, méghozzá a Mintha
elvágták vol című előadással, március 14-én,
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színház-
termében. A produkció sokatmondó kérdése:
„Tudta ön, hogy a jelen a jövő múltja és a múlt
jövője?”
Kollár-Klemencz László jól ismert Szentendre
közönsége előtt, gyakori fellépője a különböző
eseményeknek. Március 14-én, 20:00 órától
Ott van a nyelved hegyén… című zenés iro-
dalmi estjével lép fel a Tavaszi Fesztiválon. Ze-
néjével és szövegeivel keresi a sokszor
elfeledett tiszta, egyszerű kapcsolatot ember
és a teremtett természet között.
Március 9-én, 19:00 órától a Városháza dísz-
termében csendül fel Bartha Mátyás és Elina

Viluma koncertje. Az ének és zongora jazz-
duó fellépését improvizációs elemek kísérik.
A zenei kínálatot színesíti rajtuk kívül az orosz
N.O.M., a Tudósok és a szentendrei kötődésű
Blue Tips koncertje március 16-án, 20:00 órá-
tól a Dunaparti Művelődési Ház Barlangjában.
Március 16-án Karosi Bálint nemzetközileg is-
mert és elismert orgonaművész, zeneszerző,
karmester, a New york-i Szent Péter-templom
zenei vezetője ad koncertet a Református
Gimnázium kápolnájában.
Táncestek premierjeit is kínálja a fesztivál.
Március 22-én, a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár Színháztermében tartja új bemutató-
ját a Kortárs & Balett Tánccsoport Szentendre
és a Diótörő Balettiskola, akik a pezsdítő ta-
vasz érkezését, a víz végtelen energiáját ele-
venítik meg a klasszikus balett és a modern
kortárs tánc stíluselemeivel, a Tavaszi szél
vizet áraszt című darabban. Március 30-án
pedig a Szentendre Táncegyüttes mutatja be
A falu című új előadását: táncban, muzsikában
beszélik el, hogy gyökereink a mélybe nyúlnak,
hiszen a falu hagyományőrző közössége el-
szakíthatatlan köteléket alakított ki a termé-
szettel. Mindkét produkció a Szentendrei
Kulturális Központtal való koprodukcióban va-
lósul meg.
A Parlando Színház Kulturális Egyesület már-
cius 31-én, 17:00 órakor a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár Színháztermében mutatja be
Presser Gábor és Sztevanovity Dusán méltán
híres zenés előadását, A padlást. Ezen a pad-
láson – ég és Föld között – minden megtör-
ténhet, akárcsak a mesékben.

Képzőművészet

Tavaszi megújulás címmel képzőművészeti
programok is várják a közönséget, hiszen a
MANK új kiállítóhelye, a megújult Műhely 
Galéria a fesztivál ideje alatt nyílik meg. Rend-
hagyó tárlatvezetésekkel, izgalmas progra-
mokkal és friss alkotásokkal készülnek. A
Szentendrei Régi Művésztelepen és a MANK
Galériában pedig közös élményfestésen, gyer-
mekprogramokon és műterem-látogatásokon
vehetnek részt az érdeklődők.

Bach Mindenkinek fesztivál

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál kiemelt prog-
ramja lesz idén a Bach Mindenkinek Fesztivál
március 18-24. között. A programsor minden
koncertje ingyenes. 2019-ben ötödik alkalom-
mal ünnepelik Johann Sebastian Bach szüle-
tésnapját ezzel a felemelő programmal. A
közönség aluljárókban, tereken, templomok-
ban, hangversenytermekben hallhatja felcsen-
dülni a barokk mester csodálatos muzsikáját.
A célkitűzés, hogy a klasszikus zene valóban
mindenkihez eljusson.
A közönség hallhatja többek közt a Citera
Jazzklub és Dömény Krisztián előadóművész
bemutatóját Bach százötven árnyalata cím-
mel, az örökkévaló Bach-ot a Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskola művésztanárai előadásában,
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Hely-
őrségi Zenekarának koncertjét, szviteket és
operákat Bach korából a Divertimento Kama-
razenekar előadásában, valamint Bach egy-
házzenei műveit a Zeneművészeti Egyetem
Egyházzene Tanszékének hallgatóitól. Emel-
lett pedig Bach flashmobbal és a mester mu-
zsikájára játszott marcipán sakkbajnoksággal
is várják a zenekedvelőket.
A fesztivál zárókoncertjén pedig meghallgat-
hatjuk a Laár Janka és Grimaldi Giulio Bene-
dek duó, a Savaria Barokk Zenekar és a
Jazzation acapella együttes műsorát, vala-
mint a Hegedűs D. Géza színművész által tol-
mácsolt, Bach ihletésében született
Pilinszky-verseket is. 

JEGyEK MáR KAPHATóK
Jegyek vásárolhatók online a jegy.hu rendsze-
rén keresztül, vagy a szentendre.jegy.hu és a
szentendreiteatrum.jegy.hu oldalakon, szemé-
lyesen pedig a szentendrei Tourinform jegy-
irodában, ahol OTP SZéP-kártyát és a
Szentendrei Kulturális Központ belépőjegy
utalványát is elfogadják. Budapesten és vidé-
ken az Interticket jegyirodáiban, valamint a
helyszíneken, a programok előtt is.
További információk a www.szentendreitava-
szifesztival.hu honlapon olvashatók, illetve a
fesztivál programfüzetében.

Bach-ünnep, táncpremierek, 
koncertek a Szentendrei Tavaszi fesztiválon
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Szenior képzések 
2019
2019 tavaszától, immár a tizennegyedik félévvel
folytatódnak a Milton friedman egyetem (volt
zsigmond Király egyetem) és a Szentendrei Ön-
kormányzat együttműködésével megvalósuló
szenior-edukációs programok Szentendrén.

A foglalkozások/konzultációk/előadássorozatok
helyszínei az Aranykor Központ földszinti irodája
(Duna korzó 25. fszt), a Dunaparti Művelődési Ház
és a Rákóczi Gimnázium lesznek. 
A programokra jelentkezni lehet az Aranykor Köz-
pont információs irodájában (Duna korzó 25.), elő-
zetes egyeztetés után. 
A jelentkezés egyetlen feltétele a betöltött 50.
esztendő.
Az egyeztetési telefonszám: 06 30 692 47 46 (dr.
Jászberényi József), az egyeztetési 
emailcím: korkozpont@gmail.com

A foglalkozások egységesen 10.000 forintos áron
látogathatók, amiért a hallgató 21 tanórát kap 
(a fizikai állapotmegőrző programokon 10, a szel-
lemi foglalkozásokon/ konzultációkon/előadásso-
rozatokon 7 alkalomra elosztva).

A félévi program a következő lesz:

(1) Angol kezdő (Sot Márton) 
- 2019. március 19. kedd, 13:30-15:00
(2) Angol újrakezdő (Szőllősy Katalin) 
- 2019. március 19. kedd,  15:00-17:30
(3) Angol 3. (Marton Beáta) 
- 2019. március 11. hétfő, 15:30-17:00
(4) Angol társalgás (Marton Beáta) 
- 2019. március 12. kedd, 17:30-18:00
(5) Német kezdő (Koch Márta) 
- 2019. március 21. csütörtök 9:00-10:45
(6) Német középhaladó (2. csoport) (Koch Márta)
- 2019. március 21. csütörtök, 11:00-12:45
(7) Német haladó (Koch Márta) 
- 2019.március 21. csütörtök, 13:00-14:45
(8) Olasz kezdő (Feketéné Tóth Andrea) 
- 2019. március 22. péntek, 17:15-18:45
(9) Olasz haladó (Feketéné Tóth Andrea) 
- 2019. március 22. péntek, 18:50-20:20
(10) Spanyol újakezdő (Marton Beáta) 
- 2019. március 11. hétfő, 18:30-20:00
(11) Geopolitika (Dr. Jászberényi József) 
- 2019. március 18. hétfő, 17 óra, Aranykor 
Központ-tanterem
(12) Kezdő számítástechnika (Lévai István) 
- 2019. március 18. hétfő 16:30-tól
(13) Haladó számítástechnika (Lévai István) 
- 2019. április 1. 16:30-tól
(14) Egyensúlytorna (Novák Mária) 
- 2019. március 1. péntek 11:30-tól 
a DMH tornatermében
(15) Szenior tánc (Novák Mária) 
- 2019. március 1. péntek 12:40-től 
a DMH tornatermében
(16) Szenior torna  (Fodor éva) 
- 2019. január 11. péntek 8:45-től folyamatosan,
minden héten, ugyebben az időben

Tanulni sohasem késő!

ARANyKOR KöZPONT, SZENTENDRE

A fÖld állATAi – ahogyan én látom – állatok a természetben, 
állatok a ház körül

A Szentendrei árváCSKA állatvédő egyesület, a fÖld NAPJA alkalmából rajzpályázatot hir-
det a városi általános iskolák tanulói részére, a 6 – 15 éves korosztálynak.
T é M A : a címnek megfelelően a rajzban minden résztvevő ábrázolhatja kedvenc állatát, bár-
mely állattal kapcsolatos élményét, egy állat tartásának méltányos körülményeit, egy állatmen-
helyi látogatását, stb…
F O R M á T U M: résztvevőnként 1 db A4-es / A3-as méretű, bármilyen technikával készült rajz.
Benyújtás határideje: 2019. április 1. hétfő
Benyújtás helye: PMK – Gyermekkönyvtár, Szentendre, vagy jpeg formátumban a következő
email címre: horvatria@gmail.com
(A rajzok hátoldalára kérjük írják fel a tanuló nevét, iskoláját, osztályát és a rajztanár nevét, te-
lefonszámát.)
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2019. február 13. szerda 18:00

zSíroS KeNyér exTráKKAl

vendégünk Karinthy Márton – a 37 éves Ka-
rinthy Színház igazgatója, rendező, író.

A Színház- és Filmművészeti Főiskola rende-
zői szakát 1973-ban végezte el. 1982-ben
megalapította a Hököm Színpadot, a háború
utáni első magánszínházat, mely 1988-tól Ka-
rinthy Színház néven működik. Ennek rende-
zője és igazgatója. Első könyve a nagy sikerű
ördöggörcs (I–II. Utazás Karinthyába, Ulpius-
ház, 2003.), melynek 2017-ben már harmadik
kiadása jelent meg. 2007 végén újabb kötete
látott napvilágot A vihar kapuja címmel, mely
Karinthy rendező osztályának történetét me-
séli el. A 2012-es könyvhétre jelent meg Oko-
san kell szeretni magyarságunkat című
könyve, a Magyarnak lenni sorozat részeként.
2013-ban színházi és írói pályája elismerése-
ként Kossuth-díjat kapott. 

Beszélgetőtárs: Urbán ágnes művészettörté-
nész

Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
olvasóterme (Szentendre, Pátriárka utca 7.)

A belépés ingyenes!

2019. február 19. kedd 18:00 

SzeNTeNdre SzAloN

S. Nagy János: 
Szentendrétől San franciscoig 

Emléktöredékek – Egy szentendrei tudós és
műgyűjtő naplójából

„Ha szentendrei vagy, sikeres leszel” – mond-
ták a régiek. Az olvasó betekinthet egy sokáig
mellőzött tudós és műgyűjtő életvitelébe. Ez
eldöntheti a mondás igazságát, ha az olvasó
kezébe veszi ezt a könyvet. Megfogni a pilla-
natot ritkán tudtam. Visszaidézni igen. Erről
szól ez a könyv.” (Részlet a Bevezetésből.)

Legújabb könyvéről a szerzővel beszélget
Kondor Katalin újságíró.

A rendezvény ingyenes!

Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
olvasóterme (Szentendre, Pátriárka utca 7.)

2019. február 27. szerda 18:00

APA AKAdéMiA 2. rész
lehet korán is elkezdeni!  Az anya-magzat,
apa-magzat kapcsolatról
„Minden este mesét olvasok neki, s a rugdo-
sásából tudom, melyiket szeretné.” „Látom,
ahogy mocorog ott bent, de még olyan távoli.
Majd ha megszületik...” „Imádja a rockzenét!
Mondtam is a páromnak: ez az én fiam!” Apák
mondták ezeket a mondatokat, és ha mélyebb
rétegét is meghallgatjuk mondandójuknak, az
apa-magzat kapcsolat izgalmas lehetőségei
bontakoznak ki. A műhely során bemutatásra
kerülnek az anya-magzat és apa-magzat 
kapcsolat, kommunikáció és kötődés tudomá-
nyos eredményein túl a hétköznapi tapaszta-
latok, valamint a pszichológusi terápiás
tapasztalatok esszenciái.

Előadó: Dr. Andrek Andrea pszichológus, pre-
és perinatális szaktanácsadó

A sorozat további részei:

2019. március 27. Ketten Háromfelé. Válás
gyerekkel. Előadás, könyvbemutató, dedikálás
Előadó: Deliága éva gyermekpszichológus, in-
tegratív gyermekterapeuta, a "Ketten Három-
felé" című könyv szerzője

2019. április 24. A kamaszkor cunami – túl-
élés apa szemmel
Előadó: Léder László pszichológus

2019. május 29. Hétpróbás apaság – avagy
Ön hogyan döntene?
Előadó: Léder László pszichológus

A rendezvényekre a belépés ingyenes!

Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
olvasóterme (Szentendre, Pátriárka utca 7.)

Művésztea 
a városházán
Január 31-én a XVI. Művészteát rendezték
meg a Polgármesteri Hivatalban. Verseghi-
Nagy Miklós polgármester, Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester és Musza Györgyi,
a Lakástárlat elnöke teázott, beszélgetett
Czakó Margit iparművésszel és férjével,
Hajdú László festőművésszel.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár februári programjai 
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Szeniorok 
sakkbajnoksága
Keressük a dunakanyar legjobb szenior sakkozóját! 2019. február 22.
péntek  8.30-12.30-ig: Szenior sakk-bajnokság, 12.30-14.30-ig: sakk
szimultán a városháza dísztermében. Jelentkezés február 15-ig:
szentendreisakkiskola@gmail.com

A verseny rendezője: Szentendre Város önkormányzata, valamint a
Szentendrei Sakkiskola Egyesület
Szervező: Bánvölgyi Zoltán: 06-20/965-5483 
szentendreisakkiskola@gmail.com
Versenybíró: Guba Miklós      

időpont: 2019. február 22., péntek:

8.30-12.30-ig: Szenior sakk-bajnokság
12.30-14.30-ig: sakk szimultán (maximum 10 fő!)
Helyszín: Szentendre, Városháza díszterme
A verseny résztvevői és jelentkezés: minden 50. életévét betöltött 
Szentendre és vonzáskörzetében élő lakos. A jelentkezéseket 50 főig
áll módunkban elfogadni! Jelentkezni február 15-ig lehet!

Programok:
Megnyitó: 8.30-kor Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjével
Szenior Bajnokság: 5 fordulós svájci rendszerben, 2×15 percnyi rendel-
kezésre álló játékidővel, összesen fél óra játékonként
Szimultán sakk: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 12.30 és 14.00
között tartja a szimultánt az ott versenyző és jelentkező szenioroknak!

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyi nyeremények. A férfiak két kategóriában
(50 év felettiek és 65 év felettiek) és a nők külön díjazásban részesül-
nek.

Önvédelmi oktatás 
a Kinizsiben

Önvédelmi oktatás kezdődött az Altiszti Akadémián 2019. január 9-
én. A képzés igényét verseghi-Nagy Miklós polgármester fogalmazta
meg, azon sportoló hölgyek  védelmének érdekében, akik magányos
futóedzéseik során esetleges támadásnak vannak kitéve. Sajnos a
híradásokból egyre több ilyen esetről értesülünk, így szeretnénk kör-
nyezetünk sportolóinak segítséget nyújtani a támadások kivédésére.
A nagy számú jelentkező mutatja a képzés fontosságát, aktualitását.

A képzés teljesen ingyenes, a helyszínt az MH Altiszti Akadémia biz-
tosítja, a foglalkozásokat az SZKHSE Katonai küzdősport és birkózó
szakosztályának edzői tartják. A jó hangulatú foglalkozásokon olyan
alapvető önvédelmi fogásokat gyakorolnak be a sportolók, amelyek
segítségével hatékonyan tudják magukat megvédeni, illetve a támadót
meghátrálásra késztetni. Az önvédelmi fogások mellett a tanfolyam
résztvevőit edzőink tanácsokkal látják el  a támadások valószínűségé-
nek csökkentésére.

VURA ZSOLT ELNöK
SZENTENDREI KINIZSI HONVéD SPORTEGyESÜLET



KULTÚRA20 XXXIII. évf. | 3. szám

Programok
KiállíTáS

Ferenczy Múzeumi Centrum

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
„MéGiS leGyeN KiállíTáS…”
Vajda Júlia élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Világok között
Vajda Lajos élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig
február 14. csütörtök 17.00
vAJdA SzeNTeNdrei 
rAJzMoNTázSAi
Rényi András művészettörténész tárlat-
vezetése a Világok között tárlaton
február 21. csütörtök 17.00
vAJdA éS KoráNAK 
KÖzéP-euróPAi feSTéSzeTe
Pataki Gábor művészettörténész tárlat-
vezetése
február 23. szombat 18.00
záráS uTáN
Múzeumkommunikációs foglalkozások
felnőtteknek a Világok között tárlaton
február 13. és 20. szerda 14:30
NyiToTT MŰHely, TeHeTSéGGoN-
dozó foGlAlKozáS

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–
18.00, a pénztárak 17.30-ig
ÚJrAGoNdolT CzóBel 3.0
Híd a ‘Die Brücke’-hez
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető április 7-ig
február 22. péntek 17.00
WANTed: CzóBel elveSzeTT
MŰvei

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–17.00
21 GrAMM
Rényi Katalin kiállítása
Megtekinthető február 17-ig
február 16. szombat 16.00
Finisszázs

Kmetty Múzeum, Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
KMeTTy JáNoS – Az ÖrÖK KereSő 
február 12. kedd 17.00
KuráTori TárlATvezeTéS

Szentendrei Képtár
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
MÚlT A MélyBeN
Mozaikok Szentendre történetéből

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
március 13. szerda 18.00
SzeNTeNdréTől 
MAroSváSárHelyiG
Aknay János művei a Szepessy-gyűjte-
ményben

Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, a
MANK nKft. ügyvezetője és Markó Béla
költő. Megnyitja Novotny Tihamér mű-
vészeti író. Közreműködik Bogdán Zsolt,
a Kolozsvári Magyar állami Színház
Uniter-díjas művésze. 
Megtekinthető március 31-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 óra között

REöK-Palota
Szeged, Magyar Ede tér 2.
február 28. csütörtök 17.00 
éGi éS fÖldi GeoMeTriA 
Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mi-
hály-díjas festőművész nagyszabású,
átfogó és életmű-jellegű kiállítása 70.
születésnapja alkalmából
Megtekinthető április 28-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTi ABKAroviCS BélA feSTő-
MŰvéSz eMléKKiállíTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Aba-Novák Galéria
Leányfalu
Móricz Zsigmond út 124.
ÚJ ABlAK
Pistyur Gabriella kiállítása

előAdáS

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.
február 17. vasárnap 16.00
HATléPéS – vAJdA lAJoS 
éS vAJdA JÚliA SzerelMéNeK
TÖrTéNeTe
Juhász Anna irodalmi estje

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

február 27. szerda 18.00
„APA iS CSAK eGy vAN”
Az Apa Akadémia 2019. tavaszi előadás
sorozata
előadó: léder lászló pszichológus, az
Apa Akadémia alapítója
Az előadássorozta következő időpont-
jai: március 27., április 24., május 29.

február 13. szerda 18.00
zSíroS KeNyér exTráKKAl
vendég: Karinthy Márton rendező, író,
a Karinthy Színház igazgatója
Beszélgetőtárs: Urbán ágnes művészet-
történész

február 19. kedd 18:00 
SzeNTeNdre SzAloN
S. Nagy János: 
Szentendrétől San franciscoig 
Emléktöredékek – Egy szentendrei
tudós és műgyűjtő naplójából
Az olvasó betekinthet egy sokáig mellő-
zött tudós és műgyűjtő életvitelébe
A szerzővel Kondor Katalin újságíró be-
szélget

február 27. szerda 18:00
APA AKAdéMiA 2. réSz
Lehet korán is elkezdeni! Az anya-mag-
zat, apa-magzat kapcsolatról
Előadó: dr. Andrek Andrea pszicholó-
gus, pre- és perinatális szaktanácsadó

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

február 15. péntek 18.00
A forrAdAlMAKTól TriANoNiG
Szidiropulosz Archimédesz történész,
szociológus, a Trianon Szemle főszer-
kesztőjének előadása

február 22. péntek 18.00
A SzTyePPéK éS A lovAK 
orSzáGA – A HuN BirodAloM 
éS A MoNGol BirodAloM MAi
SzeMMel
Dr. Kovács Zoltán utazó vetítettképes
előadása

Március 1. péntek 18.00
HároMSzéKi éPüleTeK A SKAN-
zeN erdélyi TáJeGySéGéBeN
Bereczky Ibolya főigazgató-helyettes
előadása

DMH Barlang
Duna korzó 18.

február 12. kedd 19.30
CiTerA JAzzKluB 
TÚry fereNCCel
Túry Ferenc legendás művész, 
a Gereben együttes tagja, a citerát 
progresszíven, újszerű megoldásokkal
megközelítő muzsikus, aki a mai napig
aktív előadóként tevékenykedik. 
A Citerissima című lemeze meghatá-
rozó zenei anyag minden progresszív 
citerazene iránt érdeklődő számára.
Koncertjén magával hozza új formáció-
ját, a 20. emelet zenekar tagjait is!

február 16. szombat 19.00
NéPzeNei MŰHely éS TáNCHáz
TíMár SárávAl
Vendég: Dalinda
A beszélgetést és koncertet követően
táncház veszi kezdetét, ahol a vendégek
szabadon vagy tánctanár segítségével
mulathatnak egész este.
Zenészek:
Kalász Máté – hegedű
Fekete Márton – brácsa
Lelkes András – bőgő
Halászi Lehel – furulya
Donkó Mária – koboz
Jakabfi Balázs – dob
Táncot tanít: Halászi Lehel
Belépő: 1000 Ft

február 19. kedd 19.30
uNderGrouNd JAzzKluB
Titokzatos telepesek
SZTK Viaszoló – lead bass
Cisz Csűr Ma – billentyűk
Béna Mártás – bass
Homár Mentés – dobok
Virsli tor OKJ – szkreccs, sample

február 28. csütörtök 20.00
ÖTÖdiK évSzAK KluB
A természet és az ember folyamatosan
változnak. A zene is része ennek a kap-
csolatnak és az ötödik évszak is. A ze-
nekar tagjai több formációban tettek
tanúbizonyságot a zene szeretetéről.
Több éves tapasztalat ötvöződik ebben
a felállásban. Pozitív, játékos, ember-

központú gondolatok. A zenekar éne-
kesnője sajátos világával színezi a ze-
nészek stílusát. Akusztikus emberzene
világi felfogásban.
Izabella Caussanel – ének
Takács ádám – hegedű, ének
Csoóri Sándor „Sündi”- brácsa, hosszú-
nyakú tambura , koboz, ének
Zimber Ferenc – cimbalom, magyar
duda
Brasnyó Antal – brácsa, citera
Szabó Csobán Gergő – bőgő, gardony,
ének
Belépő: 800 Ft

KoNCerT 

Péter-Pál templom
február 16. szombat 19.00
19. leveNTe GálA
Tavaszváró Kürt Koncert
Fellép a Vadászkamara Kürtegyüttes
Orgonán közreműködik Németh Kristóf
kántor
Az est házigazdája Török Olivér
A koncert ingyenes, a helyszíni adomá-
nyokkal a zenei pályára készülő diáko-
kat lehet támogatni

Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Duna korzó 23.
február 23. szombat 19.00
vAleNTiN NAPi KoNCerT
SCHWArTz dáviddAl 
éS NÖveNdéKeivel
Schwartz Dávid és Növendékei az SD
énekiskola, valamint a Dunakanyar Ma-
gániskola diákjai adnak koncertet
Zongorán kísér: Dakos Lilla
Belépő: 2500 Ft
Email: sd.enekiskola@gmail.com 
Telefonon: +36-20-443-3661

Mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, 
felnőtt: 1000 Ft 
FIGyELEM, áRVáLTOZáS! 
2019. MáRCIUS 1-TŐL!
diák/nyugdíjas:1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

február 11. hétfő
15.50 NE éRINTS MEG ! (123’)(18) – A
2018-as Berlini Filmfesztivál győztes
filmje
18.00 EGy FECSKE IS  CSINáLHAT
NyARAT (75’)  - öKOPARTy SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
19.30 KAFARNAUM (121’)(16) A 71.
Cannes-i Filmfesztivál közönség-
ovációs filmje

február 12. kedd
16.45 SZAVAK NéLKÜL (100’)(12) –
francia vígjáték
18.30 A CSEMPéSZ (116’)(16) Clint
Eastwood filmje -LéLEKMOZI SOROZAT-
DunaP’Art Filmklub
20.35 A KEDVENC (119’)(16) f: Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

február 13. szerda
14.15 ARCéLEK, ÚTSZéLEK (89’)(12) f:
Agnes Varda és J.R. a street art fotós

KiállíTáS

előAdáS

KoNCerT

Mozi
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16.00 NE éRINTS MEG! (123’)(18) – A
2018-as Berlini Filmfesztivál győztes
filmje
18.15 KAFARNAUM - A REMéNy ÚTJA
(121’)(16)
A 71.Cannes-i Filmfesztivál közönségo-
vációs filmje
20.30 KöLCSöNLAKáS (94’)(12E) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval

február 14. csütörtök
14.15 A LEGO KALAND 2. (100’)(6E)
16.00 MINDENKI TUDJA (132’)(16) 
f: Penélope Cruz és Javier Bardem
18.30 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval
20.15 A MARIA CALLAS SZTORI
(113’)(12) f: Fanny Ardant, Maria Cal-
las,Vittorio de Sica,
Piere Paolo Pasolini,Lucio Visconti,
Omar Sharif

február 15. péntek
14.30 LEGO KALAND (100’)(6E)
16.15 KéT KIRáLyNŐ (118’)(16) f:
Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan
18.30 64-ES BETEGNAPLó (119’)(16)
dán krimi, a Q Ügyosztály nyomozói
ismét munkában…
20.40 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval

február 16. szombat
14.00 LEGO KALAND (100’)(6E)
15.45 A MARIA CALLAS SZTORI
(113’)(12) f: Fanny Ardant, Maria Callas,
Vittorio de Sica,
Piere Paolo Pasolini, Lucio Visconti,
Omar Sharif
17.50 KöLCSöNLAKáS (94’) (12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval
19.35 AZ A NAP A TENGERPARTON
(110’)(12) f: Saoirse Ronan, Billy Howle

február 17. vasárnap
14.00 LEGO KALAND (100’)(6E)
15.45 AZ A NAP A TENGERPARTON
(110’)(12) f: Saoirse Ronan, Billy Howle
17.45 A MARIA CALLAS SZTORI
(113’)(12) f: Fanny Ardant, Maria Callas,
Vittorio de Sica, Piere Paolo Pasolini,
Lucio Visconti, Omar Sharif
19.45 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval

február 18. hétfő
16.30 KURSZK (117’)(16) f: Colin Firth
18.35 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval
20.15 A MARIA CALLAS SZTORI
(113’)(12) f: Fanny Ardant, Maria Callas,
Vittorio de Sica, Piere Paolo Pasolini,
Lucio Visconti, Omar Sharif

február 19. kedd
15.15 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval
17.00 HIDEGHáBORÚ (85’)(12) két len-
gyel zenész romantikus drámája
18.30 A MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne - LéLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 A KéT KIRáLyNŐ (118’)(16) f:
Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan

február 20. szerda
15.00 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) szexi
magyar vígjáték igazi sztárparádéval
16.40 HIDEGHáBORÚ (85’)(12) két len-
gyel zenész romantikus drámája
18.15 MINDENKI TUDJA (132’)(16) f:

Penélope Cruz és Javier Bardem
20.30 KURSZK (117’)(16) f: Colin Firth

február 21. csütörtök
14.30 Tű, CéRNA, SZERELEM (99’) (12)
szép szerelmi történet egy indiai lányról
16.15 ZöLDKöNyV - ÚTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) A 2019. évi Golden
Globe győztes vígjátéka
18.30 AZ ÜGyFéL (125’)(12) NyISD KI A
SZEMED! SOROZAT DunaP’Art Filmklub
20.40 BÚéK (102’)(16) Goda Kriszta
filmje

február 22. péntek
16.00 LEGO KALAND (100’)(6E)
17.45 A CSEMPéSZ (116’)(16) Clint
Eastwood filmje
19.45 ZöLDKöNyV-ÚTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) A 2019.évi Golden
Globe győztes vígjátéka

február 23. szombat
14.00 KALAND (100’)(6E)
15.45 A KéT KIRáLyNŐ (118’)(16) f:
Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan,
18.00 BEVEZETéS A FILMMűVé-
SZETBE III. Prónai Csaba előadássoro-
zata
17.50 ZöLDKöNyV-ÚTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) A 2019.évi Golden
Globe győztes vígjátéka
20.05 ALELNöK (132’)(12) f: Amy
Adams

február 24. vasárnap
14.00 LEGO KALAND (100’)(6E)
15.45 A KéT KIRáLyNŐ (118’)(16) f:
Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan,
17.55 MAMMA MIA! SOSE HAGyJUK
ABBA (114’)(12)
20.00 AMIT NEM AKARSZ TUDNI A
SZÜLEIDRŐL (97’)(12) f: Alec Baldvin és
Salma Hayek

február 25. hétfő
16.00 A KEDVENC (119’)(16) f: Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
18.00 HOMáLyBóL A FéNyRE – Török
Katalin előadássorozata
18.05 ALELNöK (132’)(12) f: Amy
Adams
20.30 ZöLDKöNyV-ÚTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) A 2019. évi Golden
Globe győztes vígjátéka

február 26. kedd
16.30 AZ A NAP A TENGERPARTON
(110’)(12) f: Saoirse Ronan, Billy Howle
18.30 VIHAR ELŐTT (105’)(16) f: Anne
Hathaway - LéLEKMOZI SOROZAT - 
DunaP’Art Filmklub
20.20 A 91. Oscar gála fődíjas filmjének
vetítése

február 27. szerda
15.50 ALELNöK (132’)(12) f: Amy
Adams
18.15 BOHéM RAPSZóDIA (134’)(12) A
Queen és Freddie Mercury története-
életrajzi film
20.35 A KéT KIRáLyNŐ (118’)(16) f:
Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan

február 28. csütörtök
14.00 és 16.00 ÍGy NEVELD A SáRKá-
NyODAT 3. (105’)(6)
18.00 HEAVy TÚRA (92’)(16) – finn-nor-
vég vígjáték a falu lúzeréről…
19.45 MEZTELEN BEFUTó (98’)(12) 
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AdáSvéTel

Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, ékszert, törtaranyat, ezüstöt,
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Tel. 06-30-308-9148.

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

álláST KereS

Nyugdíjasként bérszámfejtést és egyéb
szellemi munkát vállalok. Tel. 06-30-
357-8405.

álláST KíNál

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható beug-
rós munkatársat. Tel. 06-30-341-3423.

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye takarítót keres heti 6
órában, osztott munkaidőben. érd. Ká-
dárné Monori éva intézményvezetőnél:
06-30-714-1931, (26) 310-060.

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye gyógypedagógust keres
teljes állásra, határozatlan időre. érd.
Kádárné Monori éva intézményvezető-
nél: 06-30-714-1931, (26) 310-060.

A P’Art Mozi keres hosszú távra olyan
megbízható munkatársat, nőt vagy fér-
fit, aki hívatásnak tekinti a mozigépészi
munkakört (mely kibővítésre kerül inter-
netes és adminisztrációs feladatokkal
is). Elsősorban Szentendrén vagy a kö-
zelében élők jelentkezését várjuk, mini-
málisan középfokú végzettséggel és
alapszintű angol nyelvtudással. A kivá-
lasztott jelentkező betanítását a mozi a
munkába állást megelőzően vállalja. Be-
lépés: 2019. márciustól. Elvárások: •
műszaki, technikai érzék • számítógép
alapszintű ismerete • kreativitás • jó
egészségi állapot. Előnyt jelent, ha a pá-
lyázónak pénzügyi ismeretei és/vagy
komolyabb munkatapasztalata is van.
Középkorúak előnyben.
Jelentkezni írásban lehet fényképes
önéletrajzzal, melyhez motivációs levél
csatolása is szükséges. Postai úton:
2000 Szentendre, Duna korzó 25., ema-
ilben: partmozi@szentendre.hu.

Szentendrei lakópark közös képviselőt
keres. Részletes információ: Mónus

Tibor, tel. 06-30-486-1187, email:
monus.tibor@gmail.com.

eGéSzSéG

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

KiAdó iNGATlAN

Szentendrén (Pismány előnyben) kiadó
garázst vagy kisebb raktárat bérelnék,
hosszú távra. Ajánlatokat a 20/928-34-
13-as telefonszámon, lehetőség szerint
üzenetben kérném, vagy a
kovacstibi@freemail.hu címre. Amint
tudom, visszahívom. Köszönöm!

Igényesnek különálló lakrész kiadó. Tel.
06-30-333-5248.

Nyugdíjas értelmiségi úr keres a nyári
hónapokra 1 fő részére kert-kapcsola-
tos apartmant, kis lakást, vagy önálló
lakrészt Szentendre és Visegrád között.
Tel. 06-30-200-7134.

Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-340-
1392.

iNGATlAN

Szentendrén (Pismány előnyben) kiadó
garázst vagy kisebb raktárat bérelnék,
hosszú távra. Ajánlatokat a 20/928-34-
13-as telefonszámon, lehetőség szerint
üzenetben kérném vagy a
kovacstibi@freemail.hu címre. Amint
tudom, visszahívom. Köszönöm!

réGiSéG

GáBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjta-
lan: (06-1) 789-1693, 06-30-898-5720.

SzolGálTATáS

Szakképzett, tapasztalattal rendel-
kező szobafestő vagyok, Tiszta-
sági festéstől kezdve akár az
igényes festést, tapétázást gipsz-
karton-szerelést rejtett világítással
is megoldjuk kollégámmal. Tel.
06-70-574-6575.

Burkolatjavítás, kőműves munkák, tér-
kövezés. Teraszok, járdák, kerítések ké-
szítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

Kertépítés, támfalak, kerítések építése,
gépi földmunkák. Referencia és garan-
cia. Tel. 06-30-579-3779.

VILLANySZERELéS! áramszolgáltatói
ügyintézéssel. Biztonságtechnikai felül-
vizsgálatok. Elosztószekrények, vezérlé-
sek készítése. épületüzemeltetés,
karbantartás. Tari János, +36-20/340-
4763.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323. 

Takarítást, ablaktisztítást napi rendsze-
rességgel vállalok: Szentendre, Leány-
falu, Budakalász, Pomáz. Tel.
06-30-866-6492, 06-30-224-5438.

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

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

üdüléS

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

eGyéB

Olaszul beszélő nyugdíjast keresek
„Olasz kapcsolatok” jeligére. A leveleket
a szerkesztőség címére (Péter-Pál u. 1.)
várom.
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GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

A Normentor-Bau Kft. vállal 

• teljes
körű  ház- 
és lakás-
felújítást, 

• utak, járdák, kerítések  
építését, 

• házépítést garanciával,  
referenciákkal 

Szentendrén és környékén

Tel. 06-20-341-4585

A Gondozási 
Központ 
házi segítség-
nyújtása
Az Intézményünkben működő
egyik szociális tevékenység a házi
segítségnyújtás. A házigondozóink
szakképzett munkatársak, akik
közép-, illetve felsőfokú szakképe-
sítéssel rendelkeznek. 

Feladatuk és tevékenységi körük
az otthonukban élő idős emberek
ellátása, gondozása. Főképpen az
ellátásra szorulókhoz kimennek és
meghatározott időt töltenek ott. A
részben vagy teljes ellátásra szo-
ruló idős embereknek segítenek a
mindennapi élethelyzetük, problé-
máik megoldásában. Az ellátás
célja, hogy minden idősödő ember
a lehető legtovább a saját otthoná-
ban maradhasson. 
A segítségnyújtás 2 részből állhat:
• szociális segítés, melynek kereté-
ben főleg bevásárlást, ügyintézést,
a közvetlen környezet rendbetéte-
lét végzik a gondozónők,
• személyi gondozás során első-
sorban a testi-személyi higiénében
segítést, gyógyszerellátást, ete-
tést-itatást, mentális támogatást,
bizonyos egészségügyi 
esetekben ápolást végzünk.
Mindkettő igénybevétele előtt ún.
gondozási szükséglet vizsgálat
(GSZV) történik, amit a gondozás-
vezető és az intézményvezető
végez el a leendő ellátott otthoná-
ban egy környezet-tanulmány
során. A kitöltendő dokumentum-
ban a háziorvosnak is van feladata,
ezért Őt is fel kell keresnünk. 
Ellátás csak úgy vehető igénybe, ha
meghatározott gondozási szükség-
lettel rendelkezik az idős. 
Mivel egyre többen igénylik az ellá-
tásainkat, ezért előfordulhat, hogy
a jelentkező várólistára kerül, bár
igyekszünk úgy szervezni a mun-
kánkat, hogy ez ne forduljon elő. 
Ellátási területünk Szentendre és
Pilisszentlászló.

érdeklődni és felvilágosítást a kö-
vetkező helyen 
és telefonszámokon lehet kérni:
Gondozási Központ 
Szentendre, Sztaravodai út 2.
06/26 -311-964 
vagy 06/ 20 -5940999

M o S o l y   J ó G A

KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

TARTáS, NyÚJTáS, EGéSZSéG,
éLETERŐ

www.jogaszentendre.com

HOSSZÚTáVÚ, BIZTOS MUNKALEHETŐSéG,
AZONNALI KEZDéSSEL!

Keresünk targonca kezelő / raktáros munkára, megbízható, munká-
jára igényes férfi/női munkaerőt, egyedi betonburkolatokat készítő
üzemünk-be. Minimum szakmunkás végzettséggel. érvényes targon-
cavezetői jogosítvánnyal.

Munkavégzés helye: Szentendre, Kőzúzó köz 10. 

További felvilágosítás hétköznap 8:00-17.00 között a 
06 70 321 0374-es telefonszámon vagy a helyszínen. 




