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Áldott húsvéti ünnepeket!
A városházán
köszöntötték
dr. Fodor Pált

A hónap műtárgya:
Martin Henrik alkotása

7. oldal

17. oldal

Városunk Széchenyi-díjas
díszpolgárát, dr. Fodor Pál
történész-turkológust
köszöntötték április 3-án
a Városházán.

A Városháza előterében
ezúttal Martin Henrik a Régi
Művésztelepen évek óta
alkotó ﬁatal képzőművész
olajfestménye prezentálja a
kortárs szentendrei képzőművészetet.
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szevi újságtartók a városban

Kedves olvasóink! Bizonyára felfedezték, hogy a postai
terjesztés mellett Szentendre városrészeiben is egyedi
újságtartókat helyeztünk ki. Kültéri és beltéri újságtartóinkban megtalálhatják a SzeVi legfrissebb példányait,
illetve a városi rendezvények magazinjait is. olvassák
híreinket, jöjjenek el a város kulturális eseményeire!
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Általános segélyhívó
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104

Mentőállomás
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Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941
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105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
rendőrség
107

kültéri újságtartók helyszíne
Pannónia-telep, Rózsa utca
HéV-állomás, patika mellett
Csabagyöngye utcai kisbolt udvara
Püspökmajor: Radnóti út Klapka u. – Damjanich u.
kereszteződése
Püspökmajor: Hamvas Béla u. 2-10. CBA mellett
Vasvári óvoda bejárata mellett
Szarvashegyi buszforduló, Forrás u.
Pismány pékség előtt,a buszmegállónál
Lázár cár tér
Barackos úti buszforduló
Papszigeti bejáró
Vasvári Patika előtt, Sas utca

Beltéri újságtartók helyszíne
Nagy PoSTA (Kossuth Lajos utca 23-25.)
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
(Kanonok u. 1.)
Háziorvosi rendelő (Bükköspart 27.)
Gyerekorvosi rendelő (Dunakanyar krt. 32.)
SzeVi szerkesztőség (Péter-Pál u. 1.)
Szentendre Ügyfélszolgálat (Duna korzó 25.)
Bioszféra Biobolt (Attila u. 23/A)
VSZ Nzrt. Ügyfélszolgálat (Szabadkai u. 9.)
Máté optika (Sztaravodai út 54.)
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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:
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9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
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Gyógyszertári ügyelet
Szentendrei gyógyszertárak
2019 áPRILISI ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 FT

Hétköznap
(a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:

Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T:500-248
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T:303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva7-21-ig
Kivéve ápr. 21.
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796

Április 19-én PéNtekeN
a Napvirágcsepp Gyógyszertár ügyeletes
reggel 8 órától szombat reggel 7 óráig.
A többi Gyógyszertár ZáRVA.
Április 21-én vAsÁrNAP
a Szent Endre Gyógyszertár ügyeletes
reggel 7 órától hétfő reggel 07:30 óráig.
A többi Gyógyszertár ZáRVA.
Április 22-én HétFŐN
az Ulcisia Gyógyszertár ügyeletes
reggel 07:30 órától kedd reggel 7 óráig.
A többi Gyógyszertár ZáRVA.

Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
Április 7. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
Április 14. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354
Április 21. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
Április 28. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T:303-825
idősellátás
Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap:
+36 30 662 6849, éjjel-nappal: +36 30 415 9060
Árvácska Állatvédő egyesület
+36 20 571 6502
Gyepmester
+36 20 931 6948

szentendrei köztemető
tel/fax: +36 26 310 442

Hamarosan megnyílik a szerb egyházi
Múzeum felújított épülete
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A kormány támogatásával újul meg a szentendrei szerb egyházi Múzeum épülete. A Fő téri, egykori tanítóképző épületének átépítési
munkálatai tavaly kezdődtek, és a szakemberek most végzik az utolsó
simításokat.

VÁROS

valósul meg. A projekt során felújították a mintegy 1600 m² területű
épületegyüttest, és a múzeum épületében az állandó kiállítás mellett
létrejött egy időszaki kiállítások befogadására is alkalmas rendezvényés kiállítótér, valamint egy multimediális központ is. Az állandó kiállításon közel 400 műtárgy, de levéltári és könyvtári dokumentum is bemutatásra kerül a XIII. századtól a XIX. század végéig. A Szerb Egyházi
Múzeum ünnepélyes átadását május 25-re tervezik.

A komplexumot sajtóbejárás keretében mutatta be Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára, Pantelic Lukijan, a Szerb ortodox Egyházmegye püspöke, Gálity Vojiszláv püspöki helynök és Vukovits Koszta, a Szerb Egyházi Múzeum vezetője 2019. április 4-én. A szentendrei Szerb Egyházi
Múzeum anyagának jellegét és sokrétűségét tekintve egyedülálló helyet foglal el Magyarország múzeumai és gyűjteményei között.
A Szentendre központjában álló, volt szerb tanítóképző és felekezeti
iskola épületének teljes felújításával és korszerű múzeumi adaptálásával a Budai Szerb ortodox Egyházmegye fenntartásában működő
Szerb Egyházi Múzeum régóta várt és tervezett fejlesztési programja

szentendrére látogatott a kenyai házelnök

A delegáció szombaton egész napos kirándulás tett a Balatonnál, vasárnap a Dunakanyarral ismerkedtek. Szentendrén Verseghi-Nagy Miklós polgármester fogadta és vezette körbe Justin Muturit és kíséretét,
majd a városnéző séta után együtt ebédelt a kenyai delegáció a szentendrei vendéglátókkal. A jó hangulatú találkozó után a vendégek
visszatértek Budapestre, ahol fogadja őket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és tárgyalást folytatnak Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterrel. A kenyai parlamenti delegáció tagjai találkoznak
az országgyűlés Magyar–Szub-Szaharai Baráti Tagozatának képviselőivel is.

szentendrére látogatott vasárnap Justin Muturi, a kenyai köztársaság
Nemzetgyűlésének elnöke, aki kövér lászló házelnök meghívására
hivatalos látogatásra érkezett hazánkba. Justin Muturit szentendrén
verseghi-Nagy Miklós polgármester fogadta.

A Kenyai Köztársaság Nemzetgyűlésének elnöke a magyar országgyűlés elnökének meghívására március 29-én érkezett Budapestre első hivatalos magyarországi látogatására. Justin Muturit Kövér László
házelnök fogadta, hogy a déli nyitás politikájának meghirdetése óta
megerősödött magyar-kenyai politikai és gazdasági kapcsolatokhoz a
parlamentek közötti kapcsolatok is felzárkózzanak. A találkozót mindkét fél történelminek nevezte.
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változások a hulladékgazdálkodásban
KÖRNYEZET

rendkívüli testületi ülést tartott a képviselői-testület március 28-án,
melyen egyetlen napirendi pontként a hulladékgazdálkodási rendelet
módosításáról, valamint a szabványos űrmértékű gyűjtőedényre való
átállás önkormányzati támogatásáról szavaztak.
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Fogadj te is örökbe
egy facsemetét!

A fenti mottóval hirdetett szentendre város önkormányzata és a Bükkös egyesület a Bükkös-patak partján közös faültetést április 1-6.
között.

Ennek előzménye, hogy egy – a közszolgáltató javaslatára – korábban
elfogadott rendeletmódosítás alapján 60 literes kukaméretre kizárólag
az egyedül élők szerződhettek volna, a többszemélyes háztartásokban
legalább 80 literes kukaméretet kellett volna használni. A módosítás
után számos lakossági észrevétel érkezett, miszerint városunkban az
átlagosnál elterjedtebb szelektív hulladékgyűjtésnek és komposztálásnak köszönhetően a többszemélyes háztartásokban is kevesebb
hulladék termelődik, így sok esetben számukra is elegendő a 60 literes
hulladékgyűjtő edény.

A környezettudatos lakossági magatartás ösztönzése és támogatása
érdekében ezért a képviselők úgy módosították a rendeletet, hogy a
legkisebb választható hulladékgyűjtő edény űrmértéke egységesen 60
liter legyen, függetlenül attól, hogy a szerződő háztartásában hányan
élnek.

Szentendrén jelenleg kb. 800 háztartásban használnak 50 literes hulladékgyűjtő edényt, amely azonban nem szabványos. A közszolgáltató
továbbra is elviszi a hulladékot ezekből az edényekből is, azonban az
idei évtől már minden érintettnek a legkisebb szabványos, 60 literes
kukaméret után kell közszolgáltatási díjat ﬁzetni. Egy 60 literes gyűjtőedény megvásárlása több ezer Ft-os költséget jelentene az érintetteknek. Mivel a hulladékgyűjtőket önhibájukon kívül kell lecserélniük,
számukra az önkormányzat ingyen biztosítja a 60 literes hulladékgyűjtőket. A kukákat az önkormányzat szerzi be, és a városi szolgáltató szabadkai utcai telephelyén lehet majd átvenni. A döntés
következtében csökkennek a lakosok adminisztratív terhei is, mivel a
továbbiakban nem lesz szükség az egyedül élés igazolására.

A tapasztalatok szerint sajnos vannak olyan lakosok, akik vagy nem
kötöttek még közszolgáltatási szerződést, vagy a szerződött mennyiségnél több hulladékot helyeznek ki. A rendeletmódosítással egyidejűleg a Városi Szolgáltató megkezdi ezen háztartások felkutatását, és
intézkedéseket tesz a szankcionálásukra.

országos tűzgyújtási tilalom

Március 29. péntektől az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom
lépett érvénybe. A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
felhívja a lakosság ﬁgyelmét, legyenek fokozottan körültekintőek,
Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

A csapadékmentes időjárás hatására fokozódik a vízhiány a talajban.
A száraz, gyakran szeles, enyhe időben egyre nő a száraz fűvel, gazzal,
bozóttal borított területeken a tűzesetek esélye. Az elmúlt pár hét folyamán is rengeteg tűzeset keletkezett, ezért március végétől életbe
lépett a korlátozás. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken
található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint
a parlag- és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalomról bővebb információkat a katasztrófavédelem
honlapján, a tűzgyújtási tilalom idején alkalmazandó szabályokról részletesen itt olvashat: http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/

A hét elején az ültetőgödrök előkészítését végezték el a szakemberek.
április 3-án az első égerfa csemetéket Verseghi-Nagy Miklós polgármester és az Izbégi általános Iskola diákjai ültették el. A faültető és
örökbefogadó akcióhoz Szentendre több intézménye, iskolája csatlakozott a héten. Tavaly 20, idén 24 fácskát ültettek a patak partjára.
A környezetvédő akció április 6-án pataktakarítással folytatódott.

tavaszi munkák a városban

• A VSZ munkatársai a tavaszi munkák között a Püspökmajor-lakótelepen megkezdték a tervszerű karbantartás keretein belül a cserjék
gallyazását, a sövények nyírását. A kertészeti munkáknál egységes arculatot alakítanak ki.
• A Bükkös-part Szegedi utcai szakaszánál tavaly partfal-rekonstrukciót végeztek. Idén április elején a Városi Szolgáltató munkatársai végleges nyúlgát építésével erősítették meg a Leányfalu felé eső, bal
oldali, mintegy 50 méteres szakaszt, ahol a patak keresztmetszete leszűkül. A földmunkával megerősített partfal a patak magas vízállásánál megakadályozza, hogy a lakóingatlanok károsodjanak.

• A Városi Szolgáltató szakemberei a tavaszi nagytakarítás keretein
belül minden évben letakarítják az aluljárókat. Idén március végén került sor a munkálatokra. A falak magasnyomású mosása, a burkolatok,
falak, járófelületek és korlátok tisztítását végezték el a város két aluljárójában.
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MuskÁtlivÁsÁr

2019-BeN is
1+1 ProGrAM

Tisztelt Szentendreiek!

Szentendre Város önkormányzata a tavalyi
nagy sikerű akció után idén is kedvezményes
muskátlivásárt hirdet 2019. május 18-án,
szombaton 9.30-tól a Paprikabíró utcai nagyparkolóban. Figyelem! Az akció a készlet erejéig tart! 3 tő muskátli / 400 Ft / szentendrei
lakos.

2019-ben is meghirdeti az önkormányzat
az 1+1 programot a lakossági, vállalkozói
együttműködésben megvalósuló út- és
járdaépítésekről, felújításokról. Az elmúlt
4 év alatt 34 pályázat elbírálása során
született pozitív döntés, összesen 58.888
ezer Ft támogatást ítélt oda a Bizottság és
ugyanennyi lakossági forrás került bevonásra a város útjainak, közműveinek fejlesztésére.

Vásárlásra jogosultak: minden szentendrei
lakcímkártyával rendelkező, 18 év feletti
lakos.
A jogosultság igazolása: érvényes személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatása.

Figyelem! Az igazságosabb elosztás érdekében a jogosultak csak a velük azonos lakcímen élők virágait vehetik át.

dunai mentőhajó áll szolgálatba
szentendre és Csepel között

Hamarosan már nemcsak a Balatonon, hanem a dunán is segíti mentőhajó a bajba jutott embereket. A vízimentők Magyarországi szakszolgálatának sürgősségi mentőhajója a tervek
szerint május végén áll szolgálatba a szentendrei-sziget és a Csepel-sziget között.

A legmodernebb technikával felszerelt járművet 2019. március 28án bocsátották vízre a Marina-parti
kikötőben. A lengyel gyártmányú
mentőhajón háromdimenziós szonár, speciális hőkamera, radar,
ledes reﬂektor is van az éjszaki
mentéshez. A speciális jármű akár
80 kilométer/órás sebességre is
képes.
A Duna fővárosi szakaszán jelentős a vízi turizmus, menetrend szerint járó hajók közlekednek, a
szállodahajókon pedig évente több
tízezer, főleg idős turista érkezik a
fővárosba, s adott esetben nagyon
fontos számukra, hogy az orvosi
segítség időben érkezzen.
A vízen történő sürgősségi betegellátásra szakosodott hajót áprilisban az országos Mentőszolgálattal közösen szerelik fel életmentő és egészségügyi műszerekkel, és május végén állítják szolgálatba. Kezdetben csak
nappal, a turisztikai főidényben pedig már nyújtott műszakban üzemel majd a Szentendrei-sziget déli csúcsától a Csepel-sziget északi csúcsáig a mentőhajó. A tervek szerint az útvonalát a
későbbiekben kiterjesztik a Szentendrei-sziget környékére is.

Mammográﬁás
szűrővizsgálat

A szentendrén lakó, 45-65 év közötti aszszonyok, akik utolsó mammográﬁás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló
meghívót kapnak mammográﬁás szűrővizsgálatra április és május hónapokban. A
szűrővizsgálat díjmentesen igénybe vehető!

A vizsgálat helye és ideje:
Szentendre Város Eü. Intézményei,
Kanonok u. 1. Telefon: 06 (20) 234-5452.
2019. április – május.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt ön is a mammográﬁás szűrővizsgálaton. A lehetőség adott! éljen vele!
BUDAPEST FőVáRoS KoRMáNyHIVATALA
NéPEGéSZSéGÜGyI FőoSZTáLy

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, felújítások, az
egyéb, önkormányzati ingatlanon megvalósuló településfejlesztési kezdeményezések kiemelt fontosságúak a város, a
vállalkozások és a lakóközösségek szempontjából. Ennek elősegítésére az önerős
út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz, településfejlesztési tervekhez önkormányzati forrás igényelhető.

Megkezdett beruházás nem támogatható.

Az út- és járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend korlátozását,
elzárt utak létrehozását.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem keletkezik közös tulajdon, azok a városi
közlekedési rendszer részeit képezik.

Rendelkezésre álló forrás:
15.000.000 Ft.

Az 1+1 program keretében rendelkezésre
álló összeg
a) lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az útvagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
b) ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az útvagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
c) önkormányzat tulajdonában lévő, b közterületen megvalósuló településfejlesztésre, elsősorban közvilágítás-bővítés,
forgalom-csillapítás, tükrök, buszmegálló,
parkolólétesítés, stb.) – beruházásokra.

Mindhárom keret esetében lehetőség van
vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel
megvalósuló beruházások megvalósítására.
A támogatás csak olyan fejlesztésre kérhető, ami a megvalósulást követően mindenki számára korlátozás nélkül igénybe
vehető.
További részletek:
https://szentendre.hu/2019-ben-is-11program/
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Forgalomtechnikai
változások

Áprilisban az alábbi forgalomtechnika
változásokat vezetik be városunkban.
• Az Acél utcában forgalomlassító küszöböt telepítenek.

XXXIII. évf. | 7. szám

lámpás gyalogátkelőhely épül a Petzelt
iskolánál

A 11-es főútvonalon történő áthaladás biztonságosabbá tétele érdekében a dunakanyar körút
– római sánc köz – Attila utca csomópontban lévő gyalogátkelőhelyet jelzőlámpásra építik
át. A beruházás során jelzőlámpákat helyeznek el a 11-es úton és a keresztező utcákban, valamint áthelyezik a középszigetet. A munkálatok kb. három hónapot vesznek igénybe.

• A Balázs árpád utcában két forgalomlassító küszöböt építenek vissza a korábbi
helyére, illetve az utca alsó szakaszán, a
Körte utca csatlakozása alatt egy újat telepítenek.
• A Pacsirta utcában két forgalomlassító
küszöböt telepítenek.

• A Várkonyi Zoltán utcában Megállni tilos
táblákat helyeznek ki „Padkán is” és „30
m” hosszon kiegészítéssel.

• A Zúzmara utcában Megállni tilos táblát
helyeznek ki „10 m” hosszon kiegészítéssel.

• A Római sánc és Mathiász utca kereszteződésében „Kötelező megállás helyét
jelző vonalat" és SToP feliratot festenek
fel.

• A Római sánc közben felcserélik a pollert
és a jelzőtábla oszlopot.
• Az Egres és a Törökvölgyi út kereszteződésében közlekedési tükröt helyeznek el.

• A Pipacs utcában két forgalomlassító küszöböt telepítenek.

• A Kovács László és Virág utca kereszteződésében közlekedési tükröt helyeznek
ki.

Felhívás javaslattételre

szeNteNdre vÁros díszPolGÁrA CíM és
Pro urBe eMlékéreM AdoMÁNyÁzÁsA

Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testülete 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete
szerint Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható – Szentendre Város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy
életművével mind helyi, mind pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez. évente 1 díszpolgári cím
adományozható. A díszpolgári címmel külön erre
a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár.
A város díszpolgára az adományozástól kezdve
viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti a
45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)
bekezdésében foglalt kiváltságokat.

Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete szerint Pro Urbe Emlékérem adományozható
annak a természetes személyeknek, csoportnak,
társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy
amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális,
a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet
bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva,
kiemelkedő eredményt ért el. évente legfeljebb
3 emlékérem adományozható, az emlékérem
megosztva is adományozható két személy között,
az együttesen elért eredményük alapján, ebben az

A 11-es számú főúton, a Római sánc utca és az Attila utca kereszteződésénél átvezető
„Petzelt-zebra” rendkívül forgalmas, balesetveszélyes. A képviselő-testület ezért úgy döntött,
hogy jelzőlámpával ellátott átkelőhelyet alakít ki a gyalogosok biztonsága érdekében, és az átépítésre 30 millió Ft-ot elkülönített a 2018. évi költségvetésben. Az előzetes árajánlatok alapján
a teljes beruházási költség meghaladja a rendelkezésre álló összeget, ezért a testület az idei
költségvetésben további pénzösszeget csoportosított át a projektre. A kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás nyertese a TéR Generál Kft. lett.
Az átkelőhely átépítése során az alábbi munkálatokra kerül sor: aszfalt- és járdaburkolatok bontása, helyreállítása, építése, szegélyek bontása és újraépítése, a középsziget elbontása és új
helyre telepítése, térkőburkolat lerakása, új KRESZ-táblák kihelyezése, gyalogátkelőhely jelzés
felfestése, jelzőlámpák kihelyezése, útburkolati jelek festése. A beruházás önkormányzati forrásból készül, költsége 53,91 millió Ft
Az építkezés ideje alatti forgalomszabályozásról és esetleges korlátozásokról folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot.
esetben 2 Pro Urbe Emlékérem és 2 díszoklevél
adományozható. Csoportnak, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek 1 Pro Urbe Emlékérem és
1 díszoklevél adományozható.
A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem egy
személy részére csak egy alkalommal adományozható. Nem adományozható a képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjainak az
aktuális ciklusban.
A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti
ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.
A kitüntetések adományozására tett javaslatokat
személyekre és kitüntetésekre bontva, különkülön javaslatként kérjük beadni!

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2019. április
30. (kedd)
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal Iktatója (2000
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg, a Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a honlapról letölthető
adatlapon.

A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig
a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.
További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzői
titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.

Beiratkozás a városi óvodákba

szentendre városi fenntartású óvodáiban a
2019/2020. nevelési évre a beiratkozás időpontja 2019. május 6-9-ig, 8-12 óra között az
Óvoda központban (Pannónia utca 5.) lesz.

Szentendre városi fenntartású óvodáiban a
2019/2020. nevelési évre a beiratkozás időpontja 2019. május 6-9-ig, 8-12 óra között az
óvoda Központban (Pannónia utca 5.) lesz a következő beosztás szerint:
Hétfő (2019. május 6.): Vasvári és Bimbó utcai
tagóvodák
kedd (2019. május 7.): Hold utcai és Izbégi tagóvoda
szerda (2019. május 8.): Szivárvány tagóvoda és
óvoda Központ
Csütörtök (2019. május 9.): Püspökmajor és
Egres úti tagóvodák
Az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napokat
2019. április 1-3. napokon 8-12 óra között rendezik az óvodákban.
Részletes információ az óvodákról és letölthető
óvodai jelentkezési lap az alábbi linken található:
https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/ok
tatas/szentendrei-ovodak/szentendre-varosiovodak/
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rényi katalin Munkácsydíját ünnepelték
a városházán

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Munkácsy Mihály-díjjal
tüntették ki rényi katalin tervezőgraﬁkust, festőművészt. ez alkalomból a művészt pezsgővel köszöntötte verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk dorottya kulturális alpolgármester a városházán.

VÁROS

A városházán köszöntötték
dr. Fodor Pált

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából széchenyi-díjjal tüntették
ki dr. Fodor Pál történész-turkológust, szentendre díszpolgárát. 2019.
április 3-án városunk vezetői, verseghi-Nagy Miklós polgármester és
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester pezsgős koccintásra, beszélgetésre hívta meg a neves tudóst a városházára.

Március 15., nemzeti ünnepünk alkalmából 2019-ben kiemelkedő
képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült Rényi Katalin tervezőgraﬁkus, festőművész. Ez alkalomból pezsgős koccintásra hívta a művészt a Városházára Verseghi-Nagy
Miklós polgármester és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, hogy
személyesen gratulálhassanak az elismeréshez.

– A képzőművészet hazai fővárosa méltóképp szerepelt a nemzeti
ünnep alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán – fogalmazott
Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Rényi Katalin tiszteletére tartott
találkozón. – Munkácsy Mihály-díjjal két szentendrei kötődésű művész
munkásságát is elismerték idén: Rényi Katalin festőművész, tervezőgraﬁkus mellett Sz. Varga ágnes festőművész, graﬁkus is Munkácsydíjban részesült. Rényi Katalin férjével, Baska József festőművésszel
együtt a Szentendrei Régi Művésztelep tagjaként pályája fontos szakaszát töltötte városunkban, munkássága elválaszthatatlan Szentendrétől.
A jó hangulatú beszélgetés kísérte pezsgős koccintást 2019. április 5én tartották a Városházán.

Rényi Katalin (1951, Bp.) az akkori Iparművészeti Főiskola (ma MoME)
graﬁka szakán diplomázott, azonban kiállításokról ismert művei a festészet körébe tartoznak. Pályája 1979-ben összefonódik a Szentendrei
Művészteleppel, ahol a graﬁkai műhelynek, és 1987-től már festők csoportjának is tagja. Műveit láthatta a közönség például a Budapest Galériában, a Vigadóban, az olof Palme Házban, a Körmendi galériában.
Verseskötetét és festményeit a közelmúltban a Petőﬁ Irodalmi Múzeum
mutatta be.
21 gramm címmel 2018 októberében Szentendrén nyílt kiállítása több
évtizedet fogott át. Rényi Katalin művei a létezés gyötrelmeit és az alkotás szabadságát egyaránt manifesztálják, legyen az négyméteres akvarelltekercs, gesztusfestmény, ﬁnom, kristálytiszta szabadkézi rajz
vagy szabadvers. Belső útjaira kísérhetjük el a művészt, akinek mindig
megújulni képes energiái, magas hőfokú érzelmei beépülnek műveibe,
azok így a születés-teremtés és halál-átalakulás dinamikus egységeivé
válnak. A végtelen felé nyitott új képei, meggyötört felületű asszemblázsai az arany és az ezüst használata során áttetszővé, könnyűvé válnak, ellentétet és egységet képezve a korábbi nehéz földszínekkel:
feketékkel, vörösekkel, okkerekkel telített súlyos képtereivel.
„A Rényi Katalin által létrehozott művészet ihletettsége ebből az alázatos belátásból ered – és kivétel nélkül mindig a szakralitáshoz viszi
a látogatót. A lélekhez, amely a hiú emberi világban talán csak 21
gramm, sokan mégis nehezen viselik a súlyát.” – Gulyás Gábor

Dr. Fodor Pál 2007-ben szerezte meg az MTA doktora címet. 1992 óta
az MTA Történettudományi Intézet (2012-től: MTA BTK Történettudományi Intézet) kutatója, 2012-2019 között az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója és az MTA BTK Történettudományi
Intézet igazgatója. Szakterülete az oszmán Birodalom 14–17. századi
története, ezen belül különösen az oszmán állam kialakulása, társadalmi és katonai szervezete, az oszmán politikai gondolkodás és államideológia, továbbá a magyarországi török hódítás és berendezkedés.
1979 óta jelennek meg a turkológia és a történettudomány rangos
hazai és nemzetközi folyóirataiban és gyűjteményes köteteiben publikációi, amelyek száma meghaladja a kétszázat. Nevéhez fűződik egy
oszmán katonai intézmény felfedezése, az oszmán fejedelmi tükröket
elemző írását pedig alapműként értékelik a nemzetközi szakirodalomban. Tudományos teljesítményét nemcsak a hazai, de a nemzetközi
szakmai közvélemény is elismeri: ez utóbbit jelzi a több mint ezer tételt
számláló hivatkozási listáján belül a külföldi hivatkozások szembetűnően magas aránya, kiterjedt szerkesztői munkássága nemzetközi
szakmai folyóiratokban, meghívása a The Cambridge History of Turkey
szerzőgárdájába, valamint jelentős számú nemzetközi publikációja,
amelyek közül kiemelésre méltó válogatott tanulmányainak törökországi kiadása. A tudományos munka mellett tevékeny szerepet vállal
a szakmai közélet különböző testületeiben.
Tudományos munkásságát több szakmai és állami díjjal, kitüntetéssel
ismerték el: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Deák Ferenc
kutatói díja (2001), az MTA elnökségének Akadémiai Díja (2004), a Magyar Köztársasági érdemrend tisztikeresztje (2011), a Magyar érdemrend középkeresztje (2016) és idén a Széchenyi-díj.

kitüntették
ligeti imrét

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter állami kitüntetéseket
adott át áder János köztársasági elnök
megbízásából, valamint miniszteri elismeréseket adományozott. Magyar Arany érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést
kapott a városunkban élő Ligeti Imre, a Budapesti (Budai) Torna Egylet elnöke, Budapest I. kerületének volt polgármestere a kerület kulturális és sportéletét
felvirágoztató sikeres munkája, valamint példamutató közéleti pályája
elismeréseként.
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európai Parlamenti
képviselők
választása
Tisztelt Választópolgárok!

köztársasági elnök úr az európai Parlamenti
képviselők választását 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki.
A választás kapcsán szeretném felhívni a ﬁgyelmüket néhány fontos tudnivalóra.

i. Az európai Parlament tagjainak választásán
választójoggal rendelkezik

a) minden nagykorú magyar állampolgár, ha
nem kérte másik uniós tagállamban névjegyzékbe vételét,
b) az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról,
hogy választójogát Magyarországon kívánja
gyakorolni.

Az EU más tagállamának állampolgára,
amennyiben úgy dönt, hogy a magyarországi
pártok által állított listára kíván szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik
napon, 2019. május 10. 16.00 óráig kérheti az
Európai Parlament képviselőinek választására
történő névjegyzékbe vételét a magyarországi
lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától, és bármikor - de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb
2019. május 16-án 16.00 óráig - kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának
magyarországi névjegyzékéből.

Az a magyar állampolgár, aki az Európai Unió
más tagállamában él, a külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy
vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott
értesítés alapján – a Nemzeti Választási Iroda
törli a magyarországi névjegyzékből, amivel
kizárja a kettős szavazás lehetőségét.

ii. A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgároknak az alábbi, központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására van lehetőségük:

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár folyamatosan kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. (Ennek hatálya az őszi önkormányzati választások időszakára fog kiterjedni.)

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
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• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján (legkésőbb 2019. május 17. 16.00 óráig igényelhető)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (legkésőbb 2019. május 22. 16.00
óráig igényelhető)
Ha ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek bármelyikét, az minden választásra érvényes.

c) személyes adatai kiadásának megtiltása
A jelölő szervezetek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét
és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem
kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

iii. ezen kérelmeken kívül lehetőség van a
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan
külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.
a) Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb
2019. május 17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2019. május 22-én 16.00
óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből
való törlését.

b) Szavazás Magyarországon a lakóhelytől
távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási
irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően a választópolgár mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni,
lehetősége van, hogy 2019. május 22-én
16.00 óráig módosítsa vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli
elektronikus benyújtás esetén – visszavonja
kérelmét 2019. május 24-én 16.00 óráig.

c) Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelem online benyújtása esetén:
ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május
22. 16.00 óráig,

ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján,
2019. május 26. 12.00 óráig nyújtható be.

A kérelem személyesen történő benyújtása
esetén:
2019. május 24. 16.00 óráig igényelhető.

A kérelem postai úton megküldött levélben
történő igénylése esetén:
2019. május 22. 16.00 óráig igényelhető.
(a levélnek ezen időpontig meg kell érkeznie
a választási irodához)

Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő igénylés esetén:
2019. május 24. 16.00 óráig a helyi választási
irodához,
2019. május 26. 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújtható be a kérelem.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
kézbesítő útján történő igénylés esetén:
2019. május 22. 16.00 óráig a helyi választási
irodához,
2019. május 26. 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújtható be a kérelem.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurnaigénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére
kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelmet 2019. május 24. 16.00 óráig lehet
visszavonni.
iv. A fenti kérelmek benyújthatók:

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási
irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu
honlapon
a
választások/európai parlament tagjainak választása 2019 menüpont alatt, valamint a
www.valasztas.hu címen is.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda
munkatársaihoz:
Választási Iroda

26/785-159
dr. Gerendás Gábor, HVI vezető
26/785-033
dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/785-035
Fischerné dr. Budai Mónika, HVI munkatárs
26/785-034

DR. GERENDáS GáBoR
JEGyZő
HVI VEZETő
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Új híd a kanonok utcánál

tavaly októberben adták át a Bükkös-patak új hídját a piacnál. Most
a kanonok utca végén található gyalogoshíd rekonstrukciója indult el
április 4-én. A Bükkös-patakon átvezető gyalogos híd elöregedett, a
fa elemek elkorhadtak. A szakemberek szerint a híd további javításokkal nem kezelhető, ezért szükségessé vált a teljes híd cseréje –
az átépítés a híd minden szerkezeti elemét érinti.
A kivitelezés a régi híd elbontásával kezdődött április 4-én. Az új híd
szerkezete a meglévővel azonos keresztmetszettel, nagyrészt vörösfenyő felhasználásával készül, és egy darabban szállítják a helyszínre április 11-én, csütörtökön reggel kb. 5-6 óra között. A híd beemelése 8-kor
kezdődik meg, és kb. 11 óráig tart. A munkálatok ideje alatt a területen
a gyalogos és részben az autós forgalom is akadályoztatva lesz.

A híd terveit Makai Tamás készítette 2017-ben. Kivitelező a Sokon Kft.
A projekt költségét – 6,5 millió Ft + áfa – az önkormányzat a 2019. évi
költségvetési keretből ﬁnanszírozza.

VÁROS

„FoNtos FeJlesztés
vAlÓsult MeG”

lezárult a vasúti villasori csomópont fejlesztési projekt, az ünnepélyes átadót március 27-én rendezték. Az eseményen részt vett verseghi-Nagy Miklós polgármester, Hadházy sándor országgyűlési
képviselő, valamint kenéz Attila tervező és a kivitelező Penta kft. vezetői. A 2018 novemberében kezdődött beruházás során megújult a
vasúti villasor egy szakasza, a vásárlói és a P+r parkoló. A fejlesztés
182 millió forintba került, melyhez az önkormányzat 36 millió Ft központi támogatást kapott. változás a korábbiakhoz képest, hogy a vásárlói parkoló májustól ﬁzetős rendszerben működik, de a parkolás
egy óra időtartamig ingyenes lesz.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
elkötelezett az infrastruktúra fejlesztése mellett, az utak és járdák építésében. Fontos fejlesztés valósult meg a parkolók és a Vasúti villasor
egy szakaszának a felújításával, mivel ez a csomópont központi szerepet tölt be a városközpontban. Kormányzati döntés született a HéVszerelvények és a vasúti pálya felújításáról, ehhez kapcsolóan is fontos
volt ez a beruházás. A beruházás számokban: 3200 nm-en megújult
az aszfaltborítás, 1100 nm-en térköves burkolatot alakítottak ki, 53 vásárlói és 46 P+R parkolóhelyet létesítettek, 700 nm zöldfelület újult
meg, ahova 3600 cserjét és fát ültettek.
A polgármester hozzátette, hogy következő ütemben a 3000 nm-es
murvás parkoló felújítását tervezi az önkormányzat, utána pedig a MoL
benzinkút mögötti, szintén 3000 nm-es területet vonják be a parkolópalettába, aminek köszönhetően nagy kapacitással működő parkolóhely alakul ki.

Görzenál épül a kőzúzó utcai
sportpályán

A kőzúzó utcai sportpályán a gördeszkások számára korábban épült
pálya burkolata és eszközei elöregedtek, használatukat a felújításuk
sem tenné biztonságossá. erre való tekintettel az önkormányzat egy
teljesen új pálya, úgynevezett skatepark építése mellett döntött. A
Görzenál terve a Magyar Gördeszkások egyesületének bevonásával
készült, mert a városvezetés fontosnak tartotta, hogy az új parkban
modern és a szakmai szempontoknak is megfelelő pálya épüljön az
extrém sportokat kedvelő ﬁatalok számára.

A területen a jelenlegi burkolat és a sportelemek elbontása, illetve a
hulladék elszállítása után elkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A kivitelező Pallér Kft. vasbeton- és acél szerkezetű elemekből – pl. sarok
háromszögelem, sarok negyedcső, fordított V-korlát, íves padka, bukkanó – építi meg a pályát. A terület új burkolatot is kap, illetve új kerítés
veszi majd körül. A Görzenál önkormányzati forrásból valósul meg,
költsége 23,6 millió Ft+áfa.
Az április 2-án kezdődött munkálatok előreláthatólag május 31-ig tartanak. A kivitelezés ideje alatt a pálya nem használható, de egyéb korlátozás nem várható.

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő a térség forgalmi terhelésének erőteljes növekedéséről beszélt. Mint mondta, Szentendre lakossága nemrégiben még 14 000 volt, mostanra ez megduplázódott. Az
óriási közúti forgalmi terhelés miatt rendkívül fontos a régebben megépült infrastruktúra kapacitásának bővítése és a közösségi közlekedés
fejlesztése is. „Két lábon kell állni: egyik láb a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése az ingázás visszaszorítása érdekében, a másik
pedig a közösségi közlekedés fejlesztése. Az egész kistérségben
kevés a P+R parkoló, pedig a közlekedés fejlesztésében ezek jelentik
az alapokat. Nagy előrelépés, hogy sikerült rendbe hozni Szentendrének ezt a fájó pontját, ami lendületet ad a város fejlődésének” –
mondta a képviselő.
Az átadó ünnepélyességét fokozta Szczuka Panka & Malac jazz duó
színvonalas előadása.
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sűrűbben jár a Hév

Új menetrend lépett érvénybe 2019. április 7-én a H5-ös Hév vonalán.

Tanítási időben, munkanapokon:
Szentendréről a reggeli csúcsidőszakban 5:42-től 7:12-ig ütemesen 7,5
percenként, 7:12-től 7:52-ig ütemesen 10 percenként indulnak vonatok a
Batthyány térre.
A Batthyány térről 21:28-kor és 22:08-kor induló vonatok Békásmegyer
helyett Szentendréig közlekednek.
Az utolsó M2-es metróhoz csatlakozó vonat Békásmegyer helyett Szentendréről indul.

pályázat

kiadó ingatlan

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás
piaci alapon történő bérbeadásáról:

Cím: Szentendre, Alkotmány u. 6. fszt. 1. lakás
Alapterület (m2): 24 m2
komfortfokozat: komfortos
lakás állapota: részleges felújításra szorul
lakbér induló mértéke*: 1.800,- Ft/m2
* A lakbér mértéke évente, az inﬂáció mértékével emelkedik. Első emelés időpontja: 2020. január 1.

Eredeti határidő szerint a pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 11. 10 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
A pályázat határideje módosul, az új határidő:
2019. április 29. 10 óra 00 perc, a pályázatokat
a Hivatal iktatójába (városház tér 3. i. emelet) kell
benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Szentendrei Közös önkormányzati
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás piaci
alapon történő bérbeadásáról:
Cím: Szentendre, dumtsa Jenő u. 12. fszt. 5. lakás
Alapterület (m2): 40 m2
komfortfokozat: összkomfortos
lakás állapota: rendezett, jelenleg lakott
lakbér induló mértéke*: 1.800,- Ft/m2
* A lakbér mértéke évente, az inﬂáció mértékével emelkedik. Első emelés időpontja: 2020. január 1.

Eredeti határidő szerint a pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 11. 11 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
A pályázat határideje módosul, az új határidő:
2019. április 29. 11 óra 00 perc, a pályázatokat
a Hivatal iktatójába (városház tér 3. i. emelet) kell
benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091
szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás
piaci alapon történő bérbeadásáról:

lakás címe: Szentendre, tiszteletes u. 4.
szobaszám: 2
komfortfokozat: komfortos
terület: 54 m2

Szentendréről késő este 30 perc helyett 20 percenként indulnak vonatok
a Batthyány térre.

Hétvégén:
A Batthyány térről 4:18-tól 7:18-ig 30 perc helyett 20 percenként indulnak
vonatok Szentendrére.
Szentendréről – a reggeli 20 perces ütemen felül – 6:42-kor, 7:02-kor és
7:22-kor is indulnak vonatok a Batthyány térre.
A Batthyány térről 21:28-kor és 22:08-kor induló vonatok Békásmegyer
helyett Szentendréig közlekednek.
Szentendréről késő este 30 perc helyett 20 percenként indulnak vonatok
a Batthyány térre.

Menetrendek: https://bkk.hu/menetrendek/#H5

lakás állapota: rendezett, jelenleg lakott
lakbér induló mértéke*: 1.800,- Ft/ m2/hó
* A lakbér mértéke évente, az inﬂáció mértékével emelkedik. Első emelés időpontja: 2020. január 1.

Eredeti határidő szerint a pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 11. 14 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
A pályázat határideje módosul, az új határidő:
2019. április 29. 14 óra 00 perc, a pályázatokat a Hivatal iktatójába (városház tér 3. i. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091
szentendre város önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat
tulajdonában álló lakás szociális alapon történő bérbeadásáról:

Cím: Szentendre, Hamvas Béla u. 14. i. em. 4. lakás
Alapterület: 41 m2
Komfortfokozat: összkomfort
Lakás állapota: rendeltetésszerű, jelenleg lakott
Bérleti díj * minimum: 14.673,- Ft/hó
*helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.
A pályázatokat a Hivatal iktatójába
2019. április 25. 09 óra 00 percig
(városház tér 3. i. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

eladó ingatlan

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé az alábbiakban meghatározott ingatlanok
egyben történő értékesítésére:

Cím: Szentendre, Bercsényi u. 2/A (1866 hrsz.)
Telek területe: 202 m2 *
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett lakóház,
udvar, övezeti besorolás: Vt/K (településközponti vegyes terület)
Cím: Szentendre, Bercsényi u. 4. (1867 hrsz.)
Telek területe: 499 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett áruház,
udvar, övezeti besorolás: Vt/K (településközponti vegyes terület)
Bruttó induló (licit) ár: 240.000.000 Ft
Pályázati biztosíték: 5.000.000 Ft
* A 1866 hrsz.-ú ingatlan 22 m2 nagyságú területén
ELMŰ trafóállomás található. Az ELMŰ Hálózati Kft.
erre vonatkozó használati joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre fog kerülni, így ezen területrész
az ingatlannal együtt értékesítésre kerül, azonban nem
vehető birtokba.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 25.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:

Cím: Szentendre, Céh utca 12. fszt. 5. 2453/A/10 hrsz.
(367/1000 eszmei hányad)
Terület: 246 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: raktár
övezeti besorolás: Lk/k (kialakult állapothoz illeszkedő)
Bruttó induló (licit) ár: 38.300.000.- Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000.- Ft

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím: Szentendre, Puskin utca (8956/1 hrsz.)
Terület: 737 m2,, ingatlan-nyilvántartási megnevezése:
kivett, beépítetlen terület
övezeti besorolás: Lke/9
Bruttó induló (licit) ár: 14.120.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 11.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. május 7.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

szeNteNdre MÁrtírJA

2019 | április 8.

kuCserA FereNC kÁPlÁN élete és HAlÁlA ii. rész

kucsera Ferenc halálának 100. évfordulóján
emlékévvel tiszteleg szentendre a város
mártírja előtt.

A küzdelmek embere

Kucsera közösségi ember volt, pályatársaihoz
hasonlóan fontosnak tartotta az egyház által
vallott elvek, tanok és értékek nyilvános megvallását, képviseletét. Amikor 1916 elején
megszűnt a Szentendre és Vidéke, a városvezetés egy új lap szerkesztésével bízta meg. Az
első két szám megjelenése után azonban az
újság, vélhetően az Antolik polgármesterrel és
a helyi zsidó közösséggel kialakult konﬂiktusa
miatt, megszűnt. A prímás közvetítésével még
történtek próbálkozások a folytatásra, azonban ezek eredménytelenek maradtak.
A következő év végén azonban újra kezdi a
munkát. November 1-jén kér engedélyt a prímástól lapszerkesztésre, mivel: „...hasznosabb, ha lelkészük, mintha más felekezethez
tartozó egyén veszi át a lap vezetését”. Ettől
kezdve ideje jó részét a kisebb kihagyásokkal,
1918 decemberéig megjelenő Szentendrei
Néplap szerkesztése tölti ki, ahol saját írásai,
versei is megjelennek.
Az őszirózsás forradalmat követően több nyilvános szerepléséről tudunk. A kevés fennmaradt forrás azt sejteti, hogy írásaiban
leginkább a terjedő ateista-materialista felfogást és azok képviselőit, a szociáldemokratákat támadta, hasonlóan a keresztényszociális
felfogás zalai harcosához, Mindszenty Józsefhez.
November 3-án, a szociáldemokraták népgyűlést tartottak a városban. Talán itt keresztezte
a káplán és a későbbi halálában felelős ozorai
József pomázi „vad szociáldemokrata” vezető
útja első alkalommal egymást. ozorai a népgyűlésen azzal fejezte be a beszédét, hogy: „...
irtsák ki a papokat, mert addig nem lesz béke,
míg az utolsó gróf beleivel fel nem akasztják
az utolsó papot”. Kucsera megpróbált felszólalni, de belefojtották a szót. Ezt követően, november elején, a nemzetőrség kutatást tartott
a plébánia udvarán.
December közepén, a székesfehérvári püspök
kérésére, Pilisszentlászlóra ment a hónapok
óta beteg papot helyettesíteni. Egyházi beszédében kitért a híveket érintő közéleti kérdésekre is. A káplán későbbi tragikus sorsában
is döntő volt a Népszava beszámolója a történtekről: „A szentendrei hecckáplán. Szentendréről írják elvtársaink: ... Szentendrén a
legmozgékonyabb fekete lovag az itteni hecckáplán: dr. Kucsera Ferenc ... Elvtársaink
december 15-re Pilisszentlászlóra népgyűlést
hívtak egybe. Ezt megtudva Kucsera káplán és
heccbarátja, a községben a gyűlést megelőzően a lakosság bigottabb részét leitatták, pálinkát osztva szét köztük, majd arra biztatták
őket, hogy 'ha jönnek a vörösek' verjék agyon
őket dorongokkal. Elvtársaink higgadtságán
múlott, hogy nem történt vérengzés, sőt a gyűlést is meg lehetett tartani ... Kucsera hecckáplán Visegrádon is megjelent, a jelekből ítélve
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iskolák elvétele után leltárba vették az egyház
összes ingatlan és ingó vagyonát, az értékpapírokat pedig lefoglalták. A kántortanítók és a
zárdanővérek közül többen szembefordultak
a plébánossal, az új hit oldalára állva. A politikai gyűléseken többször támadást intéztek
Kada Mihály ellen, lázítással vádolva őt, s a
súlyosabb retorziótól csak a hívek bátor kiállása mentette meg.

ellenforradalom szentendrén

azzal a szándékkal, hogy a visegrádi katonákból fehér gárdát alakítson. Amikor elvtársaink
erről értesültek, nyilvános népgyűlést hívtak
össze, hogy fölvilágosítsák a lakosságot a
hecckáplán fekete szándékairól. A népgyűlés
fölháborodva állapította meg, hogy Kucsera
Ferenc milyen aljas eszközökkel, milyen nyílt
ellenforradalmi tendenciákkal mozgolódik és
követelték, hogy Kucserát a plébánosával
együtt haladéktalanul távolítsák el helyéről...”
Az írásnak természetesen köze sem volt a valósághoz, Kucsera nem járt Visegrádon, nem
itatott le senkit, csupán elveit fejtette ki a nép
előtt. A következményekkel azonban tisztában volt: „Beszéd Szentlászlón – írja pár
nappal később –, visszafelé találkozás a vörösökkel ... 17-én hír arról, hogy szét akarnak
tépni, kötél fejemre, lábamra. 18-án Izbégre
menet egy szentlászlói ﬁgyelmeztet, hogy le
akarnak lőni. 22-én népgyűlés, néphatározat
elkergetésemről. Zárdában. Szomorú este,
mindenki sír, csak én nem.”
Az ominózus népgyűlés után, karácsony első
napján fegyveresek kíséretében Esztergomba
utazott, ahol a prímásnak tett jelentést a helyzetéről. „Nem küldjük vissza, de nagy érdem
lenne” – idézi fel Csernoch érsek szavait naplójegyzetében. Azonnal döntött és még aznap
visszaindult állomáshelyére, ahol a hívek között
már mozgalom indult, hogy visszahívhassák.
A hatalomra kerülő kommün-vezetők első
intézkedései közé tartozott Kucsera Ferenc
letartóztatása, 1919. március 24-én. Másnap
szabadon engedték, a munkástanács jegyzőkönyve azonban rögzítette a megalázó procedúrát. Beismertették vele „tévedéseit”, meg
kellett neveznie az újságcikkek szerzőit, s kötelezték őt arra, hogy „a templomban hívei
előtt oly értelmű szóbeli nyilatkozatot tegyen,
mely eddigi magatartása felett sajnálkozását
tartalmazza”.
A plébánián házkutatást tartottak és javakat
foglaltak le. Az esti, éjszakai látogatások
különböző ürügyekkel megismétlődtek. Az

Budapesten, 1919. június 24-én, a bolsevik
hatalommal szembeforduló katonatisztek vezetésével kitört az ellenforradalom, melynek a
városban is akadtak követői. A szervezők
Weresmarthy Miklós ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt kérték fel a mozgalom
vezetésére.
Este 8 órakor egy nyolcfős társaság jelent
meg a plébánián, kérve a templom kulcsait,
hogy harangozással adhassanak jelet a felkelésre. A plébános megtagadta a kulcsok kiadását, mivel ellenezte a jeladást az előtt, hogy
a fővárosi események sikeréről hírt kapnának.
Ennek ellenére a harangokat rövid idő múlva
mégis félreverték.
A főtéren gyülekező ellenforradalmárok több
kommünvezetőt letartóztattak és lefegyverezték a vörösőrséget. A tömeg elénekelte a
Himnuszt. Az eseményekben a plébános és
káplánja nem vettek részt.
Hajnalra azonban a fővárosi mozgalmat leverték, ám erről a szentendreiek mit sem tudtak,
sőt, hajnali öt órakor az ismét összegyűlt
tömegnek már azt doboltatták, hogy a kommunizmus megbukott. „Az utcákban s különösen a városháza és a plébánia közti téren nagy
népcsoportok hullámzottak, s nagy örömmel
vették a hírt”– írja egy visszaemlékező a
történtekről.
Délután a plébános Izbégen temetett, s mivel
március 23. óta nem volt kántora, a feladatot
Kucsera káplán látta el. Hazatérve drámai
hírek fogadták őket. Előző este, a lefogásuk
elől menekülő kommunisták közül többen
Pomázra, a járási direktórium székhelyére
mentek, értesítve az ottani vezetőket a
szentendrei eseményekről. Ennél is nagyobb
szerepet játszott a későbbi tragédia bekövetkeztében, hogy 25-én délelőtt a városi vörösőrségtől jelentés érkezett Budapestre, mely
szerint „Az éjszaka folyamán az ellenforradalmárok … az itteni vöröskatonáktól géppuskát
zsákmányoltak, kérnek karhatalmi segítséget.” Valójában a városban ekkor már rend
volt. Weresmarthyék, látva a pesti ellenforradalom bukását, hogy a város elkerülje a megtorlást, az éjszaka történteket a régi, korrupt
vezetők elleni népi lázadásnak nyilvánították,
amely nem a rendszer megdöntését tűzte
zászlajára. Ezt követően új direktóriumot választottak. Ennek ellenére a vörösőrök jelentésének köszönhetően, Budapestről, a nap
folyamán, vasúton előbb egy munkásszázadot
vezényeltek a városba, majd egy 19 fős, jórészt tengerészekből álló terrorcsapatot.
TyEKVICSKA áRPáD

(Következő, április 29-én megjelenő lapszámunkban folytatjuk!)
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Pályázati lehetőség műemléki
épületek felújítására

szentendre gazdag műemléki épületek tekintetében, és a műemléki
épületek egy része magántulajdonban van. A Nemzeti kulturális Alap
(NkA) pályázati felhívást tett közzé, melyre magánszemélyek is pályázhatnak. A pályázat vissza nem térítendő támogatást nyújt műemléki épületek és építmények állagmegóvására, részleges vagy teljes
helyreállítására, felújítására, valamint a műemlékek elválaszthatatlan
részét képező képzőművészeti alkotások restaurálására.

Az NKA-pályázatra jelentkezhetnek a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi
költségvetési szervek kivételével (természetes személyek, jogi személyek). Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: • építőipari
kivitelezési költségek • restaurálási költségek • műszaki ellenőr díjazása • tervezői művezetés • a kapcsolódó régészeti feltárás költségei
(régészeti érintettség esetén).
A pályázat időtartama: 2019. április 1.–2020. december 31. Igényelhető támogatás maximum 15 millió Ft, a pályázó részére előírt kötelező
saját forrás az összköltség minimum 50%-a. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 172 millió Ft.
Az NKA felhívja a magánszemélyek ﬁgyelmét, hogy amennyiben nem
vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek támogatást, tehát sem egyéni vállalkozóként,
sem egyszemélyes kft. vezetőjeként tiszteletdíjat önmaguknak nem
tudnak elszámolni, illetve a támogatás terhére kizárólag számlás kiﬁzetéseket teljesíthetnek.
A pályázati felhívás elérhetősége:
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/oroksegvedelem_2_190429
További tájékoztatás a nemzeti kulturális alaptól kérhető, a pályázati
kiírás tárgyában sem az önkormányzat, sem a polgármesteri hivatal
nem illetékes.

XXXIII. évf. | 7. szám

A földút programban újul meg a
Gyöngyvirág és a Muskátli utca

elkezdődött a Pannónia-telepen a Gyöngyvirág utca és a Muskátli utca
stabilizálása, felújítása a Járható szentendréért Program keretében.
A Gyöngyvirág utcának a stromfeld utca és a töltés közötti szakasza,
a Muskátli utcának a stromfeld és Honvéd utca közötti szakasza újul
meg a beruházás keretében.

A most felújításra kerülő utcák jelenleg földútként működnek, de minőségük oly mértékben romlott, hogy elkerülhetetlen a stabilizálásuk
a biztonságos használatuk érdekében. A Gyöngyvirág és a Stromfeld
utca mart aszfalt réteget kap, illetve a szükséges helyeken sor kerül
szegély kialakítására vagy szegélykorrekcióra. A kivitelezést a BoLA
95 Kft. végzi.

április 3-án Verseghi-Nagy Miklós polgármester és a körzet képviselője, Boda Anikó bejárást tartott a Gyöngyvirág utcában. Az utca lakóival folytatott eszmecserén szó esett forgalomtechnikai és parkolási
kérdésekről, illetve a tervezésből kimaradt kapubejárókról, melyeket a
kivitelezés során pótolnak. A lakók kérték, hogy az út burkolása után
valószínűsíthető forgalomnövekedésre keressen megoldást az önkormányzat. A város polgármestere elmondta, hogy ezzel kapcsolatban
érdemes a közeljövőben újabb fórumon egyeztetni a lehetséges megoldásokról. A megoldások között szóba jöhet az utca egyirányúsítása,
amely más városrészben már bevált, az átmenő forgalmat csökkentette. Az egyirányú forgalom a gyalogos közlekedés biztonságát is növeli. A terület lakó-pihenő övezetbe tartozik, ennek ellenére gyakran
gondot okoznak azok az autósok, akik szabálytalanul „egérútnak”
használják az utcát, illetve itt parkolnak gépjárműveikkel.

2019 | április 8.

leveNte-díJ ÁtAdÁs A
vuJiCsiCs eGyÜttessel

Névadójára, vujicsics tihamérra emlékezett a zeneiskola 2019. március 26-án. A kiváló zeneszerző idén február 23-án lett volna 90 esztendős. A városháza dísztermében rendezett ünnepi koncerten
felléptek az iskola művésztanárai, vendégművészként illés szabolcs
hegedűművész, barokk muzsikus, valamint a vujicsics együttes. Az
esten került sor a hagyományos levente-díj átadására is. 2019. levente-díjasa Masát tamás, akinek ezúton is gratulálunk!

Masát Tamás idén érettségizik a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban. Zenei tanulmányait ütős hangszereken a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolában tizenhárom éve kezdte, és ez
az időszak meghatározó volt életében, mert
a zene segítette nyitottabbá tenni, s eszközt
adott kezébe az önkifejezésre. Zeneiskolai
bizonyítványa mindig jeles volt, több évet
igazgatói dicsérettel zárt, és érdemesnek találták a zeneiskola bronz violinkulcs díjára
is. Tamás több országos versenyen is részt
vett, a legbüszkébb a IX. országos Továbbképzős Versenyen maximális pontszámmal
elért kiemelt első helyre.

Masát Tamás a zeneiskola több zenekarában játszik, ezen kívül a Pomázi önkéntes Tűzoltózenekar és a leányfalui Szent Anna Kórus zenekarának aktív tagja. Gyakran lép fel szólistaként zeneiskolai,
gimnáziumi és városi rendezvényeken.
„Tamás 2008 óta növendékem, kiváló memóriájú, okos ﬁatalember.
Technikai, valamint ritmikai tudása átlag feletti, szorgalma példás. Kiváló közösségi ember, akire mindig számíthatnak társai” – jellemezte
tanítványát Bártfai Zoltán, a zeneiskola ütőhangszeres tanára.

Az időre reﬂektálnak ﬁatalok
a szentendrei MANk Galériában

Fiatal, harminc éven aluli képzőművészek munkáival nyitja meg legújabb kiállítását idő/kép címmel a szentendrei MANk Galéria. A kiállítás 22 művészét pályázat útján választotta ki a Magyar Alkotóművészeti közhasznú Nonproﬁt kft. által felállított szakmai kuratórium,
a tárlat április 4. és május 5. között várja az érdeklődőket.

Az idő fogalmára irányuló reﬂexiók jellemzik az alkotásokat, amelyek
között a festmények mellett graﬁkák, szobrok, kollázs és hanginstalláció is megtalálható. Ugyan eltérő szempontok alapján, de láthatunk
napjaink társadalmi jelenségeit kiemelő munkákat, illetve többen foglalkoznak az emlékezés gondolatkörével, ahogy azzal is, miként hagyhatunk nyomot a világban. Legtöbbjüket a személyes tapasztalatok,
érzelmek, érzetek képi kifejezésmódja foglalkoztatja.
A kiállítás olyan harminc év alatti ﬁatal képzőművészek számára ad bemutatkozási lehetőséget, akik lendületükkel, tehetségükkel már most
kiemelkedő alkotásokat tudhatnak maguk mögött. Hetven pályamű
közül választotta ki az alkotásokat a MANK által felállított szakmai
zsűri Knyihár Amarilla és Baksai József, a Szentendrei Régi Művésztelepen alkotó művészek, valamint Sipos Tünde művészettörténész, a kiállítás kurátora részvételével, akik a legkarakteresebb alkotásokat, az
egyedi kifejezésmóddal rendelkező munkákat emelték ki.

Kiállító művészek: Antal-Bartalis Lilla, Boruzs ádám, Csanálosi Mária,
Domokos Berta, Juhász Kinga, Kiss Botond, Kozma Anita, Lantos
Csenge, Minyó János, oberfrank Luca, Pipei Borbála, Ronga Eszter,
Rozman Csenge, Rózsa Luca, Szabó Menyhért, Szilágyi Péter, Szőke
Lili, Sztanó Zsuzsa, Szücs András, Tétényi Gabriella, Tóth Annamária
Rita, Üveges Mónika.
A kiállítás megtekinthető 2019. április 4. és május 5. között, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra, hétvégén 10 és 17 óra között.

KULTÚRA

szeNteNdre A szolNoki
utAzÁs kiÁllítÁs
díszveNdéGe

Március végén nyitotta kapuit a xxi. szolnoki utazás kiállítás az AbaNovák Agóra kulturális központban. Az esemény díszvendége idén
szentendre volt. A város látványosságaival ismerkedve gasztronómiai
ínyencségeket – például szentendrei kekszet – is megkóstolhattak az
érdeklődők.

Gyürk Dorottya alpolgármester és Verseghi-Nagy Miklós polgármester
a Szolnoki Utazás Kiállításon

A rendezvényen ötven kiállító mutatta be látnivalóit az érdeklődőknek:
tizenhárom kistérségi település, gyógyüdülőhelyek, hegyvidéki és balatoni programok, valamint külföldi utazási ajánlatok is szerepeltek a
kínálatban.
Szentendrét a kiállítás megnyitóján Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és a TDM csapata képviselte. Verseghi-Nagy Miklós polgármester a nyitó ünnepségen
elmondta, hogy bár a képzőművészet városaként ismert településre
igen sokan látogatnak, folyamatosan építik Szentendre arculatát, és a
látogatók számának növekedésén dolgoznak. A szentendrei kiállítók a
látnivalók bemutatása mellett a város gasztronómiai különlegességiből
is vittek ízelítőt.
Az 1998-ban egy Turisztikai Konferenciával és néhány kiállítóval indult
rendezvény mára igazi „közönségsiker” lett, hiszen évről évre egyre
több kiállítót és látogatót tudhat maga mögött. Az ingyenesen látogatható kiállításon belföldi és külföldi utazási ajánlatokkal ismerkedhettek
meg az érdeklődők, ahol kézművesek és helyi termelők is bemutatták
termékeiket. A rendezvényt egész napos szórakoztató programok
kísérték az Agóra előtti téren felállított színpadon, továbbá a nagyközönség részese lehetett akár egy hagyományőrző lakodalomnak is.
Mivel napjainkban a fővároson kívül csupán 5 városban rendeznek jelenleg turisztikai kiállítást – melyek közül a szolnoki az egyik legrangosabb –, így a megyeszékhely számára különösen fontos, hogy
többek között ezen a rendezvényen is meg tudta mutatni értékeit.

Kedves Régi és Leendő Támogatónk!

Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával
a SZENTENDREI KENGURU KöTéLUGRó DSK csapatát támogatja.
Az ön segítségével még több hazai és nemzetközi versenyen vehetünk részt,
és népszerűsíthetjük szeretett városunkat, Szentendrét.
ADóSZáMUNK: 18723809-1-13
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Juhász Gyula

HúSVéTRA

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Húsvéti sonka tormával
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úgy emlékezem: húsvétkor került sonka az asztalra azokban az években is, amelyeket manapság a Rákosi Mátyás nevével jelzett korszaknak szokás nevezni. évente öltünk ugyanis egy
malackát. Ugyan ennek földi javaiból beszolgáltatási kötelezettségünk volt (zsírt, miegyebet
kellett leadni a szocializmust építő államnak), mégis lehetett vinni disznóölés után a bérfüstölőbe sonkát, kolbászt. A füstölőházikóban fa, fűrészpor eregette az illatos füstöt a fölakasztott
húsfélékre, ezek azután nemcsak beszáradtak, hanem a füst egyes vegyi anyagai révén tartósítódtak is, és megkapták azt az ízt, amelyet ma is többé-kevésbé ismerünk a füstölt húsfélék
révén. A sonka a régi német Schunka, a bajor-osztrák Schunke átvétele (a németben Schinken).
A sonkához torma illett. Ez a növény (Armoracia rusticana) a kertünk egyik árnyas helyén növelte hatalmas leveleit, hozta fehér virágzatát. A kanizsai piacon tormalevelekbe csomagolva
árulták a vajat: háromoldalú vajhasábokat bugyoláltak a levelekbe, amelyek hűsen tartották és
a legyeket is elriasztották.
A torma vastagabb gyökereit lehetett földolgozni, lereszelni. Ezt a műveletet apám végezte az
udvaron. Engem persze érdekelt a dolog, de egy-kettőre eloldalogtam onnan. Tisztes távolból
láttam, hogy apámnak is csorogtak a könnyei.
A reszelés során fölszabadul a tormagyökérből a szinigrin, mustárolajszerű vegyület, amely a
csípősség okozója. Hasonló tapasztalata Arany Jánosnak is volt: a Toldiban írja, hogy amikor
Miklós búcsúzni készül édesanyjától, kerülgeti a sírás ekképpen: „Mintha tűt szúrnának orra
cimpájába, | Vagy mintha alatta reszelnének tormát, | Tekerő nyilallást érze olyanformát.” A növényt nem károsítják rovarok, erőteljes növésű, gyökérzetű. „olyan, mint a tormába esett féreg”
– hangzik a népi szólás, amely mutatja, hogy milyen hatása van az élőlényekre. A „Kinek nincs
tormája, vegyen rossz feleséget” közmondás is a kellemetlenségre utal.
Zalában, Nagykanizsán a csípős mustot is „tormás” jelzővel illetik. Ugyanakkor a reszeléknek
többféle fölhasználása lehet, például meg lehet szórni vele a sonkaszeletet, ecettel tartósítani
lehet, almareszelékkel kisebb gyerekeknek is adható. étvágygerjesztő, C-vitamin tartalmú, még
a hajnövesztő szerekbe is kerül belőle.
A főtt sonka mellé kemény tojás is került kosárban, fehér kendővel letakarva. Húsvét vasárnap
a kora reggeli szentmisén volt ételszentelés a házunkkal szembeni piarista kápolnában, oda
gyülekeztek azok, akik tartották ezt a hagyományt.
BÜKy LáSZLó
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A kulturális központ rangos
minősítést nyert!

A szentendrei kulturális központ Nonproﬁt kft. idén elnyerte a Bisnode
nemzetközi cégminősítő tanúsítványát, azaz pénzügyileg a legstabilabb
magyar cégek közé tartozik. Az elismerés rangját bizonyítja, hogy a Bisnode „AA” kategóriájú cégminősítésére Magyarország cégeinek mindössze 1,75%-a jogosult!

Bach örök!

vannak megunhatatlan és elévülhetetlen emberi alkotások. ilyen a zseniális barokk komponista, Bach muzsikája is. A harmónia
mestere csodálatos művei szólaltak meg citerán, gordonkán, orgonán, nagyzenekarral,
fúvósokkal és énekhanggal a Bach Mindenkinek Fesztiválon, melyet idén a szentendrei
tavaszi Fesztivál programjai keretében mutattak be.

A Bach Mindenkinek Fesztivál megálmodói
azt a célt tűzték ki maguk elé öt évvel ezelőtt,
hogy a klasszikus zenét mindenkihez eljuttassák. Az idei ötödik fesztivál idején hét napon
át a Kárpát-medence több mint 250 helyszínén, mindenhol Bach szólt. A szervezők neves
fellépő művészeket és lelkes amatőröket inspiráltak arra, hogy az általános koncert-szokásoktól eltérő, meglepő helyszíneken és
különleges elemekkel kiegészülve hozzanak
létre produkciókat. Szentendre idén is egyedi
és gazdag programkínálattal csatlakozott a
fesztiválhoz.
Koncertek, ﬂashmobok, marcipánsakk-szimultán, irodalmi idézetek – különleges programok között válogathattak a szentendreiek
2019. március 18-24. között.
A színes és gazdag programsor a Dunaparti
Művelődési Ház Barlangjában kezdődött a
Bach százötven árnyalata című, különleges
előadással, melyben Dömény Krisztián előadóművész és barátai közreműködésével Johann Sebastian Bachot új oldalról mutatták

A Bisnode nemzetközi cégminősítő a vállalkozások pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért
és bizonyított, nemzetközi szakértők által
kialakított rendszer alapján. Így került kiválasztásra a Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike.
A Bisnode nemzetközi szinten 1908 óta minősíti a cégeket pénzügyi stabilitásuk alapján, céginformációs és cégminősítő szolgáltatásai Európa
szerte a legelterjedtebb megoldások között szerepelnek. Az AAA, AA, A
cégminősítést 1989-ben vezették be, és 1996 óta kaptak lehetőséget a
vállalatok, hogy üzleti stabilitásukat tanúsítvány formájában is megmutassák.
Az AAA minősítés számos változót ﬁgyelembe véve statisztikai alapokon
állapítja meg, melyek Magyarország legkevésbé kockázatos vállalatai.
A tanúsítvány lehetőséget nyújt az arra jogosult cégek számára, hogy
mások számára megmutassák: cégük elismert, megbízható, hitelképes
vállalat. A Bisnode tanúsítványt Európa számos országában használják,
és a Skandináv országokban etalonnak számít üzletkötés esetén.
A Szentendrei Kulturális Központ a Bisnode AA tanúsítványát kapta meg,
mellyel Magyarországon a cégek csupán 1,75%-a rendelkezik, és azt jelzi,
hogy a céggel az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata
nagyon alacsony.
be. A géniuszról szóló történetek mellett darabjait új hangszerelésekben, citerán szólaltatták meg.
Hogyan kötődik egymáshoz Johann Sebastian Bach művészete, az egyik legismertebb
édesség, a marcipán és a legintellektuálisabb sport, a sakk? Erre adott választ a Bach
Mindenkinek Fesztivál egyik legkülönegesebb eseménye a Szamos Marcipán Múzeum és Cukrászda Klimt Termében. A
szimultán sakkbajnokságon Verseghi-Nagy
Miklós polgármesterrel játszhattak az érdeklődők, Négyessy Katalin gordonkaművész
Bach legszebb darabjait szólaltatta meg, és
a marcipánból készült sakkfigurákat a
parti végén közösen fogyasztották el a résztvevők.
örökkévaló Bach címmel adtak koncertet a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolában az iskola
művésztanárai, és szintén a zeneiskola szervezésében két meglepetés ﬂashmobbal is
tisztelegtek a mester előtt. A Musica Beata
Kórus és a Musicantus Gyermekkar Bach koráljait, kantátarészleteit szólaltatták meg Bokorné Forró ágnes karvezetővel.
A posta előtti AE Bizottság téren katonazenekari koncertet adtak a honvédség muzsikusai
Rixer Krisztián karmester vezényletével, az
Evangélikus templomban pedig zenés áhítattal idézték meg Bach muzsikáját.
A Városháza dísztermében Szvitek és operák
Bach korából címmel a Divertimento Kamarazenekar hangversenyét hallgathattuk meg, Belováry Beatrix – fuvola, Tímár Tímea –
szoprán, Balogh Eszter – mezzoszoprán előadásában. A koncert házigazdája és karmestere Bolyky Zoltán volt.

„Az emberben az éneklés, a zene szeretete ősi
ösztön, az anyák már a kezdetektől énekelve
altatják a csecsemőt, és attól kezdve végigkísér bennünket az emberiség univerzális
nyelve, azaz a zene utáni vágyakozás. Mert
megnyugtat, mert felélénkít, mert elvarázsol,
mert kijózanít, mert olyan húrokat pendít meg
az ember lelkében, és olyan magaslatokba
repít, vagy mélységekig juttat, amire csak a
művészet képes. Pontosan azért, mert a szívünkre és a lelkünkre hat. Nem kell megérteni,
csak elmerülni benne. Bach zenéje pontosan
ilyen. (…) Köszönjük a lehetőséget, hogy ez a
rangos esemény Szentendrén lehet, köszönjük minden egyes művésznek a fellépést a hét
folyamán és ma este” – mondta el köszöntőjében, a fesztivál zárókoncertjén VerseghiNagy Miklós polgármester.
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében a Laár Janka és Grimaldi Giulio Benedek duó adta elő varázslatosan J. S. Bach: h-moll
szvitjét, majd a Savaria Barokk Zenekar mutatta
be korhű hangszereken Bach műveit, Németh
Pál Liszt-díjas karmester vezényletével.
Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész,
érdemes művész különleges versösszeállítást
hozott az eseményre. Avatott előadásában
Pilinszky Bachról írt versei mellett költemények hangzottak el Bachtól.
Az estet a magyar könnyűzenei élet világszerte talán legismertebb acapella jazz formációja, a Jazzation együttes zárta Várallyay
Katus, Bolyki Sára, Kanizsa Gina, Fábián Attila,
Homor Máté kiváló muzsikájával. A program
háziasszonya Becze Szilvia, a Bartók Rádió
műsorvezetője, a Bach mindenkinek idei arca
volt.
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ii. in Medias Brass rézfúvós kamarazenei
Fesztivál és verseny
KULTÚRA
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immár második alkalommal, 2019. április 12. és 14. között kerül
megrendezésre az egyre népszerűbb rézfúvós fesztivál és verseny
szentendrén. A háromnapos rendezvény a Junior Prima díjas in Medias Brass rézfúvós együttes, a vujicsics tihamér zeneiskolai Alapítvány és szentendre város együttműködésében, a Nemzeti kulturális
Alap és a Nemzeti tehetség Program támogatásával valósul meg.

A verseny célja a ﬁatal generáció zenei nevelése, a zeneiskolai és középiskolai rézfúvós kamarazene-oktatás fejlődésének elősegítése és
fontosságának hangsúlyozása és a magyar rézfúvós kamarazenei hagyományok ápolása.
Az idei évben a verseny a zeneiskolák és szakgimnáziumok különböző
rézfúvós formációit szólítja meg. A megmérettetésre 19 együttes jelentkezett, közel 100 versenyzővel.
Az április 14-én megrendezésre kerülő verseny bírálóbizottságában az
In Medias Brass tagjai mellett Jindřich Petráš cseh kürtművész és
tanár, illetve dr. Hőna Gusztáv, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
harsonaprofesszora foglalnak helyet.

Programok:
2019. április 13. 19.00 Városháza díszterme
Zempléni Szabolcs kürtművész és a Pecze Balázs jazz-kvarett koncertje
2019. április 14. 9.30-17.00 Városháza díszterme
Rézfúvós kamarazenei verseny
2019. április 14. 19.00 Városháza díszterme
A verseny ünnepélyes eredményhirdetése és az In Medias Brass rézfúvós kvintett koncertje

Az esti koncertek és a vasárnapi rézfúvós kamarazenei verseny egyaránt nyilvános, ingyenesen látogatható programok lesznek.
Bővebb információ: http://inmediasbrass.hu/in-medias-brass-fesztival-2019/

A fesztivál programjai között szerepel egy háromnapos nemzetközi
mélyrézfúvós kurzus, amely április 12-én, pénteken kezdődik.

kurzusvezető professzorok:
Wagner Csaba harsonaművész, a Magyar állami operaház zenekarának, a Staatskapelle Berlin és a Berlini operaház zenekarának, a lipcsei
Gewandhaus Zenekarának korábbi, a Budapesti Fesztivál Zenekar jelenlegi tagja, a Vujicsics Tihamér zeneiskola egykori tanítványa, Sztán
Attila, az In Medias Brass rézfúvós kvintett harsonása és a Budapesti
Fesztivál Zenekar tagja és Zempléni Szabolcs, a hamburgi Zeneművészeti Főiskola kürt professzora.

János „evangéliuma”

Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész János „evangéliuma” című kiállítás
április 11-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a Várnegyed Galériában (Budapest I., Battyányi u.
67.). A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér művészeti író, közreműködik Petrás Mária Prima
Primissa- és Magyar örökség-díjas népdalénekes.
A kiállítás megtekinthető április 4-ig, keddtől szombatig 10.00–18.00 kötött.

fotó(t)párlat

Dukay Barna graﬁkus fotókiállítása április 2-től 18-ig tekinthető meg az Esernyős Galéria (1033
Budapest, Fő tér 2.) Szinbád-termében.
Dukay Barna szoros munkakapcsolatban áll a magyarországi lengyelséggel. A most kiállított
lengyelországi fotó-jegyzetei a lengyel tájak, városok, falvak „kis szépségeit” mutatja be.
A művész nem a népszerű témákat vagy látványosságokat kereste, hanem az egyedi hangulatokat, színeket, formákat.

Úton-útfélen

április 13-án, szombaton 17 órakor nyílik az Ikon Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület
kiállítása Dunabogdányban, a Művelődési Ház kiállítótermében (Kossuth Lajos út 93.). A kiállítást megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író, közreműködik Bozsó Zsuzsa (vers) és dunabogdányi zenészek.
Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa, Ezüst Zoltán, Lehoczky Krisztina, Lukács János, Lukács Tibor,
Paulusz Györgyi, Pirk László, Ries Zoltán, Tamás Mária, Ujbányai Veronika, Végvári Tamás, Vízúr
János. A kiállítás megtekinthető május 23-ig.

A HÓNAP MŰtÁrGyA 2019 április
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pigmentek származnak: kobaltkék, kobaltzöld, kobaltviola, kadmiumvörös, kadmiumnarancs, kadmiumsárga.
Ilyenformán a színük egyben a nevük, és az anyaguk is.
A festmények többféle értelmezést kaphatnak, ﬁgurális, vagy nem
ábrázoló művekként egyaránt értelmezhetőek. Meghatározható egy
fénylő körként egy monokróm háttér előtt, de egy még éppen a
horizonton látható egykori csillag vibráló fényeként is.
A művész először a hátteret, a szellemi világegyetemet festi meg,
amelybe aztán belekerül a motívum, a képzeletbeli égitest. A színharmóniák, színkontrasztok használata tudatosan arra irányul, hogy a
„valahonnan odaátról”, a „semmiből” az anyagi világban megjelenő
objektum által felvett színkarakter energiája szabadon sugározhassék.
Az itt látható mű a Kadmium bolygó.
MULADI BRIGITTA

Martin Henrik képzőművész

1999-2004 Magyar Képzőművészeti
Egyetem (MKE), Festő szak, mester:
Szabados árpád, Budapest

2014-16 Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj
2018, 2012, 2005 NKA alkotói támogatás

2017-től tagja a Magyar Szobrász Társaságnak
2017-től tagja a Szentendrei Régi Művésztelepnek
2010-től tagja a Fiatal Képzőművészek
Stúdiója Egyesületnek (FKSE)

MArtiN HeNrik (1979):

kadmium bolygó

2018. 05. olaj, vászon, 160 x 110 cm

A városháza előterében ezúttal Martin Henrik a régi Művésztelepen
évek óta alkotó ﬁatal képzőművész olajfestménye prezentálja a
kortárs szentendrei képzőművészetet. A művek mellett olvasható
rövid műelemzés alkalmat ad arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a kortárs művészet szerteágazó törekvéseihez, képi világához.

A műegyüttes megtekinthető a Városháza előterében
(Városház tér 1-3.) 2019 áprilisában
Kurátor: Muladi Brigitta

BolyGÓ FestMéNyek

„Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz,
mint ami lenn van.” (Hamvas Béla, Tabula Smaragdina)

Martin Henrik művészeti tevékenységét a Világűr iránti vonzódás és
az orientalista, illetve hermetikus tanok kutatása határozza meg, ezek
egyvelegéből áll össze a művész világegyeteme. Művei ﬁkciók, amelyek a valóság és a fantázia szülöttei.
A Bolygó festmények sorozata két szellemi planéta „portréi”. Ezek
nevei: Kobalt bolygó és Kadmium bolygó. A képek különböző fázisai a
központi gondolatnak, az égitesteket eltérő színenergiájú állapotaikban
mutatják be: a sűrű, nehéz, tömör, szilárdtól a ritka, könnyed, laza,
légneműig. Nevüket olyan nehézfémekről kapták, amelyekből kiváló

2010 AIR (Artists In Residency), Krinzinger Project, Petőmihályfa
2018 V. Kastélypark Művésztelep Gernyeszeg, Románia
Egyéni kiállítások:

2019
2018
2017

2016
2015
2013

• Vidya, Sakala Keskus, Viljandi, észtország
• Vidya, Tartu Egyetem Narvai Főiskolájának galériája, Narva,
észtország
• Vidya, Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja, Pärnu, észtország
• Vidya, Ungari Instituut, Tallinn, észtország
• Vidya, Vana-Võrumaa Muuseum, Võru, észtország
• Vidya, Veszprém Művészetek Háza/Dubniczay-palota–Várgaléria, Veszprém
• Asztrometria, óbudai Társaskör Galéria, Budapest
• Biózis, Parthenón-fríz Terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Bp.
• Csillagszállító, Inda Galéria, Bp.
• Kosmosebuddha, Ungari Instituut, Tallinn, észtország

Művek közgyűjteményben:

Kismeteorit – Rómer Flóris Múzeum, Győr
Medveállatka / Kísérleti űrlény – Művészetek Háza, Veszprém
Művek köztéren:

Meteorit – Holdfény sétány, Gárdony
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április 12-én délelőtt az általános iskolai csoportokat várjuk izgalmas bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal. A dekorációs asztalnál mindenki feldíszítheti saját
süteményét, megismerheti, hogyan lehet kakaópor segítségével festményeket készíteni, akár egy tortára is. Hogyan lesz a gyümölcsből nedű? Tudod, hogyan készül a bor? Kiderül, hogyan lesz a cukorból alkohol, mi történik a borral érlelés
közben. A lángoló ételek bemutatója során a ﬂambírozást ismerhetik meg a vendégek, ahol megtudhatják, hogyan és milyen ételeket lehet lángra gyújtani. A végén
meg is kóstolhatják az elkészült ételeket. Aki eddig nem látott belülről számítógépet, akkor most itt a lehetőség. Tanári irányítás mellett a számítógépszerelő diákok segítségével az érdeklődők betekinthetnek egy számítógép vagy laptop
belsejébe. Képet kaphatnak arról, hogy mivel is foglalkozik egy számítógép
szerelő, és milyen eszközöket használ munkája során. Még több foglalkozással,
bemutatóval várjuk az általános iskolák diákjait.
Este 18 órakor a Fő téren található Vendégházban Verseghi-Nagy Miklós polgármester nyitja meg Gasztroudvarunkat, ahol szakács, cukrász, pincér tanulóink
ﬁnom ételekkel, italokkal és desszertekkel kínálják a látogatókat. Grill és füstölt
falatkákat, salátakülönlegességeket, ﬁnger food egészséges falatokat, valamint
különleges desszerteket kóstolhatnak vendégeink. A kóstolgatás közben bemutatjuk, milyen szakmák szerezhetők iskolánkban, milyen sikereket értek el legjobb
tanulóink, és milyen hazai és külföldi programokban vesz részt iskolánk. Kollégáink borkóstolással egybekötött borbemutatót is tartanak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VSZC PETZELT JóZSEF SZAKGIMNáZIUMA éS SZAKKöZéPISKoLáJA

víz világnapi projekthét az egres oviban

Az egres úti óvodában március 18-tól 22-ig tartott vizes projekthetünk. Minden csoportban a vízzel foglalkoztak a gyerekek. kedden
Madarászovi foglalkozáson a vízi világról és a víz tisztaságáról esett
szó. A víz körforgását minden csoportban különböző módszerekkel
mutatták be az óvó nénik. Pénteken reggel az óvoda aulájában Händel
vízi zenéje szólt. A projekthét zárásaként különböző állomásokon
mentek végig a csoportok, természetesen minden teremben a víz volt
a főszereplő.

A Maci csoport a tornaszobát választotta, és különböző dalokkal, mondókákkal és körjátékokkal mentek végig a víz körforgásának útján. A
gyerekek szívesen vettek részt a játékokban, örömmel verseltek, énekeltek. A Süni csoportban halakat és akváriumot lehetett készíteni papírból: az előre kikészített halacskákra pikkelyt ragasztottak a
gyerekek, az akváriumokat pedig megtöltötték a saját maguk által kivágott halakkal. A Katica csoportban márvány- és buborékfestéssel
borítékot díszítettek a gyerekek. Fehérszegfű színezésével megﬁgyelhették, hogyan szívja fel a tápanyagot a növény. A Méhecske csoport-

ban szó esett a tengerek, folyók szennyezéséről, így a folyót „tisztították” meg. PET palackból hajót készítettek, és a kisebbek mesét hallgattak a „vízcsepp útjáról”. Mindenki vízizenére táncolhatott.
A forgórendszer lehetővé tette a program sokszínűségét, amit a gyerekek nagyon élveztek, és örömmel vitték haza a saját maguk készítette produktumokat.

„Jártunk lenn a kéklő
duna parton”

A kossuth lajos Nyugdíjas klub magyarnóta műsort rendez a Hamvas Béla Pest
Megyei könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.) április 27-én, szombaton 15
órai kezdettel.

A műsorban fellépnek: éliás Tibor, Fejős
Jenő, Kádár Zsuzsa, Rácz Dóra, Szabó
Lajos, Kapi Gábor és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese.
Kísér: oláh Albert és oláh Kálmán cigányzenekara. Műsorvezető: Pölös János,
szerkesztő: Kapi Gábor, rendező: Horváth
Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők a 06-26/315508; 06-20/954-1093, telefonszámokon,
illetve megvásárolhatók a helyszínen az
előadás előtt 2000 Ft-os áron.

A vasműves
költő

KULTÚRA
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„Hűtlen lettem a NŐ-höz, a vAs-ba lettem
szerelmes. tudom, e JÁték roppant veszedelmes.” szívküldi Héphaisztosznak címmel
nyílt meg 2019. április 2-án a vasműves
költő, Putu kiállítása a városháza Galérián.
köszöntőt mondott Gyürk dorottya kulturális
alpolgármester, a kiállítást Bodonyi emőke
művészettörténész nyitotta meg, közreműködött Négyessy katalin gordonkaművész.

A megnyitó kezdetét egy kovácsoltvas szöggel átszúrt szív alakú luﬁ dörrenése jelezte.
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntőjében elmondta, a kiállítás létrejöttében
oroszlánrészt vállalt Kozma Krisztina, a polgármesteri hivatal referense és Aladics Antal,
a Petzelt iskola művésztanára, aki nemrég
szintén itt állította ki festményeit, és Putu kovácsoltvas munkáinak fotóit rekordgyorsasággal installálta fel a Városháza Galéria falaira.
A gyönyörű fotókat Spellenberg Bálint készítette.
A köszöntőket követően verseiből idézett a
művész, miközben hervadt virágszirmokat
szórt a közönség közé. „Vasul fecsegni könynyű, beszélni nehéz.” A magát parasztkovácsként aposztrofáló művész stílusosan pörge
kalapjára búzaszálakat tűzött, s folytatta a
performanszot: szemtanúi lehettünk, ahogy a
fa ruhacsipeszekkel rögzített haiku sorok közé
kézi húzómérlegekre aggat kovácsoltvas madárkákat. Mi ez, ha nem egy összművészeti
installáció?
Bodonyi Emőke művészettörténész az alábbi
sorokkal nyitotta meg Putu kiállítását:

„Az én szememben Putu minden porcikájával
együtt hozzátartozik Szentendréhez. De nemcsak a városban található, megrendelésre készített kovácsoltvas ajtóira, ablakrácsaira,
gyertyatartóira gondolok, hanem elsősorban
rá, a személyére. Egy kihagyhatatlan szentendrei jelenség, úgy szerethető, ahogy van.
Ha alakja feltűnik, akkor biztosak lehetünk
abban, hogy perceken belül a fülünkbe súgva
vagy fennhangon szavalva meghallhatjuk legújabb versét, vagy egyszerű, de annál ötletesebb tárgyplasztikát, esetleg vázlatot tesz
elénk, mindeközben pedig mestersége, a kovácsművesség egyik legavatottabb ismerője,
annak teljes technikai ismeretével, arzenáljával együtt.

Egy nagyon ősi, tradicionális mesterség művelőjeként az évtizedek során rendkívüli tapasztalatra tett szert, diktafonnal kellene
állandóan követni őt, hogy faggathassuk és az
így szerzett tudását rögzíthessük. Szülőfaluja,
Tiszacsege is a régi világ lenyomataként
őrizte meg ennek hagyományát, Putu itt
kezdte megtanulni az alapokat, mezőgazdasági kovácstanulóként, Scheffer Gábor műhelyében. A mostani kiállítás meghívójában a
parasztkovács elnevezés erre az eredetre, erre
az időszakra utal. Putuban azonban nagyobb

kíváncsiság, nyitottság, kalandvágy rejtezett.
Pályakezdése a fővárosi kisebb klubokban játszott jazz-, rockzene időszakára esett, gyakran járt fel Budapestre, hallgatta a Syrius
zenekar, Szakcsi Lakatos Béla, Szabados
György koncertjeit, emellett nagy komolyzene
rajongó volt, pontosabban ma is az.

Ezzel együtt a fővárosi portyázásai során az
iparművészeti boltok kínálatát ﬁgyelve megismerte a vas egyéb felhasználási lehetőségeit.
Ennek inspirációjára kezdett tárgyakat,
kisplasztikákat készíteni, eltávolodva a fém
mezőgazdasági felhasználásától. Budapest
után Szentendrére költözött, és így vált részévé a helyi művészeti életnek. 1977-től
kezdve kiállító művész, miközben Lehoczky
János műtermében, majd a szentendrei Kocsigyárban, végül a Skanzenben dolgozott. 1996tól önálló műhelyében már megrendelésre
alkotott, ugyanakkor időt szánt arra, hogy
megjelenjen mestersége fontos fórumain és
különböző tárlatokon, ahol sorra nyerte a
szakmai elismeréseket: 1994-ben a Hephaiston Kovácstalálkozó, 1995-ben az Expo-nálunk, 1996-ban az év kézműves remekei,
1999-ben a Borsodi Fonó Kovácskiállítás díjait
kapta. Ezek mellett azonban a további megbecsülést a megbízásos munkák jelentették,
megrendelői, hogy stílusosan fogalmazzunk,
kézről kézre adták műhelyének kilincsét.

A mostani kiállítás is elsősorban ezekből az
alkotásokból válogat, fotókon csodálhatjuk
meg a szentendrei belvárosi és a szamárhegyi
házakra készült ajtókat, ablakrácsokat, díszfonatokat, zárcímkéket, kilincseket, lámpafoglalatokat, cégéreket, tömör és rácsos
vaskapukat, pincelejárót, ajtókopogtatót, díszvereteket. Apró, de annál inkább ﬁgyelemre
méltó a térelválasztó lánc és tartóoszlop a Ferences Gimnázium udvarán Csíkszentmihályi
Róbert Assissi Szent Ferenc szobra körül,
vagy a futókát elkerítő miniatűr kert kerítése a
Zámbó-ház mellett. Ennek ablakaiba Zámbó
Gizi jóvoltából Putunak a Dalmát Pincéből átmentett különleges formájú, négyágú gyertyatartói kerültek.

Minden részlet és forma más és más, ugyanakkor mégis érezni, hogy valamennyi munka

egy ember alkotása, akinek csak rá jellemző
stílusa van. Nem tudni pontosan, hogy a plasztikai értékű részletelemek innen váltak-e önálló tárgyplasztikákká, vagy a tárgyplasztikák
formavilága hatott-e vissza. A részletelemek
ezért is igényelnek odaﬁgyelést, mert nem egy
esetben, mint például egy ajtókopogtató vagy
egy díszrózsa, önálló plasztika központi motívumaként köszönnek vissza a különféle kiállításokon.

Putu stílusában sajátosan keveredik a míves,
kovácsoltvas hagyomány egy rá jellemző, kötöttebb szerkezetű, geometrikus, esetenként
absztrakt organikus formarenddel, miközben
a tárgyplasztikákon a szabadabban értelmezett, gyakran más anyagot is alkalmazó, pop
artos gesztus érvényesül.

A Tiszacsegéről érkező, Szentendrén otthont
találó művész eddigi tevékenységét, beleértve
a megbízásra készült kovácsoltvas munkáit, a
tárgyplasztikáit, a szentendrei művészek performanszaiban való közreműködést, az önálló
szerepléseket, valamint különleges költészetét vele született találékonyság, erő, szívósság, állhatatosság jellemzi. Ebben pedig méltó
követője a tűz és a kovácsművesség védelmezőjének, az istenek kovácsmesterének, a
görög mitológiából ismert Héphaisztosznak,
akit bár a születése után lehajítottak az olümposzról, de erőre kapva, a föld alatt egy tengermélyi barlangban, más hagyomány szerint
az Etna mélyén berendezett műhelyében tanulta ki és fejlesztette tovább mesterségét. Az
olümposzi istenek azonban visszafogadták,
mert a tűznek hatalma és Héphaisztosznak
nélkülözhetetlen tudása volt. ő készítette az
istenek fegyvereit, Zeusz villámait, Athéné rettegett pajzsát, Prométheusz eltéphetetlen bilincseit, Akhilleusz sérthetetlen páncélzatát.

Putu vasművei szintén teherbíróak, erősek.
Készítői azonban költő is, vasműves-költő. A
vasból költészetet varázsol, poétikus hangulata – az anyag alapvető tulajdonságait tiszteletben tartva – arra is kiterjed.”

A kiállítás megtekinthető április 30-ig, a hivatal
nyitvatartási idejében.
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Programok
kiÁllítÁs
kiÁllítÁs

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
PuBlikus MAGÁNÜGyek
A 90-es évek művészete magyarországi
magángyűjteményekben
Kurátorok: Muladi Brigitta, Schneller
János
Megtekinthető május 12-ig, kedd–vasárnap 10.00–17.00
április 14. vasárnap 17:00
Tárlatvezetés Kozák Gábor műgyűjtővel,
a Godot Galéria vezetőjével és Bukta
Imre képzőművésszel
Belépőjegy: 1400 Ft
április 27. szombat 17:00
Tárlatvezetés Tóth árpád műgyűjtővel, a
Neon Galéria vezetőjével és Káldi Katalin képzőművésszel
Belépőjegy: 1400 Ft
április 26. péntek 17:00
Föld NAPJA AlkAlMÁBÓl reNdezett kiÁllítÁs MeGNyitÓJA
Megtekinthető május 5-ig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–
18.00, a pénztárak 17.30-ig
WANted – CzÓBel elveszett
MŰvei
Megtekinthető április 12-ig
Április 25. csütörtök 18.00
ÚJrAGoNdolt CzÓBel 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás
Megtekinthető 2020. április 12-ig

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
kMetty JÁNos – Az örök keresŐ
április 14. vasárnap 10:00–13:00
MiNdeN eGész eltörött
– kuBisztikus öNArCkéP
Családi nap és workshop
Belépőjegy: 500 Ft (7 év alattiak egy kísérőjének ingyenes).

április 16. kedd 17:00
kurÁtori tÁrlAtvezetés
BodoNyi eMŐkével
Belépőjeggyel látogatható

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
április 11. csütörtök 18:00
kovÁCs MArGit, A duNA
kirÁlyNŐJe
új állandó kiállítás
Kurátorok: Eged Dalma, Szilágyi Zsóﬁa
Júlia

április 17. szerda 11:00
szeNior szerdA A duNA kirÁlyNŐJe kiÁllítÁsoN
Belépőjegy: 600 Ft.
MANK Galéria
Szentendrei Régi Művésztelep
Bogdányi u. 51.

idŐ/kéP
Fiatal művészek tavaszi tárlata
Kiállító művészek: Antal-Bartalis Lilla,
Boruzs ádám, Csanálosi Mária, Domokos Berta, Juhász Kinga, Kiss Botond,
Kozma Anita, Lantos Csenge, Minyó
János, oberfrank Luca, Pipei Borbála,
Ronga Eszter, Rozman Csenge, Rózsa
Luca, Szabó Menyhért, Szilágyi Péter,
Szőke Lili, Sztanó Zsuzsa, Szücs András, Tétényi Gabriella, Tóth Annamária
Rita, Üveges Mónika
Megtekinthető május 5-ig, hétfőtől péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.0–17.00
között

Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
Péter-Pál u. 6.
április 12. péntek 18:00
zöldHAtÁr
Az erdélyi LAKóCA csoport kiállítása
vendég alkotókkal
Megnyitja: Kopin Katalin
művészettörténész
Performance: éltes Barna, Horváth
Levente, Hugyecsek Balázs, Rizmayer
Péter
Kiállító művészek: éltes Barna, Horváth
Levente, Hosszú Zoltán, Hugyecsek
Balázs, Madaras Péter, Nicu Barb, Péter
Alpár, Rizmayer Péter, Sipos-Gaudi
Tünde
Kurátorok: Hugyecsek Balázs,
Rizmayer Péter
A zöldhatár egyrészt szép fogalomként
él bennünk, határtalan és semleges terület, amit a természet birtokol, másrészt negatív értelemben egy
egyezmények által felszabdalt területek
közt húzódó sávot jelöl. Vonalként választ el közigazgatási területeket és
népcsoportokat.
Ez a sáv szinte egyedülálló módon autonomitást biztosít a természetnek, hiszen az ember számára nem
birtokolható terület, igazi no-go zóna!
olyan terület, amit az irigység és az
egymás iránti félelem szült, aminek a
következményeképpen birtokolhatja a
természet, érdekes jelenkori összefüggésben áll a paradicsomi édenkerttel.
Megtekinthető május 5-ig, péntek,
szombat, vasárnap 14:00–18:00
Városháza Galéria
Városház tér 3.
„szívkÜldi HéPHAisztoszNAk”
Putu parasztkovács kiállítása
Megtekinthető április 30-ig, a hivatal
nyitvatartási idejében.

Reök-palota
Szeged
Magyar Ede tér 2.
éGi és Földi GeoMetriA
Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész életmű-jellegű
kiállítása 70. születésnapja alkalmából
Megtekinthető április 28-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APÁti ABkAroviCs BélA FestŐMŰvész eMlékkiÁllítÁsA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Művelődési Ház
Dunabogdány
Kossuth Lajos út 93.
április 13. szombat 17.00
ÚtoN-ÚtFéleN
Az Ikon Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület kiállítása
Megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti
író, közreműködik Bozsó Zsuzsa (vers)
és dunabogdányi zenészek
Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa, Ezüst
Zoltán, Lehoczky Krisztina, Lukács
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János, Lukács Tibor, Paulusz Györgyi,
Pirk László, Ries Zoltán, Tamás Mária,
Ujbányai Veronika, Végvári Tamás, Vízúr
János
A kiállítás megtekinthető május 23-ig
Várnegyed Galéria
Budapest I., Battyányi u. 67.
április 11. csütörtök 18.00
JÁNos „evANGéliuMA”
Aknay János Kossuth- és Munkácsydíjas festőművész kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti
író, közreműködik Petrás Mária Prima
Primissa- és Magyar örökség-díjas népdalénekes
Megtekinthető április 4-ig, keddtől
szombatig 10.00–18.00 között
Esernyős Galéria
Szinbád-terem
1033 Budapest
Fő tér 2.
FotÓ(t)PÁrlAt
Dukay Barna graﬁkus fotókiállítása
Megtekinthető április 18-ig
A művész fotó-jegyzetei a lengyel tájak,
városok, falvak „kis szépségeit” mutatja
be, az egyedi hangulatokat, színeket,
formákat
Collegium Hungaricum
Bécs
Hollandstrasse 4.
Barcsay mester és tanítványai
Vándorkiállítás Barcsay Jenő, Deim Pál,
Balogh László és Konok Tamás műveiből
Megtekinthető április 19-ig

elŐAdÁs
elŐAdÁs

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
április 13. szombat 18:00
HAtléPés – ÚtoN
Juhász Anna irodalmi szalonja a Kmetty
János – Az örök kereső kiállításhoz
kapcsolódóan Bodonyi Emőke kurátorral
Belépőjegy: 1000 Ft
Tárlat megtekintése: 700 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
MűvészetMalom
Bogdányi utca 32.
május 3. péntek 18:00
keresztríM – voNzÁsok és vÁlAsztÁsok Az irodAloMBAN
új irodalmi beszélgetéssorozat, elsőként Balla Zsóﬁa és Borbély András költőkkel és Szilágyi Zsóﬁa Júlia
irodalomtörténésszel
A programra a belépés díjtalan
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
április 10. szerda 18:00
zsíros keNyér extrÁkkAl
Vendég: Rakovszky Zsuzsa Kossuthdíjas író, költő

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

Április 12. péntek 18.00
selMeCBÁNyA-soProN. Az erdész, BÁNyÁsz, koHÁsz FŐiskolAi HAllGAtÓk HelytÁllÁsA,
derŰs-BorÚs diÁkélete triANoN
ideJéN
Gál Péter népművelő előadása
Április 26. péntek 18.00
kuril-sziGetek, A keleti vilÁG
véGe
Kőrösi Tibor utazó előadása

Május 3. péntek 18.00
„Ne HAGyJÁtok A teMPloMot…”
Miklósvölgyi János festő előadása

Május 10. péntek 18.00
Jézus-ÁBrÁzolÁs A közéPkorBAN és A turiNi lePel
Molnár János előadása

DMH Barlang
Duna korzó 18.

április 9. kedd 19.30
CiterA JAzzkluB
Vendég: Zajnal
„Az instrumentális rocktól a funkyn keresztül a különböző elektronikus irányzatokig számolatlan műfajból merítünk,
a súlypont a ritmus és a tánc.”
A belépés ingyenes
április 12. péntek 19.00
GöröG tÁNCHÁz
Zenél az Akropolis Compania

április 13. szombat 21.00
MÜller Péter sziÁMi ANd
FrieNds!
Legendás URH-, Kontroll- és Sziámi-dalokkal, no meg a legújabbakkal érkezik
a Müller Péter Sziámi AndFriends!
Tiltott és tűrt dalok 1980-tól napjainkig.
URH, Kontroll Csoport és Sziámi.
Belépő: 2500 Ft
április 14. vasárnap 11.00–19.00
iii. szeNteNdrei BriNGAés AlkAtrészBörze
Mindenki elhozhatja megunt bringáját,
lecserélt, de jó állapotban lévő
alkatrészeit. Az árusításhoz előzetes
jelentkezés szükséges: tandem@paradicsomklub.hu
További információ: árpásy Miklós, 06
20 412 0731

Április 16. kedd 19.30
uNderGrouNd JAzzkluB
Titokzatos Telepesek koncert
A belépés ingyenes
április 19. péntek 21.00
FreAkiN’ disCo
Jazz, űrzene és techno.
Belépő: 800 Ft

április 26. péntek 21.00
FreNk
Frenk zenekara idén megújult formában
tér vissza. A multiinstrumentalista zenész a hiperkarma tagjaként tűnt fel, de
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emellett több formációban is játszott,
valamint a kezdetektől fogva a Budapest Bár oszlopos tagja.
Belépő: 1500 Ft

szíNHÁz
szíNHÁz

MHAA Művelődési Központ
Dózsa Gy. út 12-14.
április 11. csütörtök 19.00
örkéNy istvÁN: tÓték
Tragikomédia a Móra Ferenc Népszínház bemutatásában
Rendezte: ádok Róbert
A belépés ingyenes

zeNe koNCert
HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 27. szombat 15.00
„Jártunk lenn a kéklő Duna parton”
MAGyArNÓtA délutÁN
A műsorban fellépnek: éliás Tibor, Fejős
Jenő, Kádár Zsuzsa, Rácz Dóra, Szabó
Lajos, Kapi Gábor és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese.
Kísér: oláh Albert és oláh Kálmán cigányzenekara. Műsorvezető: Pölös
János, szerkesztő: Kapi Gábor, rendező:
Horváth Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők: 06-26/315508; 06-20/954-1093
Megvásárolhatók a helyszínen az előadás előtt
Belépő: 2000 Ft

Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Duna korzó 16.
április 12-14.
NeMzetköz i Mélyréz Fúvós
Mesterkurzus
II. In Medias Brass Nemzetközi
Rézfúvós Kamarazene Fesztivál és Verseny
Passzív részvétel: 12.000 Ft
Feljogosít a teljes kurzuson való paszszív részvételre.
Egynapos passzív részvétel: 8.000 Ft
Feljogosít egy választott napon történő
passzív részvételre.
Mindenki számára ingyenesen
látogatható programok:
szakmai előadások
hangszer- és hangszertartozék kiállítás
szakközépiskolai és zeneiskolai nemzetközi kamarazenei verseny
a fesztivál esti koncertjei a Városháza
Dísztermében

Kacsakő Bisztró
Duna-part
április 13. szombat 17.30–19.30
MAGyAr Bori solo

április 20. szombat 19.00
PÁPAi zsANett triÓ
Pápai Zsanett – ének
Várvölgyi Szabolcs – gitár
Horváth Balázs – bőgő
A hagyományos standard repertoár
mellett könnyűzenei átiratokat hallhatunk a Bob Dylantől Nirvanáig terjedő
széles skálán.

április 21. vasárnap 18.00
sziNNyAi dÓri
Húsvét vasárnapjának estjén debütál a
legfrissebb akusztikus formációjuk.
Lesznek régebbi és új saját dalok, illetve
feldolgozások.
április 26. péntek 17.00
dJ GiliNGAlANG JAzzHoP
sessioN

KULTÚRA
Lang Dani jazz alapú groovokat pörget
a kavicsoson
április 27. szombat 16.00
GAlAMB iN tHe dÚC – triBAl
szett
Afro ritmusok

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 28, vasárnap 10.00
AlMA-koNCert
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel,
idén is jön és fergeteges koncertet ad a
megújult Alma zenekar! Idén is repkedni
fognak a slágerek, poénok, lehet a zenekarral együtt nagyokat nevetni, táncolni
és énekelni! Lesznek vadonatúj számok,
de a régi dallamok is felcsendülnek!
Jegyár: 2.500 Ft
Jegyek online a jegy.hu oldalon és a Tourinform irodában

Mozi

Mozi

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

április 8. hétfő
16.15 CLAIRE DARLING UToLSó HúZáSA (95’)(12) f: Catherine Denevue
18.00 ZHALANASH, A FANToMVáRoS
(40’) – öKoPARTy SoRoZAT
(DunaP’Art Filmklub)
18.45 MűVéSZET TEMPLoMAI MoNET éS VIZILILIoMAI (94’)(12)
20.25 MARy SHELLEy-FRANKESTEIN
SZÜLETéSE (120’)(16) f: Ellen Fanningéletrajzi dráma
április 9. kedd
16.35 EGy FIú HAZATéR (104’)(16) f:
Julia Roberts
18.30 RoSSZ VERSEK (97’)(12) LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 ITT JáRT BRITT-MARIE (94’)(12)
Sosem késő elkezdeni élni…
április 10. szerda
16.00 DUMPLIN-ÍGy KEREK AZ éLET
(110’)(12) f: Jennifer Aniston
18.00 APRó MESéK (112’)(16) Szász
Attila ﬁlmje, f:Szabó Kimmel Tamás és
Kerekes Vica
20.00 ZöLD KöNyV-úTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) oscar díj: Legjobb
ﬁlm!
április 11. csütörtök
16.15 SUSoTáZS (17’) (12) Tóth Barnabás ﬁlmje
EKSZTáZIS (95’)(18) - A 2018-as
cannes-i versenyprogram egyik legjobb
ﬁlmje
16.00-18.00 KöLTéSZET NAPJA
18.30 Vers a moziban
ULTRA (83’)(12) NyISD KI A SZEMED!
SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.05 BoHéM RAPSZóDIA (134’)(12)
A Queen és Freddie Mercury
története
április 12. péntek
16.45 A HIáNyZó LáNCSZEM (95’)(12)
Indiana Jonest is túlszárnyaló kalandok….
18.30 SUSoTáZS (17’)(12) Tóth Barnabás ﬁlmje

EKSZTáZIS (95’)(18) A 2018-as cannesi versenyprogram egyik legjobb ﬁlmje
19.00 FRISS MUNKáK - GULyáS ANDREA képzőművész KIáLLÍTáSMEGNyITóJA
20.30 MIUTáN (113’)(16) Anna Todd regényéből készült romantikus ﬁlm
április 13. szombat
14.00 A HIáNyZó LáNCSZEM (95’)(12)
Indiana Jonest is túlszárnyaló kalandok….
15.45 BoCSáSS MEG, KEDVESEM!
(132’)(16) f: Vincent Lacoste – francia
romantikus ﬁlm
18.05 MIUTáN (113’)(16) Anna Todd regényéből készült romantikus ﬁlm
20.05 TESTVéRLöVéSZEK (121’)(16)f:
John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake
Gyllenhaal
április 14. vasárnap
14.10 A HIáNyZó LáNCSZEM (95’) (12)
Indiana Jonest is túlszárnyaló kalandok….
16.00 TúL MINDEN HATáRoN / oVER
THE LIMIT (74’) Marta Prus sokszorosan díjnyertes ﬁlmje
17.20 FERENC PáPA - EGy HITELES
EMBER (96’)(12) - példátlan betekintéssel a Pápa életébe
19.05 ALELNöK (132’)(16) f: Amy
Adams, Christian Bale, Steve Carell,
április 15. hétfő
16.45 INTERJú ISTENNEL (96’)(12) Találkozás a Teremtővel ?
18.30 MIUTáN (113’)(16) Anna Todd regényéből készült romantikus ﬁlm
20.30 AMIT NEM AKARSZ TUDNI A
SZÜLEIDRőL (97’)(16) f: Alec Baldwin
és Salma Hayek
április 16. kedd
16.05 BoCSáSS MEG, KEDVESEM!
(132’)(16) f: Vincent Lacoste – francia
romantikus ﬁlm
18.30 TESTVéRLöVéSZEK (121’)(16) CINEBooK SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.35 KoLIBRI PRoJEKT (110’)(12) f:
Jesse Eisenberg)
április 17. szerda
16.15 KAFARNAUM - A REMéNy úTJA
(121’)(16) oscar díj jelölés: Legjobb idegennyelvű ﬁlm
18.30 INTERJú ISTENNEL (96’)(12) Találkozás a Teremtővel?
20.15 BoCSáSS MEG, KEDVESEM!
(132’)(16) f:Vincent Lacoste – francia
romantikus ﬁlm
április 18. csütörtök
15.15 EGy Nő FoGSáGBAN (89’)(12)
Tuza Bernadett izgalmas ﬁlmje egy
fogva tartott nőről
16.55 FERENC PáPA - EGy HITELES
EMBER (96’)(12) - példátlan betekintéssel a Pápa életébe
18.35 HoTEL MUMBAI (125’)(16) Megtörtént eseményeken alapul
20.50 LáToMáS (109’)(12) f: Juliette
Binoche
április 19. péntek
14.30 VÍZIPóK CSoDAPóK - A FILM
(79’)(kn)
16.00 MIA éS A FEHéR oRoSZLáN
(98’)(12)
17.45 HoTEL MUMBAI (125’)(16) Megtörtént eseményeken alapul
20.00 LáToMáS (109’)(12) f: Juliette
Binoche
április 20. szombat
13.30 VÍZIPóK CSoDAPóK - A FILM
(79’)(kn)
15.00 MIA éS A FEHéR oRoSZLáN
(98’)(12)
16.45 FERENC PáPA - EGy HITELES
EMBER (96’)(12) - példátlan
betekintéssel a Pápa életébe
18.20 SARKVIDéK (97’)(12) Mennyi a
túlélési esély a jégmezőkön?
20.15 HoTEL MUMBAI (125’) (16)
Megtörtént eseményeken alapul

április 21. vasárnap
14.00 VÍZIPóK CSoDAPóK - A FILM
(79’)(kn)
15.25 MIA éS A FEHéR oRoSZLáN
(98’)(12)
17.15 BoHéM RAPSZóDIA (134’)(12) A
Queen és Freddie Mercury története
19.40 SARKVIDéK (97’)(12) Mennyi a
túlélési esély a jégmezőkön?
április 22. hétfő
15.00 ITT JáRT BRITT-MARIE (94’)(12)
Sosem késő elkezdeni élni…
16.45 INTERJú ISTENNEL (96’)(12) Találkozás a Teremtővel?
18.25 TESTVéRLöVéSZEK (121’)(16) f:
John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake
Gyllenhaal
20.30 DUMPLIN-ÍGy KEREK AZ éLET
(110’)(12) f: Jennifer Aniston
DunaP’Art Filmklub)
Fanning - életrajzi dráma
Salma Hayek
Fanning- életrajzi dráma
április 23. kedd
16.00 BáNoM IS éN, HA ELÍTéL AZ
UTóKoR (139’)(16)
18.30 CoLETTE (111’)(16) CINEBooK
SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 TúLToLVA (95’)(18) f: Matthew
McConaughey
április 24. szerda
15.45 HoTEL MUMBAI (125’)(16) Megtörtént eseményeken alapul
18.00 LáToMáS (109’)(12) f: Juliette
Binoche
20.00 ALELNöK (132’)(16) f: Amy
Adams, Christian Bale, Steve Carell,
április 25. csütörtök
14.30 CSoDAPARK (85’)(6)
16.00 ANyáK NAPJA (103’) (12) francia
vígjáték
18.00 A HőLéGBALLoN (125’)(12)
20.15 ZöLD KöNyV-úTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) oscar díj: Legjobb
ﬁlm!
április 26. péntek
16.00 CSoDAPARK (85’) (6)
18.30 KILENC HóNAP HáBoRú (75’)
(16) A vetítést követően beszélgetés
Csuja László rendezővel
19.50 BoSSZúáLLóK: VéGJáTéK
(182’)(12E) f: Brie Larson, Karen Gillan,
Bradley Cooper, S.Johansson
április 27. szombat
14.00 CSoDAPARK (85’)(6)
15.30 RUBEN BRANDT, A GyűJTő (96’)
(12)
17.15 A HőLéGBALLoN (125’)(12)
19.25 BoSSZúáLLóK: VéGJáTéK
(182’)(12E) f: Brie Larson, Karen Gillan,
Bradley Cooper, S.Johansson
április 28. vasárnap
13.30 CSoDAPARK (85’)(6)
15.00 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’)(6)
16.45 BoSSZúáLLóK: VéGJáTéK
(182’)(12E) f: Brie Larson, Karen Gillan,
Bradley Cooper, S.Johansson
20.00 MIUTáN (113’) (16’) Anna Todd
regényéből készült romantikus ﬁlm
április 29. hétfő
17.00 SARKVIDéK (97’)(12) Mennyi a
túlélési esély a jégmezőkön?
18.00 HoMáLyBóL A FéNyRE -Török
Katalin előadássorozata
18.45 ANyáK NAPJA (103’)(12) francia
vígjáték
20.35 A HőLéGBALLoN (125’)(12) Igaz
történet 1979-ből a berlini falnál….
április 30. kedd
A MAGyAR FILM NAPJA
16.45 KúT (97’)(16) Gigor Attila ﬁlmje
18.30 EGy NAP (99’)(12) Szilágyi Zsóﬁa
ﬁlmje LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.15 141 PERC A BEFEJEZETLEN
MoNDATBóL (134’)(12) Fábri Zoltán
ﬁlmje f: Bálint András
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szeretettel hívjuk és várjuk a szentendrei önkormányzat és a szentendrei kinizsi Honvéd sportegyesület nevében Jótékonysági Nyuszifutás rendezvényünkre! A hagyományokhoz híven a város idén is
szervez Jótékonysági Nyuszifutást a duna korzón, 2019. április 13án, szombaton délelőtt. regisztráció: 8.30-tól, rajt: 10.15 a duna
korzó 25., azaz a „Fehér ház” elől.
A távot lehet akár gyalogolva, sétálva, babakocsit tolva stb. is teljesíteni, tehát kicsik és szülők is jöhetnek.
A cél: tartós élelmiszer gyűjtése a rászorulóknak, amelyet a Karitasz
segít kiosztani.
Mindenki nyer, hiszen minden induló kap majd érmet, meleg teát és zsíros kenyeret a beérkezéskor.

FoNToS: kérjük ﬁgyelembe venni, hogy a tartós élelmiszer lehetőleg
NE liszt és cukor legyen, hanem olyasmi, ami vagy könnyebben élelemmé varázsolható vagy a rászorulóknak valóban luxus. Javaslataink:
keksz, lekvár, méz, szörp, konzervek, tészta és tésztaszósz, füstölt kolbász, szalonna stb.

Figyelem!
2019. április 13-án szombaton 8.00–12.00 óráig a Jótékonysági Nyuszifutás városi rendezvény ideje alatt teljes lezárásra kerül a közúti forgalom elől: a Duna korzó a Bolgár utcai parkoló bejáratától a Rév utcáig
és a Jókai utca teljes hosszában.
A Duna korzón lévő éttermek a rendezvény alatt a turisták és vendégek
számára zavartalanul elérhetők, de kérjük a kereskedőket, hogy az
esetleges áruszállítást reggel 9:00-ig bonyolítsák le – déli irányból, a
Bükkös-patak felől –, mivel ezután kb. 12.00 óráig a Duna korzó autóval
nem közelíthető meg.

ismét éremeső
a szentendrei úszóknál!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!

A KóPé úVSE úszó versenyzői Szombathelyen a Colonia Claudia
versenyen vettek részt, ahol nagyon szép sikerek születtek! 6 arany,
8 ezüst, 1 bronzéremmel zárták a versenyt.

eredmények
Abonyi-Tóth Gréta 200 hát 1. hely, 200 vegyes 1. hely, 200 mell 2. hely,
50 mell 2. hely; Kokas Fanni 200 hát 1. hely, 50 gyors 1. hely, 50 hát 2.
hely, 200 gyors 2. hely; Abonyi-Tóth Glenda 200 pillangó 1. hely, 200
gyors 2. hely, 200 vegyes 2. hely; Páva Szabolcs 200 pillangó 1. hely;
Páva Olivér 200 pillangó 2. hely; Illés Bence 200 mell 3. hely.
Nincs megállás, április 24-27-én a csapat Győrben versenyez a XI. Győr
openen!
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vizes kalandok a 10 éves v8 uszodában

kalandra fel! felkiáltással vizes kalandpark és sok más születésnapi meglepetés várja a gyerekeket és a felnőtteket a v8-ban
április 27-én, szombaton a v8 uszoda és szabadidőközpont
10. születésnapi ünnepségén.

17 órától kezdődik a KóPé UVSE szervezésében az ünnepi V8 vízilabda kupa, melyen a KóPé méri össze tudását a Monor SE és az
oázis SK csapatával.

Idén ünnepli 10. születésnapját a város uszodája, közismert nevén
a V8. A népszerű szabadidőcentrum különleges programsorral készül ez alkalomból a szentendreiek számára, de merőben más arcát
mutatja, mint amit megszokhattunk. Az izgalmas sportjátékokkal
a V8 minden zegét-zugát belakják a szervezők, olyan programokat
kínálnak, melyeket csakis ezen a napon lehet kipróbálni a V8-ban.
A rendezvény szlogenje is jelzi, hogy itt valami szokatlan, valami
rendkívüli készül ezen a napon: A V8, ahogy még nem próbáltad.

A nagy érdeklődésre való tekintettel és a rendezvény biztonságos
lebonyolítása érdekében az eseményre regisztrálni kell a V8 honlapján: www.v-8.hu

ProGrAMok:

április utolsó szombatján tehát már reggel 9-től party-hangulat vár
mindenkit az épületben. A földszinten lesz például különleges bicikli, úgynevezett SmooGo Bike, melyre rápattanva mindenki saját
maga facsarhat - tekerhet friss gyümölcsből innivalót, frissítőt.
Ugyanitt helyeznek el egy sporthajót fotózkodásra, és a legkisebbek
kedvencét, az ugrálóvárat.

A V8 elsősorban városi uszoda. április 27-én is tagadhatatlanul az
marad, bár merőben másképp fog kinézni például a nagymedence.
Ahol az év többi napján a V8-ban tevékenykedő sportegyesületek
komoly és kemény edzésekkel várják a gyerekeket és a felnőtteket,
most, a 10. szülinapon vízi, vízalatti ügyességi játékokkal, próbákkal
és kihívásokkal készülnek számukra. Az uszoda első emeletén a
tanmedence és a nagymedence egyetlen napra vizes kalandparkká
alakul át! A tanmedence vizes játszóház lesz, ahol a kisebb gyerekeket a Vizipók SE izgalmas kincskereső váltóversenyei, mini vízilabda mérkőzések várják. Az 1-4 éves kicsik szüleikkel játékos
fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

A nagymedence minden sávjában más-más játékos és ügyességi
kihívás vár mindenkit. Rafting, azaz kajakozás ügyességi pályán és
SUP, azaz: evezés szörfdeszkán, a Vadvizes SE szervezésében, víz
alatti kincsvadászat a SZEF SE oktatóival, víz alatti játékok a
Gyógyúszók SE irányításával, labdás kalandok a Danubius Sportegyesülettel, vízi légvár, mászófal, csúszda a KóPé-Elevenek csapatával, és ha ez még mind nem elég, ki lehet próbálni a deszkás
luﬁúszást Gólya Zsolttal. Ez meg mi lehet? A helyszínen kiderül!

Csobbanás után szellemi torna és „szárazföldi” játékok várják a
családokat. Az aulában és a konferenciatermekben családokat, baráti társaságokat várnak Smart-room, azaz fejtörő szobával, Legoműhellyel és Nerf-pályával. Az ofﬂine Center Pontnál bowlingozni,
biliárdozni, csocsózni és pingpongozni lehet. A gyerekek kipróbálhatják a csillámtetoválást és az éremeső dobogón fotózkodhatnak
érmeikkel, kupáikkal, melyeket ezért érdemes lesz magukkal hozni.

Az épület tetőterén ezen a napon nyitják meg a Szentendrén egyedülálló V8 Minigolfpályát és a V8 Mezítlábas Parkot. A 10 lyukas
minigolfpálya izgalmas minőségi szórakozásnak ígérkezik a családok, baráti társaságok számára, és nemcsak a gyerekeknek. Mezítlábas park sincs a városban még egy. Ez egy olyan pálya, amin a
gyerekek-felnőttek mezítláb végighaladva kipróbálhatják a régen
elfeledett mezítlábas járás élményét, megtapasztalják majd, milyen
érzés a talpukkal végigtapogatni és akár csukott szemmel felismerni a különböző felületeket, anyagokat. A többi szabadidős elemmel ellentétben a V8 Minigolf pálya és a Mezítlábas Park egész
nyáron fogadja a játékos kedvű gyerekeket, ﬁatalokat, baráti társaságokat, családokat.

részvétel és BeléPés:

A belépés 6 év alatti gyerekeknek ingyenes, a 6-18 éveseknek 500
Ft, a felnőtteknek 1000 Ft a belépő, mely levásárolható a V8 Uszoda
uszoda, wellness bowling vagy biliárd részlegein.

NyereMéNy:

A résztvevők között a születésnap utáni héten értékes családi
nyereményeket, társasjátékokat, szolgáltatásokat sorsolnak ki a V8
facebook oldalán, a fődíj: egy 20 fős születésnapi party, tortával,
a V8 bowling-biliárd részlegén!

április 27-én mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Búcsú korényi Atilla
festőművésztől

2019. március 26-án 10 órakor a szent János-plébániatemplom előtt
gyűlt össze a család, a rokonság és a barátok, hogy elbúcsúzzanak
korényi Atilla festőművésztől. itt, a templomdombon 1990-től 2009ig dolgozott és árulta is műveit a művész.
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60 éves
osztálytalálkozó

szentendrei Általános leányiskola 1959-ben végzett
iii/A és B osztályának találkozóját tartjuk
május 31-én, pénteken 12 órakor
a főtéri elisabeth étteremben.

További információ:
Prohászka Tiborné (Zsigmodi Muci): 06-20-263-5001,
Kováts Győzőné (Széles Erzsi): kovatsgy.@gmail.com.

Teljes munkakörbe keresünk karosszéria lakatos munkatársat
folyamatosan bővülő pomázi márkafüggetlen autószervizünkbe.

Elvárások:
– önálló munkavégzés
– szakképesítés
– „B" kategóriás jogosítvány
– erkölcsi bizonyítvány

Amit mi kínálunk:
– dinamikus, kreatív csapat
– versenyképes jövedelem
– azonnali munkakezdés

Korényi Attila 1939-ben Egerben született. Tanulmányait a Ho Si Minh
Tanárképző főiskolán végezte Jakuba János tanítványaként. Ezt követően rajzpedagógusként működött 1963-tól Esztergomban s itt telepedett le, megnősült és 1964-ben megszületett ﬁa, Attila. életmódja miatt
hamar sor került a válásra: kevés szabadidejében festett, zenés szórakozó helyeken hajnalig zongorázott, majd nappal tanított. 1968-tól
kiállító művész. 1986-ben találkozott Szabó Judittal s rövid időn belül
megesküdtek. A korábbi nagy szerelem, a Balaton mellett Szentendrét
választotta témájának. Naponta a Szent János templom előtti téren
festett és árulta képeit. Feleségével utazott svájci meghívásukra és görögországi útjuk élményei is megjelentek képein. Vevőkörétől közvetlen visszajelzést kapott, így ihlette meg egy új kifejezési forma, amit
varrott képeknek nevezett. A 2007-es kiállításán nagy sikert aratott az
azonos témájú olajképek és az új technikával készült képek egymás
melletti bemutatásával, a 2008-ban rendezett kiállításán pedig végleg
meghódította a közönséget s a műértőket egyaránt.
Ahogy mondani szokták, két végén égette a gyertyát, ami törést okozott pályáján. Ahogy az egészsége romlott, csökkent alkotó kedve,
mígnem teljesen magába fordult. A kezelések hatására javult állapota,
de amikor a kórházból készült hazafelé, éjszaka örökre elaludt.

Ka s t ély o K

be r e n d e z és éh e z
v ás ár o l o K
antik bútorokat,
festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat
(hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb áron.
Üzlet: Budapest, IX., Ráday u. 6.
Tel. 06-20-280-0151
herendi77@gmail.com

A Budakalászi
New Garden kertészet
teljes, vagy részmunkaidős
munkatársakat keres.
Ha szeretnél a szabadban
gyönyörű növények között
egy jó csapatban dolgozni,
akkor jelentkezz
kertész-eladónak
az obuda@newgarden.hu
címen, vagy 06 30 207 3809-es
telefonszámon!

Jelentkezést fényképes önéletrajzzal a carcontact@carcontact.hu
email címre várjuk

A Normentor-Bau Kft. vállal
• teljes
körű házés lakásfelújítást,
• utak, járdák, kerítések
építését,
• házépítést garanciával,
referenciákkal
Szentendrén és környékén

Tel. 06-20-341-4585

A Szent András
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda
matematika-, magyar-,
informatika-, technika-,
rajz- szakos pedagógusokat,
valamint rendszergazdát keres
a következő tanévre
Az önéletrajzokat
a szentandras@gmail.com
e-mailcímre várjuk
április 20-ig

Mosoly JÓGA
KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó

TARTáS, NyúJTáS, EGéSZSéG,
éLETERő
www.jogaszentendre.com

15 éves az ezüstfény együttes
2019 | április 8.

A szentendrei kossuth lajos Nyugdíjas klub
ezüstfény együttese megalakulásának 15.
évfordulóját nagyszabású gálaműsorral ünnepelte meg a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia kulturális központjában.

Az évforduló alkalmából szervezett rendezvényen részt vett Szentendre város polgármestere, alpolgármestere, a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselője, a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár
képviselője, az MHAA parancsnoka, az
1. számú Katonai Igazgatási Központ képviselője, a Bajtársi Egyesületek országos Szövetségének elnöke és munkatársa, a székesfehérvári Nőszirom Vegyeskara, a Szentist-

vántelepi általános Iskola felsős tagozat
énekkara, az MHAA katonazenekara, a budapesti Gábor áron Nyugdíjas Egyesület elnöke,
számos családtag és érdeklődő.
A program a helyőrség parancsnok köszöntőjével és elismerésének átadásával vette kezdetét, majd a HM humánpolitikáért felelős
helyettes államtitkár köszöntő levelének felolvasása következett és a képviselettel megbízott a HM oktatási, Tudományszervező és
Kulturális Főosztály Tudományszervező és
Kulturális osztály vezető kiemelt főtiszt
köszöntőjével folytatódott. Verseghi-Nagy
Miklós polgármester elismerő oklevelet adományozott a jubileumát ünneplő együttes részére.

VÁROS

A katonazenekar produkciója és az Altiszti Induló közös eléneklése megadta az alaphangulatot, és ezt az Ezüstfény Együttes első
blokkjában elhangzó nótacsokor csak fokozta,
az énekkarvezető virtuóz hegedűjátéka ámulatba ejtette a jelenlévőket. Majd a ﬁatalok
foglalták el a színpadot: kidolgozott, érett műsoruk nagy tetszést aratott és mindenki elismerését kivívta. Egy táncospár színvonalas
előadása után nagy ováció fogadta a rádióból
is ismert Nótáskapitány megjelenését és előadását, majd a székesfehérvári vegyes kar
blokkja következett. Zárásul az ünnepelt
együttes katonadalokat énekelt, amibe már a
közönség is bekapcsolódott.
Nagy meglepetés volt mindenki számára, amikor a színpadra az egyik énekkari tag saját
ajándékát, egy 80 szeletes tortát tolt be.
Mint minden ünnepen, így itt sem maradhatott
el a közösségi és egyéni elismerések átadása.
Az erre az alkalomra készített emléktárgyat és
jubileumi kiadványt megkapta minden meghívott és fellépő a klub elnökétől. A rendezvényt
kötetlen beszélgetés és közös éneklés zárta,
miután meghallgatták a BEoSZ elnökének pohárköszöntőjét és elfogyasztották a feltálalt
ételkülönlegességeket.
Mindenki megelégedéssel indult haza, nagyon
jó program volt. Köszönet a fellépőknek, szervezőknek, közreműködőknek, a meghívást elfogadó vezetőknek. Boldog születésnapot!
ESKÜDT LAJoS VEZETőSéGI TAG
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AdÁsvétel

Szentendrén eladó évelő, nagyvirágú, télálló, víz- és tápanyagigényes kerti
mályvatő, gyökeres dugvány és mag.
önkormányzatoknak bérbe adom 1 Ft/5
év/db áron gondozási szerződéssel. Tel.
(26) 300-767, este.

HIRDETÉS

iNGAtlAN

Szentendre belvárosában, 3 lakásos társasházban 66 nm-es, összkomfortos, 2
szobás földszinti lakás külön bejáratú
kerttel, kis rezsivel családi okok miatt
31 millió Ft-ért sürgősen eladó. Tel. 0630-470-4959.
Szentendrén, a Kőhegyen telek eladó.
Tel. 06-30-242-5261.

kiAdÓ iNGAtlAN

Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, varrógépet, törtaranyat,
szőrmét, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvégén is. Tel. 06-30-3089148.

Biliárdasztal eladó (3 golyó + tartozék).
ár megegyezés szerint. Tel. 06-20-7762873.

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

Eladó korong csiszoló, körfűrész, köszörű, talpas szivattyú. Vennék villanymotort (220 V, 1500 W). Tel. (26)
319-984.

ÁllÁst kíNÁl

Szentendrei ékszerboltba heti 2 napra
szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező eladót keresünk. Lehet nyugdíjas
is! Tel. 06-30-949-9169.

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

Szentendrei fagyizóba pultos munkatársat keresünk rész- vagy teljes munkaidőben. Hosszú távú munkalehetőség.
életkor nem akadály. Jelentkezés: 0620-468-0566.

Pénzkereset! otthoni csomagolással
stb. 06-90-603-607 (audiopress.iwk.hu,
635 Ft/min, 06-20-910-4517).

eGészséG

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

Nyugdíjas értelmiségi úr keres a nyári
hónapokra 1 fő részére kert-kapcsolatos
apartmant, kis lakást, vagy önálló lakrészt Szentendre és Visegrád között.
Tel. 06-30-200-7134.
Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-3401392.

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

Több éves tapasztalattal rendelkező LAKAToS műhelyünk szabad kapacitással
vállalja kerítések, kertkapuk és rendezvény eszközök gyártását, megﬁzethető
áron. érdeklődni: Bíró Márton, 06-20993-4445, lakatosmuhely@vibeti.hu
érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő 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. 06-20-4942550.

Üzlet

Szentendre belvárosában, a Fő tértől
pár lépésre pinceétterem kiadó. Tel. 0620-437-1153.
A Hév-végállomásnál, a Spar áruház
mellett, a Vasúti villasori új parkolóban,
a Horgászboltnál KáVéZónak kialakítható teraszos üzlet hosszú távra bérbeadó. Email: ritakarpati@t-email.hu

Szentendrén, a Rózsa-közben, a HéV állomástól 500 méterre 2,5 szobás, teljesen felújított, légkondicionált lakás zárt
udvarban hosszú távra igényesnek
kiadó. Tel. 06-30-355-7458.

Szentendrén külön bejáratú szoba kiadó
egyedülálló férﬁ részére, a központhoz
közel. Tel. 06-20-242-0927.

szolGÁltAtÁs

Szakképzett, tapasztalattal rendelkező
szobafestő vagyok, Tisztasági festéstől
kezdve akár az igényes festést, tapétázást gipszkarton-szerelést rejtett világítással is megoldjuk kollégámmal. Tel.
06-70-574-6575.

VILLANySZERELéS! áramszolgáltatói
ügyintézéssel. Biztonságtechnikai felülvizsgálatok. Elosztószekrények, vezérlések készítése. épületüzemeltetés,
karbantartás. Tari János, 06-20-3404763.

Tetőfedő-, bádogos- és ácsmunkák, valamint lapostetők szigetelése. Tel. 0670-578-1468.

Tűzifaszállítás behordással, felrakással
– megbeszélés szerint. Tel. 06-20-9940956.

Bitumenes vízszigetelés mesterfokon!
Lapos tetők, teraszok, mélyépítési munkák készítése bádogozással. Több mint
30 éves tapasztalattal. Tel. 06-70-4169321.

Burkolatjavítás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-3413423.

áLLáSLEHETőSéG

BETANÍTOTT MUNKÁS

Nagy múlttal rendelkező pomázi papírfeldolgozó vállalat,
euro irodaszergyártó kft. munkatársakat keres
(nyugdíjasokat is) betanított munkás munkakörbe.

elvárások:
• Legalább 8 általános iskolai végzettség
• Hétvégi és/vagy hétköznapi túlóra vállalása
• 2 műszakos munkarend

Amit kínálunk:
• FIX BéR
• MűSZAKPóTLéK
• MUNKáBA JáRáSI TáMoGATáS
• 8 óRáS MUNKAKöR
• ELőRE KISZáMÍTHATó MűSZAKBEoSZTáS
Munkavégzés helye:
• Pomáz ICo Ipartelep

Jelentkezni lehet:
• E-mailben, csatolva küldje el a fényképes szakmai önéletrajzát:
lorincz@eurokft.hu
• Telefonon: Lőrincz Zoltán 0036 30 296 9875
vagy személyesen adja le az Ipartelep portáján. A borítékra írják
rá: euro irodaszergyártó kft., lőrincz zoltán részére
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