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Majális a Czóbel Parkban, Sörfesztivál a korzón
városházi köszöntés

Múzeumi disputa

7. oldal

16. oldal

Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki Rényi Katalin tervezőgraﬁkust, festőművészt.
Ez alkalomból köszöntötte
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester
a Városházán.

Attila nyomában –
A Holdvilág-árok legendája
a régészeti kutatások
tükrében.
Szörényi Levente Kossuthdíjas zeneszerzővel Gulyás
Gábor múzeumigazgató
beszélget május 2-án.
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ingatlanpályázat

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
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. május 7.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyben
történő értékesítésére:
Cím (Szentendre)
9861 hrsz. kőhegy, terület 547 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kert /zártkert/
övezeti besorolás Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
9862 hrsz kőhegy, terület 3388 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös /zártkert/
övezeti besorolás Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
9863 hrsz kőhegy, terület 3823 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös /zártkert/
övezeti besorolás Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
Bruttó induló (licit) ár 17.630.000,-ft
Pályázati biztosíték 1.763.000,-ft
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába május 09. 9 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Szentendre város önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 927 hrsz-ú, természetben kossuth l. u. 30 szám alatt található 32 m2 alapterületű
helyiség bérbevételére.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. május 17.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, amelyek átvehetők a Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a ww.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthetők le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
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Bérbeadó helyiség a v8-ban

A Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont, mely a
Kálvária út 16/C. szám alatt található, a bérlemény kialakításától függően az A opció esetén 213 m2 vagy a
B opció esetén 211 m2 alapterületű helyiség bérbevételére lehet pályázni. Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, mely a www.v-8.hu oldaláról
tölthető le. a pályázatokat 2019. április 30. 9:00 óráig
(Kálvária u. 16/c.) az Aquapalace Kft. irodájában kell
benyújtani.

álláspályázat

adóiroda-vezetőt keres a Szentendrei közös önkormányzati Hivatal.
a pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy
személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy az
allas@ph.szentendre.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: irodavezető
A pályázattal kapcsolatos további információt a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre küldött megkeresésekre adunk.

Házigondozót keres a szentendrei Gondozási központ.
a pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 4.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.
A munkakörbe tartozó feladatok: A házi segítségnyújtás (személyi gondozás/szociális segítés) keretében a
szolgáltatást igénybe vevő gondozottak otthonában
segíteni az önálló életvitel fenntartását.
Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szakképesítés valamelyikének megléte (Pl. szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális
szakgondozó, szociális gondozó- szervező, szociális
asszisztens szakképesítés).
a pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pető Ilona gondozásvezető vagy Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a
06/26-311-964 -os telefonszámon.
Részletek: https://szentendre.hu/allashirdetes-hazigondozo/
területi védőnőt keres a Gondozási központ Szentendre védőnői Szolgálata. a pályázat benyújtásának
határideje: 2019. május 31.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: határozatlan, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.
Pályázati feltételek: főiskolai diploma, védőnő
a pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető nyújt, a
06/26-311-964 -os telefonszámon.
Részletek: https://szentendre.hu/teruleti-vedonotkeres-a-gondozasi-kozpont-4/

intézményvezetőt keres a dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti intézmény. a pályázat benyújtásának
határideje: 2019. május 16.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre
2019. július 01. – 2024. június 30-ig szól.
Betöltendő munkakör:
Esetmenedzser
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
a pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mérész Katalin nyújt, a +26/785-073-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 05.
Részletek: https://szentendre.hu/intezmenyvezetotkeres-a-csalad-es-gyermekjoleti-intezmeny/

közérdekű

általános segélyhívó
112
Mentők
104

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

tűzoltóság
105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
rendőrség
107

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

Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, titkár: Simonyi Zsolt
Szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
dMrv +36 27 511 511

elMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40

éMáSz hibabejelentés: 06-80-42-43-44
tiGáz +36 26 501 100

Magyar telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646

városháza általános ügyfélfogadás helye:
Szentendre, Városház tér 3.
telefon: +36 26 300 407

Szentendrei közös önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 13-17 óra, Sz: 8-16 óra, P: 8-12 óra
Ebédidő: 12-13 óra

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Városi Ügyfélszolgálati Iroda,
2000 Szentendre Duna-korzó 25.
telefon: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig
tourinform Szentendre +36 26 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Gyógyszertári ügyelet
Szentendrei gyógyszertárak 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 nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
idősellátás Gondozási Központ 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

eurÓPai örökSéG ’19 CÍM:
döNtŐBeN SzeNteNdre Pályázata!
2019 | április 29.

Szentendre pályázata bekerült az európai
örökség cím 2019-es döntős válogatásába.
a címre minden tagállam két-két helyszínt
jelölhet, és ebből egy-egy kerülhet döntőbe.
a european Heritage label program célja,
hogy a közös értékekre, az európai történelemre és kultúrára alapozva erősítse a polgárokban az unióhoz való tartozás érzését,
közös kulturális örökségünk és az európai értékek tiszteletét.

Az Európai örökség cím (European Heritage
Label) a Kreatív Európa Program része. A kezdeményezés olyan helyszínekre hívja fel a ﬁgyelmet, amelyek meghatározó szerepet
játszottak az Európai Unió történelmében, kultúrájában, illetve fejlődésében, továbbá ezen
helyszínek európai dimenzióit emeli ki információs és oktatási eszközök segítségével.
A European Heritage Label program célja,
hogy a közös értékekre, az európai történelemre és kultúrára alapozva erősítse a polgárokban az Európai Unióhoz való tartozás
érzését, közös kulturális örökségünk ismeretét és az európai értékek tiszteletét.

13 tagállamból összesen 19 helyszínjavaslatot kapott az Európai Bizottság a 2019-es
Európai örökség cím odaítélésére. A tagországok javaslataiban szereplő helyszínek pályázatait egy független kulturális szakértőkből
álló bizottság értékeli majd a tavasz folyamán. A jelölés jogával minden tagállam kétkét helyszín ajánlásával élhetett a tavalyi év
során, melyek közül a döntő körben tagálla-
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monként legföljebb egy helyszínt választhatnak ki a végső döntés meghozatalakor. Az Európai örökség címet elnyert helyszíneket az
Európai Bizottság 2020 elején hirdeti ki hivatalosan.

Szentendre Város önkormányzata a Szentendrei Történeti Városi Táj címet viselő pályázatával indult a nemzeti megmérettetésen
2018 őszén. A Szentendrei Kulturális Központ
csapatának pályázata sikerrel szerepelt a magyar előválogatáson, így azt Magyarország a
másik hazai jelentkezővel – Vizsolyi Biblia
Emlékhely – együtt terjesztette fel az Európai
Bizottsághoz.
Az első fordulóban kiválasztott helyszínek:

• Colonies of Benevolence (Jóakarat Kolóniák)1818-1993, államok közötti helyszín,
Belgium és Hollandia
• Coudenberg palota, Belgium
• Kynžvart Kastély –Diplomáciai találkozók
helyszíne – Cseh Köztársaság
• Werkbund telepek Európában 1927-1932, államok közötti helyszín, Németország, Ausztria, Lengyelország és Cseh Köztársaság
• Sagunto, Spanyolország
• Kolumbusz helyszínek, államok közötti helyszín, Spanyolország és Portugália
• Emlékhely Chambon-sur-Lignon-ban, Franciaország
• Vučedol Kultúra Múzeuma és Vučedol régészeti lelőhely, Horvátország
• Szentendrei történeti városi táj, Magyarország

• Vizsolyi Biblia Emlékhely, Magyarország
• Valentino kastély, olaszország
• ostia Antica régészeti lelőhely, olaszország
• Három Fivér, Lettország
• Nemzeti Emlékhely Łambinowice, Lengyelország
• Leon Schiller Lengyel Nemzeti Film, TV és
Színház Iskola Lodzban, Lengyelország
• Torres Vedras védvonalak, Portugália
• Azori tengeralatti kulturális örökség, Portugália
• Zdravljica, az 1848-as Európai Népek Tavaszának üzenete, Szlovénia
• A Dolná Krupá-i udvarház, Szlovákia
Az Európai örökség címet az Európai Bizottság 2011. november 16-i határozatával hozta
létre (Decision No 1194/2011/EU). A címet
2013 óta ítélik oda a pályázó helyszínek közül
kiválasztottaknak, hazánk 2014 óta indul a pályázaton. 2019-ig összesen 38 helyszín nyerte
el az Európai örökség címet, köztük a Dohány
utcai zsinagóga épületegyüttese (2018), a
Liszt Ferenc Zeneakadémia (2016) és a soproni Páneurópai Piknik Emlékpark (2015).

Valamennyi helyszín esetében készült egy
link, amely az adott helyszín saját honlapjára
mutat, illetve amely az Európai Bizottság oldalára navigál, ahol megtekinthetőek a helyszínekről készített videós prezentációk is.
A térkép 21 nyelven érhető el ezen a linken:
http://geo.osnabrueck.de/ehl/HU/map
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indul a komposztálási
program

Szentendre város önkormányzata tizenegyedik alkalommal rendezi meg a helyi komposztálási programot a város állandó lakosai,
valamint helyi intézményei között. a program
során a résztvevők 1 darab komposztáló ládát
vehetnek át ingyenesen, és igényeiknek
megfelelően további 1 ládát rendelhetnek
meg az önkormányzattól.
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Az Ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési lap
személyesen is kitölthető illetve leadható. A
programban maximum 200 jelentkező vehet
részt, akik a jelentkezés sorrendjében kerülnek kiválasztásra. Amennyiben a jelentkezők
száma a megjelölt határidő előtt betelik, úgy
a program korábban kerül lezárásra.
A résztvevőknek vállalni kell, hogy az átadott
komposztáló eszközöket rendeltetésszerűen
használják minimum 3 évig. A 4. évtől a résztvevők tulajdonába kerülnek a használatra
átadott komposztálási eszközök. Az önkormányzat és a résztvevők között használati
megállapodás születik. Egy szentendrei ingatlan és állandó lakosa, családja csak egyszer
vehet részt a programban.
a jelentkezési lapok visszaküldésének határideje: 2019. május 20.
További információ: Ügyfélszolgálati Iroda:
26/300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu

égetés helyett komposztáljunk

A programban való részvételhez a jelentkezési
lap kitöltése és az Ügyfélszolgálati Irodára
(2000 Szentendre, Duna korzó 25.) történő
visszaküldése szükséges 2019. május 20-ig.

Számos panasz érkezett a helyi lakosság részéről önkormányzathoz, hogy a környezetükben sokan elégetik a lombot, a levágott
fagallyakat, és nagyon zavaró és környezetkárosító a mindent elárasztó a füst. Tovább problémát okozott a Budapest és agglomerációjában kialakult időszakos szmog. A probléma megoldására Szentendre Város önkormányzata komplex megoldást dolgozott ki.
Egyrészt a helyi rendeletében is módosította
az égetésre vonatkozó szabályokat, így az
üdülőövezeteken kívül már a pénteki napokon
is tilos a kerti zöld hulladék égetése, másrészt

föld napi városszépítés

Szentendre város önkormányzata a hagyományokhoz híven idén
is a föld napja alkalmából széleskörű, több napos városszépítő
akciót szervez, melyre várja a városlakók, intézmények, civil
szervezetek és a helyi cégek, vállalkozások csatlakozását. a program célja városunk közterületeinek takarítása, rendezése, szebbé
tétele a tavaszi megújulás jegyében. tegyük együtt rendbe a duna
és a patakok partját, köztereink és közútjaink környezetét!
az akció 2019. május 6–12. között zajlik.

Hétvégén a Szentendréért elhivatottan tenni akaró civil szervezetek, baráti csoportok külön akcióterületeken végzendő, teljes körű
„kertrendező” munkával segíthetik a városszépítő akciót, míg hétköznap a cégek, intézmények dolgozóit kérjük, hogy aznap ne munkahelyükön, hanem közterületen végezzenek közcélú munkát. A
városlakókat, családokat pedig felkérjük, hogy ki-ki a saját kerítése
előtt takarítsa, szépítse környezetét. Célunk, hogy rendezett, tiszta,
ápolt és átgondolt közterületet alakítsunk ki magunknak összefogással!
Várjuk a szemetes, elhanyagolt helyszínekről szóló javaslataikat,
bejelentéseiket, melyeket a program alkalmából közösen megtisztíthatunk! A munkálatok elvégzéséhez kesztyűt és szemeteszsákot
biztosítunk.
Bővebb információ: Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Duna korzó 25.),
26/300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu)
A könnyebb és rendezett lebonyolítás, valamint a maradéktalan hulladékszállítás érdekében minden résztvevőnek kötelező a regisztrációs űrlap kitöltése.
regisztrálni 2019. május 3-ig lehet.

elindította a helyi komposztálási programot,
melynek célja, hogy a háztartásokban, a
kertekben keletkező komposztálható szerves
anyagok, zöldjavak visszakerüljenek a természet körforgásába, és csökkenjen a megtermelt hulladék mennyisége.

Mi is az a komposzt?

Ha az égetés helyett a zöldjavakat komposztáljuk, azzal megelőzzük a hulladék keletkezését, mivel a háztartási hulladék legalább 30
százaléka szerves, komposztálásra alkalmas
anyag! A szerves anyagokból mikroorganizmusok, gombák, különféle talajlakók segítségével létrejövő humusz fontos erőforrása
kertünknek. A természet önfenntartó körforgását felhasználva a szerves háztartási, kerti
hulladékból (zöld javakból) saját magunk készítünk értékes tápanyagot, és ingyen juthatunk így a talajjavító anyaghoz, humuszhoz,
melyet a természetes körforgásának megfelelően visszajuttatunk a talajba. Ezzel nemcsak környezetbarátként viselkedünk, de még
pénzt is takarítunk meg, miközben a kerti földünk tápértékét növeljük.
A programban bárki részt vehet, aki szentendrei állandó lakos, kerttulajdonos és kedvet
érez a komposztáláshoz. A program során a
résztvevők 1 darab komposztáló ládát vehetnek át ingyenesen, és további 1 ládát rendelhetnek meg az önkormányzattól. Az eszközök
átvételekor a résztvevőket tájékoztatják az
alapvető tudnivalókról a sikeres komposztálás
érdekében.
Várjuk jelentkezését!

1+1 programban megújult utcák

két, a lakosság és az önkormányzat összefogásával megújult utca kivitelezési munkálatai is elkészültek április elejére. az 1+1 program
keretében tavaly év végén nyert támogatást a ribizli és a kőris utca.

A 2018 decemberében támogatást elnyert két utcában április elejére
készültek el a kivitelezési munkálatok.
A Ribizli utcában a lakók összefogásával hengerelt aszfalt burkolat
épült meg 283 méter hosszan bruttó 3 316 605 Ft támogatásból és
ugyanennyi a lakók beﬁzetéséből.
A Kőris utcában 50 méter hosszan gyephézagos, a nyomsávban betonlapos burkolat létesült 1.589.790 Ft támogatásból és ugyanannyi
lakossági forrásból.
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életműdíj vomberg
frigyesnek
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Új híd a Bükkös-patakon

a Mókus híd, a Piac híd megújulása után április 13-án a kanonok
utcai új hidat avatták fel a Bükkös-parton. az ünnepi eseményen a
nagyon szép, vörösfenyőből készült hidat verseghi-Nagy Miklós
polgármester, Petricskó zoltán alpolgármester és Hidegkuti Gergely,
a kőhegybor borásza avatta fel. a hídavatón a piacra érkezőket
kőhegyborral, pogácsával és a környezettudatosság jegyében ökotáskával várták.
A Kanonok utcai híd terveit Makai Tamás készítette, a kivitelező a
Sokon Kft. volt. A Bükkös-patakon átvezető, korábbi gyalogos híd faszerkezete elöregedett, ezért vált szükségessé a teljes híd cseréje. Az
új híd szerkezete a meglévővel azonos keresztmetszettel, nagyrészt
vörösfenyő felhasználásával készült, és egy darabban szállították és
építették be a helyszínre április 11-én. Szombaton, piac-napon pedig
ünnepélyes keretek között vették birtokba az új hidat a szentendreiek.

ismét egy szentendrei díjazott! a Best of Budapest & Hungary
szakmai elismerését nyerte el vomberg frigyes, aki az utóbbi
években a Bocuse d’or akadémia keretében coachként segítette
felkészülni a magyar csapatokat. a freed Péter által alapított
Budapest Week Publishing 26. éve rendezi meg minden tavasszal
a Best of Budapest & Hungary díjátadó Gálaestet. április 6-án, a
MoM Sport rendezvényközpontban 15 szakember kapott különdíjat, négyen pedig különleges elismerésben részesültek.

A díjátadó ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest
főpolgármester-helyettese, Farkas Dávid, a Magyar Turisztikai
Ügynökség stratégiai ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, valamint Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és éttermek Szövetségének elnöke köszöntötte a vendégeket.

Az idei különdíjasok:

éLETMűDÍJ: Vomberg Frigyes, aki az utóbbi években a Bocuse d’or
Akadémia keretében coachként segítette felkészülni a magyar csapatokat.
AZ éV BUDAPESTI SZáLLoDáSA: árvai Zoltán, aki egy évtizeden át
vezette a Hilton Budapestet, levezényelte a szálloda négy éven át
tartó felújítását, most pedig a Hotel Hungaria és a Danubius Hotel
Arena vezérigazgatója, s készül e két ház felújítására…
AZ éV VIDéKI SZáLLoDáSA: Molnár-Mersitz ágnes, a Kosbor Panzió tulajdonos-háziasszonya.
AZ éV GASZTRo-VáLLALKoZóI: Szternák Péter és Macsinka János
séf Egerből (Macok Bisztró, Brumbrum, illetve Imola Udvarház butikhotel)
AZ éV BUDAPESTI éTTERMESE – Klasszikus KATEGóRIáBAN: Tian
Hua ying (Tao) a budapesti Hong Kong és Taiwan étteremből
AZ éV BUDAPESTI éTTERMESE – Modern KATEGóRIáBAN: Gendur
András, La Perle Noire, Budapest
AZ éV VIDéKI éTTERMESEI: Marjai Flóra és Kvasznicza Ferenc,
Pajta étterem, Őriszentpéter
AZ éV SéFJE: Palágyi Eszter, Costes, Budapest
AZ éV CUKRáSZA: Szalai Dóra, Chez Dodo (macaronozó), Budapest
AZ éV PéKJE: Fekete Gergő, Artizán pékség, Budapest
AZ éV GASZTRo-BoRáSZA: Debreczeni Mónika WSET nemzetközi
borakadémikus, Kisharsányi birtok, Villány
AZ éV GASZTRo-BLoGGERE: Steiner Kristóf
Az éV GASZTRo-FoTóSA: Fekete Antonio

Különleges elismerésben részesült a vendéglátás területén felmutatott teljesítményért Pohner ádám és Csapody Balázs (Kistücsök,
Balatonszemes), valamint Kurkó Zsolt és Héder Irma, a Sushi Sei
étterem séfje, illetve tulajdonosa.

Gesztenyés lett az új híd neve

Verseghi-Nagy Miklós polgármester Facebook-oldalán szavazást hozott létre a frissen felavatott, Kanonok utcai új gyalogos híd névadására. A szavazatokat április 18-ig lehetett elküldeni, s a szentendreiek
nagy aktivitással és kreativitással láttak neki a névadáshoz. összesen
ötvenféle névjavaslat közül a híd végül a Gesztenyés híd nevet kapta,
mintegy 328 szavazattal. A második helyezett a „Vau Vau” híd lett, erre
103-an szavaztak, a harmadik helyen a Kanonok híd elnevezés futott
be 87 szavazattal. Az ősszel megújult másik patak-híd a Piac híd nevet
kapta, tehát ezentúl piacnapon a Gesztenyésen vagy a Piac hídon át
indulhatunk a szokásos bevásárlásra.

felújítják a kucsera-keresztet

A Kucsera Ferenc emlékkeresztet 1993-ban készítették és helyezték
el a Duna-parton, a gát Duna felőli oldalán. Az emlékmű talapzata jó
állapotban van, de az acél oszlopon álló, acéllemezből készült gömb
az idők folyamán korrodálódott, a rajta lévő kereszt pedig megdőlt, és
szintén rozsdássá vált. A kereszt felújítása szakműhelyben történik,
a talapzatról április 25-én emelték le. A felújítás részeként az oszlop
lábánál lévő bronz táblát is megtisztítják, illetve sor kerül az emléktábla melletti korlát rekonstrukciójára is.
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felhívás javaslattételre
SzeNteNdre vároS
SeMMelWeiS dÍJ

Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
(továbbiakban: SZEI) kimagasló egészségügyi teljesítményt nyújtó egészségügyi dolgozóinak személyes megbecsülése és további ösztönzése
céljából 2014. szeptemberében a 23/2014. (IX.16.)
önkormányzati rendeletével megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját. A díj kizárólag Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben
legalább 5 éve közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban dolgozó munkatársa részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díj
megosztva vagy posztumusz nem adományozható.
Javaslatot tehetnek:
– A díj adományozására a polgármesternél javaslatot tehet a SZEI Intézményvezetője és közalkalmazotti tanácsa.
– A díj adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti.
Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell:
– a jelölt szakmai életútját;
– az egészségügyi teljesítménye ismertetését;
– azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését
megalapozhatják.
A díjazott az adományozásról okiratot kap és
egyszeri bruttó 70 000 Ft összegű jutalomban részesül.
A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis nap
keretében a július 1. napja előtti munkanapon.
a kezdeményezések beérkezési határideje:
2019. május 15. (szerda)
A kezdeményezés beadásának helyszíne: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Igazgatóság (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.)
Kérjük a kezdeményezőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg
a SZEI-ben átvehető, vagy az itt letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után emailben is el lehet küldeni a fent megadott
határidőig az igazgato@szeirendelo.hu e-mail
címre.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni!

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

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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faültetés, pataktakarítás, rajzverseny

idén április 1. és 6 között került megrendezésre a Bükkös-parton a faültetés hete. a program
célja, hogy a Bükkös-parti védett kiserdő állapotának megóvására hívja fel a ﬁgyelmet a faültetésen keresztül. a program az idei évben kiegészült egy óvodásoknak és általános iskolásoknak meghirdetett rajzversennyel is, valamint a faültetés hete lezárásaként szombaton
pataktakarítással, a rajzverseny eredményhirdetésével és bográcsozással végződött a vissza
a vadonba Gyermekfejlesztő központban.

A Bükkös-parti, öregedő félben lévő faállomány megújulásának elősegítése érdekében a tavalyi
programmal együtt 44 új fa került a Bükkös-patak partjára. A város által adományozott fákat
szakemberek segítségével a környéken lakók, valamint elsősorban a környező iskolás és óvodás csoportok ültették el, köztük a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, a Templomdombi általános Iskola, a Barcsay Jenő általános Iskola, a Móricz Zsigmond Gimnázium,
az Izbégi általános Iskola és Izbégi óvoda, a Bimbó úti Tagóvoda. Az ültetés egy kis tájékoztatással, beszélgetéssel kezdődött a fák fontosságáról, az ültetés és gondozás legfontosabb
lépéseiről, valamint minden fához járt egy Faápolási kisokos és rövid tájékoztató a Bükkösparti védett terület megőrzéséről, kezeléséről. Az örökbefogadók feladata növényeik öntözése,
ápolása. Tavaly a Szivárvány óvoda csoportjai elsőként fogadtak örökbe egy-egy fát, melyet
idén tavasszal meglátogattak, feldíszítettek, a Bükkös Egyesület pedig megvendégelte őket a
Szegedi utcai játszótéren pogácsával, ezzel is segítve a gyerekek kötődését a fáikhoz.
A patakparti fák témaköréhez kapcsolódó rajversenyt nem várt érdeklődés övezte, közel 200
pályamű érkezett, melyek zsűrizését Smetana ágnes üvegművész, Zakar ágnes körzeti képviselő, Nagy Barbara képzőművész és Ries Zoltán, az IKoN Csoport elnöke végezte. A díjazásban
a város néhány, a környezetünkért felelősséget vállaló vállalkozása is segített, többek között
Parti Medve könyvesbolt, Art 6 Szalon, Latte Bar, Heim Pékség, Borháló borkereskedés,
Johanna Papírbolt, Gazdabolt, Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont, édeni édességek
Boltja, valamint a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő Központ. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket, és gratulálni a verseny résztvevőinek, nagyon színvonalas munkákat
láthattunk. A rajzok megtekinthetők a hónap végéig a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban.
A szombati pataktakarításon környékbeliek és a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, valamint a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai egyaránt részt vettek. A csapatok a patak
partján végighaladva nemcsak a szemetet szedték össze, de megöntözték az összes programban elültetett fát is. A Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő Központban mindenkit vendégül
láttunk egy tál paprikáskrumplira.
Az idei program rendkívül sikeresnek mondható, a faültetésen mintegy ötszáz gyermek vett
részt, a szombati programon közel kétszáz diák segített a patakpart tavaszi takarításában. A
Bükkös Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani minden részvevőnek és a rengeteg támogatónak, úgy érezzük, példaértékű összefogást láthattunk a Bükkös-parton ezen az áprilisi
héten. Reméljük, ősszel hasonló érdeklődéssel folytathatjuk a munkát!

Szentlászlói úti parkolás
a közlekedés biztonsága mellett a parkolási
igények ﬁgyelembevételét kérte verseghiNagy Miklós polgármester a Magyar közút
Nzrt.-től a Szentlászlói úti parkolási tilalommal kapcsolatban. az utat kezelő Mk Nzrt.
módosítva korábbi intézkedését, rövidebb
szakaszon tiltja a parkolást, de a tilosban várakozók járműveit elszállíthatják.

A Szentlászlói út Izbég ABC-nél lévő szakaszán
2019. április elején a biztonságos közlekedés
érdekében mindkét oldalon megállni tilos táblát
helyezett ki a Magyar Közút NZrt., mint az út kezelője. A környéken az iskola, óvoda, posta és
bolt közelsége miatt nagy az igény a parkolóhelyekre, és gyakori a szabálytalan parkolás.
Ez, különösen az úton lévő középszigetnél, balesetveszélyes helyzetet okoz, mert nincs hely
a parkoló járművek kikerülésére.
Mivel a parkolási gondokat a mindkét oldali tilalom fokozta, Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. Pest
Megyei Igazgatóságának vezetőjéhez, Magyari
László megyei igazgatóhoz fordult annak érdekében, hogy az út kezelője kompromisszumos
megoldást találjon, mely a balesetveszély elhárítása mellett a megállás lehetőségét is biztosítja a lehetséges mértékben.
A Magyar Közút NZrt., mint a Szentlászlói út
kezelője arról tájékoztatta Szentendre polgár-

mesterét, hogy a 1116 j. út 2+800-2+925 kilométerszelvények között, a szelvényezés szerinti jobb és baloldalon bevezetett megállási
tilalmat felülvizsgálták.
A 2+800 kilométerszelvényben, jobb oldalon
(a Forgách utca előtt), továbbá a szelvényezés
szerinti baloldalon kihelyezett tilalmi táblákat
bevonták. A tilalom a 2+825-2+925 kilométerszelvények között, a szelvényezés szerinti
jobb oldalon továbbra is érvényben marad, és
a jelzőtáblák alá „Elszállítás” (H-048) kiegészítő táblákat helyeztek ki.
Az érintett útszakaszon tehát az eredeti tiltáshoz képest rövidebb szakaszra érvényes a
parkolási tilalom, de a tilosban megállók járműveit elszállíthatják. A forgalomtechnikai eljárást a Szentlászlói utat kezelő Magyar Közút
NZrt. folytatta le, az ügyben az MK NZrt. az illetékes. Kérdésekkel, felvetésekkel kérjük a
Magyar Közút NZrt. ügyfélszolgálatát keressék meg!

áprilisi
testületi hírek
2019 | április 29.

fizetős vásárlói parkoló

A testület több pontban is módosította a parkolási rendeletet. Egyrészt díjkötelessé tették
a Vasúti villasori csomópont felújítása során
megépült 53 férőhelyes, sorompóval biztosított vásárlói parkoló használatát, és időkorlátot vezettek be. A módosítás szerint a vásárlói
parkoló a IV. zónába tartozik, ahol az első órában ingyenes a parkolás, ezt meghaladóan a
várakozási díj mértéke 400 forint/óra. Abban
az esetben, ha valaki a 3 órás időkorlátot túllépi, szankciós díjat köteles ﬁzetni, amelynek
mértéke naponta 6000 Ft (16 órás díjköteles
időszak, ebből az első óra ingyenes, ezt követően 15×400 Ft/óra). A parkolót a sorompónál
elhelyezett jegykiadó automatából váltott jeggyel lehet igénybe venni, távozáskor pedig a
sorompó akkor nyílik fel, ha a ﬁzető automatánál a várakozás díja megﬁzetésre került. A
díjköteles időszak reggel 6-tól 22 óráig tart.
További módosítás a rendeletben, hogy rögzítették: a II. zónában díjmentes várakozásra jogosító matricák érvényessége a szélvédőre
való felragasztással kezdődik, vagyis a pótdíjat nem vonják vissza a matrica megvásárlását követően. Matricát csak azoknak a
gépjármű-tulajdonosoknak kell vásárolniuk,
akik év közben vették meg az autójukat vagy
a szentendrei adóhatóságnál köztartozás
és/vagy késedelmi pótlék tartozásuk volt, és
emiatt nem jogosultak matrica igénylése
nélkül díjmentesen várakozni. (A többi gépjármű-tulajdonos tájékoztatást kap az adóhatóságtól, hogy matrica nélkül díjmentesen
várakozhatnak.)

tdM-beszámoló

VÁROS
Az önkormányzat és a Szentendre és Térsége
TDM nKft. közötti közszolgáltatási szerződés
szerint a szolgáltató évente beszámol tevékenységről, és március 31-ig kompenzációs
elszámolást készít. Az elszámolás alapján
a TDM pozitív eredménnyel zárta ezt az időszakot.

földgáz-beszerzés

A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. 2017. óta
a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által koordinált közös beszerzéshez
csatlakozva gondoskodik a távhőszolgálatáshoz szükséges gáz beszerzéséről. A tapasztalatok alapján ezen a módon az egyedi
versenyeztetéshez képest alacsonyabb árat
sikerült elérni. Az elmúlt évek sikeres földgáztendereinek tapasztalatára alapozva a testület
hozzájárult, hogy a VSz a 2019/2020. gázév
során a MATáSZSZ által koordinált közös versenyeztetési eljárásban vegyen részt, illetve
ahhoz, hogy a beszerzés alapján a nyertes
szolgáltatóval – vagy amennyiben a jelenlegi
szolgáltató él a last call opcióval, a jelenlegi
szolgáltatóval – a szerződést megkösse.

vSz üzemanyagbeszerzés

A testület hozzájárult a Városi Szolgáltató
nZrt. közbeszerzési tervének módosításához,
hogy a társaság az üzemanyag beszerzését a
továbbiakban a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozással, vagyis a KEF rendszerén keresztül intézze, mely gyorsabb és
költséghatékonyabb megoldást jelent.

közművelődési megállapodás

A testület meghosszabbította az önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. között kötött közművelődési
megállapodás időtartamát 2025. december
31-ig, amelyre azért volt szükség, mert a korábbi megállapodás 2021-ben lejár, de a központi költségvetési támogatások feltétele,

hogy a megállapodás még legalább három
évig hatályban legyen.

a Postás strand fejlesztése

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonproﬁt Zrt. pályázatán városunk 99,98 millió Ft támogatást nyert a Postás strand fejlesztésére,
amelyet előlegként már átutaltak, így a beruházást nem kell előﬁnanszírozni. A támogatással az önkormányzat a közösségi tervezés
során a Tanulmánytervben megfogalmazott
elképzelések alábbi elemeit tudja megvalósítani: sétányok, játszótér, szabadtéri sport- és
rekreációs (streetwork) park kialakítása, burkolatok lerakása. A kiviteli terv alapján áprilisban megindítható a közbeszerzési eljárás, az
ezt lezáró döntést a testület átruházta a Közbeszerzési Bizottságra, hogy ne legyen szükség rendkívüli ülés összehívására, és az előírt
határidőig megvalósulhasson a fejlesztés.

Görpark Program

Az idén elindított országos Görpark Program
célja olyan parkok kialakítása, amelyek alkalmasak a szabadidő kulturált eltöltésére és
versenysportra is, illetve biztosítják a gördeszka sport infrastrukturális igényeit. A programra 2019-ben 350 millió forint áll
rendelkezésre, és helyszíneként az összköltség 50%-át ﬁnanszírozza a támogató. A pályázaton maximum 30 millió Ft támogatás
nyerhető.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt
kíván venni a pályázaton, és a pályázat segítségével a Kőzúzó utcai sportpálya területén
most épülő gördeszka pálya (skatepark) területét bővítené 2020-ban. A pályázaton maximum 10 millió Ft támogatást igényelne az
önkormányzat, melyhez a 10 millió Ft önrészt
a 2020. évi költségvetésből biztosítja.

Beszélgetés a nemzetiségi
önkormányzatok vezetőivel

rényi katalin Munkácsy-díját
ünnepelték a városházán

A találkozón jelenlévő nemzetiségi vezetők, Arvantidu Sztamatula
(görög önkormányzat), Valentin éva (horvát önkormányzat), Vaskóné
Pántya Júlia (román önkormányzat), Margaritovits Milenko (szerb önkormányzat), valamint Vanyák Erzsébet és Gábor (szlovák önkormányzat) a közeljövő kiemelkedő eseményeiről is egyeztettek. Tavaly és
idén a város több szerb egyházi tulajdonban lévő temploma megújult,
és a Szerb Egyházi Múzeum felújítási munkálatai is hamarosan befejeződnek. A templomokat és a múzeumot május végén adják át ünnepélyes keretek között. A helyi dalmátok Szent Iván napi hagyományos
ünnepe, az Ivan Dan június 22-én kerül megrendezésre, a nyárvégi
szerb búcsú most is kiemelkedő programokkal zajlik majd augusztusban. Folytatódnak a görög nemzetiségi önkormányzat havonta megrendezett, népszerű táncház-programjai is a Dunaparti Művelődési
Házban. A szlovákok hagyományos, zenés vacsorája szeptember közepén várható.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester támogatásáról biztosította a nemzetiségi önkormányzatok vezetőségét, és örömmel vesz részt az általuk szervezett kulturális és hagyományőrző rendezvényeken.

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 Munkácsy-díjban 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 április 5-én tartották a Városházán.

verseghi-Nagy Miklós polgármester kötetlen beszélgetésre, ebédre
invitálta április 10-én Szentendre hét nemzetiségi önkormányzatának
vezetőit. a nagyon jó hangulatú találkozón az éves programokról, lehetséges együttműködésekről, a felmerülő kérésekről egyeztettek.

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.
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VÁROS

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
• 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
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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 mozgóurna-igénylés
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 26/785034

DR. GERENDáS GáBoR
JEGyZŐ, HVI VEZETŐ

Műszaki munkatársat
és műszaki asszisztenst
keresünk

fiatalos, lendületes csapatába keres hosszú távra
műszaki üzemeltetésben jártas munkatársat a szentendrei központú MaNk Magyar alkotóművészeti
közhasznú Nonproﬁt kft. a 100%-os állami tulajdonban lévő társaság az egyetlen olyan nonproﬁt gazdasági társaság az országban, amely deklaráltan az
alkotóművészetet és az alkotóművészeket támogatja. a Magyar állam művészeteket támogató,
mecénás szerepét szervezi, lehetőséget, valamint
szolgáltatásokat ad és teremt az alkotómunkához.

a műszaki munkatárs főbb feladatai:
• közreműködés a gépészeti, az elektromos rendszerek erős- és gyengeáram karbantartásának tervezésében, a feladatok elvégzésének ellenőrzésében
• meghibásodások, javítások elvégzésének felügyelete és egyeztetése a karbantartók és a kivitelező
szakcégek között
• a Társaság kezelésében lévő alkotóházak karbantartási terveinek és feladatainak koordinálása, a műszaki kollégákkal és a karbantartó cégekkel való
egyezetetés
• a műszaki igazgató által meghatározott feladatok elvégzése.
elvárások:
• „B” kategóriás jogosítvány
• középfokú műszaki végzettség
• önálló, pontos munkavégzés

előny:
• műszaki üzemeltetési területen szerzett legalább
3 éves szakmai tapasztalat

a műszaki asszisztens főbb feladatai:
• a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
• Műszaki igazgató minden nemű adminisztratív munkájának segítése,
• Karbantartási szerződések előkészítése, aláíratás,
iktatás, postázás,
• Biztosítások, káresemények ügyintézése,
• Beszerzések ügyintézése: árajánlatok bekérése, engedélyezési folyamat elindítása, megrendelő elkészítése, aláíratása, proforma számla, díjbekérő
iktatása,
• Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés,
• Havi jelenléti ívek összegyűjtése, szabadságigények,
túlmunka igények ügyintézése.
• A Társasággal szerződéses kapcsolatban álló partnerekkel, beszállítókkal való folyamatos kapcsolattartás.
elvárások:
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• önálló, pontos munkavégzés
• középfokú végzettség

előny:
• műszaki üzemeltetési területen szerzett legalább
3 éves szakmai tapasztalat
• elektronikus iktatási rendszer ismerete
• középfokú műszaki végzettség

az új munkatársak személyes kompetenciái:
• precíz, pontos munkavégzés
• megbízhatóság
• gyors tanulási képesség
• terhelhetőség
amit kínálunk:
• dinamikusan fejlődő, sikeres csapat
• stabil, hosszú távú munkalehetőség
• folyamatos fejlődési lehetőség
• azonnali munkakezdési lehetőség

A munkavégzés helye: Szentendre, Bogdányi u. 51.

a munkakörök betöltésére benyújtott pályázatnak
tartalmaznia kell:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 10.
A pályázatokat elektronikus úton
az allas@alkotomuveszet.hu e-mail címen várjuk.

2019 | április 29.

Praxisközösség:
programok, szolgáltatások

Plusz szolgáltatások, egészségmegőrző programok indulnak a Szentendre és vidéke Praxisközösség szervezésében.

Amikor megfogant a gondolat, hogy praxisközösség jöjjön létre a térségben, az a vágy vezérelte a benne részt vevő orvosokat, hogy mindenkivel megértessék: a civilizációs betegségek, a cukorbetegség, a
rák és a szív- és érrendszeri katasztrófák általában nem váratlanul, a
génjeinkben meglapulva csapnak le ránk. Többnyire rajtunk múlik, hogy
felébresztjük-e az alvó oroszlánt, az öröklött hajlamot.
Valójában a legtöbben tudjuk, hogy sokat kellene mozogni, jó volna lefogyni, a dohányzás és az alkohol káros, és sokkal egészségesebb
stresszmentes életet élni, mint folyton idegeskedni. Csak persze más
az elmélet és gyakorlat. Nyilván nehéz a ﬁnom, de kalóriadús magyar
konyháról saláták fogyasztására átállni, minden cél és ok nélkül senki
nem gyalogol szívesen napi 7-8 km-t, csak mert ezt ajánlja a WHo vagy
a háziorvosunk. Nem beszélve a stresszről, amit lehetetlen elkerülni,
sokszor nem is érthető ez az ajánlás, hogy kevesebb stressz legyen az
életünkben.
éppen ezekben a nehezen átállítható szokásokban segít a praxisközösség a plusz szolgáltatások megszervezésével. Arról van szó – és
tulajdonképpen az egész programnak ez a lényege –, hogy azok a
praxisközösség orvosaihoz tartozó paciensek, akik szeretnének belevágni az életmódváltásba, de egyedül nem jártak sikerrel, most szakemberek támogatásával próbálhatják meg.
Egy előzetes állapotfelmérés után a háziorvos és páciense megbeszélik, hogy mit kéne tenni, mondjuk kevesebbet idegeskedni és végre letenni a cigarettát. Ekkor a háziorvos elküldi az illetőt stresszoldó
tréningre és dohányzásról leszoktató tanfolyamra.

A Praxisközösség szervezésében a következő plusz szolgáltatások
lesznek elérhetőek:
• Dr. Stauder Adrienn Williams életKészség tréninget tart, összesen 8
alkalommal, egy-egy tréning 4x4 vagy 8x2 órás lesz.
• Lehetőség lesz pszichológiai tanácsadást is igénybe venni, Garai Nikoletta pszichológus segítségével.
• Lengyel Krisztina heti egyszer, kedd esténként az EFI-ben stresszoldó
jógát tart, hat alkalommal.
• Szintén Lengyel Krisztina heti kétszer hat alkalmas nordic walking
tanfolyamot szervez szerda délelőtt és péntek délután. Közösen, társaságban együtt mozogni a testnek és a léleknek is gyógyító, arról
nem is beszélve, hogy a csoportok a hat alkalom után együtt is maradhatnak, túrázó baráti körként. Hol máshol lenne alkalmasabb nordic walking botot ragadni, mint éppen itt, mellettünk, a Pilisben?
• Dr. Gombás Katalin hat alkalmas dohányzásról leszoktató programot
tart, igény szerinti gyakorisággal.
• Gombás Katalin doktornő és dr. Hasitz ágnes újdonságként alvási
apnoé szűrést vezet be.
• Hasitz doktornő vezetésével hamarosan megtartja első találkozóját
a diabetesz klub, ami, akárcsak a többi program, hat alkalmas periódusokban működik majd.
• Indulnak egyéni és csoportos diétás tanácsadások, valamint egyéni
és csoportos gyógytorna is minden, a Praxisközösségben részt vevő
településen. Csobánkán pedig, ahol gyermekorvosi praxis vesz részt
a programban, gyermekgyógytorna foglalkozások lesznek.
• Tóth Dániel pszichológus internetfüggés témában tart majd tanácsadást.
• Újraélesztést oktató tanfolyamok is szerveződnek dr. Szente Szilvia,
dr. Rácz Katalin és dr. Kollár László segítségével.

A Praxisközösség sajnos nem minden környékbelinek tudja nyújtani
ezeket a szolgáltatásokat, elsősorban a közösséghez tartozó orvosok
– dr. Hasitz ágnes, dr. Gombás Katalin, dr. Gál Katalin, dr. Szente Szilvia, dr. Kondor Andrea, dr. Rácz Katalin, dr. Kollár László, dr. Bartha
Zsolt – pacienseit várják.
Minden klub, szolgáltatás a háziorvoson keresztül, állapotfelmérés
után érhető el, aki tehát érdeklődik, ott jelentkezzen.
Természetesen a praxisközösség nagy rendezvényei, egyéb programjai
mindenki számára látogathatóak.
Aki nem a praxisközösség paciensei közé tartozik, szintén sok és ha-
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sonlóan jó foglalkozást, tanfolyamot és programot talál az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) szervezésében.
A programokról a Praxisközösség Facebook-oldalán lehet tájékozódni.
a doHáNyzáSrÓl leSzokáSrÓl éS az alváSi aPNoérÓl
Dr. Gombás Katalin előadása a Szentendre és vidéke Praxisközösség szervezésében, 2019. április 30. kedd, 18 óra, Budakalász, Kós Károly Művelődési ház, nagyterem, Szentendrei út 9.

tavaszi egészségnap a v8-ban

idén is elindult a szezon, a tavaszi zsongás az egészség jegyében!
a „vigyázzunk egymásra!” nagy sikerű egészségnap április 6-án nagy
érdeklődés mellett zajlott a v8-ban. a jól sikerült kampánynak is köszönhetően a szűréseken csaknem kétszeres volt a jelentkezés, és a
14 féle vizsgálaton mintegy 460 szűrést végeztek Szentendre város
egészségügyi intézményei szakorvosai.

Pár érdekes adatot megemlítünk: a szemészeti szűrésen kb. 10-10%ban találtak szürkehályogot és zöldhályogot. Az érszűkületvizsgálat
mintegy felében már kialakult, vagy kezdődő érszűkületet találtak. A
laborméréseknél a vércukor tekintetében 10% mutatott határérték feletti eredményt, koleszterinszint már csaknem 40%-ban volt határérték
felett, és ijesztően magas, 65%-os a túlsúlyos paciensek száma. Az
adatok mutatják, hogy érdemes elmenni a szűrésekre, hogy időben felismerhetőek legyenek az egészségügyi problémák.
örvendetesnek tartjuk, hogy a résztvevők kormegoszlása mintegy 15%ban a 30 éves korosztály, 24%-ban a középkorúak közül került ki, ami
mutatja a prevenciós érdeklődés fokozódását. Egyre ﬁatalabb korban
kezd érdeklődni és tenni egészségért a lakosság.
Az 50-65 évesek 37%-ban és az ennél idősebbek 24%-ban vettek részt
az egészségnapi szűréseken. Minden szűrőponton a háziorvosához, illetve további szakellátásra irányították azokat, akiknél határérték feletti
eredményt mértek.
Nagy érdeklődés kísérte az Egészségfejlesztési Iroda Inbody állapotfelmérő csodamasináját, ami a testösszetételt, a teljes testre, valamint
az egyes végtagokra és a törzsre külön-külön is meghatározható fehérje, zsír, ásványianyag és víz mennyiségét és arányait mérte. A jelentősége ennek, hogy a testösszetétel befolyásolását az életmódunkat
meghatározó táplálkozás és mozgás is jelentősen befolyásolja, ezért
az életmód-változtatás minden esetben a testösszetétel változását
eredményezi. Ezért hívjuk és várjuk az érdeklődőket az Egészségfejlesztési Iroda életmódváltó programjaira, ahol folyamatosan kísérni
tudják állapotuk változásait is.
A szűrések mellett, a táplálkozást helyezve fókuszba tartottak előadásokat Antal Emese és Miháldy Kinga neves dietetikusok, és óriási sikerrel Vrábel Krisztina népszerű gasztroblogger.
Köszönet a szervezőknek és rendezőknek, a V8 Uszoda és Szabadidőközpont munkatársainak, a SZEI szakorvosainak és asszisztenseinek,
az EFI munkatársaknak, az Egészséges Városért Közalapítvány kurátorainak és az önkéntes segítőknek.
GERŐCS KATA
EGéSZSéGES VáRoSéRT ALAPÍTVáNy
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Útlezárás

Rendezvény miatt a Lázár cár tér 2019. április 29. 06:00-tól 2019. május 6. 24:00-ig
a gépjárműforgalom és parkoló autók elől
lezárásra kerül. Kérjük a Lázár cár teret
szabadon hagyni! Megértésüket köszönjük!

távfűtés: május 2-ig

Az április végére jelzett hidegfrontra tekintettel május 2-ig nem állítja le a távfűtést
a Fűtőmű. Ugyanakkor 18°C feletti hőmérsékletnél a hőközpontok automatikusan
lezárnak, illetve a lakásokon belül is szabályozható a fűtés – tájékoztatott a VSZ
NZrt. Távfűtési Divíziója.

filmforgatás a fő téren

Filmet forgatnak Szentendrén május 9-én,
a késő esti órákban a Fő téren, a Török
közben és a Futó utcában 10-10 m2 közterület igénybevételével. A forgatás jelentős forgalomkorlátozással nem jár.
Esőnap: 2019. május 16.

leégett a duna terasz
Cukrászda leányfalun

Kigyulladt egy cukrászüzem és a vele egybeépített családi ház tetőszerkezete április 22én, hétfőn délután Leányfalun, a Móricz
Zsigmond úton. A tűzoltók kiérkezésekor a
négyszázötven négyzetméteres alapterületű
épület tetőzete már teljes egészében égett, a
tűz további épületeket is veszélyeztetett. A
tüzet a szentendrei, fővárosi hivatásos, valamint a leányfalui és a visegrádi önkéntes tűzoltók oltották el, s akadályozták meg a lángok
továbbterjedését. A tűzoltók munkáját a Pest
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
irányította. Az épület tetőszerkezete a tűzben
megsemmisült, az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati
eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát és körülményeit.
Forrás: Csámpai Attila tű. százados, megyei szóvivő,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fotó: TV Szentendre facebook oldala

Szabályok a város
védett övezeteiben

lakossági tájékoztató a gépkocsi-behajtásról Szentendre város védett övezeteibe, a
lakó- és pihenőövezetben történő közlekedésről, valamint a zöldfelületek használatával kapcsolatos szabályokról.

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság
(SZERI) a lakossági igényeknek megfelelően április-május-június hónapokban intézkedéseinek
fókuszába
a
behajtási
engedélyek ellenőrzését, jogszerű használatát, a lakó- és pihenőövezetben történő
közlekedés előírásainak betartását, valamint a zöldfelületek használatával kapcsolatos szabályok betartatását helyezi. A
behajtási engedélyek ellenőrzése egész
évben kiemelt feladat lesz.

Behajtás Szentendre város védett
övezetébe
A védett övezetbe csak az arra jogosult hajthat be, a gépkocsi rendszáma és forgalmi
engedélye alapján kiállított engedéllyel.
Az engedély igényelhető: ingatlan megközelítése, építési tevékenység helyszínére történő behajtás, áruszállítási-szolgáltatási,
telephelyre történő behajtás, közérdekből
végzett tevékenységhez kapcsolódóan.
Behajtani csak az engedélyen feltüntetett
útvonalra szabad.
A védett övezetben csak az a gépkocsi várakozhat, melynek engedélye erre feljogosítja. Azok az érvényes engedéllyel behajtó
gépjárművek, melyek nem rendelkeznek várakozási engedéllyel, kötelesek haladéktalanul (ki- és bepakolás után) elhagyni a védett
övezetet.
A Szentendrei Rendészet munkatársa (rendész) jogosult a védett övezetbe behajtó
gépjárművet megállítani, és behajtási engedélyét ellenőrizni.
a védett övezetbe érvényes behajtási engedély nélkül behajtó gépjármű vezetője
30.000 ft közigazgatási bírsággal sújtható.
(1988. évi I.tv. 20.§ KRESZ 14.§ (1) bekezdés n) pont „Mindkét irányból behajtani tilos
kivéve engedéllyel”) A közigazgatási bírság
a gépjárművezető távollétében is kiszabható. A bírság kiszabására a rendész is
jogosult. Az intézkedő rendész ﬁgyelmeztetést nem alkalmazhat.
A 156/2009. (VII.29) Korm. rendelet a bírság
mértékét kötelezően állapítja meg, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára
nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.

közlekedés lakó-pihenő övezetben
A lakó- és pihenőövezetben történő közlekedés szabályait az 1/1975. (II.5) KPM_BM
együttes rendelet (KRESZ) 39/A §-a szabályozza.
A lakó- és pihenőövezet a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet
vége” jelzőtábláig tart.

A lakó- és pihenőövezet olyan terület, melynek forgalma sajátosan szabályozott.

a lakó- és pihenőövezetbe csak a következő járművek hajthatnak be:
- kerékpár
- az ott lakókat, vagy odalátogatókat szállító gépkocsi, a személygépkocsi kivételével
a legfeljebb 3500 kg legnagyobb össztömegű gépkocsi, betegszállító jármű, motorkerékpár,
segédmotoros
kerékpár,
kommunális szemét szállítására szolgáló
jármű, továbbá az oda áruszállítást végző
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi
- az ott lakók és az odaköltözők költöztetését végző tehergépkocsi
- az odalátogatókat szállító autóbusz
- az oda építő- és tüzelőanyagot szállító
tehergépkocsi
- az út- és közmű építésére, vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, postai gyűjtő és kézbesítő
szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez
feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen
- mozgáskorlátozott személy által vezetett
vagy őt szállító jármű és annak vezetője.
A lakó- és pihenőövezetben legfeljebb 20
km/óra sebességgel szabad közlekedni.

JáRMűVEL VáRAKoZNI CSAK A KIJELöLT
TERÜLETEN SZABAD!

zöldfelületek használata
A közhasználatú zöldfelületeket és azok
építményeit rendeltetésének megfelelően
bárki ingyenesen használhatja.
A közhasználatú és korlátozottan közhasználatú zöldfelületen TILoS:
- kerti építmények berendezések rendeltetésellenes használata
- virágok leszedése, fák, bokrok ágainak
tördelése, csonkítása, a fákon hirdetés kifüggesztése
- a hasznos állatok és madarak bármely
eszközzel történő zavarása
- járművel a zöldfelületen közlekedni, várakozni.
Zöldfelületnek számít az terület is, ahol fű,
növényzet volt, de a szabálytalanul parkoló
gépjárművek már kikoptatták!
A zöldfelületen parkoló gépkocsi tulajdonosa tettenérés esetén helyszíni bírság kiszabására számíthat (5000-50.000 Ft), a
gépkocsivezető távollétében a rendészek
kezdeményezik a közigazgatási eljárás
megindítását.
A fent leírtak betartását a SZERI munkatársai folyamatosan ellenőrzik!

Közreműködésüket előre is köszönjük, bízva
abban, hogy város lakosságának együttműködése az újonnan megalakult Szentendrei
Rendészeti Igazgatósággal sikeres lesz!

Bejárás a Bükkös-parton
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a Bükkös-patak környezetének felmérésére szerveztek bejárást a város vezetői, verseghiNagy Miklós polgármester és Gyürk dorottya alpolgármester 2019. április 15-én. a szemle
során a patak 11-es úti szakaszától az izbégi iskoláig a Bükkös mindkét oldalán feltérképezték a patak környezetének, növényzetének, zöldfelületeinek, játszótereinek, útjainak állapotát, tisztaságát, összegezték a pozitívumokat és a megoldásra váró feladatokat. a bejáráson
részt vett kudett krisztina városi főkertész, a Szentendrei rendészeti igazgatóság (Szeri)
vezetője, Jámbor ferenc és Bella Péter szolgálati igazgatóhelyettes, zakar ágnes, a körzet
önkormányzati képviselője, valamint Pocsai Berta, a Bükkös egyesület elnöke.

Patakhidak

A Bükkös-patakon az elmúlt években öt híd
újult meg. 2014 decemberében a Lévai utca
és Bükkös-part találkozásánál lévő, megújult
Mókus-hidat adták át. 2017-ben kormányzati
vis maior támogatással épült újjá a 2016-os
esőzések, áradások idején megrongálódott
Eötvös utcai és Vajda utcai híd. Tavaly ősszel
megújult a Piac-híd, idén, április 13-án pedig
a Kanonok utcánál lévő gyalogos híd avatására került sor a teljes rekonstrukció után. Szó
került a szemle során a kisebb, leromlott állapotú, de statikailag megfelelő gyalogos hidak
megújításáról. A Bükkös-patakon átívelő
hidak közül legközelebb, idén májusban az Izbégi iskolához vezető hidat újítja fel az önkormányzat. Ez lesz a hatodik a megújuló
Bükkös-hidak között.

Parkolás a Bükkös mentén

A bejárás alkalmával sajnos igen sok szabálytalanul parkoló gépjárművet lehetett látni a
Bükkös mentén. A sétány melletti füves területen parkoló autók tulajdonosai hamarosan
ﬁgyelmeztető levelet kapnak. Néhány autó huzamos ideje áll egy helyen, ezeknél a rendészeti igazgatóság ellenőrzi, van-e üzemben
tartási engedélye a gépjárműnek, ha nincs, az
elszállításáról intézkednek. A Szentendrére
jellemző parkolási gondok természetesen
ebben a városrészben is jelen vannak, ezért a
városvezetők a terület védelmét és az autósok
érdekeit is szem előtt tartják. A zöldfelületek
„visszafoglalását” gyep létrehozásával, faoszlop jelzéssel tervezik megoldani, miközben
egy-egy forgalmas csomópontnál kijelölt parkolóhelyek létesítését tervezik. Néhány ponton az út szélesítése is bekerült a tervekbe,
hogy az egysávú úton szembetalálkozó gépjárművek ne kényszerüljenek a füves sávba,
és az út széle ne töredezzen le a terheléstől.

építkezések, épített környezet

A Lévai utca felújításához szükséges kőanyag
egyelőre még a Bükkös-patak játszótere mellett áll felhalmozva. Az útépítés hamarosan
befejeződik, és az út gondozása is sorra kerül.
A Fehérvíz-forrás közelében egy magántulajdonban lévő kert lakójára sok éve érkeznek
panaszok a gondozatlan terület és az udvarban rossz körülmények között tartott háziállatok miatt. A számos hatósági ellenőrzés
során azonban semmilyen szabálytalanságot
nem állapítottak meg, ezért az önkormányzat
saját forrásból szállíttatott el több konténernyi
hulladékot a területről, illetve esztétikus, fából
készült kerítést építtetett az ingatlan elé.
A Bükkös mentén több helyen építkezésből,
bontási munkákból visszamaradt betonoszlopok, törmelék elszállíttatását is feljegyezték a
bejárás során, mint elvégzendő feladata.

Játszótér

A 2003-ban lakossági összefogással épült
Bükkös-patak menti játszótér három éve került felújításra. 2006-ban az önkormányzat ﬁnanszírozásában, a korábbi játszóeszközök
felújítása történt meg. Ebben az évben pedig
két új játszóeszközzel gazdagodott a terület
és a láncos hinta is megújult.

Patakmeder

A patakmederben és a patakparton több helyen zöldhulladék kupacokat lehet látni. Túl
azon, hogy tilos a zöldhulladék elhelyezése, a
védett zöldövezetet jelentősen károsítja. Ezúton is kérik a lakosságot, hogy a gallyakat,
nyesedéket, lombhulladékot ne tegyék ki a
patak környezetébe. A zöldhulladék elszállítására az önkormányzat évek óta több ingyenes
lehetőséget is kínál, kérjük, hogy ezeket vegyék igénybe.

VÁROS
A patak partfalát folyamatosan karbantartja
az önkormányzat. Idén áprilisban partfal-erősítés és nyúlgát építése kezdődött a patak
partjának egyik szakaszán.

örökbefogadott fák
– védett növények

Tavaly ősszel húsz, idén huszonnégy gondosan kiválasztott fajú facsemetét ültettek el a
Bükkös-patak partjára. A faültetést örökbefogadási akcióval ötvözte az önkormányzat és
a Bükkös Egyesület. Az égerfa csemetéken
kis táblák jelzik az örökbefogadók nevét, s az
ültetés évszámát. A faültetés a Bükkös-patak
fáinak frissítését is célozza, hiszen a part
mentén nagyon öreg, belül elkorhadt fák is
vannak, ezek állapotát a főkertész folyamatosan ﬁgyeli. Ha a sétánk során kék jelzésekkel
ellátott fákkal találkozunk, a jelek különböző
gondozást mutatnak. Kék kör: gallyazást, száraz ágak vágását igénylő fa; F: fakopp, azaz
ultrahangos bevizsgálást igénylő fa; függőleges egyenes: ifjítást, metszést igénylő fa;
vízszintes egyenes: már menthetetlen, balesetveszélyes, kivágásra kerülő fa.
A bejáráson a patak mellett kihelyezett táblákat is ellenőrizték. A patak mentén táblák
jelölik az ártéri ligeterdő sávját, illetve kihelyeztek „kaszálni tilos” táblákat is. Ez utóbbi
tilalom a védett növényfajok, például az itt található japán keserűfű példányait védi. A növényvédelmet a környékben élők is kérték egy
2017-es Szegedi utcai fórumon. Az ártéri
erdők védelme különösen fontos az ökológiai
egyensúly fenntartása érdekében.
2006 óta a Bükkös-tanösvény, azaz a Bükkös-vény mutatja be a patakmente élővilágát,
kultúrtörténeti érdekességeit. A Bükkös
Tanösvényt az élő Táj Egyesület hozta létre,
és 10 állomásból áll a Bükkös torkolatától a
Kékibányáig. A tanösvény tábláit a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyásával, a Környezetvédelmi Alap terhére a VSZ Nzrt. újította fel
2015-ben. A táblák épségének megóvására a
polgárőrség is gondot fordít.

MuSkátliváSár
Tisztelt Szentendreiek!

Szentendre Város önkormányzata a tavalyi nagy sikerű akció után idén is kedvezményes muskátlivásárt hirdet 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.

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.
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kuCSera fereNC káPláN élete éS Halála iii. réSz

kucsera ferenc halálának 100. évfordulóján
emlékévvel tiszteleg Szentendre a város
mártírja előtt.

vörösterror Szentendrén

A munkásszázad az állomáson marad, s csupán néhány letartóztatást foganatosított, az
állig felfegyverzett terroristák azonban bejöttek a főtérre, és a vörösőrség (az egykori
szerb iskola) épületében rendezkedtek be. Parancsnokuk Chudy Ferenc 21 éves, polgári
foglalkozására nézve pincér volt, aki katonaként harcolt a világháborúban. Vöröskatonaként az előző napon a szentendrei géppuskás
tanfolyamhoz vezényelték, de estére visszatért Budapestre.
Chudy helyettese, a 27 éves Darázs István,
1902-től állt fegyveres szolgálatban, végigharcolta a világháborút, törzsőrmesteri rangot
szerzett. Hadifogságba esett, 1919 áprilisában tért haza. Június 24-én szintén Szentendrére vezényelték, 30–40 társával egyetemben,
de délután neki is vissza kellett mennie Budapestre, mert az okmányaik nem voltak rendben.
Másnap, az ellenforradalom bukásának reggelén, reggeli 8 órakor, Chudyék Budapesten,
a Pálffy téren találkoztak. A szentendrei híreket hallva, a Hadügyi Népbiztosság épületébe
mentek, további parancsot kérve. A későbbi,
némiképp ellentmondásos vallomások szerint
Szántó népbiztos vagy Mauss hadügyi megbízott küldte ki őket ismét Szentendrére, Chudy,
mint megbízott teljhatalmú városparancsnok
vezetésével.
A terroristákat már egy lista várta a vörösőrségen, mely az ellenforradalmi mozgalom
szervezőit, résztvevőit sorolta fel. Ezen Kucsera Ferenc neve nem szerepelt.
Megkezdődött az ellenforradalmárok letartóztatása, hamarosan közel 40 embert vittek be
a vörösőrség épületébe.
Közben, a hírek hallattán, Szentendrére érkeztek a járási direktórium vezetői is Pomázról,
ozorai József, Navarra Jenő, Schrötter Aladár
és a később külföldre szökött Gáspár Vilmos.
A Népszava cikke és a szentlászlói eset után
nem véletlen, hogy első útjuk a plébániára, a
kápláni szobába vezetett. Este fél tíz körül a
helyiségbe lépve, azonnal nekitámadtak a már
alváshoz készülődő káplánnak, hangos kiabálással számon kérve tőle a „Népszava-affért”,
követelve a harangozók és az ellenforradalom
szervezőinek nevét. Kucsera azonban semmit
sem tudott vagy akart mondani. Erre felszólították, hogy öltözzön fel, de ne reverendát vegyen, hanem polgári ruhát, mert az utcára
mennek.
Közben Chudy úgy döntött, hogy a lefogott ellenforradalmárokat átkísérteti a rendőrségi
fogdába, mely közvetlenül a plébániaépület
szomszédságában volt. Az épülethez közeledett a menet, amikor a terroristák parancsnoka ﬁgyelmes lett a plébániáról kiszűrődő
kiabálásra. Bement és igazoltatta a jelenlévőket. Ennek megtörténte után a pomáziak győzködni kezdték őt arról, hogy az események

szervezője Kucsera káplán volt, felemlítették
a szentlászlói esetet, bizonygatták, hogy ő
adta ki a templom kulcsait a harangozáshoz,
holott az épület egyik lakója már tájékoztatta
őket, hogy egyik pap sem vett részt az eseményekben. A statáriumra hivatkozva követelték
a káplán kivégzését (ozorai: „Nem kell sokat
vele cicázni, a főtéren fel kell akasztani a keresztre, ha nincs kötél, jó lesz a drót is.”)
Ezután Chudy maga is vallatni kezdte Kucserát, tudatva vele, hogy neki hatalmában áll őt
kivégeztetni. A pap azonban továbbra sem
mondott semmit. Chudy 10 perc gondolkodási
időt adott neki. A káplán ekkor két személyt
megnevezett a plébánoshoz érkező küldöttségből, de többet nem mondott.
A pomáziak győzködésére végül Chudy maga
is úgy döntött, hogy Kucsera Ferencet ki kell
végezni. Felíratta a pomáziakkal egy papírra a
nevüket, hogy később, ha számon kérik a tettét, igazolni tudja magát. Ekkor dőlt el a ﬁatal
pap sorsa. (Később a kivégzésről jegyzőkönyvet vettek fel, amelyet ozorai, Schrötter, Navarra és Gáspár írtak alá.)
A plébániaépület előtt Chudy felszólította a jelenlévő vörösőröket, katonákat, hogy négy önkéntes jelentkezzen az ítélet végrehajtására.
Ez meg is történt. A jelentkezők között két
szentendrei is volt, a 18 esztendős vasesztergályos-segéd, Dudás János és Arzenovits István. Utóbbi később, a sötétséget kihasználva
megszökött, így nem vett részt a gyilkosságban. Chudy kérdésére kiderült, hogy a ﬁatal
Dudás, aki civil ruhát viselt, még katona sem
volt, csak egy gyári munkásőrség tagjaként
kapott némi fegyveres kiképzést.

a halálba vezető út

Miután egy helybeli tanítóval próbálták sikertelenül szembesíteni, Chudy kiadta a parancsot, hogy Kucserát a fegyveresek kísérjék a
Weresmarthy-villába (a mai zeneiskola épü-
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lete), ahol a Szentendrén állomásozó géppuskás alakulat parancsnoksága volt.
A négy katona közrefogta a káplánt, és a
menet megindult a mai Kucsera Ferenc utcán,
majd a Jókai Mór utca felé fordulva a hátsó
bejáraton bementek a villába, fel az emeletre,
a parancsnoki szoba előterébe.
A villa felé menet Kucsera Ferencet elhagyta
addigi remegése, továbbra is csak lakonikus,
rövid válaszokat adott az őt útközben is faggató Chudynak. Nem könyörgött az életéért,
sőt, semmit sem tett, vagy mondott, amivel
valamit is könnyíthetett volna a sorsán.
Későbbi nyilatkozatában, a villában jelenlévő
Klincsek Iván nyilatkozott úgy, hogy „összekulcsolt kezekkel állt hóhérai előtt. Ajka csendesen mozgott, látszott, hogy Istennel
társalog”.
Megérkezésük után Chudy a géppuskás tanfolyam tisztjeivel beszélgetett a szomszéd
szobában, kijelentve, hogy Kucserát ki fogja
végeztetni, mert ő volt az ellenforradalom vezetője. Visszatérve az előszobába, teátrális
módon ismét 10 percet adott a fogolynak,
hogy valljon, Kucsera azonban csak annyit
mondott, hogy magáról már mindent elmondott, másokról pedig nem tud. Ekkor Chudy
utasítást adott a katonáknak, hogy vigyék le a
papot a Duna-partra. Mivel azonban Arzenovits eltűnt, ott helyben parancsot adott a tanfolyam írnokának, Marinovits Miklósnak, hogy
vegye a fegyverét és álljon be a kivégzőosztagba. Ezután Kucserát a hátsó kijáraton az
udvarra vitték. Itt az egybegyűlt katonáknak
Chudy feltette a kérdést: „Mit érdemel az, ki
ellenünk van, és nem vall, s aki az ellenforradalom vezetője volt?!” Meg kellett ismételnie
a kérdést, mert elsőre csak néhányan válaszoltak. Másodszorra azonban már sokuk
száját hagyta el a szó: „Halált!”
A káplánt levezették a Duna-partra, először a
villával szemben lévő részre, de azután mégis
a sétány végébe, egy szemétdombhoz mentek. ott Chudy Kucsera Ferencet arccal Leányfalu felé, oldalt a Dunának állíttatta. A
katonákat tőle kétlépésnyire, arccal vele
szembe rendelte. „Ketten a szívre, ketten a
fejre!” – adta ki a parancsot. Ismét felszólította a lelkészt, hogy mondja meg az igazat,
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de az továbbra is csak hallgatott. Chudy vezényelt: „Cél!”, „Tűz!”. A négy fegyver eldördült,
a lőerő Kucsera Ferenc testét hanyatt a földre
lökte. Egyik karja azonban reﬂexszerűen felemelkedett, Darázs István ekkor megtapogatta a pap nyaki ütőerét és megállapította,
hogy még él. Erre Dudás János lépett előre és
– azzal a kijelentéssel, hogy „A büdösnek
megadom a kegyelemlövést!” –, tenyérnyi távolságról az áldozat fejébe lőtt.
A holttest reggeli 7 óráig a helyszínen maradt,
már éjszaka szentendrei asszonyok siratták.
Reggel Chudy parancsára a városi szemeteskocsi vitte ki a holttestet a temetőbe, hogy koporsó
és
végtisztesség
nélkül
a
temetőárokban földeljék el. A sírhelyet szinte
azonnal elborították a virágok. Csak harmadnap, a városi bába kérésére kapott az egyház
engedélyt arra, hogy a testet az óbudai esperes-plébános asszisztenciája mellett egyházi
temetésben részesítsék, rendes sírba helyezve, de csak a kerítés mellett.
Ezt követően is bolygatták a testet. Két hónap
múlva az igazságügyi orvos szakértők exhumálták. Később a temető központi részén
emeltek számára díszes síremléket. A temető
1976-os felszámolása után került jelenlegi
helyére, a Kálváriára.
Kivégzésének helyét emlékkereszttel jelölték
meg. A kommunista uralom alatt azonban ezt
eltávolították. Helyén ma Farkas ádám 1980ban felavatott fogadószobra áll. A rendszerváltozás után azután ismét felállítottak egy
keresztet, mely a kivégzés helyétől kissé északabbra, a Duna-partra került.
A tanácsköztársaság alatt elkövetett bűnök
megtorlásaként egy nagyszabású, 87 vádlott
ellen induló perben kérték számon a szentendrei tettesek bűneit. A fő vádpontot képező
Kucsera-gyilkosságban, 1921. május 4-én,
Kecskeméthy bíró Chudy Ferencet, ozorai Józsefet és Schrötter Aladárt halálra, Navarra
Jenőt életfogytiglani, Dudás Jánost 15 évi, Darázs Istvánt 13 évi, míg Marinovits Miklóst 3
évi fegyházra ítélte. A halálos ítéleteket végül
nem hajtották végre, mivel a magyar kormány
fogolycserében egyezett meg a Szovjetunióval, így magyar katonatisztekért cserébe átadták őket a szovjet hatóságoknak. Későbbi
sorsuk ismeretlen.
TyEKVICSKA áRPáD

a hely
szelleme

a 2018/19 évi eleveN örökSéG
vároSiSMereti vetélkedŐ
NeGyedik fordulÓJa

végéhez közeledik az ebben az iskolaévben
Petricskó zoltán alpolgármester támogatásával a szentendrei középiskolásoknak szervezett vetélkedő, az április 25-én lezajlott
forduló után már az ünnepélyes eredményhirdetés miatt izgulhatnak a résztvevő csapatok.

Három korábbi alkalommal – mint ahogy tudósítottunk is erről – az öt középiskolából 8-8
fős csapatokkal benevezett ﬁatalok Szentendre helytörténetével, művészetével, valamint a város működésével, ezen belül az idén
két alkalommal is esedékes választások lebonyolításának módjával ismerkedhettek meg, s
adhattak számot tudásukról.
A negyedik alkalommal a 2019-ben is szép
számmal előforduló, megemlékezésre, meg-

kerekaSztal BeSzélGetéS

kuCSera fereNC vértaNÚSáGárÓl

dr. kucsera ferenc vértanú káplán halálának 100. évfordulója alkalmából a Szentendrei
keresztelő Szent János Plébánia nyitó rendezvényként kerekasztal beszélgetést szervez
2019. május 3-án 16 órától a városháza dísztermében.

A kerekasztal beszélgetés során szó lesz arról, hogy milyen okok vezettek a kommunizmus
kialakulásához, hogyan próbált mindez Magyarországon megvalósulni és miért éppen Magyarországon? Miképp reagált ezekre a próbálkozásokra a Vatikán és a magyarországi Püspöki kar, s hogyan vezetett mindez Kucsera Ferenc atya vértanúságához?
Ezekről a témákról beszélget Dr. Soós Viktor Attila vezetésével három kiváló történész
– Dr. Tóth Tamás a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
– Dr. Kálmán Peregrin plébános, ferences szerzetes
– Dr. Fejérdy András a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
igazgató helyettese.
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VÁROS
ünneplésre méltó „kerek” évfordulók közül válogattuk ki a szerintünk legjelentősebbeket.
Ezek azok az események, amelyek a „genius
locit”, a „hely szellemét” máig hatóan befolyásolták, s amelyek ismerete nélkül mindnyájan
szegényebbek lennénk egy kicsit.
330 éve kötötték meg a karlócai békét a Szent
Liga és az oszmán Birodalom tárgyaló felei, s
bár ez Magyarországnak a török kor végét jelentette, a hozzánk menekült délszlávokban
ekkor vált bizonyossá, hogy a felszabadító háború a Balkánon már nem folytatódik; itt tartózkodásuk immár nem ideiglenes, hosszú
távra kell, hogy berendezkedjenek Szentendrén is. S ez az időszakot tekinthetjük a város
arculatát mindmáig meghatározó, nagy építkezések kezdetének, ekkortól kezdve alakult
ki Szentendre egyszerre barokk és mediterrán
jellege, melyet nagy részben a néhány
esztendő helyett több mint 200 évig – vagy
véglegesen – itt maradt szerbeknek és dalmátoknak köszönhetünk. A vetélkedő két állomásán a diákok e két nép épített és szakrális
örökségével foglalkoztak.
120 éve alapították meg az első Szent-Endre
és Vidéke című újságot, mely lap három újraalapítás után (a legutóbbi 32 éve történt) ma
is a helyi tájékoztatás egyik legfőbb és 1987től mindenképpen legrégebben töretlenül működő sajtóorgánuma. A téma kapcsán a
csoportok egy kreatív feladat megoldása
során az újságírás műhelytitkaiba nyertek bepillantást.
100 éve, 1919. március 22-én kiáltották ki városunkban is Tanácsköztársaságot, mely itt is
szenvedést, elnyomást, terrort, és ártatlan áldozatot is követelt. Június 25-én lesz a centenáriuma Dr. Kucsera Ferenc katolikus káplán
meghurcolásának és kivégzésének. Az eseménytörténetet a vetélkedő gyerekek egy
megrázó dramatikus játék keretében ismerhették meg.
50 éve, 1969-ben tartották meg a Fő téren az
első Szentendrei Teátrum előadást, melynek
megünneplésére nagyszabású projekt indult
el a közelmúltban: elkészült a folyamatosan
bővíthető honlap – https://teatrum50.szentendreiteatrum.hu/ – melyből nem csak a kutatók, de a Teátrumot több-kevesebb ideje
ﬁgyelemmel kísérők is visszatekinthetnek az
elmúlt fél évszázad szentendrei színháztörténetére. A vetélkedő Teátrum’50 állomásán a
résztvevők ezzel a honlappal ismerkedtek, s
egyúttal belekóstolhattak a nem „random böngészős”, de tudatos online anyaggyűjtés módszertanába. De a böngészést mindenkinek –
különösen az idősebb korosztálynak –
javasoljuk! Rendkívül élvezetes ugyanis belelapozni a 10-20-30-40 évvel ezelőtti Szentendrei Nyár (és Teátrum) műsorfüzetekbe,
felidézni segítségükkel és a már szinte elfelejtett plakátokon keresztül az akkor szerzett élményeinket!
A vetélkedő ezzel még természetesen nem ér
véget, az utolsó, 5. fordulóban a diákoktól
olyan „vallomásos” fotókat kértünk, amelyből
a városhoz fűződő pozitív (és negatív) érzelmeiket ismerhetik meg a szervezők és a velük
vetélkedő csoportok is.
Az eredményről és a díjakról természetesen a
május 14-i gála után a SzeVi-ben is be fogunk
számolni.
KRIZBAINé SZABó éVA
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i. SzeNteNdrei rozéÜNNeP

Május 1: kockás Piknik + i. Szentendrei rozéünnep
Családi Piknik kockás takaróval, rozé borünneppel, tortával, karikatúrafestéssel és jótékonysággal!

Május 1-én a KoCKáS PIKNIK a legjobb lehetőség egy egésznapos városi sziesztára az egész családnak.
Terítsd le kedvenc kockás takaródat a Czóbel Parkban, pihenj és cseveréssz rég nem látott ismerősökkel, kínáld körbe a kosaradban hozott
enni-innivalót, a magad készítette falatokat, sütiket. Ja, és hozd el a
barátaidat is!
Mindeközben a Szentendre Barátai Egyesület is készül: sült húsok, csevap és palacsinta, limonádé. Hidegkuti Gergő gondoskodik a rozéról,
többek között a Kőhegybor 4 féle rozéborát lehet megkóstolni magában és különleges fröccsök formájában egyaránt.
Este az ofﬂine Center épületében rózsaszín borkóstolót lesz.

BóNUSZ: MINDEN RóZSASZÍN RUHáBAN, KIEGéSZÍTŐBEN éRKEZŐ
SZEMéLy KEDVEZMéNyBEN RéSZESÜL A BoRoK áRáBóL!

A pikniken befolyó adományokkal a szentendrei rászoruló gyermekek
táboroztatását segítjük a Karitász nyári táborában.
PRoGRAM:

11:00-15:00 Kőfaragás Pap Lajossal
11:00-12:30 Rubik-kocka bemutató és oktatás – Mogyorósi Hunor,
Rubik-kocka bajnok vezetésével

11.30-14.30 Karikatúra-rajzolás felnőtteknek – Bihon Győző karitatív
programja a Karitász tábor gyermekeiért (a karikatúrákért adományokat fogadunk)
11:00-12:00 Tangóharmonikás dallamok Hegyi Jenőtől
12:00-13:00 Szczuka Panka ukulele koncertje
12:45-13:00 Kötélhúzó verseny
13:00-13:30 PIKNIK Portré: beszélgetés Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel
14:00-15:00 Balkáni muzsika a VIGAD együttestől
15:00-15:30 Húzódzkodó verseny a ﬁtnesz parkban
19.00-22.15 WineTREK „Pink” az ofﬂine Centerben: https://www.facebook.com/events/283254199234931/

JáTéKoK EGéSZ NAP AZ oFFLINE CENTER SEGéDLETéVEL:
1 perc és nyersz – gyermekfoglalkozás
Utcai lábtenisz (tengó) | Csocsó | Ping-pong | Foci | Társasjáték

(Varga ágnes, InMusic Tréning és Terápia szakmai vezető, ELTE-BGGyK egyetemi tanár előadása)
12:15
A szakócától a két lábdobig – Tamás Tóth “Tomi” előadása
13:00
A HANG MINTáJA – Bakonyi Bálint elektronikus zenei
szakértő előadása
14:00
BASSZUS A GRooVE-okban – Roland Adrian Takacs
basszusgitár- és Tamas Sumeghi dob szakértő előadása
MáJUS 3. (PéNTEK)

HaNGSzert a kézBe

a Hangszert a kézbe programsorozat egy
olyan országjáró hangszerkiállítás, hangszersimogató és könnyűzenei oktatási bemutató
egyszerre, amely mindig más-más városban
irányítja rá a ﬁatal korosztályok ﬁgyelmét a
zenélésre, a könnyűzene tanulásának lehetőségeire. Programjai: interaktív hangszerkiállítás elismert szakemberek közreműködésével, rendhagyó énekórák, ﬁatal tehetségek
és proﬁ hangszeres demonstrátorok minikoncertjei.

Szentendrén május 2-4-ig rendezik meg a
Hangszert a kézbe eseményt a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtárban. Csütörtöktől egészen szombatig teljesen INGyENESEN lesz látogatható a zenei játszótér (hangszerkiállítás),
ahol minden érdeklődő betekintést nyerhet a…
– dob és ütőhangszeres,
– a gitáros és basszusgitáros,
– a billentyűs,
– a népi és klasszikus hangszerek,
– az elektronikus zenei,

– valamint a stúdiós szekciókba,
hogy a hangszereket megszólaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessen át.
Emellett szintén ingyenesen lesz látogatható:
– 8 rendhagyó énekóra,
– 6 hangszeres és hangtechnikai kurzus,
– és több koncert.
Nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit, aki
érdeklődik a hangszerek, a hangszeres játék,
az élmény alapú zenélés és tanulás, a zenész
életmód és általában a könnyűzene világa
iránt.
PRoGRAM:

MáJUS 2. (CSÜTöRTöK)

08:30
Boomwhackers örömzene – élő xilofon hangolt csövekkel a közönség bevonásával, az Ethnosound hangszerbolt / webshop – csapatépítés – zenés programok
csapatával
09:45
Gitárral szörfözünk évtizedeken át – Beatles-től a Wellhello-ig. (Temesi Berci és ifj. Ferenc Tornóczky előadása)
11:00
Játsszunk Zenét! – A zene mint univerzális nyelv

08:30
Interaktív, véletlen dal generátor – Zalán Kékkői és Attila Rékasi rendhagyó órája
09:45
Időutazás a trombita hangjával – Dániel Görögh előadása
11:00
Hangosﬁlm, zenés színház – a musical és a ﬁlmzene
világa (Szabó Károly és Szabó-Bira Zsuzsa előadása)
12:15
5LETSZoBRáSZAT – A gondolatokban és a szavakban
megszülető zene (Márton Lombos előadása)
13:00
STÍLUSVARIáCIóK FEKETéN FEHéREN – Imre Togyeriska billentyűs hangszer szakértő előadása
14:00
Európai népek hangszerei – Pasztor Atanaz előadása
a népzenei hangszerekről
MáJUS 4. (SZoMBAT)

10:00-16:00
Hangszersimogató
13:00
A BLUESGITáRoZáS REJTELMEI, AVAGy MoDERNITáS EGy RéGI MűFAJBAN – Zsolt Benkő
gitár szakértő előadása
14:00
DALELEMZŐ DoBKURZUS – Tamas Sumeghi dobszakértő előadása

HANGSZERESEK oRSZáGoS SZöVETSéGE
– HANoSZ HANGFoGLALó PRoGRAM
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SzeNteNdrei
SörfeSztivál

2019. május 3-5. duna korzó

a mára hagyománnyá vált Szentendrei Sörfesztivál 2019-ben május
3-5-ig kerül megrendezésre Szentendrén, a dunakorzón. a három
nap alatt kézműves sörök, sörkülönlegességek és egyéb gasztronómiai élmények, könnyűzenei tehetségkutató verseny, koncertek sokasága – köztük the Carbonfools, omen, Belmondo, Hősök – várja
a látogatókat.

fesztivál környezettudatosan

a SzeNteNdrei SörfeSztivál táMoGatÓJa:
az iNdePaCk

az immár hagyományos, Szentendrei Sörfesztivál május első hétvégéjén remek
programokkal, kézműves sörökkel és sörkülönlegességekkel várja a fesztiválozókat.
Újdonság, hogy ebben az évben a fesztivál
logóját viszontláthatjuk a sörös standoknál
a poharakon. a rendezvény újrahasznosítható anyagból készült poharait az indepack kft. vendéglátóipari csomagolóeszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég biztosítja.

A Sörfesztivál támogatója, az Indepack 2009-ben kezdte meg működését. Idén éppen 10. éve van jelen ezen a piacon. Közel 10 000
kis- és középvállalat tartozik ügyfélkörébe a büféktől az éttermekig,
emellett nagyobb rendezvények kiszolgálója is. A cég közel 2000
féle, részben saját gyártású, import és hazai terméket forgalmaz,
melyeket a vevők akár saját céges logójukkal vagy egyedi graﬁkai
kivitelezéssel is rendelhetnek. A cég bármely étel-ital csomagoláshoz, tálaláshoz, illetve rendezvényekhez szükséges eszközökre
kínál megoldást. A termékpaletta nagyrészt elérhető környezetbarát
alapanyagból is. Ezek között megtalálható a komposztálható, lebomló, a papír- és a mosogatható műanyag pohár is.
A Szentendrei Sörfesztivál kereskedői idén még eldobható műanyag poharakba töltik a frissítőket, de jó hír, hogy ezek újrahasznosítható anyagból készülnek, és a szervezők ügyelnek arra, hogy
szelektíven gyűjtsék ezeket. A Szentendrei Kulturális Központ terve,
hogy a jövőben az ökotudatosság jegyében repoharat, vagy más
környezetbarát poharat rendeljenek a fesztiválra. A „Zöldfesztivál”
rang elérésére, az együttműködéshez már elkezdődtek a tárgyalások az Indepack vezetőivel.

Az Indepack honlapja: www.indepack.hu

Szentendre a kulturális és gasztronómiai fesztiválok sokasága mellett
idén is megrendezi az – immár ötödik – Szentendrei Sörfesztivált. A
rendezvény három napja alatt számos koncertet élvezhet a közönség.
Az omen, The Carbonfools, Belmondo, Hősök nagyfellépők mellett
sokféle stílusú együttes fog koncertezni: például a Magyarországon
egyedülálló akusztikus/elektronikus reggae-pop-r’n’b zenét játszó CéAnne and The Magic Pineapple; a Paul Simon dalokat játszó akusztikus duó, a Kodachrome; vagy a harmonikán klasszikus-, könnyű-,
jazz-, nép- és világzenét játszó Kéméndi Tamás.
A koncertek mellett, a vasárnapot nyitja a III. Szentendrei Nagyszínpad Könnyűzenei Tehetségkutató Verseny Döntője, mely Szentendre
és térsége ﬁatal zenekarainak, énekeseinek ad lehetőséget a bemutatkozásra és megmérettetésre.
A programok mellett gasztronómiai élményekkel: hazai, nemzetközi
kézműves, kisüzemi és nagyüzemi sörkülönlegességekkel is várják
az érdeklődőket a Duna korzón és a Lázár cár téren. A Sörkorzón kulináris élményekkel és nagyüzemi sörökkel, a Kézműves Sör Placcon
pedig ízekben, színekben és különleges összetevőkben kimeríthetetlen variációkat felvonultató kézműves sörökkel találkozhatnak a látogatók.
A rendezvény ingyenes!

Információ: szentendreprogram.hu/sorfesztival
Az esemény Facebook oldala: Szentendrei Sörfesztivál

Szervező: Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft.
Támogató: Szentendre Város önkormányzata, Indepack

„az én hősöm”

a 2019 – kucsera ferenc emlékév Szentendre keretében a Szentendre Barátai egyesület rajzversenyt hirdetett meg „az én hősöm”
címmel, amelynek üzenete, hogy egy jó célért, egy közösségért, másokért tenni jó! a beérkezett alkotásokat háromtagú szakmai zsűri
értékelte, és az általuk javasolt több mint 100 rajzból kiállítást rendeznek a városházán, mely május 4-től 22-ig tekinthető meg.
A kiállítás május 4-én, szombaton 9:30-kor nyílik a Városháza dísztermében. Megnyitja Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester. A szervezők az eseményre szeretettel várják az alkotókat, a családjaikat, és
amennyiben megoldható, a megrajzolt hősöket is.

A szakmai zsűri tagjai: Lehoczky Krisztina festőművész, Krizbai Gergely Krizbo graﬁkusművész és Hoover Nóra iparművész.
A szakmai zsűri díjazottjai mellett közönségdíjat is kiosztanak az alkotók között, a közönség május 3., péntek 12:00 óráig szavazhat a
rajzverseny szerintük legjobb, legkedvesebb alkotására az Egyesület
facebook oldalán. A közönségszavazás fődíja családi belépő a nemrég megnyílt budakalászi Skylandparkba, emellett az első 20 legtöbb
lájkot gyűjtött rajz is jutalomban részesül.
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Újra megnyílt a kovács Margit
állandó kiállítás

Tudta, hogy a felfrissített új állandó Kovács Margit kiállításnak
is címet adó műve, a Budapest, a
Duna királynője kerámia pannója
az 1937-es párizsi világkiállítás
magyar pavilonjába készült?
Tudta, hogy Kovács Margit élete
végéig megtartott tájszólása sokakban erősítette azt a rajongói
hiedelmet, miszerint valamiféle
bartóki tiszta források ismerője
volt? és tudta, hogy Kovács Margit nem volt közvetlen kapcsolatban a népművészettel és a
paraszti világgal, hanem csak
másodlagos forrásokból alkotta
meg népiesnek ható alakjait?
Tudta, hogy Kovács Margit soha
életében nem adta el egyedi alkotásait? Az anyagi biztonságot a sokszorosított munkák eladásából származó bevételek, a köztéri megbízatások és az esetleges múzeumi vásárlások jelentették számára.
Korongolt kerámiáit gipszklisékkel sokszorosította, és keramikus bedolgozók segítségével szolgálta ki a rengeteg megrendelést.
Kovács Margit rendkívül sokoldalú, tematikájában igen változatos
életművét, egyenletesen sikeres pályáját a szentendrei kiállítás új megközelítésben mutatja be. Az eddig feldolgozatlan hagyatékból dokumentumok, levelek és fotók is feltűnnek az új rendezésben, árnyaltabb
képet adva Kovács Margit személyiségéről. A felfrissített tárlat nagyban szélesíti az életművet: az eddig ismert és újonnan azonosított, Magyarország területén elszórtan látható kültéri és köztéri munkák
gyűjteménye is láthatóvá válik a szentendrei anyag mellett.
Kurátorok: Szilágyi Zsóﬁa Júlia, Eged Dalma

érzékeny terek
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a szentendrei MaNk Galéria inkluzív, képző- és iparművészeti alkotásokat bemutató kiállításán azok is megismerhetik a művészet világát, akiknek értelmi vagy testi hátrányuk miatt kevésbé nyílik erre
lehetőségük. a tárlat a megértési nehézséggel élőket, a látássérülteket és a mozgássérülteket is megszólítja, egyszerre szólva hozzájuk és róluk; és a műveken keresztül a társadalom egészének küld
üzenetet.

Testi és értelmi hátrányokkal élők elfogadása és megbecsülése áll a
szentendrei MANK Galéria májusi képző- és iparművészeti kiállításának középpontjában. „Szeretnénk, ha olyanok is megismerkedhetnénk
a művekkel, a művészekkel, akiknek eddig nem volt lehetőségük vagy
alkalmuk erre. Az inkluzív, akadálymentesített kiállítás keretében azok
számára biztosítjuk a művészet örömét, akik valamilyen testi vagy értelmi fogyatékosság okán nem tudták ezt megtenni korábban” –
mondta el Tardy-Molnár Anna, a kiállítást szervező MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a kiállításhoz szervezett művészetpedagógiai foglalkozásra
ezúttal is várják a környék iskoláscsoportjainak jelentkezését a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen.
A kiállítás mindenki számára érdekességeket tartogat, a hagyományos
tárlatokkal szemben azonban a megértési nehézséggel élők, a látássérültek és a mozgássérültek számára is befogadható alkotásokkal
találkozhatunk a kiállítási térben. A tárlat a társadalom egészének küld
üzenetet, hiszen egyszerre foglalkozik a sokszor háttérbe szoruló társadalmi rétegekkel, és tűzi ki célul a társadalom ép tagjainak érzékenyítését. „A kulturális intézmények és a művészet alkalmat ad arra,
hogy felhívjuk a ﬁgyelmet a periférián lévő társadalmi csoportokra” –
mondta el Dabi-Farkas Rita képzőművész, múzeumpedagógus, a kiállítás kurátora. „A társadalom építése szempontjából fontos, hogy a
másság, az azonosság, az elfogadás, a differenciált üzenetközvetítés
és a társadalmi integráció kérdéseire fókuszáljunk” – fogalmazott.

Május 19. – Szentendre napja a lupa Beachen
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Három éve nyílt meg a lupa-tó, különleges karibi strandélménnyel
ajándékozva meg a fővárosiakat és a dunakanyarban élőket. a fehér
homokos, pálmákkal övezett, kristálytiszta vízű tó partján baldachinos
ágyak és napernyők nyújtanak árnyat. a homokos part különböző
strand-sportok, a tó változatos vízi aktivitások lehetőségét nyújtja,
nem beszélve a változatos gasztro-kínálatról. Május 19-én a szentendreieké a beach, ez a nap csak rólunk szól, hiszen a nyílt napon a
strandélmény mellett különleges zenei-, sport- és családi programok
várnak. a vízistégen táncprodukciók, az akusztik színpadon ﬁatal tehetségek mutatkoznak be. egészségprogramok, gyerekprogramok,
röplabda- és jógabemutató, múzeumpedagógiai foglalkozások, csocsó és chillzone fokozza majd a jó hangulatot. a népszerű lupa Beach
idén májusban nagyvonalú gesztussal indítja a szezont. a környék településein élőket egy-egy napra vendégül látja „Budapest tengerpartja". Szentendre napján a helyi lakcímkártyával rendelkezőknek a
belépés ingyenes.

A Budapest és Szentendre között, a 11-es főút Duna felőli oldalán található, méreteiben is egyedülálló Lupa-tavat korábban is a kristálytiszta, türkizkék vize miatt kedvelték, akik a tiltás ellenére lejártak a
„Lupára”, vállalva a nomád körülményeket és a veszélyeket. Azóta viszont – a vízminőség kivételével – szinte minden megváltozott. A befektetők több mint 3 milliárdos beruházással tették a fürödni és
sportolni vágyóknak komfortossá és biztonságossá a területet. Megsokszorozták a strandolásra alkalmas partszakaszokat, valamint az
egész területet világító fehér homokkal töltötték fel. Így egy hazánkban
egyedülálló, 2,5 km-es, a pálmafás tengerpartok hangulatát idevarázsoló luxus strand, és a hozzá kapcsolódó változatos szolgáltatások
nyújtanak kikapcsolódást minden látogatónak a nyári napokban. A fejlesztések még korántsem értek véget, ezért az idei év is sok újdonságot tartogat majd a Lupa látogatóinak.
A Lupa-tavat többféle célcsoport igényeit kiszolgálandó, két részre, a
LUPA Beach-re és az öböl Strandra osztották, különböző jegyárakkal
és az árakhoz illeszkedő szolgáltatásokkal biztosítva a vendégek tökéletes kikapcsolódását.
A karibi szigetvilág hangulatát varázsolja Szentendre határába a LUPA
Beach, ahol a felhőtlen strandolásnak a pálmafákkal beültetett vízpart
és a kristálytiszta vizű tó csak a keretét adja, hiszen ezen a részen a
prémium szolgáltatások teljes tárháza megtalálható, a bérelhető privát
partszakaszoktól, a baldachinos ágyakon át, a part menti koktélbárokig. A homokos part proﬁ sportpályái különböző strand-sportok, a tó
pedig változatos vízi aktivitások lehetőségét kínálja. A Lupa Beach-en
belül játszótér, vízi kalandpark, valamint mellettük egy elkerített, sekélyvízű strand, a „Gyerek Beach” várja a kisebb gyerekkel érkező családokat.
A tó déli csücskében pedig a hangulatos öböl Strand hívja az igazán
környezettudatos látogatóit, ahol nemcsak a pázsit zöld, hanem a
szemlélet is, hiszen igyekeznek a lehető legkevesebb környezetterheléssel biztosítani, hogy az itt strandolók ne csak a napsütést és a fantasztikusan tiszta vizet élvezhessék, hanem a legjobb ár-érték arányú
szolgáltatást kapják.
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luPa a családoknak

A LUPA nagy előnye, hogy mindenkihez közel hozza a tengerparti életérzést. Különösen kedvező ez a kisgyermekes családoknak, hisz’ nem
kell órákon át készülődni, hogy aztán hosszas autózást követve érjék
el a napsütéses vízpartot. Szóval csak egy ugrás, és indulhat a családi
strand-program. A Lupa Beachen belül egyedi, ide gyártott eszközökből
álló, hangulatos játszótér, valamint mellette egy, a mélyvíztől elzárt gyerek strand, a „Gyerek Beach” várja a kisebb gyerekkel érkező családokat. A családi strandolásra kialakított részen – a játszótéren túl – vízi
kalandpark, trambulin vagy vízi dodzsem is csalogatja az apróságokat.
De a büfék kínálatától, az árnyékos partmenti pihenőkig mindenben
próbáltak a családosok igényeinek megfelelni a Lupa üzemeltetői. Ezen
célcsoportot a pénztárcájukon keresztül is igyekeznek megszólítani,
hiszen kedvezményes gyerek és családi jegy is váltható.

luPa a sportolóknak

A LUPA egy egyedülálló élménycentrum, ahol több tucat sportlehetőség várja az aktívabb kikapcsolódásra vágyó látogatókat a nyári hónapokban. A LUPA professzionális sportpályái helyszínt biztosítanak
számos rangos versenynek is vízen és a parton egyaránt, de rendszeres edzéslehetőséget is, mind a szabadidős, mind a versenysportolóknak. A kapacitás függvényében bárki használhatja a sporteszközöket
és pályákat, ha kedvet kap ezen sportágak kipróbálásához, sőt a bonyolultabb sportoknál oktató is segít. A kínálat szinte kimeríthetetlen:
itt van például a közép-európai régió legnagyobb wakeboard centruma,
működik egy búvárcentrum a vízben elsüllyesztett tereptárgyakkal, de
ki lehet próbálni a Flyboardot, vagy szuperhős módjára előtörhetünk a
habokból a menő Jetovatorral is. és nem beszéltünk a változatos beach
sportokról, a strandröplabdától a strandfociig, a szabadtéri edzőteremről, a teqballról vagy a különböző evezős sportokról, a kajakozástól a
SUP-ig. A LUPA nyár az aktív élmények és a versenyek mellett edzőtáborokkal, napközis gyermek sporttáborokkal, sportnapokkal csalogat
mindenkit Budapest tengerpartjára.

luPa a gasztrokalandoroknak

A Lupa nem csupán a szabadidős- és sporttevékenységek változatos
tárházát nyújtja, de gasztronómiai kínálata is igyekszik minden igényt
kielégíteni. A két strandon több mint 20 vendéglátóegység nyújt sokszínű kínálatot a hamburgerestől a Costes étterem strand változatáig.
Míg az öböl Strandon elsősorban hagyományos strandbüféket találunk, a LUPA Beach „gasztrosétányán” 10 különböző vendéglátóegység
található, ahol egyszerre elérhetőek a tipikus strand-ételek és a különlegesebb fogások. A vízparti bárok és beach klubok is nagyon színes
választékot kínálnak, a kávézótól a koktélbárokon át, a Divino Beach
borbárjáig vagy a Costes Beach Clubban elfogyasztható éttermi fogásokig.
Ha pedig egy holdfényes vízparti vacsorára hívjuk el párunkat, a LUPA
vár mindenkit hétvégente, pénteken és szombaton, amikor este 11-ig
tartanak nyitva vendéglátók, ráadásul sötétedés előtt egy órával már
nem kell belépőt sem venni. Részletek a http://lupato.hu oldalon.

Hasznos infók

Május 19-én tehát a szentendreiek lakcímkártyájuk felmutatásával belépőjegy nélkül léphetnek be a Lupa-tó strandjára. Az autóval érkezők
parkolási díja 200 Ft/ óra vagy 1000 forint/nap. A LUPára lehet menni
bringával vagy HéV-vel, a budakalászi HéV-megállótól folyamatosan
jár az elektromos Lupa-kisbusz 200 forintos viteldíjért, illetve ingyenes
buszjárat is közlekedik a Budakalászi Auchantól (menetrend: http://lupato.hu/buszmenetrend).
Fontos tudni, hogy a strand területén készpénzzel nem, csak bankkártyával vagy a karszalagra feltöltött összeggel lehet ﬁzetni, a kijáratnál
lehet visszakérni a megmaradt összeget a belépés napján.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Részletes programok legközelebbi, május 13-án megjelenő lapszámunkban olvashatók!
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erdélyben jártunk

a Barcsay Jenő általános iskola beszámolója

Ebben a tanévben is utazhatott Erdélybe iskolánk hetedik évfolyama, 80 gyerek és 8 kísérő
tanár a Határtalanul pályázat segítségével.
A kirándulást alapos felkészülés előzte meg. Erdély történelmének egyes időszakaiból a gyerekek kiselőadásokat készítettek, majd
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter tartott
március 28-án érdekes előadást nekünk. Mesélt
a gazdag Erdélyi Fejedelemségről, a trianoni
béke tragédiájáról, a magyarság helyzetéről és
sorsáról a II. világháború után.
április 3-án kezdődött az utazás. Ezen a napon
jártunk Nagyváradon és Körösfőn. Majd este elfoglaltuk szállásunkat Nagyenyeden. Vendéglátónk sok szeretettel és ﬁnom vacsorával várt
bennünket, egész héten élvezhettük az erdélyi
ízeket. Másnap meglátogattuk a tordai sóbá-

állás

XXXIII. évf. | 8. szám
nyát és túráztunk a Tordai-hasadékban. Szétnéztünk Kolozsvárott: láttuk Mátyás király szülőházát, az épületet, hol Petőﬁ Sándor is
megszállt, sétáltunk a főtéren. A harmadik
napon délelőtt Nagyenyeden a várat és a híres
Bethlen Kollégiumot tekintettük meg. Itt tanult iskolánk
névadója
is,
Barcsay Jenő. Büszkén olvastuk nevét a neves tanítványok emléktábláján,
s nézegettük az iskolamúzeumban a régi naplót,
tankönyveket, rajzokat, kísérleti eszközöket. A délutánt
Gyulafehérváron
töltöttük, ahol a székesegyházban megnéztük a
Hunyadiak síremlékét. A
szombati nap hozta a legizgalmasabb programot. Torockón jártunk a
Torockaiak romvárában, a néprajzi múzeumban
ismerkedtünk székelyek és szászok mindennapi életével, a bányászat múltjával, és délután
megmásztuk az 1129 m magas Székely-kő csúcsát. A meredek, sziklás hegyoldal igazi kihívás
volt, de mindenkinek sikerült feljutnia a hegytetőre, ahonnan káprázatos volt széttekinteni a
környező hegyekre. A lefelé vezető úton összetalálkoztunk egy magyar hegyi pásztorral, s míg
életéről faggattuk, kutyáival is jó barátságba kerültünk.
Maradtunk volna még, de vasárnap indulnunk
kellett haza. Útba ejtettük Vajdahunyad várát, s
útközben láttuk még a marosszentimrei győztes csata emlékére Hunyadi János által építtetett templomok romjait, a Kenyér-hegyet,

Szentendre város egészségügyi intézményei keres

• bőrgyógyász szakorvost
teljes munkaidőben sürgősen, kiemelt bérezéssel
Pályázati feltételek: bőrgyógyász szakvizsga
Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MoK tagság
igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott
pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik

• nőgyógyász szakorvost
heti 12 órában
Pályázati feltételek: szülész-nőgyógyász szakvizsga
Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, iskolai
végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
MoK tagság igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a
benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik.

• radiológus szakorvost
Pályázati feltételek: radiológus szakvizsga
Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MoK tagság
igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott
pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei címre (2000 Szentendre, Kanonok utca
1.), elektronikus úton dr. Pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária, (26) 501-440,
szei@szeirendelo.hu

Meghívó

melynek lábánál Kinizsi győzte le a törököt. Jártunk Déva várában és Aradon, ahol megkoszorúztuk a 1849-es aradi vértanúk emlékművét.
Rengeteg tudással, élménnyel gazdagodtunk, s
mindezért köszönettel tartozunk az iskolavezetésnek, hogy támogatta utazásunkat.
SŐRéS MARIANNA oSZTáLyFŐNöK

raJzoS Siker
BékéSCSaBárÓl

Az én Családom címmel hirdetett rajzpályázatot óvodásoknak, alsó- és felső tagozatosoknak a békéscsabai Meseház.
Több mint ezer alkotás érkezett a felhívásra az ország minden részéről és a határon túlról is.
A Templomdombi általános Iskola Vizuális Műhelyéből IRIMIáS BLANKA első osztályos és SZABó VIRáG negyedik
osztályos tanulók nyertek díjat.
Felkészítő tanáruk: Deli Gabriella

Az Apátkúti Erdei általános Iskola és
Komplex Művészeti Program szervezésében 2019. május 03-án 14.00
órától a Szép Ernő színház bemutatja
Csupaháj, Nyakigláb, Málészáj című
mesejátékot, mely sorrendben a 4.
előadás, az ágacska, A vitéz szabólegény és a Panni és a Karácsonymanók
után. Sok szeretettel várjuk az óvodás
és iskolás csoportokat és a családos
jelentkezőket is.
Helyszín: Apátkúti Erdei általános Iskola és Komplex Művészeti Program

2025 Visegrád, Mátyás király utca 96.
A darab megtekintése előtt állatsimogató várja a gyerekeket (nyúl, malac,
kecske, bárány, tyúk).
Belépőjegyek ára 800 Ft/fő (regisztrációhoz kötött, www.apatkutisuli.hu)
Legközelebbi előadásunk: 2019. június 07. (péntek) 14.00 óra Ludas
Matyi
A programot támogatja a Dunakanyar
oktatási Műhely Alapítvány.

Szerezzünk együtt színházi élményt a
festői környezetben lévő Apátkútivölgyben!

Búcsú kabótól
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tragikus hirtelenséggel, 2019. április 14-én
elhunyt Sz. varga ágnes kabó graﬁkus, festőművész. az idén március 15-én Munkácsy
Mihály-díjjal kitüntetett művész a Szentendrei Graﬁkai Műhely és vajda lajos Stúdió
tagja. az alábbiakban Novotny tihamér
művészettörténész egy 2011-ben megjelent
írásának szerkesztett változatával búcsúzunk
tőle.

Sz. Varga ágnes Kabó, bár a ’80-as évek közepétől Pomázon él és dolgozik, szentendrei
művésznek számít, hiszen itt született, itt
érték az első meghatározó élmények és benyomások, itt eszmélkedett, itt teljesedett és
formálódott ki alkotó személyisége, jelleme.
Így szinte törvényszerű, hogy kezdetben a középkor romjain és romjaiból újjáépülő kisváros szuggesztív látványelemei erős hatást
gyakoroltak megigazulását kereső művészetére. Ezért több mint természetes, hogy a
Képző- és Iparművészeti Gimnázium elvégzése után álomszerű, érzelmes és irodalmias,
Chagallt idéző szürrealista vízióiban – úgynevezett kereső korszakában – újra meg újra átélte ezeket az emlékképeket.
Munkái azonban akkor váltak igazán érdekessé és éretté, amikor ábrázolásában már
elszakadt a közvetlenül beazonosítható látványelemektől, valamint a romantikusan borongós, valóság fölötti meseszövéstől, és
expresszív kompozícióit egy önmagáért beszélő, magával ragadó, félig elvont formakincsre változtatta.
A ’90-es évek eleje óta, körülbelül 2003-ig,
minden látomását, félelmét és problémáját
egy rendkívül felfokozott, szenvedélyesen robbanékony érzelemvilágú, mégis kontroll alatt
tartott, drámai szín- és formarendszerben fejezte ki. Pasztellképein ez a félabsztrakciós
„rendetlen rend” erős ellentétekre épült. Sötét
és világos, fekete és fehér, narancs és/vagy
sárga és fekete, vörös és fehér színek (s ezek
kombinációi) csaptak össze a papírfelületeken. Egyszer mintha a durván kihegyesedő,

nyersen kemény, félelemkeltően rideg, üvegszilánkszerűen éles, agresszíven uralkodni
vágyó formák terjesztették volna ki hatalmukat a kép fölé, másszor meg mintha a magába
feledkező, szelídebb alkotói meditáció szülte
volna meg ﬁnomabb, univerzálisabb lélekformáit a mű megkomponált kettős egysége számára.
Az utóbbi néhány évben – körülbelül 2004 óta
– lassú fordulat következett be Sz. Varga
ágnes művészetében: újabb pasztellképeinek
és graﬁttal, szénnel készített munkáinak legfőbb jellegzetességét ugyanis a meditatív lecsendesedésben találhatjuk meg. Úgy alkot,
mintha lehunyt szemmel vizionálna egy belsőleg tárulkozó, titkot kereső, majdnem tárgy
nélküli, imaginárius új világot. Nézése tehát
olyan, akár a látását sutba dobó, vakot játszó
emberé, aki belső életének sűrített képkivetítéseit újra meg újra egy-egy szűkszavú alapzárványba tömöríti a bonyolult egyetemes és
eszkatologikus valóság, valamint az egyén
kapcsolatának lényegi tartalma és végső értelme szerint. Azaz mindig egy-egy lecsupaszított tematikájú, ember nélküli, látszólag

elhunyt
zámbó Béla

A gyászoló család tudatja, hogy Zámbó
Béla (1947) életének 72. évében elhunyt.
Temetése április 13-án volt a Sztaravodai
úti köztemetőben.
Fotó: Bácsi Róbert László

Fotó: Aknay Tibor

a „kifelé kopogtatás” képei,
avagy a megnyíló fényterek

üres téridő-helyzet közszemlére tett költői képébe költözteti, vizionálja lelkének, érzéseinek, gondolatainak végső soron egy teljes
evilági-túlvilági dimenziót adó, közös mindenséget alkotó titkait. Derengő, pislákoló termek, sejtelmes terek tárulkoznak fel előtte;
résnyi ablakok és ajtók nyílnak ki hirtelen,
amelyeken keresztül betódul a FéNy, s amelynek irányába elindulhat a „szellemi lélek”
„szellemi teste” a titokzatosság mint végcél
felé.
A Kabó-féle kép nem leírja, nem ábrázolja,
nem visszatükrözi a rajtunk kívül álló káprázati világ jelenségeinek részleteit, hanem ezeken áthajolva, áthatolva, egyenesen ránk
szabadítja az igazi, a közvetlen, az esszenciális tudást mint lényegi metaforát.
Művei a „kifelé kopogtatás” képei. Tarjáni Imre
költő szavaival élve együtt kellene mondanunk: „Nem tudhatom mi van / az Egyenesek
végén / de a következő lépésem is / az örökkévalóság felé vezet / mert minden ami van:
Isten / és emlékezet”.
De nem! Ezek a képek sokkal inkább a befelé
kopogtatás ﬁgyelmeztető jelei: „Uram tévelygőnek és kifosztottnak érzem magam / bűneim olyan súlyosan terhelik éjszakáimat /
hogy félek a sötéttől / az örök sötétségtől is
félek”.
Végső soron – ad absurdum – mind a két lehetőséggel számolnunk kell, egyszerre.

Az írás teljes terjedelmében itt olvasható:
https://szentendre.hu/bucsu-kabotol/
Aknay Tibor:
KABó

Isten artistája
csillagkötélen
fekete fényben
védőháló nélkül
létét keresve
beleszédült
az irgalmatlan
végtelenbe.
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Programok
kiállÍtáS
kiállÍtáS

Ferenczy Múzeumi Centrum

Nyitva tartás
keddtől vasárnapig 10.00–18.00
A pénztárak 17:30-ig tartanak nyitva
Május 1-jén a kiállítóhelyek zárva tartanak

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
május 7. kedd 17:00
Kurátori tárlatvezetés Muladi Brigitta és
Schneller János művészettörténészekkel Belépőjeggyel látogatható
május 12. vasárnap 10:00–13:00 és
16:00–17:00
Finisszázs! Családi nap, workshop és
kurátori tárlatvezetés
16:00 órától Pados Gábor műgyűjtő, az
acb Galéria vezetője tárlatvezetése.
Tárlatvezetés: 1400 Ft
Workshop belépőjegy: 500 Ft/fő (7 év
alattiak egy kísérőjének ingyenes)

kiállÍtáS a föld NaPJa alkalMáBÓl
Megtekinthető május 5-ig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJraGoNdolt CzÓBel 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás
Megtekinthető 2020. április 12-ig
május 10. péntek 17:00
Kurátori tárlatvezetés Barki Gergellyel
az újonnan nyílt kiállításon
Belépőjeggyel látogatható
május 15. szerda 11:00
Szenior Szerda
Belépőjegy: 600 Ft

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
kMetty JáNoS – az örök kereSŐ
Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
kováCS MarGit,
a duNa királyNŐJe
Új állandó kiállítás
Kurátorok: Eged Dalma, Szilágyi Zsóﬁa
Júlia
Nyitva hétfőtől vasárnapig 10.00–18.00
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 And-

rás, 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.
zöldHatár
Az erdélyi LAKóCA csoport kiállítása
vendég alkotókkal
Kiállító művészek: éltes Barna, Horváth
Levente, Hosszú Zoltán, Hugyecsek Balázs, Madaras Péter, Nicu Barb, Péter
Alpár, Rizmayer Péter, Sipos-Gaudi
Tünde
Megtekinthető május 5-ig, péntek,
szombat, vasárnap 14:00–18:00
Városháza
díszterem
Városház tér 3.
május 4. szombat 9:30
„az éN HŐSöM”
A 2019 - Kucsera Ferenc Emlékév Szentendre keretében a Szentendre Barátai
Egyesület által szervezett rajzverseny
eredményhirdetése és kiállítás
Megtekinthető május 22-ig
Boromisza Tibor Emlékszoba
Duna korzó 4.
(26) 311-364
BoroMiSza kiállÍtáS
A Nagybányán és Párizsban tanult,
majd Szentendrén élt festő (1880-1960)
friss szemléletű életképeiből ad válogatást a kis kiállítás
Nyitva: szombat és vasárnap 12.00–
17.00
A belépés ingyenes
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.
ÚtoN-ÚtféleN
Az Ikon Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület kiállítása
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

elŐadáS
elŐadáS

Ferenczy Múzeum
– Barcsay Terem
május 2. csütörtök 18:00
MÚzeuMi diSPuta – attila NyoMáBaN
A Holdvilág-árok legendája a régészeti
kutatások tükrében
Gulyás Gábor múzeumigazgató beszélgetőtársa Szörényi Levente Kossuthdíjas zeneszerző, előadóművész, a
Holdvilág-árok Alapítvány elnöke
A programra a belépés díjtalan.
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
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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

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

Május 3. péntek 18.00
a Szervezet tiSztÍtáSa éS a daGaNatoS BeteGSéGek közötti
öSSzefÜGGéS
Kovács József természetgyógyász
szakíró előadása
Május 10. péntek 18.00
JézuS-áBrázoláS a közéPkorBaN éS a turiNi lePel
Molnár János előadása

Május 17. péntek 18.00
az eMBer iSteNi diMeNziÓJa
Bíró Lajos könyvbemutató előadása

május 17. péntek 21.00
a kiSteHéN zeNekar koNCertJe
A koncerten a legújabb albumuk, a Bocsánat dalait adják elő
Belépő: 2500 Ft
Jegyek a szentendre.jegy.hu oldalon és
a koncert napján a helyszínen válthatók.
május 19. vasárnap 17.00
NéPzeNei MŰHely éS táNCHáz
tÍMár Sárával
Vendég: Eredics Gábor és a ViGaD
Együttes
A beszélgetést és koncertet követően
táncház, tàncot tanìt: Halászi Lehel
Zenészek:
Halászi Lehel – furulya
Donkó Mária – koboz
Jakabﬁ Balázs – dob
Lelkes András – bőgő
Belépő: 1000 Ft

SzÍNHáz
SzÍNHáz

Apátkúti Erdei általános Iskola
Visegrád
Mátyás király utca 96.
május 3. péntek 14.00
CSuPaHáJ, NyakiGláB, MáléSzáJ
Mesejáték a Szép Ernő színház előadásában
Előadás előtt állatsimogató várja a gyerekeket
Belépő 800 Ft
Regisztráció: www.apatkutisuli.hu)

ZENE

DMH Barlang
Duna korzó 18.

május 7. kedd 19.30
BorBély MŰHely JazzkluB
Vendég: Németh Juci – ének
Mihály Borbély – szaxofon, fúvós hangszerek
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
Németh Juci – ének
Belépő: 1200 Ft, diák/nyugdíjas: 1000
Ft

május 10. péntek
21.00: tHe devil’S trade koNCert
22.00: Woodoo PaPa koNCert
Belépő: 1000 Ft
május 11. szombat 18.00
GöröG táNCHáz
Zenél az Akropolis Compania
A Szentendrei Görög Nemzetiségi önkormányzat szervezésében
május 14. kedd 19.30
Citera JazzkluB
Zenél a Debreceni Citerazenekar
A belépés ingyenes

május 16. csütörtök 20.00
ötödik évSzak kluB
Izabella Caussanel – ének
Hegedűs Máté – hegedű
Csoóri Sándor “Sündi”- brácsa, hosszúnyakú tambura, koboz, ének
Zimber Ferenc – cimbalom, magyar
duda
Szabó Csobán Gergő – bőgő, gardony,
ének
Belépő: 800 Ft

koNCert

Péter-Pál templom
Kucsera Ferenc utca 1.
május 26. vasárnap 19:30
vedreS CSaBa: SzeNt BerNadett-MiSe ŐSBeMutatÓ
Közreműködik a Magyar örökség-díjas
Budapesti Kórus (karigazgató: Uzsaly
Bence András); a Monarchia Kamarazenekar (koncertmester: Schuster Andrea); vezényel: Uzsaly Bence András
A belépés ingyenes, a rendezők adományokat szívesen fogadnak

Pest Megyei Könyvtár
május 2–4.
HaNGSzert a kézBe
országjáró hangszerkiállítás, hangszersimogató és könnyűzenei oktatási bemutató
INGyENESEN látogatható a zenei játszótér (hangszerkiállítás), ahol minden
érdeklődő betekintést nyerhet a dob és
ütőhangszeres, a gitáros és basszusgitáros, a billentyűs, a népi és klasszikus
hangszerek, az elektronikus zenei, valamint a stúdiós szekciókba, hogy a hangszereket megszólaltatva nagyszerű és
boldog pillanatokat élhessen át. Emellett szintén ingyenesen lesz látogatható
8 rendhagyó énekóra, 6 hangszeres és
hangtechnikai kurzus és több koncert.
Részletek: iranyszentendre.hu
ofﬂine Center, Ady E. út 6.
május 5. vasárnap
iii. SzeNteNdrei NaGySzÍNPad
Könnyűzenei tehetségkutató verseny
döntője

2019 | április 29.

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 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
április 29- május 10-ig
MESEMoZGATó

május 1. szerda
17.00 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’) (6)
18.30 SARKVIDéK (97’) (12) Mennyi a
túlélési esély a jégmezőkön?
20.15 A HŐLéGBALLoN (125’) (12) Igaz
történet 1979-ből a berlini falnál….
május 2. csütörtök
17.00 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’) (6)
18.35 A VöRöS ÜGyNöK (101’) (16) főszereplő: Judi Dench
20.30 MANTA RAy (105’) (12)

május 3.péntek
14.40 CSoDAPARK (85’) (6)
16.15 SUSoTáZS (17’) (12) Tóth Barnabás ﬁlmje
EKSZTáZIS (95’) (18) A 2018-as cannes-i versenyprogram egyik legjobb
ﬁlmje
18.15 A VöRöS ÜGyNöK (101’) (16) főszereplő: Judi Dench

20.00 BoSSZÚáLLóK: VéGJáTéK (182’)
(12)f: Brie Larson,Karen Gillan,Bradley
Cooper, S.Johansson

május 4. szombat
14.00 CSoDAPARK (85’) (6)
15.30 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’) (6)
17.05 BoSSZÚáLLóK: VéGJáTéK (182’)
(12) f: Brie Larson,Karen Gillan,Bradley
Cooper, S.Johansson
20.15 ANyáK NAPJA (103’) (16) francia
vígjáték

május 5. vasárnap
13.00 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’) (6)
14.35 CSoDAPARK (85’) (6)
16.05 MIA éS A FEHéR oRoSZLáN (98’)
(12)
18.15 ANyáK NAPJA (103’) (16)
francia vígjáték

KULTÚRA
20.05 A VöRöS ÜGyNöK (101’) (16) főszereplő: Judi Dench
MAGyAR FILMNAPoK 2019. május 68-ig

május 6. hétfő
16.50 LAJKó- CIGáNy AZ űRBEN
(90’)(16) r: Lengyel Balázs
18.30 A BáRMICVo FIUK (74’) rendezte:
oláh Katalin

19.45 REMéLEM LEGKöZELEBB SIKERÜL MEGHALNoD (96’)(12)r:
Schwechtje Mihály

május 7. kedd
15.30MáTyáS KIRáLy MESéK-Szigethy
Ildikó -matiné(zártkörű vetítés)
16.45 NyITVA (98’) r: Nagypál orsi
18.30 A TANÍTóNŐ (96’) (16) LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 A HENTES, A KURVA éS A FéLSZEMű (105’)(18)

május 8. szerda
16.00 AZ ÚR HANGJA (108’)(16) r: Pálﬁ
György
18.30 CURTIZ (100’) r: Topolánszky
Tamás yvan
20.00 TISZToGATóK (88’) A Budapesti
Nemz.Dokumentumﬁlm Fesztivál díjnyertes ﬁlmje

május 9. csütörtök
16.45 TIED A VILáG (95’)(16) f: Isabella
Adjani, Vincent Cassell - fergeteges humorú fr.vígjáték
18.30 KéT LéPéS TáVoLSáG (116’) (12)
20.30 CSALó CSAJoK (93’) (12E)
május 10. péntek
16.45 A MűVéSZET TEMPLoMAI: LEoNARDo 500 (90’)(12)
18.30 PéCSI SZáL (73’) (12) EGy P’ARToN AZ ALKoTóKKAL SoRoZAT
20.00 TIED A VILáG (95’)(16) f: Isabella
Adjani, Vincent Cassell - fergeteges humorú fr.vígjáték

május 11. szombat
14.00 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’) (6)
15.35 A MűVéSZET TEMPLoMAI: LEoNARDo 500 (90’) (12)
17.15 CSALó CSAJoK (93’) (12E)
19.00 TIED A VILáG (95’)(16) f: Isabella
Adjani, Vincent Cassell -fergeteges humorú fr.vígjáték
20.40 PéCSI SZáL (73’) (12)

május 12. vasárnap
13.45 MANU A LEGSIRáLyABB FECSKE
(88’) (6)
15.25 A MűVéSZET TEMPLoMAI: LEoNARDo 500 (90’) (12)
17.00 KéT LéPéS TáVoLSáG (116’) (12)
19.00 CSALó CSAJoK (93’) (12E)
20.40 PéCSI SZáL (73’) (12)
május 13. hétfő
16.15 A VöRöS ÜGyNöK (101’) (16) főszereplő: Judi Dench
18.00 A HoLNAP BAJNoKAI (118’) (12)
– öKoPARTy SoRoZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.05 TIED A VILáG (95’)(16) f: Isabella
Adjani, Vincent Cassell - fergeteges humorú fr. vígjáték
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rekord a jótékonysági Baka Sportmajális
Nyuszifutáson
és kinizsi futás
2019 | április 29.

Minden idők legtöbb nevezője a jótékonysági Nyuszifutáson! több
mint 800 futó vett részt 2019. április 13-án, a duna korzón megrendezett, immár hagyományos városi sportrendezvényen. a szervezők,
Szentendre önkormányzata és a Szentendrei kinizsi Honvéd Sportegyesület nagyon köszöni a rekord részvételt! a Nyuszifutás nevezési
díjait, azaz a tartósélelmiszer-csomagokat a karitasz segítségével
juttatják el a rászorulóknak.

SPORT

Baka Sportmajális és benne kinizsi futás 2019. május 4-én ÚJ HelySzÍNeN, a dózsa György u. 12-14. MH altiszti akadémia Sportobjektumában (a volt főiskola).
futóverseny, egyesületi és intézményi váltó! 100.000 ft-os fődíj! ugrálóvárak • gyermekíjászat • airsoft • lézerlövészet • légpuska lövészet
• öttusa kölyökpark • ügyességi akadálypálya.
Nevezés: www.szkhse.hu 2019. április 15–május 1. között. Helyszíni
nevezés nem lehetséges!
Nevezési díj: tartós élelmiszer, jó állapotú gyermekkönyv, játékszer.
(Az adomány szentendrei rászorulók között kerül szétosztásra)
Futamok végén eredményhirdetés, ajándék befutóérem és energiapótlás, helyezetteknek érem, oklevél.
Programok:
Ugrálóvárak • gyermekíjászat • airsoft • lézer lövészet • légpuska lövészet • öttusa kölyökpark • ügyességi akadálypálya • büfé • fagyi
Egyesületi és intézményi váltó! 100.000 Ft-os fődíj!
Kapcsolat: Vura Zsolt 06-30-703-7499, szkhse@gmail.com

Külön köszönet Mester Péternek, aki a gyümölcsöt, zöldséget hozta a
befutóknak, illetve a Vegye-Vigye élelmiszerbolt-hálózatnak, akik 15 kg
kenyeret ajánlottak fel a versenyhez. A futókat – kicsiket-nagyokat, iskolai csoportokat, sportolókat, családokat – teával, zsíroskenyérrel várták a célnál a Református és a Ferences Gimnázium, illetve a városi
nyugdíjasklubok vidám önkéntesei.

Balogh anna országos bajnok!

április 13-14-én az V. Duna Kupa Nemzetközi Szenior Úszóverseny és
országos Bajnokságon Budapesten, a Tüske Uszodában Balogh Anna
szentendrei szenior úszó
ismét kiváló eredményeket ért
el. Anna idén korcsoportot
váltott, a 40-44 évesek közé
került, ahol nagyon kemény,
európai szinten is eredményes mezőny gyűlt össze. A
200 méteres hátúszást nagy
meglepetésre, a papírformát
megdöntve, három kiváló versenyző előtt egyéni csúccsal
megnyerte, így aranyérmes,
és országos bajnok lett. 100
méteres hátúszásban szintén 2 másodpercet javítva az egyéni legjobbján ezüstérmet szerzett, négy tized másodperccel lemaradva egy
román versenyző mögött, de a szabályok értelmében, a legjobb magyar
indulóként itt is ő lett a magyar bajnok. Gratulálunk!

PfB futóversenyek

A Pomázi Futóbajnok SE (PFB) idén négy futóversenyt rendez két helyszínen: Budakalászon, az omszki tónál lévő futópályán, illetve a szentendrei Skanzenben. Május elsején rendezik az omszkiUltra50
elnevezésű versenyt 50 km-es távon, július 14-én a Skanzenfutás elnevezésű családi futófesztivált, augusztus 31-én az omszkiUltra100
elnevezésű 100 km-es versenyt, október 3-án pedig a SkanzenUltra elnevezésű 6 órás versenyt. További információt a PFB elnöktől, Sallai
Zsuzsától lehet kérni a pomázifutobajnokok@gmail.com e-mail címen.
Infók: http://pomazifutobajnokokse.hu.
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tavaszi rákóczi-nap

2019 | április 29.

a rákóczi ferenc általános iskola és Gimnázium hagyományosan
minden évben a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendezi
meg a rákóczi-napot. a program évről évre változik, de elsődleges
célja egy jó hangulatú nap keretében a közösségformálás. az iskola
pedagógusai abban hisznek, hogy ennek legeredményesebb eszköze
az együtt átélt élmények örömének biztosítása, ezért erre fektetnek
hangsúlyt. idén április 17-én „rajzottak ki” az iskolából a diákok, s a
város több pontján – a templomdombtól a patakparton át a Postás
strandig – a különböző állomásokon sportos és logikai, közösségi játékokban vettek részt.

A Rákóczi-naphoz
kapcsolódik a szintén hagyományos
Rákóczi-gála, ahol a
legtehetségesebb
diákok mutatkoznak
be a szülők és meghívott
vendégek
előtt a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A gálát idén
április 16-án rendezték meg. A programok között zene, tánc, sportbemutató, színjátszóköri produkció
szerepelt. Felléptek alsósok, felsősök és gimnazisták egyaránt, így igazán színes produkciót szerveztek az iskola tanárai, Szirze Adrien, Faragó Ildikó, Fühlné Szabó Eszter és Hollóné Szomorú olga.
A Rákóczi-nap ebben az évben is érdekes vetélkedőkkel, sportolási lehetőséggel, színes programokkal teli nap volt április 17-én, délelőtt. A
programok egyrészt az iskolában, másrészt a város különböző pontjain
zajlottak. Külön programot szerveztek az alsósoknak, a felsősöknek
és a gimiseknek. A játékos feladatok kidolgozásában Gottlaszné Pistyur Ildikó, Motesiczky Mariann, Szent-Királyi ágnes, Halász Andrea,
Kovács Rita és még sokan mások segítettek ötletekkel. A játékos vetélkedők, sportos, kreatív és logikai feladatok között a Rákóczi-emlékévhez kapcsolódott a totó, az óriási Rákóczi-színező, kurucok és
labancok játékos összecsapása. Sportos feladatokat teljesítettek az
alsósok a Kálvária-dombon: a tájékozódási futáson a feladat az volt,
hogy térkép alapján találják meg az állomáspontokat a gyerekek. A
fákra rögzített jelzőpontokat kellett összekötniük meghatározott idő
alatt. A felsősök az iskola tornatermében és az udvaron játékos feladatokat kaptak, például volt célbadobás, akadálypálya, a gimisek távolugrás-váltón vettek részt a Duna-parton. A sportos játékok mellett
logikai feladványok, rejtvények, trükkös feladatok megfejtése várta a
diákokat. A gimnazisták puzzle-t raktak össze a patakparton, és feladat volt még az óriásgubanc kibogozása a Posta előtti kis téren. Szintén a gimnazisták feladata volt élőképet alkotni egy-egy hívószóra az
iskolában. A Templomdombon és a Péter-Pál templomnál szintén diákcsoportokkal lehetett találkozni ezen a szép, napfényes, tavaszi
napon. A Postás strandon a legkisebbek játszottak többek között
„evolúciós játékot”, ami során a kiváló pedagógusok segítségével
kiderült, hogyan lehet örömteli játékkal összehozni jókedvű és összetartó diákcsoportokat.

Mintha ma történt volna...

20 éve volt az utolsó „közművelődési gyerektábor”

Az 1990-es veresegyházi indulást további 9 alkalom követte,
Szada, Búbánatvölgy, Szurdokpüspöki helyszínekkel. Táborozói igényekre elhatároztuk, hogy tartunk egy találkozót a jubileum okán.
Az egykori kedves táborvezetők azóta videókat nézegetnek csoportosan, és találgatják, kit hogyan is hívnak?
Június 8-án délután 14 órától Szentendrén, a Barlangban gyűjtenénk össze a kedves egykori táborozókat.
Jelentkezzetek Beánál (kapubea@gmail.com), vagy Horváthnál
(dazsohaga@gmail.com)! Várunk Benneteket!

Szakmák éjszakája
a Petzeltben
OKTATÁS

immár negyedik alkalommal került megrendezésre a szakmák népszerűsítését szolgáló, Szakmák éjszakája elnevezésű országos rendezvény. 2019. április 12-én a Petzelt iskola diákjai várták szakmai
bemutatókkal az érdeklődőket: délelőtt az iskolában és délután a fő
téri vendégházban.

Délelőtt az általános iskolásokat fogadtuk az iskolában különféle foglalkozásokon. Nagy érdeklődéssel ﬁgyelték a vendégek a ﬂambírozást,
ezután az elkészült ételeket megkóstolhatták. Saját, alkoholmentes
koktélt készítettek, süteményeket díszítettek, amelyeket elfogyaszthattak, vagy hazavihettek. A fűszerteszt állomáson próbára tették érzékeiket, vajon fel tudják ismerni a legnépszerűbb fűszereket illatuk,
színük alapján? Az angol-német foglalkozáson QR kódot készítettek a
gyerekek, leírás alapján állatok nevét találták ki, bekötött szemmel kóstoltak ételeket, és ki kellett találniuk, mit kóstoltak. Megnézték, hogyan
kell szétszedni és összerakni egy számítógépet, és a technolab összerakó játékot is kipróbálták. A különféle elemekből autót, körhintát, habverőt és más formákat is összeraktak, majd napelemes energiával
meghajtották. Mindenki talált érdekes elfoglaltságot, aki mégsem tudott választani, saját magát tesztelhette a pályaválasztási játékok segítségével. Nagy örömünkre szolgált, hogy közel 200 általános iskolás
tanuló látogatott el hozzánk ezen a délelőttön, megismerték szakmáinkat, diákjainkat, tanárainkat.
A nap ezzel még nem ért véget, este 18 órakor Verseghi-Nagy Miklós
polgármester nyitotta meg a Városháza vendégházában a Gasztroudvart, ahol szakács, cukrász és pincér tanulóink grillezett és füstölt húsokkal, halakkal, ﬁnger food egészséges falatokkal, különleges
desszertekkel kínálták a vendégeket. Borszakértő kollégáink kóstolással egybekötött borbemutatót tartottak, ahol a magyar borvidékeket is
bemutatták. örömmel fogadtuk határon túli magyar barátainkat is, akik
a Dunaszerdahelyen működő testvériskolánkból érkeztek.
A rossz időjárás ellenére sok vendég tért be a Gasztroudvarba, megkóstolták a ﬁnom falatokat, közben jókat beszélgettek diákjainkkal, tanárainkkal, így megismerték iskolánkat, milyen szakmai sikereket
értek el tanulóink a legrangosabb versenyeken, milyen külföldi és hazai
programokban veszünk részt.
LUKáCSNé NéMETH KLáRA IGAZGATóHELyETTES

60 éves osztálytalálkozó

Szentendrei általános leányiskola 1959-ben végzett
viii/a és B osztályának találkozóját tartjuk
május 31-én, pénteken 12 órakor
a főtéri elisabeth étteremben.
További információ:

Prohászka Tiborné (Zsigmondi Muci): 06-20-263-5001,
Kováts Győzőné (Szélesi Erzsi): kovatsgy.@gmail.com.
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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
időben. Hosszú távú munkalehetőség.
életkor nem akadály. Jelentkezés: 0620-468-0566.

Segédet keresek kőműves mellé, lehet
beugrós is. Napi 12 000 Ft. Tel. 06-30341-3423.

eGéSzSéG

AQUAFITNESS kedden 10:0011:00,
AQUAJóGA szerdán 17:00-18:15
és 18:30-19:45
Szentendre, Szűcs József utca 24.
Előzetes bejelentkezés telefonon:
06-30-974-9986
Facebook: “Aquajóga és Aquaﬁtness Szentendrén”

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.

álláSt kÍNál

Szentendrei ékszerboltba heti két
napra szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező eladót keresünk.
Lehet nyugdíjas is! Tel. 06-30-9499169.

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

Szentendrei fagyizóba pultos munkatársat keresünk rész- vagy teljes munka-

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

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.

kiadÓ iNGatlaN

Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-3401392.

oktatáS

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

réGiSéG

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

SzolGáltatáS

Színes üvegablakok készítése, javítása. Tel. 06-20-317-6455.

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.

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

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. 06-30-3401392.

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. 06-20437-1153.
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

27

