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Hősök napja új 
emlékmű avatásával

Az első világháborús, 
új emlékmű állítását 
kutatómunka előzte meg,
mellyel az önkormányzat
Tyekvicska Árpád 
történészt bízta meg.

3. oldal

50 év 50 nyár – 
a Teátrum jubileumi éve

Gubik Petra, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem
végzőse a Szentendrei 
Teátrum 2019-es, 
jubileumi évadának 
háziasszonya.

11. oldal

és vidéke

Áldott pünkösdöt!



ingatlanpályázat
pilisszentlászló község önkormányzat 
(2009 pilisszentlászló, szabadság tér 1.), mint kiíró
(a Továbbiakban: önkormányzat“) nyilvános pályáza-
tot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan érté-
kesítésére:

Cím pilisszentlászló, Béke utca 23. sz. alatti
151/4 hrsz.*
Terület 629 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése Kivett lakóház,
udvar
övezeti besorolás Lf (beépítésre szánt terület –
Falusias lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár 10.200.000.- Ft
Pályázati biztosíték 1.000.000.- Ft
*A 151/4 hrsz.-ú ingatlan a korábban kötött megállapo-
dással, azaz terhekkel együtt kerül értékesítésre.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. június 18.
9:00-ig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Min-
den szükséges információt a pályázati kiírás tartal-
maz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és
a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

szentendre város önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat
tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő 
bérbeadásáról:

hrsz.2320
lakás címe Rákóczi u. 7. fsz. 2.
szoba-szám 1,5
komfort-fokozat komfortos
alap-terület 40 m2

lakás állapota rendeltetésszerű, üres
lakbér Ft/hó 35.787,- Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I.
emelet) 2019. június 20. 9:00-ig kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartal-
maz, amely a Szentendrei Közös önkormányzati Hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Álláspályázat
Területi védőnőt keres a Gondozási központ szent-
endre védőnői szolgálata. a pályázat benyújtásának
határideje: 2019. május 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkozta-
tás jellege: határozatlan, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.
Pályázati feltételek: főiskolai diploma, védőnő

a pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 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/
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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, 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 Kivéve június 9.     
Június 9-én  Pünkösd vasárnap a Vasvári Patika ügyeletes
reggel 7 órától hétfő reggel 07:30 óráig. 
Június 10-én  Pünkösd hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár ügyele-
tes reggel 07:30 órától kedd reggel 07:00 óráig. 
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
Június 2. Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4. T:310-868
Június 9. Vasvári Patika Szentendre, Sas u.10. T:303-825
Június 16. Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1.  T: 500-248
Június 23. Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u.33.   T: 787-796
Június 30. Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.   T: 505-779

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

Állatorvosi ügyelet éjjel-nappal: +36 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő egyesület +36 20 571 6502 
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Házhoz menő lomtalanítás

a városi szolgáltató NzRt. a korábbi gya-
korlathoz hasonlóan idén is ingyen bizto-
sítja lakossági előfizetői részére a házhoz
menő lomtalanítás lehetőségét.

A családi házas övezetben a lomokat az
ingatlan elé kell kikészíteni, melyet előre
egyeztetett időpontban egy kukásautó
szállít majd el. Konténer igénylésére már
csak társasházak esetében van lehetőség.

Kérjük, hogy ne helyezzenek ki lomtalaní-
táskor:

• a háztartásokban naponta képződő kom-
munális hulladékot
• veszélyes hulladékot (festékmaradék,
olaj, fénycső, akkumulátor stb.)
• elektronikai készülékeket (tv, hűtő, gáz-
tűzhely stb.)
• építési, bontási törmeléket (sitt), ideértve
az ablaküveget is
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szelektív hulladékot
• autóalkatrészt (gumiabroncs, gépjármű-
roncs, egyéb járműalkatrészek)

Ezen hulladékok a hulladékudvarban ad-
hatók le.

A lomtalanítás során azonban kihelyezhe-
tők az ágyak, fotelek,székek, szőnyegek,
linóleum, ruhanemű stb.

A kihelyezhető lomok mennyisége családi
házas övezetben 2 m3/ingatlan, míg tár-
sasházak esetén 5 m3-es konténer áll ren-
delkezésre a lomok kihelyezésére. A
szállítási igényeket a városi ügyfélszolgá-
laton adhatják le.

Fontos, hogy a lomokat a lakóházak előtti,
kukásautóval jól megközelíthető helyre
helyezzék ki, úgy, hogy a kihelyezett hulla-
dék ne akadályozza a gyalogos- és gépjár-
műforgalmat. Az összegyűjtött lomok
energetikai hasznosításra kerülnek, mely-
ből hő- és villamosenergiát állítanak elő. 
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Hogyan kezdett hozzá a kutatáshoz?
A város vezetése kért fel, hogy végezzek ku-
tatómunkát a Nagy Háborúban elesett hősök
megismerésére a 100. évforduló kapcsán. A
kutatás, mely a Ferenczy Múzeumi Centrum
keretében indult, nem volt alap nélküli,
ugyanis korábban Dietz Ferenc és Dietz László
feldolgozták a helyi hadikórház történetét, és
megpróbálkoztak az áldozatok számbavételé-
vel is. Ez jó alapot jelentett, de nekem már
több forrásbázis állt a rendelkezésemre, me-
lyeket – korábbi levéltárosként – jól ismertem.
Fő szempont volt először is meghatározni,
hogy kiket nevezünk hősi halottaknak. A kife-
jezésen ugyanis nem csak azokat kell érteni,
akik a fronton, fegyveres harc során estek el,
hanem azokat is, akik betegen vagy sérülten
ugyan hazajöttek, de rövid időn belül meghal-
tak, tehát haláluk szoros összefüggésben van
a katonai szolgálatukkal, illetve azokat is, akik
hadifogságban vesztették életüket. 

milyen dokumentumokat talált a kutatása
során?
Sokféle dokumentumból kellett gyűjtenem az
információkat, mert a háború után, itt Szent-
endrén, nem állítottak össze az egységes 
névsort. rengeteg dokumentumegyüttest te-
kintettem át, mindent, ahol volt esély fellelni
információt az elesett hősökről. Kutattam pél-
dául a hadiárvákról, -özvegyekről, a -rokkan-
takról szóló iratokat, a bíróságok holttá
nyilvánítási jegyzőkönyveit, a háborús veszte-
séglistákat. Átnéztem a szentendrei közigaz-
gatási iratokat is, amelyek szintén hiányosak,

sok esetben csak az iktatókönyvhöz készült
mutatókönyvi bejegyzés maradt meg egyetlen
névvel vagy mondattal, amely bizonyítja egy-
egy személy hősi halálát. 

mennyire elégedett az eredménnyel?
Eltelt száz év. Pontos listát összeállítani most
már nem lehetséges, ezért a munkám sem tö-
kéletes, de a rendelkezésre álló dokumentu-
mok ennyit tettek lehetővé, ezt tudtam
összeállítani. A mai polgárok keveset tudnak
erről az időszakról, és az iratokanyagok is
megtizedelődtek az idő folyamán, hiszen köz-
ben volt egy újabb világháború, majd a kom-
munizmus. Tanulságos volt, hogy amikor
felkerestem a családtagokat, azt tapasztal-
tam, kevés kivétellel alig rendelkeztek adatok-
kal a háborús résztvevőkről, nagyon kevés
emlék, inkább csak emlékfoszlányok marad-
tak róluk. 205 fős listát állítottam össze, és
hangsúlyozom, hogy ez nem teljes, de megkö-
zelíti az egykori hősi halottak számát.

mennyi időt vett igénybe a kutatómunka?
2018 elején kezdtem a munkát, és több mint
egy évig tartott.

sok település állított emléket hősi halottai-
nak, de szentendrén ez elmaradt. mi lehetett
ennek az oka?
országos törekvés volt, és jogszabály is ren-
delkezett róla 1924-ben, hogy emléket kell ál-
lítani a Nagy Háború halottainak, ezért ebben
az időszakban országszerte, a települések
nagy részében avattak emlékművet. 

Szentendrén is van nyoma ennek a mozga-
lomnak, ám itt csak az izbégiek, a reformátu-
sok és a katolikus legényegylet táblájának
elhelyezésére került sor. A városi emlékmű
ügyét először 1924-ben tárgyalta a képviselő-
testület, majd ezt követően, egészen 1935-ig,
majd minden évben előkerült a kérdés. Gyűj-
tések is indultak, sőt, már a helyét is kijelölték
a Városháza előtt. A felsőbb hatóságok is
szorgalmazták, ennek ellenére elmaradt. Hogy
ennek anyagi, politikai vagy egyéb oka volt-e,
azt a dokumentumok már nem láttatják.

Beleásta magát egy száz évvel ezelőtti korba,
ami történelmünk egyik legtragikusabb idő-
szaka volt. mi tapasztalt?
Az iratokból az is kiderült, hogy az elesettek
közvetlen hozzátartozói, főként özvegyük,
gyermekeik, hogyan váltak egyszerre maguk is
áldozattá. A családfenntartó elvesztésével ve-
szélybe került a megélhetésük, az anyák sok-
szor képtelenek voltak eltartani gyermekei-
ket. Fájdalmas történetek bontakoztak ki előt-
tem, számomra is megpróbáltatás volt végig
követni családok tönkremenetelét, látni az
árván maradt gyermekek sorsát, a kilátásta-
lanságot, mely ezt az időszakot jellemezte.

N. E.

Hősi emlékművet
avattunk
a magyar Hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartjuk,
amikor azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik 
életüket áldozták a hazáért. egy 1924-ben hozott törvény és 
belügyminisztériumi rendelet nyomán országszerte állítottak emléket
az elesett hősöknek szobor vagy emléktábla formájában, de szent-
endrén erre a mai napig nem került sor. ezt a hiányt pótolta most a
város vezetése, az új emlékmű felavatására május 24-én került sor.

Az I. világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából szembesült
azzal a városvezetés, hogy I. világháborús emlékmű csak az Izbégi Ál-
talános Iskolánál található, ahol márványtáblán örökítették meg az iz-
bégi hősök nevét, de egész Szentendrét érintő emlékmű nincsen.
Csikszentmihályi róbert szobrászművész patakparton lévő alkotása
pedig a II. világháborúban elesett hősöknek állít emléket.
„Kiderült, hogy nemcsak emlékmű nincsen, de tudásunk, adatbázisunk
sincs erről az időszakról – mondta Gyürk Dorottya kulturális alpolgár-
mester. – Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy 100 év elteltével törlesszük
ezt az adósságot, ezért felkértük a Ferenczy Múzeumi Centrum törté-
nészét, Tyekvicska Árpádot az adatok felkutatására. 2018-ban Első 
Világháborús Centenárium Emlékbizottság pályázatot írt ki az I. világ-
háborús emlékhelyek helyreállítására, restaurálására, illetve emlékmű

hiányában a felállítására. Pályáztunk, és 7,5 millió Ft-ot nyertünk egy
új emlékhely kialakítására.”
Adta magát a lehetőség, hogy a 2016-ban felállított Turul-szobrot ala-
kítsák át emlékhellyé, mivel az első világháború után rendszerint turul-
madaras emlékművet állítottak. Az elképzeléssel pártállástól,
világnézettől függetlenül mindenki egyetértett, a szobor állítója, a
Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány is, hiszen mindenki tudta, hogy
ez hiányosság a városban. Az új emlékmű elkészítésére Páljános Er-
vint, a Turul-szobor alkotóját kérték fel. 
„Elvállaltam a megbízást, mert fontosnak, sőt erkölcsi kötelességnek
tartom, hogy emléket állítsunk a hazájukért életüket áldozó hősöknek
– mondta Páljános Ervin. – Kihívást jelentett, hogy azóta már eltelt 101
év, és az is meglepett, hogy milyen sok áldozat volt a városban. A fel-
kérésnek azért is örültem, mert az emlékmű elhelyezésével a Turul-
szobor környezete is megszépül, és ha majd folytatódik a parkosítás,
igazi emlékhellyé válhat.”
A szobrászművész elmondta még, hogy a pályázati kiírás ugyan fé-
kezte az elképzeléseit, de végül is megvalósulhatott a terve. Az em-
lékmű egy földre dobott, gyűrött katonakabátot jelenít meg, a rajta lévő
rohamsisakból I. világháborús lövedékek, jelvények, kitüntetések foly-
nak ki. A bronzból készült emlékmű talapzatának kőmunkáit Pap Lajos
kőfaragó mester készítette. 
Új emlékművel gazdagodott tehát városunk, köszönhetően a városve-
zetés szándékának, a pályázati forrásnak, Tyekvicska Árpád alapos ku-
tatásának és Páljános Ervin munkájának. 

(Az emlékmű avatásáról következő lapszámunkban számolunk be.)

a Nagy Háború áldozataira
emlékeztünk
a Hősök napja alkalmából rendezett megemlékezés keretében első világháborús emlékművet
avattak a sztaravodai úti elágazásánál lévő Turul-szobornál. az emlékmű állítását kutató-
munka előzte meg, mellyel az önkormányzat Tyekvicska Árpád történészt bízta meg.
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poRmeNTesÍTés kileNC HelyszÍNeN
május és június hónapokban pormentesítésre kerül sor az alábbi hely-
színeken: debreceni utca, vasvári pál út, kút utca, Temető utca, pilis
utca, Hajós utca, menta utca és pipacs utca, illetve a Bükkös-patak
11-es út és szegedi utcai játszótér közötti szakaszán, az időjárás
függvényében.

A nem szilárd burkolatú útfelületekről – a téli és a csapadékos idősza-
kot leszámítva – rengeteg por kerül a környező lakóházakra, kertekre,
növényekre, ezért ezekben az utcákban az önkormányzat újszerű – és
városunkban már bevált – alkalmazással csökkenti a por mennyiségét.
Az eljárás során a kezelendő felületre kalcium-klorid oldatot juttatnak,
amely beszivárog a talaj felső néhány centiméternyi rétegébe. Az oldat
kivonja a nedvességet a környező levegőből, ezáltal enyhén nedves ré-
teget képez a homok- és agyagszemcsék közé. Mivel ez az oldat ke-
vésbé párolog, mint a víz, a nedves réteg még akkor is az út felületén
marad, amikor nagyon száraz az időjárás. A módszerrel jelentősen
csökkenthető, illetve alacsony forgalmú időszakban megszüntethető
a por, ami tisztább környezetet eredményez, biztosítja az infrastruktúra
hosszú távú használhatóságát.
A tevékenység nem jár forgalomlezárással. A kipermetezés után a per-
metanyag felszáradása után azonnal használható az útfelület. A por-
mentesítés folyamata során használt anyagok nem károsítják a
gépkocsikat, és az egészségre nem károsak.

Pormentesítési ütemterv időjárás függvényében:

időpont utca terület nm
2019.05.24 Menta utca 300
2019.05.24 Hajós utca 210
2019.05.24 Debreceni utca 490
2019.05.24 Pipacs utca 1080
2019.05.31 Bükkös-part 1135
2019.05.31 Temető utca 1280
2019.06.03 Vasvári Pál utca 1710
2019.06.05 Pilis utca 1260
2019.06.05 Kút utca 383

alakul a pÁlya
Terv szerint zajlik a skatepark építése a kőzúzó utcában, már látszik
a pályaelemek formája. Ha az időjárás nem gátolja a kivitelezést,
május végére elkészül a munka.

A tereprendezést követő zsaluzási munkák zajlanak a Kőzúzó utcai
sporttelep Görzenál pályáján, így már jól kirajzolódik a pályaelemek
végleges formája. Ezután jön majd a betonozás, a fém korlátok és az
élek felszerelése. A munka az időjárás függvényében május végére ké-
szül el.

a dmRv zRT. az alÁBBi pozÍCiÓkBa
keRes muNkaTÁRsakaT
szeNTeNdRe és voNzÁsköRzeTe
muNkavéGzési Hellyel.

Fizikai munkakörökbe:
• VÍZMűGéPéSZ _Szentendre és kör-
nyéke
• KArBANTArTó (lakatos) _Szentendre
• VILLANySZErELŐ_Szentendre
• HÁLóZAT ELLENŐr _Szentendre
• VÍZMérŐ LEoLVASó _Szentendre
• GéPJÁrMűVEZETŐ (teher)_ Szentendre
• VÍZHÁLóZAT KArBANTArTó
_Szentendre, Pilisvörösvár
• CSATorNATISZTÍTó GéPKEZELŐ
_Szentendre
• KöZCSATorNA ÁTéPÍTŐ éS JAVÍTó
_Szentendre

Szellemi munkakörökbe:
• MűVEZETŐ_ Szentendre
• MűSZAKI ELŐADó_ Szentendre, Pilisvö-
rösvár
• ÜGyVITELI ELŐADó_ Szentendre

Amit kínálunk: béren kívüli juttatások,
munkába járás költségtérítés.

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a
www.dmrvzrt.hu weboldalon 
a TÁrSASÁGUNKróL/KArrIEr 
fül alatt található.
Jelentkezni fényképes szakmai önélet-
rajzzal, pozíció megjelölésével az
oNELETrAJZoK@DMrVZrT.HU e-mail
címen lehet.
Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a
www.dmrvzrt.hu oldalon

Testvérvárosi tűzoltó-találkozó
idén salon de provence-ben találkoztak a négy testvérváros – szent-
endre, aranda de duero, Wertheim és salon de provence – tűzoltói
május 9-én, amelyen városunkat hét önkéntes tűzoltó képviselte.
1991. óta gyűlnek össze tapasztalatcserére a lánglovagok, a jubileumi
30. találkozót szentendrén tartják 2021-ben.

A találkozók hagyományosan mindig jó hangulatban zajlanak, s ez idén
sem volt másképp. Jókedvben, vidámságban nem volt hiány, és ebben
a nyelvi nehézségek sem jelentettek akadályt: bár az angol volt a hiva-
talos nyelv, de gyakran keveredett a német és francia szavakkal. A
négynapos szakmai találkozó legfontosabb eseménye a Marseille-i Ka-
tasztrófavédelmi Központ meglátogatása volt, ahol elsősorban az er-
dőtüzek oltásáról cserélték ki tapasztalataikat a négy nemzet tűzoltói. 
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Testületi hírek
2018. évi zárszámadás
Elfogadta a képviselő-testület az önkormány-
zat 2018. évi gazdálkodásának zárásáról, va-
lamint a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról
szóló elszámolást. A pénzügyi teljesítés a be-
vételek esetében 9,47 milliárd Ft volt, amely
96%-a, a kiadások esetében 7,6 milliárd Ft volt,
amely 77%-a a módosított előirányzatnak. A
maradvány összege 1,87 milliárd Ft, mely
486,67 millió Ft kötelezettséggel terhelt.

Beszámoló a 2018. évi belső
ellenőrzésről
A törvényi előírásoknak megfelelően a köz-
pénzeket felhasználó költségvetési szervek
kötelesek belső ellenőrzési rendszert működ-
tetni. E kötelezettségeknek megfelelően az
önkormányzat intézményei és gazdasági tár-
saságai belső ellenőrzését végző cégek veze-
tői elkészítették a 2018. évi jelentésüket,
melyet a testület elfogadott.

Térítési díjak felülvizsgálata
A Gondozási Központ, a Püspökmajor Lakó-
telepi Bölcsőde intézményvezetői és a 
Városi Szolgáltató NZrt. Közétkeztetési Diví-
ziójának vezetője elvégezték az intézmények
által nyújtott szolgáltatások önköltségszá-
mítását, mivel az előírások szerint a közét-
keztetés térítési díjának összege nem
haladhatja meg az önköltséget, vagyis a
nyersanyag- és a rezsiköltségek összegét. A
felülvizsgálat eredményeként a korábban el-
fogadott térítési díjak módosítása nem szük-
séges, így az intézmények a korábban
megállapított díjon tudják nyújtani idén is a
szolgáltatásaikat.

mérlegbeszámolók, 
új könyvvizsgáló
A képviselő-testület elfogadta a Szentendrei
Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szent-
endre és Térsége TDM Nonprofit Kft. és a V8
uszodát működtető Aquapalace Kft. 2018.
évre szóló egyszerűsített mérleg- és ered-
mény beszámolóját, a Városi Szolgáltató Non-
profit Zrt. 2018. évre szóló mérleg- és
eredménybeszámolóját, kiegészítő mellékle-
tét és üzleti jelentését, valamint jóváhagyta a
Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2018. évre szóló egyszerűsített
mérleg- és eredmény beszámolóját és köz-
hasznúsági mellékletét.
A Városi Szolgáltató, az Aquapalace Kft., a
Kulturális Központ és a TDM Kft. könyvvizsgá-
lójának megbízási szerződése május 31-én
megszűnik, ezért új könyvvizsgálót választot-
tak a következő két évre: a legkedvezőbb 
ajánlatot adó East-Audit Zrt.-t. A négy cég
könyvvizsgálói díja összesen havi 415 ezer Ft
+ áfa, mely a gazdasági társaságokat ter-
heli.

közszolgáltatási szerződés
módosítása
Módosították az önkormányzat és a 
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 
között 2017-ben kötött közszolgáltatási 
szerződést. A TDM ügyvezetője jelezte, hogy
cég bővülő tevékenysége – városi imázsépí-
tés, turisztikai marketing akciók – indokolttá
teszi, hogy a Dumtsa utca 22. szám alatti in-
gatlan egyéb részeinek (pl. padlás, udvar stb.)
használata is bekerüljön a szerződésbe.

fejlesztés a v8-ban
Lezárták és eredményessé nyilvánították a V8
Uszoda és Szabadidőközpont wellness rész-
legének és galériakonzoljának felújítása érde-
kében kiírt közbeszerzési eljárást. A felújítás
490 nm területet érint, a kivitelezés maximum
60 napot vesz igénybe a június 1. és augusz-
tus 30. közötti időszakban. A két rész felújítá-
sához szükséges forrás, bruttó 60,05 millió Ft
rendelkezésre áll a 2019. évi költségvetésben.

közbeszerzési döntés 
átruházása
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszer-
zési eljárásokat indított hulladékszállítási, ka-
szálási feladatokra, valamint közutak és
földutak javítására. A döntés mielőbbi megho-
zatala érdekében az eljárást lezáró döntést át-
ruházták a Közbeszerzési Bizottságra.

pályázat útfelújításra
A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása” címmel, mellyel az ön-
kormányzat a belterületi utak felújítása alcélra
szeretne támogatást nyerni. A testület hozzá-
járult a pályázaton való induláshoz a Kálvária
út burkolatának felújítása érdekében a Kálvá-
ria tér és a Hamvas Béla utca közötti szaka-
szon, valamint a Szerb kálvária tér (Pomázi út)
– Bimbó utca között. A pályázat összköltség-
vetése: 55,4 millió Ft, az igényelt támogatás
30 millió Ft. A 25,5 millió Ft önrész a 2019. évi
költségvetés tartalékának terhére biztosítják.

„ovi-sport program” pályázat
Az ovi-sport Alapítvány idén is meghirdette
pályázatot, mely az óvodás korú gyermekek
mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez,
utánpótlás neveléshez nyújt támogatást. A
Program megvalósításának elengedhetetlen
feltétele a mini multifunkcionális pálya (ovi-
Sport Pálya) kiépítése, mely lehetőséget ad a
gyermekeknek akár az egész napos szabad-
téri sportolásra, mozgásra. A pálya speciális
szerkezete (pl. esésvédő gumiréteg) úgy ke-
rült kifejlesztésre és kialakításra, hogy azon
számos mozgásfejlesztő és koordináció-ja-
vító, rehabilitációs gyakorlat is biztonságosan
és akadálymentesen végezhető.
A szentendrei óvodák lehetőségeit megvizs-
gálva a püspökmajori Szivárvány Tagóvoda
(Kálvária út 22.) került kiválasztásra fejlesz-
tési helyszínként, mely nem rendelkezik torna-
teremmel, az ingatlanon elhelyezhető a pálya
és az óvodai dolgozók is vállalják a tovább-
képzéseket. Az Alapítvány a sportpálya meg-
építése mellett biztosítja a sporteszközöket
és az óvodapedagógusok továbbképzését is.
A kb. 18 millió Ft értékű csomagot elnyert pá-
lyázóknak 4,5 millió Ft önrészt kell biztosítani.

stratégiai zajtérkép
A stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökken-
tési intézkedési tervek kidolgozásának költsé-
geire a központi költségvetés biztosít forrást:
összesen 152,4 millió Ft támogatás áll rendel-
kezésre, melyet 27 önkormányzat között osz-
tanak szét Budapesten és vonzáskörzetében.
Az önkormányzat a támogatói okiratban sze-
replő összeg felhasználásával elkészíttette az
intézkedési tervet, melyet a képviselők jóvá-
hagytak.

Rendeletmódosítás
A Társaság az élhető Szentendréért Egyesület
Képviselőcsoportja előterjesztés nyújtott be a
közterületek, közutak bontásáról, valamint a
hatósági engedéllyel nem rendelkező gépko-
csik elszállításáról szóló önkormányzati ren-
delet módosítása érdekében, mert a rendelet
nem tartalmaz szankciókat az előírások meg-
sértésének esetére. Javasolták, hogy bontási
moratórium legyen bevezetve december 1. és
március 1. között; a bontási tilalom érvénye-
süljön a közút felújítását követő öt éven belül;
és legyen lehetőség súlyosabb, elrettentést
szolgáló pénzügyi büntetés kiszabására a jog-
szabály megsértésének esetén. A javaslatot a
képviselők elfogadták, a fentiek értelmében
módosított rendelet 2019. július 1-jén lép ha-
tályba.

május a vérnyomásmérés
hónapja
A Szentendrei Járás Egészségfejlesztési
Iroda a vérnyomás rendszeres ellenőrzé-
sének fontosságára szeretné felhívni a la-
kosság figyelmét. Májusban, szerdai
napokon 10-12 óra között ingyenes vér-
nyomásmérést lehetett kérni az EFI mun-
katársaitól a szentendrei piacon. 
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Nyári 
élménytáborok
a logiscoolban!
az egyik legnehezebb feladat a nyáron, hogy
hogyan vegyük rá a gyereket, ne egész nap a
számítógépen, telefonon vagy épp konzolon
játsszon. a logiscool évek óta kínál erre
megoldást élménytáboraival, ahol a gyerekek
gép előtt töltött ideje hasznos tevékenységgé
válik.

Ma már többségben vannak azok a munkák,
amelyek valamilyen informatikai ismeretet is
igényelnek. Ezt a trendet azok száma nem kö-
veti, akik értenek is az informatikához. Célunk,
hogy a gyerekeket egészen fiatal koruktól
kezdve a digitális írástudás felé tereljük, ne
csak felhasználók legyenek, hanem értsék is
a számítógép működését.

Nyári táborainkon játékosan lehet ismerkedni
az informatika világával. Legyen az robot-
építés, vagy mesterséges intelligencia prog-
ramozása, mindenki megtalálja a számára
megfelelőt. Akit esetleg nem szeretne messze
kerülni a játékoktól, azoknak ajánljuk LEGo
vagy Minecraft táborainkat, ahol a jól ismert
építgetés mellett mozgást és személyiséget

is adhatnak annak, amit építettek. Kalandjáték
táborainkban saját játékot építhetnek, amit a
világtól a karakterekig ők építhetnek fel.

Amennyiben valakit inkább az üzlet világa ér-
dekel, azok megtalálják, amit keresnek a
BrIDGE Bizniscool táborainkban, ahol egy vál-
lalkozást kell felépíteniük. Itt három lehetőség
közül választhatnak, csokigyárat készíthet-
nek, társasjátékot gyárthatnak, legutolsósor-
ban pedig az utóbbi évek influenszer
mániájához igazodva saját VLoG vállalkozá-
sukat is elkészíthetik. Vállalkozni nem lehet
ennél játékosabban.

A táboraink fél nap programozásból és fél nap
kültéri programból állnak, hiszen mi sem sze-
retnénk, ha gépezésen kívül másból sem állna
a nyár. Emellett reggelit, ebédet és uzsonnát
biztosítunk a gyerekeknek.

jelentkezni lehet:

szentendrei iskolánkba a
www.logiscool.com/hu/school/szentendre

oldalon
Békásmegyeri iskolánkba a

www.logiscool.com/hu/school/bekasmegyer
oldalon

Hamarosan kezdődik a
postás strand felújítása
május végén, június elején kezdődik a postás strand felújítása, a
munkálatok mintegy két hónapot vesznek igénybe. a közel 100
millió ft-os fejlesztéssel a közösségi tervezés során 2016-ban ké-
szült tanulmányterv nagy része megvalósul.

A Postás strand 2016-ban elkezdett fejlesztésével önkormányzat
célja az volt, hogy hivatalos szabadstrand jöhessen létre a terüle-
ten. A felújítás tervei a lakosság bevonásával készültek el, s egy
része – az öltöző, zuhanyzó kihelyezése, ivóvízcsap kiépítése,
bóják, strandjelző és információs táblák kihelyezése – önkormány-
zati beruházásban meg is valósult. A fejlesztésnek köszönhetően
2016 nyarától hivatalosan is fürdőhelyként használható a Postás
strand.

A Magyar Turisztikai Ügynökségtől idén tavasszal 99,98 millió Ft
támogatást kapott az önkormányzat a szabadstrand további fej-
lesztésére. Ez az összeg lehetővé teszi a közösségi tervezés során
megálmodott tervek nagy részének megvalósulását. A felújítás ke-
retében sor kerül tereprendezésre és kertészeti munkákra, a meg-
lévő berendezések, az öltöző és a játékok felújítására, új burkolat
építésére, kerti bútorok, hulladékgyűjtők, játszóeszközök, informá-
ciós tábla kihelyezésére. Ezen kívül esőbeállót és pihenőgubókat is
kihelyeznek, és napelemes közvilágítást építenek ki. 

A felújítás időszakában a strand használható lesz, de a játszóteret,
illetve az építkezéssel érintett területet részlegesen lezárják. A
munkálatok – az időjárás függvényében – július végére fejeződnek
be, így a strandszezon közepétől már élvezhetjük az igényesen ki-
alakított, megújult szabadstrandot. 
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Nagy siker volt 
a muskátlivásár

szentendre város önkormányzat támogatásával 400 forintért vásá-
rolhattak három tő muskátlit az érdeklődők: minden szentendrei lak-
címkártyával rendelkező, 18 év feletti lakos. a május 18-án
megrendezett vásárnak idén is nagy sikere volt: a 9.30-ra tervezett
kezdést a nagy érdeklődés miatt fél órával korábbra hozták, és délre
elfogyott a mintegy 4000 tő virág.

A szentendrei városvezetés a tavalyi sikerre való tekintettel idén má-
sodik alkalommal hirdette meg a virágos akciót, amivel közvetve vá-
rosunk szépítését szeretnék elősegíteni, kedvet adva a lakosoknak
szűkebb környezetük szépítéséhez. A tavalyihoz hasonlóan most is
nagy volt a választék: többféle színből lehetett választani az álló vagy
futó muskátlik közül. A jó szervezésnek köszönhetően a hosszú sorok
ellenére nem kellett sokat várakozni, a vásárlás rendben és fegyelme-
zetten zajlott.

idén ünnepeljük dr. kucsera ferenc káplán
vértanúhalálának 100. évfordulóját. a duna-
parton álló emlékkereszt felújítása már ko-
rábban is szóba került: a város vezetése és a
római katolikus egyházközség is fontosnak
tartotta, hogy az 1993-ban állított, vasból ké-
szült emlékmű és környezete megújuljon az
emlékévre. ez meg is történt, de csak rövid
ideig örülhettünk neki, ugyanis az újonnan el-
készített korlát azóta már nincs a helyén.

a felújítás előzményei
Blanckenstein György plébános egy korábbi
kérésére Kovács Endre, városunk jól ismert
kovácsmestere április közepén munkatársai-
val leszerelte a keresztet és a keresztet tartó,
sérült félgömböt. A keresztet restaurálta, és
teljesen új gömböt – az eredetivel megegyező
méretben, de vastagabb, időtállóbb anyagból
– készíttetett fémnyomással. A gömbhöz
szakszerűen rögzített keresztet pár nap múlva
visszahelyezték a helyére, majd mindkettőt le-
festették.
Közben a Városfejlesztési Iroda is elindította
az emlékkereszt restaurálásnak folyamatát:
szerződést kötöttek Lehoczky Tivadar és
Jeges András fémrestaurátorokkal a kereszt
és a gömb restaurálására, illetve néhány ki-
egészítő munkára az emlékmű környékén.
Amikor az önkormányzati megbízás szerint a

keresztet el akarták szállítani, akkor szembe-
sültek a ténnyel, hogy az már nem a felújítás
előtti állapotában van. A keresztet végül is el-
szállították a szakműhelybe, ahol átfestették
tartós, időjárásálló festékkel, illetve elvégez-
ték a kereszt lábánál, az emléktábla mellett
másfél méter széles korlát rekonstrukcióját
Szuromi Imre korábbi tervei alapján. A 60×150
cm-es korlát 14 mm-es négyzetvasból ké-
szült, pálcáinak tetejét a kereszt végein lévő
díszítéshez hasonlóan alakították ki. Utolsó
simításként az egész emlékművet egysége-
sen átfestették, és a talapzat lábánál lévő
bronz táblát a helyszínen megtisztították.
Az önkormányzat ezúton is köszöni Kovács
Endre munkáját, aki térítésmentesen, felaján-
lásból végezte el a restaurálást, illetve Jeges
Andrásnak, hogy befejezte a munkafolyama-
tot. odafigyelésből, segítőkészségből, tenni
akarásból mindenki jelesre vizsgázott.

vandalizmus a felújítás után
Az emlékmű az előbbiekben részletezett mun-
kálatok után elnyerte végső formáját, amelyet
a felállításakor Szuromi Imre építész álmodott
meg. Sajnos nem sokáig örülhettünk a szépen
sikerült felújításnak. Az újonnan kialakított
korlát ugyanis ma már, pár nappal a felállítása
után, nincs a helyén, maradványait az emlék-
műtől mintegy 20 méterre találták meg. Elke-
serítő volt szembesülni a csonk látványával,

ezzel a teljesen érthetetlen és megmagyaráz-
hatatlan károkozással. S ez ráadásul nem is
az első alkalom, az emlékkereszt ugyanis az
elmúlt 25-26 év alatt már több alkalommal is
áldozatul esett a vandalizmusnak. Mind-
ezekre való tekintettel Jámbor Ferenc, az idén
felállított Igazgatási rendészet vezetője ér-
deklődésünkre elmondta, hogy munkatársai a
jövőben fokozott figyelemmel ellenőrzik a Ku-
csera-kereszt környékét.

a kereszt, amely mindenkinek fontos

#szeretemszentendret 
mindannyian mások vagyunk, de valamiben egyetértünk: Te is sze-
reted, én is szeretem: szeretjük szentendrét. Neked melyik apró rész-
lete, rejtett zuga a legkedvesebb? milyen emlék köt ide? mondd el egy
képpel és egy mondattal, Te miért szereted szentendrét!

Kattints a www.szentendre.hu oldalon a Szeretem Szentendrét logóra,
regisztrálj a honlapon és töltsd fel a fotódat a mondattal együtt!
A városi honlap #szeretemszentendret galériájában „kiállítjuk” a fotó-
dat, és Te is megnézheted, hogy mások miért szeretik a várost.
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Tavaszi operettgála
Háromszáz meghívott vendég: a szentendrei Gondozási központ és a
város nyolc nyugdíjas klubjának tagjai kaptak csokrot 2019. május
14-én az operettáriák, népdalok legjavából a HBpmk színháztermé-
ben. az eseményen verseghi-Nagy miklós polgármester és petricskó
zoltán alpolgármester köszöntötte városunk időseit. leblanc Győző
és Tóth éva nosztalgiaestje nagyon jó hangulatban telt, a művészekkel
közösen  többször  dalra fakadt a lelkes közönség is.

– Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves Vendégeink! Ha stílusosan szeret-
ném kezdeni, azt mondanám: nemcsak a húsz éveseké a világ! Ezt is-
merte fel a város vezetése, amikor azt mondtuk, hogy a kölcsönös
elismerés és tisztelet alapján megújult alapokra helyezzük a kapcso-
latot a nyugdíjasokkal. Nem csak fesztiválokat szervezünk, bár ezekre
is szeretettel várjuk önöket, hanem kimondottan és célzottan ennek a
közönségnek szóló programokat, illetve örömmel támogatjuk az önök
kezdeményezéseit is. (…) A híres indiai költő, rabindranath Tagore
mondta, hogy „Amikor elmúlik a fiatalság, az életbe gyönyörű időszak
köszönt be – nyugodt és mély, mint a napsugaras ősz. Ebben az idő-
szakban érik meg az élet vetése és a kertben a gyümölcs.” Azt kívánom
mindenkinek, ilyen napsugaras, szép időskorban legyen részük. Ehhez
szeretnénk hozzájárulni a mostani nosztalgiaprogrammal is – mondta
el köszöntőjében Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
A népszerű operetténekes-páros missziója a magyar nóták, népdalok
terjesztése, megőrzése határainkon innen és túl. Programjukban a ma-
gyar nóták, operettslágerek mellett a hazafias érzelmű dalok is felcsen-
dültek.

A nagyszerű gála után Leblanc Győző és Tóth éva a rajongók gyűrűjé-
ben beszélgettek és  dedikálták  cd-jüket. A zenés est svédasztalos
vacsorával zárult, bőséges és elegáns fogásokkal vendégelték meg a
megjelenteket.

molnár Bertalan kiállítása
művész étteremben
Molnár Bertalan festményeiből nyílt kiállítás a Művész étteremben
(Dumtsa u. 7.), a művész májusban ünnepli 86. születésnapját. A június
20-ig látható tárlat „Berci bácsi”16 festményét mutatja be, a korábbi
időszakából, elsősorban városlátképeket ábrázoló képektől a mostani,
modernebb hangvételű, absztraktabb képekig. 

Több mint 700 elsős 
az elsősök 2019/2020. tanévre történő beíratására április 11. és 12-
én került sor. az idei évben a váci Tankerületi központ fenntartása
alá tartozó intézményekbe több mint 1500 tanköteles gyermeket írat-
tak be szüleik.

A tankerülethez 47 olyan intézmény tartozik, amely általános iskolai
feladatokat lát el három járásban. A szentendrei járásban 731 tanuló,
a szobi járásban 192 tanuló, míg a váci járás területén 585 tanuló kezd-
heti meg tanulmányait szeptemberben.
Újdonság ebben az évben, hogy a gyermekek adatait és dokumentu-
mait már online is beküldhették a szülők, így gyorsítva a beiratkozás
folyamatát mind a maguk, mind pedig az iskolák számára. A Tanke-
rület intézményeiben ezzel a lehetőséggel kevesen éltek egyelőre.
Akik viszont megtették, azok pozitívan nyilatkoztak az ügyintézés 
hatékonyságáról, mivel kizárólag adategyeztetésre, illetve a doku-
mentumok aláírására kellett személyesen megjelenniük az intézmé-
nyekben. 

szendrő szabolcs hegymászó és fotós 
előadása vetítéssel
2019. jÚNius 7. péNTek 18.00
szeNTeNdRéN, a feReNCes GimNÁziumBaN

„Az én életformámmal nem szeretnék a velem hasonló módon balesetet szenve-
dett, mogássérült barátaimra semmiféle kényszert ráerőszakolni. Annyit monda-
nék, csak, hogy így is lehet. 
Arra vagyok én, hogyha valaki így akar élni, akkor ne legyenek kétségei. Az igazán
bátrak a földön járnak, nem a csúcsokat ostromolják. Mindenkinek meg kellene
keresni a maga kis csúcsát, lehet az bármi. Nem kell annak magaslatnak lenni,
csak egy cél, amit el szeretnék érni, és el lehet, ha csak egy picit is akarjuk.”

Szabolcsot 2006-ban meghívták a „Magyarok a világ nyolcezresein” expedícióba
(Dhaulagiri, 8167 m). A feszült  politikai helyzetben csak Erőss Zsolt jutott a
csúcsra, a többiek örültek, hogy a lövöldözést és a rossz időt túlélték.
Szabi azóta is kirándul, mászik és fotózik. Tagja a „Halhatatlanok Klubjának”.
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szentendre kortárs művészeti fesztiválja, a
szentendrei pestisűző fesztivál már második
alkalommal kerül megrendezésre június 15-
16-án. az ingyenes rendezvény egy 18. szá-
zadi, szentendrei pestis-történetre alapul. a
kétnapos fesztiválon kortárs művészeti és
táncprogramok, városismereti séták, számos
koncert – többek között péterfy Bori & love
Band, paso, Colorstar –, lampionos felvonu-
lás és hajóverseny várja a látogatókat szent-
endre történelmi belvárosában.

A fesztivál célja – a szórakoztatáson túl –
megismertetni a helyiekkel és az idelátoga-
tókkal Szentendre történelmi és kulturális
múltját. A tavaly először megrendezett Szent-
endrei Pestisűző Fesztivál egy XVIII. századi
városi legendának állít emléket: a Fő téren álló
Pestis Keresztet a város gazdag szerb keres-
kedői állították 1763-ban hálából, hogy a jár-
vány elkerülte a várost. A hiedelem szerint a
halálos vésznek csak egy áldozata volt, egy fi-
atal lány, akit állítólag fejjel lefelé temettek el
a kereszt alá, hogy a pestis ne tudjon tovább
terjedni.

kortárs táncperformansz és
lampionos felvonulás
A fesztivál fő eseménye a Szentendrei-sziget-
ről csónakokkal érkező táncművészek mű-
sora, akik a Barakoo Dobkör zenei kíséretében
– a veszedelmet megjelenítve – egy haláltán-
cot, kortárs performanszt adnak elő a Duna
korzón. Az előadás közben megérkeznek a
szentendrei kortárs képzőművészek (Korniss
Dezső, Vajda Lajos, feLugossy László és 
efZámbó István, Deim Pál) jellegzetes motívu-
maiból készített óriás bábok, melyek segíte-
nek elűzni a veszedelmet a város ból. A
bábokat erre az alkalomra a helyi civil szerve-
zetek, egyesületek „fogadják örökbe”.
A program lampionos felvonulással folytató-
dik Szentendre belvárosában, melyet a Tihi
Wind Band, a szentendrei Vujicsics Tihamér
Zeneiskola Fúvószenekarának örömkoncertje
zár le. 

Borzongató, szórakoztató és
képzőművészeti programok
A Szentendre és Térsége TDM tematikus vá-
rosismereti sétát is tart a fesztivál idején: „A
szentendrei katasztrófák nyomában” című
sétán a várost régen sújtó csapások (árvíz,
tűzvész és járvány), illetve a túlélés történetét
ismerhetik meg a borzongani vágyók.
A hétvége alatt a Lázár cár téren két alkalom-
mal is megcsodálhatják a látogatók a Sbandi-
eratori di Gubbio, Szentendre olasz
testvérvárosának reneszánsz hagyományait
őrző zászlóforgatók műsorát. A zenészekből
és több nemzedéket felsorakoztató zászlófor-
gatókból álló csapat lélegzetelállító, színes
bemutatója igazi kulturális csemege!
A szentendrei kortárs képzőművészetet ápoló
Szentendrei Lakástárlat Alapítvány vasárnap
délben Szabadtéri festőiskolát szervez, ahol a
szentendrei képzőművészekkel közösen fest-
het az érdeklődő egy óriásvászonra.

A MANK Új Műhely Galériája pedig mindkét
napon művészeti sétával, fényfestéssel, fotó-
és ékszerkészítő workshoppal, festéssel, raj-
zolással várja a látogatókat a Fő téren.

koncertek
A kétnapos fesztiválon a zene is állandóan
jelen lesz a Lácár cár tér mellett felállított szín-
padon. Szombat délután a blues, rock és pop
fúziójának nagymestere, The Pontiac nyitja,
majd a két évtizedes múltra visszatekintő Co-
lorstar folytatja a fesztivál zenei vonalát.
Szombat este Péterfy Bori & Love Band bűvöl-
bájol el mindenkit, aki részt vesz a koncerten.
Vasárnap az erősen szentendrei kötődésű
Konyha zenekar játszik. Késő délután az an-
golszász beat, balkáni, de akár ír dallamokhoz
is nyúló Aurevoir folytatja a sort, majd este
PASo koncertje zárja a fesztivált.

Hajóverseny a dunán
Vasárnap délelőtt rendezik meg a tavaly oly
nagy sikernek örvendő hajóversenyt a Duna
szentendrei belváros szakaszán. A hajóver-
senyre négy kategóriában nevezhet bárki, aki
kedvet érez egy víziversenyhez, legyen az
szentendrei általá nos- és középiskolás csa-
pat, sportegyesület, civil szervezet, család
vagy baráti társaság.

ProGrAMoK

jÚNius 15. szomBaT

16:00 THE PoNTIAC Helyszín: Duna korzó,
Lázár cár térnél
2017 tavaszán alakult zenekar, stílusára a
blues, a rock és a pop fúziója jellemző. 
17:30 SBANDIErATorI DI GUBIo Helyszín: Fő
tér, Lázár cár tér
A rendezvény díszvendégei Szentendre olasz
testvérvárosának reneszánsz hagyományait
őrző zászlóforgatói.  
18:30 CoLorSTAr Helyszín: Duna korzó,
Lázár cár térnél
20:00 Haláltánc és lampionos felvonulás
A Dunán hajókon érkező táncművészek halál-
táncot megidéző kortárs produkciót adnak elő
a Barakoo Dobkör zenei kíséretével. Koreog-
ráfus: Grecsó Zoltán. Utána lampionos felvo-
nulás, majd örömkoncert a Tihi Wind
Band-del, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Fú-
vószenekarával, a Lázár cár téren. Karnagy:
Czifra Gergely
21:30 PéTErFy BorI & LoVE BAND Helyszín:
Duna korzó, Lázár cár térnél

jÚNius 16. vasÁRNap

10:00 Hajóverseny a Dunán* 
rajt: Pap-sziget, Szentendrei Kajak-Kenu SE
10:00 Pestisűző-motívumos kőfestés Kyruval
Helyszín: Kacsakő
12:00 Szabadtéri festőiskola Helyszín: DMH
udvara, Duna korzó 18.
Közös festés óriásvászonra szentendrei kép-
zőművészekkel, a Szentendrei Lakástárlat Ala-
pítvány szervezésében. 14 éven felülieknek! 

14:00 Hajóverseny eredményhirdetése a 
Kacsakőnél
15:30 Sbandieratori di Gubio – olasz zászló-
forgatók Helyszín: Lázár cár tér
16:00 KoNyHA Helyszín: Duna korzó, Lázár
cár térnél
18:30 AUrEVoIr Helyszín: Duna korzó, Lázár
cár térnél
21:00 PASo Helyszín: Duna korzó, Lázár cár
térnél
Az Új Műhely Galéria szombaton 10.00 és
13.00 között művészeti sétával, 20.30-kor
fényfestéssel, vasárnap 10:00 és 19:00 között
újrahasznosított ékszerkészítő workshoppal,
fotóworkshoppal, festéssel, rajzolással várja
az érdeklődőket.
Információ: ujmuhelygaleria@alkotomuve-
szet.hu +36 70 384 1185
Szombaton és vasárnap 16:00-kor a Szent-
endrei Tourinform Iroda szervezésében 
„Szentendrei katasztrófák nyomában” – árvíz,
tűzvész és járvány című tematikus séta, bor-
zongani vágyóknak! Indulás a Tourinform
Iroda elől. Információ: iranyszentendre.hu

*HAJóVErSENy A DUNÁN

A Szentendrei Pestisűző Fesztivál keretében
hajóversenyt szervezünk a Dunán. 
regisztráció: 08:00-tól (Pap-sziget, Szentend-
rei Kajak-Kenu se) 
rajt: 10:00-tól, kategóriánként indítva Útvonal:
Pásztor-rév – Szentendrei-sziget 
Cél: Kacsakő
A versennyel célunk tovább erősíteni Szent-
endre és a Duna kapcsolatát, hogy a folyó,
mint helyszín, szerves részévé váljon rendez-
vényeinknek. A hajóversenyt négy kategóriá-
ban hirdetjük meg. 

Kategóriák:
Túrakajak – kenu egyes
Túrakajak – kenu páros
Túrakajak – kenu négyes
Freestyle (kiff, kielboat, fakenu, sup, gumiraft,
gumitreck, outrigger, sárkányhajó, paddling,
paddle, felfújható gumicsónak, -gumikajak, 
-gumikenu)
A versenyre kizárólag kézihajtásúvízi eszköz-
zel lehet nevezni! 

Kik nevezhetnek? 
Bárki, aki kedvet érez ahhoz, hogy egy jó han-
gulatú vízi verseny részese legyen. Várjuk a
szentendrei általános- és középiskolák csapa-
tait, sportegyesületek, civil szervezetek, csa-
ládok és baráti társaságok jelentkezését. 

Nevezni, illetve a versennyel kapcsolatban ér-
deklődni a dmh@szentendre.hu e-mail címen
lehet. A nevezés díjtalan!

Információ a fesztiválról:
Web:  szentendreprogram.hu
FB: Szentendrei Pestisűző Fesztivál

Szervező: Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
Támogató: Szentendre Város, NKA, EMMI

szentendrei pestisűző fesztivál 2019
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Szentendrét évtizedek óta a művészek váro-
saként ismerik és tartják számon. Valóban,
1889-ről, amikor a jeles festőművész, Fe-
renczy Károly (1862-1917) felfedezte a város
festői szépségét és megtelepedett nálunk,
megindult itt a művészeti élet. Jöttek a festő-
művészek, és 1928-ban megalapították a
Szentendrei Művésztelepet. 1945 után sorra
nyíltak meg itt a múzeumok és galériák. Ma
mintegy 19 kiállítóhely várja a városban a mű-
vészet kedvelőit.
Azt azonban többnyire nem tudják, hogy ez a
fővároshoz közeli szép, mediterrán hangulatú
barokk kisváros ennél sokkal előbb kapcsoló-
dott be a művészeti életbe. Igaz, nem a kép-
zőművészetibe, hanem a színházművésze-
tibe.
Most, közeledve a jeles nyári művészeti ese-
mény, a Szentendrei Teátrum felé, felidézzük,
bemutatjuk a városhoz erősen kötődő színmű-
vészeket. A művészek nemcsak a darabok be-
mutatásának idején kötődtek a városhoz, de
sokan közülük le is telepedtek a városban. Az
egykori források szerint külön kis közösség-
ben, egy Színészkolóniában éltek itt. Sőt vol-
tak, akik végleg itt telepedtek le. Nevük ott
olvasható valamelyik temetőnk sírkövén, vagy
utcanévtáblánkon.

éPÜL A NEMZETI SZÍNHÁZ 
Tudjuk, hogy Széchenyi István szorgalmazá-
sára a fővárosban már 1836-ban megkezdték
az első magyar nyelvű színház építését. A
Színháztörténeti Lexikonban pedig följegyez-
ték, hogy Szentendre is támogatta az ötletet.
Az építkezéshez felajánlott a város tízezer
égetett téglát, amit el is szállítottak a fővá-
rosba. Ezen túl 300 forinttal segítették még az
építkezést. A szentendreiek ott voltak a szín-
ház megnyitásán is. A gálaesten elhangzottak
„rác énekek”, amelyek a szentendrei rác os-

kola tanára, Vujics Joakim műfordításában
kerültek a közönség elé.
A források szerint a nemzet színháza később
meg is hálálta a segítséget. Több színdarabot
hoztak ki városunkba. Egy megmaradt régi
meghívó segítségével sok mindent felidézhe-
tünk a régi színházi életből. Miután színház
nem volt a városban, a közösségi helyek adtak
lehetőséget a darabok bemutatására. 1900 jú-
niusában a Ferenc József parton (ma Duna
korzó) Pospischl Károly kávéházának udvara
adott otthont egy népszínműnek, zenés vígjá-
téknak.
A következőkben az egykor Szentendrén ott-
hont talált színészeket szeretnénk bemutatni.
Elsőként ismerjük meg a XIX. század egyik
legjelesebb operaénekesnőjét!

ÁBrÁNyI EMILNé WEIN MArGIT (Lesznek,
1861. dec. 15. – Budapest, 1948. nov. 27.) 
A jeles operaénekesnőről a Színházi lexikon
révén sok mindent megtudhatunk. Miután
Margit elvégezte a Zeneakadémiát, 1884-
1899 között az operaház tagja lett. A korabeli
sajtó népszerű, ünnepelt művészként tartotta
számon. Főbb szerepei voltak a következő
operákban – Bizet: Carmen, Mozart: Don Gio-
vanni, rossini: A sevillai borbély, Verdi: rigo-
letto. Tudjuk még, hogy 1901-1920 között a
Zeneakadémián tanított. Miután közben férj-
hez ment, 1906-ban kiköltözött férjének, a
Szentendrén élő jeles költőnek, Ábrányi Emil-
nek (1851-1920) az Ady Endre u. 8. szám alatt
álló villájába. A forrásokból tudjuk, hogy eztán
Wein Margitékhoz szívesen jártak ki a pesti
kollégái, de volt itt náluk látogatóban a jeles
olasz zeneszerző, Puccini is. A helyi vissza-
emlékezések szerint a városiak is gyakran
hallhatták az énekesnő gyönyörű hangját. A
művésznő ugyanis szívesen dolgozott a villa
kertjében, és ilyenkor mindig énekelt. Azt,

hogy az énekesnő férje halála után meddig
maradt nálunk, nem tudjuk, csak azt, hogy a
villájuk az 1930-as években már a budapesti
gyártulajdonos Goldberger családé volt.     
Wein Margitot a fővárosban, a Kerepesi úti 
temetőben helyezték örök nyugalomra. A for-
rásokból megtudhattuk még, hogy egykor
testvére, Wein Jakab (1865-1951) főkonzul is
itt élt Szentendrén. Háza közel Margitékhoz, a
Dézsma utcában állt. 

PETHŐ NéMETH ErIKA

THÁlia papjai és papNŐi szeNTeNdRéN 1.

opeRaGÁla
június 29. szombat  21:00 - 22:30

pezsgős vacsora a fő téren, operaáriák kiváló előadók 
interpretálásában!

Idén nyáron a Co-opera Szentendrén tartja évfordulóját és az 50 éves
Szentendrei Teátrummal együtt ünnepel.

A hazai és nemzetközi operaszínpadok kivételes tehetségeit felvo-
nultató gálán népszerű részleteket hallhatnak Mozart, rossini, Verdi
és Puccini operáiból. A formabontó koncert rendezője, a fiatal mű-
vészgeneráció kiváló képviselője, Szabó Máté. Az igazi örömünnep
a szentendrei nyár legkülönlegesebb komolyzenei programjának
ígérkezik.

Három évvel ezelőtt Szentendrén indult útjára az egyedülálló színházi
együttműködés, a Co-opera. A Szentendrei Teátrum, a Debreceni
Csokonai Színház, a Szegedi Nemzeti Színház, a Miskolci Nemzeti
Színház és a Budapesti operettszínház társulata, a Magyar Állami
operaház szólistáival együtt eddig több mint 100 előadáson kápráz-
tatta el a közönséget kiváló produkcióival határon innen és túl.

PrEMIEr: június 29.
Esőnap: június 30.

Fellépő művészek:
Balczó péter, Bátki fazekas
zoltán, Bordás Barbara, Busa
Tamás, Cseh antal, farkasréti
mária, fischl mónika, fodor
Beatrix, frankó Tünde, Hanczár
György, kálnay zsófia, kendi
lajos, keszei Bori, kiss andrás,
kolonits klára, laki péter, mes-
ter viktória, pataki Bence,
Rálik szilvia, schnöller szabina

Közreműködik: óbudai Danubia Zenekar
Vezényel: Dinyés Dániel
rendező: Szabó Máté

Belépőjegyek:
Zsöllye vacsora nélkül: 10.000 Ft
Helyek vacsorával: 13.000 Ft
V.I.P. helyek vacsorával: 20.000 Ft

Vacsora: 19 órától 20:30-ig

Ábrányi Emilné Wein Margit
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A Teátrum legendás, első előadását 1969. július 5-én rendezték a szent-
endrei Fő téren. Békés András két elfeledett magyar mű, a Comico-
Tragoedia, valamint a Pikko herceg és Jutka Perzsi színpadra állításával
indították útjára a szentendrei szabadtéri színjátszás hagyományait. 
Az azóta eltelt fél évszázad gazdag történetét kutatta és dolgozta 
fel Timár András színháztörténész. A TEÁTrUM50 kutatási projekt
anyaga: dokumentumok, fotók, interjúk a nagyközönség számára a 
https://teatrum50.szentendreiteatrum.hu oldalon találhatók meg.
„Az 50 éves Szentendrei Teátrum olyan kiemelkedő kulturális produk-
tum, ami a szentendrei identitás részévé vált, a város imázsának 
építésében nagy szerepe van. A templomairól, képzőművészeti hagyo-
mányairól híres város mindennapjaiba a szabadtéri színjátszás is be-
épült” – mondta el Gyürk Dorottya alpolgármester a sajtótájékoztatón.
Az idei, jubileumi nyár öt premiert és számtalan vendégjátékot kínál.
Dan Gordon a Becéző szavak című darabjának magyarországi bemu-
tatója a Szentendrei Teátrum és az orlai Produkció együttműködésé-
ben nyitja az évadot. A népszerű könyv és film adaptációjának
címszerepében Hernádi Juditot láthatjuk majd a színpadon.
Vasvári Csaba teátrumigazgató a Teátrum FrISS produkcióit mutatta
be.  „Három éve indítottuk el a FrISS programsorozatot. évek óta egyre
több fiatalnak adunk megmutatkozási lehetőséget. Előadásaink érzé-
kenyítő témáikkal, újszerű látásmódjukkal új utakon járnak, és új utakat
járhatnak ki a színházi alkotók és a szentendrei nézők előtt is.” Szokol
Judit rendezésében, Nyitrai László zenéjével Máté Zsolt darabja kerül
színre. A hentes lánya című monodráma-musicalt Jurás Jenő Ne sza-
kítson félbe! című darabja ihlette. A darab főhősnője rózsaszín tündér-
világban él, amiből fel kell ébrednie. Amikor megkérik a kezét, kiderül,
hogy túl kicsi rá a gyűrű, és innentől olyan lavina indul el, ami alapjaiban
változtatja meg az életét. A különleges műfajú monomusical főszerep-
lője az idei évad háziasszonya, Gubik Petra, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem (SZFE) végzős hallgatója lesz. Gubik Petra a
sajtótájékoztatón a darab hangulatát a Fáj a szívem című dallal idézte

meg, Szép András zongorakíséretével. Gubik Petra arról beszélt, szá-
mára rendkívül izgalmas és egyedülálló kihívás a monomusical cím-
szerepe, és megtiszteltetés számára, hogy a jubileumi évadban épp ő
lehet a Szentendrei Teátrum háziasszonya.
A zenés monomusical-ősbemutató rendezője, Szokol Judit, az SZFE
frissen végzett hallgatója ebben az évadban színpadra állítja Molnár
Ferenc klasszikusát, a Liliomot is. Molnár eléggé érzékletes alcímet
választott darabjához: egy csirkefogó élete és halála, külvárosi legenda
hét képben. Liliom szerepében Géczi Zoltán mutatkozik be, Julikát
rusznák Adrienn alakítja.
A jubileumi nyár sem telhet el opera nélkül. Vadász Dániel, a Co-opera
igazgatója elmondta, hogy három éve indult útjára az egyedülálló
együttműködés, amelynek keretében vidéki színházak közösen visznek
színre operákat. Az első évben A sevillai borbély nyitotta meg újra a 
Fő téri operajátszás hagyományát. Idén nyáron húsz kiváló operaszó-
lista részvételével varázsolnak mediterrán, Portofino-i hangulatot a bel-
város szívébe. Az operagálán terített asztalok, pezsgős vacsora és a
legnagyobb klasszikusok várják a műfaj rajongóit. A műsorban Mozart, 
Puccini, Verdi és rossini darabjaiból válogatnak, az áriákat az óbudai
Danubia Zenekar kíséri Dinyés Dániel vezényletével.
Az idei nyáron a kultúra mellett a jótékonyságra is hangsúlyt fektettek
a szervezők az ételt az életért Alapítvánnyal együttműködésben. 
A színházlátogatók jó ügyért is tehetnek, hiszen a szegény sorsúak,
hajléktalanok étkeztetéséhez is hozzájárulhatnak.

50 év, 50 NyÁR – a Teátrum jubileumi 
sajtótájékoztatója
az idén ötvenéves szentendrei Teátrum jubileumi sajtótájékoztatóját a Rózsavölgyi szalon arts & Caféban tartották, 2019. május 15-én. a
szentendrei kötődésekről, a Teátrum jelenéről és múltjáról, az idei évadról Gyürk dorottya, szentendre kulturális alpolgármestere, Gubik petra,
a színház- és filmművészeti egyetem végzőse, a szentendrei Teátrum 2019-es évadának háziasszonya, Hernádi judit színművész, fábián
dóra, az ételt az életért alapítvány képviselője, szokol judit, az szfe végzős rendezőhallgatója, Timár andrás színháztörténész, dr. vadász
dániel, a Co-opera igazgatója és vasvári Csaba, a Teátrum igazgatója beszélt.

az 50 éves szentendrei Teátrum előadásaira a jegyértékeítés
már elindult, részletes programok, jegyvásárlás: 

https://szentendreiteatrum.hu
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szeNTeNdReiek 
a lupa BeaCHeN
Tengerparti hangulat, remek programok! Nyílt napra várta a szentend-
reieket a lupa tó május 19-én, vasárnap. szentendre napján a helyi
lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen léphettek be a fehér homo-
kos, pálmákkal övezett tó partjára, ahol nemcsak kényelmes 
nyugágyak, de számos családi, egészség-, kreatív-, sport-, tánc- és
zenei program várta a látogatókat.

Akik türelmesen megvárták a reggeli kiadós zápor után a szikrázó nap-
sütést, azoknak kiváló hangulatú hétvégi programban lehetett részük
a Lupa Beachen. Az idilli helyszínen Szentendre változatos program-
sorral mutatkozott be.
A festők városa nevéhez méltón több művészeti programmal várta a
látogatókat a Lupa tó partján. A Ferenczy Múzeumi Centrum a most
elindított, idei Art Capital jegyében kreatív foglalkozásokat szervezett.
A művészi testfestés mellett art-kvízekkel, múzeumpedagógiai prog-
ramokkal várta a gyerekeket és a játékos kedvű felnőtteket. Verebély
Diána és Görög László festőművész-páros a Szentendrei Tourinform
Iroda  chill-zone-ja melletti galériában állították ki festményeiket, Kriz-
bai Gergely „Krizbo” pedig Napiszörny-sorozatának egy sokszínű és
sokszemű példányát festette meg a helyszínen az érdeklődők szeme
láttára. A Lupa Beachen bepillantást nyerhettek a szentendreiek a
Mikro Csodák Múzeuma  mikroszkopikus alkotásaiba is.
A Vissza a Vadonba! Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Központ izgal-
mas kincskereső játékkal, ügyességi versenyekkel készült, a Szent-
endre Barátai Egyesület pedig népszerű KrEÁTor alkotóműhelyének
kihelyezett foglalkozásaira várta az érdeklődőket. Délelőtt nyári kendőt
festhettek, délután textilékszert készíthettek a Lupára látogatók. Szin-
tén a Szentendre Barátai Egyesület szervezésében lehetett meghall-
gatni Vrábel Krisztina Készülj a nyárra természetesen, lemondás
nélkül! című előadását.
A Lupa Beach Szentendre napján egyéni beszélgetésekkel, tanács-
adással, sportprogramokkal mutatkozott be az otthon. Magadnál 
Központ. A Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, az Egészség-
fejlesztési Iroda és az Egészséges Városért Közalapítvány  ingyenes
egészségprogramokkal, szűrésekkel, életmód tanácsadásokkal kép-
viseltette magát.

A strandröplabda-pályán a Dunakanyar Sportegyesület Dunakanyar
Szentendre évnyitó Amatőr Strandröplabda Tornája zajlott, az offline
Center jóvoltából pedig a vízparti csocsózást is ki lehetett próbálni.
A zenei és táncos programok 11 és 17 óra között egymást váltották a
SKy teraszon és a varázsaltos Vízi Színpadon. A SKy Terasz Akusztik
Színpadán a Csipkefa Népzenei Improvizációs Klub, Bogdán Viktória,
Mezei Luca, Sergő Sára, Bakró-Nagy olgi Lilla és az olive Live adott
koncertet. A Vízi Színpadon fellépett a Pink Phanters Akrobatikus rock
and roll TSE, a Bailar Tánciskola, a Welldance Sporttánc Egyesület, a
Csillagszeműek néptánccsoport, a Salsa Street Jazz, valamint Zumba
éva és vidám sportcsapata.
A jól sikerült nap után a Szentendrei Kulturális Központ szervezői kö-
szönik minden résztvevőnek, hogy hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
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szentendre napja kapolcson, május 11-én.
szakmai találkozóra, műhelybeszélgetésekre
hívta meg márta istván zeneszerző, a kapol-
csi kulturális és Természetvédelmi egylet 
vezetője szentendre kulturális és turisztikai
intézményeinek vezetőit, képviselőit. 
a találkozón a résztvevők városmarketing,
érték- és örökségvédelem, tudásátadás, 
lokálpatriotizmus témájában tartottak pre-
zentációkat. a kerekasztal-beszélgetéseken
a két település kulturális és turisztikai 
vonzerejének fejlesztési lehetőségeiről,
együttműködéséről zajlott eszmecsere szak-
mai bemutatókkal.

Kapolcs meghívására Solymosi Heléna, a
Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető
igazgatója,  Torma Tamás, a Ferenczy Múze-
umi Központ sajtókapcsolatok referense, Lin-
denberger Dóra, a Szentendrei Kulturális
Központ közművelődési referense, Móricz
János helytörténész, a Szentendre Barátai
Egyesület alapító tagja, a Szentendrei TDM
iroda képviseletében Lőrincz Ágnes marke-
ting, pénzügyi asszisztens és Kolozs Anna
marketing asszisztens érkezett a kulturális ta-
lálkozóra. Kapolcson a szentendreieket Már-
vány Péter, Kapolcs polgármestere, Hoffner
Tibor, Taliándörögd alpolgármestere, Holczer
Balázs, a Pulai Ifjúsági Egyesület alapítója és
a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért
(KöSZI) szervezet tagja, valamint Márta Ist-
ván, a Kapolcsi Kulturális és Természetvé-
delmi Egylet vezetője és Horváth Viola
kulturális menedzser fogadta. A Kapolcs kör-
nyéki falvak kulturális intézményeinek képvi-
selői is részt vettek a nyílt napon.
A szakmai beszélgetésből érdekes párhuza-
mok és különbözőségek rajzolódtak ki. Míg a
Káli-medence kis falvainak egyik fontos fel-
adata az ott élők megtartása, identitásuk erő-
sítése, az elszármazottak bevonása a
település életébe, Szentendrén az újonnan be-
költözők lokálpatriotizmusának erősítése a
cél. A települések múltjának, jelenének meg-
ismertetése minden korosztályban, a tudás-
átadás, a közösségek aktivizálása mindkét
településen egyformán fontos, ahogyan a kul-
turális és turisztikai események szervezése is.
A nyílt nap délelőttjén a Kapolcsi Faluházban
Közösségek a város szolgálatában, lokálpat-
rióta törekvések Szentendrén címmel tartott
előadást Móricz János helytörténész. Ezután
Krizbai Gergely Krizbo képzőművész szóra-
koztató prezentációja következett, aki kortárs
képzőművészként és alkalmazott grafikus-

ként is bemutatta munkáit. A városarculat
formálásban számos grafikája szerepet ját-
szik a fesztiváloktól a kiadványokig. Grafikái-
ból minitárlatot is láthattak a résztvevők a
helyszínen. Szentendre élénk művészeti életét
a Lakástárlat Alapítvány eseményvideóival is
prezentálta Szentendre, és bemutatásra került
az idei Art Capital gazdag programsorozata,
melyről Torma Tamás, a Ferenczy Múzeumi
Centrum munkatársa beszélt.
Lindenberger Dóra, a Szentendrei Kulturális
Központ közművelődési referense a szerte-
ágazó városi klubfoglalkozások fontosságát
hangsúlyozta, mellyel a különböző korosz-
tályokat vonják be szabadidős, családi, kultu-
rális és sporteseményekbe. A Helyi értéktár
és az ifjúsági értékőr mozgalom eredményeit
és célkitűzéseit ismertette Hoffner Tibor, Ta-
liándörögd polgármestere. „Gyere haza – ma-
radj itthon!” – e gondolat köré szerveződnek
a fiatal korosztályt megszólító, értékvédő 
törekvések Kapolcson, melynek sikeressége
jól látható eredményeiken. Márta István, a 
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 
Egylet elnöke a tehetséggondozásról, kreati-
vitásfejlesztésről mondta el gondolatait. 
E feladatok ellátása a helyi Kapolcska 
Program missziója. Solymosi Heléna, a Szent-
endrei Kulturális Központ ügyvezetője a fesz-
tiválok, színházi- és koncertprogramok
városarculat-építő hatásáról, jövőbeni fejlesz-
tési lehetőségeiről beszélt fesztivál-videók ve-
títésével, és a kerekasztal beszélgetésen 

kirajzolódott a két település közötti későbbi
kulturális együttműködés lehetősége is.
A találkozó gasztro-programja a Királykő ret-
rokocsmában zajlott. Márvány Gyuláné, a ka-
polcsi Kék Abrosz mozgalom vezetője az
ebédnél magyaros fogásokat, házi süteménye-
ket tálalt a meghívottaknak. A gasztro-program
szentendrei házigazdái a Szentendre és Tér-
sége TDM, Szentendre a konyhában című pro-
jektjének képviselői voltak: Lőrincz Ágnes és
Kolozs Anna, illetve Kovács Krisztina, a szent-
endrei Ínyencház Főzőiskola vezetője. Az alka-
lomra dalmát ételek – bagócaleves, popule,
gibanica – kóstolójával készültek, és termék-
bemutatóval adtak ízelítőt a TDM kínálatából.
érdekesség, és jól mutatja az értékőrzés fon-
tosságát, hogy Szentendre és Taliándörögd is
önálló szakácskönyvet adott ki a közelmúltban.
A napsütéses délután folyamán faluséta kere-
tében a kapolcsi táj szépsége mellett az 
épített örökséget – a kovácsműhelyt, a falu-
malmot, a molnárházat, a malomszigetet, a
kerámiaműhelyt – járták be a vendégek.
A találkozót a szentendrei Vigad Együttes
zenei csokra színesítette, akik a balkán leg-
szebb dallamaiból válogattak. Kapolcs Dalár-
dája a Molnárháznál mutatkozott be egy
vidám népdalcsokorral, majd vacsora és kö-
tetlen beszélgetés zárta a napot. A kemencé-
ben sült ízletes, „Sári Jani-féle” kenyérlángos,
azaz langalló, valamint a szentendrei Kőhegy-
bor különlegességei kiváló párosításnak bizo-
nyultak az esthez.

kulTÚRHÍd a duNakaNyaRTÓl a völGyiG

indítsd a nyári szünetet biciklis zarándoklattal! 
Célpontunk léva, kucsera ferenc szentendrei plébános szülővárosa. utunk ma-
gyarország meseszép, dimbes-dombos északi régióján vezet keresztül. 

A korántsem könnyű túrán felelevenítjük majd a 100 évvel ezelőtt meghalt szent-
endrei vértanú, Kucsera Ferenc életútját Szentendrétől Léváig.
A zarándokút maximális létszáma: 35 fő
Min. életkor: 14 év

Útiterv röviden:
• Június 21. 8:00-17:00 // Szentendre - Nagybörzsöny // 
• Június 22. 8:00-14:00 // Nagybörzsöny - Léva // 
• Június 22. 20:00-23:00 // Léva - Szentendre // 

• A túra időpontja: 2019. június 21-22.
• részvételi díj: 5000 Ft
• Bővebb információ és regisztráció: www.szentendrebaratai.hu

Kucsera Ferenc, Szentendre hőse vértanúsága:
Kucsera Ferenc káplán 1919. június 25-én vértanúságot halt. A szentendreiek fel-
lázadtak a kommunista terror ellen. A vörösök letartóztatták a helyi káplánt, Ku-
csera Ferencet, azt gondolván, hogy ő biztosan tudja, ki adta meg a jelet a
lázadásra, ki verte félre a templomdombi Keresztelő Szent János templom ha-
rangját. Kucsera, a kegyetlen vallatások ellenére sem adta ki a nyolcgyermekes
harangozót, így halálra ítélték és a Duna-parton kivégezték. élete és önfeláldozó
halála példaképpé teszi őt minden szentendrei számára: áldozatot hozott a kö-
zösségért és a hitért. Ma ő Szentendre hőse. 

Szervező: Szentendre Barátai Egyesület



megszületett az eleven örökség diák városismereti vetélkedő ered-
ménye. május 14-én várakozással telve gyülekeztek a szentendrei
középiskolák diákságából önként jelentkező csapatok tagjai a város-
háza dísztermében. az idei tanév utolsó fordulójára került sor: egy iz-
galmas prezentáció vetítésére. a záró gálát megelőzően ugyanis
minden csapatnak két témában is fotókat kellett készíteni és a szer-
vezőknek elküldeni: miért szeretek szentendrén élni, tanulni? Ha te-
hetném, mit változtatnék meg?

A vetélkedő szervezői nagyon kíváncsiak voltak az eredményre. Sze-
rettünk volna visszajelzést kapni arról, hogy – bár az elmúlt évben a
résztvevő mintegy negyven, 16-17 éves fiatal a megelőző négy fordu-
lóban nagyrészt városunk múltjával, hagyományaival, rejtett kincseinek
felfedezésével foglalkozott – a megszerzett tudás ismeretében a részt-
vevők mennyire tudtak a MAI Szentendrével azonosulni. Egyszerűbben
megfogalmazva: hogy érzi magát egy mai középiskolás Szentendrén,
mit szeret szűkebb lakó-, vagy tanuló környezetében, s mi az, amit hi-
ányol. Hiszen egy ilyen vetélkedőnek soha nem lehet az a célja, hogy
az egyesek szerint amúgy is túlterhelt gyerekek fejébe újabb, többnyire
száraz adatokat, megjegyezhetetlen évszámokat, soha nem haszno-
suló tényanyagot töltsünk, majd azt mechanikusan számon kérjük.
Ezért a korábbi fordulók feladatsorainak összeállításakor tudatosan
törekedtünk arra, hogy a megoldások játékosak legyenek, önálló gon-
dolkodásra, véleményalkotásra késztessék a résztvevőket, s ha lehet,
élményszerűek, nota bene: szórakoztatóak is legyenek.
A beküldött fotókból összeállított 60 slide-ból álló prezentáció arról ta-
núskodott, hogy – talán egy kicsit a mi erőfeszítéseinknek, a bőséges
háttéranyagoknak, a felkészítő előadásoknak és a vidám, vagy eseten-
ként megrázó élményeknek is köszönhetően – felelősséggel gondol-
kodnak Szentendréről, szeretnek itt élni és tűpontosan látják a város
akut problémáit.
Ebben a fordulóban az abszolút győztes a Petzelt József Szakgimná-
zium és Szakközépiskola csapata lett, ők egy 30 oldalas – akár egy
Szentendrét népszerűsítő turisztikai kiadványnak is beillő – képes val-
lomást állítottak össze. A munka nagy erénye volt, hogy az általuk ér-
zett „hiányokat” nem csak dokumentálták, de a kinyomtatott fotókra
rárajzolva saját – igazán jópofa – közérzetjavító ötleteiket is bemu-
tatták.
Persze a többi csapat anyagának is voltak erényei: volt amelyik „fel-
nőttes” komolysággal vette számba az elmúlt év megvalósult és elma-
radt felújításait, volt, aki szellemes képcímekkel tájékoztatott a
szentendrei diákéletről, s volt olyan csapat, aki feltűnően szépen kom-
ponált szentendrei város- és tájképekkel hívta fel a figyelmet a létező
és megőrzendő szépségekre.
A vetélkedő mind az öt fordulóját összesítő végeredménye – nagyon
kicsi pontszámkülönbségekkel – a következőképpen alakult: első a Fe-
rences Gimnázium, második a református Gimnázium, harmadik a Mó-

ricz Zsigmond Gimnázium, negyedik a II. rákóczi Ferenc Gimnázium
és ötödik a Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola csapata
lett.
A Petricskó Zoltán által az alpolgármesteri keretből felajánlott pénzdí-
jakból (300 000, 200 000, 100 000, és 40-40 000 Ft) az iskolák ala-
pítványai a tanintézet javára, az oktatást segítő vagy a diákok
közérzetét javító eszközöket szerezhetnek be.
Ebben az évben első alkalommal a megméretést vállaló gyerekek is
kaptak ajándékot: a Főépítészi Kabinet minden résztvevőnek és a fel-
készítő tanároknak is adott egy-egy példányt a közelmúltban megje-
lent, reprezentatív Szentendre arculati kézikönyvből.
S az igazi meglepetés az volt, hogy kihirdethettük: a 2019. szeptember
25. és 29. között Szentendre olasz testvérvárosában, Gubbióban meg-
rendezendő Ifjúsági Kulturális Fesztiválra a vetélkedő csapatok leg-
jobbjai utazhatnak ki. A sok éve hagyományos testvérvárosi fesztivál
idei programja ugyanis a kulturális örökség téma köré szerveződik, s
ki is képviselhetne bennünket jobban, mint azok a gyerekek, akik egy
éven át – szabadidejüket nem kímélve– ezzel foglalkoztak!

KrIZBAINé SZABó éVA
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eleven örökség helytörténeti vetélkedő gála
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Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetünket fejezzük ki Várkonyi éva szentendrei lakos-
nak szeretetszolgálatáért, minőségi gyermekruha adományáért,
mellyel sok rászoruló családon tudott segíteni. Ezt a kivételesen
szép adományt a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár vezetése
hozzájárulásával  a családok díjmentesen átvehették. 

sir david attenborough: 
klímaváltozás és a tények BBC one

2019. május 31-én (pénteken) a szentendrei offline Centerben
17.00-tól sir david attenborough  „klímaváltozás és a tények”
című filmje kerül vetítésre az ars et vita alapítvány Hamvas Col-
legiumának keretében. a filmvetítés után lányi andrás egyetemi
docenssel, az elTe Társadalomtudományi kar Humánökológia
szakirányának vezetőjével tartunk beszélgetést, aki elmondja
szakmai véleményét.

A BBC one ismertetője a 2019. április 18-án bemutatott filmről:
A valaha mért legmelegebb év után Sir David Attenborough filmjé-
ben a klímaváltozás tudományágát és a globális fenyegetésre po-
tenciális választ adó megoldásokat vizsgálja. A világ élenjáró
klímakutatóival készített interjúk szemünk elé tárják a közelmúlt
szélsőséges időjárási viszonyait, az eddig még sohasem tapasz-
talt erejű viharokat és az erdőtűz katasztrófákat. A film azt is be-
mutatja, hogy a klímaváltozás további veszélyes szintjei milyen
következményekkel járhatnak bolygónkon az ember és a termé-
szet számára. Lassíthatunk-e a klímaváltozáson azonnali cselek-
véssel, vagy már kifutottunk az időből? Ennek a kérdésnek a
megválaszolása mellett megszólal az ügy szimbolikus figurájává
vált Greta Thunberg is…
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első váci Tankerületi zenei Találkozó
2019. május 8-án rendezték meg először a váci Tankerületi zenei Ta-
lálkozót szentendrén, a városháza dísztermében. a programon a Tan-
kerülethez tartozó zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú
művészeti iskolák kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. 

A rendezvény ötlete Verebélyi Ákos tankerületi igazgatóban merült fel,
aki köszöntőjében elmondta: a találkozó célja az volt, hogy a tankerület
művészpedagógusai és tanítványaik megismerjék egymást. Nagy
öröm számára, hogy a váci tankerületben – amely három járást ölel fel
–, ennyi kiváló alapfokú művészeti iskola működik. – Szeretném, ha a
művészeti intézményeink szorosabb kapcsolatot ápolnának egymás-
sal, közösen gondolkodnának, akár közös kamaraprodukciókat hozná-
nak létre. Ez a találkozó arra is jó, hogy a zenével örömet okozzunk
egymásnak, és arra is, hogy közelebb hozza az intézményeket egymás-
hoz – hangsúlyozta. Hozzátette: nem titkolt vágya, hogy a jövőben akár
közös produkciók is létrejöjjenek. Végül köszönetet mondott a telepü-
lés polgármesterének a rendezvény fővédnökségének elvállalásáért.
Verseghi-Nagy Miklós, a város vezetője elmondta: mindig örömmel 
biztosítanak helyszínt hasonló kezdeményezéseknek. – Szentendre
sok szempontból befogadó település. Az értékeket hordozó kulturális
programokat különösen nagy örömmel látjuk – mondta. Majd a zene
fontosságáról, érzelemközvetítő, gondolatébresztő szerepéről beszélt.
A polgármester végül egy idézettel zárta a beszédét: „A zene ott kez-
dődik, ahol a nyelv felmondja a szolgálatot.”
A bevezető után a növendékeké és zenéé volt a főszerep. Felléptek:  
a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola, a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti
Iskola, a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, a Dunabog-

dányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szőnyi István
Általános  Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Vujicsics Tihamér
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
Az első osztályos kisdiáktól a szakgimnáziumi tanulóig minden kor-
osztály képviseltette magát. A zeneművek színes skálán mozogtak,
mint ahogy a hangszerek is sokfélék voltak. Megszólalt a hegedű, a
gitár, a zongora, a hárfa, a furulya, a fuvola, a blockflöte, a szaxofon, a
trombita, a harsona, a xilofon és a citera is.
A rendezvény a közönség bevonásával közös énekléssel zárult, majd
minden kisművész és felkészítő tanára oklevelet vehetett át a tanke-
rület vezetőjétől.
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ArT CAPITAL 2019

Régi és
új álmok
Az Art Capital fesztivál idei
programjában 19 tematikusan
kapcsolódó kiállítás, ezekhez
kapcsolódóan pedig 52 önálló
program várja a látogatókat.

a vernisszázs kiemelt 
programjai

KIÁLLÍTÁS   

anyag és test
Mérgező antropocentrizmus
Dmitrij Kavarga 
Kurátor: Boros Lili
MűvészetMalom, déli szárny
(Bogdányi utca 32.)
2019. május 25 – szeptember
15.

Csipke Rózsika halott
Nagy Kriszta x-T
Kurátor: Gulyás Gábor
MűvészetMalom, középső
szárny
(Bogdányi utca 32.)

un-limited
Eva Schlegel
Kurátorok: Bettina Busse, Peter
Noever, Muladi Brigitta
MűvészetMalom, északi szárny
(Bogdányi utca 32.)

alpha
Csurka Eszter
Kurátor: Schneller János
MűvészetMalom, északi-kö-
zépső szárny
(Bogdányi utca 32.)

paradise City – a város öt ol-
vasata
Csizik Balázs • Kondor Attila •
Stefan osnowski • Schmied
Andi • Szabó Kristóf
Kurátor: Schneller János
Ámos Imre – Anna Margit Em-
lékmúzeum
(Bogdányi utca 10.)

egy madár álma
Babos Zsili
Kurátor: Szabó Noémi
Ámos Imre – Anna Margit Em-
lékmúzeum belső udvara
(Bogdányi utca 10.)

szellemek
Lukáš Musil
Kurátor: Kigyós Fruzsina
Vajda Múzeum
(Hunyadi utca 1.)

Tripod
Halász Péter Tamás
Kurátor: Bodonyi Emőke
Vajda Múzeum
(Hunyadi utca 1.)

a takaró
Nagy Barbara
Kurátor: Szabó Noémi
Vajda Múzeum belső udvara
(Hunyadi utca 1.)

az öröklét álma
Boros Viola
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa
Városi Vendégház
(Fő tér 12.)

díszletek közt
Szentendrei Teátrum 50
Kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia
Szentendrei Képtár
(Fő tér 2–5.)

extrémalvás
Koronczi Endre
Koordinátor: Muladi Brigitta
Szerb Templom Alkotmány
utcai kerítése

morpheus
Florin Ştefan
Kurátor: Szabó Noémi
Barcsay Múzeum
(Dumtsa Jenő utca 10.)

Álom inventárium 
és kölcsönös analízis
Forgács Péter
Kurátor: Szabó Noémi
Barcsay Múzeum
(Dumtsa Jenő utca 10.)

magyar szürrealizmus
Vezető kurátor: Gulyás Gábor
Kurátor: Eged Dalma
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos utca 5.)

fa-fűrész
Hugyecsek Balázs
Koordinátor: Muladi Brigitta
Bizottság-liget

Circulator
Gwizdala Dáriusz
Koordinátor: Muladi Brigitta
Bizottság-liget

„erről álmodtam én…”
irodalmi hősök álmai
Szereplők: Búbos Dávid • Ficza
lstván • Fodor Tamás • Kerekes
Vica • Keresztes Tamás • Lá-
bodi Ádám • Móga Piroska •
Molnár olivér • Nagy Ervin •
Szacsvai István • Takács Kata-
lin • Zsigmond Emőke
Kurátor: Gulyás Gábor
Tizenkét különböző helyszín
Szentendre belvárosában

vajda 111
– társult kiállítás
A Vajda Lajos Stúdió tagjainak

kiállítása Vajda Lajos születé-
sének 111. évfordulója alkal-
mából.
Vajda Lajos Stúdió Pincemű-
hely (Péter-Pál utca 6.)

TÁrLATVEZETéSEK

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.
2019. június 4.
17:00 MűvészetMalom
Schneller János kurátori tárlat-
vezetése Csurka Eszter Alpha
című kiállításán.
2019. június 5.
17:00 Városi Vendégház
Iberhalt Zsuzsanna kurátori
tárlatvezetése Boros Viola kiál-
lításán.
2019. június 6.
17:00 Szentendrei Képtár
Mácsai Pál Kossuth-díjas szín-
művész rendhagyó tárlatveze-
tése a Díszletek közt című
kiállításon.
2019. június 7.
17:00 Barcsay Múzeum
Szabó Noémi kurátori tárlatve-
zetése Florin Ştefan Morpheus
című kiállításán.
2019. június 8.
17:00 MűvészetMalom
Muladi Brigitta kurátori tárlat-
vezetése Eva Schlegel un-limi-
ted című kiállításán.
2019. június 9.
15:00 Szentendrei Képtár
Szilágyi Zsófia Júlia kurátori
tárlatvezetése a Díszletek közt
című kiállításon.
2019. június 15.
17:00 Vajda Múzeum
Halász Péter Tamás és Nagy
Barbara képzőművészek tárlat-
vezetése a Tripod és A takaró
című kiállításon.
2019. június 22.
18:00 MűvészetMalom
Nemes Z. Márió esztéta tárlat-
vezetése Dmitrij Kavarga
Anyag és test. Mérgező antro-
pocentrizmus 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, iro-
dalmi munkatárs: Ernyei Bea
rendezőasszisztens: Molnár
Dávid Márk, Tóth Szilvia Lilla
Ügyelő: révész Margit
Grafika: Erdélyi Sarolta Ágnes
rendező: Sardar Tagirovsky
Előadások:
2019. június 10. 16:00; június
13. 16:00; augusztus 30.
16:00; augusztus 31. 16:00;
szeptember 1. 16:00; szep-
tember 6. 16:00; szeptember
7. 16:00; szeptember 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 P’Art moziban
2019. június 5. 18:30
Milorad Krstić
rUBEN BrANDT, A GyűJTŐ
(2018) (kh:12) 96’
2019. június 6. 18:30
Steven Soderbergh
SoLArIS
(2002) (kh:16) 99’
A vetítés után beszélgetés
Schramkó Péter magántanár
és filmelemzővel.
2019. június 7. 18:30
Akira Kuroszava
ÁLMoK 
(1990) (kh:12) 115’
2019. június 8. 17:00
Ken Kwapis
MINDENKI SZErETI A BÁLNÁ-
KAT (2012) (kn) 107’

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
2019. június 2. 18:00
Ferenczy Múzeum
Závada Pál – Závada Péter
2019. június 3. 18:00
Ferenczy Múzeum
Kali Ágnes – Kemény Zsófi
2019. június 4. 18:00
Ferenczy Múzeum
Péterfy Gergely – Péterfy-
Novák éva

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.

KoNFErENCIA

Álom a modeRN és koR-
TÁRs mŰvészeTBeN
2019. június 12. 10:00–17:00
Ferenczy Múzeum

a szeNTeNdRei TeÁTRum
TöRTéNeTe 1969-TŐl Nap-
jaiNkiG
2019. július 2. 10:00–17:00
Városháza
A program a Szentendrei Teát-
rum TEÁTrUM50 kutatási
programjának a része.

MÚZEUMPEDAGóGIA

2019. június 1. 10.30–15:00
Barcsay Múzeum
GyErEKKéZZEL 4.0. – 
A BÁNÁTI SVErÁK MÚZEUM-
PEDAGóGIAI ProGrAM ALKo-
TÁSAI – megnyitó
MESéK, VErSEK, ZENéK. Köz-
reműködnek: Finy Petra író,
Farkas Vera művészetterape-
uta, Szirmai Viktória óvodape-
dagógus, György Gabriella és
Csillag Edina múzeumpedagó-
gus.
2019. június 2. 10.00–13:00
Szentendrei Képtár
Sétával egybekötött tárlatveze-
tés kisgyermekes családoknak
több tárlat érintésével, befeje-
zésképpen Nagy Barbara kép-
zőművész workshopja.
2019. június 7. 20:00
Ferenczy Múzeum
Zseblámpás felfedezőtúra az
Art Capital kiállítóhelyeinek kü-
lönös udvarain, múzeumpeda-
gógusok vezetésével. Közben
álomtörténetek szövése, a séta
végén pedig Gregus László
mesemondó mond esti mesét.
2019. június 8. 10:00
Ferenczy Múzeum
Családi workshop Boros Luca
meseterapeutával és György
Gabriella múzeumpedagógus-
sal a Magyar szürrealizmus
című kiállításon.
2019. június 17–21.
ArT CAPITAL GyErEKTÁBor
Információ: muzeumpedago-
gia@muzeumicentrum.hu

További részletek:
www.artcapital.hu
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programok
kiÁllÍTÁs

Ferenczy Múzeumi Centrum

aRT CapiTal 2019
Programok a 17. oldalon!

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚjRaGoNdolT CzÓBel 4.0
rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás
Megtekinthető 2020. április 12-ig

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
kmeTTy jÁNos – az öRök keResŐ 

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
kovÁCs maRGiT, a duNa kiRÁly-
NŐje
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

Művész étterem
Dumtsa u. 7.
molNÁR BeRTalaN fesTŐmŰvész
kiÁllÍTÁsa
Megtekinthető június 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

elŐadÁs

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

május 31. péntek 18.00
meRŐ NyelvészeT, vaGy Nyelv-
méRŐ
Zinner Zoltán mérnök-közgazdász elő-
adása

június 14. péntek 18.00
„Ne HaGyjÁTok a TemplomoT…”
Miklósvölgyi János festő előadása

DMH Barlang
Duna korzó 18.

május 31. péntek 20.00
CéaNNe & THe maGiC piNeapple
Magyarországon egyedülálló akuszti-
kus/elektronikus reggae-pop-r’n’b zene-
kar. A repertoár törzsét CéAnne dalai
alkotják, melyeket újragondolt, kortárs
reggae-pop-r’n’b feldolgozásokkal fű-
szereznek. A koncert után Timo és rob
éjfélig pörgetik a lemezeket a legtánco-
lósabb és lazulósabb dalokkal!
A belépés ingyenes!

június 1. szombat 20.30
koNTRoll CsopoRT
Színpadon: Bárdos Deák Ági, Müller
Péter Sziámi, Kistamás László, Farkas
Zoltán, Hajnóczy Csaba, Hajnóczy
Árpád, Németh Csaba, Balog Balázs.
Belépő: 2000 Ft

zeNe

Teddy Beach
Postás strand
május 31. péntek 19.00
akTduo
Francia, olasz, angol és magyar 
sanzonok, dalok, táncdalok, színpadi
slágerek feldolgozásai kerülnek 
műsorra Palóc Eszter színész-énekesnő
előadásában, zongorán kísér 
Kis András.

Folt Kávézó
Kucsera u. 11.

GasTRofolT – az élméNyBöRze
június 1. szombat 15.00-23.59
Egész napos zenei programok, képkiállí-
tás és gasztro élmények
A kiállítás és a kézművesség jegyében:
Arienndora.hu, Juc Pec Pics
Dj Lois Lemezlovas, Ask The Dust, Se-
quence Quartet
A belépés ingyenes

TDM Szentendre

június 15. és 16. 16:00 - 18:00
a szeNTeNdRei kaTaszTRÓfÁk
NyomÁBaN – TemaTikus séTa
Árvíz, tűzvész és járvány. Mindezen csa-
pásokat a város túlélte, legyőzte. Ho-
gyan történt? Milyen áldozatok árán? és
milyen megoldások segítettek a talpra
állásban? Ezekre a kérdésekre mind vá-
laszt kaphatunk a séta során.
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 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) - CINE-
BooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
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 kri-
mije

június 4. kedd
16.40 MANTA rAy (105’) (12)
18.30 KAFArNAUM- A rEMéNy ÚTJA
(121’) (16) LéLEKMoZI SoroZAT
DunaP’Art Filmklub
20.35 DoMINó (89’) Brian de Palma kri-
mije

június 5-8-ig ArT CAPITAL vetítések

június 5. szerda
18:30 rUBEN BrANDT, A GyűJTŐ
színes, magyar animációs film, 96 perc,
2018 (12)

június 6. csütörtök
18:30 SoLArIS
amerikai sci-fi, 99 perc, 2002 (16)
A vetítés után beszélgetés a filmről
Schramkó Péter magántanár és filme-
lemzővel.

június 7. péntek
18:30 KUroSAWA AKIrA : ÁLMoK
amerikai-japán filmdráma, 115 perc,
1990 (12)

június 8. szombat
17:00 MINDENKI SZErETI 
A BÁLNÁKAT
amerikai romantikus dráma, 107 perc,
2012 (kn)

kiÁllÍTÁs

elŐadÁs vÁRos-séTa

koNCeRT

mozi
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ivaN daN 
a daru piac téren

a szentendrei Horvát Nemzetiségi önkormányzat
szeretettel várja az érdeklődőket 
2019. június 22-én, szombaton 

a szent iván napra

Program

15.30
Mise a Templomdombi plébániatemplomban. 

énekel a Szent Cecília kórus

16.30
Levonulás a Városháza elé fúvós zenével. 

Dalmát közösségünk meghívja városunk polgármesterét, 
vendégeit és a városlakókat az Ivan Dan ünnepségre. 
A Városháza előtt műsort ad a Ko-MA-Ko együttes 

Stieglerné Mazács Zsuzsa vezetésével

18.30
Ivan Dan a Daru piacon. 

Köszöntő, vacsora, baráti beszélgetések

23.00
Tűzgyújtás, tűzugrás

ének, zene, tánc egész este
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Hurrá, vakáció! – nyáron is
szuper programok a v8 uszodában
miközben közeledik a tanév vége, hamarosan kitör a nyári szünet és
az iskolák az évzárásra készülődnek, a vizes Nyolcas uszoda és sza-
badidőközpont több nyári programlehetőséggel is készül, mellyel tá-
mogatni kívánja a szentendrei iskolák osztályközösségeit, sportolási
lehetőséget és minőségi szabadidős tevékenységet kíván biztosítani
a szentendrei és környékbeli gyerekeknek.

„Azt gondoljuk, hogy júniusra már minden tanár és diák kellőképpen
elfáradt az egész éves felkészülésben és lassan eljön az ideje a jól
megérdemelt lazításnak” – mondta Wildner Márton, a V8 Uszoda és
Szabadidőközpont ügyvezetője. „Természetesen arra biztatjuk a diá-
kokat, hogy figyeljenek arra, hogy az utolsó jegyek is megfelelőek le-
gyenek, de az iskolai tanév utolsó napjaiban szeretnénk megadni a
lehetőséget az osztályközösségeknek, hogy tanáraikkal együtt eltölt-
hessenek egy-egy felhőtlen órát a V8 Uszodában, és akár bowling, akár
biliárd vagy minigolfozás közben még a nyári szünet előtt alkalmuk le-
gyen tanórán kívül együtt lenni, csapatot építeni, együtt minőségi sza-
badidőt eltölteni.”

A V8 Uszoda az utolsó két tanítási héten, június 3-14. között Hurrá, va-
káció! címmel nyílt napokat szervez a szentendrei iskolák diákjai és
tanárai részére. A város uszodája az iskolai tanév utolsó két hetében
szeretettel hívja és várja minden iskolából az érdeklődő osztályközös-
ségeket egy év végi utolsó nagy, közös kikapcsolódásra, vidám pihe-
nésre. Az uszoda Hurrá, vakáció! programjára előzetesen bejelentkező
osztályok egy-egy órára ingyen használhatják a bowlingot, biliárdot és
a minigolfot, mely remek lehetőség lesz egy vidám osztályprogramra
a diáktársakkal, osztályfőnökökkel. Ehhez nem kell mást tenniük, mint
bejelentkezni a V8 Uszoda munkatársainál a 06 30 951 34 36-os tele-
fonszámon. 

A kéthetes akció fénypontja június 14-én lesz, mely a tanév utolsó ta-
nítási napja, amikor az offline-nal közösen Hurrá, vakáció! címmel
nyárindító napot szerveznek a V8 kivételes kilátást nyújtó tetőteraszán.
Sok közösségi játékkal (minigolf, csocsó, pingpong, lengőteke, darts),
társasjátékokkal, koncerttel és finom büfével várják a fiatalokat. Hin-
ták, babzsákok, napágyak, finom szörpök, limonádék, alkoholmentes
koktélok, gofri, sütik, élőzene, jó társaság, vagyis egy igazi mediterrán
nyárindító hangulat fogadja majd déltől este 9 óráig a fiatalokat. „Ez
egy úgynevezett chill-nap lesz, vagyis egy nyárindító lazulás a fiatalok-
nak, melyet az offline-nal közösen szervezünk, hogy megmutassuk a
fiataloknak, hogy nyáron is lehet értelmesen a szabadidőt eltölteni sok
játékkal, zenével, jó közösségben, egymásra figyelve” – részletezi Wild-
ner Márton.
A V8 Uszoda az augusztus végi kéthetes leállás kivételével egész nyá-
ron nyitva lesz és várja a kikapcsolódni vágyó fiatalokat akár családdal,
akár barátokkal a bowling és a biliárd részlegeken, a csodás panorámát
nyújtó tetőteraszon hétvégenként ki lehet próbálni a minigolfot, a nap-
ágyakat, hintákat és a mezítlábas ösvényt.
„Fontos, hogy nyáron a kikapcsolódás mellett mindannyian sokat 
mozogjunk, sportoljunk, amikor csak lehet. Igaz ez a gyerekekre és 
fiatalokra is. Ezért szervezzük meg a Sportolj! – nyáron is V8 úszótá-
borokat háromhetes turnusban június 17. és július 5. között, melyre
várjuk a 6-14 éves gyereket.”
Wildner Márton szerint óriási előnye a V8 úszótáboroknak, hogy biz-
tonságos környezetben, a napi két úszás mellett további, csak az uszo-
dában megtalálható szabadidős lehetőségek várják a gyerekeket
(bowling, minigolf, mezítlábas ösvény), a fedett és klimatizált uszoda-
térnek köszönhetően a gyerekek nem égnek le, viszont sok szabadtéri
programtól gondoskodnak akár az uszoda kertjében, akár a Bükkös-
patak partján: lesz kőrakó-verseny, labdajátékok, patakparti piknik piz-
zázással, sorjátékok és a bónusz: exkluzív ugrálós délután a gyerekek
új kedvencében, a frissen nyílt Skyland trambulin-parkban. 

A programokról további információkat a www.v-8.hu honlapon lehet
megtalálni.
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junior sakkbajnokságot ren-
dezett szentendre önkor-
mányzata és a szentendrei
sakkiskola egyesület 2019.
május 18-án, a városháza
dísztermében.  

A versenyre közel ötven fiatal
szentendrei sakktehetség ne-
vezett, hogy összemérjék tu-
dásukat.  öröm volt látni,
hogy nincs hiány e szép szel-
lemi sport utánpótlásában!

A versenyt különböző korcso-
portokban hirdették meg a
szervezők, az óvodáskorúak-
tól a 4. osztályosokig ver-
sengtek a fiúk és a lányok,
valamint külön kategóriában
vívták a partikat a versenyző
csoport résztvevői.

A sakkverseny Verseghi-Nagy
Miklós polgármester köszön-
tőjével kezdődött, majd 5 for-
dulós svájci rendszerben,

2×15 percnyi rendelkezésre
álló játékidővel zajlott a baj-
nokság. A verseny végén a fi-
atal sakkozók Galyas Miklós
nemzetközi mesterrel vívhat-
tak szimultán mérkőzéseket.

A díjazottak kupát, érmet, ok-
leveleket és tárgyi nyeremé-
nyeket vihettek haza a jó
hangulatú versenyről, melyen
a gyerekeket az izgatott 
szülők biztatása kísérte. A dí-
jakat és az ajándék sakkújsá-
gokat Verseghi-Nagy Miklós
polgármester és Petricskó
Zoltán alpolgármester adta
át.

a junior sakkbajnokság ered-
ményei:

Első korosztály (1-2. oszt.)
Fiúk
1. Ferber Domonkos
2. Ficzere Gergő
3. Petrás Áron István

Lányok
1. Kincses Emma
2. Medvegy Mária
3. Ásványi Juliann

Második korosztály (3-4.
oszt.)
Fiúk
1. raj Milán
2. Brocskó Balázs
3. Grossman Márk
Lányok
1. Sterbenz Anna
2. Sztrinkai réka

Versenyző kategória
1. László Csaba
2. Mecsnőber Máté
3. Zakar Ádám

Különdíj
Kovács Judit

Szeretettel gratulálunk min-
den résztvevőnek!

integrált sportverseny
az altiszti akadémián
Hagyományteremtő szándékkal indította
el tavaly a Bárczi Gusztáv iskola a duatlon
sportversenyt. a különleges versenyen a
város és a környező települések iskolái-
ból delegált csapatok együtt mérkőztek
meg úszásban és futásban a sérült gye-
rekekkel. a szentendrei kinizsi Honvéd
sportegyesületnek köszönhetően a ver-
senyt idén is zárt területen, az altiszti
akadémián rendezték 2019. május 24-én.
a verseny szervezője a fogyatékosok
pest megyei sportszövetsége volt.

A verseny több kategóriában zajlott: a ta-
nulásban akadályozottak, értelmileg aka-
dályozottak, ép gyermekek, ép értelmű
autisták és hallássérültek párban úszóvál-
tókat és futófeladatokat teljesítettek. Az
idén második alkalommal megrendezett
sportnap messze túlmutat a hagyomá-
nyos sportversenyeken. Itt valóban a rész-
vétel volt a cél, hiszen az integrált
sportélmény ép és sérült gyermekek kö-
zött elősegíti az együttműködést, erősíti
az elfogadást és támogatást. 

A versenyt Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester nyitotta meg.

kÓpé úszósikerek: 8 arany, 3 bronz!

Versenyzőink május 11-én a VII. Gyarmati Kupa nemzetközi Úszó-
versenyen, Hódmezővásárhelyen vettek részt.
Kiemelkedő eredményt ért el: 
Kokas Fanni, aki a 10 évesek korosztályában 7 versenyszámban in-
dult és 7 aranyérmet nyert, 6 óriási egyéni csúccsal;
Páva olivér a 11 évesek között indult, 1 arany- és 2 bronzérmet
nyert; 
Abonyi-Tóth Glenda 13 évesen a felnőttek mezőnyében dobogóra
tudott állni: 3. helyezést ért el 200 pillangón.
összesen 8 arany és 3 bronzérmet szereztek úszóink.

kinizsi futás új időpontban: 06.01.
a 18. kinizsi futás június 1-jén kerül megrendezésre! mindenkit
szeretettel várnak! 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 megrendezésre. Futó-
verseny, egyesületi és intézményi váltó! 100.000 Ft-os fődíj! Ugrá-
lóvárak • gyermekíjászat • airsoft • lézer lövészet • légpuska
lövészet  • öttusa kölyökpark • ügyességi akadálypálya. 

Nevezés, infók: www.szkhse.hu. Helyszíni nevezés nem lehetsé-
ges!

szentendre legjobb ifjúsági sakkozói



HIRDETÉS XXXIII. évf. | 10. szám22

„ehhez értünk, ebből
élünk”
Bálint péter és felesége, edit 28 éve, 1991-ben
nyitották meg Bálint és Társa néven villamossági
szaküzletüket. azóta sok minden megváltozott
a kereslet és a kínálat területén, de egy valami
nem: az üzletpolitikájuk. ezt talán úgy lehetne
jellemezni, hogy állandóság a minőségben, dina-
mikusság a kínálatban.

Családi vállalkozás
A házaspár – akik együttlétük 50. évfordulóját
nemrégiben ünnepelte – műszaki és gazdasági
végzettségűek, ami ideális párosításnak bizonyult
a családi vállalkozásban. Már egészen fiatalon
több munkahelyen együtt dolgoztak, utoljára a
Dunabogdányi Szövetkezetben, majd, amikor a
rendszerváltozás után felszámolták a szövetke-
zetet, belevágtak a saját, közös vállalkozásba. A
református Gimnázium közelében lévő üzletüket
pár év elteltével „kinőtték”, ezért 1995-ben felépí-
tettek egy újat az igényeiknek megfelelően a Du-
nakanyar körúton, közel a Vasúti villasorhoz. A
tágas üzlet emeletén lakást alakították ki, a pin-
cében pedig raktárt. Mint mondják, egyedüli prob-
léma a parkolás. Jelenleg tíz főnek biztosítanak
munkahelyet, két munkatársuk a kezdetektől
náluk dolgozik, szinte már családtagok.

elektromosságból minden kapható a-tól z-ig!
A szaküzletben mindenféle igényt – lakossági,
céges, intézményi – igyekeznek kielégíteni. 
„Minden kérést tudunk teljesíteni, legyen az vil-
lanyszerelési, ipari felhasználású termék (kapcso-
lószekrények és tartozékaik), vagy lakossági

termékek (LED izzók, lámpák, elemek, hosszabbí-
tók). Ha esetleg mégis olyan kívánsággal jönnek
be az üzletbe, ami éppen nem kapható, azt 48
órán belül beszerezzük. Több nagykereskedővel is
kapcsolatban állunk, így tudjuk biztosítani a folya-
matos kiszolgálást. Naprakészek vagyunk minden
új termék esetében” – mondja az üzlettulajdonos.
Nehéz manapság a folyamatosan változó igé-
nyeknek megfelelni, ráadásul egymás után nyit-
nak meg a nagyáruházak. Kérdésemre, hogy
hogyan tudnak „életben maradni” ilyen körülmé-
nyek között, Bálint Péter válasza az, hogy: „Nem
jelentenek nagy konkurenciát az áruházak, mert
az üzletünkben szakszerű műszaki információt
tudunk adni, illetve – az akciókat leszámítva – ná-
lunk alacsonyabbak az árak. Úgy is fogalmazhat-
nék, hogy az árak tekintetében mi vagyunk
számukra a konkurencia”.
„Azt tapasztaljuk, hogy manapság szeretnek az
emberek szerelni, barkácsolni, és ez a nőkre is
igaz, egyre több nő vásárlónk van – mondja Edit.
– Sokszor bejönnek a vevők, és nem is igazán
tudják, hogy mit akarnak. Nekik is tudunk segí-
teni, nemcsak a termékeinkkel, hanem az ötlete-
inkkel, tanácsainkkal is.”

Több lábon állni
Persze nem lehet mondani, hogy az elmúlt évti-
zedek teljesen zökkenőmentesek voltak. A gaz-
dasági válság – mint mindenkit – őket is
megérintette, de sikerült komolyabb veszteség
nélkül túlélni ezt az időszakot. 
„Visszaesett a forgalmunk mintegy 30%-kal, de
büszkék vagyunk arra, hogy hitelfelvétel nélkül át
tudtuk vészelni ezt az időszakot. Kellett hozzá
belső megtakarítás és racionalizálás, de túl va-
gyunk rajta. Több lábon állunk: a válság idején a
tervezési munkát nem győztük, és kevesebb volt

a kivitelezési munka. Most ez éppen fordítva van.”
A vállalkozásnak felelős műszaki vezetői, tervezői
és műszaki ellenőri jogosultsága is van. A kivitele-
zési munkákhoz rendelkeznek ELMű regisztráció-
val. Vállalnak épületvillamossági tervezést, szere-
lési munkát, áramszolgáltatói bekapcsolást és mé-
rőhely-szerelést – nemcsak a lakosság, hanem in-
tézmények részére is. Felsorolni is hosszú lenne,
hány helyi intézményben – társasházakban, okta-
tási intézményekben, múzeumokban – végeztek
tervezést és épületvillamossági szerelési munkát.
S az idő múlását talán az jelzi, hogy nemrégiben
megtörtént a generációváltás: a házaspár két
lánya részben átvette az üzlet vezetését, most a
család minden tagja 25%-ban tulajdonos. Nagy
változás persze ettől nem lesz az üzletpolitikában,
hiszen eddig is folyamatosan együtt dolgoztak.
„Ehhez értünk, ebből élünk. 2000-ben kaptuk
meg az ISo-minősítést, amit évente ellenőriznek,
tehát rendnek kell lennie minden téren: beszer-
zéstől az eladásig” – mondja a családfő.

A Bálint családnak gratulálunk az elmúlt 28
évhez, további üzleti sikereket kívánva, és a vá-
sárlóknak pedig csak azt tudjuk javasolni, hogy
győződjenek meg minderről saját szemükkel is.
Bálint és Társa villamossági szaküzlet
szentendre, dunakanyar körút 10.
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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.

ÁllÁsT keRes
Magára és munkájára igényes hölgy ta-
karítást és ablaktisztítást vállal. Tel. 06-
30-866-6492.

ÁllÁsT kÍNÁl
A Szentendrei Kulturális Központ diák-
munkára keres 18 éven felüli jelentkező-
ket, elsősorban a június 28. és
augusztus 12. között megrendezésre
kerülő Szentendrei Teátrum rendezvé-
nyeire, továbbá őszi, téli, tavaszi prog-
ramjaira. Feladatok: nézőtéri ügyelet,
jegyszedés, díszletpakolás, szórólapo-
zás, takarítás. A jelentkezéseket – fény-
képes önéletrajzzal – a
lindenberger.dora@szentendre.hu e-
mail címre várjuk!  

Családi házunk takarításához keresek
leinformálható és megbízható, precíz
segítséget heti 1 napra Szentendrén.
Tel. 06-20-388-3388.

A Ferenczy Múzeumi Centrum telephe-
lyeire azonnali kezdéssel pénztáros
munkatársat keres napi 8 órás munka-
körbe. Feltételek: középfokú végzett-
ség, jó kommunikációs készség, pontos
munkavégzés, igényes megjelenés. 
Felhasználói szintű számítógépes isme-
ret (Word, Excel) és alapfokú angol
nyelvtudás előny. Az önéletrajzokat a

titkarsag@muzeumicentrum.hu e-mail
címen várjuk, vagy személyesen is lead-
hatóak a Ferenczy Múzeumi Centrum
Igazgatóságán (Duna korzó 25, P’Art
Mozi épülete, 1. emelet).

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

Festékek és építőipari termékmin-
ták vizsgálatára technikust kere-
sünk szentendrei laborunkba.
Elvárás: MS office felhasználói
szintű ismerete, önálló munkavég-
zés. Előny: jogosítvány, angol
nyelvtudás. önéletrajzát, fizetési
igény megjelölésével a
bikszegi.katalin@emi-tuv.hu elér-
hetőségre várjuk.

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 munka-
társat 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.

részmunkaidős eladót keresek szen-
tendrei bioboltba. Tel. 06-20-971-3779.

eGészséG

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

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

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

RéGiséG
Kastélyok berendezéséhez vásáro-
lok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes ha-
gyatékot. Első vevőként a legma-
gasabb áron. Üzlet: Budapest, IX.,
ráday u. 6. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

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
Színes üvegablakok készítése, ja-
vítása. Tel. 06-20-317-6455.

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.

ÜzleT
Szentendrén a belvárosban 40 férőhe-
lyes pinceétterem, udvarhelyiséggel
kiadó. Tel. 06-20-437-1153.

A BÜKKöS HoTEL**** & Spa 
(Szentendre, Bükkös part 16.) 

keres

Szobaasszonyt

Feladatok: 
a szállodaszobák takarítása, tisztaságának, műszaki állapotának
és felszereltségének biztosítása 

Konyhalányt

Feladatok: 
elsősorban a konyha és az ahhoz kapcsolódó összes helyiség tel-
jeskörű tisztántartása általános rendjének folyamatos fenntar-
tása., a fehér és fekete mosogatás, az eszközök tisztántartása.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a jobs@Bukkoshotel.hu e-mail címen lehet

Karosszéria 
lakatos 

munkatársat 
keresünk!

Pomáz Iparterületen működő 
márkafüggetlen autószervizünkbe

keresünk kollégát.
Versenyképes jövedelemmel,

hosszú távon biztos munkahellyel
várjuk leendő munkatársunkat.
Egy-műszakos munkarendben,

azonnali munkakezdéssel 
lehet elfoglalni az állást.

Dinamikus, kreatív csapatban, 
kiváló munkakörülmények között

dolgozunk.

Elvárások: 
önálló, pontos munkavégzés

szakképzettség
"B" kategóriás jogosítvány

erkölcsi bizonyítvány

Jelentkezés: 
carcontact@carcontact.hu

06 30 730 3244 

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!

Víz- és szennyvíz bekötések 
(telken belül is), csapadékvíz elvezető 
rendszerek tervezését, meglévő kutak

(áso, fúrt) vízjogi fennmaradási 
engedélyeztetését, kivitelezési munkák 

felelős műszaki vezetését, 
valamint műszaki ellenőrzését vállaljuk!

Smart Water Bt.
Telefonszám: 06-20/390-7598

E-mail: smartwaterbt@gmail.com




