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A molinón: 
Péli Zalán

Péli Zalán kajakos 2018-
ban, 16 évesen megnyerte a
Maraton Magyar Bajnoksá-
got. Szentendrén született,
családjával Pismányban
lakik, és a Móricz gimná-
zium 11. osztályos tanulója.

13. oldal

Mediterrán operaest 
a Fő téren

A Fő téri operagáláról 
az Operettissima 
ügyvezetőjével, 
Dr. Vadász Dániellel 
beszélgettünk. 

11. oldal

éS vidékE

Átadták a Szerb Egyházi Múzeumot



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

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

zentendre város önkormányzat pályázati felhívást tesz
közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyben tör-
ténő értékesítésére: 
Cím (Szentendre) 
9861 hrsz. kőhegy, terület 547 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kert /zártkert/
övezeti besorolás Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
9862 hrsz kőhegy,  terület  3388 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös /zártkert/
övezeti besorolás Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
9863 hrsz kőhegy, terület  3823 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös /zártkert/
övezeti besorolás Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
Bruttó induló (licit) ár 17.630.000,-Ft
Pályázati biztosíték 1.763.000,-Ft
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába május 09. 9 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. 

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába július 18. 9 óra 00
percig (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

Álláspályázatok
Szentendre város Egészségügyi intézményei szonog-
ráfus szakasszisztenst keres.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére
(2000 Szentendre, Kanonok utca 1.), e-mailben Dr.
Pázmány Annamária Intézményvezető részére:
szei@szeirendelo.hu. További információt Dr. Pázmány
Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es
telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email
címen. 
részletek: https://szentendre.hu/allaspalyazat-szo-
nografus-szakasszisztens/

A Szentendrei közös önkormányzati Hivatal pályáza-
tot hirdet adóügyi ügyintézői feladatok ellátására. A
pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy
postai úton a pályázatnak a Szentendrei Közös önkor-
mányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház
tér 3.) vagy az allas@ph.szentendre.hu címre. Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „adó-
ügyi ügyintéző”. Pályázattal kapcsolatos szakmai in-
formációt Lakos Tünde nyújt a 20/287-3300–es
telefonszámon. 
részeltek: https://szentendre.hu/allaspalyazat-adou-
gyi-ugyintezo-2/

A Szentendrei közös önkormányzati Hivatal irodave-
zetői pályázatot hirdet adóiroda vezetésére. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2019. június 19.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy
személyesen: Szentendrei Közös önkormányzati Hiva-
tal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy az
allas@ph.szentendre.hue-mail címre. Kérjük a boríté-
kon feltüntetni munkakör megnevezését: „irodave-
zető”. A pályázattal kapcsolatos további információt
dr. Gerendás Gábor nyújt 26/785-033-as telefonszá-
mon.
részletek: https://szentendre.hu/palyazat-adoiroda-
vezetesere/
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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      
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
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 

Gyepmester +36 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442
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városunk pedagógusait köszöntötték 2019.
május 30-án, a városháza dísztermében. Az
ünnepségen rubovszkyné Bodó Máriának, a
Ferences Gimnázium angol szakos tanárá-
nak, Mészárosné jónás Mártának, a ii. rá-
kóczi Ferenc Általános iskola és Gimnázium
pedagógusának és nagy jánosné Anna néni-
nek, a Szent András Általános iskola történe-
lem-rajz szakos tanárának adták át az idei
városi pedagógiai díjakat. Az ünnepségen kö-
szöntötték kádárné Monori évát, a Cházár
András többcélú közoktatási intézmény
Bárczi Gusztáv tagintézménye vezetőjét, aki
40 éves gyógypedagógiai munkásságáért
Eötvös józsef-díjat kapott az Emberi Erőfor-
rások Miniszterétől. Szeretettel gratulálunk a
díjazottaknak!

Az ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester mondott köszöntőt. „Itt Szentendrén a
fiatalok nagyon szerencsés helyzetben van-
nak, hiszen egyrészt magas színvonalú az ok-
tatási, nevelési munka, ami intézményeinkben
zajlik, másrészt igen sokféle igényt képes az
intézményrendszer kiszolgálni, a gyermekek
válogathatnak az állami, egyházi, alapítványi
iskolák között, tanulhatnak 4-6-8 osztályos
rendszerben, választhatnak az általános vagy
szakképzés között. Azon túl, hogy sok az in-
tézmény, szeretném még egyszer hangsú-
lyozni, hogy jók, sőt igazán kiválóak az
óvodáink, iskoláink, mi sem bizonyítja ezt job-
ban az, hogy milyen kiváló eredményeket pro-
dukálnak az ide járó gyerekek az itteni
pedagógusok irányításával, az ő szárnyaik
alatt.”
Az ünnepség Eperjes Károly Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas magyar színművész, a Halha-
tatlanok Társulatának örökös tagja irodalmi
estjével folytatódott, Négyessy Katalin gor-
donkaművész zenei kíséretével.

A műsor után köszöntötték az idén nyugdíjba
vonuló és az arany-, gyémánt-,  vasdiplomás
pedagógusokat, a bölcsőde munkatársait, 
valamint átadták Szentendre Város Pedagó-
giai díjait.

SZEntEndrE vÁroS PEdAGÓGiAi dÍj 

rubovszkyné Bodó Mária, a Ferences 
Gimnázium angol szakos tanára

A tanárnő, akit a diákok a rómába szervezett
biciklis zarándoklat után már ANyáNAK szó-
lítottak, egészen kivételes egyéniség. Maga is
négygyermekes édesanya, de a tanítás, a gye-
rekek, az iskola iránti elkötelezettség, lelkese-
dése egészen páratlan. Osztályfőnöksége
évei alatt az osztályból csodálatos közössé-
get szervezett, köszönhetően minden bizony-
nyal a szinte megszámolhatatlan sok
programnak, kirándulásnak, túrának és tábo-
rozásnak, ahol nem csak mint tanár, hanem
mint szülőhelyettes is gondoskodott a fiata-
lokról. A gyerekeknek nem csak a tanulmányi
előmenetelére, hanem a lelkére is figyelt vég-
telen szeretettel és soha ki nem fogyó energi-
ával. Mi sem bizonyítja jobban, mint a
gyerekek neki írt mondatai a búcsúzásképpen
készített fotókönyvben: „Osztályfőnök bárki-
ből lehet, de ANyA csak egy van.” „Minden öt-
letünk fő támogatója.” „Ha szűkölködnék
energiában, mindenképpen tanárnőtől kérnék,
hisz egy energiabomba.” „Egy normális osz-
tály = osztály + osztályfőnök. A mi osztályunk
= anya + gyerekek = egy nagy család.” Bodó
Mária nemcsak ennek az osztálynak volt első-
rangú tanára és osztályfőnöke, a Ferences
Gimnáziumért is fáradhatatlanul dolgozik.
Idén januárban az általa szervezett jótékony-
sági rendezvényen sok százezer forinttal gaz-
dagodott az iskola, melyből felszerelést

vásároltak a tornaterembe. Példamutató mun-
kája, fáradhatatlan energiája, a diákok és az 
iskola iránti elkötelezettsége feltétlen elisme-
rést érdemelnek. A díjra a Ferences Gimná-
zium egykori diákjainak szülei és diákjai
javasolták.

Mészárosné jónás Márta,  
a ii. rákóczi Ferenc Általános iskola 
és Gimnázium pedagógusa

1981 óta tanítja, neveli a szentendrei kisisko-
lásokat, először a Központi majd a II. rákóczi
Ferenc általános Iskola tanítójaként. Már
kezdő pedagógusként igazi közösségi ember-
nek bizonyult, ezért már az első évben igazga-
tói dicséretben részesült közösségteremtő
tevékenységéért. Csendes, halk szavú nevelő,
aki nyugalmat sugároz. Szakmailag jól felké-
szült, változatos módszereket alkalmazó kol-
léga. A korszerű szakmai ismeretek iránt
fogékony, az elsők között volt, aki a pedagó-
gus életpálya bevezetésekor megmérettette
magát, és kiváló minősítést szerzett. Oktatási
módszerei között kiemelt szerepet kap a gye-
rekek aktivizálása. Gyakran szervez számukra
témanapokat, melyek megvalósításába olykor
a szülőket is bevonja, ezzel igazi közösséget
formálva. Megértő személyiség, a gyerekek-
kel szemben nyitott a problémákra, vitás kér-
désekben mindig megegyezésre ösztönzi a
gyerekeket. Megkülönböztetett figyelemben
részesíti az arra rászorulókat, a nehézséggel
küzdőket. Ennek érdekében az elsők között
volt, aki a Meixner-módszert elsajátította és
alkalmazta, majd fejlesztőpedagógusi szak-
képzettséget is szerzett, melyet folyamatosan
kamatoztat. A közösségépítés érdekében osz-
tályainak rendszeresen szervez programokat,
sokszor a szülőket is bevonva. Szinte minden
évben meglepi osztályával hol a szülőket, hol
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az iskola közösségét színvonalas előadásai-
val. A közös programok között kiemelt 
szerepet kap Szentendre városának rendezvé-
nyeihez való csatlakozás, így minden évben
nagy csapattal indul a Pilisi Tekerőn, és egyéb
programokon is, saját gyerekeivel és más osz-
tályba járó diákokkal is. Több mint 30 éve
szervez nyári vándortáborokat, ahol a mozgás
és a természet szeretete központi szerepet
kap. Javaslattevők: Molnárné reskovits Zsu-
zsanna igazgató, Petricskó Zoltán alpolgár-
mester.

nagy jánosné Anna néni, a Szent András 
Általános iskola történelem-rajz szakos 
tanára

„Anna néni” sok-sok éve tanítja töretlen lelke-
sedéssel gyermekeinket a történelem rejtel-
meire, és a művészettörténet, illetve rajz
tantárgyak csodáira. A gyermekek egybehang-
zóan azt mesélik, hogy Anna néni történelem-
órái „élnek”, a csaták, a helyszínek és emberek
megelevenednek általa, szinte tanulni sem
kell otthon, mert mindent olyan érthetően, él-
vezhetően és szinte kézzel tapinthatóan
mesél, magyaráz, TANÍT. Szentendrén, a mű-
vészetek városában oly fontos művészettör-
ténetet és rajzot is kiemelkedően magas
szinten oktatja. A tanítványai munkái díszítik
az iskola falait, de a Városház Galéria kiállítá-
sán is láthatóak voltak, sőt több intézményben
városszerte. Egyedi látásmódot, a színek és a
formák szabad kezelését mesteri szinten adja
át a gyerekeknek úgy órákon, mint külön rajz-
szakkörön. Kiemelkedő tanítványai több ver-
senyen és megmérettetésen szereztek kiváló
eredményeket. Anna néni páratlan lelkese-
dése, az iskola, és a gyerekek iránti odaadása,
az általa oktatott tárgyak tisztelete csodálatot
és feltétlen elismerést érdemel. Példamutató
pedagógusi munkája miatt a Szent András ál-
talános Iskola diákjainak szülei javasolták
Szentendre Város Pedagógiai Díjára.

nyugdíjba vonulók

Aladics Antalné Kati – Püspökmajor Lakóte-
lepi Bölcsőde

Tóth Lászlóné Inci néni  – Szentendre Városi
óvodák Hold utcai tagóvoda
Kolozs Jánosné Margit – Szent András Kato-
likus általános Iskola
Csuhai Piroska – Izbégi általános Iskola
Beleznay Gizella – Barcsay általános Iskola
Kolozsvári Marianna – Barcsay általános Is-
kola

Elismerő oklevél

Elismerő oklevélben részesültek az intéz-
ményvezető javaslatára a városi bölcsőde pe-
dagógusai: Kerekesné Szabó Tünde, Nagyné
Kiss Gyöngyi és Salgó Adrienn.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

Az ünnepségen köszöntötték Herczeg Kata-
lint, a Barcsay iskola intézményvezető-helyet-
tes, matematika-informatika tanárát, Horváth
ágnest, a Móricz Zsigmond Gimnázium test-
nevelő tanárát, Soósné Balog Anikót, a Móricz
Zsigmond Gimnázium német-orosz szakos ta-
nárát, Maknics Gábort, a Móricz Zsigmond
Gimnázium kémia-fizika szakos tanárát és Ba-
lasi Margit klinikai szakpszichológust, logopé-
dust.

Az idei évben a Szentendrei református
óvoda és a Bárczi Gusztáv Iskola nevelőtes-
tülete polgármesteri elismerő oklevélben ré-
szesült az intézményvezetők felterjesztése
alapján.

SZEntEndrE dÍSZdiPloMÁSAi 

Hornyák istvánné – aranydiploma
Legyesbényén született, óvónői képesítését
1969-ban a Kecskeméti óvónőképző Intézet-
ben szerezte, 1977-ben földrajz szakos általá-
nos iskolai tanári diplomát a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán Nyíregyházán,
1982-ben pedig technika szakos általános is-
kolai diplomát szerzett az Egri Főiskolán. A
szentendrei Barcsay Jenő általános Iskolából
vonult nyugdíjba. Ebben az évben aranydiplo-
mát kapott a Kecskeméti Neumann János
Egyetemen.

takácsné neuprandt Matild – gyémántdip-
loma
óvónői oklevelét 1958-ban szerezte a Buda-
pesti Brunszvik Teréz óvónőképző Iskolában.
1970-ben pedagógia szakos előadói és pszi-
chológus diplomát szerzett az ELTé-n. 
1958-tól 13 éven át dolgozott óvónőként 
Budapesten az V. kerületben. 1970-től az 
V. kerületi Nevelési Tanácsadóban vezető-
pszichológiai munkakört látott el egészen
1988-ig, kerek 30 évet dolgozott ebben a mun-
kakörben. 1988-1993 között Szentendrén a
Bimbó utcai és a Püspökmajor óvoda vezetője
volt, 93-96-ig csoportóvónő volt. A folyamatos
38 éves pedagógus pálya végén 68 éves ko-
ráig aktívan segítette az óvodát, mint óvónő.
1996-ban történő nyugdíjazásakor a Magyar
Köztársaság Pedagógus Szolgálati Emléké-
rem kitüntetésben részesült. 2008-ban meg-
kapta az arany, idén pedig a gyémánt
díszoklevelét.

Fogarasi Fazekas Gizella – gyémántdiploma

Dunakeszin született, 1959-ben kapott óvónői
oklevelet a budapesti Brunszvik Teréz óvónő-
képzőben. 1959-től óvónőként dolgozott Fóton,
majd Dunakeszin. Közben tanári diplomát szer-
zett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolán. 1971-től tanárként dolgozott 1977-ig,
amikor tanulmányi felügyelőként az akkori Ta-
nácshoz került. 1980-ban költöztek Szentend-
rére. A tanulást ekkor sem hagyta abba,
elvégezte az ELTE nevelés-szociológia szakát,
majd a fejlesztő-pedagógus szakot is. 40 év
munkaviszony után ment nyugdíjba. 2009-ben
arany, idén gyémánt oklevélben részesült.

Molnár Bertalan – vasdiploma

Tőle idézünk: „Kabán születtem. A főiskolai ta-
nulmányaim közepette egy életre feltöltődtem
szellemi és emberi útravalóval a mai napig.
Szeretettel emlékezem tanáraimra, dr. Eper-
jesi Kálmánra, dr. Végh Joachimra, dr. Szeghy
Endrére, akik különös hatással voltak kibonta-
kozásomra. 40 éven át három iskolában taní-
tottam, életemben a gyermekek iránti szeretet
volt a legfontosabb, és a mai napig jelen van
a viszonzás, tisztelet. Történelmet, ének-zenét
és rajzot oktattam, szakmai sikerek és elisme-
rés mellett. Nagy örömömre szolgált, hogy
minden élményem a mai napig elevenen él
bennem, szívesen emlékszem azokra, akik a
diákéveimet széppé tették. Szeretem hinni,
hogy az utánunk jövő generációkat is végigkí-
séri a főiskola szelleme.”

Poprádi lászló – vasdiploma

Karácsondon született, Hatvanban érettségi-
zett, magyar szakos tanári diplomát az Egri
Főiskolán szerzett 1954-ben, ösztöndíjasként.
Tanított Visontán, Karácsondon. A siroki isko-
lában igazgató is volt. Szentendrére 1975-ben
költöztek, 1992-es nyugdíjazásáig itt is taní-
tott feleségével együtt a Barcsay Jenő általá-
nos Iskolában. Hosszú pályafutása alatt
pedagógiával és nyelvtudománnyal foglalko-
zott, latin és görög nyelvből fordított. 2004-
ben arany, 2013-ban gyémántoklevelet
vehetett át. Idén vasdiplomáját ünnepelheti.

Gratulálunk minden díjazottnak!



2019 | június 11. VÁROS 5

kádárné Monori éva 
Eötvös józsef-díjat kapott
külön gratuláltak a városi pedagógusnapon a Cházár András többcélú közoktatási intézmény
Bárczi Gusztáv tagintézménye vezetőjének, kádárné Monori évának, aki az idei pedagógus-
nap alkalmából Eötvös józsef-díjat vehetett át a vigadóban rendezett ünnepségen.

A szentendrei Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye
a térség egyetlen olyan iskolája, ahol a sérült gyermekek fejlesztő nevelése, oktatása történik.
Az iskola létrehozott egy Alapítványt is, az értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért 
Neveléséért Alapítványt, melynek segítségével még hatékonyabban tudják támogatni a nehéz
sorsú gyerekeket.
Kádárné Monori éva folyamatosan harcolt az intézmény fennmaradásáért, melynek szakmai
színvonala a térség, sőt az ország legnívósabb iskolájává vált a szakterületén belül. Munkás-
sága példaértékű, mind pedagógusként, mind pedig intézményvezetőként. Munkája elismeré-
séül 1990-ben miniszteri dicséretet, 1999-ben Szentendre Város Pedagógiai Díját kapta meg.
Szeretettel gratulálunk!

40 éves 
az óvodánk 
„Azért tudtunk mindig minden feladattal
megbirkózni, mert mindenki magáénak
érezte az óvodát, s nem csak kollégák vol-
tunk egymásnak, hanem értő-szerető, egy-
mást segítő társak is.” A Püspökmajori Óvoda
40 éves fennállását Csépányi éva tagóvoda-
vezető ünnepi gondolataival köszöntjük.

1978. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit in-
tézményünk. Az óvoda a kor adottságainak
megfelelően épült fel, azonban egy tornate-
remmel is kiegészült, mely akkor egyedülálló
volt Szentendrén.
A fiatal nevelőtestület élén Löfler Józsefné Ilike
állt a kezdeti nehézségekben és sikerekben. Ta-
kácsné Neuprand Matild érdeme, hogy a Püs-
pökmajor óvodát és akkori tagintézményét, a
Bimbó utcai óvodát együtt vezette. Fekete Mik-
lósné Gabi, nyertes pályázatai segítségével év-
tizedekre felszerelte tornatermünket különböző
tornaszerekkel. Magyariné Miskolczi Ildikó
nyertes pályázatának köszönhetően Néphagyo-
mányéltető Mester óvoda lettünk.
Szeretném büszkén megismertetni az alapító
tagok nevét, akiktől mi átvehettük a stafétát, s
azon szerencsések közé tartozom, aki még
együtt is dolgozhattam velük. Példaképeink: 
Abdainé Fleischmann ági, Fekete Miklósné
Gabi, Lajos Péterné Kati, Magyariné Miskolczi
Ildikó és Papp Kornélia. Ők teremtették meg a
pedagógiai és szakmai munkánk alapjait. Hi-
vatástudatuk példamutató, ma is aktív részesei
az óvodai életünknek.
A lakótelepi környezetben 1978-ban megnyílt
négycsoportos óvoda udvara szinte csupaszon
szomorkodott, majd elindult a fásítás, ültetés.
Az évtizedek alatt kialakult árnyas, madárfüty-
työs gyönyörű óvodaudvar várja a beérkező
gyermekeket. 2011-től fülemülés és életfa mo-
tívumokkal díszített ivókúttal, mely Páljános
Ervin alkotása.
Ma is működő életfa Gyermekeinkért Alapítvá-
nyunk meghatározó óvodánk életében. A szü-
lők kétkezi és anyagi támogatása nélkül nem
büszkélkedhetnénk ilyen szép csoportszobák-

kal és udvarral. Sok gyermek kapott segítséget
általa az évek során, tudtunk fejlesztő játékokra
és utaztatásra is fordítani egyaránt belőle.
Az épület nagyobb átalakítása, nyílászárók
cseréje, energetikai megújulása a 2010-es
TáMOP pályázat keretében történt.
2011-ben egy konténer csoporttal bővült óvo-
dánk, a nagyobb létszám befogadása miatt.
Az eredeti vas mászókákat a kilencvenes évek-
ben erdélyi fafaragók keze nyomán létrehozott
új játékokra és faszobrokra cserélték le. Ezek
voltak pl. a lovas és ökrös szekér, sámánház,
harangláb csúszdával, csillagszemű juhász, vi-
torlás hajók, lipityóka. Majd az uniós követel-
mények miatt sajnos meg kellett válnunk
néhány kedves játékunktól. De székely kapunk
még büszkén áll a viszontagságok ellenére is.
A kilencvenes évek végén összevonás követ-
keztében a Szentendre Városi óvodák intéz-
mény tagóvodája lettünk. Szerencsére
arculatunkat nem kellett megváltoztatnunk. A
kezdeti munka sikerei arra sarkalták nevelőtes-
tületünk tagjait, hogy még több értéket adjanak
át az ide járó gyermekeknek, s Papp Kornélia
szakmai irányításával új programunknak már a
néphagyományéltetést választottuk.
Arculatunk azóta sem változott, de nevelőtes-
tületünk csiszolódott, felnőtt a feladathoz. A
gyermekek nevelésén túl formálta a családok
életét, motiválta az érkező óvodapedagógus,
és dajka hallgatókat, valamint a különböző
szakmai programokra idelátogató óvodapeda-
gógusoknak adott mintát.
Az értéket képviselő háromkötetnyi Szájról
szájra, kézről kézre játékfűzésünket Papp 
Kornélia válogatta, rendezte össze, melyet 
napjainkban tankönyvként is használnak főis-
koláinkon, és szakkönyvként lapozzák Magyar-

országon, sőt, még a tengeren túlon is.
Nevelőtestületünk tagjai az évtizedek alatt fo-
lyamatosan változtak, többnyire csak nyugdí-
jazás miatt mentek el tőlünk. 
Azért tudtunk mindig minden feladattal meg-
birkózni, mert mindenki magáénak érezte az
óvodát, s nem csak kollégák voltunk egymás-
nak, hanem értő-szerető, egymást segítő tár-
sak is. Belőlünk nőtte ki magát a Filibili
népdalkör, a Fuszulyka mesejátszó kör. 
Napjainkban mindannyian tagjai vagyunk a
Szentendrei óvónők Néphagyomány éltető Kö-
zösségének, valamint a Néphagyomány éltető
óvópedagógusok Országos Egyesületének.
2013-tól Néphagyományéltető Mester óvoda
lettünk. Hálásan köszönjük minden kedves
szülőnek a segítséget, az óvoda szépítését, a
gyermekek együtt nevelését, hogy partnereink
a sikereink elérésében, és a kudarcok legyűré-
sében egyaránt. Hiszen mindannyiunk szá-
mára legfontosabb kincsünkért tesszük
mindezt, az óvodásainkért, a gyermekeikért!
Szentendre város Pro Urbe-díjas óvópedagó-
gusaiként szeretnénk intézményünk jó hírnevét
éltetni, és gyermekeink óvodás éveit széppé
varázsolni!
Köszönöm nevelőtestületünk volt és jelenlegi
tagjainak áldozatkész munkáját, segítőkész
együttműködését, és mindenkinek, akik jóindu-
lattal, szeretettel segítették óvodánkat ez alatt
a 40 év alatt.
Nemrégen egy országos szakmai konferencián
mondta Dr. Pécsi rita professzorasszony, hogy
a gyermekeket meg kell tanítanunk ünnepelni,
példát kell mutatnunk, az értékeket képvisel-
nünk kell. Szeretném most megkérni önöket,
hogy ünnepeljenek velünk!
Ezúton is köszöntöm már nyugdíjba vonult dol-
gozóinkat: Löfler Józsefné Ilike, Takácsné 
Neuprand Matild, Fekete Miklósné Gabi, Ma-
gyariné Miskolczi Ildikó, Papp Kornélia, Lajos
Péterné Kati, Abdainé Fleischmann ági, Török
Lajosné Marika, Annus Gáborné ági, Gerst-
mayer Jánosné Margit, Kovács Kálmánné Er-
zsike, Kovács Istvánné Margit, Oláh Mátyásné
Katalin, Tálas Károly, Wichtig György (VSZrT
dolgozó lett). Szeretettel emlékezünk Székely
Szilveszterné Majára, volt óvópedagógusunkra
és Antalitz József karbantartónkra, akik már
mindketten az égi óvodából mosolyognak
ránk.

Kádárné Monori Éva Dr. Bódis József oktatási 
államtitkárral a díjátadó ünnepségen
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virágosítás a városban új fajokkal
A városi Szolgáltató munkatársai májusban is folytatták a városi
virágosítást, az ágyások megújítását. 

A Bükkös-patak torkolatánál, a Czóbel parkban, az Apor hídnál és a
Fő téri kereszt környékén friss virágokkal díszítik a várost. A növény-
alkalmazás terén új fajokat és fajtákat terveznek kiültetni. Az 
ágyásokban a főnövények magasságát növelték (pl. Cleome, Pen-
nisetum ültetésével), így látványosabb kiültetések jöhetnek létre, és
természetesebb hatást lehet elérni. A színek terén is inkább a pasz-
tellesebb árnyalatokra törekednek a természetközelibb hatás el-
érése érdekében. Az ágyások főnövényeit társítva ültetik ki, például
Cleome mellé Gaura, Pennisetum és Verbena kerül. A városban el-
helyezett virágládáknál is szeretnének új fajokat bevezetni: Helicri-
sum, csüngő Petunia, Bacopa, Zinnia Angustifolia, törpe Verbena
ültetése szerepel a tervekben.

kun utCA: MÁjuS véGén
indul A jÁrdAjAvÍtÁS
Május végétől várhatóan egy hónapon át tart a járdaépítés és a kap-
csolódó munkák a kun utcában, a kálvária és a római sánc utca kö-
zött.

A meglévő járda rossz állapota miatt a bontás után új járdát épít a Kun
utcában a kivitelező a BOLA 95 Kft. A munka május végén kezdődött
a Kálvária és a római sánc között, a Kálvária felé indulva az út jobb 
oldalán. A kivitelezés várhatóan egy hónapot vesz igénybe
A járdaburkolatok bontása, helyreállítása, építése mellett néhány 
helyen szintbe hozzák a gyalogos kapukat, térkőburkolat készül, 
helyenként padkát képeznek, majd területrendezés és füvesítés zárja
a munkát. A beruházást a város saját forrásból finanszírozza, bruttó
9,3 millió Ft értékben.

ForGAloMtECHnikAi 
FEjlESZtéSEk
Az alábbi forgalomtechnikai változásokat vezetik be városunkban jú-
nius 30-i határidővel.

A rügy utcában tehergépkocsival behajtani tilos; 3,5t táblát helyeznek
ki; a Muflon utcában tehergépkocsival behajtani tilos; 7,5t táblát he-
lyeznek ki; a Nap utcában 2 forgalomlassító küszöböt telepítenek; a
Möller István utcában 2 forgalomlassító küszöböt telepítenek a maga-
sabb típusból, és 1 forgalomkorlátozó oszlopot is kihelyeznek; a Ba-
rackos út és Búzavirág utca találkozásánál közlekedési tükröt
helyeznek ki; a Szirom utcában tehergépkocsival behajtani tilos; 3,5t
táblát helyeznek ki; a Pomázi úton tehergépkocsival behajtani tilos;
3,5t táblát helyeznek ki „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával; a
Szentlászlói út és Csicserkó utca kereszteződésébe áthelyezik a meg-
állni tilos és súlykorlátozási táblákat oszloppal együtt; a Kurta utcában
zsákutca táblát helyeznek ki.

útpálya-korrekció a Szirom utcában
A Szirom utcában egy rézsű lemosódása miatt vált szükségessé az
útpálya korrekciója, melynek során megfordítják az út dőlési szögét,
valamint egy szakaszon padkát alakítanak ki az útpálya kiszélesíté-
sével. A kivitelezés május 29-én, kedden kezdődőtt, és előreláthatólag
június közepéig tart.

A kivitelezést a Városi Szolgáltató N. Zrt. szakemberei végzik. Első lé-
pésben vízelvezető folyókát építenek az úton keresztben, amely az utca
felső szakaszáról lezúduló csapadékvizet elvezeti a rézsű elől, és meg-
akadályozza az útpálya, illetve az út mellett elhelyezkedő ingatlanok
kimosódását. A munkálatok további részében korrigálják az útszakaszt
a rézsű védelmének érdekében: új útalapot és padkát építenek, majd
szalagkorlátot helyeznek ki. A kivitelezés során fakivágásra is sor kerül.
A beruházás költsége 3,05 millió Ft + áfa, melyet az önkormányzat a
2019. évi költségvetésből finanszíroz.
A munkavégzés ideje alatt a Szirom utca 8-tól 14-ig tartó szakaszát le-
zárják, ezért az önkormányzat kéri az utcában lakók türelmét és meg-
értését.

SZilÁrd BurkolAtot
kAPott HÁroM utCA
A nemrégiben felújított Erdélyi, Avar és Botond utcák ünnepélyes át-
adóját tartották június 3-én, hétfő délután. A projekt során a mellettük
lévő kun utca is új burkolatot kapott, de ott jelenleg még építik a jár-
dát, és csak annak befejezése után kerül sor a kapubeállók megépí-
tésére.

A római sánc útról nyíló Erdélyi, Avar és Botond utcák burkolatának
rossz állapota miatt teljes útfelületfelújításra volt szükség. A kivitele-
zés során részlegesen megerősítették a pályaszerkezetet, valamint
megépítették a csatlakozó kapubeállókat is. A beruházás februárban
kezdődött, és a terveknek megfelelően április közepére elkészült az új
burkolat a szegélyezéssel. A három utca felújítása összesen 46,43 mil-
lió Ft-ba került, melyet az önkormányzat a 2019-es költségvetésből fi-
nanszírozott. A kivitelező a Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt. volt.
Az átadó ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgármester először is
balesetmentes közlekedést kívánt az út használóinak. Mint mondta,
két probléma van az utakkal: egyrészt ha járhatatlanok, másrészt ha
túl jók. Az utóbbira a forgalomlassító küszöbök jelentenek megoldást,
a lakók kérésére ezért két utcában már el is helyeztek forgalomlassí-
tókat. Hozzátette, hogy az önkormányzat első alkalommal kötött szer-
ződést a kivitelezést végző Vianova Zrt.-vel, akik szemmel láthatóan
jó munkát végeztek.
A lakók megköszönték az önkormányzatnak a minőségi kivitelezéssel
megújult utcákat, melyre már régóta vártak, illetve a kivitelezőknek is
a szép munkát és a körültekintő munkavégzést.



2019 | június 11. VÁROS 7

koszorúzás a nemzeti 
összetartozás napján
A kálváriadombon, a trianon-emlékműnél tartott koszorúzással
tisztelegtek a város vezetői a nemzeti összetartozás napján, 
2019. június 4-én. 

99 esztendeje írták alá Trianonban a történelmi Magyarország terüle-
tének kétharmadát leválasztó trianoni békediktátumot, amit a magyar
nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikált és 1921. július 26-án, a
XXXIII. törvénycikkel hirdetett ki. A szerződést kimondta, hogy az Oszt-
rák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyar-
ország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről
93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy
3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.
A Nemzeti összetartozás Napja a trianoni békeszerződés aláírásának
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet
2010-ben iktatott törvénybe az Országgyűlés. Elfogadásával az anya-
ország kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a ma-
gyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.  A törvény a békediktátum aláírásának 90. évfordulóján, 2010.
június 4-én lépett hatályba.
Szentendre önkormányzata a 99. évfordulón a Kálváriadombon lévő
Trianon-emlékműnél tartott koszorúzással tisztelgett a nemzet egy-
sége előtt.

Hadisírok nyomában – 
fotókiállítás a városház 
Galérián
Hadisírok nyomában címmel nyílt meg a városház Galérián a vigyá-
zók Had- és kultúrtörténeti Egyesület megrázó és egyedülálló fotó-
kiállítása 2019. május 23-án. A városháza dísztermében ez
alkalomból Hangácsi istván, az egyesület elnöke tartott felemelő és
lendületes vetített képes előadást a vigyázók kegyeletápolási tevé-
kenységéről. A fotótárlat 2019. június 12-ig tekinthető meg a hivatal
nyitvatartási idejében.

A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület küldetése a magyar ka-
tonasírok és hadi emlékhelyek felkutatása, rendbetétele, gondozása –
síremlékek, emlékművek emelése, karbantartása –, hadiesemények
során eltűnt személyek felkutatása. Az egyesület az egykori hadiese-
mények helyszíneinek történeti és helyi kutatásán túl a kapcsolódó is-
meretek terjesztésére, a tevékenység bemutatására, kulturális
rendezvények, helytörténeti-hadtörténeti kiállítások, találkozók, ifjúsági
táborok szervezésére is nagy hangsúlyt fektet.  A Vigyázók egyesület
nyomtatott és elektronikus kiadványok szerkesztésével, kiadásával is
segít az ismeretterjesztésben. A történelmi Magyarország területén a
történelemre épülő idegenforgalmi fejlesztések előmozdítása is céljuk.
Együttműködnek a hazai és nemzetközi intézményesített és önszer-
veződő hadisírgondozó, kulturális és hagyományőrző szervezetekkel.
„A történelmi Magyarország hadi emlékhelyeinek felkutatása, az em-
lékőrzés terén végzett tevékenységük heroikus és példamutató. Alá-
zatos munkájuknak köszönhetően rég elfeledett adósságot rónak le
társadalmunk nevében: elesett vitézeinknek állítva emléket”  – mondta
el az egyesületről Petricskó Zoltán alpolgármester, aki többször elkí-
sérte a Vigyázók tagjait a kutatások helyszíneire.  

Megemlékezés június 25-én a
felújított kucsera-keresztnél
idén emlékezünk dr. kucsera Ferenc káplán vértanúhalálának 100.
évfordulójára, erre az alkalomra megújult az 1993-ban állított 
emlékkereszt és a környezete is, illetve megtörtént a vandalizmus
utáni helyreállítás is.

Korábban már írtunk a kereszt felújításának részleteiről, Kovács
Endre és Jeges András közreműködéséről. A kereszt és környezete
május elején készült el teljes egészében. Május 13-án vettük észre
döbbenten, hogy a hét közepén felállított korlátot a hétvégén vandál

kezek kitörték, csak egy pár centiméteres csonk maradt helyén. Mos-
tanra megtörtént a korlát helyreállítása is, így méltó kegyeleti helyen
emlékezhetünk a hősi halált halt vértanúra, Kucsera Ferencre június
25-én.
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vonAtinFÓ Hév-menetjegy 
2019. június 6-tól a vonatinfó mobil alkalmazással már a H5-ös
Hév Budapesten kívüli szakaszára is váltható menetjegy!

A könnyen, mobileszközön néhány kattintással elérhető elektroni-
kus jegyváltás népszerűsége egyre növekszik, a kényelmes, gyors
megoldást megkedvelték az utasok. Az alkalmazással vásárolt e-
vonatjegy nem csak megkönnyíti, de meg is gyorsítja a jegyvásár-
lást, ennek a jegyváltási lehetőségnek a növekedésével csökken a
pénztárak terheltsége és a pénztárak előtti sorban állás. 

Először tesztjelleggel, online vásárolt HéV kiegészítő jeggyel is
lehet utazni a szentendrei (H5-ös) vonalon. Az új lehetőség először
csak a vonal Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszán lesz
elérhető. A bevezetést követően a MáV-csoport 30 napig várja az
utasok észrevételeit a szolgáltatás fejlesztése érdekben. Sikeres
próbaidőszakot követően további HéV vonalakra is kiterjesztik az
e-jegyet a tervek szerint.

részletek: https://www.mav-hev.hu/vonatinfo

Hév-kArBAntArtÁS: 
PÓtlÓBuSZok júniuS 15.–júliuS 7-iG

Buszokkal pótolják a Hév-szerelvényeket több mint három héten
át, 2019. június 15. szombat üzemkezdettől július 7. vasárnap
üzemzárásig Békásmegyer és Szentendre között, a vonal felújí-
tása miatt.

Nem közlekedik a H5-ös HéV Békásmegyer és Szentendre között
2019. június 15. szombat üzemkezdettől július 7. vasárnap üzem-
zárásig, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

A H5-ös HéV szerelvényei a Batthyány tértől csak Békásmegyer ál-
lomásig közlekednek. Békásmegyertől, a 160-as busz eredeti vég-
állomásától (a Csobánka téri buszfordulóból) Pomázig H5A, illetve
Szentendréig H5 és H5E jelzéssel HéV-pótló járatokkal lehet utazni.
Az autóbuszokra a 943-as éjszakai járat megállóhelyein lehet fel-
szállni (kivéve Szentendrén és Pomázon Békásmegyer felé, ahol a
VOLáNBUSZ-állomáson állnak meg).

A H5-ös járat Budakalászon és Pomázon át, az útvonalon érintett
megállóhelyeket kiszolgálva jár. A H5A jelzésű pótlóbusz csak Bu-
dakalász és Pomáz településeket érinti, a H5E pedig gyorsjáratként
közlekedik, Pomáz érintése nélkül.

A pótló járatokon a HéV menetjegyek és bérletek érvényesek.

Forrás: https://bkkinfo.hu/

júniuS 1-tŐl FiZEtŐS 
A vASúti villASori 
GyorSPArkolÓ
A vasúti villasoron, a SPAr áruház mögött újonnan kiépített, sorom-
póval lezárt vásárlói gyorsparkoló területén június elsejétől a parkolás
az első órában díjmentes, hosszabb időre díjfizetés ellenében lehet
igénybe venni a parkolóhelyeket.

Idén március végén fejeződött be
a Vasúti villasori csomópont át-
alakítása, felújítása, melynek ke-
retében megújult a vásárlói
parkoló is. Azóta a parkoló nyitott
üzemmódban üzemelt, mert mű-
ködtetéséhez szükség volt a par-
kolási rendelet módosítására.
Május 31-én, pénteken megtör-
tént az utolsó rendszerbeállítás,
ezen a napon tesztelték a szere-
lők a rendszer működését. Szom-
baton és vasárnap a szerelők és
a VSZ munkatársai szintén egész
nap a parkolóban voltak, hogy se-
gítsék a rendszer használatának
megismerését a gépjárműveze-
tőknek. Az új parkolási rendszer
kialakításával az volt az önkor-
mányzat célja, hogy a vásárlói
parkolót ténylegesen az üzletköz-
pont vásárlói tudják használni, és
ne foglalják el a helyet azok, akik
hosszabb időn keresztül kívánnak
az állomás közelében parkolni.

Parkolási díjak
Díjfizetési időszak hétfőtől vasár-
napig, illetve ünnepnapokon a

6.00–22.00 óra közötti időszak-
ban van.
– 1 óra díjmentes
– 2 óra 400 Ft
– 3 óra 800 Ft
– 3. órától 6 000 Ft

A parkolóban az 1 óra díjmentes
parkoláson kívül más kedvez-
mény nem vehető igénybe. Parko-
lóbérlet e területre nem váltható.

A parkolórendszer működése 
A parkolóba történő belépésnél a
bejáratnál elhelyezett sorompó-
kezelő oszlopon a gomb megnyo-
mása után vonalkóddal ellátott
kártyát kap a gépjárművezető, és
ezzel egyidejűleg felnyílik a so-
rompó. Ezt a kártyát meg kell
őrizni a parkolóban való kihajtá-
sig!
A parkolás befejezésekor a kár-
tyát érvényesíteni kell az automa-
tánál.
A díjfizetés után, az automatánál
érvényesített kártyával lehet a ki-
járatnál lévő sorompót felnyitni és
a parkolót elhagyni.

nAPElEMES köZvilÁGÍtÁS
HÁroM HElySZÍnEn
napelemes közvilágítást telepít az önkormányzat három helyszínen:
a Cseresznyés úton, a radnóti sétányon és a Szentlászlói úton.

A kivitelezés 2019. június elején kezdődik és várhatóan június végén
készül el.
Az egy-egy ponton megvalósuló fejlesztés költséghatékonyan és a
megújuló energiaforrásokat előnyben részesítve készül.
A Cseresznyés út 25/b-nél egy, a radnóti sétányon a 2018. évi beruhá-
zás folytatásaként további két lámpa, a Szentlászlói úton a volt lakta-
nya buszmegállóinál egy-egy lámpa kerül kiépítésre.
A beruházás költsége bruttó 2.162.810 Ft, a munka forgalomkorláto-
zással nem jár.
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Átadták a Szerb 
Egyházi Múzeumot
Ünnepélyes keretek között adták át a Szerb Egyházi Múzeum épületét
és új állandó kiállítását 2019. május 25-én. 

A megnyitón őszentsége Irinej szerb pátriárka, a Szerb Ortodox Egyház
vezetője szentelte fel az új épületegyüttest. Beszédében történelmi
eseménynek nevezte az új múzeum épületének átadását, mely jó pél-
dája két szomszédos nemzet együttműködésének, és a kultúra nem-
zeteket egyesítő erejének. Hasonlóan fogalmazott Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára: „Az egyházi hagyomány és kultúra megőriz bennünket ke-
reszténységünkben, hitünkben, megerősíti nemzeteinket és mélyíti a
nemzetek közötti barátságot”. Az ünnepségen részt vett Erdő Péter bí-
boros, Esztergom-Budapest főegyházmegye érseke, Mladen Šarčević
szerb oktatási miniszter, Ivan Todorov, Szerbia budapesti nagykövete,
Vladan Vukosavljev szerb kulturális és tájékoztatási miniszter, Pásztor
István, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza elnöke, a 
Vajdasági Magyarok Szövetsége elnöke, Nikola Selaković, a Szerb Köz-
társasági Elnöki Hivatal vezetője, Hadházy Sándor, a térség országgyű-
lési képviselője és Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
A Szerb Orthodox Egyház idén ünnepli autokefalitása (egyházjogi füg-
getlensége) elnyerésének 800. évfordulóját. Az ehhez kapcsolódó ün-
nepségsorozat részeként rendezték május 25-én a Szerb Egyházi
Múzeum új épületének átadóünnepségét Szentendrén. Az épületet fel-
szentelő Irinej pátriárka, a Szerb Ortodox Egyház vezetője az ünnepsé-
gen kiemelte, a Szerb Ortodox Egyház és a szerb állam nagyon hálás
a magyar kormánynak, hogy lehetőséget biztosított a szerb közösség-
nek templomaik és kulturális értékeik megőrzésére, megújítására.
Soltész Miklós államtitkár a két nép kapcsolatát jellemző tiszteletről
beszélt: „Magyarország minden erejével segíti Szerbia európai uniós
tagságát, Szerbia mindent megtesz a vajdasági magyarok megmara-
dásáért, a magyar kormány pedig mindent megtesz a Magyarországon
élő szerb nemzetiség megerősödéséért”.

Az ünnepi megnyitón köszöntőt mondott Vladan Vukosavljev szerb 
kulturális és tájékoztatási miniszter, aki a szerb és magyar nép közötti
barátság erejét hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki, hogy a Magyar-
országon élő szerb közösség is élhet nemzetiségi jogaival.
Vukovits Koszta, a Szerb Egyházi Múzeum vezetője a múzeum új ál-
landó kiállítását mutatta be a vendégeknek. Az egyházmegye által
fenntartott, egyedülálló múzeum a 60-as évektől kezdve a Belgrád-szé-
kesegyház melletti, Pátriárka utcai épületben működött. Az egyedülálló
gyűjtemény most új helyére, az egykori szerb tanítóképző és felekezeti
iskola Fő téri épületébe költözhetett. Az épület 2010-ben került vissza
szerb egyházi tulajdonba, korábban a Ferenczy Múzeum és a Pest Me-
gyei Múzeumigazgatóság irodái kaptak itt helyet. Az épületegyüttest
idén a magyar kormány 650 és a szerb kormány 150 millió forintos tá-
mogatásával újították fel és alakították át múzeumnak.
Az új múzeum a szentendrei püspöki kincstár különlegesen gazdag
gyűjteményét állítja ki. Az állandó kiállítás a magyarországi szerb egy-
házművészetet mutatja be, a 13. századtól a 19. század végéig tartó
időszak műtárgyaival. A múzeum állandó kiállításának alapja a szent-
endrei püspöki kincstár anyaga, ami az idők során jelentősen bővült.
Közel négyszáz műtárgy – jelentős ikongyűjtemény, kelyhek, papi ruhák,
kézírásos és nyomtatott istentiszteleti könyvek, bútorok, valamint helyi
szerb ötvösök és más európai mesterek iparművészeti alkotásai –, to-
vábbá az egyházmegyei könyvtár és levéltár anyagai tekinthetők meg.
Az állandó kiállítás mellett a többfunkciós épület multimédiás központ-
tal, új rendezvény- és kiállítótérrel időszaki kiállítások és más rendez-
vények befogadására is alkalmas. A beruházás építész tervezője
ásztai Bálint (Stoa Studio), kivitelezője a Prímépítő Kft. volt.

Az ünnepi átadó után, másnap, május 26-án vasárnap délelőtt Irinej
pátriárka áldotta meg a szintén idén megújult szerb ortodox székes-
egyházat, és ünnepi szent liturgiát celebrált a jelenlevő püspökökkel.
A liturgia után a pátriárka és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
mondott ünnepi beszédet. Az eseményen részt vett Mladen Šarčević
szerb oktatási miniszter, Ivan Todorov, Szerbia budapesti nagykövete,
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára, Hadházy Sándor, a térség országgyűlési
képviselője és Verseghi-Nagy Miklós polgármester.

Erdő Péter bíboros, Soltész Miklós államtitkár, Irinej pátriárka, Vladan Vukosavljev 
kulturális miniszter az átadóünnepségen

Vukovits Koszta, a Szerb Egyházi Múzeum vezetője mutatta be a kiállítást a szerb
egyházfőnek és a magas rangú vendégeknek

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Verseghi-Nagy Miklós polgármester és 
Soltész Miklós államtitkár a szerb püspöki székesegyház előtt, a szent liturgia után
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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

részletes programok, jegyvásárlás: 

https://szentendreiteatrum.hu

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.

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 GuBBio 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 FElvo-
nulÁS
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 Fúvósze-
nekarával, 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
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!
10:00 SZABAdtéri FEStŐiSkolA Hely-
szín: DMH udvara, Duna korzó 18.
Közös festés óriásvászonra szentendrei kép-
zőművészekkel, a Szentendrei Lakástárlat Ala-
pítvány szervezésében. 14 éven felülieknek! 
14:00 HAjÓvErSEny ErEdMényHirdE-
téSE a Kacsakőnél
15:30 SBAndiErAtori di GuBBio – olasz
zászlóforgatók 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: +36 70 384 1185
ujmuhelygaleria@alkotomuveszet.hu 
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

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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• Mesélnél arról, hogy mi is a
Co-opera pontosan?
Ez egy olyan opera-társulat,
amely nem a megszokott, ha-
gyományos módon működik.
A színházi szakma sok éve
tudja, hogy gazdasági, logisz-
tikai és művészeti szempont-
ból is sokkal hatékonyabb a
vidéki színházak számára, ha
koprodukcióban dolgoznak.
Ezért sok együttműködés va-
lósul meg a színházak között
rajtunk kívül is. A Co-Opera új-
donsága elsősorban abban
áll, hogy kordinálja ezeket a
produkciókat, tehát hozzánk
tartozik a teljes szervezés, a színházak pedig
ezért egy úgynevezett koprodukciós hányadot
fizetnek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy
szétosztjuk a létrehozás költségeit, így na-
gyobb léptékű előadássorozat születik meg,
mintha csak egy színház mutatná be az adott
operát. Többet tudunk áldozni a szereplőkre,
így megengedhetjük magunknak, hogy keve-
sebb kompromisszumot kössünk művészeti
szempontból. A mi produkcióinkban nem csak
a 2-3 főszereplőt hozzuk a legjobbak közül, hi-
szen tudunk erre is áldozni, mint ahogy a mar-
ketingre és a kommunikációra is. Sőt, a
művészek munkakörülményeire is kiemelten
oda tudunk figyelni, értem ez alatt például az
utaztatásukat, hiszen az énekeseink a hazai
legjobbak közül kerülnek ki.

• Honnan jött a koncepció? 
Azt gondolom, hogy újfajta modellre van szük-
ség a vidéki operajátszásban. Ez elsősorban
gazdasági, emellett viszont logisztikai, kom-
munikációs és végül, de nem utolsósorban,
szakmai együttműködés, amit a megspórolt
és visszaforgatott pénzek emelnek magas
színvonalra. A gyakorlatban ez úgy néz ki,
hogy amíg egy vidéki színház önállóan 4-6
előadást csinál egy operából, addig mi csak
ebben az évadban a Figaro házasságából ját-
szottunk 45-öt Magyarországon, sőt jártunk
vele Olaszországban, és hamarosan megyünk
Bécsbe is. 
Mi nagyon hiszünk abban, hogy az életben az
egyik legfontosabb dolog az együttműködés.
Megérteni, meghallani, hogy mit szeretnének
az emberek körülöttünk, mi fontos a másik-
nak… Ebből kiindulva lehet olyan kollaborá-
ciókat, kompromisszumokat kötni, amlyektől
egyszerűen jobb lesz az egész együttműkö-
dés kémiája, eredményessége és a körülmé-
nyei. 

• kik a közreműködők idén?
A Co-Opera az idei az évben Mozart Szöktetés
a szerájból című operáját állítja színpadra a
debreceni Csokonai Színház, a Győri Nemzeti
Színház és a Szegedi Nemzeti Színház össze-
fogásával. Ők azok, akik tavaly is részt vettek

már a Figaro házassága létre-
hozásában, mondhatjuk úgy is,
hogy ők a három koprodukciós
színház, és lesznek rajtuk kívül
úgynevezett befogadó színhá-
zak is, akikhez vendégjátékra
megy majd a produkció. 
Fertőrákosról, Szolnokról és 
Bécsből is érkeztek már meg-
hívások. Ilyenkor persze min-
dig az a nagy kérdés, hogy
találunk-e olyan időpontokat,
ami megfelel a művészeknek
és a teátrumoknak is. Azt gon-
dolom, hogy a következő évad-
ban is lesz legalább 7-8 olyan
színház, amely fogadja majd

az előadást, így volt ez már tavaly is. 
Nagyon fontos elmondani azt is, hogy más
opera utazóprodukciókhoz képest mi minden-
hová csak azt visszük, amire az adott teátrum-
nak szüksége van. Ha valakinek van zenekara,
akkor oda nem szervezünk zenészeket,
ugyanez érvényes a balettkarra és a kórusra
is, viszont ha az adott színház csak a műsza-
kot tudja adni, akkor minden más közremű-
ködőt mi biztosítunk. Ez nagyon fontos
momentuma a Co-Opera működésének.

• tehát akkor kvázi rászabjátok a produkciót
a befogadó színházra? 
Igen. Minden színház más, gondolok itt pél-
dául a színpad méretére, a szcenikai adottsá-
gokra, amihez nekünk alkalmazkodni kell.
Aztán vannak például olyan színházak is,
amelyek saját szólistáikat szerepeltetik az
előadásban, a három koprodukciós színház
feltétlenül ilyen. Ilyenkor mi csak a többi sze-
replőt hozzuk. Olyan ez, mint egy izgalmas
puzzle…

• Hogy került a képbe Szentendre?
Úgy, hogy én szentendrei vagyok, Szentendrén
élek. Amikor kiköltöztünk, nagyjából 16 éve,
már akkor foglalkoztatott a gondolat, hogy na-
gyon jó lenne valamilyen zenés-színházas
produkciót csinálni a városban. Erre mindig
volt egy elvi fogadókészség a felelős szemé-
lyek részéről, de a gyakorlati szerep-, illetve
anyagi áldozatvállalásra nem volt addig mód,
amíg Csabával és Helénával nem kerültünk
kapcsolatba (Vasvári Csaba, a Szentendrei 
Teátrum igazgatója és Solymosi Heléna, a
Szentendrei Kulturális Központ vezetője).
Velük leültünk megbeszélni, hogy pontosan
mire is van szüksége Szentendrének, és na-
gyon hamar operatív fázisba csapott a dolog.

• Mi lesz a program Szentendrén?
Nagyon különleges dologgal készülünk. Nem
egy színházi előadást hozunk ezúttal Szent-
endrére a Co-Operával, hanem egy különleges
gálaműsort. Idén a Szentendrei Teátrum az
50. születésnapját ünnepli, ezért amikor leül-
tünk Csabáékkal a lehetőségekről beszél-

getni, egyből mondták, hogy ehhez méltón egy
emelkedettebb, ünnepi jellegű műsorban gon-
dolkodnak. Helénának támadt az az ötlete,
hogy idézzünk meg Portofino hangulatát a
szentendrei Fő téren, én pedig ebben nagyon
szívesen vállaltam a partnerséget. 
Csinálunk tehát egy olyan gálakoncertet, ame-
lyen a Co-Opera társulatából – nevezzük ezt a
fajta szabad együttműködést a művészekkel
társulásnak – kerülnek ki a szólisták. Ez nem
akármilyen vállalás, hiszen 20 szólista lesz a
koncerten. Szabó Máté rendezi az estet, a
zenei vezető pedig Dinyés Dániel lesz. 

• jól gondolom, hogy ez a produkció máshol
nem lesz látható? 
Igen, az egész világon sehol máshol nem
lehet majd látni ebben a felállásban ezt a mű-
sort, ez egy egyszeri és megismételhetetlen
este lesz. Az is izgalmassá teszi majd a gálát,
hogy Szentendre különleges hangulatú Fő tere
szolgáltatja a díszletet az énekesek és a ze-
nészek számára, ami biztosítja az egész pro-
dukció alkalmi jellegét. Nagyon bízunk abban,
hogy ez a különleges és monumentálisnak
mondható gálakoncert minden adottsággal
bír majd ahhoz, hogy felejthetetlen élménnyé
váljon a nézők számára. 

• kik a szólisták? 
énekelni fog Kolonics Klára, aki majd a Szök-
tetés a szerájból című operánkban a követ-
kező évadban Constanzát játssza, de ott lesz
Pataki Bence, Fischl Mónika, Mester Viktória
és Keszei Bori is… Fellép továbbá Balczó
Péter, Bátki Fazekas Zoltán, Bordás Barbara,
Busa Tamás, Cseh Antal, Farkasréti Mária,
Fodor Beatrix, Frankó Tünde, Hanczár György,
Kálnay Zsófia, Kendi Lajos, Kiss András, Laki
Péter, rálik Szilvia és Schnöller Szabina. A
zenei kíséretről az óbudai Danubia Zenekar
gondoskodik majd. 

• Azt láttam, hogy nem csak zenei, hanem
gasztronómiai csemegékkel is várjátok az
nézőket. 
Igen, ezt is Heléna találta ki, hogy kössük
össze a két dolgot, én pedig maximálisan tá-
mogattam, hogy ilyen formában idézzük meg
a portofinoi nyárestéket. Különleges, komplex
élményt igyekszünk kínálni az érdeklődőknek.
A kedvelt Fő téri éttermek remek séfjeinek 
különleges lehetőség a szakmai bravúrra,
hogy egy operához kapcsolódó menüsort 
állítsanak össze. Aki ismeri a szentendrei 
nyáresti hangulatot, az tudja, hogy a város
igazi mediterrán életérzést áraszt. Erre a me-
diterrán, már-már olaszos hangulatra építve 
szeretnénk nézőinknek a színes zenei kínálat
mellett különleges kulináris élvezeteket nyúj-
tani. Biztosak vagyunk benne, hogy a finom
vacsora a vígoperák pikáns részleteivel együtt
igazi dolce vita érzést nyújt majd.

MALIK ANDrEA DESZKAVIZIO.HU

Mediterrán operaest a Fő téren
idén fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szentendrei teátrum. Az ehhez kapcsolódó jubileumi rendezvénysorozat szervezői ennek ke-
retében arra készülnek, hogy a Fő téren egy különleges gasztronómiai élménnyel egybekötött operagálával idézzék meg a Portofinora emlé-
keztető mediterrán életérzést. Az esten a Co-opera társulatának több mint húsz szólistája lép majd fel, akik az operairodalom legismertebb
és legnépszerűbb áriáit adják majd elő. A gáláról az operettissima ügyvezetőjével, dr. vadász dániellel beszélgettünk. 
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Magyarország 50 települése – köztük Szentendre – képviseltette
magát a nemzeti regatta hétvégi futamain Siófokon. A sárkányhajó-
verseny előkelő, harmadik helyét a szentendrei csapat nyerte el! A
rendezvényhez kapcsolódó települési Ízek utcájában a szentendrei,
dalmát konyha fogásait mutatták be a tdM iroda munkatársai, a szín-
padon fellépett a fiatal, kiváló együttes, a viGad.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHArT) és szervezőtársai által idén negye-
dik alkalommal megrendezett Nemzeti regatta – Magyarország Tele-
püléseinek Vitorlás Fesztiválja fantasztikus hangulatban zajlott 2019.
június 1-2-án. Az ország különböző pontjairól 50 település 16 megyé-
ből mutatkozott be a nagyközönségnek, emellett koncertek, főző-
versenyek, standszépségverseny és rengeteg program várta az érdek-
lődőket. A hajóállomás és környéke nyüzsgő fesztiválközponttá alakult
ezen a hétvégén. Az ország minden részéből érkező látogatók megis-
merkedhettek a vitorlázással, és közben bemutathatták saját értékei-
ket is a nagyközönségnek a Balaton partján. A kétnapos esemény
házigazdái ördög Nóra és Borbély Ferenc voltak.

vitorlás verseny
Szombaton a vitorlás előfutamok zajlottak, ahol eldőlt, hogy másnap
melyik 24 csapat mérkőzhet meg a dobogós helyekért. Vasárnap 
a negyeddöntővel, majd az elődöntővel folytatódott a verseny, végül, a
döntőben 6 csapat küzdött meg az érmekért. A települések vitorlásver-
senyén 1. helyezett Csopak, 2. Alsóörs, 3. Balatonkenese csapata lett.   

A vitorlás versenyen indult Szentendre is, bár sajnos első nekifutásra
nem jutott tovább a vasárnapi negyeddöntőkbe. Ennek ellenére remek
tapasztalatszerzés volt, és jövőre már több rutinnal és felkészültebben
indulhat városunk. A vitorláshajó, a Lelkész 7 fős legénységét alkották:
Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Verseghi-Nagyné dr. Hollai Zsu-
zsanna, Kéri Mihály, az önkormányzat gazdasági vezetője, id. Dr. Nagy
Péter, ifj. dr. Nagy Péter, Szoboszlay András és Szoboszlay Balázs. 
A kormányost a BAHArT Zrt. biztosította a hajók számára. A szentend-
reiek kapitánya Ugron Gergely volt.

Sárkányhajó-verseny
Idén rekordszámú nevezés érkezett a sárkányhajó versenyre, 22 tele-
pülés ebben a versenyszámban is megmérettette magát. A települések
sárkányhajó versenyének végeredménye: 1. Baja, 2. Nyim, 3. helyezett:
Szentendre!

A versenyről Balázs Attilát, a bronzérmes szentendrei sárkányhajó 
csapat egyik tagját kérdeztük:
– Csapatunk magja a Simon család, és páran rendszeresen evezünk,
de összességében amatőr csapat vagyunk, ezért különösen örülünk
az eredménynek. A tízfős csapat tagjai: Simon László csapatkapitány,
felesége, Simonné Deák Hajni és két fiuk, Norbert és Csaba, rozgonyi
Dániel és Bálint, ők apa-fia, Dr. Bimbó róbert, Klocz Imre és Zoltán,
szintén apa és fia, illetve én. reggelente evezünk a Dunán, és évről
évre részt veszünk a sárkányhajó-versenyen, amit korábban a Dunán,
pár éve az Omszki tónál rendeznek. Ezen kívül sok versenytapasztala-
tunk nincs, ezért is nagy öröm számunkra ez a helyezés. 
Siófokon 22 csapat mérkőzött meg, szombatra három futam volt kiírva.
Szép időnk volt, de nagyon fújt a szél, ezért csúsztak az időpontok, és
a helyszín is módosult. Eredetileg a Sió-csatornán mentek volna a fu-
tamok, de a Balaton vízszintje az elmúlt időszak jelentős esőzései
miatt megemelkedett, nem engedték lezárni a zsilipet, ezért a versenyt
a Balatonban rendezték meg. állóvízen versenyezni alapesetben jó, 
hiszen nem kell számolni a sodrással, de most a nagy szél miatt meg
kellett küzdeni a hullámokkal. Vitorlázóknak jól jön a szél, de sárkány-
hajóval elég nehéz haladni ekkora hullámzásban. Szombaton két 
sárkányhajó be is fordult a vízbe. Az időjárás miatt az első napon kilenc
helyett délután három körül kezdtük a versenyt, és bekerültünk a 
legjobbak közé. 
Vasárnap délután kettő körül az előrejelzések alapján vártak egy vihart,
ami le is csapott, így a versenyt hamarabb kellett befejezni. Aznap
három futamunk volt, mindhármat megnyertük. A szervezők az idő-

Bronzérmes szentendrei sárkányhajósok!

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

A korántsem könnyű túrán felelevenítjük majd a 100 évvel ezelőtt meghalt 
szentendrei 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



eredmények figyelembevételével döntötték el a rövidített verseny miatt
a helyezéseket. Így összesen négy győzelemmel csak a harmadik he-
lyet tudtuk megszerezni. A másik két csapat időeredményei valamivel
jobbak voltak a futamokban. Nem tudjuk, mi lett volna, ha nem jön a
vihar… De hozzáteszem: előzőleg felmértük az erőviszonyokat, és lát-
tuk, hogy a döntőbe került csapatok nagyon technikásak, gyakorlottak
és erősek. Jó ellenfelet kaptunk, a verseny végére nagyon elfáradtunk,
utána kellett pár perc, mire meg tudtunk szólalni. 
Szentendre idén vett részt először ezen a versenyen, örülünk, hogy ott
lehettünk, és nagyon szívesen mennénk legközelebb is! Van egy amatőr
sportegyesületünk, az EHE, azaz Egy Hajóban Evezünk SE, és felmerült
bennünk, hogy e sikeres történet után vásárolunk közösen egy sárkány-
hajót az egyesületnek, hogy az eddiginél célzottabb edzéseket végez-
hessünk, és felkészültebbek legyünk a következő versenyre.

Gasztronómiai verseny
A kétnapos fesztivál középpontjában a vitorlás- és sárkányhajó futa-
mokon túl a Települési Ízek Utcája állt, ahol a csapatok gasztronómiai
tudásukat is megcsillogtathatták. Az ötven település közül harminchat
mutatkozott be különleges ízekkel. A profi zsűritagok az ételek ízvilá-
gán, a tálaláson kívül az összbenyomást is értékelték. A rendkívül szo-
ros verseny miatt több különdíjat is kiosztottak.

A szentendrei TDM munkatársai a Szentendre a konyhában program 
fogásaiból adtak kóstolót. A hagyományos bagóca leves és a gibanica
mellett a papulét is megkóstolhatták az érdeklődők. Mellé a Kőhegybor
rozéjából készült üdítő fröccsöt és rózsás limonádét kínáltak. A szent-
endrei stand egyébként a „legcsajosabb” kiállító címet is elnyerte a 
látogatók körében, hiszen a TDM munkatársai – Hidegkuti Dorottya, 
Lőrincz ágnes és Kolozs Anna – színben harmonizáló öltözékben kínál-
ták a rózsás termékeket – rózsakrémes macaront, rózsa-málnalekváros
linzert, citromos-bazsalikomos kekszet. A fantasztikus édességeket a
Sweet Dreams Cukrászda és a Lola Cukrászda készítette.
A vitorlás-hajós fesztiválon a települések a színpadon is bemutatkoz-
hattak, Szentendrét a ViGaD együttes fiatal zenészei képviselték, akik
műsorukban a balkán dallamvilágából válogattak. 
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A molinón: 
Péli Zalán
Péli Zalán kajakos 2018-ban, 16 évesen megnyerte a Maraton
Magyar Bajnokságot. Szentendrén született, családjával – szüle-
ivel és húgával – Pismányban lakik, és a Móricz Zsigmond Gim-
názium 11. osztályos tanulója

Mióta kajakozol és
melyik egyesületben?
Szentendrén, a Hár-
maspálya Sportegye-
sületben kajakozok
nyolcéves korom óta.
Edzőm az édesapám,
Péli Sándor, aki testne-
velőtanár és kajakedző
is egyúttal. Neki nagy
szerepe van abban,
hogy ezt a sportot vá-
lasztottam.

jó választásnak bizo-
nyult, hiszen majd’ tíz
éve kitartasz mel-
lette…
Igen, tényleg jó válasz-
tás volt. Szeretem ezt
a sportot, mert szere-
tek a természetben
lenni, a szentendrei-
Duna pedig nagyon
szép, élvezem a sza-
badtéri edzéseket.

Ez az eredményeiden is meglátszik. Melyek ezek közül a legfon-
tosabbak?
Kilenc évesen kezdtem el versenyezni, és évente nyolc-tíz érmet
mindig begyűjtök a különböző megmérettetéseken. 2016-2017-
2018-ban tagja voltam a magyar válogatottnak. 2018-ban meg-
nyertem a Maraton Magyar Bajnokságot Győrben, a serdülők
számára ez 15 km-es táv. Ezen kívül indulok 200, 500 és 1000 mé-
teren is, melyek olimpiai számok – ezek közül az 1000 méter a
kedvencem. Ebben a korban még nem célszerű egy versenyszámra
specializálódni, ezért indulok többféle távon.

Az edzések mennyi időt vesznek el? Mire jut időd a tanulás és a
sport mellett?
Heti kilenc edzésem van iskolaidőben, van, hogy reggel, még isko-
lakezdés előtt is tartunk edzést. A nyári időszakban még többször,
hetente 12 alkalommal. Egy edzés egyébként 2,5-3 órás szokott
lenni, és ebben van kajakozás, futás és erősítő gyakorlatok. Ha van
szabadidőm, azt általában biciklizéssel töltöm, de szeretek a vizs-
lámmal az erdőben sétálni, vagy egyszerűen csak a családommal
lenni.

Milyen terveid vannak a sportban, illetve a továbbtanulás terén?
Idén az ifi U17-18 korosztályban versenyzek, és készülők az au-
gusztusi  magyar bajnokságra, illetve a maraton világbajnokság vá-
logatójára. Jövőre érettségizem, úgyhogy napirenden van a
továbbtanulás kérdése is. Agráregyetemre szeretnék jelentkezni,
de mellette mindenképpen folytatnám a versenysportot. Célom,
hogy minél jobb eredményeket érjek el a kajakozásban.

ivAn dAn a daru piac téren
A Szentendrei Horvát nemzetiségi önkormányzat szeretettel várja az
érdeklődőket 2019. június 22-én, szombaton a Szent iván napra.

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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úton van a Cziffra
központ
A roma kultúrát hozza közelebb a közönséghez az úton van a Cziffra
központ című rendezvénysorozat, mely szentendrei állomásának a
MAnk Magyar Alkotóművészeti közhasznú nonprofit kft. ad otthon.
A szentendrei MAnk Galériában Emlék-Álom-kutya-világ címmel
roma festőnők kiállítása tekinthető meg, majd a festmények között
hagyományos kézműves technikákat elsajátítva készíthetünk kiegé-
szítőket, illetve magunk is festőművészekké válhatunk, sétánkon
pedig a festők városa művészeti életét ismerhetjük meg közelebbről.
A kisebbeket a Banyamesék bábjáték, a nagyobbakat a Canarro
együttes gypsy jazz dallamai várják, majd az este folyamán a „Cigány
magyar” című színházi előadás mutat tükröt az együttélésről. 

HELySZÍN: MANK Galéria és Szentendrei régi Művésztelep 
(Szentendre, Bogdányi u. 51.)
IDŐPONT: 2019. június 15., szombat 10:00 – 21:00

10:00–12:00 Művészeti séta Szentendrén
A Szentendrei régi Művésztelep alapítói, művészei által megfestett
kultikus szentendrei tájakat, helyszíneket járjuk végig. Indulás az 
ÚjMűhely Galériától (Fő tér 20.), majd a séta a Szentendrei régi Mű-
vésztelepen ér véget. A programra jelentkezni az ujmuhelygaleria@al-
kotomuveszet.hu címen lehet.

12:00–19:00 kézműves foglalkozás a romani designnal 
A romani Design segítségével egyedi fejdíszeket készíthetünk. Az
egyedi design táskák tervezésével, készítésével foglalkozó alkotók
minket is beavatnak az alkalmazott kézműves technikákba, amelyeket
aztán ki is próbálhatunk impresszionista festményeket idéző kiegészí-
tőket létrehozva.  
Helyszín: Jeges Ernő Műterem, Szentendrei régi Művésztelep

13:00–15:00 Művészeti séta Szentendrén
A Szentendrei régi Művésztelep alapítói, művészei által megfestett
kultikus szentendrei tájakat, helyszíneket járjuk végig. Indulás a főtéri
ÚjMűhely Galériától, majd a séta a Szentendrei régi Művésztelepen ér
véget. A programra jelentkezni az ujmuhelygaleria@alkotomuveszet.hu
címen lehet.

13:00–15:00 legyél te is festőművész!
éld át az alkotás örömét Balogh Tibor roma festőművész vezetésével,
aki megtanítja, hogyan kell a vászonnal és az ecsettel bánni, segítsé-
gével a szentendrei művészeti hagyományokat követve készítheted el
nálunk saját mesterművedet. A program regisztrációhoz kötött, jelent-
kezni a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen lehet.
Helyszín: MANK Galéria

15:00–16:00 nyári oszkár: Banyamesék
A gyermekek is a történet részeseivé válnak a bábos-zenés mesejá-
tékban, amelyet óvodásoknak, kisiskolásoknak és szüleiknek ajánlunk.
A humoros, játékos előadás három rövid, két székely és egy orosz nép-
mesén keresztül csal majd mosolyt a gyermekek arcára. Előadják:
Deák Fruzsina, Horváth Kristóf, Nyári Pál, Tari Teri, rendező: Tóth Géza,
produkciós vezető: Nyári Oszkár
Helyszín: MANK Galéria

16:30–17:30 Canarro együttes koncertje
A francia-belga manouche swing, az argentín tangó, a brazil bossa-
nova, a francia sanzon és a békebeli magyar kávéházi muzsika keve-
redik a Cannaro együttes koncertjein az amerikai jazzre jellemző
szabadsággal, sodró lendülettel, életörömmel, miközben zenéjük a tra-
dicionális gypsy jazz, más néven a manouche swing stílus köré épül.
repertoárukban saját szerzemények és közismert dallamok szerepel-
nek a világ minden tájáról, köztük klasszikus filmek gyönyörű slágerei
egy igazán különleges hangzásban kerülnek feldolgozásra. 
Helyszín: MANK Galéria

19:00–21:00 Színház a MAnk Galériában
Horváth Kristóf „Színész Bob” és társulata: Cigány magyar című elő-
adás 
Csapatépítő színházi tréning magyar állampolgároknak
Sikeres hazai bemutatót és több berlini előadást követően a szentend-
rei MANK Galériába érkezik a Cigány magyar című előadás. A fiatal
roma művészekből álló, hat éve alakult csoport tagjai a társadalom
egészét megszólító rap- és slamszövegek, fórumszínházi előadások
és hátrányos helyzetű gyerekekkel való közös alkotások után ezúttal
saját emlékeiket dolgozzák fel egy előadásban, olyan eseményekről
beszélnek, amelyekről a híradó elmulasztott beszámolni. A produkció
a Tudás Hatalom, a Mentőcsónak Egység és a Pro Progressione köz-
reműködésével készült.
A színházi előadáson való részvétel ingyenes, DE a férőhelyek korlá-
tozott száma miatt regisztrációhoz kötött, regisztrálni a kozonseg@al-
kotomuveszet.hu címen kell. A regisztrált érdeklődők érkezési
sorrendben foglalhatnak helyet.
Játsszák: Farkas Franciska, Oláh Edmond, Horváth Kristóf, Pászik 
Cristopher, Varga Norbert. rendező: Császi ádám. Író, dramaturg: 
Horváth Kristóf. Koreográfus: Gergye Krisztián
Helyszín: MANK Galéria

Emlék-Álom-kutya-világ 
roma művésznők tárlata a MANK Galériában
A roma művésznők doyenjeitől a legfiatalabb generációjáig ad áttekin-
tést a Kugler Art Szalon gyűjteményéből érkezett válogatás. A roma
művésznők munkáit a gazdag figurateremtő képzelet, a merész szín-
fantázia jellemzi, ez adja meg művészetük egyéni és sajátosan roma
jellegzetességeit, amit mi magunk is megtapasztalhatunk a kiállításon. 

Támogatók: MANK, Cziffra, EMMI, BM 

kAlAndoZÁS lurkÓCiÁBAn
A csodás napsütés nagyon sok családot kicsalogatott az idei gyerek-
napi programokra május utolsó vasárnapján. A Czóbel park ezen a
napon lurkócia Gyermekállammá alakult át. nyolc állomáson nyolc
minisztérium, valamint számos játékos program, koncertek, bábszín-
ház és táncbemutatók várták a gyerekeket.

A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a zenés-mondókás foglal-
kozásra a babákat és anyukákat, apukákat, nagyszülőket várták hang-
szeres muzsikával a Japán kertnél. Az Offline Centrum melletti
parkban néptánc, modern tánc, rock and roll és balettprodukciók káp-
ráztatták el a kicsiket. Nagy sikerrel lépett fel a gyereknapon a nép-
szerű Buborék együttes.
Lurkócia „minisztériumaiban” ismét izgalmas kalandok és feladatok
várták a gyerekeket: kalandpark, mászófal, foot golf, biliárdfoci, népi
játékok, kosaras körhinta, vetélkedők és kézműves foglalkozások is
voltak Szentendre gyerekállamában. Aki végigjárta Lurkócia miniszté-
riumait, és összegyűjtötte az összes pecsétet, részt vehetett a sorso-
láson, ahol értékes nyereményekkel gazdagodhattak a lurkók.
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Szeretjük Szentendrét!
„Szeretni és csodálni. Jó itt lakni, még ha csak vendégségben is vagy.”
„Szeretem a város közvetlenségét, nyíltságát, hangulatát. Szeretem a
fesztiválokat.” „Egy képbe mennyi minden fér bele? Dinamizmus, kul-
túra, napi nehézségek. Egy kattintás, sok gondolat.” „A hajnali kutyás
futások. Elvonulás, nyugalom, természet, megélni az ‘akkor és most’
pillanatát.” „Csodaváros, különleges hangulattal.” – gondolatok 
Szentendréről. Ha te is szereted városunkat, fotózd le és mondd el,
miért! részletek: https://szentendre.hu/szeretemszentendret

Még csak egy hete, hogy honlapunkon elindítottuk a Szeretem Szent-
endrét fotógalériát, és máris sok-sok csodás képet és igazán szép
gondolatokat osztottak meg a városban élők és hozzá kötődők. 
Böngéssz te is a galériában, töltsd fel a fotódat és írj egy mondatot,
miért szereted Szentendrét!

https://szentendre.hu/szeretemszentendret

A hónap műtárgya:
Baksai józsef alkotása

BAKSAI JóZSEF 
Munkácsy-díjas festőművész 

1957-ben született Budapesten        
1982 óta több száz csoportos és egyéni kiállítás résztvevője 
1985-90 Magyar Képzőművészeti Főiskola, festő szak, és rajz, művé-
szettörténet, ábrázoló geometria tanár szak
1993-1995 Felvételi előkészítő rajzszakkör vezetője
1995 óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola – akkor Ars Hunga-
rica Művészeti Szakközépiskola – Festő szak szakmai program létre-
hozója
1995-2011 az óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola festészet,
rajz és művészeti anatómia tanára, festőszakvezető tanár
1996 Nyári vizuális kommunikáció tanártovábbképzés – szakmai
program kidolgozója
2006-2010 az óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola igazgatója.
2006-2011 az óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskola a Magyar
Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóhelye – az egyetem által kineve-
zett gyakorlatvezető tanára
2000-2010 az óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskolát fenntartó
alapítvány kurátora
2009 Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Ellenőrző Bizottsági
tagja az NSZFI megbízásából

MűVEI KöZ- éS MAGáNGyűJTEMéNyEKBEN

Musée 2000, Luxemburg, Új Vizuális Kultúra Alapítvány, Budapest, Ma-
gyar Nemzeti Galéria, Budapest, Paksi Képtár, Paks, A Magyar Grafiká-
ért Alapítvány, Budapest, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, Gaál
Imre Múzeum, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, Tragor
Ignác Múzeum, Vác, rippl-rónai Múzeum, Kaposvár, Ferenczy Mú-
zeum, Szentendre, Kugler Gyűjtemény, Hoffmann Gyűjtemény

Baksai József: Hajnal-
csillag 2015., 150x100
cm, olaj, vászon
A mű megtekinthető a
Városháza előterében,
Városház tér 3.

A spirituális és az anyagi
világ, a kelet és a nyu-
gat, a világosság és a
sötétség, a tápláló víz,
föld, ég, levegő és a
centrális elemként meg-
jelenő egyetlen tárgy
mint az alkotónak, az
embernek a metaforája
egyesül Baksai József
végtelenül egyszerű
szimbolikájában.
Az Ihung bzed, a koldu-
lótál, vagy alamizsnás
edény, az egyik állandó
motívuma jelenik meg itt
kiállított festményén is.

A buddhista szerzetesek mindennapjait végigkísérő, szakrális, 
archaikus hagyományokat követő, legfontosabb személyes tárgya 
készülhet fémből, vagy időtálló agyagból, szigorúan három méretben.
Az európai ember szemében kínáló tálnak, vázának, vagy valamiféle
lavórnak tűnő tárgy a szerzetesek számára a világmindenség szimbó-
luma, amiben minden földi kincsük összegyűlik. A fügefa alatt éhező,
egyre fogyó energiákkal mantrázó aszkéta Bodhisattva, egy fiatal nő
(Sujata) étel felajánlásának hatására ismerte fel az arany középút 
fontosságát, és tette szerzetestársai számára a legfontosabb szemé-
lyes tárggyá a kolduló tálat. Ebben tartják ruháikat, övüket, borotváikat,
vízszűrőiket is, azért láthatunk hatalmas edényeket a vándorló szerze-
tesek kezében. 
átvitt értelemben szellemi bázisuk földi tárgya, Buddha tanításainak
gyűjtőhelye is lett az edény, amiknek befogadása, gyakorlása a szer-
zetesek egész életét meghatározza. Ezzel a tárggyal kapcsolódnak a
külvilághoz, kommunikálnak, éppúgy, ahogy a művész a művein ke-
resztül jut el a közönséghez. 
A „tál” így válhat akár a művészetnek a metaforájává is, hiszen az al-
kotó teljes eszközkészletét és szellemi bázisát halmozza bele egyetlen
műbe, egyetlen edénybe. Eldöntheti, hogy teljesen megtölti-e, elzárva
magát a külvilágtól, vagy kiüríti-e, annak érdekében, hogy benne éljen
a mában, és annak változó, építő impulzusainak helyet hagyjon. 

MULADI BrIGITTA
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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

Emlékmúzeum 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. 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. 
Múzeumok éjszakája
18:00 MűvészetMalom
Nemes Z. Márió esztéta tárlat-
vezetése Dmitrij Kavarga
Anyag és test. Mérgező antro-
pocentrizmus című kiállításán.
19:00 Ferenczy Múzeum
Gulyás Gábor kurátori tárlatve-
zetése a Magyar szürrealizmus
című kiállításon.
21:00 Czóbel Múzeum
Molnos Péter a 20. századi
festészet és festményhamisí-
tás elismert szakértőjének tár-
latvezetése az Újragondolt
Czóbel 4.0 – rejtélyek a múze-
umban – Fókuszban a kutatás
kiállításon.
23:00 MűvészetMalom
Nagy Kriszta Tereskova x-T
zseblámpás tárlatvezetése fel-
nőtteknek a Csipke rózsika ha-
lott című kiállításon.
(18 év felett)

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 13. 16:00; au-
gusztus 30. 16:00; augusztus
31. 16:00; szeptember 1.
16:00; szeptember 6. 16:00;
szeptember 7. 16:00; szep-
tember 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).

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 
kortÁrS 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

2019. június 22. 
MÚZEUMOK éJSZAKáJA
19:00 Ferenczy Múzeum
Szürrealista rajztechnikák gye-
rekeknek és álomfogó készítés
György Gabriella múzeumpeda-
gógussal és Farkas Vera művé-
szetterapeutával.
20:30 Ferenczy Múzeumból –
Kovács Margit Múzeumig
Gyerekeknek szóló zseblám-
pás felfedezőtúra az Art Capi-
tal kiállítóhelyeinek udvarain.
21:30 Kovács Margit Kerámia-
múzeum 
Horti Zoltán mesemondó mond
mesét a Kovács Margit Kerámi-
amúzeumban.

További részletek:
www.artcapital.hu
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Szentendre turistáktól nyüzsgő belvárosa
május végétől ismét a kortárs művészet hely-
színévé vált. Az idei Art Capital fesztivál a mű-
fajok kitágításával, a kiállítások és programok
sokszínűségével vélhetően az eddiginél szé-
lesebb közönség számára is vonzó lesz. Gu-
lyás Gáborral, a szervező Ferenczy Múzeumi
Centrum igazgatójával, a fesztivál főkurátorá-
val a szeptember elejéig nyitva tartó rendez-
vényről beszélünk.

Az a folyamat, amely négy éve kezdődött el az
első Art Capital fesztivál megrendezésével,
mára beérett – hazai és nemzetközi ismert-
séggel bíró kortárs művészeti fesztivállá nőtte
ki magát. A fókuszban természetesen a kép-
zőművészet áll, amit Szentendre festői tradí-
ciója is indokol…
Ez igaz, ám a festészeti hagyománynál többről
van szó. Miután Vajda és Korniss 1935-ben
Szentendrére jöttek, ez a város meghatározó
helyszíne lett az akkori kortárs művészetnek.
Kitűnő festőművészek alkottak már korábban
is itt, de az a progresszív szemléletmód, ami az
évtized második felében a városban meghono-
sodott, addig ilyen egyértelmű módon nem volt
jelen. Mindez műfaji sokszínűséggel is együtt
járt a grafikától a kollázsig, a szentendrei mű-
vészet második nagy korszakában pedig, a
nyolcvanas években éppenséggel az installá-
ció és a performansz vált a legfontosabb mű-
fajjá. Az a felirat tehát, ami a városba vezető
úton egy táblán olvasható, miszerint Szent-
endre a festők városa, nem felel meg a való-
ságnak. Ha pontosan akarunk fogalmazni, azt
mondhatjuk: Szentendre a képzőművészet ma-
gyar fővárosa. Ez a település ettől különleges,
világszínvonalú művészeti hagyománya
ugyanis – Budapestet kivéve – egyetlen más
hazai városnak sincs. Ezért nagyon fontos ezt
ápolni, ébren tartani – az Art Capital pontosan
ezt teszi.

Magyar szürrealizmus, poszthumán víziók és
Csipke rózsika műrózsái jól megférnek egy-
mással a 18 képzőművészeti kiállításon, az
idei fesztivál ugyanis az álomról szól – régi és

új álmokról. Milyen megfogalmazásokban lát-
hatók most ezek?
Igyekszünk koncepciózusan építkezni. Folya-
matosan szervezünk átfogó, összegző tárlato-
kat – az első ilyen, amelyet A világ közepe
címmel rendeztünk a MűvészetMalomban,
éppen az imént említett szentendrei hagyo-
mányt jelenítette meg –, a Magyar szürrealiz-
mus ebbe a sorba illeszkedik. A koncepció
része a városban élő, kiemelkedően jó művé-
szek kiállítása is (büszke vagyok rá, hogy az el-
múlt négy évben a múzeum több szentendrei
művésznek rendezett tárlatot, mint a megelőző
két évtizedben együttesen). A Csipke rózsika
halott című helyspecifikus tárlat ide sorolható.
Szintén fontos törekvésünk, hogy nemzetközi
sztárművészek nálunk valósítsanak meg egy-
egy projektet – ez egy japán alkotóval, Chiharu
Shiotával kezdődött, az idén pedig az úgyneve-
zett poszthumán irányzat egyik ikonja, az orosz
Dmitrij Kavarga tárlatát láthatják a magyaror-
szági nézők a MűvészetMalomban. Változatla-
nul sok minden van tehát, de azt gondolom,
hogy ez így kompakt.

idén is hosszú és rangos a résztvevők név-
sora, kiket említene közülük?
A már említett Kavargán kívül kiemelném az
osztrák Eva Schlegelt, a román Florin Stefant,
a cseh Lukas Musilt, a magyarok közül Nagy
Barbara, Halász Péter Tamás, Forgács Péter,
Csurka Eszter, Boros Viola és a már hivatkozott
Nagy Kriszta projektjét. Számomra különösen
kedves az a public art-sorozat, ami évről évre
a Bizottság-ligetben látható – idén itt Hugye-
csek Balázs és Gwizdala Dáriusz alkotásai te-
kinthetőek meg. Az is nagy öröm, hogy ezen a
nyáron a Ferenczy Múzeumban olyan alkotók
főműveit csodálhatjuk meg, mint Csontváry
Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Hantai Simon,
reigl Judit vagy rozsda Endre.

A nagy viszhangot keltő vajda lajos kiállítás
méltó folytatásának tűnik a Magyar szürrea-
lizmus című tárlat a Ferenczy Múzeumban. A
gondolatiságát és megvalósítását tekintve is
remek kiállítás kurátoraként miben tudná ösz-
szegezni ennek koncepcióját?
Úgy gondolom, hogy a modern magyar képző-
művészet nemzetközi ismertségének komoly
akadálya, hogy a hazai művészettörténet-írás
előszeretettel aposztrofál jelentős alkotókat
„besorolhatatlan”-ként. A XX. századi nyugati
vizuális kultúrát meghatározó avantgárd törek-
vések döntő többsége a jelenlegi művészettör-
téneti kánon szerint nem jelent meg önálló
irányzatként a magyar művészetben. A kiállítá-
sunk ambíciója, hogy ezt a felfogást revideálja.
Igyekeztünk bemutatni, hogy a szürrealizmus
nem pusztán létezett a magyar képzőművé-
szetben, de jelentősen hozzá is járult az irány-
zat sikeréhez – még akkor is, ha a művek egy
jelentős része Párizsban született. Egyébként
a magyar szürrealizmus másik meghatározó
helyszíne éppenséggel Szentendre volt.

A képzőművészet mellett idén a színház is
hangsúlyosabb szerepet kapott az Art Capita-

lon. Mennyiben kapcsolódik a fesztivál tema-
tikájához?
Már tavaly is volt színházi bemutatónk, ez a
mostani azonban sokkal nagyobb vállalkozás.
Madách Imre: Az ember tragédiája című klasz-
szikusát mutattuk be egy erre az alkalomra
szerveződött új társulattal, Sardar Tagirovsky
rendezésében. Az elmúlt másfél évszázadban
rengeteg, több mint ezer bemutatója volt ennek
a drámának, de nem tudunk olyan előadásról,
ahol rövidítés nélkül, teljes egészében elhang-
zott volna a darab szövege. Ez egy ilyen kísér-
let, emiatt hosszabb is a szokásos színházi
produkcióknál, de rendkívül izgalmas. Biztos
vagyok benne, hogy nemcsak számomra kivé-
telesen nagy élmény. Mint ismeretes, a darab-
ban az Úr álmot bocsát ádámra, s ő álmában
járja végig a történelmet – ilyen módon a mű
szervesen kapcsolódik az idei témánkhoz.

Milyen álmokról hallhatunk a videófülkékké
alakított régi telefonfülkékben? 
A belváros tizenkét pontján elhelyezett, egy-
személyes videófülkékben olyan rövidfilmeket
nézhetünk végig, amelyekben a magyar- és vi-
lágirodalom valamely híres álmát jeleníti meg
egy-egy színész. Ezek jellemzően 5-8 percnyi
időtartamú álommonológok, többek között
Dosztojevszkij, Thomas Mann, Krúdy, Csáth
vagy éppen Takács Zsuzsa művei alapján,
olyan kitűnő színészek megformálásában, mint
Kerekes Vica, Nagy Ervin, Fodor Tamás vagy
Zsigmond Emőke. Fontosnak tartom, hogy le-
gyenek olyan projektjei az Art Capitalnak, ame-
lyeket kiviszünk az utcára. Ez jellemzően ilyen.

A fesztivál részeként álom-filmeket vetítenek
a Fő téren és a P’Art moziban, emellett kortárs
írók élő irodalmi magazinját is megrendezik… 
Idén is sok programunk van, amelyek között
szép számmal akadnak filmvetítések és iro-
dalmi estek is – természetesen minden eset-
ben az álom témájához kapcsolódóan. Ezek
nagyon fontos és izgalmas kiegészítői a kép-
zőművészeti projekteknek.

idén, a Szentendrei teátrum létrejöttének ötve-
nedik évfordulóján a régi előadásokat feleleve-
nítő szép kiállítást rendeztek a Fő téri képtár-
ban. Ez sokakban fog nosztalgiát ébreszteni… 
remélem is… Ez egy fontos történet a város
életében, természetes, hogy megemlékeztünk
erről a kerek évfordulóról, mégpedig ott, ahon-
nét a Teátrum elindult: a Fő téren.

Az eddigi fesztiválok visszhangja, sikere alap-
ján hová rangsorolható a rendezvény az európai
térségben? Milyen perspektívát gondol a négy
évvel ezelőtt megálmodott Art Capitalnak?
Az Art Capital – a kollégáim elkötelezett, áldo-
zatos munkájával – kivívta magának a saját he-
lyét a térségben. Büszkén mondhatjuk, hogy
Bécstől Bukarestig, Prágától Mariborig a szak-
mai közönség számon tart bennünket.  Ez egy
látványos, nagy siker, ami viszonylag gyorsan
jött. Aligha lehet más a cél, mint ennek a pozí-
ciónak a megőrzése és megerősítése.

rAPPAI ZSUZSA

Magyar szürrealizmus és
Csipke rózsika műrózsái
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Programok
kiÁllÍtÁS

Ferenczy Múzeumi Centrum

Art CAPitAl 2019
Programok a 16. oldalon!

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

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

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

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
június 22. szombat 10.00
koCkAkiÁllÍtÁS lEGo 
AlkotÁSokBÓl
Megtekinthető: június 23-ig, 10-től 18
óráig
Jegyárak: gyermek 700 Ft, felnőtt: 1000
Ft, családi: 3000 Ft

Városháza Galéria
Városház tér 3.
HAdiSÍrok nyoMÁBAn
A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti
Egyesület fotókiállítása
Megtekinthető június 12-ig

Művész étterem
Dumtsa u. 7.
MolnÁr BErtAlAn FEStŐMŰvéSZ
kiÁllÍtÁSA
Megtekinthető június 22-ig

Boromisza Tibor Emlékszoba
Duna korzó 4.
(26) 311-364
BoroMiSZA tiBor 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

június 14. péntek 18.00
„nE HAGyjÁtok A tEMPloMot…”
Miklósvölgyi János festő előadása

DMH Barlang
Duna korzó 18.

június 13. csütörtök 21:00 
kErtMoZi: tEljESEn idEGEnEk
olasz vígjáték, 97 perc, 2016 (12)
Belépő: 900 Ft
Hét jó barát találkozik azért, hogy
együtt vacsorázzanak. Az este folya-
mán egy furcsa játékba kezdenek: úgy
döntenek, hogy az asztalra rakják mo-
biltelefonjaikat és bárkinek is jelez a te-
lefonja, együtt hallgatják meg a
kihangosított hívásokat.

június 20. csütörtök 21:00
kErtMoZi: MoSZkvA tér
magyar játékfilm, 88 perc, 2001 (16)
Belépő: 900 Ft
1989 tavasza. Petya, az érettségi előtt
álló gimnazista most ünnepli 18. szüle-
tésnapját.

június 21. péntek 21:00 
konCErt: BElAu
Elektronikus zenei alapokon nyugvó,
modern popzenei formáció
Belépő: 800 Ft 

június 27. csütörtök 21:00
kErtMoZi: ÍZléS SZErint FŰSZE-
rEZvE
olasz vígjáték, 92 perc, 2018 (12)
Belépő: 900 Ft
Arturónak, a sikeres séfnek ismétlődő
dühkitörései miatt közösségi szolgála-
tot kell teljesítenie: egy Asperger-szind-
rómásokkal foglalkozó segítő csoport
tagjait kell megtanítania a főzés rejtel-
meire.

június 28. péntek 20:00
konCErt: PuSZi EGyÜttES 
+ SPACECowBoy
Belépő: 1000 Ft
A Puszi Együttes budapesti menő buli
zenekar. Szívük gyémántból van és ro-
pogva ver. Zenéjükben ég a tűz, ha meg-
hallod, delejes vonzerőt érzel. Utána
Spacecowboy funk, breaks, glitch hop
lemezeket pörget.

ZEnE

Duna korzó
június 22. szombat 20:00
HurrÁ! 
örömkoncert az érettségizőknek – és
nem csak nekik
Zenél a Bohemian Betyars, melyet a diá-
kok választottak ki szavazással
A Bohemian Betyars 2009-es műkö-
dése óta nem csak ország, de világ-
szerte belopta magát egy tekintélyes
méretű közönség szívébe speed-folk-

freak-punkos, magával ragadó, energi-
kus formációjával

Kacsakő
Duna-part

június 15. szombat 19.30
indiEtroniCA •  wEird PoP •  triP-
HoP 
Imitation Music
Valahol a The Knife – Björk – Bonobo
háromszögben helyezkedik el az önma-
gát weird popként meghatározó formá-
ció zenéje, melyben Pápai Zsanett
énekel a legkülönbözőbb hangszíneken
és hangulatokban Gödri Bulcsu furcsa,
hol karcos, hol melankolikus alapjaira.

június 21. péntek 20.00
MÁrMEGint 5 vAGy SÁrkÁny
konCErt

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 

június 11. kedd
16:00 A TANÚ - CENZÚráZATLAN VáL-
TOZAT (108’) (12) Bacsó Péter filmje
18:00 SZErETLEK MINT áLLAT! (96’)
(18) Vendégeink: Wahorn Matzaa és
Novák Erik rendező
Beszélgetőtárs: Zarubay Bence képző-
művész
19:45 EGy KUTyA NéGy ÚTJA (108’)
(12)
június 12. szerda
15.30 FErENC PáPA - EGy HITELES
EMBEr (96’)(12)
17:15 A HűSéGES FérFI (75’)(16) fran-
cia romantikus film
18.35 A TANÍTóNŐ (96’)(16)
20:25 rOSSZ VErSEK (97’) (12)
június 13. csütörtök
16:00 HárOM EGyFOrMA IDEGEN
(97’)(12) - életrajzi dokumentumfilm
17:45 CSILLAGOK HATáráN (112’)(18)
f: robert Pattinson és Juliette Binoche
19:45 rOCKETMAN (121’)(16) - Az Elton
John story - f: Taron Egerton
június 14. péntek
16:00 CSILLAGOK HATáráN (112’)(18)
f: robert Pattinson és Juliette Binoche
18:00 A VöröS ÜGyNöK (101’)(12)
19:45 rOCKETMAN (121’)(16) - Az Elton
John story - f: Taron Egerton
június 15. szombat
15:00 CSODAPArK (85’)(6)
16:30 CSALó CSAJOK (94’)(12)f: Anne
Hathaway és rebel Wilson
18.00 BEVEZETéS A FILMMűVéSZETBE
III. Prónai Csaba előadássorozata
18:15 CSILLAGOK HATáráN (112’)(18)f:
robert Pattinson és Juliette Binoche
20:15 rOCKETMAN (121’)(16) - Az Elton
John story - f: Taron Egerton
június 16. vasárnap 
13.00-19.00 MOZIBAZár
14:00 ALADDIN (128’)(12) Guy ritchie
élőszereplős kalandfilmje

16:15 PIEDONE NyOMáBAN (90’) (6) -
életrajzi film
18:00 rOCKETMAN (121’)(16) - Az Elton
John story f: Taron Egerton
20:05 HárOM EGyFOrMA IDEGEN
(97’)(12) - életrajzi dokumentumfilm
június 17. hétfő
16:00 rOCKETMAN (121’)(16) - Az Elton
John story - f: Taron Egerton
18:05 MAMMA MIA! SOSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12)
20:05 HárOM EGyFOrMA IDEGEN
(97’)(12) - életrajzi dokumentumfilm
június 18. kedd
16:00 HárOM EGyFOrMA IDEGEN (97’)
(12) - életrajzi dokumentumfilm
17:45 rOCKETMAN (121’)(16) - Az Elton
John story - f: Taron Egerton
20:00 CSILLAGOK HATáráN
(112’)(18)f: robert Pattinson és Juliette
Binoche
június 19. szerda
14:30 ÍGy NEVELD A SárKáNyODAT 3.
(104’)(6)
16:15 HárOM EGyFOrMA IDEGEN
(97’)(12) - életrajzi dokumentumfilm
18.00 A SZAVAK ErEJE (91’)(12) 
- a tékozló fiú meséje egy kicsit más
megközelítésből…
19:45 BOHéM rAPSZóDIA (134’)(12) 
A Queen és Freddie Mercury története
június 20. csütörtök
16:00 TOy STOry 4. (90’)(6E)
17:35 CSEKéLy ESéLy (125’)(16) ameri-
kai vígjáték f: Charlize Theron
19:45 MEN IN BLACK - SöTéT ZSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) producer:
Steven Spielberg
június 21. péntek
15:00 TOy STOry 4. (90’)(6E)
16.45 CASANOVA - AZ UTOLSó SZErE-
LEM (98’)(16) francia romantikus film, 
f: Vincent Lindon
18:30 EMMI NéNI CSODáLATOS éLETE
(60’) vendégünk: Száraz Eszter rendező
19:45 MEN IN BLACK - SöTéT ZSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) producer:
Steven Spielberg
június 22. szombat
14:30 TOy STOry 4. (90’)(6E)
16:05 CASANOVA - AZ UTOLSó SZErE-
LEM (98’)(16) francia romantikus film, f:
Vincent Lindon
18.00 ALADDIN (128’) (12) Guy ritchie
élőszereplős kalandfilmje
20:15 CSEKéLy ESéLy (125’)(16) ameri-
kai vígjáték f: Charlize Theron
június 23. vasárnap
13.00 TOy STOry 4. (90’)(6E)
14:35 CSALó CSAJOK (94’)(12)f: Anne
Hathaway és rebel Wilson
16.10 A SZAVAK ErEJE (91’)(12) 
17:45 MEN IN BLACK - SöTéT ZSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) producer:
Steven Spielberg
19.45 CSEKéLy ESéLy (125’)(16) ameri-
kai vígjáték f: Charlize Theron
június 24. hétfő
16:00 ALADDIN (128’)(12)
18:15 FáJDALOM éS DICSŐSéG
(113’)(16)f: Antonio Banderas, 
Pedro Almodovar filmje
20:15 MEN IN BLACK - SöTéT ZSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) 
június 25. kedd
15.00 LENGEMESéK 2. (70’) (kn)
16:15 MEN IN BLACK - SöTéT ZSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) 
18:15 A HűSéGES FérFI (75’)(16)
francia romantikus film
19:35 CSEKéLy ESéLy (125’)(16) 
amerikai vígjáték 
f: Charlize Theron

kiÁllÍtÁS

ElŐAdÁS

konCErt

MoZi
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A Szentendre és vidéke Praxisközösség júniusi
programjaiból:
Szentendre, rEC  
június 13. 18 óra  
EGéSZSéGkluB
A mozgás jelentősége az ember egészségében - Tudományos alapokon a
gyógytornász szemével  – Bakos Bea – Nordic Walking – a botos gyaloglás –
Ízület kímélő, intenzív zsírégető hatású,  mentális feszültségoldásra is kiváló. 
„A teljesség és elégedettség érzése testben s lélekben”– Lengyel Kriszta sport-
oktató elméleti és gyakorlati bemutatója

Budakalász, kós károly Műv. Ház  
június 16. 10–14 óráig 
PiliSi kÓStolÓ
– Praxisközösség és Egészségfejlesztési Iroda. Inbody testösszetétel mérés, 
állapotfelmérés, vérnyomás mérés, diétás tanácsadás
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Családbarát hét 
az offline Centerben
Programsorozat születésről, családdá válásról, kisgyermekkorról. 
Az offline Center csapata – a szentendrei keresztény egyházak és
civil szervezetek összefogásával – 2019. május 20-26-ig új, hagyo-
mányteremtő programsorozatot indított. 

A születés, családdá válás, kisgyermekkor témakörét egy héten keresztül
színes események, előadások, workshopok, interaktív programok és 
bemutatók segítségével járták körbe. Előadóik és bemutatót tartó vendé-
geik között az ország különböző pontjairól érkező elismert szaktekinté-
lyek és szentendrei kötődésű szakemberek egyaránt megtalálhatóak
voltak. A programsorozat célja az ismeretátadás mellett, minőségi kikap-
csolódás és közösségi élmény nyújtása volt, gyermekvállalás előtt álló
pároknak és kisgyermekes szülőknek.

Mester kenguruk
Egerben rendezték május 26-án a kötélugrók
Kis- és Nagymesterek Tornáját, amely az
idén is nagyon rangos és magas színvonalon
megrendezett verseny volt. Ez azért is külön-
leges megmérettetés, mert a szabadon 
választott versenyszám előtt minden 
versenyzőt az általa készített félperces 
videóval be is mutattak. Két korcsoportban
versenyezhettek: a 12-14 évesek és a 15 
fölöttiek. Egyéni versenyben három verseny-
számban lehetett nevezni, az összetett 
eredmény alapján lehettek Kis- és Nagymes-
terekké. Az első helyezett pénzjutalomban
részesült.
Egyesületünkből a legkiemelkedőbb ered-
ményt a 15 év feletti korcsoportban, az ösz-
szetett versenyszámban a II. helyet Országh Adél (17 éves) érte el, akit
egy Európa-bajnok győzött le. 
A 12-14 éves korcsoportban Pálmai Laura II. helyezett lett a 30 mp-es
gyorsasági versenyszámban, ahol csak egy lépéssel maradt le a ver-
senyszám első helyezettjétől. Ez azért volt kiemelkedő teljesítmény,
mert Laura még nem töltötte be a 12. életévét.
Gratulálunk mindkét kötélugró lány fantasztikus teljesítményéhez! Kö-
szönjük a szülők lelki és anyagi támogatását.

LENGyEL IBOLyA EDZŐ

Országh Adél és Pálmai Laura

Gyémántlakodalom 
2019. május 25-én
ünnepelte gyémánt-
lakodalmát novák
Zénó és felesége,
novák Zénóné (szü-
letett Márkus Mar-
git) tágabb családjuk
körében. 

Hatvan évvel ezelőtt, 1959-ben Szerencsen házasodott össze az
akkor 19 éves, óvónőként dolgozó menyasszony a 29 éves, gépész-
mérnök vőlegényével. Két lányuk – Mariann, ágnes – és öt unokájuk
– Korinna, áron, Nerissa, Marcell és Huba – született. Húsz évvel ez-
előtt a család miatt költözött vissza Szentendére Margó néni és Zénó
bácsi, akik ezt megelőzően Egerben éltek. 

Bár mindketten szenvedélyesen szeretnek kertészkedni, ebben a hob-
bijukban a fájó térdek már komoly akadályt jelentenek. Így a tánc is
elmaradt az esküvőn, de ennek hiányát pótolta a vidám beszélgetés,
a koccintás, a finom ebéd a Mákosgubancból, és a Surányi Cukrászda
isteni tortái. A kivételes eseményre az Offline Centerben került sor,
ahol 55 fős násznép jelent meg. 

További örömet, egészséget és sok boldogságot kívánunk az ünne-
pelteknek!

Egészségpontok 
a városi rendezvényeken
Az idei  gyereknap Lurkócia Egészségügyi Minisztériuma igazi kon-
zorciumi „kibővített rendelést nyújtott a kis pácienseknek. Az első
állomáson az Egészségfejlesztési Iroda a helyes táplálkozásról,
okostányérról, a víz fontosságáról programokkal készült. Az újra-
élesztés interaktív bemutatón évről évre meglepetést okoznak a 
gyerekek, profi módon tudják az elméletet, és már óvodás korban is
be tudják mutatni a tanultakat.
Soron következő csoda volt a gyerekeknek szóló vérnyomásmérés,
hiszen ez olyan „felnőttes”, sok szülő és kisgyermek ismerősként
köszöntötte a Praxisközösségi védőnőket, akik születéstől fogva 
kísérik a családokat. 
Az Egészséges Városért Közalapítvány színes programjai között a
rendőrségi kérdezz-felelek, társasjátékok, labirintus, szórólapok és
sok-sok ajándék vonzotta nemcsak a gyerekeket, hanem az érdek-
lődő szülőket is. Bemutattuk a kábítószer szemüvegen keresztüli
torz világot, az ökolábnyomról totókat. Nagy sikere volt a gyümölcs-
kóstolónak, mintegy 30 kg eper fogyott, amiből a felnőttek is kaptak
a jól megérdemelt munka után. A plakátokon sok-sok érdekes és
hasznos információt olvashattak a vízfogyasztás fontosságáról, 
és az egészségre káros italokról. Az egészséges forrásvízből min-
tegy 60 liter fogyott. Csaknem 300-an keresték fel állomásainkat 
az egész napos programokon.
A Lupa Beach – szentendreiek napján a Szentendre Város Egész-
ségügyi Intézményei – Egészségfejlesztési Iroda  –  Egészséges 
Városért Közalapítvány sátraiban sok érdeklődő kért információt az
Egészségfejlesztési Iroda programjairól.
Az EFI munkatársak vérnyomásmérést, vércukor, koleszterin labor-
vizsgálatokat,  és pulzoximéterrel véroxigén mérést végeztek. Volt 
látásvizsgálat , pszichológus tanácsadás depresszió kérdőívvel. 
A dietetikusoktól életmód tanácsadást kaptak, az okostányért haza-
vihették, szórólapokat, füzeteket kaptak,   a víz  fontosságát forrásvíz
kóstolással is biztosítottunk.
A felnőtteknek, családoknak az  Egészséges Városért Közalapítvány
jóvoltából a Furfangos csodavilág 70 kreatív játék kicsiknek nagyok-
nak jelentett újdonságot.
Köszönjük minden részt vevőnek, önkéntes segítőnek, hogy ismét
színvonalas programokat tudtunk bemutatni.

GErŐCS KATA
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AdÁSvétEl

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

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

Eladó Mogyoródon 8502 nm-es erdő
(0108/2 hrsz., 6.22 Ak). Tel. 06-30-505-
1294.

ÁllÁSt kErES

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

ÁllÁSt kÍnÁl

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
munkatársakat keres könyvtáros illetve
gazdasági szakalkalmazott munka-
körbe. A részletes hirdetmény a könyv-
tár honlapján olvasható
(www.hbpmk.hu/allas), bővebb informá-
cióért Werner ákos igazgató a 06-20-
496-5858-as telefonszámon érhető el.

A szentendrei riverside kikötőbe 
pultost keresünk. Szezonális munka. 
Fizetés napi 12 000-20 000 Ft-ig, forga-
lomtól függően. Tel. 06-20-927-0021.

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!  

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

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

EGéSZSéG

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

inGAtlAn

Augusztustól albérlet a Püspökmajor-
lakótelepen kiadó. Tel. 06-70-579-4636.

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

Eladó házat keresünk Szentendrén és
Leányfalun max. 40 millió Ft-ig (felújí-
tandó is érdekel). Tel. 06-20-959-7001.

Pomázon 15 649 nm mezőgazdasági
besorolású ingatlan (az almáskert mel-
lett) eladó. Tel. 06-30-850-8591.

oktAtÁS

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

SZolGÁltAtÁS

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, kertrende-
zés. Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával is. Tel.
06-30-994-2431.

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

Hangulatos, kis fodrászüzlet várja
szépülni vágyó vendégeit Szent-
endre belvárosában, a Paprikabíró
utcában. Mesterfodrász, kedvező
árakkal. Tel. 06-20-332-3856.
(Hétvégén is.)

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

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

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.

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

KastélyoK
berendezéséhez 

vásároloK
antik bútorokat, 

festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,

régi álló-, fali-, asztali díszórákat
(hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, 

régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot. 

Első vevőként a legmagasabb áron. 

Üzlet: Budapest, IX., Ráday u. 6.
Tel. 06-20-280-0151

herendi77@gmail.com

vérAdÁS 
a Pest Megyei könyvtárban 

június 12-én, szerdán
10-18 óra között!




