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A molinón: 
a viGad együttes

A 2018. évi szentendrei
könnyűzenei tehetségku-
tató verseny győztese a
ViGaD együttes lett. Az
együttes megalakulásáról, 
a terveikről Eredics Vincével
beszélgettünk. 

11. oldal

A molinón: 
Tósoky Zsófia és Fülöp
Noel vitorlázók

Zsófia és Noel három éve 
vitorláznak együtt. Az edző-
jük osztotta be őket egymás
mellé, ami nagyon jó ötlet-
nek bizonyult: az eredmé-
nyeik magukért beszélnek. 

10. oldal

és vidéke



ingatlanpályázat
szentendre város önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú szentendre, 927 hrsz-ú, természetben 
kossuth l. u. 30 szám alatt található 32 m2 alapte-
rületű 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
www.szent-endre.hu/ingatlanportal-ról tölthetők le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

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

Cím (Szentendre) Károly u. 4. III. em. 10. ajtó
Alapterület 55 m2
Komfortfokozat összkomfort
Lakás állapota  lakott
Bérleti díj * minimum 19.683,- Ft/hó
*helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába május 23. 
14 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) 
kell benyújtani. Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanpor-
tal-ról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

álláspályázat

Területi védőnőt keres a Gondozási központ szent-
endre védőnői szolgálata. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2019. május 31.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoz-
tatás jellege: határozatlan, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szent-
endre, Sztaravodai út 2.
Pályázati feltételek: főiskolai diploma, védőnő
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május
31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető
nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
részletek: https://szentendre.hu/teruleti-vedonot-
keres-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 informá-
ciót dr. Mérész Katalin nyújt, a +26/785-073-as tele-
fonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 05.
részletek: https://szentendre.hu/intezmenyvezetot-
keres-a-csalad-es-gyermekjoleti-intezmeny/

Nyílt nap
Nyílt napot rendez a Gondozási központ

május 23-án, hogy az érdeklődők megismer-
kedhessenek az intézménnyel 

és szolgáltatásaival.

Meghívó

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Gondo-
zási Központ Nyílt napjára 2019. május 23-án
10.00 órától a Sztaravodai út 2. sz. alatt talál-
ható intézménybe (akadálymentes bejárat a

Zúzmara utca felől).

Látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék
szolgáltatásainkat, betekintsenek életünkbe!

Színes program várja a vendégeket.
érdeklődni a 06/26-311-964-es telefonszá-

mon, Csizmadia Ildikónál lehet.
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általános segélyhívó 
112

mentők 
104

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

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

rendőrség 
107

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

Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, tit-
kár: 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
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
május 19. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11.  T:505-779
május 26. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354

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 

köZéleTi és kulTurális lAP 
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

Megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Grafika: Krizbo 
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó: 
Solymosi Heléna ügyvezető   
Szerkesztőség:  
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 
Lapzárta: május 17. 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között    
Nyomda: PharmaPress  
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
felelős vezető: Fabók Dávid 
Index:  PFH/88/1987  ISSN 0239-068X  

közérdekű

szentendre 
és vidéke

Adományátadó ünnepség

A Gondozási központ szentendre Hajlék-
talanok éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője részére egy svájcban élő 
professzor, dr. Pállfy sándor százezer fo-
rintot adományozott. A pénzből élelmi-
szereket vásároltunk, amelyet a nappali
melegedő ellátását igénybe vevők részére
osztunk szét. 

2019. április 25-én ünnepélyes keretek kö-
zött került átadásra a nagy mennyiségű
adomány, melyen az Önkormányzat részé-
ről Petricskó Zoltán alpolgármester és
Szontagh Kinga társadalmi kapcsolatok
referense vett részt. Az adományozót Dr.
Bodonyi Valéria képviselte, aki néhány
szóban méltatta és elmesélte a professzor
úr szentendrei kötődését.

Ezúton is köszönjük Szentendre Város 
Önkormányzata és a Gondozási Központ
nevében, hogy a távolból a hajléktalan-
szálló ellátottjaira gondolt a támogatás
odaítélésekor!
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Gyalogátkelőhely épül
a kálvária úton
A kálvária út felső részén, a radnóti út és damjanich utcai csomó-
pontnál lévő buszmegállónál az önkormányzat gyalogátkelőhelyet épít
lakossági kérésre, a gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele érde-
kében. 

A kivitelezési munkák május 13-án kezdődtek, és a tervek szerint július
közepére fejeződnek be. A munkálatok során visszabontják a járda bur-
kolatát, majd a vízelzárók, víznyelő árkok szintbe helyezését követően
új járdaszegélyt építenek. A régi kandelábert elbontják, és az előírá-
soknak megfelelő új kandelábert állítanak üzembe. Ezután felfestik a
gyalogátkelőhelyet jelző útburkolati jelet. 
A kivitelezés ideje alatt útlezárásra nem kell számítani, de kisebb sza-
kaszokon félpályás útszűkítés várható. A Volánbusz menetrend szerint
közlekedik. A kivitelezés időnként zajjal és porral járhat, ezért az ön-
kormányzat kéri a lakosság türelmét és megértését.
A projektet az önkormányzat saját forrásból, az éves költségvetési ke-
retből finanszírozza. Kivitelező a Horex-Bau Hungary Kft. és az észak-
Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.

meGÚjulT uTCák
április közepén elkészült az erdély, Avar és Botond utca burkolatfel-
újítása és szegélyezése. A kun utcában a kapubeállók megépítése a
jelenleg tervezés alatt álló járda kivitelezése után fejeződik be.
Az útburkolatok és a szegélyek rossz állapota miatt teljes útfelület-

rekonstrukcióval, a pályaszerkezet részleges megerősítésével és a
csatlakozó kapubeállók átépítésével, valamint fekvőrendőrök kihelye-
zésével februárban kezdődött meg az Erdélyi, Kun, Avar és Botond utca
felújítása. Az Avar, Botond és Erdélyi utcában a munka a terveknek
megfelelően áprilisban elkészült. A Kun utcában a kapubeállók meg-
építése a jelenleg tervezés alatt álló járda kivitelezése után fejeződik
be.
Az utcák felújítását az önkormányzat finanszírozta 36 561 070 Ft + áfa
értékben.
A kivitelező a VIANoVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő
részvénytársaság.

TováBB sZéPÜl 
A jáTsZÓTér
április 29-én ünnepélyesen is átadták a vasvári út 41. számú épület
mögötti kis játszóteret, ahol április elejétől új hinta, csúszda, egy nagy
egyensúlyozó-mászó elem, illetve felújított homokozó várja a gyere-
keket.

Verseghi-Nagy Miklós köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a lakók el-
kezdték használni, belakni a játszótérnek is helyet adó ki füves területet,
és biztatta őket, hogy gondolkodjanak azon, hogyan lehetne padokkal
vagy egyéb módon a teret még komfortosabban, az igényeiknek meg-
felelően berendezni. Hozzátette, hogy a sövény telepítéséhez szüksé-
ges 100 tő fagyalt már megvásárolták, elültetésre vár.

Dombay Zsolt, a terület önkormányzati képviselője megköszönte a kör-
nyékbeli lakóknak, hogy megkeresték őt ötletükkel. A játszótér kiala-
kítása után a következő lépés a sövényültetés, amellyel a teret
elválasztják a parkolótól. A játszótér melletti füves terület alkalmas a
focizásra, ehhez már megrendelte a focikapukat. Javasolta, hogy a sö-
vényültetésre jelöljenek ki egy napot, és a közös munkát bográcsozás-
sal tegyék élvezetesebbé.
A játszótér felújítása közel kétmillió Ft-ba került, a kivitelező a Játszó-
park Kft. volt.
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Felhívás 
javaslattételre

sZeNTeNdre város 
semmelweis díj 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Szentendre Város Egészségügyi In-
tézményei (továbbiakban: SZEI) kimagasló
egészségügyi teljesítményt nyújtó egészség-
ügyi dolgozóinak személyes megbecsülése és
további ösztönzése céljából 2014. szeptembe-
rében a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati ren-
deletével megalapította Szentendre Város
Semmelweis Díját. A díj kizárólag Szentendre
Város Egészségügyi Intézményeiben legalább
5 éve közalkalmazotti vagy egyéb jogviszony-
ban dolgozó munkatársa részére, egyéni telje-
sítmény elismeréseként adományozható. A díj
megosztva vagy posztumusz nem adományoz-
ható.

Javaslatot tehetnek:
– A díj adományozására a polgármesternél
javaslatot tehet a SZEI Intézményvezetője és
közalkalmazotti tanácsa.
– A díj adományozását a javaslattételre jo-
gosultaknál bárki kezdeményezheti.
Az írásban előterjesztett javaslatnak tartal-
maznia kell:
– a jelölt szakmai életútját;
– az egészségügyi teljesítménye ismerteté-
sét;
– azokat az indokokat, amelyek a díj odaíté-
lését megalapozhatják.
A díjazott az adományozásról okiratot kap,
és egyszeri bruttó 70 000 Ft összegű juta-
lomban részesül.
A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis
nap keretében a július 1. napja előtti munka-
napon.
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 méltatá-
sok szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmaz-
zák meg a SZEI-ben átvehető, vagy az itt
letölthető adatlapon. A javaslatokat az adat-
lap kitöltése után e-mailben is el lehet kül-
deni a fent megadott határidőig az
igazgato@szeirendelo.hu e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre
beérkezett és méltatással ellátott javaslato-
kat áll módunkban elfogadni!

Gördeszkás pálya a kőzúzó utcánál
április elején elkezdődtek a kőzúzó utcai sportpályán a Görzenál kivitelezési munkálatai a
korábbi elemek elbontásával. A gördeszkások számára korábban épült pálya burkolata és
eszközei elhasználódtak, ezért az önkormányzat új pálya, úgynevezett skatepark építése mel-
lett döntött. verseghi-Nagy miklós polgármester és Bachmann richárd, a magyar Gördesz-
kások egyesületének tagja járta be a helyszínt és áttekintették a Görzenál terveit, melyek ez
egyesület bevonásával készültek.   

Az új parkban modern és a szakmai szempontoknak is megfelelő pálya épül, különböző szintű
sportgyakorlatokhoz, több korosztálynak. Az extrém sportokat kedvelő fiatalok számára ké-
szülő pálya nemcsak a deszkásoknak, de a bmx-eseknek, bringásoknak is jó terep lesz. A ko-
rábbi pályaborítás helyett jó minőségű burkolatot kap a pálya, melyet kerítés vesz majd körül.
A kivitelező Pallér Kft. vasbeton- és acél szerkezetű elemekből épít ki a pályán sarok három-
szögelemet, sarok negyedcsövet, fordított V-korlátot, íves padkát és bukkanót.
A munkálatok után már júniusban birtokba vehetik a görzenált az extrém sportokat kedvelő 
fiatalok.

Köszönjük, hogy támogatja 
adója 1%-ával

az egészségnapokat, a lakosságot, 
a betegellátást,

az  iskolai egészségnevelést, 
életmódformáló programokat
és az egészségkommunikáció 
megvalósítását Szentendrén.

Egészséges Városért Közalapítvány
2000 Szentendre, Városház tér 1.

Adószám: 18681574-1-13
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kucsera Ferenc szentendrei káplánt a Tanács-
köztársaság 133 napos rémuralma idején lőtték
agyon. A város önkormányzata és keresztelő
szent jánosról elnevezett plébániája az idei
évet a vértanúhalált halt pap emlékévének nyil-
vánította. A nyitórendezvényt május 3-án tar-
tották a városháza dísztermében.

A rendezvényen Tóth Tamás egyháztörténész, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
titkára, Kálmán Peregrin oFM egyháztörténész
és Fejérdy András történész, egyetemi docens
beszélgettek Kucsera Ferencről és a Tanácsköz-
társaság egyházpolitikájáról. A
moderátor Soós Viktor Attila
történész volt. Jelen voltak a
vértanúhalált halt lelkipásztor
rokonai is.
Soós Viktor Attila kérdésére,
milyen helyzetben volt 1918
októberében az ország, Fe-
jérdy András azt válaszolta, a
helyzet katasztrofális volt, há-
ború után, annak minden kö-
vetkezményével együtt, amire
forradalmi válasz született, a
korábbi uralkodó elit elvesz-
tette a tömegek bizalmát, akik
nagy várakozásokkal tekintet-
tek a változások elé.
A történész kifejtette: az őszirózsás forradalom
egyházpolitikai programja is antiklerikális, sze-
kularizációs alapokon állt, de a vezetés, fel-
mérve a helyzet összetettségét, nem tekintette
legfontosabb feladatának az Egyház és az állam
radikális, francia típusú szétválasztását, hanem
olyan politikai programként tekintett rá, mint
amit fokozatosan, lépésről lépésre kell megva-
lósítani. Ezzel szemben a Tanácsköztársaság 
legelső intézkedései között ezt a nagyon radiká-
lis, marxista, sőt – talán mondhatjuk – leninista
alapokon álló szétválasztást és egyházellenes-
séget propagálta, jóllehet ugyanakkor a vallás-
szabadság elvét is hangoztatta. A kommün
legfőbb ellenfelének a Katolikus Egyházat tekin-
tette. Azt a megváltást, amit a kereszténység
Krisztusban bekövetkezettnek és a túlvilágon
beteljesedettnek tekint, evilági keretek között kí-
vánta végrehajtani.
Tóth Tamás szerint a századik évforduló jó lehe-
tőség arra, hogy a Tanácsköztársaságot olyan
aspektusban is megvizsgáljuk, amire eddig
kevés hangsúlyt fektettek – általában tudatosan
–, ide tartozik az Egyház, a vallás és a proletár-
diktatúra kapcsolata is. Az akkori nemzetközi
közvélemény érzékelte, hogy Magyarország a
vesztes háborún túl különlegesen nehéz hely-
zetbe került. A Vatikáni Levéltárban őriznek egy
korabeli feljegyzést, amely leírja: Mária országa,
Szent István országa egykor dicső történetének
döntő fordulópontjához érkezett, és ez alapve-
tően meghatározza majd későbbi sorsát. Az ak-
kori nagykövetek, így Teodoro Valfrè di Bronzo
gróf, címzetes érsek, bécsi apostoli nuncius is
pontosan látták ezt a helyzetet, úgy ítélték meg,
hogy politikai-történelmi ámokfutás vette 
kezdetét Magyarországon. Az apostoli nuncius
a Tanácsköztársaság március 21-i hatalomra ju-
tását így jelentette rómába: „Károlyi ezt a rend-
kívül súlyos lépést ugyanazzal a könnyelmű-

séggel és ugyanazzal a meggondolatlan felelős-
séggel tette, amellyel múlt év novemberében ki-
robbantotta a forradalmat Magyarországon”.
Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy na-
gyon sok elkeseredettség volt az emberekben a
vesztes háború után. Mindez aztán a Tanács-
köztársaságba torkollott.
Kálmán Peregrin a kommün messzeható követ-
kezményeire irányította a figyelmet: azok a fiatal
kommunisták, illetve egyháziak – gondoljunk
csak Mindszenty bíborosra –, akik ’19-ben már
összeütköztek egymással, ugyancsak össze-
csaptak 1945 és 1950 között. Amit a Tanácsköz-

társaság elkezdett, de az idő rövidsége miatt nem
tudott véghezvinni, azt a második világháborút
követő öt esztendőben a Moszkvában megfelelő
kiképzést kapott kommunisták nagyon tudatosan
és szervezetten megvalósították.
A Tanácsköztársaság 133 napja alatt tizenegy
katolikus lelkipásztort gyilkoltak meg a kommu-
nisták. Kucsera Ferenc vértanúságáról Fejérdy
András elmondta: május–júniusra mind több te-
lepülésen történtek megmozdulások, amelyek a
Tanácsköztársaság – legalább helyi szintű –
megbuktatását, a „világ rendjének” helyreállítá-
sát célozták. Ezek valóban nagyon sokszor a
templom körül szerveződtek.
Így például Szentendrén már a Tanácsköztársa-
ság uralomra jutásának másnapján, március 22-
én megkezdődött a szervezkedés, hogy a
megfelelő pillanatban fellázadjanak a rendszer
ellen, és megállapodtak abban, hogy az össze-
hangolt ellenállás megkezdésére a harang félre-
verésével adnak jelet. Ennek megfelelően Kada
Mihály plébános az egyik hívőnek oda is adta a
templomtorony kulcsát. A harang végül június
24-én szólalt meg, és kezdetét vette az ellenfor-
radalmi megmozdulás. Budapest közel van
Szentendréhez, így a Ludovika Akadémián kibon-
takozó, a szentendrei ellenállásra is indítékul
szolgáló budapesti fegyveres ellenforradalmi kí-
sérlet leverését követően azonnal útnak indult
egy különítmény a szentendrei megmozdulás le-
verésére. A megtorlás során a helyi feljelentések
nyomán a gyanú nagyon hamar a fiatal káplánra,
Kucsera Ferencre terelődött, aki korábban helyi
lapokban publikált marxistaellenes cikkeket. A
hatalom célja az volt, hogy kiszedje belőle: ki
adta át a templom kulcsát, ki adott jelet az ellen-
forradalmi megmozdulásra. Ő azonban csak a
saját szerepéről volt hajlandó beszélni, másra
terhelő vallomást nem tett. Ezért a karhatalom
emberei kivitték a Duna-partra, és meggyilkolták.

Tóth Tamás kiemelte: a vértanúhalált halt kato-
likus papok többségét ítélet nélkül végezte ki a
kommün. Azt, hogy mi az indok, a keceli káplán,
Vajay László esete jól példázza. A keceli plébá-
nián a halottak anyakönyvében – más, ebben az
időszakban bejegyzett, erőszakra utaló halálo-
kok mellett – az 1919. június 23-i dátumnál ösz-
szesen huszonegy névnél jelölték meg a halál
okaként, hogy lőtt seb. Az anyakönyv ceruzával,
valószínűleg később hozzáírt megjegyzése erre
magyarázatot is ad: „A vulnus sclopetivel (halál
neme) jelölték az 1919. június 23-án levert ellen-
forradalom hőseit, akiket a Kecelre bevonuló
kommunista (vörös) hadsereg katonái öltek
meg”. A 135. szám alatt találjuk Vajay László 28
éves római katolikus keceli káplán nevét, aki
ezen áldozatok egyike. Sós István vörös katona
az esti órákban megjelent három másik vörös
katonával a plébánián, azt kiabálva, hogy
„A papoknak meg kell dögleni, a papok jöjjenek
ki!”, és lelőtte Vajay káplánt.
Kálmán Peregrin felhívta a figyelmet, hogy a rög-
tönítélő bizottságokban általában volt egy 
kommunista, egy börtönviselt és egy jogi vég-
zettségű személy. A helyzet apokaliptikus 
jellegét mutatja, hogy Prohászka ottokár szé-
kesfehérvári püspök azt mondta: Csernoch
János az utolsó magyar prímásnak tartja magát.
Ez megdöbbentő kijelentés, az Egyház úgy
érezte, mindennek vége.
A húszas években azonban gyönyörű lelki meg-
újulás bontakozott ki a magyar egyház életében,
sokkal fontosabb lett a szentségi élet, mint ko-
rábban volt. Ha megőrizzük a hitünket, akkor a
Tanácsköztársasághoz hasonló válsághelyzetek
az Egyház lélekben való megújulását is szolgál-
hatják – hangsúlyozta Peregrin atya.
A rendezvényen a hozzászólások során elhang-
zott, hogy eddig még nem kezdeményezte senki
Kucsera Ferenc boldoggá avatását. Blanckens-
tein György, a szentendrei Keresztelő Szent
János-templom plébánosa elmondta: az idei
emlékév jó alkalom arra, hogy lépéseket tegye-
nek a boldoggá avatás ügyében. Kucsera Ferenc
életével kapcsolatban az egyházi levéltárban na-
gyon komoly munkát végzett Selmeci András és
felesége, rita, sok anyag gyűlt össze, amivel el
lehet indulni.
Tóth Tamás kifejtette: ha egyházjogi szempont-
ból nézzük a dolgot, akkor, ha kimutatható a vér-
tanúság, az odium fidei (hit iránti gyűlölet), akkor
az, hogy mi történt előtte, másodlagos. Tamás
atya már „elgondolkodtatott egyes embereket”
azon, hogy perközösséget lehetne alapítani: az
1919-es egyházi, papi vértanúkat – köztük Ku-
csera Ferencet – vonják bele egy közös boldog-
gáavatási eljárásba.
Kálmán Peregrin felsorolta a vértanúság feltéte-
leit: az illetőt ténylegesen kivégezzék, éljen
benne a vértanúságra való készség, az üldöző-
ben pedig az egyházellenesség, a hívő nép le-
gyen meggyőződve arról, hogy az áldozat
valóban vértanú volt, a hitéért halt meg. Ez utóbbi
motívumot kellene feléleszteni és felszínen tar-
tani, hogy ez a közvélekedés éljen és terjedjen a
helyi egyházközségben és az egyházmegyében
is, tette hozzá.
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európai Parlamenti
képviselők 
választása

Tisztelt Választópolgárok!

köztársasági elnök Úr az európai Parlamenti képvise-
lők választását 2019. május 26. napjára, vasárnapra
tűzte ki.

Az Európai Parlamenti Képviselők Választásának lista-
állítási határideje lejárt, a bejelentett listák nyilvántar-
tásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság döntött,
mely listák sorsolás útján kialakított sorrend szerint
kerülnek a szavazólapon feltüntetésre, az alábbiak
szerint:

1. Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarorszá-
gért Párt
2. Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
3. Jobbik Magyarországért Mozgalom 
4. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Keresztényde-
mokrata Néppárt 
5. Momentum Mozgalom
6. Demokratikus Koalíció
7. Mi Hazánk Mozgalom 
8. Magyar Munkáspárt 
9. Lehet Más a Politika

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket
a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudniva-
lóra.

i. Az európai Parlament tagjainak választásán válasz-
tójoggal 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 Magyaror-
szágon kívánja gyakorolni.

Az EU más tagállamának állampolgára, amennyiben
úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által állított lis-
tára kíván szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző
tizenhatodik napon, 2019. május 10. 16.00 óráig kér-
heti az Európai Parlament képviselőinek választására
történő névjegyzékbe vételét a magyarországi lakó-
hely szerint illetékes helyi választási irodától, és bár-
mikor - de a 2019. évi európai parlamenti választásra
vonatkozóan legkésőbb 2019. május 16-án 16.00
óráig - kérheti törlését az Európai Parlament tagjai vá-
lasztásának magyarországi névjegyzékéből.

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

ii. A magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgároknak az alábbi, központi névjegyzékkel kap-
csolatos 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 ért-
hető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sab-
lont kapjon a szavazás napján (legkésőbb 2019. május
17. 16.00 óráig igényelhető)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhas-
son (legkésőbb 2019. május 22. 16.00 óráig igényel-
hető)
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek bár-
melyikét, az minden választásra érvényes.

c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelölő szervezetek kérhetik, hogy a választási kam-
pány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a
választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné,
hogy a személyes adatai választási kampány célokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitölté-
sével és benyújtásával megtilthatja.

iii. ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazó-
köri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti név-
jegyzékbe vétel iránti, átjelentkezési kérelmet, illetve
mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

a) Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön sze-
retne élni a választójogával, legkésőbb 2019. május
17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe. 
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét kö-
vetően módosítja korábbi szándékát, és mégis Ma-
gyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2019.
május 22-én 16.00 óráig kérheti a külképviseleti név-
jegyzékből való törlését. 

b) Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átje-
lentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lak-
címe szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően a
választópolgár mégis a lakóhelye szerinti szavazóhe-
lyiségben 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 be-
nyújtás esetén - visszavonja kérelmét továbbá, hogy
2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy
elektronikus azonosítást követő elektronikus benyúj-
tás esetén – visszavonja kérelmét.

c) Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben, 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 válasz-
tási irodához)

Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalma-
zott útján történő igénylés esetén:
2019. május 24. 16.00 óráig a helyi választási irodá-

hoz,
2019. május 26. 12.00 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz nyújtható be a kérelem.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő
útján történő igénylés esetén:
2019. május 22. 16.00 óráig a helyi választási irodá-
hoz,
2019. május 26. 12.00 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz nyújtható be a kérelem.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor az
ugyanazon szavazókörben lévő pontos címet is, ahova
a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelmet 2019. május 24. 16.00 óráig lehet vissza-
vonni. 

iv. A fenti kérelmek benyújthatók:

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózko-
dási 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.szen-
tendre.hu honlapon a választások/európai parlament
tagjainak választása 2019 menüpont alatt, valamint a
www.valasztas.hu címen is.

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgá-
rok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő,
alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör: Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör: Védőnői Szolgálat, Duna korzó 25.
003. szavazókör: Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
004. szavazókör: Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa
György út 8/C. 
005. szavazókör: református óvoda, Vasúti villasor 15.
006. szavazókör: református óvoda, Vasúti villasor 15.
007. szavazókör: Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária
út 16/A.
008. szavazókör: Barcsay J. általános Iskola, Kálvária út
18.
009. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
010. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
011. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
012. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
013. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör: Izbégi általános Iskola, Szentlászlói út
94. (A.ép.)
016. szavazókör: Izbégi általános Iskola, Mária u. 1.
(C.ép.)
017. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
018. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
019. szavazókör: régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
020. szavazókör: régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjü-
kön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a vá-
lasztás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbeje-
lentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Szen-
tendre város megnevezését tartalmazza, a kijelölt 2.
szavazókörben (Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 25.)
szavazhatnak.

A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartal-
mazza.

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja
le.
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A választáson való részvétel feltétele a személyazo-
nosságot és személyi azonosítót vagy a lakcímet iga-
zoló érvényes igazolványok megléte.

A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok
vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága
által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:

• a magyar hatóság által kiállított személyazonosító
igazolvány
• magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyv for-
mátumú személyazonosító igazolvány
• magyar hatóság által kiállított ideiglenes személya-
zonosító igazolvány
• magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
• magyar hatóság által kiállított útlevél
• magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél
• az Európai Unió más tagállamának hatósága által ki-
állított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy
vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár
nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyúj-
tásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott
lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A személyi azonosító / lakcím igazolására csak a ma-
gyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok
alkalmasak:

személyi azonosító igazolására
• személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a
lakcímkártya túloldala)
• hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személy-
azonosító jelről

lakcím igazolására
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
• a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyil-
vántartási adatlappal

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem
szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgáro-
kat, hogy a választáson történő részvételük érdekében
ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gon-
doskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzésé-
ről. 

Szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő listára lehet, a körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal (pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borí-
tékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben fordul-
janak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

Választási Iroda
26/785-159

dr. Gerendás Gábor, HVI vezető
26/785-033

dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/785-035

Fischerné dr. Budai Mónika, HVI munkatárs
26/785-034

Dr. GErENDáS GáBor 
JEGyZŐ, HVI VEZETŐ

A mŰvésZeT Híd A NemZeTek köZöTT 
The Bridge Arts Festival címmel rendeztek nemzetközi művészeti fesztivált angol test-
vérvárosainkban, Godmanchesterben és Huntingdonban. A két, szinte egybeépült várost
egy középkori híd köti össze, ez adta a fesztivál ötletét és nevét is.

Meghívást kaptak még művészek Szentendre testvérvárosaiból, Gubbióból és Salon de
Provence-ból is, illetve több mint 20 helyi művész és művészeti egyesület, illetve az iskolák
művészeti szakkörei állítottak ki 16 helyszínen. A fesztivál szervezője a helyi Testvérvárosi
Egyesület volt, melynek egyik vezetője, David Brown maga is művész.
Szentendrét Lehoczky Krisztina, Gulyás Andrea és Bihon Győző képviselte, az ő műveiket
a Városházán állították ki.
A többnapos fesztivál programját workshopok, művészeti előadások és természetesen 
kiállításmegnyitók gazdagították. A városunkban nemrég zajlott „Hangszert a kézbe” 
program angol megfelelője is teret kapott a programsorozatban, illetve versíró és dráma-
foglalkozások a helyi gyerekek számára.
„Brexit ide vagy oda, a testvérvárosi kapcsolat erős, aktív és van jövője” – mondta Malcolm
Lyons, a Testvérvárosi Egyesület Elnöke. „Minket, embereket a politikai huzavona nem ér-
dekel, sok jó barátunk van Magyarországon, illetve szerte Európában, a kapcsolatot to-
vábbra is barátsággal ápoljuk” – folytatta.
A magyar művészeket Jolanda Willemse, Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak elnöke
és Havasi Ida egyesületi tag kísérte.
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Nyári táborok szentendrén
Parti Medve Tányértalpas Tábor 2019 – A lét csodás sokfélesége
2019. július 15-től

HUrrá, SZENTENDrE!
2019. július 8. és 12. között

Vízi kalandsport tábor
Időpontok: 2019. 06.17-21, 06.24-28, 07.08-12, 07.15-19

Nyári alkotótábor 
2019. június 17 – augusztus 23.

V8 úszótáborok
2019. június 17. és július 5. között

Nyári focitáborok – Dunakanyar SE
2019. június 17 – július 12.

SZAMBA – angol nyelvi tábor 
2019. június 24-28.

offline táborok: Erdély, Angol, outdoor
2019. június 17- július 12.

Sakktábor a DMH-ban
kezdőknek és haladóknak 
2019.07.22-26., 07.29.-08.02., 2019.08.05.-09. 2019.08.12.-16.

információ a táborokról: https://szentendre.hu/varosinfo/intezme-
nyek/oktatas/aktualis-hirek/nyari-taborok-2019-ben/

„Az én hősöm”
rajzverseny
2019. kucsera Ferenc emlékév szentendrén.
ennek kapcsán hirdetett a szentendre Barátai
egyesület „Az én hősöm” címmel rajzver-
senyt az alsós és felsős szentendrei diákok-
nak.

A 218 beérkezett alkotást a háromtagú zsűri,
Lehoczky Krisztina festőművész, Krizbai Ger-
gely Krizbo grafikusművész és Hoover Nóra
iparművész négy korcsoportban (1-2.; 3-4.; 5-
6. és 7-8. osztály) értékelte. Az első, második
és harmadik helyezettet, és a különdíjazotta-
kat értékes nyereményekkel jutalmazták. A
szakmai díjak mellett a facebookon közzétett
közönségszavazáson is lehetett jutalmazni a
rajzokat. A Városháza Galérián 150 alkotás
került kiállításra, melyeket május 22-ig lehet
megtekinteni.
Minden rajzversenyen résztvevő gyermek em-
léklapot kapott, a díjazottak oklevelet. Azok a
diákok, akiknek az alkotását a zsűri kiállításra
javasolta és eljöttek az eredményhirdetéssel
egybekötött kiállítás megnyitójára május 4-én
a Városháza dísztermébe, egy alapcsomagot
– Kucsera Emlékév feliratú tornazsákot, pólót,
Krizbai Gergely „Krizbo” által illusztrált, Ku-
csera Ferenc történetét bemutató képregényt
és csokoládét – vihettek haza.

Díjazottak:
1-2. osztály 
1. Kosztán-Schlemayer Máté: Apukám (Temp-

lomdombi ált. Iskola, felkészítő tanár: Deli
Gabriella)
2. Németh Laura: Fogatlan sárkány (Barcsay
Jenő ált. Isk., felkészítő tanár: Mizsányiné Ko-
vács Judit) 
3. Baján rita ágota: Sárkányölő Szent György
(Szent András Kat. Isk., felkészítő tanár:
Kézdyné Láng Erzsébet)
Különdíj: Előházi Anna: „A jó pásztor”  (Szent
András Kat. Isk., felkészítő tanár: Kézdyné
Láng Erzsébet)
3-4. osztály
1. Lóczy György: A szupermacska  (Templom-
dombi általános Iskola, felkészítő tanár: Deli
Gabriella)
2. Timms Kevin: Szent László (Templom-
dombi általános Iskola, felkészítő tanár: Deli
Gabriella)
3. Nagy Jázmin: Anyukám (Templomdombi ál-
talános Iskola, felkészítő tanár: Deli Gabriella)
Különdíj: Csányi Zétény: Super Tom (Temp-
lomdombi általános Iskola, felkészítő tanár:
Schreiner Nikolett)

5-6. osztály
1. Dobi Adriana: Példaképem a rajztanárom
(Szentendrei Barcsay Jenő ált. Isk., felkészítő
tanár: Kovács Mária)
2. Angeli Léna: - (Szent András Katolikus ált.
Isk. felkészítő tanár: Pokorny Attila)
3. Elekfy Dorina: Attila, a hunok királya (Szent-
endrei református Gimnázium, felkészítő
tanár: Kun Attiláné)
Különdíj: Székely Dalma: - (Izbégi általános Is-
kola  felkészítő tanár: Szűk Norbert)
Facebook közönségszavazás
1. VADáSZ BErTA 267
2. Lóczy György 207
3. Győre Lizett 170
Díjazták a legtöbb nyertes diákot felkészítő ta-
nárt vagy tanítót is, valamint különdíjat kaptak
a felkészítő tanárok a legjobb kísérő fogalma-
zásokért: 
Deli Gabriella (Templomdombi általános Is-
kola) – legtöbb nyertes diák felkészítése
Schreiner Nikolett (Templomdombi általános
Iskola) – kísérő fogalmazásokért
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A jAPáN kerT köZeléBeN
10:00 Zenés-mondókás foglalkozás
babáknak és anyukáknak, apukáknak,
nagyszülőknek. Hangszeres muzsiká-
val, ölbéli játékokkal, magyar népdalok-
kal, jártatókkal örömteli és bensőséges,
oldott hangulatban,
Balázs Marietta vezetésével.

sZíNPAdi ProGrAmok
10:00 A Broadway Musical Stúdió mű-
sora
11:00 Gyurka citerája – a Majorka
Bábszínház előadása
12:15 A Pest Megyei Kutató-Mentő
Szolgálat kutyás bemutatója
12:40 A Táncvarázs Tánciskola bemuta-
tója
13:00 A Csipkefa Népzenei és
Improvizációs Klub és a Budapesti Bar-
tók konzi műsora
13:30 A Csillagszeműek bemutatója
14:15 A Diamond Cheer Dance TSE
Cheerleading produkciója
14:35 A Diótörő Balett Tánciskola
bemutatója
15:00 A Welldance Sporttánc
Egyesület fellépése
16:00 A Buborék Együttes koncertje
17:00 A Pink Panthers Akrobatikus
rock and roll TSE műsora
17:30 Útlevél-sorsolás,
majd fesztiválzárás

kieGésZíTŐ ProGrAmok
Gasztronómiai vásár
édesség, hideg-meleg ételek,
gyermekbarát italok.
Lurkócia nedű
Az édeni édességek szeretettel kínálja -
csak ezen a napon - Lurkócia lurkóinak
a fesztivál italát: az epres-fehércsokis
hideg csokoládét! A neve egyszerűen:
Lurkócia.
Könyv- és játékvásár

lurkÓCiA GyermekállAm
8 állomáson 8 minisztériummal, szá-
mos izgalmas játékkal – többek között
kalandparkkal, mászófallal, foot golffal,
biliárdfocival, népi játékokkal, kosaras
körhintával –, mentőkutyás bemutató-
val, különböző vetélkedőkkel és
kézműves foglalkozásokkal vár min-
denkit idén is Szentendre gyerekállama!
Járd végig Lurkócia minisztériumait,
gyűjtsd össze az összes pecsétet, írd
az útlevél hátuljára az adataidat, és
dobd be az útleveled az offline Center-
ben, a pultnál elhelyezett dobozba,
17:20-ig! 17:30-kor gyere a nagyszín-
padhoz, ahol értékes nyereményeket
sorsolunk ki!

lurkócia szentendrei
Gyereknap május 26.

ProGrAm 
Családbarát szentendre 2019 
offline Center

HéTFŐ
Családdá válás, családi élet
• 10.00 Aquafitness várandósoknak //
Pál Szandra, aquajóga és aquafitness
oktató sportszakember
(külső helyszínen: Szentendre, Szűcs
József u. 24.)
A részvétel regisztrációhoz kötött:
https://forms.gle/DWXcNmPrjd2Zf9VS
6
• 11.30 A babafürdetés művészete, az
érintés és a víz jelentősége csecsemő-
korban // Csontosné Pető Hajnalka
mozgás- és hidroterapeuta, hordozási
tanácsadó
www.szentendreicsemetek.hu
(külső helyszínen: Szentendre, Szűcs
József u. 24.)
• 16.30 Örökbefogadás kisokos, amit az
örökbefogadásról tudni érdemes // Már-
tonffy Zsuzsa, www.orokbe.hu bloggere,
újságíró
• 18.30 Génjeinkben a jövő – meddő-
ségről és kezelési lehetőségekről őszin-
tén // Vereczkey Attila
szülész-nőgyógyász, meddőségi és en-
doszkópos specialista, a Versys klinika
vezetője

KEDD
szülés és a gyermekágy időszaka
• 9.30 A szülés, mint lelki folyamat //
Nováky rita, szülésznő, laktációs 
tanácsadó
• 11.00 A gyermek születése körüli krízi-
seink // Szakács Adrienn krízista-
nácsadó, klinikai szakpszichológus

• 18.30 Anyasági támogatások, részle-
tes tájékoztató a kisgyermek születésé-
vel igénybe vehető anyasági, családi
támogatásokról // Fűrész Tünde, család-
és népesedéspolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár

SZErDA
Gyermekkel töltött idő
• 10.00 Hangoló – interaktív, anya-gyer-
mek kapcsolatot erősítő zeneterápiás
foglalkozás mondókákkal, ölbéli játé-
kokkal, élő népzenével // Paár Julcsi
énekes, zeneterapeuta
A részvétel regisztrációhoz kötött:
https://forms.gle/KZfgSpo1xjuitxtF6
• 18.00 Családi összehangoló – Istenre,
egymásra, gyerekekre hangolva // Hor-
váth-Hegyi olivér, a Szentendrei Evangé-
likus Egyházközség lelkésze

CSÜTÖrTÖK
Táplálás, hordozás, nőiesség megőr-
zése
• 9.30 Hozzátáplálás és szoptatás –
tévhitek és igazságok // Kalmár Szandi
szoptatási tanácsadó (Hordozóház)
www.hordozo.hu
• 10.30 A csecsemők alvása, altatása és
hordozása // Kalmár Szandi, hordozási
tanácsadó, alvásszakértő (Hordozóház)
www.hordozo.hu
Egész délelőtt egyéni hordozási tanácsa-
dás, hordozók kipróbálási lehetőségével
• 13.00 Hogyan igazodjunk el a mosható
pelenkák világában // Szávai-Králik Esz-
ter textiltervező, hordozási tanácsadó
• 17.30 Nőiességem megőrzése és
megélése, szerepeim újra definiálása //
Hollenda Láng Györgyi tanácsadó szak-
pszichológus, lelkigondozó, coach
www.otthonmagadnal.hu



VÁROS10 XXXIII. évf. | 9. szám

A molinón: Tósoky
Zsófia és Fülöp Noel
vitorlázók
Zsófia és Noel három éve vitorláznak együtt. Az edzőjük osztotta be
őket egymás mellé, ami nagyon jó ötletnek bizonyult: az eredményeik
magukért beszélnek, és a magánéletben is barátok lettek. Ahogy
Zsófi megfogalmazta: „jó lenne együtt maradni, mert jó csapat va-
gyunk”.

most is éppen a Balatonon vagytok, edzés közbeni szünetben sikerült
elcsípnem titeket. Hol és milyen formában vannak az edzések?
Zsófi: A BMF VSE versenyzői vagyunk, Balatonmáriafürdő a csapat
szállása. rendszeresen nyaralunk a Balatonon, a szüleim is vitorláz-
nak, így amikor értesültünk a klubról, rögtön jelentkeztem. Ez öt éve
történt. Nagyon megtetszett a közösség és az itteni hangulat. áprilistól
kezdve minden hétvégén van edzésünk.

milyen hajóval versenyeztek?
Noel: Kétszemélyes rS Feva sportvitorlással. Ez egy kis hajó, nincse-
nek benne extra felszerelések, tulajdonképpen csak a hajótestből és a
vitorlákból áll. Három és fél méter hosszú, és három vitorlája van: egy
nagy, egy kicsi és a genakker. Zsófi kormányoz és kezeli a nagyvitorlát,
én pedig a fokvitorlát, illetve a genakkert. Ez utóbbit csak időnként
használjuk: háromnegyedes szélben, a futamok egy-egy rövidebb sza-
kaszán, hogy gyorsabban tudjunk haladni.

Csak a Balatonon hajóztok?
Noel: Elsősorban a Balatonon, de voltunk már edzőtáborban Szlovéni-
ában is.

mi a különbség a tengeri és a balatoni vitorlázás között?
Noel: óriási a különbség a kettő között. A tengeren más időjárási vi-
szonyok vannak, ezért a hajót is másképpen kell kezelni. Jóval nagyob-
bak a hullámok, és a szél is erősebb.
Zsófi: A Balatonon viszont folyamatosan forog a szél, gyakran változik
a szélirány, ami állandó odafigyelést igényel.

laikusként úgy gondolom, a vitorlázás nem tartozik az olcsó sportok
közé. milyen kiadásokkal kell számolnotok?
Zsófi: Tavasszal és ősszel még hideg van a vízen, ezért szükség van a
neoprén öltözékre, ami vízálló és véd a széltől is. Kell jó cipő, mellény,
mentőmellény, kesztyű, szemüveg is.
Noel: A kellékek is nagyon drágák, de a teljesítményünk növeléséhez
szükség van rájuk, illetve meg is könnyíti a munkánkat. Ezeket a csa-
ládunk segítségével szerezzük be, de az egyesület is nagyban hozzá-
járul a támogatásunkhoz.

melyik az eddigi legjobb eredményetek?
Zsófi: Másodikok lettünk a 2018-ban Balatonfüreden rendezett rS
Feva Európa Kupa versenyen, illetve a Legjobb vegyes páros különdíjat
is megkaptuk. A versenyen kb. 40 hajó indult.
Noel: Ideálisak voltak számunkra a körülmények, mert gyenge volt a
szél. A testsúlyunk az átlagosnál könnyebb, ezért mi kis szélben va-
gyunk gyorsabbak. A versenyzők súlya azért számít, mert nagyobb
szélben ellen kell tartani, tehát ki kell ülnünk a hajótest szélére.

milyen versenyre készültök a közeljövőben?
Noel: Indulunk a júliusban megrendezésre kerülő világbajnokságon
olaszországban, arra „gyúrunk” most.
Zsófi: Follonicában rendezik, és kb. 180 indulóra számítunk. Úgy ter-
vezzük, hogy egy nappal korábban kimegyünk, megismerkedni a helyi
adottságokkal.

milyen terveitek vannak a vitorlázásban?
Zsófi: Pár év múlva új hajóosztályba szeretnénk kerülni, vagyis na-
gyobb hajóba átülni. Az egyesület közössége nagyon jó, mindenben

támogatjuk egymást. Szorosan együttműködünk a keszthelyi klubbal
is. Hosszabb távon szeretnénk vitorlázni, és jó lenne együtt maradni,
mert jó csapat vagyunk.

és a magánéletben? Nem megy a tanulás rovására a vitorlázással el-
töltött idő?
Zsófi: Egyáltalán nem, jól megy az iskola. A Ferences Gimnáziumba
járok, és 4,75 az átlagom. 11. osztályos vagyok, úgyhogy már gondol-
kodom a „hogyan tovább”-ról. Jogot szeretnék tanulni, vagy magyar-
történelem szakra jelentkezem.
Noel: A tanulással nekem sincs gondom, 1,3 az átlagom. Ez így rosszul
hangzik, de a budapesti osztrák-Magyar Európaiskolában tanulok, ahol
német rendszerű az osztályozás. Még csak nyolcadikos vagyok, nem
foglalkoztat a továbbtanulás kérdése.

mit szerettek a vitorlázásban?
Zsófi: Fantasztikusan jó érzés vitorlás hajóban lenni, a természetben,
vízközelben. Ha eláll a szél, akkor sem unatkozunk. Persze napsütés-
ben igazán élvezetes, és a közepes, nagyjából tízcsomós szélben.
Noel: és bár folyamatosan vizesek leszünk, az sem számít.
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A molinón:
viGad 
együttes
A 2018. évi szentendrei könnyűzenei tehet-
ségkutató verseny győztesének, a viGad
együttesnek jelenleg négy állandó tagja van:
eredics vince, Zetelaki Gáspár, Zetelaki dá-
niel és Csőke dávid. Az együttes megalaku-
lásáról, a terveikről vincével beszélgettünk.

Nagyon fiatalok vagytok mind a négyen, te
vagy a legidősebb a 19 éveddel… Bemutatnád
magatokat röviden?
Az ikertestvérek, Gáspár ás Dániel 18 évesek,
a református Gimnázium 11. évfolyamos ta-
nulói. Dávid 17 éves, ő Leányfalun él, és szin-
tén 11. évfolyamos a Ferences gimiben. én is
ferences diák vagyok, most érettségizem.
Gáspár és Dániel prím- és basszprím tambu-
rán játszanak, Dávid hegedűn és brácstambu-
rán, én pedig harmonikán játszom. 

Hogyan kezdődött a közös zenélés?
Néhány évvel ezelőtt a szentendrei zeneisko-
lában édesapám, Eredics Gábor vette át az ok-
tatást a tamburaszakon, ő tanította az ikreket.
én is régóta kacsintgattam a népzene felé, hi-
szen édesapám sokszor magával vitt a Vuji-
csics együttes próbáira is, igazából ezen
nőttem fel. Így először a Vujicsics Tihamér ze-
neiskolában, hárman kezdtünk el zenélni, de
ekkor még csak hobbi szinten, délutáni sza-

badprogramként. 2013-ban jelentkeztünk egy
országos népzenei versenyre, akkor alakult
meg hivatalosan is az együttesünk ViGaD Trió
néven. 

Hogyan sikerült a megmérettetés?
Megnyertük a versenyt, sőt két különdíjat is
nekünk ítéltek. Ez volt az első sikerünk, ez
hozta meg az áttörést. Ettől kezdve komolyab-
ban foglalkoztunk a zenéléssel, és rendszere-
sen felléptünk. Kezdetben a Vujicsics és a
Söndörgő Együttes szárnyai alatt: velük men-
tünk a különböző fellépésekre, mint például a
Pesti Vígadóba vagy az oroszlános Udvarba a
Mesterségek ünnepén. 

később négytagúvá bővült az együttes…
Igen, rá két évre csatlakozott hozzánk Dávid.
Ha jól emlékszem, édesapám ötlete volt, hogy
az együttesben legyen egy hegedűs. Dávid 
régóta hegedült, de klasszikusokat játszott,
vagyis népzene-szűz volt. Ennek ellenére
rendkívül gyorsan megtanulta a népzenélés
fortélyait, a csatlakozása után egy hónappal
már közösen koncerteztünk.

ez a felállás véglegesnek tekinthető?
Szeretnénk ötödik tagot is, egy nagybőgőst,
aki félig már van is. Dragan Fucin zeneakadé-
mista, és alkalmanként már velünk zenél. 

2018-ban megnyertétek a szentendrei tehet-
ségkutató versenyt is. jelentett ez is valami-
fajta változást az egyesület életében?
A tavalyi Nagyszínpad siker óta sokkal na-
gyobb irántunk a helyi érdeklődés: felkérnek
minket önálló fellépésekre is, ami korábban
nem volt jellemző. Talán kicsit önállóbbak let-
tünk, most már ránk is odafigyelnek. 

Többször szóba hoztad a vujicsics és a sön-
dörgő együttest, ahol egyébként négy unoka-
testvéred is játszik. Hangodból mindig a
tisztelet és csodálat érződik. mit köszönhet-
tek nekik?
Az ő zenéjük inspirál minket, és nemcsak a ze-
nében adnak mintát, hanem előadásmódjuk-
ban is. Ők a példaképeink, és mi igyekszünk a
nekünk tetsző dolgokat a gyakorlatba is átül-
tetni. De más területen is nagyon sok segítsé-
get kapunk tőlük: például kölcsön adják a
hangszereiket, ami azért óriási segítség, mert
ritka és értékes népi hangszerekről van szó. 

Hogyan jellemeznéd a stílusotokat?
A stílusunk még kialakulóban van, és még
nem is törekszünk mindenáron az egyedi
hangzásra. A Söndörgő együttes is sokáig tra-
dicionális népzenét játszott, mostanában
kezdték el igazán saját útjukat járni, és a kife-
jezetten rájuk jellemző, egyedi hangzást meg-
teremteni. Az együttes vezetője, áron mondta
egy alkalommal: ahhoz, hogy a népzene által
ihletett zenét játszanak, nem lehet megúszni,
hogy eredeti formában, mesteri szinten el ne
sajátítsák a népzenét. Mi most ebben a fázis-
ban tartunk: szeretnénk a népzene mesterévé
válni, és csak azután kísérletezni saját stílus-
sal, kipróbálni új utakat.

Hosszabb távra tervezitek az együttzenélést?
Zenei pálya felé orientálódtok?
Szeretnénk hosszabb ideig együtt maradni, de
nem egyértelmű, hogy mindegyikünk zenész
akar lenni. én most például a műszaki pálya
felé indulok, mert fontosnak tartom a több
lábon állást. Mindegyikünknek van B-terve, de
számolunk a zenei pálya lehetőségével is.
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Programeső,
eső, sör
eső, sör, eső, koncert, eső, sör, eső, koncert.
A kedvezőtlen időjárás, a sok eső ellenére na-
gyon jó hangulatban telt a háromnapos szen-
tendrei sörfesztivál 2019. május 3-5. között.
A szervezőknek sok feladatot adott az
aranyat érő májusi égi áldás, de a programok
pár helyszíncserével így is nagy sikerrel zaj-
lottak. ezúton is köszönik a szervezők a kö-
zönség lelkes kitartását!

Közel 50 kiállító kínálta a hazai és külhoni sör-
főzdék kéz¬műves, kisüzemi és nagyüzemi
különlegességeit, a hozzávaló ízletes fogáso-

kat a Duna korzón és a Lázár cár téren. A
Lázár cár téri pódiumszínpad több előadójá-
nak produkcióját elmosta sajnos a kitartóan
zuhogó eső, de a nagyszínpad koncertjei egy-
től-egyig lezajlottak. A programsorban fellé-
pett  az omen, The Carbonfools, Belmondo,
Hősök, a Paul Simon dalokat játszó akuszti-
kus duó, a Kodachrome és a harmonikán
klasszikus-, könnyű-, jazz-, nép- és világzenét
játszó Kéméndi Tamás. Az egyedülálló akusz-
tikus, elektronikus reggae-pop-r’n’b zenét ját-
szó CéAnne and The Magic Pineapple
fergeteges koncertet adott a Barlangban.
A Sörfesztivál keretén belül zajlott az offline
Center már szintén hagyományos helyi tehet-
ségkutatója, a III. Szentendrei Nagyszínpad
Könnyűzenei Tehetségkutató Verseny dön-
tője. Vasárnap déltől hallgathatták meg a te-
hetséges fiatal együttesek bemutatkozó
fellépését az érdeklődők a Barlangban.

III. SZENTENDrEI NAGySZÍNPAD
ErEDMéNyEK | 2019.05.05.

SZóLó éNEK
I. HELyEZETT // Bakró-Nagy olga
II. HELyEZETT // Bogdán Viktória
III. HELyEZETT // Kákonyi róza | Szappanos
Kata (megosztott 3. hely)
Szóló ének különdíj // Sergő Sára

ZENEKAr (jazz kategória)
I. HELyEZETT // Lilo upright
II. HELyEZETT // Blumen Therapie

ZENEKAr (alternatív kategória)
I. HELyEZETT // 30fok árnyékban
II. HELyEZETT // Lépjünk a holdra

Zenekar különdíj: CASPATrIo

vAjdA111
A vajda lajos stúdió tagjainak kiállítása
vajda lajos születésének 111. évfordulója alkalmából
2019.05.18-2019.06.09.
megnyitó: 2019.05.18. 18:00, vajda lajos stúdió Pinceműhely
Megnyitja: Bodonyi Emőke művészettörténész

Kiállítók: Aknay János, Almási Gertrud, Baskai József, Balogh István
Vilmos, Benkovits Balázs, Bereznai Péter, Csontó Lajos, Deim Balázs,
Deim Péter, drMáriás, Gosztola Gábor, Győrffy Sándor, Holdas György,
Krizbai Sándor, feLugossy László, Margit Szabolcs, Molnár ágnes
éva, Nagy Barbara, Pacsika rudolf, Sz. Varga ágnes Kabó, Szirtes
János, Szolnoki József, Szurcsik József, Tóth István, Vincze ottó, 
efZámbó István

Koncert: Kambodzsai road Movie, orgazmo Postmortem
Dj: Popdavec

A kiállítás meg-
tekinthető 
péntek, szom-
bat, vasárnap,
14:00-18:00,
Szentendre,
Péter-Pál 
utca 6.  

Csontó Lajos 
Sacro Cuore 
2017 c-print,
1/5 44x44cm 
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érzékeny terek
KIáLLÍTáS AKADáLy NéLKÜL
2019. május 9 – június 3.

A szentendrei MANK Galéria májusi kiállítása az inklúzió népszerűsí-
tését, bemutatását tűzte ki célul a képző- és iparművészet tükrében.
A kiállítás elsősorban három társadalmi csoport szempontjait veszi fi-
gyelembe: a megértési nehézséggel élőkét, a látássérültekét és a moz-
gássérültekét, de mindezt úgy, hogy egyszerre próbál hozzájuk és róluk
szólni. Így valójában a társadalom egészének küld üzenetet, hiszen a
sokszor háttérbe kerülő társadalmi rétegekkel való foglalkozást,�az
akadálymenetes kiállítást és a társadalom ép tagjainak érzékenyítését
egyszerre valósítja meg. Az ép társadalom építése szempontjából fon-
tos, hogy fókuszba kerüljenek a különbözőség, az azonosság, az elfo-
gadás, a differenciált üzenetközvetítés és a társadalmi integráció
kérdései. 
Mindezekhez kitűnő terep a művészet. A művészet, amely üzenetet
hordoz, amely nyitott, amely befogadó és kreatívan, bátran próbál meg-
oldásokat és új nézőpontokat kínálni a problémákra, vagy más szem-
szögből irányítja rá a figyelmet egy-egy helyzetre. 

Az érzékeny terek című kiállításban képző- és iparművészeti alkotások
mutatnak helyzetképet arról, hogy mi módon lehet az akadályokkal élő
személyek problémáival foglalkozni, azokra megoldásokat találni, róluk
és nekik üzeneteket közvetíteni. Horváth László: Kínai székely című
dokumentumfilmje a mozgássérült művész szempontjából mutatja be
azt a jelenséget, amiről sokan hallottunk már, amikor távoli orszá-
gokba, például Kínába utaznak el egy gyógyulást hozó műtét reményé-
ben. Emellett olyan művek is bemutatásra kerülnek, amelyek nem
konkrétan a hátrányos helyzetű csoportoknak készült vagy róluk szóló
alkotások, de mégis kínálnak számukra a hétköznapokból kimaradó
információkat, élményeket. 
A látássérültek számára készült taktilis tárgyak, mű�alkotás-másolatok
általában a figurális műveket közvetítik a tapintás nyelvén, itt viszont
Boros Mátyás: Cet és Firka 2 című műveiben a gesztussal ismerked-
hetnek, ami általában kimarad a látásukban akadályozottak felé tör-
ténő mű�vészetközvetítésből. A megszokottól eltérő nézőpontot ad
ádám Zsófia: Koreográfiák Bolcsóra installáció című műve, ahol a han-
gok válnak láthatóvá, a mozgás generálójává. Az iparművészet meg-
közelítéséből pedig az autista személyek hangulatait, érzelmeit,
lelkiállapotait láthatjuk megjelenni hordható ruhák formájában. A 
Tactilis innovatív memóriajáték esélyt ad a látók és látássérültek szá-
mára, hogy közös játékban és így közös élményekben részesüljenek. 

DABI-FArKAS rITA MÚZEUMPEDAGóGUS, A KIáLLÍTáS KUráTorA

Horváth László 
KÍNAI SZéKELy 

Történetünk egy talányos módon
lebénult góbé és két segítő ba-
rátjának a sajátos külső-belső
küzdelmét interpretálja a kínai
o�ssejtbiznisz útvesztőiben. Laci
persze kapaszkodik mindenbe,
ami állapotának javulását ígéri,
közben mindhárman küzdenek a
saját démonaikkal, és fura, nyi-
tott „házasságban” ismerkednek
a Távol-Kelet utcáinak és kórhá-
zainak vitális lakóival. Annyi bi-
zonyos, hogy a távolság
megtisztítja a vágyat... 

Tarr Hajnalka 
és Papp Károlyné Judit 
BENTI BÚTor 

Pappné Judit és Tarr Hajnalka
közös munkája a Közös ügyeink
című kiállítás egyik projektjén
belül készült. Professzionális
képzőművészek és látássérültek
dolgoztak együtt párokban, arra
kérdésre keresve a választ:
Mivel látunk igazán? Judit első
unokája születése óta rendsze-
resen készített fényképeket,
amelyek folyamatos látásrom-
lása miatt egyre inkább belső 
képekké váltak. Legidősebb uno-
kája segítségével 112 fotót vá-
lasztott ki, amelyeket Tarr
Hajnalka képzőművésszel egy-
másba fűztek és egy paravánt
készítettek belőle. Ez a benti
bútor eltakar és láttat is egy-
szerre, valahogyan úgy, ahogy
most Judit látja a valóságot, és
ahogy az emlékképek kevered-
nek, összemosódnak bennünk
az idő múlásával. 

Boros Mátyás 
CET

Hogyan változik a rajz minősége
és jelentése, ha térbe helyezem?
Az eredetileg apró, néhány vo-
nalból álló felnagyított firkák,
vázlatok átminősülnek, saját
életük, jelenlétük lesz, kézzelfog-
hatóvá válnak, árnyékot vetnek,
mely szintén önállóságukról ta-
núskodik... Szokatlan, sajátos
tér-sík élményt hoznak létre
maguk körül, ami egy csendes,
meditatív, mégis interaktív köze-
get eredményez, melynek fontos
eleme a szemlélő mozgása. A
térbeli rajzok egymásra gyako-
rolt hatása, áthatások, kitakará-
sok, újabb és újabb
összefüggéseket, asszociáció-
kat eredményeznek, melyek sík-
ban nem jöhetnének létre. 

orr Péter
TACTILIS 
MEMórIAJáTéK
(HANGoS KéSZLET) 
A Tactilis játékok innovatív fej-
lesztő memóriajáték készletek,
látássérültek és látók számára
egyenlő esélyt teremtenek a
közös játékhoz, tanuláshoz. A já-
tékban az egyenértékűségmeg-
tapasztalása, a könnyed
kapcsolatteremtés élménye
mindkét fél számára alapot
nyújthat egy inkluzív társada-
lomba történő integrációra. A
Tactilis játékok a klasszikus me-
móriajátéknak a hangos/plaszti-
kus adaptációi, lehetőséget és
megoldást kínálnak az integrált
oktatásra. A tervezési folyama-
tokban (alapanyagok, színek,
méretek és formák kiválasztása)
a Vakok állami Intézetének és a
Gyengénlátók általános Iskolájá-
nak diákjai, tanárai és munkatár-
sai is részt vettek. 
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Ünnepélyes tanszékavató
a skanzenben 
Alkalmazott muzeológiai Tanulmányok kihelyezett Tanszék jön
létre a debreceni egyetem Bölcsészettudományi kara és a szent-
endrei szabadtéri Néprajzi múzeum együttműködésében.

A Debreceni Egyetem szenátusa úgy döntött, hogy kihelyezett
tanszéket hoz létre Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
területén és épületeiben „Alkalmazott Muzeológiai Tanulmányok 
Kihelyezett Tanszék” néven. Az új tanszék célja, hogy a magyar mu-
zeológus szakembergárda továbbképzését elősegítse és egyetemi
diploma szerzésére adjon lehetőséget. Ez a szándék megegyezik a
szentendrei Skanzen azon törekvésével, amelyet a Múzeumi oktatási
és Képzési Központ közel másfél évtizedes munkája fémjelez. 
A kihelyezett tanszék avató ünnepségén beszédet mondott 
dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, 
dr. Keményfi róbert tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és dr. Cseri 
Miklós, a Skanzen főigazgatója. 

művésztea makó judittal 
és szabó Tamással

17. alkalommal cserélődtek a szentendrei Városháza polgármesteri
irodáiban a szobákat díszítő műalkotások. A mostani Művészteára
Makó Judit és Szabó Tamás művészházaspár kapott felkérést a szent-
endrei Lakástárlat Alapítványtól, a sorozat szervezőitől, akiknek köz-
reműködésével rendszeresen díszítik szentendrei művészek alkotásai
az irodákat, kihozva így a műveket a műtermekből. A teázás remek
hangulatban telt, szó esett Balázs János cigányfestőről, a reneszánsz-
ról és Michelangelóról, a mártélyi horizontról vagy éppen a Földből
áradó erőről.   
Mindkét alkotó az Iparművészeti Főiskolán végzett. Judit textil, Tamás
üveg szakon, de csak rövid ideig dolgoztak a szakmában. Tamás mun-
kásságáért Derkovits-ösztöndíjat, Tornyai-plakettet és 2000-ben Mun-
kácsy-díjat kapott. Egy éve már, hogy Szentendrére jöttek a Százados
útról, ahol eddig dolgoztak. Judit szereti Budapest nyüzsgését, de úgy
érzi, Szentendre új utat nyit számára.
Judit képein apró mütyűrök, bogarak, óriási színes virágok, slussz-
kulcs, magazin teremtenek különleges világot, és másznak ki alkal-
manként a keretekre is. Zsírkő és alabástrom szobrait a napfény is
színezi.  
Tamás 10 évig a szegedi főiskolán tanított, közben pedig gyűltek mű-
helyében az autonóm szobrok. Most „Újrahasznosított” meghökkentő
ultamarin színre lefestett szobraiból hozott párat, illetve a Műcsarnok
után itt kerültek újra a falakra népi hímzésekkel komponált „Metamor-
fózis” képei.

rózsaszín majális
Napsütés, rózsaszín lufik, rózsaszín borok, rózsaszín frissítők, finom
falatok, zene, beszélgetés, családi programok. A Czóbel parkban 
kockás Piknikre és az i. szentendrei rozé Ünnepre várták a szerve-
zők, a szentendre Barátai egyesület tagjai a szentendreieket május
elsején. A pikniken befolyó adományokkal a szentendrei rászoruló
gyermekek táboroztatását segítik a karitász nyári táborában.

Május 1-jén családok, baráti társaságok, kicsik, nagyok piknikeztek,
sziesztáztak a napsütéses Czóbel parkban. A fákon rózsaszín lufikat,
lampionokat lengetett a tavaszi szél, a pódiumszínpadról zene hallat-
szott, finom sültek illata áradt a levegőben, rózsaszín ruhás gyerekek,
felnőttek a nyugágyakban, a kezekben rózsaszín limonádékkal, rozé-
borokkal töltött poharak, házi pogácsák és sütik a kínáló kosárkákban.
A kis pódiumszínpadon Hegyi Jenő játszott tangóharmonikán, Szczuka
Panka ukulelén és a Vigad Együttes koncertje varázsolta Szentendrére
a Balkán életvidám muzsikáját. A Piknik Portré keretében Török olivér
sportriporter beszélgetett Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel. 
A műsorszámokat Móricz János, a Szentendre Barátai Egyesület 
házigazdája konferálta fel.

A programok között volt izgalmas kötélhúzóverseny a füvön, húzódz-
kodó verseny az utcai fitnesz parkban, lábtenisz meccsek, lehetett cso-
csózni, pingpongozni, focizni, társasjátékokkal játszani, lovagolni vagy
akár rubik-kockát kirakni Mogyorósi Hunor rubik-kocka bajnokkal.
Pap Lajos kőfaragómester műhelytitkaiba avatott be: a vállalkozó 
kedvűek saját házszámtáblát faraghattak maguknak.
A finom sültekről, palacsintáról a Szentendre Barátai Egyesület 
gondoskodott, a Kőhegybor 4 féle rozéborát Hidegkuti Gergő hozta a
piknikre, és este az offline Center épületében rózsaszín borkóstolón
lehetett folytatni a nedűk ízlelgetését.
A majálison részt vettek a Szentendre Gyökerei Baráti Társaság, illetve
a Kossuth Lajos és a Dézsma utcai Nyugdíjas Klub tagjai. Vidám han-
gulatban, finom étellel, itallal és sok beszélgetéssel töltötték a napot,
és vendégeik között köszöntötték városunk polgármesterét és alpol-
gármesterét.
A jó hangulatban töltött nap egyben jó célt is szolgált, hiszen a 
szervezők a pikniken befolyó adományokkal a szentendrei rászoruló
gyermekek táboroztatását segítik a Karitász nyári táborában.
A Szentendrei Karitász 22 éve szervez nyári táborokat rászoruló 
gyermekeknek. A korábbi családi pikniken 250 ezer forintot gyűjtöttek
össze, mely közel 40 táborozó útiköltségét fedezte. Idén is sok 
adomány gyűlt össze, így a rossz anyagi körülmények között élő 
gyermekek is eljuthatnak a Karitász nyári táborába.
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Hangszert 
a kézbe!
Nagy sikerrel zajlott május 2-4. között a
Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban 
a Hangszert a kézbe eseménysora. A 30. ál-
lomásához érkezett országjáró zenei prog-
ramsorozat ezúttal szentendrén várta a
hangszerek és az élmény alapú zenélés iránt
érdeklődőket. 

Az ingyenesen látogatható zenei játszótéren
ki lehetett próbálni az ütőhangszereket, a gi-
tárokat, a billentyűs, népi és klasszikus hang-
szereket, és beleshettünk a stúdiós szek-
ciókba is. Az interaktív hangszerkiállítást a
város iskoláscsoportjai, családok, érdeklődők
látogatták ezen a három napon. 
Bajnai Zsolt, az NKA Hangfoglaló Program
Ideiglenes Kollégiumának vezetője a hang-
szerkiállítás megnyitóján a program elmúlt
éveit összegezte: 
– A Hangfoglaló program éppen egy hét

múlva lesz öt éves. Ebben az öt évben közel 
4 milliárd forintot szántunk a könnyűzene tá-
mogatására. Ezt azért tudtuk megtenni, mert
találtunk olyan településeket, mint például

Szentendrét, ahol nagyon sok olyan zenészt,
szervezőt ismertünk meg, akik fontosnak tart-
ják, hogy a könnyűzene eljusson sokakhoz.
Nemcsak a Hangszert a kézbe kiállítással
kapcsolódhattunk Szentendréhez, hanem az
induló zenekari alprogramunkkal is, melynek
égisze alatt sok zenekarunk lépett fel Szent-
endrén. Nagyon remélem, hogy induló zene-
karainkból még jó néhányan fellépnek itt.
Klubtámogatói alprogramunkban olyan helye-
ket szeretnénk felkarolni, amelyek az élő
könnyűzenét, koncerteket támogatja. Nagy
örömünkre szolgál, hogy Szentendrén ilyen
helyet is találtunk, és bízunk benne, hogy a
Szentendrei Kulturális Központ Barlangjával
továbbra is jó kapcsolatunk lesz. 
Az ünnepélyes megnyitón Tardy-Molnár Anna,
a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője és Vasvári
Csaba, a Szentendrei Teátrum igazgatója
mondott köszöntőt.
Szentendre polgármestere, Verseghi-Nagy
Miklós is rész vett a megnyitón, és nagy öröm-
mel próbálta ki az ütős hangszereket és szin-
tetizátorokat. A megnyitó hangulatát emelte
virtuóz gitárjátékával Benkő Zsolt, aki egyik
előadója volt az eseménysornak.

Zene és költészet
május 24-én, pénteken 18 órától a városháza
dísztermében kerül megrendezésre dömény
krisztián citeraművész szerzői estje, mely-
ben főként versmegzenésítéseket hallhat a
közönség olyan klasszikusoktól, mint például
kosztolányi dezső, de ma élő költők versei-
nek feldolgozása is meg fog szólalni, a költők
jelenlétében! Az esten citerára, fuvolára, zon-
gorára és kamarazenekarokra komponált
művek hangzanak el. Fellépnek a szentendrei
vujicsics Tihamér Zeneiskola és a budakalá-
szi kalász művészeti iskola művésztanárai és
növendékei, valamint debreczeni-kis Helga.

Dömény Krisztián citeraművész és zenetanár
arról vall, milyen kérdésekre keres válaszokat
a zenében, és a zene csatornáján keresztül az
életben:
„A zene, és a zeneszerzés számomra olyan,
mint a szimbólumok: kifejezhetek vele olyan
dolgokat is, melyeket megfogalmazni nehe-

zen tudnék, vagy nem is tudnék. A zenével 
viszont minden frázisban, és az előadó sóha-
jaiban ott lehet a válasz, az a bizonyos érzés,
amit én is érzek, és amit közölni szeretnék a
közönséggel. Mit érzek, mire vágyom, mi va-
rázsol el, mit akarok elvarázsolni. Kimondat-
lanul, vagy egy költő tökéletesre faragott
szavainak adva a zenémet. A citera lelkének
mélyére igyekezve, ami már rengeteg művész
kezében bizonyította, hogy pódiumra való, 
kifejező hangszer. Mi is ezen szorgoskodunk.
Aki eljön a citerás szerzői estemre, egy utazá-
son vesz majd részt – a műsor szerkezete 
„éjféli vándorútra” hívja a vendégeket.
A koncerten tanárok és diákok egyaránt fellép-
nek. Csodás érzés, amikor a darabjaimat 
játsszák mások, és az még csodásabb, amikor
egymás műveit játsszuk el: növendékeim is
írnak darabokat, saját dalokat, amiket örömmel
osztanak meg a közösség többi tagjával. Talán
ebben is rejlik a lelkesedés: mindenki fontos-
nak tartja a másikat, a másik gondolatait.”

Dömény Krisztián citeraestjén 
közreműködnek:
– Csenki Zalán, koboz
– Debreczeni-Kis Helga, hegedű, citera
– Harmónia Fuvola- és Citerazenekar
– A Kalász Művészeti Iskola népi énekes nö-

vendékei
– Őri Beatrix Katalin, zongora
– Sasvári Borbála, ének
– Várai áron, ének
– Vonóstrió: Holló Judit, Négyessy Katalin,

Zakar Katalin

jótékonysági bor- és jazzvacsorát ren-
deznek a levente Alapítvány szervezésé-
ben 2019. május 18-án, szombaton a
városháza dísztermében. A jótékony célú,
népszerű programot idén harmadik alka-
lommal rendezik meg. 

A Városháza dísztermében gondosan
megterített asztalok várják majd a vendé-
geket a Bor- és jazzvacsorára. A remek
menüsort a Mjam vendéglő séfje, tulajdo-
nosa, oscar állította össze, a nemes nedű-
ket a Nemes Nedűk Borszaküzlet és a
Streit-Zagonyi Pincészet biztosítja. A jó
hangulatról a kiváló együttes, a Jazz2Day
gondoskodik. Az esten értékes tombola-
nyereményeket sorsolnak ki.

A tragikusan fiatalon elhunyt tehetség, 
Fű Levente emlékére létrehozott Alapít-
vány a hagyományos Levente Gálán adja
át a Levente-díjakat, melynek összegét
hangszer- vagy kottavásárlásra fordíthat-
ják a nyertesek.

Jegyek 14 990 Ft-ért vásárolhatók 
a Nemes Nedűk Borszaküzletben 
és a Tourinform Irodában.

További információ és helyfoglalás: 
Facebook – Levente Alapítvány

Nyílt napok és hangszerbemutató a zeneiskolában
Kedves leendő zeneiskolások! A Vujicsics Tihamér Zeneiskola szeretettel vár benneteket 

a 2019. május 31-én és június 4-én megrendezendő nyílt napokra, 15:00-18:00 óráig, 
valamint a 2019. június 5-én tartandó hangszerbemutató koncertjére 17:30-tól.

A nyílt napokon lehetőségetek lesz a hangszerek megtekintésére és kipróbálására, 
a koncerten pedig meghallgathatjátok a hangszerek hangját, 

valamint egy kis meglepetéssel is készülünk számotokra.
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iComos-díjat kapott 
oltai Péter építész
Az iComos magyar Nemzeti Bizottsága 2006-ban elhatározta, hogy
évente diplomával jutalmazza az általa legkiválóbbnak ítélt, három
évnél nem régebben befejezett műemléki helyreállításokat. 2019. áp-
rilis 25-én, a Nemzetközi műemléki világnapon az iComos magyar
Nemzeti Bizottsága iComos-díjban részesítette a gacsályi reformá-
tus templom helyreállítását, amely gondos kutatáson alapult, meg-
őrizte a száz éve lezajlott felújítás értékeit is, és belső kialakítása új
egységet hozott létre az újonnan feltárt és megőrzött részletek fel-

használásával. A helyreállítás tervezője oltai
Péter szentendrei építész-tervező volt. 

Gacsály temploma a 14. század elején egyha-
jós épület volt, a 16. század második felében
– a megtartott románkori toronyhoz – a koráb-
binál tágasabb templom épült. Ebbe a temp-
lomba készült a ma is meglévő reneszánsz
pasztofórium is. Az 1717-es tatár betörés kö-
vetkeztében a templom megsérült, és csak
1759-re építették újjá. Az 1902 és 1911 közti
felújítást a Műemlékek országos Bizottsága
végeztette Sztehlo ottó tervei szerint. 
A legújabb helyreállítás építésztervezője oltai

Péter volt. Ez a felújítás tiszteletben tartotta a száz évvel ezelőtt kiala-
kult képet, ugyanakkor több korábbi részlet is bemutathatóvá vált. A
falakon felületkövető vékony vakolat készült, amely olvashatóvá teszi
a régebbi periódusok nyomait. A déli falon lehetővé vált egy gótikus
ablak bemutatása. A belsőben új téglaburkolat készült, a karzat alatt
visszaállt az egykori padlószint, a födém egykori szintjére emelkedett
fel. Az eredetileg 172 táblából álló, 1759-ben készült mennyezetből az
1900-as évek legelejének helyreállítása során 72-t sikerült megőrizni.
1960-ban a mennyezetet bevakolták, a mostani helyreállításkor már
csak 46 kazetta volt megtartható, amelyeket szellemes módon foglal-
tak bele az új kazettás mennyezetbe. 
Az ICoMoS-díjat mindig egy-egy helyreállítás folyamata és eredménye
kapja, értelemszerűen az összes közreműködő. Ebben az esetben
azonban a tervező, oltai Péter külön kiemelendő. Még a 80-as években
került kapcsolatba Szabolcs-Szatmár megyével az oMF műemlék-fel-
ügyelőjeként, később tervezőként. Azóta a hazai műemlékvédelemben
igen sok minden megváltozott, de oltai Péter folyamatos építészeti és
belsőépítészeti tervezői munkájának minősége nem. Több mint har-
minc éve tervezi középkori eredetű református templomok helyreállí-
tását, folytatva az oMF legjobb ilyen hagyományait. Az alapos
kutatáson alapuló helyreállításokat az épületek történetének bemuta-
tása, biztos ízlés, mértéktartó hozzáállás és egyéni hangú építészeti
invenció jellemzi. Többek közt Papos, Piricse és Lónya, az Európa
Nostra-díjas Sonkád, Márokpapi és Vámosoroszi templomai mind oltai
Péter tevékenységét dicsérik. 

sZeNTeNdrei sZomsZédAiNk
volTAk 1944-ig
„A szentendrei zsidók elszállítása és ezzel kapcsolatban a pénzügyőri
hatóság által foganatosított leltározás szerint megállapítást nyert, hogy
dr. Krammer Margit zsidó fogorvos lakásán nem volt feltalálható a ne-
vezettnek köztudomás szerint tulajdonát képező 1 perzsa bunda és két
kék rókája. Miután annak a gyanúja látszik fennforogni, hogy ezeket
nevezett valakinek megőrzésre eltávozása előtt kiadta, felkutatása ér-
dekében megkeresem a rendőrkapitányságot azzal, hogy nyomozásá-
nak eredményét velem közölni szíveskedjék.” (Polgármester, augusztus
2.) forrás: Szentendre város (Tanácsának) polgármesterének iratai
(MNL PML V.373.b) 1944. évi iratai.
„A szentendrei zsidók elszállításakor a m. királyi csendőrség által őri-
zetbe vett és a város hatóságának átadott, 100.000 pengőben becsült
értékről a Budapest vidéki m. királyi pénzügyigazgatóság kiküldöttek
részére történt átadáskor felvett leltár”-ból részlet:
Tihanyi János (13 éves): 1 nikkel karóra, 1 régi orosz pénz, 119 P 62
készpénz, óvári György (15 éves): 1 ezüst gyufatartó, 1 nikkel karóra,
1 piros köves, állítólag arany gyűrű, Dr. Krámmer Margit: 1 töltőtoll, 
1 ezüst púderdoboz, 1 ezüst férfi zsebóra, 1 ezüst kávéskanál, 2 db
Bszkrt váltójegy, 448.38 P készpénz (június 30.)
forrás: : MNL PML V.373.b. 4776/1944. a deportálásakor lefoglalt ér-
tékek iratszáma:  MNL PML V.373.b. 4961/1944. 

SZENTENDrEI ZSIDó HITKÖZSéG

MEGHÍVó

emlékezés  
a 75 éve bekövetkezett magyarországi holokausztra
helyszín: Szentendre, Petőfi utcai volt zsidó iskola

időpont: 2019. május 24. péntek, 16.00

koszorúzás
a Szentendre és környékéről elhurcolt és megölt

zsidó szomszédainkra emlékezve
helyszín: Szántó Emlék és Zsidó Imaház 

Szentendre, Alkotmány u. 3. 
időpont: 2019. május 24. péntek, 17.00

Az áldozatok nevének felolvasása
Szombat fogadás

AZ áLDoZAToK NEVéNEK FELoLVASáSárA 
JELENTEKEZŐKET

VárUNK 
az info@mizbtszentendre.hu email címen.

ének az esőben
AZ Ariel éNekes CsoPorT sZeNTeNdréN

május 9-én szentendrére látogatott a magyar izraeli
Baráti Társaság szentendre dunakanyar kulturális
egyesület szervezésében az izraeli Ariel városból az
Ariel énekes csoport.  Az együttes a május 9-i európa
Nap apropóján, a ii. világháború utáni békekötésre em-
lékezve utazik és koncertezik európában. A társulat
vezetőjét, Ariel város kultúrközpontjának igazgatóját
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester és vajda
jános, a magyar izraeli Baráti Társaság vezetője fo-
gadta.

A hat fiatal énekesből álló együttes hagyományos és mai izraeli dalokat ad elő programjában. Első fellépésük érkezésük délutánján, a Fő téren
volt, sajnos nem túl napfényes időben, mégis vidám hangulatban. A koncerten városunk polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós köszöntötte a fi-
atalokat. A második nap délelőttjén a Móricz Gimnázium aulájában énekeltek – meglepetésként a diákoknak. 
Az együttes a Városi Vendégházban töltött egy éjszakát, utána folytatta útját következő koncerthelyszínére, Temesvárra. A körút további állo-
másai: Arad, Belgrád, majd Budapest. 
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ArT CAPITAL 2019

régi és
új álmok
Az Art Capital Kelet-Közép-Eu-
rópa legnagyobb képzőművé-
szeti fesztiválja, amelynek idén
negyedik alkalommal ad ott-
hont Szentendre. Az idei feszti-
vál címe: régi és új álmok.
Szentendre belvárosában most
19 tematikusan kapcsolódó ki-
állítás, ezekhez kapcsolódóan
pedig 52 önálló program várja
a látogatókat.

A vernisszázs kiemelt 
programjai

MEGNyITó

régi és új álmok
2019. május 25. 18:00
Fő tér

A vendégeket üdvözli:
Gulyás Gábor múzeumigaz-
gató, az Art Capital főkurátora

Köszöntőt mond:
Gyürk Dorottya, Szentendre
kulturális alpolgármestere

Megnyitja:
feLugossy László képzőmű-
vész, költő

Közreműködik:
Karácsony János gitáros, 
énekes

TárLATVEZETéSEK

2019. május 26.
15:00 Ferenczy Múzeum
Gulyás Gábor kurátori tárlatve-
zetése a Magyar szürrealizmus
című kiállításon.

16:00 MűvészetMalom
Boros Lili kurátori tárlatveze-
tése Dmitrij Kavarga Anyag és
test. Mérgező antropocentriz-
mus című kiállításán.

17:00 Vajda Múzeum
Kigyós Fruzsina kurátori tárlat-
vezetése Lukáš Musil Szelle-
mek című kiállításán.

18:00 Vajda Múzeum
Bodonyi Emőke kurátori tárlat-
vezetése Halász Péter Tamás
Tripod című kiállításán.

2019. május 29.
17:00 Barcsay Múzeum

Kistamás László űrkutató rend-
hagyó tárlatvezetése Florin
Ştefan Morpheus című kiállítá-
sán.

2019. május 30.
17:00 ámos Imre – Anna Mar-
git Emlékmúzeum
Schneller János kurátori tárlat-
vezetése a Paradise City című
kiállításon.

2019. május 31.
17:00 MűvészetMalom
Nagy Kriszta Tereskova x-T tár-
latvezetése a Csipke rózsika
halott című kiállításon.

2019. június 1.
16:00 MűvészetMalom
Fabricius Gábor író, filmren-
dező rendhagyó tárlatvezetése
Eva Schlegel un-limited című
kiállításán.

SZÍNHáZ

Az Art Capital és a Laborato-
rium Animae Műhely bemu-
tatja:

Madách Imre 
AZ EMBEr TrAGéDIáJA
NAGyrAVáGy TÖBB réSZBEN

Játsszák: 
Béres Miklós, Fekete Edda,
Horváth Julianna, Mészáros
Márton, Nagyabonyi Emese,
Nagyhegyesi Zoltán, Szacsvai
István, Tóth Szilvia Lilla, Vere-
bes Andrea, Vincze Erika

Dramaturg:
Bíró Bence, oláh Tamás

Zeneszerző:
Bartók György

Zene:
Monarchia Vonósnégyes, 
Bartók György

Filmrendező:
Nagy Bianka

operatőr:
F. Tóth Márton

A rendező munkatársa, 
irodalmi munkatárs:
Ernyei Bea

rendezőasszisztens:
Molnár Dávid Márk, Tóth Szilvia
Lilla

Ügyelő:
révész Margit

Grafika:
Erdélyi Sarolta ágnes

rendező:
Sardar Tagirovsky

Nyilvános próbák:
2019. május 8. 16:00; május
19. 16.00; május 20. 16:00;
május 22. 16:00
(regisztrálást követően ingye-
nesen megtekinthetők.)

Nyilvános főpróba:
2019. május 21. 16:00

Bemutató:
2019. május 25. 19:00

További előadások:
2019. május 26. 16:00; június
10. 16:00; június 13. 16:00; au-
gusztus 30. 16:00; augusztus
31. 16:00; szeptember 1.
16:00; szeptember 6. 16:00;
szeptember 7. 16:00; szeptem-
ber 8. 16:00

Helyszín:
Ferenczy Múzeum (Szent-
endre, Kossuth Lajos utca 5.)

Az előadás megtekintése 18
éven aluliak számára nem
ajánlott.

Jegyár: 2900 Ft (egységesen)
FMC- vagy AC-bérlettel az elő-
adás ingyenesen tekinthető
meg, de a férőhelyek korláto-
zott száma miatt regisztrálni
szükséges (regisztracio@mu-
zeumicentrum.hu).

FILM

álom-filmek a Fő téren
(ingyenes vetítések)

2019. május 23. (-1. nap)

12:00
Fábri Zoltán
HANNIBáL TANár Úr 
(1957) (kh:12) 90’

13:30
Dér András
SZIBérIAI Nyár
(1989) (kh nélkül) 16’

14:00
Pólik József
éLETEM LEGroSSZABB
NAPJA 
(2017) (kh nélkül) 96’

15:30
Michel Gondry
TAJTéKoS NAPoK
(2013) (kh:12) 125’

18:00
reisz Gábor
roSSZ VErSEK 
(2018) (kh:12) 97’

19:40
Molvay Norbert
JÖVŐ SZErDáN
(2018) 13’

20:00
Lengyel Balázs
LAJKó – CIGáNy AZ űrBEN
(2018) (kh:16) 90’

2019. május 24. (0. nap)

11:00
P. J. Hogan
PáN PéTEr
(2003) (kh:12) 113’

13:00
Kapronczai Erika – Koncz
Linda – Muhi András – Muhi
András Pires – Muhi Klára –
Muhi Zsófia – révész Bálint
DrEAMPIrE
(2014) 45’

14:00
Huszárik Zoltán
SZINDBáD
(1971) (kh:12) 90’

15:30
Szabó István
TűZoLTó UTCA 25.
(1973) (kh:12) 90’

17:00
Gál László
ErDEI áLoM
(2015) 21’

18:00
Ujj Mészáros Károly
LIZA, A róKATÜNDér
(2015) (kh:12) 98’

19:45
Christopher Nolan
ErEDET
(2010) (kh:12) 142’

2019. május 25.

10:00
Hayao Miyazaki
VáNDorLó PALoTA 
(2004) (kh:12) 119’

14:45
Fliegauf Benedek
rENGETEG
(2003) (kh:16) 95’

16:20
Erdély Miklós
áLoMMáSoLAToK 
(1977) 93’

19:30
Akira Kuroszava
áLMoK 
(1990) (kh:12) 115’

2019. május 26.
10:00
Katkics Ilona
TÜNDér LALA 
(1981) (kn) 81’

11:30
Tim Burton
ALICE CSoDAorSZáGBAN
(2010) (kh:12) 101’

13:30
rózsa János
1/2 áLoM
(1990) (kh:16) 86’

15:30
Andrej Tarkovszkij
TÜKÖr 
(1975) 108’

17:30
Enyedi Ildikó
TESTrŐL éS LéLEKrŐL
(2017) (kh:16) 116’

19:30
Jeles András
áLoMBrIGáD
(1989) 100’

SZéPIroDALoM

álom-párok
élő irodalmi magazin
Sorozatszerkesztő: Keresztury
Tibor

2019. május 27. 18:00
Ferenczy Múzeum
Szálinger Balázs – Szűcs
Krisztián

2019. május 28. 18:00
Ferenczy Múzeum
Darvasi László – Darvasi áron

2019. május 29. 18:00
Ferenczy Múzeum
Cserna Szabó András – Darida
Benedek

2019. május 30. 18:00
Ferenczy Múzeum
Zalán Tibor – Huzella Péter

2019. május 31. 18:00
Ferenczy Múzeum
Szőcs Géza – Szőcs Anna
Júlia

2019. június 1. 16:00
Ferenczy Múzeum
Takács Zsuzsa – Jánossy
Lajos

HATLéPéS
Juhász Anna irodalmi szalonja

2019. június 1. 18:00
Ferenczy Múzeum
áLoM
Juhász Anna beszélgetőtársa
Gulyás Gábor, a Magyar szürre-
alizmus című kiállítás kurátora.
Közreműködnek: Petrik Andrea
és Keresztes Tamás színművé-
szek, Barabás Lőrinc dzsessz-
trombitás.
A programon való részvétel re-
gisztrációhoz kötött: regisztra-
cio@muzeumicentrum.hu

MÚZEUMPEDAGóGIA

2019. május 26. 13.30–16:00
Szentendrei Képtár
Sétával egybekötött tárlatveze-
tés kisgyermekes családoknak
több tárlat érintésével, befeje-
zésképpen Babos Zsili képző-
művész workshopja az ámos
Imre – Anna Margit Emlékmú-
zeumban.

2019. június 1. 10.30–15:00
Barcsay Múzeum
GyErEKKéZZEL 4.0. – A Bá-
NáTI SVEráK MÚZEUMPEDA-
GóGIAI ProGrAM ALKoTáSAI
– megnyitó.
MESéK, VErSEK, ZENéK. 
Közreműködnek: Finy Petra író,
Farkas Vera művészetterape-
uta, Szirmai Viktória óvodape-
dagógus, György Gabriella és
Csillag Edina múzeumpedagó-
gus.

További részletek a webolda-
lon: www.artcapital.hu
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Programok
kiállíTás

Ferenczy Múzeumi Centrum

ArT CAPiTAl 2019
Programok a 17. oldalon!

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

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚjrAGoNdolT CZÓBel 4.0
rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás
Megtekinthető 2020. április 12-ig
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.
érZékeNy Terek
Kiállítás akadály nélkül
Az inkluzív, képző- és iparművészeti al-
kotásokat bemutató kiállításon azok is
megismerhetik a művészet világát, akik-
nek értelmi vagy testi hátrányuk miatt
kevésbé nyílik erre lehetőségük. A tárlat
a megértési nehézséggel élőket, a lá-
tássérülteket és a mozgássérülteket is
megszólítja, egyszerre szólva hozzájuk
és róluk; és a műveken keresztül a tár-
sadalom egészének küld üzenetet.
Megtekinthető június 3-ig

Városháza 
díszterem
Városház tér 3.
„AZ éN HŐsöm”
A 2019 - Kucsera Ferenc Emlékév Szen-
tendre 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 váloga-
tást a kis kiállítás 
Nyitva: szombat és vasárnap 12.00–
17.00
A belépés ingyenes

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTi ABkAroviCs BélA FesTŐ-
mŰvésZ emlékkiállíTásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Művelődési Ház
Dunabogdány
Kossuth Lajos út 93.
ÚToN-ÚTFéleN
Az Ikon Csoport Szentendrei Szépmű-
vészeti 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

Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
Péter-Pál utca 6.
május 18. szombat 18:00
vAjdA111
A Vajda Lajos Stúdió tagjainak kiállítása
Vajda Lajos születésének 111. évfordu-
lója alkalmából
Megnyitja: Bodonyi Emőke művészet-
történész
Kiállítók: Aknay János, Almási Gertrud,
Baskai József, Balogh István Vilmos,
Benkovits Balázs, Bereznai Péter,
Csontó Lajos, Deim Balázs, Deim Péter,
drMáriás, Gosztola Gábor, Győrffy Sán-
dor, Holdas György, Krizbai Sándor, 
FeLugossy László, Margit Szabolcs,
Molnár ágnes éva, Nagy Barbara, 
Pacsika rudolf, Sz. Varga ágnes Kabó,
Szirtes János, Szolnoki József, 
Szurcsik József, Tóth István, Vincze
ottó, ef Zámbó István
Koncert: Kambodzsai road Movie, 
orgazmo Postmortem
Dj: Popdavec
Büfé: Pótkulcs Szentendre
Megtekinthető  június 9-ig,
péntek, szombat, vasárnap, 14:00-
18:00, Szentendre, Péter Pál utca 6.
A kiállítás része az ArtCapital 2019
programsorozatnak.

ELŐADáS

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

május 17. péntek 18.00
AZ emBer isTeNi dimeNZiÓjA
Bíró Lajos könyvbemutató előadása

május 24. péntek 18.00
sZAmuely köZTŐl 
A vorosilov ÚTiG
Meddig kell várnunk a kommunista ut-
canevek eltörlésére?
Hetzmann róbert, a Magyar Patrióták
Közössége elnökének előadása

május 31. péntek 18.00
merŐ NyelvésZeT, 
vAGy Nyelv-mérŐ
Zinner Zoltán mérnök-közgazdász elő-
adása

DMH Barlang
Duna korzó 18.

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, hosszú-
nyakú tambura, koboz, ének
Zimber Ferenc – cimbalom, magyar
duda
Szabó Csobán Gergő – bőgő, gardony,
ének
Belépő: 800 Ft

május 17. péntek 21.00
A kisTeHéN ZeNekAr koNCerTje 
A koncerten a legújabb albumuk, a Bo-
csánat 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, táncot tanít: Halászi Lehel
Zenészek:
Halászi Lehel – furulya
Donkó Mária – koboz
Jakabfi Balázs – dob
Lelkes András – bőgő
Belépő: 1000 Ft

május 24. péntek 21.00
ANToNiA vAi
Költői soul. Drámai folk
A svéd-magyar énekesnő és dalszerző
idén májusban tér vissza hazánkba, így
a szentendrei koncertje az idei év egyik
első hazai fellépése lesz. Sok újdon-
ságra számíthat, aki jegyet vált!
Belépő: 800 Ft

május 26. vasárnap 20.00
live THe reCord: 
TiTokZATosTelePesek
Barnás Máté – bass
Lois Viktor Jr – sample, scratch
Méhes Márton – drums
Szűcs Marcell – keys, effects
Vaszkó Zsolt – lead bass, effects
vendég: Pantali Lőrinc – szaxofon

ZENE

Városháza
Városház tér 3.
május 24. péntek 18.00
döméNy krisZTiáN CiTerás 
sZerZŐi esT
Az esten citerára, fuvolára, zongorára és
különböző felállású kamarazenekarokra
komponált műveket hallhat a közönség!
Fellépnek a szentendrei Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskola és a budakalászi Kalász
Művészeti Iskola művésztanárai és nö-
vendékei, valamint Debreczeni-Kis
Helga. Az esten bemutatásra kerülnek
Simon Lehel Alpár és Kugler Viktor ze-
névé tett versei.

Péter-Pál templom
Kucsera Ferenc utca 1.
május 26. vasárnap 19:30
vedres CsABA: sZeNT BerNA-
deTT-mise ŐsBemuTATÓ
Közreműködik a Magyar Örökség-díjas
Budapesti Kórus (karigazgató: Uzsaly
Bence András); a Monarchia Kamaraze-
nekar (koncertmester: Schuster And-
rea); vezényel: Uzsaly Bence András
A belépés ingyenes, a rendezők adomá-
nyokat szívesen fogadnak

SéTA

Tematikus séták a Tourinform iroda
szervezésében 2019-ben is!
A Múzeumok Nemzetközi világnapja al-
kalmából…
május 18. szombat 16:00
A mŰvésZeT eGy másik sZeleTe
Bepillantás kisebb galériákba, magán-
gyűjteményekbe
Találkozó pont: Tourinform Iroda
(Dumtsa Jenő utca 22.)
részvételi díj: 1500 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt a sétára elő-
zetes regisztráció ajánlott, melyet a +36
26 317-965-ös telefonszámon vagy a
tdm@szentendre.hu címen tehet meg
bárki, a kiválasztott séta nevének és a
jelentkező elérhetőségi adatainak meg-
adásával.
Maximum létszám 25 fő.

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 

május 13. hétfő 
16.15 A VÖrÖS ÜGyNÖK (101’) (16) fő-
szereplő: 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 hu-
morú fr.vígjáték
május 14. kedd
16.30 KéT LéPéS TáVoLSáG (116’) (12)
Stella és Will szívszorító szerelmi törté-
nete
18.30 MIUTáN (113’) (16) – CINEBooK
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 SArKVIDéK (97’) (12) Mennyi a
túlélési esély a jégmezőkön?

május 15. szerda
16.00 MIA éS A FEHér oroSZLáN
(98’) (12)
17.45 TIED A VILáG (95’)(16) f: Isabella
Adjani, Vincent Cassell -fergeteges hu-
morú fr.vígjáték
19.30 CSALó CSAJoK (93’) (12) f:  Anne
Hathaway és rebel Wilson

kiállíTás

elŐAdás

város-séTA

koNCerT

moZi
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május 16. csütörtök
15.00 UNDIPoFIK (89’) (knE)
16.35 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12)
18.25 éTEr (118’) (16) Krzysztof Za-
nussi filmje  
20.25 JoHN WICK: 3.FELVoNáS- PArA-
BELLUM (130’) (16E)f: Keanu reeves

május 17. péntek
16.10 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12)
18.00 SZErETLEK, MINT áLLAT!
(97’)(18)   -Novák Erik filmje
19.45 JoHN WICK: 3.FELVoNáS- PA-

rABELLUM (130’) (16E)f: Keanu reeves

május 18. szombat
14.00 UNDIPoFIK (89’) (knE)
15.35 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12) 
18.00 BEVEZETéS A FILMMűVé-
SZETBE III. Prónai Csaba előadássoro-
zata
17.25 ErDEI BoSZorKáNy-TűZPróBA
(90’) (12)
19.05 SZÍVEK KIráLyNŐJE (126’) (18)
dán-svéd film

május 19. vasárnap
10.00 MoZIBAZár
13.00 UNDIPoFIK (89’) (knE)
14.35 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12)
16.25 ErDEI BoSZorKáNy-TűZPróBA
(90’) (12)
18.05 SZÍVEK KIráLyNŐJE (126’) (18)
dán-svéd film
20.15 TIED A VILáG (94’)(16) f: Isabella
Adjani, Vincent Cassell -fergeteges hu-
morú fr.vígjáték

május 20. hétfő 
16.00 éTEr (118’) (16) Krzysztof Za-
nussi filmje  
18.05 KéT LéPéS TáVoLSáG (116’) (12)
Stella és Will szívszorító szerelmi törté-
nete
20.05 SZÍVEK KIráLyNŐJE (126’) (18)
dán-svéd film

május   21. kedd
16.15 SZÍVEK KIráLyNŐJE (126’) (18)
18.30 DoNyECI TÖrTéNETEK (110’)
(16) - LéLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.25 éTEr (118’) (16) Krzysztof Za-
nussi filmje  

május 22. szerda
16.00 MIA éS A FEHér oroSZLáN
(98’) (12)
17.45 SZÍVEK KIráLyNŐJE (126’) (18)
dán-svéd film
20.00 KéT LéPéS TáVoLSáG (116’) (12)
Stella és Will szívszorító szerelmi törté-
nete

május 23. csütörtök
16.00 UNDIPoFIK (89’) (knE)
17.35 FáJDALoM éS DICSŐSéG (113’)
(12E) f: Antonio Banderas Pedro Almo-
dovar filmje
19.00 PALyoV PéTEr képzőművész ki-
állításmegnyitója
19.35 áTKoZoTTUL VESZETT, SoKKo-
LóAN GoNoSZ éS HITVáNy (108’)
(16)Ted Bundy története
orSZáGoS TErMéSZET-éS KÖrNyE-
ZETVéDELMI FILMNAPoK május 24-
26-ig -A filmnapok vetítésein,
programjain való részvétel díjmentes-

május 24. péntek 
9.00 HA ELFoGy A VÍZ (40’) r: Xantus
áron (A vetítést követően beszélgetés)
10.30 HArC A SArKVIDéKérT (27’) (A
vetítést követően beszélgetés)
14.00 ENKAI FIAI (60’) r: Nacho ruiz ri-
zaldos - Film a vadvilág szerelmeseinek
15.45 UNDIPoFIK (89’) (knE)
17.25 SZéKELy FÜVESKÖNyV (29’)
Szarka Sándor filmje
18.00 A DUNAKArNyAr éS A SZENT-
ENDrEI-SZIGET TITKAI (26’) r: Zajti Ba-
lázs
éLETEM A DUNA (53’) r: Braňo Molnár
(A vetítések után beszélgetés)
19.30 áTKoZoTTUL VESZETT, SoKKo-
LóAN GoNoSZ éS HITVáNy (108’) (16)
Ted Bundy története

május 25. szombat
14.00 HAMUPIPŐKE éS AZ ELVArá-
ZSoLT HErCEG (87’) (6)
15.35 PáPUA ÚJ-GUINEárA EMLé-
KEZVE (60’) r: Paolo Sodi
16.40 oZoNEUTAZáS- SZENEGáL (45’)
rendező: Bárány róbert 
17.30 ALADDIN (130’) (6E)  élőszerep-
lős kalandfilm
19.50 FáJDALoM éS DICSŐSéG (113’)
(12E) f: Antonio Banderas Pedro Almo-
dovar filmje

május 26. vasárnap
13.00 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12)
14.50 ALADDIN (130’) (6E) élőszereplős
kalandfilm
17.05 PINGVINEK TAVASZA (15’) r:
Mario Nardin
A FÖLD NéLKÜLI KIráLyNŐ (70’) r: As-
geir Helgestad
18.35 A GyErMEK (90’) (16) ír horror
film
20.15 áTKoZoTTUL VESZETT, SoKKo-
LóAN GoNoSZ éS HITVáNy (108’)
(16)Ted Bundy története

május 27. hétfő 
16.30 éTEr (118’) (16) Krzysztof Za-
nussi filmje  
18.00 HoMáLyBóL A FéNyrE – Török
Katalin előadássorozata
18.30 FáJDALoM éS DICSŐSéG (113’)
(12E) f: Antonio Banderas Pedro Almo-
dovar filmje

május 28. kedd
16.30 FáJDALoM éS DICSŐSéG (113’)
(12E)f: Antonio Banderas,  Pedro Almo-
dovar filmje
18.30 GyÚJToGATóK (148’) (16) - CI-
NEBooK SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)
21.05 KéT LéPéS TáVoLSáG (116’) (12)
Stella és Will szívszorító szerelmi törté-
nete

május 29. szerda
18.00 SZÍVEK KIráLyNŐJE (126’) (18)
dán-svéd film
20.15 áTKoZoTTUL VESZETT, SoKKo-
LóAN GoNoSZ éS HITVáNy (108’)
(16)Ted Bundy története
KErESZTéNy FILMNAPoK május 30-
június 2-ig 

május 30. csütörtök  
16.15 QUo VADIS SoroZAT: VALLoMá-
SoK éS VárAKoZáSoK AZ ÚJ éVEZ-
rED KÜSZÖBéN (60’)
17.30 FErENC PáPA-EGy HITELES
EMBEr (96’) (12)-utána beszélgetés a
nagyteremben

20.05 SZErETET NéLKÜL (127’) (16)
Cannes- a zsűri díja 2018.

május 31. péntek
16.50 EGy NŐ FoGSáGBAN (89’) (12)
Tuza-ritter Bernadett filmje
18.30 SZErZETESNEK áLLTAM (61’) -
utána beszélgetés
19.40  A SZAVAK ErEJE (91’)(12E) f:
Bill Nighy és Sam riley

június 1. szombat
14.10 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12)
16.05 A CSoDáLAToS FIÚ (112’)(16)-
utána beszélgetés
18.00 MűVéSZET TEMPLoMAI: LEo-
NArDo 500 (90’) (12)

19.35 FáJDALoM éS DICSŐSéG (113’)
(12E)f: Antonio Banderas,  Pedro Almo-
dovar filmje

június 2. vasárnap
14.05 PoKéMoN-PIKACHU, A DETEK-
TÍV (104’) (12)
16.00 A FEGyHáZLELKéSZ (67’) Varga
ágota filmje -utána beszélgetés
17.15 MűVéSZET TEMPLoMAI: LEo-
NArDo 500 (90’)(12)
19.00 INTErJÚ ISTENNEL (97’) (12)

június 3. hétfő 
16.00 A SZAVAK ErEJE (91’)(12E)
17.35 MANTA rAy (105’) (12)
19.35 DoMINó (89’)  Brian de Palma
krimije
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Petrás-kerámiák
szentendrén is
olyan kiállítás-megnyitó részesei lehettünk május 3-án a Görög utcai
montázs üzletben, amely minden jelenlévőt mélyen megérintett. ver-
sek, énekek, művészi kerámiák – ajándék és felüdülés volt a szívnek
és a léleknek. Petrás mária ars poeticája – „istentől kapott feladatom,
hogy azt a szépséget, amit a mi kicsi népünk jelent, elmondjam, fő-
ként a kerámián és énekhangon keresztül" – ezen az estén maradék-
talanul megvalósult.

Az üzlet vezetője, Csordás Melinda két évvel ezelőtt ismerkedett meg
Petrás Máriával. Az alkotásait már korábban is ismerte és nagyon tet-
szettek neki, de a személyes kapcsolat után jött az ötlet, hogy üzleté-
ben is bemutassa Mária művészetét. Sőt nemcsak az övét, hiszen
lánya, Petrás Alina kerámiái is megtekinthetőek és megvásárolhatóak. 
A Montázs Ajándékbolt, melynek elnevezése is arra utal, hogy több mű-
vészeti ág alkotásait mutatják be – vannak festmények, ékszerek, ke-
rámiák –, idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. Másfél évvel
ezelőtt költöztek a műemlék épületbe, melyhez kiválóan illeszkedik az
üzlet kínálata – különösen most, a szakralitás és néphagyomány ihlette
kerámiákkal kiegészülve.
A megnyitón a szemet gyönyörködtető kerámiák hangulatához illő ver-
seket választott és mondott el Csiffáry Gabriella történész, író. Kányádi
Sándor és reményik Sándor versei után pedig Petrás Mária és Alina
hangjában gyönyörködhettek a jelenlévők, akik balladát és gregorián
éneket adtak elő. A megnyitó végén Csordás Zoltán saját versét
mondta el a tavaszról és az újjászületésről.

A kis kiállítást Csordás Magdolna nyitotta meg, az alábbiakban tőle
idézünk:
Nagyon fontos állomáshoz érkeztünk Petrás Mária és Petrás Alina al-
kotásainak bemutatójával. Szeretnénk hozzájárulni, hogy művészetük
még nagyobb teret kapjon, még többen ismerjék meg alkotásaikat, és
ezzel is erősítsük Szentendre művészeti hírnevét.
Mária munkásságát méltatnám néhány gondolattal. Mária népdaléne-
kes, keramikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Jellegze-

tes kerámiáit számtalan kiállításon csodálhatták már meg az érdeklő-
dők bel- és külföldön egyaránt. Elsősorban figurális kerámiákat készít.
Biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái és
énekei elevenednek meg. Népművészeti motívumokkal átszőtt alkotá-
sai meghittséget, líraiságot sugároznak. „Zsoltárok ezek az alkotások,
a földről az égnek szóló szent imák, az égből a földre megváltást hozó
kegyelmek” – vallja Dávid Katalin művészettörténész. Népdalénekes-
ként pedig ősi erővel szólaltatja meg a magyar énekkincs gazdagon dí-
szített, legrégibb stílusú dallamait.
Művészetét több kitüntetéssel ismerték el. 2006-ban a Szervátiusz
Jenő-díjat és még abban az évben a Magyar Művészetért díjat vehette
át. 2013-ban Népművészet és közművelődés kategóriában megkapta
a Prima Primissima-díjat, és még abban az évben a Párhuzamos Kul-
túráért díjat. 2016-ban Magyar Örökség díjat, ez év március 15-én pedig
a Magyar érdemrend Tisztikeresztjét vehette át.
Mária tehetségét Alina is örökölte, és nemcsak a szép hangját, hanem
fantasztikus kézügyességét is. édesanyja műhelyében tanul, dolgozik
és alkot. édesanyja figurális kompozícióival ellentétben ő nem mintáz
emberi alakokat. Alapformái, a szívalak, levél- és tulipánalakzatok vagy
éppen olyan körformák, amik magukon viselik a tulipánvirágos életfá-
kat. A magyar népművészet tiszta forrásából merít, de nemcsak ha-
gyományos módon, hanem megújítva és a saját képére is formálva azt. 

Bolondballagás
a Fő téren
sok helyen hagyomány, hogy a végzős diákok
lazább, szórakoztató formában is búcsút in-
tenek a diákéveknek, és elköszönnek nem-

csak a középiskolájuktól, hanem a várostól is.
erről szól a ballagási ceremóniát megelőző
bolondballagás, és talán még arról is, hogy a
nevetéssel és bolondozással feloldják a kö-
vetkező napok feszültségeit, az érettségitől
való félelmet.

Korábban Szentendrén is hagyomány volt,
hogy a bolondballagás keretében a diákok a

Fő térre vonultak, ahol általában zenés-táncos
produkciót mutattak be, mely gyakorta „kala-
pozással” is együtt járt. Az utóbbi években 
viszont a diákok legfeljebb az intézmény 
falain belül őrizték a hagyományt, a Fő téren
nem találkozhattunk velük. Ezen akart változ-
tatni Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester,
aki a Ferences Gimnázium tanulójaként maga
is tanúja és résztvevője volt e szokásnak.
Ötletére nyitottak voltak az iskolaigazgatók,
ennek köszönhetően május 2-án, csütörtökön
délelőtt diákokkal telt meg a Fő tér. A program
10 óra körül a Móricz Gimnázium előadásával
kezdődött: a 10. évfolyamosok barokk komé-
diát adtak elő korhű ruhákban, mondhatni
ajándékképpen a negyedikeseknek. Lope de
Vega A kertész kutyája és Zrínyi Miklós Az
török áfium ellen való orvosság című darabok
átiratát Bádonyi Kinga tanította be. A 11 diák
22 perces előadása után a rákóczi iskola 12/A
osztálya a decemberi szalagavatóra betanult
táncösszeállítást adta elő, de természetesen
sokkal lazábban és kötetlenebbül: előadásuk
és öltözékük igazi bolondballagós hangulatot
teremtett.
Jó lenne, ha folytatódna a hagyomány, és 
jövőre is találkozhatnánk a Fő téren a végzős
diákokkal városunk minden középiskolájából.
Jókedv és vidámság áradt a gyerekekből, él-
mény volt látni őket.

Csiffáry Gabriella, Petrás Alina, Petrás Mária, Csordás Melinda, Csordás Magdolna és
Csordás Zoltán
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isten veled, Bandi!
két autó frontálisan ütközött április 27-én a szentlászlói úton. A sé-
rültek egyike sztakó András, a szentendrei árvácska állatvédő egye-
sület vezetője volt, akit a baleset helyszínére érkező mentőhelikopter
orvosainak sikerült újraéleszteni, de életéért a küzdelmet két nap
múlva feladta.
május elsején este a baleset helyszínén gyertyagyújtással emlékez-
tek sztakó Andrásra a barátok, rokonok, ismerősök. Temetése szűk
családi körben lesz, a nyilvános megemlékezés idejéről később adunk
hírt.

Horváth ria, a Szentendrei árvácska állatmenhely munkatársa emlé-
kezik Sztakó Andrásról:
– Bandi nem volt átlagember. Vidám, pozitív életszemlélete saját ma-
gának és a környezetének egyaránt megkönnyítette a napi nehézségek
elviselését, azok könnyed megoldását, amire egy állatmenhelyen nagy
szükség van.
Elkötelezett állatvédő volt. Szerette az embereket, de az állatokat leg-
alább annyira becsülte, méltányosan bánt velük, a helyén kezelte a
kóbor állatok problémáját. Munkáját lelkesen, nem kis fáradsággal, de
kitartóan végezte és akarta végezni.
Miután Edittől átvette az állatmenhely vezetését, sok minőségi válto-
zást hozott a menhely életébe, reményt adott a jövőre nézve. Tömege-
sen vonzotta magával a fiatalokat, új, korszerű megoldásokat, friss

szellemet sugallt a menhely dolgozói, az állatgondozók és az önkén-
tesek között egyaránt.
Legújabb terve volt a menhely külterületén egy kutya-játszótér kiala-
kítása, berendezése saját erőnkből, ahol a menhely és a gyepmesteri
telep kutyái mellett a lakosság kutyái is játszhattak, futkározhattak
volna. A terület-használati engedélyt már az Önkormányzattól meg-
kérte.
Bandi olyan ember volt, aki – annak legjobb értelmében véve – a szívét,
a lelkét, a szeretetét és teljes fizikumát szétosztotta a környezetében
lévők között – természetesen először is a családjában, de köztünk,
kollégák és a menhely mindenkori kis lakói között is.
Szerető és odafigyelő fia volt édesanyjának, szerető és gondoskodó
férje feleségének, és nagyon jó apja, barátja és mindene a három fiú-
gyereknek.
Nagyon hiányzol Bandi, nyugodj békében! 

*
A család a temetést kizárólag szűk családi körben, a nyilvánosság ki-
zárásával szeretné megtartani. A nyilvános megemlékezés ad majd le-
hetőséget a búcsúra. A jelenlegi elképzelés szerint a baleset
helyszínén létesít a család egy emlékhelyet, ahol mindenki elbúcsúzhat
majd Banditól. A búcsúztató megemlékezés idejéről nyilvános értesí-
tést küldenek majd.
A család azt kéri, hogy mindenki legfeljebb 1-1 szál virágot hozzon.
Az ide szánt koszorú árát, vagy egyéni adományozási szándék eseté-
ben az összeget kéri a család az árVáCSKA egyesület bankszámlá-
jára, „Bandi kisfiának, Gyurikának” megjegyzéssel átutalni.
Bankszámlaszám:   64700076-10006234 B3 Takarékszövetkezet

A Budakalászi 
New Garden kertészet 

teljes, vagy részmunkaidős 
munkatársakat keres.

Ha szeretnél a szabadban 
gyönyörű növények között 
egy jó csapatban dolgozni, 

akkor jelentkezz 
kertész-eladónak 

az obuda@newgarden.hu 
címen, vagy 06 30 476 7353-as

telefonszámon!

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
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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.

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 szombaton 14 órától Szentendrén, a Barlangban 

gyűjtenénk össze a kedves egykori táborozókat. 
Jelentkezzetek Beánál (kapubea@gmail.com), vagy Horváthnál

(dazsohaga@gmail.com)! Várunk Benneteket!

eGésZséGNAP A PeTZelTBeN
A tavaszi szünet előtti utolsó napon tartottuk a Petzelt szakgimná-
ziumban az egészségnapot. Az órák ezen a napon nem a megszokott
módon zajlottak: másképpen, másfajta ismereteket szereztek a di-
ákok. sok érdekes, hasznos és izgalmas foglalkozást szerveztünk
az osztályoknak, amelyek valamilyen módon az egészségük védel-
mével és erősítésével voltak kapcsolatosak. 

A Kormányhivatal
Népegészségügyi
F ő o s z t á l y á n a k
egészségnevelői az
egészséges táplál-
kozásról, az ener-
giaitalok káros
hatásiról tartottak
interaktív foglalko-
zásokat, életnagy-
ságú cigarettázó
bábun mutatták be

a dohányzás ártalmait és veszélyeit. Az Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai egy speciális készülék segítségével megmérték a tanu-
lók testösszetételét, a dietetikus pedig megmutatta, hogyan lehet jól-
lakni, mégis egészségesnek maradni. Játékos feladatokon keresztül
próbálták ki a testbeszéd különféle formáit a fiatalok, így észrevétle-
nül alakították viselkedésüket. A szexualitás témakörben kényes dol-
gokról is bátran lehetett kérdezni a szakembereket, mindenkinek
válaszoltak. Végzős diákjaink egy része „babázhatott” is, élethű ba-
bákon sajátíthatták el a csecsemőgondozás alapjait. Önkéntes pszi-
chológus hallgatók tartottak érzékenyítő foglalkozást a mentális
betegségekkel élők elfogadására. Korábban már több osztályban ve-
zettek hasonló foglalkozást az önkéntesek nagy sikerrel, ezért kértük
fel őket az Egészségnap rendezvényre is. A mozgást ebben az évben
a gerinctorna bemutatása képviselte, amelyet a bemutató után saját
magukon is kipróbálhattak a kíváncsi érdeklődők. 
Az előző évekhez hasonlóan az Egészségnap sikeres volt, a tanulók
sok hasznos és érdekes ismeretet szereztek mind testi, mind lelki
egészségük gyarapítására azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a
megszerzett tudás beépüljön a mindennapi életükbe.
Köszönöm az iskola vezetőségének, Lukácsné Németh Klára igazga-
tóhelyettesnek és az Egészséges Városért Közalapítvány elnökének,
Gerőcs Katalinnak a programok szervezésében nyújtott segítséget, a
támogatást!

VArGA ADrIENN VéDŐNŐ

kölTésZeT NAPjA
A VSzC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói
az iskola falain belül dekorációval készültek a költészet napjára, ame-
lyet Aladics Antal tanár úr készített tanítványaival.
Immár hagyományosan Elsik Vivien, Bánáti olivér 12. V osztályos diá-
kok és Páliné Szappanos Zsuzsanna magyartanár és kulturális antro-
pológus az iskola környezetében versekkel hívták fel a figyelmet erre a
napra. 
Emellett a kis csapat tagjai „Versek terét” és „Versek utcáját” varázsol-
tak a Belvárosban, ezen felül egy-egy költeménnyel ajándékozták meg
az intézmények, kisüzletek dolgozóit és a járókelőket. 
Sőt az egyik helyen ők is kaptak ajándékot: egy Győry Zsuzsa verses-
kötetet. 

„ma szárnyat bont egy sereg diák…”
A VSZC Petzelt József Szakgimnáziu-
mának és Szakközépiskolájának vég-
zős diákjai május 3-án búcsúztak.
odaadó szeretettel varázsoltak meghitt
pillanatokat és nagyon szép ballagási
ünnepélyt Boldizsár Péterné Tímár
Emőke és a mindig segítőkész diákok:
Bányai Daniella 10. V, Vaskó Vivien 10.
V, Kiss Brigitta 11. V és Takács orsolya
12. V osztályos tanulók. Természete-
sen az intézmény minden diákja és dol-
gozója hozzájárult a sikerhez.
A 2018/19-es tanévben ötödik alkalom-
mal került sor a Szabó Károly-díj átadá-
sára, melyet Páliné Szappanos
Zsuzsanna ötlete alapján a Szabó Mar-
cipán Múzeum Kft.-vel együtt alapítot-
tunk iskolánk diákjai számára. Minden ballagáskor két olyan tanuló
kaphatja meg az elismerést, akik a cukrászmesterség elsajátításában
kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a vendéglátás-idegenforga-
lom szakirányban jó tanulmányi eredményt értek el, és kiemelkedően
sok közösségi munkát végeztek. Fontos, hogy a tanulók emberi maga-
tartása is a díjhoz méltó legyen, hiszen szakmai elhivatottságuk, vita-
litásuk, szakmaszeretetük példaértékű mások számára. A díj egy szép
oklevél, egy Szabó Károly cukrászmestert ábrázoló plakett és gáláns
pénzösszeg, melyet a Szabó Marcipán Múzeum Kft. vezetője, Keresz-
tes Edit adott át a két kitüntetett diáknak.
A díjazottak: 
Németh Dominika 11. B osztályos és Takács orsolya 12. V osztályos
tanulók.
„A szárny megnőtt, üresen
áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske az alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

PáLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS

kinizsi Futás új időpontban: 06.01.
A 18. Kinizsi futás május 4-én technikai okok miatt elmaradt. A ren-
dezvény június 1-jén kerül megrendezésre! Mindenkit szeretettel vár-
nak! A korábbi nevezéseket mindenkinek meg kell újítani, köszönik a
szervezők a megértést! A Kinizsi Futás a Dózsa György u. 12-14. MH
Altiszti Akadémia Sportobjektumában (a volt Főiskola) kerül megren-
dezésre. Futóverseny, egyesületi és intézményi váltó! 100.000 Ft-os
fődíj! Ugrálóvárak • gyermekíjászat • airsoft • lézer lövészet • légpuska
lövészet  • öttusa kölyökpark • ügyességi akadálypálya. 
Nevezés: www.szkhse.hu. Helyszíni nevezés nem lehetséges!

Kapcsolat: Vura Zsolt 06-30-703-7499, szkhse@gmail.com
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szülinapi party 
a v8-ban
Az idén 10 éves fennállását ünneplő v8
uszoda és szabadidőközpont különleges
programsorral, vizes kalandparkkal, sportjá-
tékokkal, szellemi tornával és sok más szü-
letésnapi meglepetéssel várta a gyerekeket
és a felnőtteket a v8-ban, április 27-én.

A V8 ezen a szombaton lufikkal díszített ka-
puval hívogatta a szülinapi partyra a szent-
endreieket. A kicsit hűvösebbre fordult idő is
kedvezett a szervezőknek, hiszen nagyon
sokan választották ezt az egyedi élményekkel
teli napot a V8-ban. A szervezők olyan külön-
leges programokat kínáltak, melyeket csakis
ezen a napon lehetett kipróbálni a V8-ban.
Fontos esemény zajlott például a vendégek
által eddig nem használt tetőteraszon: a cso-
dás kilátásra, de leginkább Szentendre most
megnyíló újdonságára csodálkoztak rá a láto-
gatók. Ugyanis megnyitotta kapuit a város
első minigolf pályája és mezítlábas ösvénye,
mely május közepétől minden hétvégén várja
a családokat és baráti társaságokat egy jó-
kedvű kihívásra. A 10 lyukas pálya elsőre
ugyanis egyszerűnek tűnik, de ha az ember ki-
próbálja, rá kell jönnie, hogy egyáltalán nem
az, és észrevétlenül lehet eltölteni itt másfél
órát a barátokkal a pici lyukakra vadászva.
A legizgalmasabb programok az uszodatér-
ben és természetesen a medencében várták
az érdeklődőket. A tanmedencében már dél-
előtt zajlottak az izgalmas vízilabda mérkőzé-
sek a piciknek, délután pedig a nagymedence
lelátóin a nagyobb gyerekek mérkőzésén
drukkolhatott a közönség. A V8 ünnepi szüli-
napi vízilabdakupa összecsapásán a KóPé
UVSE mérte össze tudását a Monor SE és az
oázis SK csapatával.
A nagymedence délelőtt és koradélután me-
rőben más arcát mutatta: a feszített víztükrű

medence ez alkalomból keresztben osztott
sávokkal a látványos és nagyon szórakoztató
kajakos, szörfös, deszkás kalandprogramoké
volt. A vállalkozó szellemű apukák egészen a
kajakos kötélhúzóversenyig merészkedtek.
Győztes nem volt, csak nyertesek: mindenki,
aki kipróbálta a vadvízi kajakot és az új őrüle-
tet: a SUP-ot. A népszerű vizes ugrálóvárak
mellett a legbátrabbak víz alatti kincskereső
és ügyességi játékokban is részt vehettek,
vagy gyakorolhatták a vízilabda kapura do-
bást.
Csobbanás után szellemi torna és „száraz-
földi” játékok várták a családokat. A játékok a
felnőtteket éppen úgy elvarázsolták, akár a
gyerekeket. Az aulában és a konferenciater-
mekben családokat, baráti társaságokat vár-
tak a Smart-room, azaz fejtörő szobával,
Lego-műhellyel és Nerf-pályával. Az offline
Center Pontnál bowlingozni, biliárdozni, cso-
csózni és pingpongozni lehetett, de a legkre-
atívabb ügyességi játékok az Egy perc és
nyersz cím alatt futottak. A gyerekek kipróbál-
hatták a népszerű csillámtetoválást és az 
éremeső dobogón fotózkodhattak érmeikkel,
kupáikkal, melyeket ezért érdemes volt ma-
gukkal hozni. Az épület előtt a legjobb szelfi-
ket a sporthajóban lehetett kattintani, és nagy
sikere volt az emeleten a különleges bicikli-
nek, a SmooGo Bike-nak, amire rápattanva

mindenki magának présel-
hette a gyümölcsös frissí-
tőt.
„Büszkék vagyunk arra,
hogy a V8 Uszodába szeret-
nek jönni a szentendreiek.
Ezért azon vagyunk, hogy
minél többször szervez-
zünk olyan programokat,
melyek az úszás, edzések
és a mindennapos sporto-
lás mellett az egészséges
életmódról szólnak, és a
szabadidő tartalmas és mi-
nőségi eltöltését jelenthetik
a családoknak kicsiktől na-
gyokig, felnőttekig egy-

aránt. A 10 éves szülinapi party célja az volt,
hogy megmutassuk, mennyire sokféle arca
van a város egyetlen uszodájának, hogy ez
több mint uszoda: ez egy közösségi tér, me-
lyet a szentendreiek mindig magukénak érez-
hetnek. A születésnap sikerén felbuzdulva
ígérem, hogy jövőre is lesz Kalandra fel! még
több játékkal, izgalommal és kalanddal” –
mondta Wildner Márton ügyvezető a V8
Uszoda és Szabadidőközpont 10 születés-
napja kapcsán.
A szervezők köszönik a programban részt
vevő, a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban
tevékenykedő egyesületek munkáját: Vizipók
SE, SZEF SE, Gyógyúszók SE, Danubius Sport-
egyesület, KóPé UVSE, Elevenek SE, Habrena-
lin Kft. – vadvizes evezés, Gólyaswim. és nagy
köszönet jár a sok-sok szentendrei támogató
cégnek, akik szolgáltatásokkal vagy nyeremé-
nyek felajánlásával járultak hozzá a szülinap
sikeréhez. Ezen a héten érdemes lesz figyelni
a V8 facebook oldalát, mert minden nap érté-
kes és érdekes családi nyeremények, kültéri-
és társasjátékok, szolgáltatások találnak gaz-
dára azok között, akik megjelentek a Kalandra
fel! eseményen és regisztráltak is. A legérté-
kesebb nyeremény kétségkívül a V8 által fel-
ajánlott fődíj lesz: egy 20 fős szülinap
bowlinggal, biliárddal és óriástortával.

A kenguruk
diákolimpiai
sikerei
Az országos kötélugró diákolimpiát 2019.
április 13-14-én egerben rendezték, ahol
egyéni és páros versenyszámban mérhették
össze tudásukat a megyei döntőkről tovább-
jutott ugróköteles lányok és fiúk. A szent-
endrei kenguru kötélugró dsk sportolói ezen
az országos versenyen is többször állhattak
dobogóra. 

Eredmények

Egyéni versenyszám
II. hely: Dudás Boróka II./B korcsoport össze-
tett versenyszám és III. hely gyorsasági ver-
senyszám (Szent András iskola)
II. hely: Baranyi Borbála III./B kcs.: összetett-
ben (Szent András iskola)

I. hely: Pálmai Laura III./A kcs.: 30 mp gyorsa-
ság és II. hely: 180 mp gyorsasági (Szent And-
rás iskola)
I. hely: országh Lili IV./B kcs. összetettben
(Szentendrei református Gimnázium)
I. hely: Hilbert Petra V./A kcs. 30 mp. gyorsa-
sági és II. hely: összetettben (árpád Gimná-
zium) 
IV. hely: Dévényi Nikoletta V./A kcs. összetett-
ben (Kovács Pál Gimnázium)
I. hely: Merényi Panka V./B korcs. 30 mp gyor-
sasági és
IV. hely : összetettben (Móricz Zsigmond Gim-
názium)

I. hely: Dévényi Dorottya VI./A korcs. össze-
tettben (Kovács Pál Gimnázium)
II. hely: országh Adél VI./A összetettben és I.
hely 30 mp gyorsasági (Szentendrei reformá-
tus Gimnázium)

Páros versenyszám
I. hely: Baranyi Borbála és Pálmai Laura III.
kcs. 30 mp gyorsasági és II. hely: összetett
versenyszámban (Szent András iskola)
VI. hely: Dudás Boróka és Végi Boglárka II.
kcs. (Szent András iskola) összetettben
IX. hely: Pacor Kira és Török Lotti II. kcs.
(Szent András iskola) összetettben
I. hely: Merényi Luca és Merényi Panka VI.
kcs. (Móricz Zsigmond Gimnázium) össze-
tettben

Bár nem értek el dobogós helyezést, de na-
gyon szépen teljesítettek: óvári Enikő, Kop-
pány Sára, Kerényi-Kovács Hanna, Kocsis Ajna
(Szent András iskola) és Görög Zsófia (rá-
kóczi iskola) tanulói.
Köszönjük a szülők anyagi és lelki támogatá-
sát!

LENGyEL IBoLyA
EDZŐ
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AdásvéTel

Almási Katalin készpénzért vásá-
rol legmagasabb áron bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, hangszert, könyveket,
porcelánokat, csipkét, kitüntetést,
régi pénzt, bizsukat, borostyánt,
varrógépet, törtaranyat, szőrmét,
teljes hagyatékot díjtalan kiszál-
lással, hétvégén is. 
Tel. 06-30-308-9148.

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

állásT kíNál
Szentendrei ékszerboltba heti két
napra szakképzett, gyakorlattal
rendelkező eladót keresünk. Lehet
nyugdíjas is! rugalmas munkabe-
osztás, vonzó munkahely. Tel. 06-
30-949-9169.

A Skanzen leendő kiállításőr munkatár-
sak jelentkezését várja! Ideális nyugdíj-
kiegészítés, szép környezet, rész- és
teljes foglalkoztatású munkalehetőség
november 3-ig. érdeklődni: Hevér Lili
frontszemélyzeti koordinátornál:
hever.lili@skanzen.hu, 06-30-411-4877.

Szentendrei cukrászdába pultos 
munkatársat felveszünk. Tel. 06-30-
940-2652.

Villanyszerelőt, villanyszerelő se-
gédet keresünk kiemelt bérezés-
sel, hosszú távra. Ampertechnik
Kft., Szabó Zoltán, 06-20-427-
2008.

Segédet keresek kőműves mellé, lehet
beugrós is. Napi 12 000 Ft. Tel. 06-30-
341-3423.

Adminisztrátort keresek teljes munka-
időben! Feltételek: vakon, tíz ujjas gépe-
lés, számítógépes szövegszerkesztői
ismeretek. érdeklődni lehet: 26/300-
763, 319-055 számokon H-P: 9-12 óra
között. Dr. Molnár Bertalan, közjegyző.

eGésZséG

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

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

Nyugdíjas értelmiségi úr keres a nyári
hónapokra 1 fő részére kert-kapcsolatos
kis lakást, vagy önálló lakrészt Szent-
endre és Visegrád között. Telefon: 06
30 200 71 34

okTATás
Matematikából, magyar és német
nyelvű tankönyvekhez korrepetálást vál-
lalok. Tel. 06-30-855-3543.

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

sZolGálTATás
Szakképzett, tapasztalattal rendelkező
szobafestő vagyok. Tisztasági festéstől
kezdve akár az igényes festést, tapétá-
zást gipszkarton-szerelést rejtett világí-
tással is megoldjuk kollégámmal. Tel.
06-70-574-6575.

VILLANySZErELéS! áramszolgáltatói
ügyintézéssel. Biztonságtechnikai felül-
vizsgálatok. Elosztószekrények, vezérlé-
sek készítése. épületüzemeltetés,
karbantartás. Tari János, 06-20-340-
4763.

Tetőfedő-, bádogos- és ácsmunkák, va-
lamint lapostetők szigetelése. Tel. 06-
70-578-1468.

Tűzifaszállítás behordással, felrakással
– megbeszélés szerint. Tel. 06-20-994-
0956.

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

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

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

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

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

eladó: mercedes-Benz e 250 BlueTec Cdi 4matic Avantgarde 
(Automata)

2014 februárjában forgalomba helyezett, 
kiváló esztétikai és műszaki állapotú, 
keveset futott, országúti forgalomban 
használt, sok extrával felszerelt, 1 éven
belül vásárolt  téli- és nyárigumi szettel, 
alufelnire szerelve, Mercedes-Benz E 250
diesel, első tulajdonostól eladó.

Főbb jellemzők:
96 100 futott km, polárfehér unifényezés,
selyembézs műbőrkárpit, barna kőrisfa dí-
szítőelemek,  panoráma üvegtető, összke-
rék meghajtás, 7 fokozatú tiptronic
automata sebességváltó, navigációs rend-
szer, 2020/5-ig érvényes műszaki vizsga.
Beltér:
Multifunkciós kormánykerék váltó fülekkel, állítható, sebességfüggő szervokor-
mány, kormányváltó, fűthető ülések, elektromos ülésállítás (vezető- és utasol-
dali),  Isofix.
Kültér:
Kanyarkövető, adaptív fényszóró, esőszenzor, LED fényszóró, adaptív féklámpa,
aktív gyalogos védelem, aktív parkoló rendszer (egyedül beparkol), elektromos
ablak (elől-hátul), elektromos- és fűthető tükrök, 18” AMG 5 duplaküllős könnyű-
fém keréktárcsák, AMG sportcsomag.
Műszaki:
Tolatóradar, ABS, ASr, ESP, APS, ütközésjelző CPA, sávtartó rendszer, holttér-fi-
gyelő rendszer, guminyomás-ellenőrző rendszer, indításgátló, centrálzár, tempo-
mat, részecskeszűrő, ültetett sportfutómű, pótkerék, szakszervízben
karbantartott.
Multimédia & navigáció:
CD-s autórádió, GPS, kihangosító (bluetooth-os), MP3- és WMA lejátszás, 8
hangszóró.

Vételár: 9 490 000 Ft

érdeklődni lehet:  dr. Pázmány Annamária T:  06 20/967-6870
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május 19.: sZeNTeNdre NAPjA A luPA BeACHeN




