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söndörgő lemez-
bemutató koncert

A Söndörgő együttes Nyolc
8 Nyolc című albumának 
lemezbemutató 
koncertje zárja a Teátrum
idei programjait. Kettős in-
terjú a Péter Kata – Eredics
Salamon házaspárral.

10-11. oldal

Becéző szavak

Idén Dan Gordon Becéző
szavak című drámájával nyit
a Teátrum július 5-én. Ebben
a darabban Auróra lányát
Péter Kata színművész 
alakítja. Kettős interjú a
Péter Kata – Eredics Sala-
mon házaspárral.

10-11. oldal

és vidéke



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

Cím (Szentendre) 
9861 hrsz. kőhegy, terület 547 m2

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

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

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

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

álláspályázat
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/

VÁROS XXXIII. évf. | 12. szám2

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 21:00 óráTóL 380 Ft
Hétköznap  (a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig)
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)            
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
Semmelweis napon, július 1-jén, hétfőn az Ulcisia Gyógyszer-
tár ügyeletes reggel 07:30 órától 24:00 óráig. 24:00-tól ké-
szenlét. A többi gyógyszertár zárvA.
vasárnap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig)
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)           
Június 30. Pismány Gyógyszertár, 

Fiastyúk u.11.   T: 505-779
Július 7. Napvirág-csepp Gyógyszertár

Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354        
Július 14. Szent Endre Gyógyszertár

Szentendre, Kanonok u.4.   T:310-868
Július 21. vasvári Patika

Szentendre, Sas u.10.         T:303-825
Július 28. Ulcisia Gyógyszertár

Szentendre, Dózsa Gy u.1.  T:500-248
A készenléti szolgálat: 24:00 órától reggel 07:00 óráig a ké-
szenléti telefonon keresztül érhető el. A gyógyszertár zárvA,
a gyógyszerész a telefonjelzés után  30 perccel érkezik a
gyógyszertárba.
éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertár
Csillaghegy, mátyás Király út 2. T:06 1 240 43 20

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

közéleti és kulturális lap 
alapítva: 1899. | újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Grafika: Krizbo 
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó: 
Solymosi Heléna ügyvezető   
Szerkesztőség:  
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 
Lapzárta: június 14. 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között    
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1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
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lőgyakorlatok izbégen
A magyar Honvédség Altiszti Akadémia
tájékoztatása szerint az izbégi lőtéren
éles lőgyakorlatot tartanak
június hónapban 24., 25., 26-án és 27-én,
július hónapban 1., 2., 3., 4-én, 8., 9., 10-
én, 15., 16., 17., 18-án, valamint 22., 23.,
24. és 25-én.
Ezeken a napokon a lőtér területére be-
lépni 6.00–24.00 óra között tilos és élet-
veszélyes.

megszűnik a fehér Házban
az egészségbiztosítási
ügyfélszolgálat

A Szentendre, Duna korzó 25. szám alatti
ingatlanban működő egészségbiztosítási
ügyfélszolgálatot Budapest Főváros Kor-
mányhivatala humánerőforrás hiánya
miatt 2019. június 30. napjával megszün-
teti. 

köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük Jagasics Andrásnak és Családjának a Gondozási Központnak adomá-
nyozott rengeteg könyvet.

KECSKéSNé SIPoS ANDrEA, INTézméNyvEzETő
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Bolgár delegáció járt
szentendrén
rumen radev, a Bolgár Köztársaság elnöke és felesége, Desziszlava
radeva asszony és kísérete érkezett Szentendrére 2019. június 13-án.
A delegáció első magyarországi programja volt a szentendrei látogatás,
melynek keretében rövid sétát tettek a belvárosban. A magas rangú
vendégeket Kóbor Edit protokollvezető fogadta Komáromi Borbála ide-
genvezetővel, akik röviden a város nevezetességeiről, történelmi múlt-
járól meséltek a vendégeknek. A köztársasági elnök úr kifejezetten
izgalmasnak találta a város mediterrán jellegét, és élénken érdeklődött
a balkáni eredettel összefüggő látványosságok, emlékek iránt.  A baráti
találkozó után a vendégeket Budapesten a köztársasági elnök fogadta.

akár 350 ezer forint 
támogatás lakásonként
a távfűtéses házakban, panellakásokban élőknek jó hír, hogy okos költségmegosztást, akár
radiátorcserét is támogat az idei otthon melege program. a mintegy 2 milliárd forintos támo-
gatási keret a távfűtéssel ellátott társasházak és a lakószövetkezetek számára érhető el. a
részletek az nfsi.hu oldalon érhetők el a jövő héttől.

A támogatás igényléséhez érvényes közgyűlési határozattal kell rendelkezni, a beruházás teljes
költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból áll össze, a támogatás a bruttó költ-
ség 10-50 százalékig terjed, maximális értéke lakásonként 350 ezer forint.
Egy pályázatban a támogatás mértéke 150 ezertől 75 millió forintig terjedhet. A beruházás ré-
szét képezhetik okosmérésre alkalmas fűtési elosztók, illetve további az energiamegtakarítást
célzó berendezések, eszközök.
Pályázni 2019. szeptember 24-től lehet 2020. március 31-ig. A részletek az nfsi.hu oldalon ér-
hetők el a jövő héttől okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátorcsere prog-
ram cím alatt.

Ügyfélfogadási szünet

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal
2019. június 28-án (pénteken) és
2019. július 1-jén (hétfőn) zárva tart.
Ezen időszak alatt a 2000 Szentendre,
Duna korzó 25. szám alatti városi Ügyfél-
szolgálaton csak a vSzN zrt.-hez tartozó
ügykörökben van lehetőség a személyes
és telefonos ügyintézésre.

megértésüket köszönjük!

Dr. GErENDáS GáBor
JEGyző

jól halad a postás
strand felújítása
a korábbi nagy esőzések ugyan késleltették a kivitelezési munkála-
tokat, de időarányosan jól állnak postás strand átépítésével, így a ter-
vezett határidőre – július második fele – befejeződhet a szabadstrand
felújítása.

május utolsó napjaiban kezdődött el a Postás strand felújítása, a közel
100 millió Ft-os fejlesztés során a közösségi tervezéssel készült 
tanulmányterv nagy részét valósítják meg. Az elmúlt napokban a
strand területén átvezető, új gyalogút kialakításán dolgoztak a kivite-
lezők. Az út egy része terméskő burkolatot kap, a többit pedig zúzott
kővel rakják ki – jelenleg a kövek tömörítése történik.
Elkezdték a terep rendezését is: a területen növénydombokat alakíta-
nak ki, következő lépésben pedig a már felújított tűzrakóhelyeket 
közelebb telepítik a folyóhoz. A játszótér elemeit már elbontották, 
ezeket felújítás után visszateszik, illetve új játszóeszközöket is telepí-
tenek, pl. tornyos várakat, kötélcsúszdát stb. Következő lépésben fel-
újítják a padokat, az öltözőt, melynek a közelébe egy baba-mama
kuckót is felállítanak, ahol a kismamák el tudják látni gyermekeiket.
A felújítás időszakában a strand használható, de az építkezéssel érin-
tett területet részlegesen lezárják. A munkálatok július második felé-
ben fejeződnek be.
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a folyókon levonult árhullám, az esős május
és a hirtelen jött meleg miatt országos szú-
nyoginvázióról lehet beszélni. a katasztrófa-
védelem elkezdte a földi és légi biológiai,
illetve a földi és légi kémiai szúnyoggyérítést
országszerte, viszont június első felében a
hőség miatt a légi permetezések többségét le
kellett állítani. ennek oka, hogy nagy meleg-
ben a szúnyogok a késői órákig megbújnak a
növényzetben, a repülési szabályok viszont
az éjszakai munkavégzést nem engedik meg.
emiatt a dunakanyar több településén, 

többek között szentendrén, is elmaradt a légi
szúnyoggyérítés. a katasztrófavédelem tájé-
koztatása szerint a pótlásokra városunkban
az alábbi időpontokban kerül sor: földi kémiai
védekezésre június 25-én, kedden a nap-
nyugta utáni időszakban, a légi kémiai véde-
kezésre június 26-án, szerdán, a napnyugtát
megelőző 1,5 órában.

magyarország Kormánya elrendelte magyar-
ország területén történő csípőszúnyog-gyérí-
tést, melynek koordinálásával a Bm országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot bízta
meg, akik a szervezésre és a lebonyolításra a
PmG Szúnyogkontroll Konzorciumot mint 
kivitelezőt, valamint a Pannon-Bio-Kalibra
Konzorciumot mint szakértőt választották ki.
A gyérítés földi és légi biológiai, valamint földi
és légi kémiai módszerekkel történik a szak-
értők által meghatározott területeken.

A biológiai gyérítés nem igényel bejelentést,
az irtás során használt szer kizárólag a csípő-

szúnyoglárvákat pusztítja el, a szer a környe-
zetre nincs káros hatással. A földi és légi 
kémiai irtás során felhasznált készítmények:
Deltasect 1,2 ULv. A készítmény kijuttatott 
formában kizárólag a rovarokra van káros 
hatással, melegvérű állatokra, emberre nem
veszélyes, és a környezetet sem károsítja.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
városunkban a földi kémiai védekezésre 
június 25-én, kedden a napnyugta utáni idő-
szakban kerül sor (tartaléknapok: június 26-
27), a légi kémiai védekezésre pedig június
26-án, szerdán, a napnyugtát megelőző 1,5
órában (tartaléknapok: június 27-28.).

verseghi-Nagy miklós polgármester tájékoz-
tatása szerint az önkormányzat már felvette a
kapcsolatot a szúnyoggyérítést végző vállal-
kozókkal, és ha úgy ítélik meg, hogy a kataszt-
rófavédelem által elvégzett gyérítést követően
szükséges a további beavatkozás, akkor azt
önerőből, saját költségen elvégeztetik.

Házhoz menő 
szelektív 
hulladékgyűjtés 
szentendrén hat évvel ezelőtt vezették be 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést,
ami megkönnyíti a háztartásokban keletkező
hulladék kezelését. a hulladékszállítási nap-
tárt negyedévenként teszi közzé az önkor-
mányzat. a kihelyezhető hulladékok fajtáit, 
a szelektív hulladék elszállítási időpontját, 
utcalistát a városi honlapon megtalálja a
https://szentendre.hu/varosinfo/varosuze-
meltetes/hulladekgazdalkodas/szelektiv-hul-
ladekgyujtes/ oldalon.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
során kihelyezhető hulladékok fajtája:
Kötegelve vagy dobozban kihelyezve:
• Papírhulladék (újságpapír, szórólap stb.)
áttetsző zsákban (bármilyen színes, de nem
fekete):
• PET palack (ásványvizes, üdítős palack)
• Tetra pack (gyümölcsleves, tejes dobozok)
• Flakon hulladék (PP, HDPE flakon – sampo-
nos, tusfürdős, mosószeres stb. flakonok)
• Fólia hulladék (szatyrok, fóliák)
• Alumínium italos doboz hulladék (üdítős,
sörös dobozok)
• ónozott doboz hulladék (konzervdoboz)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék 
TISzTáN, SzENNyEzőDéSTőL (étel- és vegyszermara-
dékoktól) mENTESEN helyezhető ki!
A szelektív hulladék elszállítása: a Szentendre város
önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.1)
önk. sz. rendelete (a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról)
alapján „az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt
– jelen esetben a zsákos vagy kötegelt/dobozolt 
szelektív hulladékot – a hulladék elszállítása céljából 
a gyűjtési napon reggel 6 óráig a közterületen, a 
begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető 
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.”

pótolják az elmaradt szúnyoggyérítést

elkészült az új lámpás 
kereszteződés a 11-es főúton
a 11-es számú főúton, a római sánc utca és az attila utca kereszteződésénél átvezető 
„petzelt-zebra” rendkívül forgalmas, balesetveszélyes. a biztonságos áthaladás érdekében
a gyalogátkelőhelyet jelzőlámpásra építették át.

A gyalogátkelőhely átépítése során a régi zebránál lévő középszigetet áthelyezték, jelzőlám-
pákat telepítettek, illetve térkőburkolatot raktak le, valamint új KrESz-táblákat helyeztek ki. A
beruházás a határidő letelte előtt elkészült, köszönhetően az éjszakai munkavégzésnek – a
munkálatok mintegy két hónapig tartottak. Hamarosan sor kerül a műszaki átadásra, jelenleg
még apróbb javításokat végez a kivitelező Tér Generál Kft. 

elkészült a napelemes 
közvilágítás három helyszínen
napelemes közvilágítást telepített az önkormányzat három helyszínen: a Cseresznyés úton,
a radnóti sétányon és a szentlászlói úton.
A kivitelezés június elején kezdődött, és mintegy két hét alatt le is zajlottak a munkálatok.
Az egy-egy ponton megvalósuló fejlesztés költséghatékonyan és a megújuló energiaforrásokat
előnyben részesítve készült. A Cseresznyés út 25/b-nél egy, a radnóti sétányon a 2018. évi be-
ruházás folytatásaként további két lámpa, a Szentlászlói úton a volt laktanya buszmegállóinál
egy-egy lámpa került kiépítésre.
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Hamarosan átadják a
szentendrei extrém
sportpályát
a kőzúzó utcai sportpályán a gördeszkások számára korábban épült
pálya burkolata és eszközei elöregedtek, használatukat a felújításuk
sem tette volna biztonságossá. erre való tekintettel az önkormányzat
egy teljesen új pálya, úgynevezett skatepark építése mellett döntött.
a Görzenál terve a magyar Gördeszkások egyesületének bevonásával
készült, mert a városvezetés fontosnak tartotta, hogy az új parkban
modern és a szakmai szempontoknak is megfelelő pálya épüljön az
extrém sportokat kedvelő fiatalok számára.
A területen a kivitelező Pallér Kft. vasbeton- és acél szerkezetű ele-
mekből – pl. sarok háromszögelem, sarok negyedcső, fordított v-kor-
lát, íves padka, bukkanó – építette meg a pályát, majd az egész terület
új burkolatot kap. A beruházás önkormányzati forrásból valósul meg,
költsége 23,6 millió Ft+áfa volt. A pályát az extrém sportokat kedvelő
fiatalok már júliusban elején birtokba vehetik. 
A sportpálya ünnepélyes átadására július 13-án, szombaton 10.30-kor
kerül sor, az egész napos program során a pályát a gördeszka-verseny-
zők veszik birtokba, a pálya tehát csak a versenyzők részére lesz nyi-
tott az átadó napján. A versenyek három fő kategóriában lesznek: 16
év alattiak, 16 év felettiek, valamint profi meghívásos kategória.

Gumiborítású futópálya
épül izbégen
a város vezetése 2017 végén online kérdőíves szavazáson mérte fel,
hogy a város polgárai milyen sportfejlesztéseket látnának szívesen.
a felmérésen a harmadik legtöbb szavazatot egy futópálya létesítése
kapta. ezek után az önkormányzat pályázatot nyújtott be futópálya
építésére az izbégi focipályán. a pályázat sikeres volt: 2018-ban 19
890 000 ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkor-
mányzat.

A futópálya 400 méter hosszúságban épül Izbégen, a baseball pálya
körül, átlagban 1,5 méter szélességben. A kivitelezés során támfal- és
rézsűépítés, tereprendezés, szegélyek és lépcső építése kerül sorra,
végül a rugalmas és biztonságos rekortán gumiburkolatot építik ki.
A kivitelezés június közepén kezdődött, és várhatóan július végére ké-
szül el. A beruházást a pályázati támogatáson felül az önkormányzat
saját forrásból finanszírozza, az éves költségvetési keretből.

megújul a kálvária útról
nyíló kis köz 
a v8 uszodával szemben, a kálvária utat a szobrász utcával össze-
kötő köz felújítására a gyalogosok biztonságos közlekedése érdeké-
ben kerül sor, mivel a járda rossz állapotban van, a lépcső pedig
balesetveszélyes. a kivitelezés június második felében kezdődik a
járda burkolatának bontásával. 

A járdaépítést követően kerül sor a Kálvária út felőli oldalon a lépcső
és a rámpa újraépítésére, korlát kihelyezésére, illetve a Szobrász utca
felőli oldalon a csatlakozó járda felújítására is. A munkálatok terület-
rendezéssel és füvesítéssel fejeződnek be.
A munkálatok előreláthatólag egy hónapot vesznek igénybe. A felújítás
ideje alatt a közt teljes egészében lezárják a gyalogos forgalom elől.
Kivitelező a BoLA 95 Kft. A 2,4 millió Ft értékű beruházást az önkor-
mányzat saját forrásból finanszírozza, az éves költségvetési keretből.

Az ünnepélyes átadó programja:

2019. július 13., szombat, 8:00–21:00 
Kőzúzó köz 3.

the szentendre’s summer 
Gördeszka verseny és pályanyitó

8:00 - 10:30
Nyitás, nevezés, gyakorlás
10:30 - 11:00
Hivatalos pályaátadás verseghi-Nagy miklóssal, 
Szentendre polgármesterével
11:00 - 13:00
Selejtező
13:00 - 14:00
Gyakorlás
14:00 - 15:00
Döntő
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játszótérkarbantartás
szentendrén a gyerekek idén már 21 játszótérnek örülhetnek, míg a
felnőttek két szabadtéri fitness parkban vezethetik le fölösleges ener-
giáikat. a játszóterek fenntartásáról a városi szolgáltató nonprofit zrt.
gondoskodik. 

A fenntartás során figyelmet fordítanak a fű kaszálására, a cserjék és
a fák gondozására, a homokfelületek gyomtalanítására, valamint az
éves homokcserére. Négy helyszínen – Ericsson, Füzes park, Fehérvíz
utcai játszóterekre, valamint a Károly utcai fitness parkba – felkerülnek
nyár elején a napvitorlák.
A játszóterek karbantartása egész évben, így nyáron is tovább folyik.
Legutóbb a Forrás utcai és a Barackos úti játszóterek teljes körű kar-
bantartását végezték el a vSz munkatársai. A karbantartási feladatok
közé tartozik a játszóeszközök kisebb-nagyobb hibáinak, korhadásai-
nak, repedéseinek javítása, valamint évente való festése. megújítják
ilyenkor a játszótérhez tartozó parktartozékokat is, úgy mint a keríté-
seket, padokat, hulladékgyűjtő edényeket, korlátokat és szegélyeket.

pormentesítés
A folyamatos esőzések miatt elmaradt a május végére, június elejére
tervezett pormentesítés az alábbi helyszíneken: Debreceni utca, vasvári
Pál út, Temető utca, Pilis utca, Hajós utca, menta utca és Pipacs utca,
illetve a Bükkös-patak két szakaszán: a 11-es út és Szegedi utcai ját-
szótér, illetve a János utca és Jobbágy utca között. A száraz, nyárias
idő beköszöntével a permetezési módszer alkalmazásával június 11-
12-én került sor az összes utca pormentesítésére.

Burkolatjelek festése
A városi Szolgáltató Nonprofit zrt. végzi az önkormányzat kezelésében
lévő utak útburkolati jeleinek festését, karbantartását. Első ütemben a
Paprikabíró utcai parkoló forgalomtól elzárt területeinek, valamint az
Ady Endre úton található kerékpárút jeleinek és szegélyvonalainak meg-
újítása történt. Az elkövetkezendő hetekben, az időjárás függvényében
folytatódik a munka. (pl.: római sánc, Duna korzó, Kossuth L., Hamvas
Béla, radnóti miklós, Kankalin, Tiszteletes utca stb.)

Hordaléktakarítás az utakon
az elmúlt időszak nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék-
mennyisége a városban több ponton is hordalék-rámosódást ered-
ményezett a forgalmas útszakaszokon. a hordalék feltakarítását a
vsz nzrt. munkatársai végzik ütemezett rangsorban. elsősorban a
fő közlekedési útvonalak mentén, majd a gyűjtőutakon, végül a kisebb
utcákban. 

A problémás szakaszokon a nagy mennyiségű hordalék feltakarítása
különösen fontos, hogy az útakadály megszűnjön és balesetmentesen
folytatódhasson a közlekedés. Extrém időjárási körülmények idején a
városi Szolgáltató munkatársai készenlétet tartanak fent, hogy azon-
nal a helyszínre érkezzenek, és a károkat a lehető legrövidebb időn
belül elhárítsák. Ilyen esetben előfordult már például a nagy mennyi-
ségű csapadékvíz terelése homokzsákokkal, szivattyúzás olyan köz-
területeken, ahol megáll a víz. Kérjük az autóvezetőket, hogy az ilyen
jellegű, folyamatos vagy azonnali megoldást igénylő munka során 
fokozott figyelemmel közlekedjenek!

tűzesetek szentendrén 
és pomázon
Kigyulladt egy elhagyatott istálló június 9-én, vasárnapra virradóra
Szentendre külterületén. A tűz egy közeli erdőt is veszélyeztetett. A
lángokat a szentendrei hivatásos tűzoltók oltották el, megakadályozva
ezzel a tűz továbbterjedését.  

Kigyulladt egy ezerötszáz négyzetméteres asztalosműhely és tárolásra
szolgáló épület pénteken este Pomázon, a mester utcában. Helyszínre
nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, a kiérkezésűkor az épület tetőszer-
kezete már teljes egészében égett. A pomázi önkormányzati, a szen-
tendrei, a fővárosi hivatásos és a leányfalu önkéntes tűzoltók több
vízsugár segítségével oltották el a lángokat, akadályozták meg a tűz
továbbterjedését. A tűzoltók munkáját a Pest megyei katasztrófavé-
delmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltás ideje alatt a fővárosi
katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végzett a hely-
színen. A méréseik veszélyes anyag jelenlétét nem mutatták ki a leve-
gőben, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A Pest
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás kereté-
ben vizsgálja a tűz keletkezésének okát és körülményeit.
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a kupát szentendrének
nyertük!
a nemzeti regatta június első hétvégéjén rendezett futamán a szent-
endrei sárkányhajósok bronzérmet nyertek. a csapat tagjait látta ven-
dégül a városházán verseghi-nagy miklós polgármester június 11-én. 

A sárkányhajós csapat a városnak ajánlotta fel a „trófeákat. A verse-
nyen nyert porcelánserleg és oklevél ezentúl a Tourinform  Irodában
hirdeti a szentendreiek kiváló szereplését, városunk polgármesterének
irodájában pedig a regattán nyert kupa kapott helyet.
A Nemzeti regatta – magyarország Településeinek vitorlás Fesztivál-
ján 2019. június 1-2-án az ország különböző pontjairól 50 település mu-
tatkozott be a nagyközönségnek, s próbálta ki magát a vitorlás és
sárkányhajó versenyen. Ez utóbbira 22 település nevezett, s a harmadik

helyen futott be Szentendre csapata. A csapat tagjait pezsgős koccin-
tásra és baráti beszélgetésre várta verseghi-Nagy miklós polgármester
június 11-én. Simon László, Simonné Deák Hajnalka, Simon Norbert és
Csaba, rozgonyi Dániel és Bálint, Balázs Attila, Dr. Bimbó róbert, Klocz
Imre és zoltán a verseny tapasztalatairól, felkészülésről és a jövő ter-
veiről beszélgettek. 
A csapat szorgalmasan készül a jövő évi siófoki regattára, ahol a cél
természetesen az aranyérem megszerzése. A csapat egyik oszlopos
tagja, Balázs Attila a pünkösdi hétvégén sem pihent: a híres velencei
vogalonga regattán evezett. A beszélgetésen felmerült a terv, hogy
talán már jövőre Szentendre is indít ezen az evezős fiesztán saját hajót.
A jó hangulatú beszélgetésen kiderült, a sárkányhajócsapat minden
tagja elkötelezett a sport iránt, többen részt vettek a Kinizsi 100 futó-
versenyen, amit szintén júniusban rendeztek. Ennek kapcsán üdvözöl-
ték a csapattagok városunk polgármesterének teljesítményét, aki 
a hétvégén a Salomon Ultra-Trail® Hungary terepfutóversenyen a 112
kilométeres távot gyűrte le! 

Hurrá, 
leérettségiztem!
ahogy ez már hagyomány, a szentendrén
idén érettségizett diákoknak a bizonyítvá-
nyokat ünnepélyes keretek között adják át. a
város részéről verseghi-nagy miklós polgár-
mester, Gyürk dorottya alpolgármester, Boda
anikó önkormányzati képviselő, kóbor edit
protokollvezető és dr. sergyánné kis Berna-
dett bizottsági és köznevelési referens sze-
mélyesen adta át a bizonyítványokat és a
város ajándékait. a diákok ez alkalomból em-
léklapot, illetve a város kulturális és sportin-
tézményeibe szóló belépőket és szentendre
logós pendrive-ot kaptak. 

A kuponokat a Barlang programjaira, a Teát-
rum színházi előadásaira, koncertjeire, a v8
uszodában, a P’Art mozi vetítéseire és a Fe-
renczy múzeumi Centrum kiállításaira és
programjaira válthatják be. A kulturális aján-
dék utalványokon kívül a diákok városi logóval
ellátott pendrive-ot is kaptak. 

Az ajándékok mellé koncertélménnyel is meg-
lepte a város a diákokat, Szentendre polgár-
mestere örömkoncertre hívta a frissen
éretteket a Duna korzó színpadára június 22-
ére. A koncertszervezést közönségszavazás
előzte meg, a fiatalok közül a Bohemian Be-
tyars együttesre voksoltak a legtöbben, tehát
ők játszottak a sikeres vizsgák örömére.

...a Móricz gimnáziumban...

Érettségi bizonyítványok átadása a Rákóczi gimnáziumban...

....a Petzelt szakiskolában...

....a Ferences gimnáziumban. (A Református gimnáziumban lapzártánk után adták át a bizonyítványokat.)
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testületi ülés
június 13-án tartották a nyári szünet előtti
utolsó képviselő-testületi ülést, két hónap
szünet után szeptemberben ülnek össze újból
a képviselők. Beszámoló az ülésen hozott
legfontosabb döntésekről.

2019. évi költségvetés módo-
sítása
Az államháztartás számviteléről szóló kor-
mányrendelet előírásainak megfelelően az el-
múlt időszak változásai miatt átdolgozták a
2019. évi költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet mellékleteit. A módosítás során
előirányzatosításra kerültek a 2019. évi állami
támogatások, a januártól májusig tartó idő-
szakban a testület és a bizottságok által ho-
zott határozatok költségvetést érintő hatásai,
valamint az intézmények által kért és egyéb
módosítások. Az átdolgozás a költségvetés
főösszegének 1,83 milliárd forintos növekedé-
sét eredményezte.

intézményvezetői pályázat
A SzEI jelenlegi intézményvezetője, dr. Páz-
mány Annamária lemondott magasabb veze-
tői megbízatásáról 2019. december 31.
napjával, ezért a képviselő-testület a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény alapján
pályázatot ír ki az álláshely betöltésére. A 
pályázati eljárás lefolytatására, a pályázatok
véleményezésére háromfős szakértő bizottsá-
got állítanak fel, melynek tagjai lesznek: dr.
Gerendás Gábor jegyző, a Közalkalmazotti Ta-
nács elnöke és a Pest megyei orvosi Kamara

által delegált tag. Tekintettel arra, hogy 2019
októberében lesz a helyi önkormányzati 
polgármesteri- és képviselő-választás, az in-
tézményvezető személyéről az új képviselő-
testület dönt a november 14-i testületi ülésen.

rendeletmódosítások
• A testület megadta támogató döntését a Te-
lepülésképi arculati kézikönyv és település-
képi önkormányzati rendelet módosításához.
A korrekciós módosítási eljárás a jogszabályi
előírások szerint lezajlott, a tervezet állam-
igazgatási és partnerségi véleményezése le-
zárult. Az arculati kézikönyv egyes
településképileg meghatározó, eltérő karak-
terű területei lehatárolásának korrekciója tör-
tént meg. A rendeletmódosítás érintette a
Belvárost, a Skanzen területeit. Korrigálásra
került a Szarvashegy alatti, üdülő övezetű te-
rületcsoport, amely mezőgazdasági karakter-
ből üdülő karakterbe kerül, valamint a
Sztaravodai út menti, újonnan formálódó gaz-
dasági területek mezőgazdasági karakterből
ipari-gazdasági karakterűvé alakulnak. Korri-
gálták a helyi védelemmel nem érintett vagy
településképi szempontból nem meghatározó
területeken a kerítés létesítésére vonatkozó
előírásokat, pontosították a reklámok elhelye-
zésének általános szabályait, a reklámhordo-
zókra vonatkozó követelményeket.
• Elkészült Szentendre építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének korrekciós módosí-
tásának tervezete, párhuzamosan az Arculati
kézikönyv és a Településkép védelméről szóló
rendelet korrekciójával.
• Sem a térítési díjakról szóló rendelet, sem az
SzmSz nem tartalmazott rendelkezést a nem
önkormányzati fenntartású intézmények (is-
kolák) étkezési térítési díjának fizetési szabá-
lyaira. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
étkeztetési kötelezettsége kiterjed az isko-
lákra is, ezért szükség volt a módosításukra.
• módosították az anyakönyvi események sza-
bályairól szóló rendeletet is a Nagycsaládosok
országos Egyesülete kérése. Az egyesület
meghirdette a „Nagycsaládos Esküvő” pályá-
zatot, melynek keretében szeptember 14-én öt
jegyespárnak az egyesület biztosítja a házas-
ságkötési helyszínt, az anyakönyvvezetőt, a
fogadást stb. Az esemény helyszíne a Skan-
zen, a közreműködő anyakönyvvezető a szent-
endrei önkormányzat anyakönyvvezetője. A
külső helyszíni házasságkötést díjfizetési kö-
telezettség terheli, és annak érdekében, hogy
díjmentes lehessen az esemény, szükség volt
a rendelet módosítására.
• módosították az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet-
ben szereplő ún. művészlakásokat a magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-
nek 15 évre adja ki, amellyel nem volt össz-
hangban a lakásrendelet, amely csak 5 évre
engedi megkötni a lakásbérleti szerződést.
Emellett egy kormányrendelet módosításával
térítésmentessé vált a kéményseprői ellenőr-
zés és tisztítás az önkormányzati lakások bér-
lőinek, amelyről ugyancsak szükség volt
rendelkezni. végezetül pedig az elővásárlási
joggal érintett lakások és helyiségek esetében
pontosították a ’helyben szokásos forgalmi
érték’ fogalmának meghatározását, aminek

jelentése: a pályázati eljárásban megajánlott
legmagasabb vételár.
• módosították a városi Szolgáltató Nonprofit
zrt.-vel kötött parkolási üzemeltetési szerző-
dést, ami a parkolóautomaták NAv-hoz tör-
ténő bekötése miatt vált szükségessé. Az
önkormányzat felhatalmazást adott a vSzN
zrt.-nek a fenti feladatok ellátására.
• módosították az önkormányzat és a városi
Szolgáltató Nonprofit zrt. közötti közétkezte-
tési szolgáltatási szerződést a jogszabály-
változások és a gyakorlati alkalmazás tapasz-
talatai alapján, valamint a gondnoksági köz-
szolgáltatási szerződést a Szentendrei
rendészeti Igazgatóság új telephelyének ta-
karítási feladatának ellátása érdekében.

új közbeszerzési eljárás
A városi Szolgáltató Nzrt. 2018-ban közbe-
szerzési eljárást követően szerződést kötött a
közétkeztetés nyersanyagigényének ellátá-
sára. Az egyik nyertes ajánlattevővel azonban
a szerződést szállítási problémák miatt közös
megegyezéssel megszüntetik, ezért új közbe-
szerzési eljárást szükséges indítani az ellátás
biztosítása érdekében. A testület hozzájárult
a közbeszerzési terv módosításához és az új
eljárás megindításához.

Helyi esélyegyenlőségi 
program
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlő-
ség előmozdításáról szóló törvény értelmében
az önkormányzatok ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot kell elfo-
gadniuk. Tekintettel arra, hogy a 2013-2018.
évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Program lezárult, a testület elfogadta a 2019-
2024. évekre szóló új programot.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzet-
elemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a
nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fo-
gyatékkal élő személyek, valamint a gyer-
mekek és idősek csoportjára – oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és
szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni
a problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működ-
tetett mentori hálózat segítségével a hivatal
munkatársai elkészítették Szentendre város
2019-2024. évekre szóló Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programját. A program kidolgozásához
segítséget nyújtott a Gondozási Központ
Szentendre, a Dunakanyari Család- és Gyer-
mekjóléti Intézmény, a védőnői Szolgálat, a
Hajléktalanszálló, az Egészséges városért
Közalapítvány, a köznevelési-közoktatási in-
tézmények, akikkel idén márciusban egy
fórum keretében egyeztettek. A programot vé-
leményezésre elküldték a nemzetiségi önkor-
mányzatok részére is.

új közterület-elnevezések
Központi jogszabályi előírás alapján folyama-
tosan zajlik a szentendrei közterület elnevezé-
sek és házszámozások felülvizsgálata. A
mostani ülésen két közterület és egy közút el-
nevezéséről döntöttek. A 1794/4 hrsz-ú köz-
terület új elnevezése Ligeti Erika tér lett. A
területen senki nem rendelkezik állandó beje-
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lentett lakcímmel, az elnevezést zakar ágnes
önkormányzati képviselő kezdeményezte. 
Ligeti Erika (1934–2004) munkácsy-díjas
szobrász- és éremművész, akinek a most róla
elnevezett közterületen áll a 2008-ban felava-
tott Navigare necesse est című szobra. 
A 11230 névtelen közterület elnevezése Erdő-
szél utca lett, az itt lakó egyetlen ingatlan-
tulajdonosa javaslatára. Lakossági kezdemé-
nyezésre a 0187 névtelen közutat Szántó 
utcának nevezték el.

Gépjármű-beszerzés
A Szentendrei rendészeti Igazgatóság kibő-
vült feladatrendszere és megnövekedett járőr-
létszáma miatt szükséges a szolgálati felada-
tok ellátására – a jelenleg használt Dacia Dus-
ter gépjármű mellett – két új gépjármű
beszerzése. Az ajánlatkérések Dacia Duster
és Dacia Dokker beszerzésére történtek. A
képviselő-testület hozzájárult, hogy a rendé-
szeti közfeladatok ellátása céljából megvásá-
rolják a gépjárműveket az Autó Triplex Kft.-től
zárt végű pénzügyi lízing útján.

mária utcai 
csomópont-fejlesztés 
A képviselő-testület a Szentlászlói út – mária
utca fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárásáról szóló döntést átruházta a Közbe-
szerzési Bizottságra, tekintettel a beruházás
fontosságára. A fejlesztésére kiírt közbeszer-
zési eljárás három szakaszból áll. I. szakasz:
Szentlászlói úti munkálatok (járdaépítés, kerí-
tés-átépítés, jelzőlámpa + közvilágítás, gyalo-
gos műtárgy a közművekkel együtt,
támfal-kivitelezés); II. szakasz: a mária utca
nyugati oldalának munkálatai (magassági kor-
rekció, párhuzamos parkolósáv + rácsos fo-
lyóka, út- és vízelvezetés építés); III. szakasz:
mária utca nagy parkoló (út- és támfalfelújí-
tás) kivitelezési munkálatai. A felújításra 50
millió Ft áll rendelkezésre az idei költségve-
tésben.

elkezdődött a v8 uszoda 
wellness részlegének felújítása
A v8 Uszoda wellness részlege két hónapra bezár idén nyáron: 2019. június 17. és augusztus
28. között felújítás miatt nem látogatható. A munkálatok már megkezdődtek: ősszel, szeptem-
bertől kényelmes, komfortos és megszépült wellness-központtal várják a szentendreieket.

közmosdót telepítenek 
a korzóra
a duna korzón, a korábban „Gombának” nevezett épület helyén kon-
téner közmosdót telepítenek a városi szolgáltató munkatársai az ön-
kormányzat megbízásából. a kivitelezési munkálatok június 11-én
kezdődtek, a mosdókat a hónap végén nyitják meg.

Szentendrét évről évre egyre több turista látogatja, köszönhetően a
színvonalas programoknak, a belváros szépségének, festői hangula-
tának. A forgalom növekedésével szükségessé vált a közmosdók szá-
mának növelése is. Az önkormányzat célja az állandó közmosdók
kialakítása a városban, de amíg ez megtörténik, a város leglátogatot-
tabb helyszínén, a Duna korzón, az ún. „Gomba” helyén átmeneti idő-
szakra konténeres közmosdót telepítenek. Az előkészítő munkálatok
– útburkolat javítása, közművek kialakítása, kábelek vezetése stb. –
június 11-én kezdődtek. A konténerek felállítása után kerül sor a háló-
zatra való csatlakoztatásra, a faburkolat kialakítására, melyek körül-
belül egy hetet vesznek igénybe. A mosdók június utolsó napjaiban
már használhatók lesznek.

A kivitelezési munkálatok nem járnak lezárással vagy forgalomkorlá-
tozással. A mobil mosdók körülbelül egy évig lesznek felállítva.

forgalomtechnikai változások
a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörök alapján az alábbi forga-
lomtechnikai döntéseket hozta, melyeket július 20-ig valósít meg a városi szolgáltató.

A Nagyváradi utcában visszaállítják a korábbi súlykorlát táblát (vonali szabályozás);
a Pásztor közben megállni tilos táblát és oszlopot helyeznek ki, valamint áthelyezik a meg-
lévő zsákutca táblát;
a vasúti villasoron és környékén (Nagybányai, Szatmári, Tómellék, Kövidinka, Aszú és Ko-
rona utcák) korlátozott sebességű övezet és korlátozott sebességű övezet vége táblákat
helyeznek ki.
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színház, zene,
szentendre
az idei szentendrei teátrum programjainak
érdekes keretet ad, hogy a nyitóelőadás egyik
szereplője, péter kata és a teátrum zárókon-
certjének fellépője, eredics salamon nem-
csak a szentendrei nyárhoz fűznek gyengéd
érzelmeket. színházról, családról, zenéről és
szentendréről beszélgettünk a házaspárral.

• idén dan Gordon Becéző szavak című drá-
májával nyit a teátrum július 5-én. ebben a
darabban auróra lányát alakítod. mitől válik
szórakoztatóvá ez az alapvetően megrázó
történet?
Péter Kata: A szöveg nagyon humoros, gyak-
ran cinikus, a szereplők állandóan önmagukra
reflektálnak. A darab karaktereinek érzelmei
nem egyenes úton jutnak el egymáshoz. Nem
mondják ki, hogy szeretlek, vagy gyűlöllek,
hanem mindig becsomagolják szellemes, vic-
ces szavakba az érzelmeiket. még egy vesze-
kedésben is úgy vágnak oda egymásnak, hogy
abban van gondolat, fricska. Arra törekszünk,
hogy a történet vége, ahol nem lehet meg-
úszni az érzelmek áradását, ízléses és igaz le-
gyen, ne csapjon át melodrámába. A történet
szereplői is humorral segítik egymást az
utolsó pillanatig. Ahogy az életben is. Ha bi-
zonyos dolgokat túl kell élni, a legjobb, ha ne-
vetünk rajta.

• a felkészülési időszakban, a szövegtanulás
előtt megnézted az 5 oscart nyert filmadap-
tációt, vagy szándékosan nem?
P.K.: megnéztem. Sosem félek attól, hogy nem
tudok majd elvonatkoztatni tőle. Egy film
úgyis teljesen más, mint egy színházi előadás,
más szabályok érvényesek, másképp műkö-
dik, más emberek játsszák, más rendezi, más
a szövegkönyv. Úgysem fog befolyásolni. El-
kezdünk játszani, van egy partner velem
szemben, és akkor jó, hogyha egymásból in-
dítunk. Itt és most vagyunk. Hernádi Judit
játssza az anyámat, én játszom a lányát. Na-
gyon jókat mond hozzá a rendező, Kocsis
Gergő, akinek az ízlésében maximálisan meg
lehet bízni.

• Hogy érzed magad a próbák alatt?
P.K.: Nagyon jók a partnereim, felszabadultan
telnek a próbák Hernádi Judit, Gyabronka Jó-
zsef, Horváth Illés és Cseh Judit társaságá-
ban. Kíváncsi voltam, milyen Hernádi Judittal
játszani. Nagyon nyitott, nagyon kedves és na-
gyon jó vele dolgozni. Az ízlésünk és a humo-
runk egy tőről fakad, nagyon jó partner, nagy
élmény a közös munka.

• szentendrén milyen darabokban játszottál
korábban?
P.K.: még főiskolás koromban, orbán János
Dénes verseiből adtunk elő az osztályommal
a malomban, de játszottuk a Platonovot is,
ami Slussz címen ment a városháza udvarán.
Esterházy Péter Egy nő című darabját is ját-
szottuk itt.

• ezer szállal kötődtök mindketten szentend-
réhez. melyik az, ami különösen fontos szá-
motokra?
Eredics Salamon: Nem is tudom, lehet-e 
jobban kötődni egy városhoz... még ma is,
minden második nap a szentendrei házunkkal
álmodok. Nagyon élvezetes volt Szentendrén
felnőni. Gyalog jártunk az iskolába, nekem 
különösen könnyű volt, mert bátyáimmal egy
iskolába jártunk, együtt sétáltunk föl a Temp-
lomdombiba. Jártam persze a zenesuliba, Agy
Tanodába. Itt történt az első zenélés, az első
furulyaóra, az első bulik. Katával egyébként
speciális ez a hely, ahol most vagyunk (DmH
udvara), mert ő itt hallotta először a Söndör-
gőt, és itt ismerkedett meg a famíliával. 
P.K.: Gyerekként hatalmas élmény volt nekem
a Skanzen, ahol több falut be lehet járni. Na-
gyon örültem, hogy később ott forgattuk Esz-
tergályos Károllyal az Ebéd című tévéfilmet,
amiben parasztlányka voltam sok szoknyá-
ban, copffal, és az úri fiú nekem udvarolt. Ami-
kor helyszínt kerestünk az esküvőnkhöz, több
hely is felmerült, aztán Sali anyukája, zita öt-
lete alapján a Skanzent választottuk.

• zenés esküvő volt?
E.S.: minden volt! Sokféle szertartással. volt
katolikus pap, egy rabbi és egy ortodox kórus.
P.K.: Fúvós zenekarra vonultam…
E.S.: Családi fúvószenekar alakult, mert 
sokaknak van rezes múltja: apu (Eredics Kál-
mán) tenor-, áron (Eredics áron) vadászkürt,
Benji (Eredics Benjámin) trombita, Dávid (Ere-
dics Dávid) klarinét, Gábor (Eredics Gábor)
harmonika – végül is, ez is valamennyire
fúvós... Bundi (Buzás Attila) cintányérozott,
talán dobolt is. volt zenekar még, a mohácsi
srácok, a Poklade, meg dj. 
P.K.: A pajtánál, a Kisalföld tájegységnél 
történt mindez. életem legjobb bulija volt.
Hogyha valaki megkérdezné, hogy melyik
napot szeretném újraélni az eddigi életemben,
biztosan ez lenne az.

• a mindennapokban könnyebbség vagy 
bonyolultabb, hogy mindketten színpadi 
emberek vagytok?
P.K.: Könnyebbség, bár vannak öthetes turnék,
de néha jót tesz egy kapcsolatnak a távolság.

Szakmám miatt is jó időnként egyedül lenni,
például egy főpróba héten. most, hogy már
gyerekünk van, kicsit más, mert jobb mindent
együtt csinálni. Emilnek is hiányzik az apja, de
ő ebbe nő bele, hogy apu néha elmegy, aztán
hazajön.
E.S.: Nem tudom, hogy az-e a harmónia oka,
hogy mindketten művészpályán vagyunk…
P.K.: Ha például mindketten orvosok lennénk,
akkor is jól működne, mert olyan személyi-
sége van Salinak, ami az enyémmel pont jól
működik.

• miért, milyen?
P.K.: Nyugodt!
E.S.: Kata más temperamentum és ez a jó.
Nincsenek nagy viharok.
P.K.: Pontosan tudjuk, hogy a másiknak mit je-
lent, amit csinál, és azt maximálisan elfogad-
juk, tiszteljük, és tetszik mindkettőnknek a
másik, amit a színpadon csinál.
E.S.: Nincs az, hogy otthon nem lehet megbe-
szélni a szakmai dolgokat, mert nem érted
vagy nem érdekel…

• sali, neked nem volt nehéz belenőni a zené-
lésbe ezzel a családi háttérrel… emlékszel
arra, hogy mikor álltál először közönség
előtt?
E.S.: évtizedekig a családi házban, a Bogdányi
utca 40-ben voltak a vujicsics együttes próbái
– ha még valaki nem hallotta volna ezt Szent-
endrén – és igen, nagyon korán elkezdődött.
Az első közönség előtti zenélés ott, a vuji-
csics téren volt. Bátyámmal, Benjivel térzenél-
tünk „fagyipénzért” – aztán irány a Gomba,
vagy a Lola. 

• számodra a szülői örökség, vagy az, hogy
te voltál a legkisebb fiú, nem jelentett terhet?
E.S.: valamit jól csináltak otthon, olyan légkör
volt, hogy csak örömteli pillanatokra emlék-
szem, a nagy, családi közös zenélésekre. 
mindig tartottuk az ortodox, szerb szilveszte-
reket, hatalmas bulik voltak január 13-án –
ami egyébként Kata születésnapja –, így ő is
nagyon jól be tudott csatlakozni… 

• a család összetartó ereje és a harmónia na-
gyon érződik a koncertjeiteken, szó szerint
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„egy húron pendültök”. legközelebb ezt 
augusztus 11-én hallhatjuk, a söndörgő 
lemezbemutató koncerten. miért nyolc 8
nyolc a lemez címe?
E.S.: Ez sorrendben a nyolcadik lemezünk.
Gondolkodtunk mindenféle bonyolult címen,
aztán áron fejéből pattant ki ez az egyszerű
cím, ami jól is néz ki a lemezborítón. Péter
vladimír készítette hozzá a grafikát, rajzolta a
nyolcasokat. A nyolcas szimbólum többféle-
képpen értelmezhető, számunkra ennek a
zenei anyagnak a jelképe. megjelenít egy el-
lentétpárt, átalakulást. Az egymásba fonódó
ellentétek gondolata magában foglalja a me-
tamorfózis lehetőségét is. 

• miben más az új lemez, mint a korábbiak?  
E.S.: Amiben nagyon más lett ez a zenei
anyag, hogy van benne egy tambura és egy
makedón – bár így sehol nem nevezik – zene-
kar dobbal, harmonikával és fúvósokkal. Ami-
kor a zenék hagyományos verzióját játsszák,
ezeket a hangszereket nem vegyítik. Újdon-
ság, hogy itt felhasználtuk valamennyi hang-

szerünket, ma már huszonkét hangszer van
fent koncerten a színpadon. Persze nem az
volt a cél, hogy hangszerarzenált vonultas-
sunk fel, hanem, hogy érdekes legyen a hang-
zás. A metamorfózis a két különböző
hangzású zenekar átlényegülése is. A turnénk
címe is ez lett: metafolkloric.

• merre jártatok a világban ezzel a zenei
anyaggal?
E.S.: Budapest, Pécs, Debrecen után Európa
és az Amerikai Egyesült államok következett.
Amerikában hosszú, öthetes turnénk volt.
most végre itthon is lesz koncert. mert ma-
gyarország is itthon, de Szentendre még „itt-
honabb”!

• új zenei anyagotokban Bartók-feldolgozá-
sok is szerepelnek. a közönség mennyire 
fogékony az újításokra?
E.S.: Egy ugrálós fesztiválon, mint például a
Sziget, nem is meri mindig az ember ezeket
eljátszani. De volt példa rá a híres dán ros-
kilde fesztiválon, ott játszottunk Bartókot is,

és ugyanúgy tetszett nekik. A közönség min-
dig nagyon nyitott, és örülnek a zenénknek.

• lehet mindig azonos hőfokon izzani a 
színpadon?
E.S.: Nagyon szeretünk zenélni, az a helyzet.
Igazából minden koncert előtt ott van az a kis
izgalom, ami kihozza belőlünk a maximumot.
Ha majd ez nem lesz, akkor valakinek szólni
kell. mindegy, ha csak hárman vannak a néző-
téren, akkor is ugyanolyan tökéletesen kell ját-
szani, mint ezer ember előtt. Ezt sokszor
hallottuk apáméktól, és azt is tudom, nekik ki
mondta annak idején. Tibor bácsi, Pap Tibor
pomázi tanár, egy nagy tanáregyéniség, aki
meghatározta az életüket a zenei pályán. 

Július 5-én tehát a Szentendrei Teátrum és az
Orlai Produkciós Iroda közös bemutatója: 
Dan Gordon: Becéző szavak, augusztus 11-én
pedig Nyolc 8 Nyolc Söndörgő koncert!  
Részletek, jegyvásárlás: 
https://szentendreiteatrum.hu

szentendrei 
teátrum 2019
PrEmIEr!
június 29. szombat 20:30 
Esőnap: június 30.
Fő tér
operaGála
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, Ke-
szei Bori, Kiss András, Kolonits Klára,
Laki Péter, mester viktória, Pataki
Bence, rácz rita, rálik Szilvia, Schnöl-
ler Szabina
Közreműködik: óbudai Danubia zene-
kar
vezényel: Dinyés Dániel
rendező: Szabó máté
Belépőjegyek:
Zsöllye vacsora nélkül: 10.000 Ft; He-
lyek vacsorával: 13.000 Ft; V.I.P. helyek
vacsorával: 20.000 Ft
Vacsora: 19 órától 20:30-ig

PrEmIEr!
július 5. péntek, 20:30 
További előadások: 
július 6., 11., 12., 13.
Esőnap: július 7., 8, 14., 15. 
városháza udvara 
városház tér 3.
dan Gordon: BeCézŐ szavak 
A Szentendrei Teátrum és az orlai 
Produkciós Iroda közös bemutatója
magyarországi bemutató
Larry mcmurtry regénye és 
a Paramount Pictures Corporation
filmprodukciójának James L. Brooks
által írt forgatókönyve alapján
Fordította: zöldi Gergely
Szereplők: Hernádi Judit, Péter Kata,
Gyabronka József, Horváth Illés, Cseh
Judit
Díszlet: Kálmán Eszter
Jelmez: Kiss Julcsi
rendezőasszisztens: Kis-Kádi Judit
zene: mátyássy Szabolcs
rendező: Kocsis Gergely
Producer: orlai Tibor
Belépőjegy: 4900 Ft, early bird: 4200 Ft 

PrEmIEr! 
FrISS
július 14. vasárnap 20:30 
Ferenczy múzeum udvara
Kossuth u. 5.
Esőhelyszín: városháza díszterem 
(városház tér 3.)
nyitrai lászló - mátHé zsolt:
a Hentes lánya
A Szentendrei Teátrum és a Színház-
és Filmművészeti Egyetem közös be-
mutatója - ősbemutató
Nóra: Gubik Petra
zeneszerző: Nyitrai László
Dalszöveg: máthé zsolt
Korrepetitor: Szép András
Dramaturg: Balázs Júlia
Látvány, jelmez: mikes Anna
rendező: Szokol Judit

FrISS
július 19. péntek 20:30 
További előadás: július  20. szombat
20:30
Esőnap: július 21. vasárnap 20:30
városháza udvara
városház tér 3.
sHakespeare: vízkereszt, vaGy
iGazáBól mindeGy
vecsei H. miklós fordításában
A Sztalker Csoport és a Gyulai várszín-
ház produkciója
Játsszák: Kovács Tamás, Herczeg Péter,
Lestyán Attila, mészáros martin, Dóra
Béla, Szabó Sebestyén László, Bordás
roland, Gyöngyösi zoltán, Böröndi
Bence, Patkós márton, Barta ágnes,
Waskovics Andrea, rujder vivien
Hang, fény - Nagy Attila
Látvány - Hajdu Bence
Jelmez - vecsei Kinga réta
zene - mátyássy Szabolcs
Dramaturg - vecsei H. miklós
rendezőasszisztens - Szilágyi Brigitta
Producer - osváth Gábor
rendező: ifj. vidnyánszky Attila
Belépőjegy: 3800 Ft, diákjegy: 1900 Ft
(igazolvány felmutatásával) 

július 21. vasárnap 20:30 
Ferenczy múzeum udvara
Kossuth u. 5.
Esőhelyszín: városháza díszterem 
(városház tér 3.)
karintHy kaBaré
felolvasószínházi est 

Akik a nagy idők nagy alakjait 
megidézik: Udvaros Dorottya, Kamarás
Iván,  Elek Ferenc és Hajdu Steve
zongora: Balázs József 
rendező: Seres Tamás
Belépőjegy: 2900 Ft

PrEmIEr! 
FrISS
július 25. csütörtök 20:30  
Esőnap: július 26 péntek 20:30
városháza udvara
városház tér 3.
molnár ferenC: liliom, eGy
CsirkefoGó élete és Halála,
kÜlvárosi leGenda Hét képBen
A Szentendrei Teátrum, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem és a 
Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház
közös bemutatója
Liliom - Géczi zoltán
Julika - rusznák Adrienn
marika - Jókai ági
muskátné, Lujza - Bakonyi Alexa
Ficsur/Hugó/Detektív - Jegercsik
Csaba
Hollunderné/Linzmann/Detektív - 
Tóth Károly
Dramaturg – Balázs Júlia
zeneszerző – Szegvári Júlia
Látvány – Jeli Sára Luca
A rendező munkatársa - Palkó Panka,
Solténszky ráhel
rendező: Szokol Judit
Belépőjegy: 2500 Ft, diákjegy: 1250 Ft
(igazolvány felmutatásával)

július 27. szombat 20:30 
Esőnap: július 28. vasárnap 20:30 
városháza udvara
városház tér 3.
jean-marie CHevret: 
amazonok - Három év múlva
Játsszák: Náray Erika, Györgyi Anna,
Auksz éva, ozsgyáni mihály, varga
ádám, Sztarenki Pál
Díszlet: Enyvvári Péter - Szarka János
Jelmez: Kiss Fabióla
Fordító: Tótfalusi ágnes
rendezőasszisztens: Sütő Anikó
rendező: Szarka János
Az előadást 16 éven felüli nézőinknek
ajánljuk!
Belépőjegy: 4500 Ft

Gyerekteátrum

Dunaparti művelődési Ház udvara 
Szentendre, Duna korzó 18.
Esőhelyszín: ugyanott, Barlang

július 7.  vasárnap 10:00 
szász ilona: a Holdkirály 
palotája
Aranyszamár Színház
Az előadás hossza: 50 perc
Belépőjegy: 1000 Ft, családi jegy 4
főre: 3000 Ft

július 14. vasárnap 10:00
a sÜndisznó
Nyári Bábszínház
Játssza: Nyáry Bernadett, Tűzkő 
Sándor
Az előadás hossza: 45-50 perc
Belépőjegy: 1000 Ft, családi jegy 4
főre: 3000 Ft

konCertek

Dunaparti művelődési Ház udvara
Szentendre, Duna korzó 18.
Esőhelyszín: ugyanott, Barlang

július 6. szombat 20:00 
BorBély mŰHely & dresCH 
miHály
Borbély mihály – szaxofon, tárogató,
klarinét, basszusklarinét, furulyák
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
vendég: Dresch mihály – szaxofon,
fuhun
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti
hét végéig elővételben 1900 Ft)

július 13. szombat 20:00 
pádár alexandra- aranyosi
norBert duó
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti
hét végéig elővételben 1900 Ft)

További programok, jegyvásárlás:
https://szentendreiteatrum.hu
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mŰvészeti, sport és zenei 
fesztiválHétvéGe szentendrén
a második szentendrei pestisűző fesztivá-
lon, 2019. június 15-16-án a látványos hajó-
verseny, a vidám és borzongató mediterrán
programok mellett képzőművészeti, kreatív
eseményekkel várták a szervezők a fesztivá-
lozókat. a dmH udvarán és a fő téri újműhely
Galériában művészek és műkedvelők együtt
alkottak, és festették meg szentendrét
egyedi látásmóddal vagy a nagy elődök,
vajda, korniss, Barcsay művei nyomán.

A Szentendrei Pestisűző Fesztivál programjai-
val játékos, kreatív formában hozta közelebb a
látogatókhoz Szentendre hagyományait,
egyedi történelmi és kulturális múltját. A forró
szombat és a frissítő záporokkal tarkított va-
sárnap egyaránt nagyon sok látogatót vonzott
a Duna partjára. már délután szuper hangulat
várt mindenkit a korzón: pompás frissítők és
remek fogások, koncertek a Lázár cár téri
nagyszínpadon. Fellépett a Pontiac, a Colorstar
és Péterfy Bori zenekarával, a Love Band-del.
Délután a fesztivál színes forgatagában ismét
megcsodálhattuk testvérvárosunk zászlófor-
gatóinak látványos, reneszánsz produkcióját.
A Sbandieratori di Gubbio, Szentendre olasz
testvér városának hagyományait őrzi, a zászló-
val adott jelek eredetileg a középkori hadi ese-

ményekben fontos hírközlő eszközök voltak.
Egy kis borzongatás is jólesett a nagy meleg-
ben: Szentendre mediterrán jellegét a déli váro-
sok fieszta-hangulatát idézve erősítették. A
Tourinform Iroda szervezésében árvizek, tűzvé-
szek és járványok egykori helyszíneit lehetett
bejárni a tematikus sétán. Szintén borzongató
elem volt a programok között a szombat esti
Haláltánc Grecsó zoltán koreográfiájával. A
pestis, azaz a látványos kortárs tánc-produkció
tánckara a Dunáról hajókon érkezett, s a Bara-
koo Dobkör zenei kíséretével adták elő produk-
ciójukat az úszómű vízi színpadán és a
belvárosban. Színes lampionokkal, maskarában
és kortárs művészeink jellegzetes motívumai-
val vonult fel a fesztiválozó közönség a belvá-
rosban, s űzte el hangos zenével, dobszóval a
vészt. A kortárs motívumok alapján készült bá-
bukkal a szentendrei civil egyesületek tagjai vo-
nultak fel. A Lázár cár téren a Tihi Wind Band és
a vujicsics Tihamér zeneiskola Fúvószenekara
adott örömkoncertet Cziffra Gergely karnagy
vezényletével.
vasárnap délelőtt a hajóverseny színes fu-
tama zajlott a Pap-szigettől a Kacsakőig. A
csapatok látványos, vidám maskarában evez-
tek a kenukban, kajakokban, mindenféle vízi-
járművel a célig. (Részletek a 21. oldalon.)

Az Új műhely Galéria szervezésében Knyihár
Amarilla festőművész vezetésével mindenki
szabadon engedhette a fantáziáját és alkot-
hatott. A Fő téren nagy szentendrei képzőmű-
vészek, vajda Lajos, Korniss Dezső és
Barcsay Jenő nyomában a város ősmotívu-
mait festhették meg az érdeklődők. Ugyanitt
ékszerkészítés, fotóműhely is várt mindenkit.
A Dunaparti művelődési Ház udvarán szintén
kreatív élményfestés várta a fesztiválozókat a
Lakástárlat Alapítvány szervezésében, Gá-
lyász Attila festőművész vezetésével. Az ér-
deklődők nagy, közös vásznakra festettek
jellegzetes szentendrei motívumokat, s az 
elkészült műveket hazavihették.  A közös él-
ményfestésre kortárs szentendrei festőművé-
szeket is meghívtak, és ki-ki a helyszínen
festette meg a maga Szentendréjét.
A nagyszínpadon délután a Konyha adott
vidám koncertet, kora este az Aurevoir hatal-
mas bulija után a PASo szédületes karibi rit-
musára hullámzott a tömeg a fesztiválzáró,
fantasztikus koncerten! Au revoir, azaz viszlát
a következő fesztiválon, az Ister Napokon, jú-
lius 20-21-én!
(Programok lapunk 14. oldalán)
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pestis legyen a talpán, amit ne űzött volna el a hétvégi fesztiválon fel-
vonuló lampionos, dobpergéses, óriásbábus menet! a szentendrei
festőművészek motívumai alapján készült színes, groteszk óriásbá-
bukat a helyi egyesületek, baráti körök tagjai és olasz testvérvárosunk
zászlóforgatói hordozták a menetben, ami a nagy melegben és a
bábuk súlya miatt nem volt könnyű feladat!

A Pestisűző Fesztivál Szentendre olasz testvérvárosa, a festői Gubbio
ősi hagyományához hasonló mediterrán ünneppel üdvözölte a nyarat.
Gubbióban minden év májusában megrendezik a Festa dei Cerit, a
Gyertyák Ünnepét. Szent Ubaldo, a város védőszentje tiszteletére óriás
felvonulást rendeznek, a tömeg végigjárja a város utcáit, majd az In-
gino-hegyre is felkapaszkodik. Az útvonal ma is ugyanaz, mint több
száz éve, a felvonuló csapatok élén haladók többméteres faoszlopokat
cipelnek, mindegyik oszlop tetején egy-egy szent figurájával. virtus és
tisztelet a hagyományok előtt, vidám forgataggal – ez jellemzi az 1160
óta fennmaradt ünnepüket. 
Szentendrén hasonlóan ötvözték a szervezők a festők városa képző-
művészeti hagyományait az önfeledt, mediterrán fiesztával. Szombat
este feszült csendben várták a Duna-parton a fesztiválozók a távolról
felsejlő hajókat. A Barakoo Dobkör pergő dobkíséretével a város felé
úszó, borzongató „veszedelem” kortárs táncművészek megszemélye-
sítésében érkezett. A táncosokat a parton palástba, maszkokba öltö-
zött, bátor „vitézek” fogadták, s a veszedelmet messzire űzték az
ijesztésre szánt kortárs festészeti motívumokkal. A Gubbióból érkezett
olasz zászlóforgatók a fesztiválon nemcsak lenyűgöző, reneszánsz
produkciójukat mutatták be, de délies temperamentummal, nagyon

hangosan pergették a dobokat este, a vonuló menetben. A hömpölygő
tömeg a belvároson át, lampionokkal, álarcokkal, vidáman űzte mesz-
szire a veszedelmet, s a Lázár cár téren örömzenébe futott össze a so-
kadalom.
A színes forgatagban városunk egyesületei, baráti körei és a Sbandie-
ratori di Gubbio, az olasz zászlóforgató csapat tagjai vitték a kortárs
művészeti figurákat. A Deim Pál, efzámbó István, Korniss Dezső, vajda
Lajos, feLugossy László műveiből ellesett motívumok hordozóit külön
köszönet illeti! Bár álarc mögé rejtőztek, most álljon itt, kié volt a di-
csőség, hogy vihette művészeink figuráit a lampionos menetben:
Deim baba – mANK (Csákvári zsigmond)
Bodobács (Korniss) – Bodobács Kör (Bálint zoltán)
Piros kalapácsos (Korniss) – Szentendrei Kosárlabda SE (Dévai ádám
és Gyürk zsigmond)
madonna (vajda) – KóPé (Kósz zoltán)
Fehér koponya (vajda) – Szentendrei Lakástárlat (varga Csaba)
Terrorista pingvin (efzámbó) – Szeresd Szentendrét Egyesület (Nagy
Sándor)
összevarrt száj (efzámbó) – P’Art mozi (Paraszkay György)
Pöttyös labdás (ef zámbó) – Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete (Körtvélyesi Tamás és Kerényi Tamás)
zöld koponya (efzámbó) – Szentendre Barátai Egyesület (Benes Ed-
vard)
Ujj (efzámbó) – Welldance SE (Benkő Fanni)
zöld körte (efzámbó) – Sbandieratori di Gubbio (matteo rossi, Piero
Luigi menichetti)
Barna nagy (feLugossy) – Sbandieratori di Gubbio (Pietro Sannipoli)

szabadtéri 
festőiskola 
a dmH udvarán
a tikkasztó meleg ellenére is sikerült
elűzni szeretett városunkból a vesze-
delmes pestist, így az idei szentendrei
pestisűző fesztivál további részében
nyugodtan átadhattuk magunkat a fel-
hőtlen szórakozásnak – koncerteknek,
hajóversenynek, zászlóforgató bemu-
tatónak – vagy az alkotás örömének.  

A Festők városa „kézenfekvő” programja volt
a közös élményfestés a Dunaparti művelődési
Ház udvarán. A Szentendrei Lakástárlat Ala-
pítvány szervezésében és a támogató Szent-
endre város önkormányzata jóvoltából
mindenki, aki kedvet érzett ahhoz, hogy festő-

ként kipróbálja magát, ingyenes lehetőséget
kapott erre. Tizennégy éven felüliek, kezdők
és haladók, amatőrök és profik vették birtokba
az árnyas udvart, hogy a vásznakra akril fes-
tékkel képeket fessen. A DmH plein air festő-
iskolává alakult át erre a pár órára – az

élményfestők a hosszú vásznakon előre fel-
rajzolt 40×30-as téglalapokba festhettek.
munkájukhoz folyamatosan szakmai segítsé-
get kaphattak Gályász Attila festőművész
rajztanártól és regős István festőművésztől.
Barcsay, Ilosvai varga, Korniss és vajda képei-
ről vagy városfotókról ismert szentendrei mo-
tívumok egyéni hangvételű festményekként
elevenedtek meg az óriásvásznakon. Ezeket
a délután végén feldarabolták, és mindenki
hazavihette alkotását – saját Szentendréjét. 
A festőiskolán részt vettek szentendrei művé-
szek is: Alattyáni István-Tyutyu, Andrelli Pap
J. György, Bihon Győző, Dóró zsolt, Efzámbó
István, Gulyás Andrea, Juhász Gergő, Krizbo,
molnár zsuzsa, regős Anna, regős István,
Tzortzoglou Jorgosz és verebélyi Dia. A jó-
kedvű profi társaság szintén ecsetet ragadott
és igazi örömfestés kezdődött.  Emlékezetes
közösségi élmény született ezen a délutánon.

rAPPAI zSUzSA

mediterrán fieszta szentendrén
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SzENTENDrEI ISTEr NAPoK
Postás strand, Duna korzó

július 20. szomBat

PoSTáS STrAND

09:00 Napüdvözlet: jóga Kender Krisztinával
10:00 röplabda villámtorna
10:00 Gyermek- és vízisport programok

SUP jóga bemutató és órák, illetve SUP eve-
zés
A jógaórákat Pánczél Dia jógaoktató, míg az
evezéseket zala György mesteredző, kétsze-
res olimpiai bronzérmes és világbajnok kenus
tartja, technikai fortélyokkal fűszerezve.
Kötéltánc a strandon: slackline gyerekeknek,
felnőtteknek
Alkoss Kyrúval! A Duna ünnepéről nem marad-
hat el a békakórus sem! Készítsünk sok-sok
brekegő békát, aztán ugorjatok át a „va-
donba”!
Ki a legény a gáton? Ügyességi próbatételek
minden korosztálynak, a vissza a vadonba
csapatának közreműködésével.
Üzenettutaj készítés és gyertyahajó díszítés a
vadkacsa Egyesülettel
10:00 Egészségkommunikáció – Prevenció a
Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda
– Egészséges városért Közalapítvány – 
Szentendre és vidéke Praxisközösség közös
prevenciós programja

DUNA Korzó
16:00 Az opánke Szerb Hagyományőrző Kul-
turális Egyesület programja: néptáncbemu-
tató, tánctanítás és táncház a zora zenekarral.
Tánctanár: Krunity Daniella
Szerb hagyományos ételek vására
19:30 Szabó Enikő és népzenész barátai 
vendég: Waszlavik László
21:45 Gyertyaúsztatás (esőnap: szeptember
01. vasárnap, 21:30 Szentendre éjjel-Nappal
Nyitva Fesztivál keretében)
22:30 A Guca Partyzans Band koncertje és
táncház

rIvErSIDE ÚSzómű (DUNA-PArT)
Indulási időpontok: 16:00 | 17:30
Szentendre a Dunáról nézve: Hajózzon velünk!
Ha már egyszer ezen a hétvégén minden az
Ister-ről szól (a Duna ezen ágának ókori elne-
vezése), akkor itt az ideje, hogy végre mi is
vízre szálljunk és a Dunáról csodáljuk meg
Szentendrét. mialatt a partot egy motorcsó-
nakban ülve oda-vissza végigjárjuk, igyek-
szünk a lehető legtöbb információt
megosztani önökkel a Duna Szentendrén be-
töltött szerepéről, illetve a város hajós hagyo-
mányairól.
Az utat a Szentendrei Tourinform Iroda szer-
vezi. Előzetes regisztráció ajánlott: +36 26
317-965; tdm@szentendre.hu

július 21. vasárnap

PoSTáS STrAND
09:00 Napüdvözlet: jóga Kender Krisztinával
10:00 röplabda villámtorna
10:00 Gyermek- és vízisport programok

SUP jóga bemutató és órák, illetve SUP evezés
A jóga órákat Pánczél Dia jógaoktató, míg az
evezéseket zala György mesteredző, kétsze-
res olimpiai bronzérmes és világbajnok kenus
tartja, technikai fortélyokkal fűszerezve.
Kötéltánc a strandon: slackline gyerekeknek,
felnőtteknek
Alkoss Kyrúval! A Duna ünnepéről nem marad-
hat el a halcsapat sem! Készítsünk sok-sok tá-
togó halat, aztán ugorjatok át a „vadonba”!
Ki a leány a gáton? Ügyességi próbatételek
min den korosztálynak, a vissza a vadonba
csapatának közreműködésével.

DUNA Korzó
16:00 A Borsa Együttes koncert és táncház,
molnár Előd vezetésével
17:30 Tímár Sára és zenekara – moldvai tán-
cház zoltán Eszter vezetésével.
20:00 Parno Graszt koncert

édeni Ister-kavics: Ehető drazsé, mely pontos
mása a szentendrei Duna-part, színes-festett
és természetes köveinek! Gyertek el az édeni
édességek boltjába (Dumtsa Jenő utca 9.)
egy adag Ister-kavicsért!

Parkolási lehetőségek:
Teátrum parkoló (Rév utca 2.)
Paprikabíró Nagyparkoló (Paprikabíró és Duna-
kanyar krt. sarok)
Modok Mária tér (Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtárral szemben)
Spar mögötti és melletti parkoló (Dunakanyar
krt. 2.)
Rózsakert parkoló (Dunyakanyar krt. és Duna-
korzó sarok)
Paletta parkoló (Dunakorzó, Bolgár utca és
Kertész utca közötti terület)
Ady Endre út
Kossuth Lajos utca 9. (Duna korzó)

Utolsó hévek Budapest felé:
23:12 • 23:32 • 23:52*
(*vasárnap nem közlekedik!)

Facebook: Szentendrei Ister Napok

regisztráció a konferenciára: kiss.zsuzsanna@szentendre.hu
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szeretem szentendrét!
Te is szereted Szentendrét? Ugye neked is van néhány jó képed 
Szentendréről? vagy kedvet kaptál a fotózáshoz? 
Akár 5 képet is feltölthetsz a városi honlap galériájába – 
https://szentendre.hu/szeretemszentendret/ 
mutasd meg, Te hogy szereted Szentendrét! 
a július 31-ig feltöltött képek közönségszavazáson vesznek részt! 

Az első 5 legtöbb like-ot begyűjtő fotó készítője egy-egy gasztronó-
miai-, kulturális- és sportkuponokkal teli „városi élménycsomagot”
kap ajándékba. A szavazás augusztus 1-től 15-ig tart majd (részletek
hamarosan). 

Az első 30 legjobb fotóból pedig Szeretem Szentendrét kiállítást ren-
dezünk a városházán. Az augusztus 30-i ünnepélyes megnyitón, a
szakmai zsűri 5 választottja is átveheti értékes díjait. 

https://szentendre.hu/szeretemszentendret

nemzetközi 
visegrád-díjat
nyert a skanzen

a visegrádi négyek kulturális miniszterei a
szlovákiai víglas településen tartott találko-
zójukon úgy döntöttek, hogy a 2018-as nem-
zetközi visegrád-díjat a szabadtéri néprajzi
múzeum érdemelte ki a visegrádi Csoport
magyar elnöksége alatt, 2018-ban megren-
dezett szabadtéri múzeumok közép-európá-
ban – fejlődő múzeumok és helyi közösségek
című konferencia megszervezéséért.

A Nemzetközi visegrád-díj odaítéléséről a vi-
segrádi Négyek kulturális miniszterei 29. ta-
lálkozójukon döntöttek. Az elismerés minden
évben egyetlen személyiséget vagy intéz-
ményt illet a közép-európai szellemiség ápo-
lásáért és a visegrádi országok kulturális
együttműködésében elért eredményekért.
Fontos szempont, hogy a díjazott tevékeny-
sége a visegrádi országok közül legalább
három országhoz kapcsolódjon – közös prog-
ramok, együttműködések révén.
A Skanzenben 2018-ban megrendezett Sza-
badtéri múzeumok Közép-Európában – Fej-
lődő múzeumok és helyi közösségek című
nemzetközi konferencia során a Skanzen ven-
dégül látta a környező országok szabadtéri
múzeumaiból érkezett szakembereket. A kon-
ferencián a világ egyik legdinamikusabban
fejlődő múzeumtípusának közép-európai le-
hetőségeiről egyeztettek. Bemutatták a mú-
zeumok és a helyi közösségek kapcsolatát; a
közösségi identitás fejlesztésének múzeumi
lehetőségeit; a látogatóbarát, a társadalom
problémáira is reflektáló múzeum üzeneteit.
A Szabadtéri Néprajzi múzeum törekszik arra,
hogy konferenciái és kiállításai a kulturális
sokszínűség bemutatását, a határokon át-
nyúló együttműködések erősítését szolgálják.
A Nemzetközi visegrád-díjat 2004 óta 
adják át.



Tematikus séták a Tourinform iroda szervezésében 2019-ben is!

szentendre a dunáról nézve
Hajózzon velünk!

Ha már egyszer ezen a hétvégén minden az Ister-ről szól (a Duna
ezen ágának ókori elnevezése), akkor itt az ideje, hogy végre mi is
vízre szálljunk és a Dunáról csodáljuk meg Szentendrét. mialatt a
partot egy motorcsónakban ülve oda-vissza végigjárjuk, igyekszünk
a lehető legtöbb információt megosztani önökkel a Duna Szentend-
rén betöltött szerepéről, illetve a város hajós hagyományairól.

2 alkalommal!

Időpontok: 2019. július 20. szombat 16:00 és 17:30
Találkozópont: riverside úszómű a Duna korzón
részvételi díj: 2000 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt a sétára előzetes regisztráció ajánlott,
melyet a +36 26 317-965-ös telefonszámon vagy a tdm@szent-
endre.hu címen tehet meg bárki, a kiválasztott séta nevének és a 
jelentkező elérhetőségi adatainak megadásával.
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elhunyt kertész péter
kertész péter freddie mercury- és tolerancia-díjas, pulitzer-emlék-
díjas újságíró, a szentendrei zsidó temető hivatalos gondnoka 2019.
június 13-án elhunyt. a magyar nemzet, a magyar Hírlap, a népsza-
badság és a szentendre és vidéke egykori publicistája több évtizedig
szentendrén élt, aktív, agilis emberként vett részt  városunk közéle-
tében. a szentendrei zsidó temető rendbehozatalával, bekerítésével
és gondozásával maradandó emléket hagyott maga után. 

Kertész Péter (1936-2019) nagyapja híres karcagi nyomdász volt,
Scheiber Sándor, a rabbiszeminárium legendás igazgatója első írásait
is itt jelentette meg.
őt és családját a gettó után Ausztriába deportálták. Itt vészelte át a há-
ború utolsó periódusát, majd családjával hazatért. zsidó árvaházban
nevelkedett, s egyszer csak úgy érezte: költőként tudja elmondani leg-
jobban azt, amit a világban látott, s ott megélt.
Aztán újságíróként nevét a magyar Nemzet hasábjairól ismerte meg a
széles közvélemény. Gyors, ügyes, szabadszellemű zsurnaliszta lett.
vonzó személyiségével sok barátot, éles tollával sok ellenséget szer-
zett. Amikor Pulitzer-emlékdíjjal tüntette ki a szakma, még nem tudta:
igazi harca csak ezután kezdődik.
Szörnyű betegség szögezte az ágyhoz: egy stroke-tól fél oldala meg-
bénult.

már több könyv volt mögötte, mindegyik az Ulpius-Ház Könyvkiadó
gondozásában jelent meg: A Komlós (2002), Nehéz zsidónak lenni
(2003), és a zsinórmérték, zsidósors magyar módra (2004). Írt Schei-
berről, Schweitzer Józsefről, másokról és másról is, de az igazi aztán
következett. Betegen, félig bénán is diadalmaskodott a kór felett, egy
ujjal is, fáradhatatlanul írt.  Blogjait kötetté formálta, vitázó írásait ösz-
szegyűjtötte és – a Wesley Kiadó jóvoltából – megjelentette. Több
ízben is. Az utóbbi évtizedekben Szentendrét választotta lakhelyéül, az
elhagyott zsidó temető sírköveit az ő kezdeményezésére hozták
rendbe.
A Wesley János Kiadónál megjelent, egy ujjal című kötetében írja:
„2010. július 17-én, reggel, már rajtam volt a póló, a rövid nadrág, in-
dultam volna a temetőbe, mikor összecsuklottam mint a colstok, is-
chemiás stroke, ilyenem se volt még. szerencsémre pipi éppen készült
elmenni, de megérezhette, hogy valami gáz van. elvonszolt a heverőig,
s telefonált agyba-főbe, még pénzes professzort is felhívta… én inkább
csodálkoztam, mint megijedtem, fura állapot volt… jött az orvos, ne
mozduljak, bekötötte az infúziót, megérkezett a mentő, mondták a fiúk,
ha az eseménytől számított három órán belül beérünk a jános inten-
zívre, megúszom… tiszta fejjel néztem a reggeli csúcsot, beértünk, cí,
azután nem emlékszem semmire… a lidérces álmokat nem mondom
el… 40 fokos láz, 220-as vérnyomás, szóval határ mezsgye, de lehet,
hogy azon túl… (…) tudták, hogy pulitzer-emlékdíjat kaptam valamikor,
tiszteletemre felsorakozott, aki élt és mozgott… néhány nap múlva 
tudatosult bennem, hogy baloldali béna vagyok, összevesztem min-
denkivel, ami ugyan nem ok arra – finoman szólva –, hogy ne foglal-
kozzanak velem… négy hónapig bírtam, ha még egy hónapot várok,
elfogytam volna, méltóságomat – ha volt ilyenem – elvesztem, olyan
leszek, mint egy báb… hazajöttem, az utolsó viziten a főorvos rám se
nézett… pelenkát többé nem hordtam, ettem, nem féltem, gyógytorna
orrvérzésig, belekóstoltam az akupunktúrába, és persze ápolónővér,
ha pipinek el kellett menni… a számítógép – amellyel kilenc könyvet
írtam – úgy ahogy van, kiesett az emlékezetemből, bottal megyek vagy
ötven métert, keveset lépcsőzök… a gépet egy ujjal verem, van úgy,
hogy napi egy órán keresztül, utána elfogy a cérnám… terápia, önmu-
togatás, nem tudom, melyik inkább…. vége az eufóriának, tisztában va-
gyok a fölfoghatatlannal… legyetek elnézőbbek velem, mint voltatok
korábban, ha elnézőek voltatok egyáltalán…”
Egy kitartó, idealista szélmalomharcos, magányos újságíró ment el. 
Temetése 2019. június 14-én volt a Szentendrei zsidó Temetőben. 
A gyászszertartást Darvas István főrabbi és zucker Imánuel főkántor
vezette.

Forrás: FB – MAZSIHISZ-Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,
https://www.remeny.org
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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

Gyerekkézzel 4.0 – a Bánáti-
sverák múzeumpedagógiai
program alkotásai
Barcsay múzeum
(Szentendre, Dumtsa Jenő utca
10.)

2019. július 2. 10:00–17:00
városháza
Konferencia
a szentendrei teátrum
története 1969-tŐl 
napjainkiG
A program a Szentendrei Teát-
rum TEáTrUm50 kutatási
programjának a része.

További részletek:
www.artcapital.hu

Bihon 60
Az Erdész Galériában nyílt meg június 20-án Bihon Győző kiállítása. 
A tárlatot Gulyás Gábor, a Ferenczy múzeumi Központ igazgatója nyi-
totta meg, Karácsony János zenélt és fokozta a hangulatot. A kiállítás
július közepéig látogatható hétfő kivételével 10-18 óra között.
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programok
kiállítás

Ferenczy múzeumi Centrum

art Capital 2019
Programok a 16. oldalon!

Jelenleg látogatható kiállítások:
kmetty jános – az örök keresŐ 
Kurátor: Bodonyi Emőke
Kmetty múzeum, Szentendre, Fő tér 21.
2018. 12. 09. – 2020. 01. 19.

Wanted – CzóBel elveszett
mŰvei
Kurátor: Barki Gergely
Czóbel múzeum, Ilosvai-szárny, Szen-
tendre, Templom tér 1.
2019. 04. 07. – 2020. 04. 12.

kováCs marGit, a duna király-
nŐje – az új állandó kiállítás
Kurátorok: Szilágyi zsófia Júlia, Eged
Dalma
Kovács margit Kerámiamúzeum, Szen-
tendre, vastagh György utca 1.
2019. 04. 12-től

újraGondolt CzóBel 4.0 – 
rejtélyek a múzeumBan – 
fókuszBan a kutatás
Kurátor: Barki Gergely
Czóbel múzeum, Szentendre, Templom
tér 1.
2019. 04. 25. – 2020. 04. 12.

mANK Galéria
Szentendrei régi művésztelep
Bogdányi u. 51.
szoBrok a kertBen
Szoborkiállítás a művésztelep kertjében
Kiállító művészek: Azúr Kinga, ámmer
Gergő, Csurka Eszter, Farkas ádám, Gál-
hidy Péter, Kalmár János, Kontur And-
rás, Kotormán Norbert, martin Henrik,
márkus Péter, melkovics Tamás 
Az idén először, de hagyományteremtő
szándékkal megrendezésre kerülő nyári
szobrászati tárlat a természet és a kul-
túra szerves egyesítését tűzi ki céljául.
A lírai hangulatú, ligetes parkban instal-
lált kiállítás teret enged az alkotók és
szoborművek megkötésektől mentes ki-
bontakozására, hogy a látogató maga
fedezhesse fel a szobrok közötti lehet-
séges kapcsolatokat.
megtekinthető: szeptember 27-ig

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

Duna korzó 18.

június 27. csütörtök 21:00
kertmozi: ízlés szerint 
fŰszerezve
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.

július 5. péntek 21.00–24.00
kiss llaCi
elavult projekt
dep’art
Kiss Llaci az Európa Kiadó egykori 
legendás – Sydney-ből hazatérő – 
basszusgitárosa ezúttal saját formáció-
jával szerepel. 
Az Elavult Projekt Peer Krisztián költői
visszatérésének muzikális manifesz-
tuma Hajduk Károly, Kárpáti Pál és Tóth
Andor előadásában.
A Dep’art a klasszikus undergound egy-
fajta reinkarnációja többek közt ef
zámbó öcsi hagyományőrző kakofón
edwinizmusával.
Belépő: 1000 Ft

július 13. szombat 
21:00 zanzinGer
zanzinger, azaz misota Dániel 2014-es
bemutatkozó anyaga óta szereplője a
hazai könnyűzenei életnek. zenei érdek-
lődése már egészen korán az amerikai
folk irányzatai felé fordult, szövegeinek
világa azonban merít az angol romanti-
kából és az amerikai transzcendentaliz-
musból is. Hatott rá a delta blues
előadói szellemisége, dalai azonban
több rokonságot ápolnak a modern eu-
rópai dalszerzői hagyományokkal, mint
amerikai elődjeikkel. A Seasonal Winds
című anyag nemcsak, hogy zanzinger
pályafutásának eddigi legfontosabb
mérföldköve, de a hazai folk-színtér
egyik legjobb korlenyomata is egyben.
22:00 Balaton zenekar
A Balaton zenekar 1978 környékén ala-
kult. A Tarr Béla filmek zenéjét is jegyző
víg mihály és Hunyadi Károly alapított.
A rendszerváltás előtti magyar underg-
round jelentős zenekara. Egy időben
szoros összefonódásban működött egy
másik fontos zenekarral, az Európa Kia-
dóval. 
A jelenlegi tagság:
víg mihály: ének, gitár
Keszei Krisztián: szóló gitár
Dudás zsombor: dob, vokál
Horváth Gábor: basszusgitár
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a https://szentendre.jegy.hu/ ol-
dalon, vagy a koncert napján a helyszí-
nen válthatók.

zENE

Dunaparti művelődési Ház udvara
Duna korzó 18.

július 6. szombat 21.00
BorBély mŰHely & dresCH 
miHály  
Borbély mihály – szaxofon, tárogató,
klarinét, basszusklarinét, furulyák
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
Szabó Hunor – dob
vendég: Dresch mihály – szaxofon,
fuhun
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti hét
végéig elővételben 1900 Ft)

július 13. 20.00
pádár alexandra – aranyosi
norBert duó
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti hét
végéig elővételben 1900 Ft)

Pótkulcs
Fő tér 11.
július 4. csütörtök 20.00
osCar Hansson piano trio
oscar Hansson – billentyűs hangszerek
Augusto Gentili – bőgő
massimiliano varotto – dob

mozi

P'ArT mozI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu

Jegyárak:  
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

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

június 26. szerda
16:00 INSTANT CSALáD (118’)(12)
18:05 mEN IN BLACK - SöTéT zSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E)
producer:Steven Spielberg
20:05 CASANovA - Az UToLSó SzErE-
LEm (98’)(16) francia romantikus film, f:
vincent Lindon

június 27. csütörtök
15:00 HErCEGNő CSoDAorSzáGBAN
(74’)(knE)
16:20 BAJNoKoK (124’)
18.25 A SzAvAK ErEJE (91’)(12) 

20.05 CASANovA - Az UToLSó SzErE-
LEm (98’)(16) francia romantikus film, f:
vincent Lindon

június 28. péntek
16:45 HErCEGNő CSoDAorSzáGBAN
(74’)(knE)
18:05 mINDENKI TUDJA (132’)(16) f:
Penélope Cruz és Javier Bardem
20:25 roCKETmAN (121’)(16) - Az Elton
John story - f: Taron Egerton

június 29. szombat
13.30 A KIS KEDvENCEK TITKoS
éLETE(86’)(6)
15:00 Toy STory 4. (90’)(6E)
16.35 HErCEGNő CSoDAorSzáGBAN
(74’)(knE)
18.00 áTKozoTTUL vESzETT, SoKKo-
LóAN GoNoSz éS HITváNy (108’)(16)
Ted Bundy története
20:00 roCKETmAN (121’)(16) - Az
Elton John story - f: Taron Egerton

június 30. vasárnap
14:00 A KIS KEDvENCEK TITKoS éLETE
(86’)(6)
15:30 Toy STory 4. (90’)(6E)
17:05 mINDENKI TUDJA (132’)(16) f:
Penélope Cruz és Javier Bardem
19.30 mEN IN BLACK- SöTéT zSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) producer:
Steven Spielberg

július 1. hétfő
15:30 HErCEGNő CSoDAorSzáGBAN
(74’)(knE)
16.50 A HűSéGES FérFI (75’)(16) fran-
cia romantikus film
18:10 CSALó CSAJoK (94’)(12) f: Anne
Hathaway és rebel Wilson
20:00 A HőLéGBALLoN (120’)(12) -
igaz történet alapján

július 2. kedd
15.15 LENGEmESéK 2. (70’) (kn)
16.30 FáJDALom éS DICSőSéG
(113’)(12E)
18:30 mEN IN BLACK - SöTéT zSArUK
A FöLD KörÜL (115’)(12E) producer:
Steven Spielberg
20:30 Három EGyFormA IDEGEN
(97’)(12) - életrajzi dokumentumfilm

július 3. szerda
16:00 INSTANT CSALáD (118’) (12)
18.05 DomINó (89’)(16) Brian de Palma
krimije
19.45 PóKEmBEr: IDEGENBEN
(120’)(12E) f: zendaya, Tom Holland,
Jake Gylenhaal, marisa Tomei

július 4. csütörtök
14:30 A KIS KEDvENCEK TITKoS éLETE
(86’)(6)
16.00 A SzAvAK ErEJE (91’)(12) - a té-
kozló fiú meséje egy kicsit más megkö-
zelítésből…
17:40 PóKEmBEr: IDEGENBEN
(120’)(12E) f: zendaya, Tom Holland,
Jake Gylenhaal, marisa Tomei
19:40 yESTErDAy(112’)(12E) 

július 5. péntek
16:00 A KIS KEDvENCEK TITKoS éLETE
(86’)(6)
17:30 yESTErDAy(112’)(12E) A világ el-
felejtette a Beatlest,de egy fiú életre
kelti
19:30 PóKEmBEr: IDEGENBEN
(120’)(12E) f: zendaya, Tom Holland,
Jake Gylenhaal, marisa Tomei

kiállítás

dmH BarlanG konCert

mozi
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rákóczisok erdélyben
a rákóczi iskola életében már hagyomány, hogy a hetedikesek és a
gimnazisták tavasszal útra kelnek, hogy felfedezzék erdély kincseit,
a határontúli magyarság történelmét, szokásait.

2019. március 14-17-ig a végzősökkel és a kilencedikes diákokkal To-
rockóra utaztunk, majd csillagtúraszerűen jártuk, ismertük meg az er-
délyi tájakat. Láttuk érsemlyén Kazinczy emlékművét, Nagyvárad
különleges Sas-házát, Kolozsváron találkoztunk a Báthory István Lí-
ceum magyar diákjaival és a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális
Iskolának kisdiákjaival, akik lelkesen fogadtak minket. Segítettünk kö-
zösségi munkában kertjük tavaszi nagytakarításában. Leereszkedtünk
a tordai sóbánya mélyére, majd végigjártuk a Tordai-hasadék izgalmas
útjait. A torockói gyermekotthonba ajándékokat vittünk a gyerekeknek.
Hazafelé útba ejtettük Ady szülőházát érmindszenten és a nagykárolyi
grófi kastélyt. Polacsek Tamás kísért minket, kedvessége és hatalmas
tudása lenyűgöző volt.   
A hetedik évfolyam május 21-25-ig vett részt a székelyföldi utazáson.
A nagy távolság miatt az első és utolsó nap utazással telt. Homoród-
fürdőn volt a szállásunk, innen indultunk a három napon három
irányba. Jártunk Csíksomlyón, a Szent Anna-tónál és a Békás-szoros-
ban. megismertük a Gyilkos-tó legendáját, majd a szomszédos mohos-
lápot jártuk be. Elidőztünk a parajdi sóbányában, Korondon pedig a
mesterek segítségével kipróbáltuk a korongozást, megismertük a tap-
lászok (taplógombából készítenek tárgyakat) munkáját, majd ajándé-
kokat vásároltunk a helyi piacon. Találkoztunk székelyudvarhelyi
diákokkal. Ajándékkal megrakodva meglátogattuk a kászonaltízi gyer-
mekotthont, ahol lelkesen, őszinte szeretettel fogadtak minket. meg-

koszorúztuk a madéfalvi veszedelem emlékművét és a nyergestetői
csata kopjafáit. Ezeken a helyszíneken és Tamási áron síremlékénél
szavaltunk is. Tamás bácsitól útközben és a helyszíneken rengeteg ér-
dekes információt hallottunk. 
mind a két alkalommal csodálatos helyeken jártunk, életre szóló élmé-
nyeket szereztünk. 

KöSzöNJÜK A LEHETőSéGET.
ráKóCzIS DIáKoK

szentendre, törökbálint és Üllő versenyzői
lettek pest megye legjobb elsősegélynyújtói,
ők szállnak versenybe a 48. országos első-
segélynyújtó verseny döntőjén.

A magyar vöröskereszt idén 48. alkalommal
szervezi felmenő rendszerű országos Elsőse-
gélynyújtó versenyét. A területi fordulókat kö-
vetően a megyei izgalmas versenyre június
1-jén, Tárnokon került sor. Nyolc, aktuális
problémákkal, élethű szimulációval megfű-
szerezett állomáson, összesen 10 versenyző
csapat és egy vendégcsapat tagjainak kellett
teljesíteni gyermek, ifjúsági és felnőtt kategó-
riában.

összesen 470 pontos szakmai kárhelyek és
elsősegély teszt, valamint 2 különdíjas állo-
más várta a verseny során „Harcos”-ként em-
legetett elsősegélynyújtókat. Könnyebb és
nehezebb esetekkel is meg kellett birkózniuk,
aktuális problémára, megtörtént esetekre ala-
pozva, a prevenció jegyében.

A három kategória legeredményesebb csa-
pata jutott be az országos döntőbe, melyet
idén 2019. szeptember 14-én, zalaegersze-
gen rendeznek.

eredmények

Gyermek kategória:

1. helyezett: STABIL oLDAL (Templomdombi
általános Iskola, Szentendre)
2. helyezett: vénások(k) (váci árpád Fejede-
lem általános Iskola)

3. helyezett: FIvE SoS (Bálint márton általá-
nos Iskola és Középiskola, Törökbálint)
4. helyezett: Nyáry Gyerekek (Nyáry Pál álta-
lános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola,
Nyáregyháza
5. helyezett: vércseppecskék (Üllői árpád Fe-
jedelem általános Iskola)
6. helyezett: Segítőkezek (Csemői Ladányi mi-
hály általános Iskola)
vendégcsapatként harcolt: medkit (Herceg-
halmi általános Iskola és Alapfokú művészeti
Iskola)

Ifjúsági kategória:
1. helyezett: FIvE FIGHTErS (Bálint márton ál-
talános Iskola és Középiskola, Törökbálint)
2. helyezett: Selye (vSzC Selye János Egész-
ségügyi Szakgimnázium, vác)
3. helyezett: Aszódi Evangélikus Petőfi Gim-
názium

Felnőtt kategória: 
FörSzTéD (Üllő)
A helyezettek díjai mellett a Generali a Bizton-
ságért Alapítvány – „A Jövő Elsősegélynyúj-
tóiért – különdíjat” is átadták, melyet a
gyermek kategória nyertese, a szentendrei
STABIL oLDAL csapat vehetett át a 3. állomás

kárhelyén a legkiválóbb csecsemő újraélesz-
tést bemutatva.

További különdíjjal háláltuk meg azt a csapa-
tot, akiknek tagjai a legtöbbet tudták a vörös-
keresztről, illetve a Pest megyei Szervezet
munkájáról: az állomáson az ifjúsági kategó-
riában is legjobban tündöklő Five Fighters
csapat volt a legeredményesebb
A verseny során kiemelkedő együttműködő
partnerünk volt a Pest megyei rendőr-főkapi-
tányság Balesetmegelőzési Bizottság, amely
külön interaktív gyakorlati és elméleti állo-
mással várta a versenyző csapatokat. Külön-
díjukat az üllői vércseppecskék vehették át,
mint a verseny legjobban „közlekedő” csa-
pata.

A felmenő rendszerű elsősegélynyújtó ver-
seny fő támogatója: Generali a Biztonságért
Alapítvány. A megyei forduló megrendezésé-
ért, támogatásáért köszönetünket fejezzük ki
Tárnok Nagyközség önkormányzatának, Szol-
noki Gábor polgármester úrnak (a verseny fő-
védnöke), a Tárnoki Közösségi Színtér
csapatának, a Pest megyei rendőr-főkapi-
tányságnak, a Tárnoki Speciális mentő, Polgá-
rőr és önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, az érdi
Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző
Iskolának, az állomáson pontozó mentőtisz-
teknek, kollégáinknak, ifjúsági imitátoraink-
nak, önkénteseinknek és természetesen
minden versenyző csapatnak, felkészítőnek,
hogy a verseny sikeresen, élménydúsan zaj-
lott le.

mAGyAr vöröSKErESzT 
PEST mEGyEI SzErvEzETE

elsők a templomdombi iskolások
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Bükkös-körtúra
májusban az első rajttal elindult a Bükkös kör, egy túrázók és terep-
futók számára is alkalmas új körtúra. a Bükkös kör a szentendrei 
tourinform irodától indul és ott ér véget, érdekessége, hogy nincs ki-
tűzött rajtja, egy letölthető alkalmazás segítségével egyénileg 
bármikor teljesíthető.

A túrázók és terepfutók számára meghirdetett útvonal egy egyéni kör-
túra, ami végig jelölt turistautakon halad a Pilis-hegységben. Hasonló
egy teljesítménytúrához, azzal a különbséggel, hogy itt nincs kitűzött
rajt, hanem mindenki egyénileg, az általa megválasztott időpontban in-
dulhat és teljesítheti, futva vagy túrázva.
verseghi-Nagy miklós polgármester a május 18-i rajtnál köszöntötte
az első indulókat. Elmondta, hogy a körtúra a már népszerű Szénás Kör
testvérköre, mindkét útvonal megálmodója Perl Gergely.
„most Bükkös Kör néven innen Szentendréről is indul két túra, ez bár-
mikor teljesíthető, várjuk a túrázókat és a terepfutókat. Solymáron is
nagyon népszerű, több ezren látogatták, reméljük, hogy itt a szentend-
rei és a pilisi környezet is kellemes kikapcsolódást és jó sportolási le-
hetőséget kínál a túrázóknak és a terepfutóknak egyaránt” – mondta
verseghi-Nagy miklós polgármester.

Két különböző hosszúságú és nehézségű távból lehet választani, a 31
és a 70 km-es közül. Az esemény önellátó, ami azt jelenti, hogy a tel-
jesítőnek magának kell biztosítania a túra ideje alatt szükséges ételt
és italt. A Bükkös kör az ellenőrző pontokon kihelyezett Qr-kódok le-
olvasásával teljesíthető. minden információ megtalálható a túraútvonal
saját honlapján. A Bükkös kör mindenkit szeretettel vár, ismerkedjenek
a Pilis-hegységgel a 31 km-es vagy a 70 km-es távon!

ultra-trail futóverseny
június 8-9-én ismét városunkból rajtoltak el a salomon ultra-trail® Hungary terepfutó ver-
senyei. a verseny ünnepélyes eredményhirdetése most is a belvárosban, a lázár cár téren
volt. 

ezüstérmes szentendreiek
második helyen végzett a Szentendrei NKE csapata. Szétlövésben 
legyőzte a szlovák Senec együttesét a multichem-Szentendrei N.K.E.
a Nagybányán rendezett EBT elődöntőjében vasárnap, a fináléban
pedig a spanyol Club Balonmano Playa Algeciras együttese ellen lé-
pett pályára a magyar csapat, ám szétlövésben a spanyolok bizonyul-
tak jobbnak.
A csapat facebook oldalán köszönte meg a szurkolást: „Nem lehetünk
elkeseredve, megyünk tovább, hogy elérjük a kitűzött céljainkat és jö-
vőre erősebben térünk majd vissza! Köszönjük szépen mindenkinek
a szurkolást, aki az elmúlt héten szorított a csapatért és követte a
mérkőzéseinket!”
Az ovB Beach Girls a 7., a LadyBugs a 11. helyen végzett, míg a férfiak
mezőnyében a Beach Stars BHC a 6. helyet szerezte meg.



SPORT 212019 | június 24. 

dunai hajóverseny
idén a szentendrei pestisűző fesztivál hajóversenyén kétszer annyian
indultak, mint tavaly! egyre több szentendrei szereti meg ezt a vidám
sportprogramot, melynek alapvető célja a duna és a hajózás népsze-
rűsítése játékos, jelmezes verseny formájában.

vasárnap délelőtt a Pap-szigettől rajtoltak a csapatok különböző kate-
góriákban. A cél a Kacsakő volt, ahol a leggyorsabbak kilenc perccel a
rajt után már le is tűzték zászlójukat! A hajóversenyre hat kategóriában
nevezhettek a szentendrei általá nos- és középiskolás csapatok, sport-
egyesületek, civil szervezetek, családok vagy baráti társaságok. A szí-
nes mezőnyben kajak egyes és kettes, kenu hármas, négyes és ötös,
illetve sárkányhajó is futott a vízen.
A jókedvű versenyen a jelmezeket is értékelték, a nyertesek idén: 
1. Gumikacsák, 2. Parókások, 3. Boszorkánykonyha, kiemelt különdíj:
Charon ladikja. A jelmez-zsűri tagjai: Koltai Andrea a Hé, Dodó Kultcafé
vezetője, verebélyi Diána festőművész és Kósz zoltán olimpiai bajnok
vízilabdázó, a KóPé Úszó- és vízisport Egyesület egyik alapítója 
voltak.
A fesztiválon többször fellépő olasz zászlóforgatók is indultak a hajó-
versenyen, de a folyó megtréfálta a csapatot, beleborultak a Dunába!
A baleset szerencsésen végződött: pillanatokon belül kimentette őket
a mentőhajó, és épségben partra szállította őket.
A mezőnyben borzongató színfolt volt „Charon ladikja”, melyen maga
a halál hajózott egy gyönyörű halott lánnyal. ők versenyen kívül indul-
tak, csak a jelmez és a hatás kedvéért. Eredetiségükkel elnyerték a
zsűri elismerését. Nyereményük egy-egy Krizbai Gergely Krizbo grafika
volt a „Napi Szörnyek” sorozatból.
Az 5-ös kategória nyertesei, a Szentendre Barátai Egyesület fiúcsapata
tavaly is nyert, idén ismét, magasan a legjobb, 8 perc 56 másodperc
időeredménnyel! Csapatuk a jelmezversenyben is 2. helyezést ért el.

Külön ki kell emelni a Barcsay iskola csapatát, akik idén is kiválóan tel-
jesítettek: megnyerték kategóriájukat, és külön dicséretben részesültek
azért, hogy vissza is eveztek a sárkányhajóval a bázisra.

A hajóverseny lebonyolításában idén is a leányfalui vadkacsa Egyesü-
let volt a szervezők partnere.

Az értékes nyereményeket a szervezők ezúton is köszönik a felaján-
lóknak: mAHArT, v8 Uszoda, LUPA Beach, Dunakanyar vízisí és Wa-
keboard Kft., SKyLAND Trambulin és élménypark, Kacsakő, mJAm
étterem, édeni édességek Csokibolt, Szentendre város önkormány-
zata.

A hajóverseny helyezései, időeredményei:

Helyezés kategória idő rajtszám indul érkezik egyesület/csapat
1 Kajak-1 0:12:42 34 11:18:46 11:31:28 Sárga Angyal
2 Kajak-1 0:12:47 35 11:18:55 11:31:42 JetBox
1 Kat-2 0:09:27 41 11:18:09 11:27:36 Szabadcsapatok
2 Kat-2 0:11:34 39 11:18:33 11:30:07 H.G., H.H.
3 Kat-2 0:12:46 43 11:17:32 11:30:18 vagányok
4 Kat-2 0:12:48 27 11:10:26 11:23:14 Előd utca
5 Kat-2 0:12:57 38 11:13:57 11:26:54 B.é., r.J.
6 Kat-2 #N/A 26 #N/A #N/A zebranyúl
1 Kat-3 0:11:11 44 11:17:56 11:29:07 ragyogó
2 Kat-3 0:11:15 36 10:46:02 10:57:17 vizsuko
3 Kat-3 0:11:48 25 11:10:39 11:22:27 Tejbegrizlik
4 Kat-3 0:13:04 10 11:16:13 11:29:17 Törökök
5 Kat-3 0:14:20 29 11:10:10 11:24:30 FélTóthék
6 Kat-3 0:15:05 30 11:16:30 11:31:35 Úristen
1 Kat-4 0:10:40 28 11:15:31 11:26:11 BarnásBalázs
2 Kat-4 0:11:45 22 11:06:24 11:18:09 Szapoly
3 Kat-4 0:12:17 8 10:55:22 11:07:39 vízitökök
4 Kat-4 0:12:29 37 11:12:13 11:24:42 K.P.J.
5 Kat-4 0:12:33 14 11:00:00 11:12:33 Cirmogó
6 Kat-4 0:12:57 15 11:02:08 11:15:05 SzvSE
7 Kat-4 0:17:33 24 11:00:08 11:17:41 Fehérvári vasmacskák
8 Kat-4 0:19:54 11 10:58:13 11:18:07 Kothencz Csapat
9 Kat-4 #N/A 7 10:55:34 #N/A Lilla Jóga
10 Kat-4 #N/A 17 11:02:52 #N/A olasz zászlóforgatók
1 Kat-5 0:08:56 3 10:49:58 10:58:54 Szentendre Barátai Egyesület fiú csapat
2 Kat-5 0:12:21 40* 11:02:59 11:14:20 Tahisi
3 Kat-5 0:12:24 18 11:06:38 11:19:02 merészek
4 Kat-5 0:12:54 5 10:45:50 10:58:44 Boszorkánykonyha
5 Kat-5 0:13:16 2 10:45:10 10:58:26 Hvala1
6 Kat-5 0:14:42 6 10:50:15 11:04:57 Hvala2
7 Kat-5 0:16:57 1 10:44:51 11:01:48 robotka
8 Kat-5 0:20:54 9 11:25:21 11:46:15 SzvSE
9 Kat-5 #N/A 4 10:50:50 #N/A Gumikacsák
1 Sárkány 0:09:20 31 11:23:32 11:32:52 Barcsay Iskola
2 Sárkány 0:09:57 33 10:50:27 11:00:24 vízifutók
3 Sárkány 1:11:48 32 10:45:29 11:57:17 vadlibák

*A versenyigazgatóság a 40-es rajtszámú csapat óvásának helyt adott. Az ő összidejük tévesen került regisztrá-
lásra. A második helyre soroltuk őket. Szeretnénk kiemelni, hogy csapatukban három gyermek is volt (3, 7 és 9
évesek) ami külön is megsüvegelendő sportteljesítmény. A csapatot tájékoztattuk és még egyszer szeretnénk
nekik gratulálni a nagy kalandhoz – Versenyigazgatóság.
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nyári táborok 
szentendrén
parti medve nyári tábora
Idei táborunkban olyan könyvek történeteiből szemezgetünk, mint a
Fény Sebestyén, Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém), 1001 magá-
nyos rinocérosz, A végtelen történet. Ajánlott korosztály: 6−12 évesek
Jelentkezés és további információ: medveprogram@gmail.com

Hurrá, szentendre! tábor
6 éves kortól július 8. és 12. között. Idén a római korba tesznek kirán-
dulást Katával és olivérrel (római kori társasjátékok, alkotó foglalko-
zások, legionárius felszerelések stb.)
Jelentkezési lehetőség (július 1-ig) és további információ: medveprog-
ram@gmail.com

vízi kalandsport tábor
Időpontok: július  8-12, 15-19
Tábor helye: Szentendre, Sziget u.– Czóbel sétány, GóLIáT vízitelep
Programok: Túrakenuban, mini kajakban evezés, a vízi jártasság sza-
bályainak alapvető elsajátítása, kerékpározás, úszás, strandolás , a Pi-
lisben gyalogtúra, bobozás, métázás, asztali tenisz, röplabda, csocsó,
számháború,tábortűz.
érdeklődés: vári Judit 06-30-353-3315, Bereczky Judit 06-30-448-
9015, goliategyesulet@gmail.com

v8 úszótáborok
Július 5-ig v8 úszótábor 6–14 éves kor közötti gyerekeknek. Szakkép-
zett oktatókkal, napi két úszóedzéssel, sok játékkal, szórakozással és
sok szeretettel várjuk a 6-14 éves kor közötti gyerekeket a v8 Uszoda
és Szabadidőközpontban.
Jelentkezés, bővebb információk: https://www.v-8.hu/programok/ta-
borok

offline tábor: outdoor
Csapatunkkal idén is meghirdetjük oUTDoor táborunkat a 10-14 éves
fiataloknak! Lesz benne szárazföldi és vízisport, szabadtéri játékok,
városszépítő akció, és mindezt egy jó csapatban!
Időpontja: július 8-12.
Helyszín: offline Center (Ady Endre út 6/b)
Korosztály: 10-14 év
érdeklődés: hello@offlinecenter.hu, 06 20 352 5357 (móricz János),
06 20 886 8531 (Barbarics Péter)

sakktábor
Kezdőknek és haladóknak
Időpont: július 22-26., július 29.-augusztus 2., augusztus 05.-09., 12.-
16.

Az oktatások 6-10 fős csoportokban 45 perc/óra. Utolsó nap sakkver-
seny díjazással!
Helyszín: DmH Szentendre, Duna korzó 18.
Jelentkezés a DmH-ban 5 000 Ft előleg befizetésével. Tusák József,
06-30-209-3302

kreatív kísérletező kismesterek táborai
várjuk szeretettel a táborozni vágyókat Szentendrén és Leányfalun ter-
mészettudományos megközelítésen alapuló alkotó táborainkban.
érdeklődés: Tramfeld Krisztina, +36 30 720 5840
tramfeld.krisztina@kismesterek.hu
www.kismesterek.hu
https://www.facebook.com/kismesterek.hu/

nyári alkotótábor piszkátor ildikóval
Gyerekeknek: július 28.-augusztus 2., augusztus 5-9, augusztus 12-16.
Tini/felnőtt: augusztus 21-23.
Telefon: 06-20-364-5415

nyári focitábor
Időpont: július 8.–12.
Helyszín: Kőzúzó utcai sportpálya
Jelentkezés: Szijj László, 06-20-999-9215, lacus6809@freemail.hu

strandröplabda tábor
Időpontok: július 1-5, 8-12, 15-19.
Helyszín: Kőzúzó utcai sportpálya
Jelentkezés: Batári zsombor: 06-70-320-4839
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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.

Eladó: körfűrész: 220v/800W, 1500W,
2200W; állványos köszörű:
380v/1000W; asztali köszörű
220v/550W; talpas szivattyú
220v/1100W, 1200W. Tel. (26) 319-984.

állást keres

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

állást kínál

Lemezalakító munkatársakat keresünk
betanított munkakörbe Szentendrére,
szellőzéstechnikai gyártó céghez. Fel-
adat: fém lemezek megmunkálása.
0630/4449288

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 pul-
tost keresünk. Szezonális munka. Fize-
tés napi 12 000-20 000 Ft-ig,

forgalomtól 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.

eGészséG

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

inGatlan

Augusztustól albérlet a Püspökmajor-la-
kótelepen 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.

réGiséG

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

szolGáltatás

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

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

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

Hangulatos, kis fodrászüzlet várja
szépülni vágyó vendégeit Szent-
endre belvárosában, a Paprikabíró
utca 4-ben. mesterfodrász, ked-
vező árakkal. Tel. 06-20-532-3856.
(Hétvégén is.)

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

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

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

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

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

társkeresŐ

Csinos, jóravaló 40-es,-50-es nő gyere,
szeress, mosd meg a hátam! Egy derék
60-as. Tel. 06-20-477-0732.

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.

Fiatalos műszaki gárdával rendel-
kező, több, mint 26 éve fennálló,
folyamatosan bővülő, stabil hát-
terű építőipari generálkivitelező
cég vagyunk, mely magasépítési
és mélyépítési területen tevékeny-
kedve egyaránt jelenős beruházá-
sok megvalósítását hajtotta végre. 

Feladatok:
• tervdokumentációk mennyiségi

és minőségi ellenőrzése
• árazatlan és árazott költségve-

tési kiírások készítése
• ütemtervek elkészítése
• alvállalkozók pályáztatása
• anyagrendelések, megrendelt

anyagok munkaterületre történő
szállításának koordinálása

• projektvezetők, építésvezetők
munkájának támogatása

• folyamatos kapcsolattartás a be-
szállítókkal és a vállalkozókkal

• ártükör készítése

Az álláshoz tartozó elvárások:
• építő- vagy építészmérnök vég-

zettség
• CAD programok, MS Office, Terc

programok felhasználói szintű
ismerete

• önálló és felelősségteljes mun-
kavégzés

• pontosság, precizitás, megbíz-
hatóság

• jó kommunikációs képesség
• Az állás betöltéséhez előnyt je-

lent:
• 1-3 év műszaki előkészítői ta-

pasztalat kivitelezés területén
• közbeszerzési pályázatokban

szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés
• azonnali munkakezdési lehető-

ség
• stabil munkahely, kellemes mun-

kakörnyezet

Állás, munka területe(i):
• építőipar, ingatlan
• teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:
• nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:
Pomáz (Iparterület)

Egyéb juttatások:
bónusz lehetőség

Érdeklődni lehet:
szabobence@hasz.hu
+36 20 949 2144

a HaWle név világszerte a minőséget, a vevőközpontúságot 
és az innovációt jelenti. a HaWle vízellátás és csatornázás minőségi

szerelvényeinek gyártója.
a HaWle magyarországi képviselete és gyára 1989-ben alakult, azóta

elismert anyagbeszállítója a víziparnak.

Kereskedelmi csapatunk erősítésére keresünk 
a legkorábbi belépéssel motivált kollégát 

belső-értékesítés munkakörbe
(munkavégzés helye: Szentendre)

feladatok:
- Cég meglévő és új partnereivel való kapcsolattartás a vevőközpontúság 

figyelembevételével
- megrendelések, ajánlatok, projektek feldolgozása azok megválaszolása
- értékesítési vezető közvetlen beosztottjaként a beszerzéssel, értékesítéssel 

és szállítmányozással kapcsolatos feladatok elvégzése; elemzések, kimutatások
készítése

- Aktív részvétel az értékesítésben, vevőszolgálati vezetők munkájának 
támogatása

elvárások:
- Jó szervező és áttekintő kézség
- műszaki végzettség
- Német és/vagy angol nyelv aktív ismerete
- Számítógépes ismeretek
- önálló, precíz munkavégzés
előny:
- Hasonló területen szerzett tapasztalat
- valamely vállalat irányítási rendszer ismerete
amit kínálunk:
- változatos, nemzetközi munkakörnyezet
- Fejlődési lehetőség
- versenyképes bér és juttatások

jelentkezés módja:
A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét bruttó bérigény 
feltüntetésével kérjük, küldje az info@hawle.hu e-mail címre. Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!




