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A főszerepben: 
Hernádi Judit 

Hernádi Judit az öt Oscar-
díjas film színpadi változa-
tának főszerepében:
Becéző szavak premier 
a Szentendrei Teátrumban.

12. oldal

semmelweis-díj 2019

Az egészségügyi dolgozókat
köszöntötték július 3-án, 
a Városháza dísztermében.
2019-ben a városi 
Semmelweis-díjat 
dr. Gaál Andrea fül-orr-
gégész főorvos kapta.

3. oldal

és viDéke

Magyar Örökség Díjas szentendreiek



ingatlanpályázat
szentendre város Önkormányzat pályázati felhí-
vást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok egyben történő értékesítésére:

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

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

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

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakó-
ház, 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 július 18. 9
óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell be-
nyújtani. Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely a
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
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általános segélyhívó 
112

Mentők 
104

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

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

Rendőrség 
107

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

polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, tit-
kár: Simonyi Zsolt 

szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

DMRv +36 27 511 511

elMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40

éMász hibabejelentés: 06-80-42-43-44

TiGáz +36 26 501 100  

Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198 

fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646

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

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

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
Városi Ügyfélszolgálati Iroda, Duna-korzó 25.
telefon: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig

Tourinform Szentendre +36 26 317 966  

közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Gyógyszertári ügyelet    
Szentendrei gyógyszertárak ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ 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)           
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 
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szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 
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Munkatársak: németh Erika, Széles nóra 
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lőgyakorlatok izbégen
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
tájékoztatása szerint az izbégi lőtéren
éles lőgyakorlatot tartanak július hónap-
ban 8., 9., 10-én, 15., 16., 17., 18-án, vala-
mint 22., 23., 24. és 25-én.
Ezeken a napokon a lőtér területére be-
lépni 6.00–24.00 óra között tilos és élet-
veszélyes.

úJ HelyeN 
Az eGészséGBizTosÍTási
ÜGyfélszolGálAT

Megszűnt az egészségbiztosítási ügyfélszol-
gálat a Fehérházban, szolgáltatásai július 1-
jétől a szentendrei kormányablakban
elérhetők.

Budapest Főváros Kormányhivatala jogsza-
bályváltozás miatt 2019. június 30-ával meg-
szüntette a Szentendre, Duna korzó 25. szám
alatt (Fehérház) működő egészségbiztosítási
ügyfélszolgálatot. A TAJ-kártya pótlásra és az
EU-kártya ügyintézésre 2019. július 1-jétől a

helyi kormányablakban (Szentendre, Dózsa
György út 8.) van lehetőség.

A családtámogatások (lakás- és gépkocsivá-
sárlás) igénybevételének intézésére itt teljes
körűen nem lesz lehetőség, a kérelmeket
azonban befogadják és továbbítják.
Ügyfélfogadás:
H 07:00 – 17:00
K 08:00 – 16:00
Sz 12:00 – 20:00
Cs 08:00 – 18:.00
P 08:00 – 14:00

További információ: 
kormanyhivatal.hu, tel.: 1818

köszönet a DMRv-nek
A nagy esőzések után eldugult a csatorna a Fulco deák utca végén, állt a víz a házak előtt és a
pincékben is. Bejelentésünkre a DMRV szakemberei sürgősen intézkedtek, és kitisztították a
csatornát. Munkájukat ezúton is köszönöm a Fulco deák utca lakói nevében

P. T.-né
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Július elseje a magyar egészségügy napja:
1818-ban ezen a napon született semmel-
weis ignác orvos, az „anyák megmentője”.
városunkban az egészségügyi dolgozóknak
július 3-án, a városháza dísztermében rende-
zett ünnepségen adták át a semmelweis napi
elismeréseket.

A Himnusz közös eléneklése után Verseghi-
nagy Miklós polgármester megköszönte a
SZEI dolgozóinak a mindannyiunkért végzett
áldozatos munkáját. „önök, kedves ápolók,
nővérek, asszisztensek és orvosok mindany-
nyian névtelen hősök, mint ahogy sokáig Sem-
melweis Ignác is az volt a korszellem, az
irigység, a tudatlanság miatt. Úgy gondolom,
önök, akik nap mint nap ugyanígy hitből és el-
köteleződésből dolgoznak, lehet, hogy nem
lesznek világhírű hősök, de számunkra az
életünk, egészségünk őrei, tehát azok. De ha
esetleg nem szeretnének hősök lenni, hadd
köszönjek el Pilinszky János csodálatos sorá-
val: „nem hős akarok lenni, hanem jó. … önök,
kedves egészségügyi dolgozók a JóT testesí-
tik meg számunkra: a törődést, segítséget a
bajban. Köszönet ezért ma különösen, de min-
den egyes napon is, amikor csendes, minden-
napi munkájukat végzik értünk.”
A köszöntő után Mogyorósi András, a Károli
Gáspár Egyetem Szociális és Egészségtudo-
mányi Kar dékánjának ünnepi megemléke-
zése következett, majd Elter Luca
fuvolajátékát hallgathatták meg a jelenlevők,
akit felkészítő tanára, Laárné Szaniszló éva kí-
sért zongorán.
Az ünnepség fénypontja a Semmelweis-díj át-
adása volt. Semmelweis Ignác születésének
201. évfordulóján már ötödik éve adja át Ver-
seghi-nagy Miklós polgármester a városi ki-
tüntető díjak egyikét, a Semmelweis-díjat.
Ebben az évben módosult a díjrendelet, és
már nemcsak közalkalmazott, hanem vállal-
kozó orvos is megkaphatta az elismerést.
Szentendre Város Képviselő-testülete döntése
alapján 2019-ben a Semmelweis-díjat dr. Gaál
Andrea fül-orr-gégész főorvos kapta.

Dr. Gaál Andrea 1990-ben szerzett általános
orvosi diplomát. 2010-ben audiológiából tett
szakvizsgát, azóta foglalkozik hallásvizsgálat-
tal és hallókészülék rendeléssel. Szakmai 
tudása, alapossága, megbízhatósága, teher-
bírása kimagasló. Az intézmény által rende-
zett egészségnapokon, prevenciós rendez-
vényeken mindig részt vesz. édesapja, dr. Gaál
Mihály, 1973-tól haláláig, 1990-ig a SZEI se-
bész főorvosa volt. Dr. Gaál Andrea rendkívül
energikus és határozott, betegei és kollégái is
nagyon kedvelik.

A kitüntetés átadásakor a közönség állva ün-
nepelte a doktornőt.
A Semmelweis-díj átadása után dr. Pázmány
Annamária intézményvezető értékelte az el-
múlt egy évet. Elmondta, hogy az Egészséges
Budapest Program keretében 180 millió Ft ér-
tékben folyamatban van a közbeszerzés, mely
orvosi műszerek, informatikai eszközök be-
szerzését és energetikai korszerűsítést tesz
lehetővé.  Ebből 17 millió Ft az önkormányzati

támogatás, melyet ezúton is megköszönt. Az
intézmény tavaly elnyerte a Családbarát mun-
kahely címet, ebből a forrásból többek között
iskolakezdési támogatást nyújtottak, a váró-
ban pelenkázókat, gyermek játszósarkokat
helyeztek el.  2018 októbere óta működik az
Egészségfejlesztési Iroda, azóta több egész-
ségnapot, sportnapot, lakossági és iskolai
rendezvényt is tartottak. Fontos az is, hogy a
szakrendelő betegbarát legyen, ezért a váró-
ban több helyen kézfertőtlenítő automatát he-
lyeztek el, a bejáratnál a betegek, mentősök
számára pedig betegszállító székeket raktak
ki. Végül megköszönte mindenkinek az egész
évi szakmai munkáját, s külön megköszönte
Mérges József munkáját nyugalomba vonu-
lása alkalmából, aki 2010-től 2019 áprilisáig
dolgozott a SZEI karbantartójaként és gépko-
csivezetőjeként.
2019-ben igazgatói dicséretben részesült
prof. dr. nemes György, Elsik Erika és Fodor
József.

prof. Dr. Nemes György c. egyetemi tanár, fő-
orvos 2009-tól dolgozik a szentendrei rende-
lőintézet trauma-sebészet szakrendelésen.
Korábbi munkatársai és tanítványai közül töb-
ben osztályvezető főorvosok, professzorok
lettek itthon és külföldön. Számos kitüntetés-
sel ismerék már el tevékenységét, pl. Lum-
nitzer emlékérem, Magyar Köztársasági ér-
demrend Lovagkeresztje, Batthyány–Stratt-
mann díj. Alapelve: sok munka, segítőkész
családi háttér, folyamatos önképzés, odafigye-
lés a betegekre.

elsik erika 2001-től dolgozik asszisztensként
a Tüdőgondozó Intézetben és az Allergológiai
szakrendelésen. Munkájával, a betegekkel és
a munkatársaival való viszonyával, segítő-
készségével mindkét rendelésen meg vannak
elégedve. Kommunikációs képessége kiváló,
a betegekkel figyelmes és udvarias, minden
munkatársával jó a kapcsolata. Közvetlen ter-
mészetével élen jár a csapatépítésben, mun-
katársaira pozitív hatással van.

fodor József 2011 óta dolgozik az intézmény
műszaki részlegén. Feladatköréhez a gépkocsi-
vezetés, az épületkarbantartás, a gyengeáramú
készülékek javítása, karbantartása tartozik. 
Elhívatott munkatárs, bármikor kész a segít-
ségre. Olyan ügyekben is lehet rá számítani, ami
tartozik a feladatai közé, pl. telefonközpont 
javítása, villanyszerelés, számítógépek, riasztó-
rendszer javítása. 

Az igazgató dicséretek átadása után dr. Páz-
mány Annamária köszönetet mondott az in-
tézmény műszaki csapatának – Bajczár
György műszaki vezető, Fülöp András eü.
szervező, Elter István és nagy István informa-
tikusok, Szávoy Márk közfoglalkoztatott, Láng
Vilmos és Vraskó János karbantartók – kész-
séges, önzetlen, szakszerű munkájukért, vala-
mint Lengyel Lászlónénak, a Közalkalmazotti
Tanács elnökének, illetve Vincze Lászlónak a
meghívók és emléklapok elkészítéséért.
Az ünnepség kedves pillanata volt dr. Páz-
mány Annamária köszöntése, akit kollégái ter-
jesztettek fel polgármesteri elismerésre.
Verseghi-nagy Miklós magas szintű szakmai
felkészültséggel, igényességgel és elhivatott-
sággal végzett munkája, valamint a hivatása,
kollégái, a betegek és a város iránti elkötele-
zettsége köszöneteként kiemelt elismerésben
részesítette a főigazgató asszonyt. Dr. Páz-
mány Annamária meggyőző szakmai tudása
mellett óriási munkaképességgel rendelkezik,
igazi menedzser igazgató, aki szívén-lelkén vi-
seli a SZEI és a betegek jóllétét, közszeretet-
nek örvendő, elismert városi vezető.
Az ünnepség után a SZEI ünnepélyes keretek
között együttműködési megállapodást írt alá
az Országos Gyógyszerészeti és élelmezés-
ügyi Intézettel, melynek képviseletében Tarnai
Judit főigazgató-helyettes és Zentai Andrea
főosztályvezető részt vett a díjátadón. Szán-
déknyilatkozatot írtak alá a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemmel is, melynek értelmében
a SZEI a jövőben az ápolási kar szakmai gya-
korlóhelyeként segíti az intézmény munkáját.
A Semmelweis napi ünnepség – a szokások-
hoz híven – állófogadással zárult.

Dr. Gaál Andrea kapta a semmelweis-díjat
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Az alábbiakban az MTA-ban rendezett díj-
átadó ünnepségen elhangzott méltatásokat 
olvashatják. következő lapszámunkban 
folytatjuk díjazottjainkról szóló írásainkat.

szvorák katalin Magyar 
Örökség-díjához

népdalénekes előadóművészeinknek általá-
ban a hangjukat, a torkukban zengő organont,
előadásmódjukat szoktuk dicsérni, holott jó
esetben nemcsak „hangművészek”, nemcsak
előadók ők, hanem alkotók is: ahogy előadá-
saikban az előadott dalokat egymás mellé he-
lyezik, hangjuk modulálásával jelentésben és
jelentőségben megemelik vagy hátrább sorol-
ják őket, a motívumaikat ellenpontrendszerbe
szervezik, az maga is alkotás.
S erre a sajátos alkotásmódra éppen jelen ün-
nepeltünk, Szvorák Katalin nemrég megjelent,
Hazagondolás című lemezét hallgatva esz-
méltem rá: ahogyan énekművészünk a palóc
nédalok s népmesék egymásutánját megkom-
ponálja, az, ha távolról is, engem az egykori
Lönnrot Illés Kalevalájának születésmódjára
emlékeztetet. A „finn Homérosz” is úgy fogta
új kompzícióba az addig külön-külön létező
népdalokat, hősénekeket, teremtésmítoszo-
kat, hogy azok végül  egységes történetet és
világképet rajzoltak ki. Magam is Palócország
szülöttje lévén, többnyire otthonról ismerem
Szvorák Kati repertoárját, de az ő kompozíció-
jában az ismert palóc opusok is egészen új je-
lentéseket képesek sugallni.
Csakhogy az ő „Kalevalájában” a dalos Vejne-
möjnen is ő, s a folklóranyagot összeállító
Lönnrot Illés is.
Elismerem, magas hangfekvésben kezdtem a
laudációmat, de ha a Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas Szvorák Katalinról hitelesen aka-
runk szólni, már nem adhatjuk alább a
felsőfoknál. Pedig valamikor, természetesen,
ő is volt pályakezdő.
Az 1970-es évek elején-közepén mint fiatal,
pinci-losonci-füleki  leányzó, magnóval a há-

tizsákjában, biciklin járta be a nógrádi-gömöri
palócság tájait, s a palóc népi énekeseket, nó-
tafákat hallgatva lassan ő maga is énekessé
cseperedett. 
Azóta sok víz lefolyt a Sajón és a Rimán, de
még a Losonc mellett folydogáló Kriván-pata-
kon is, s a pinci-losonci-füleki leányból or-
szágos hírű-jelentőségű népdalénekes, Palóc-
ország énekes nagykövete, messzehangzó
népi organonja lett.
Szvorák Katalin a dalaiban, gyűjtéseiben, le-
mezein visszavarázsolja gyermek- és ifjúkora
Görbeországát (Mikszáth nevezte így a paló-
cok hegyes-dombos tájait), torkának csodás
hangszerével azok számára is megszólaltatja
az ennek az immár térben s időben is távoli vi-
lágnak a sajátos zenéjét, költészetét, nyelvét,
akik nem ott születtek. énekeiből, meséiből
árad a  szülőföld szeretete, a gyökerek ereje,
a gyermekkor törölhetetlensége, a juhász
ősök szabadságélménye, csillagokat fürkésző
bölcsessége, a nógrádi-gömöri lankák hangu-
lata, s így végül az egész életmű egyetlen jól
komponált, nagy erejű vallomás, szeretet-üze-
net a palócokról a palócoknak, az egyetemes
magyarságnak, sőt a nagyvilágnak.
Igen, nem túlzok, a nagyvilágnak is, hisz Szvo-
rák Katalin pályájának elmúlt negyven éve
alatt negyvenöt országban koncertezett, éne-
kelt, több nyelven is, terjesztette a magyar
tájak és az egész Kárpát-medence népeinek
dalait, kultúráját.
Az emberiség szellemi örökségének az a
része, amelyet mindközönségesen népkölté-
szetnek nevezünk, már rég testes kötetekbe
van gyűjtve, s ezek a kötetek könyvespolcain-
kon Homérosz, Dante és Goethe művei mellett
foglalnak helyet, de hogy immár a lelkünkben
is a nagy klasszikusaink mellett állnak, az
Szvorák Katalinnak s a hozzá hasonló formá-
tumú előadó-alkotó művészeknek köszönhető.
S befejezésül az átfogó aperçu-n belül még
egy lelkesítő észrevétel: ha az utóbbi időben
a magyar kulturális érdeklődés a korábbi kizá-
rólagos Erdély-kultusztól kicsit a Hamvas Béla
által „északi Géniusznak” nevezett felvidéki
szellemiség felé fordult, az részben (azaz más

összetevők mellett) Szvorák Katalin tevékeny-
ségének is köszönhető.
Amint látjuk, bőségesen van mit köszönnünk
Szvorák Katalinnak. S én azt a felemelő gesz-
tust is ezen egyetemes köszönet részeként ér-
tékelem, amellyel a Magyar örökség és Európa
Egyesület Magyar örökség-díjban részesíti ün-
nepeltünket. és természetesen, úgy is, mint
Szvorák Kati földije és tevékenységének
őszinte tisztelője, szívből gratulálok a mű-
vésznő szép és megérdemelt legújabb díjához.

TőZSéR áRPáD

Magyar Örökség-díj nyolc 
katolikus gimnáziumnak

nyolc katolikus gimnázium dicséretét mon-
dom: két piarista, két ferences, két bencés 
iskola, valamint az iskolanővérek két gimná-
ziumának dicséretét. 
néhány tény: 
1948: valamennyi egyházi fenntartású iskolát
államosítják. 
1950: megegyezés a magyar állam és a ma-
gyar Katolikus egyház (éppen szabadlábon
lévő képviselői) között: valamennyi szerzetes-
rendet feloszlatják, négyet – megzsugorítva –
meghagynak, és nyolc gimnázium (és hat di-
ákotthon) vezetését lehetővé teszik. 
A háttértárgyalások elemzése a történészek
feladata. Az iskolák megindítása nem volt egy-
szerű. A ferencesek két rendtartománya közül
a mariánusoknak volt iskolájuk, a kapisztránu-
soknak nem. Az esztergomi iskolát – amely a
mariána provincia iskolája volt – a kapisztrá-
nusok működtethették. Szentendrén egy volt
csendőrlaktanyából alakíthattak ki iskolaépü-
letet és indíthattak iskolát a semmiből. 
Az iskolanővérek a Knézich utcai épületben –
amely az Isteni Szeretet Leányai iskolája volt
– indíthatták meg a Patrona Hungariae Leány-
gimnázimot és Diákotthont. A piarista rend
Duna-parti iskolaépületébe az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karát költöztették1953-ban – a piaristák a

Magyar Örökség Díjat vehetett át június 22-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében több szentendrei művész és intézmény. szvorák
katalin kossuth- és liszt-díjas népdalénekes, előadóművész, a vujicsics együttes több évtizedes délszláv népzenei hagyományőrző tevé-
kenységéért, valamint nyolc katolikus gimnázium között a szentendrei ferences Gimnázium is Magyar Örökség Díjat kapott, keresztény ér-
tékmentő szolgálatáért. A díjat a szentendrei iskola nevében Bécser péter Róbert ferences szerzetes, a gimnázium igazgatója vette át. A
szentendrei szabadtéri Néprajzi Múzeum nevében dr. Cseri Miklós, az intézmény igazgatója volt jelen az ünnepségen. A díjazottak elismert
tevékenysége bekerült a „Magyarság láthatatlan szellemi Múzeumába”, és nevüket bejegyezték az Aranykönyvbe.  

Magyar Örökség Díjas szentendreiek

köszöntő a városházán
Magyar örökség-díjasainkat pezsgős koc-
cintással, ünnepi ebéddel fogadta a Város-
házán, július 5-én Verseghi-nagy Miklós
polgármester és Gyürk Dorottya alpolgár-
mester. A rangos kitüntetésekhez járó gra-
tulációkat nagyon jó hangulatú, baráti
beszélgetés követte.
A képen: dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója,
Gyürk Dorottya alpolgármester, Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, Szvorák Katalin előadóművész, 
a Vujicsics együttes tagjai: Szendrődi Ferenc, 
Borbély Mihály, Eredics Kálmán, Brczán Miroszláv 
és Eredics Gábor.
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számtalan rangos szakmai díj után idén júni-
usban a Nemzetközi visegrád-díjat és a Ma-
gyar Örökség Díjat is elnyerte a szentendrei
szabadtéri Néprajzi Múzeum. Dr. Cseri Mik-
lós főigazgatóval beszélgettünk a skanzen
múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

• A sokadik díj elnyerése is ugyanolyan öröm
és büszkeség, mint a legelsők?
Minden díj más emóciókat hoz ki az ember-
ből. A Visegrád-díj azért fontos, mert nem-
zetközi színtéren ismeri el a Skanzen tevé-
kenységét még akkor is, ha a visegrádi négy
országra vonatkozik. Tapasztalható most az
európai skanzenológiában egyfajta kettévá-
lás: leszakadás vagy előrehaladás, amiben mi
a pozitív, a jó oldalon maradhattunk, míg ez a
többi kelet-európai államra nem mindig mond-
ható el. A paradigmaváltást, a szemléletvál-
tást, az újfajta irányzatokhoz kapcsolódást
pont időben sikerült meglépni, így a „nagyok”
– a hollandok, svédek, dánok, angolok – mellé
csatlakozhattunk. Ha most megkérdezzük a
szakembereket, hogy soroljanak fel 5 európai,
rangos skanzent, Szent-endrét nem hagyják ki
belőle. A díj ennek és a hazai megbecsülés el-

ismerése. Tavaly indítottunk egy felhívást a
kelet-európai skanzenek felé, hogy fűzzük
szorosabbra az együttműködésünket, és a ko-
operációban az előbb említett lemaradást pó-
toljuk. A kelet-európai szakemberek ugyanis
semmivel sem rosszabbak, csak a szemléle-
ten kell bizonyos kérdésekben változtatni. A
kelet-európai skanzenjeink megmaradtak
népi-nemzeti, romantikus háttérként, ahol tán-
colnak, énekelnek, kézműveskednek. Minden
olyan kérdés, ami problematikusabb lehet: a
parasztság felszámolása, zsidókérdés, német
kitelepítés, malenkij robot – azokról nem be-
szélünk, nemzetiségi kérdés nincs ezekben az
országokban. Ezért tartom fontosnak a nem-
zetközi Visegrád-díjat. 

• Miért fontos a Magyar Örökség Díj?
A Magyar örökség Díjat a Prima Primissima
Díj nagyságrendjével egyenrangúnak tekin-
tem, mert olyan elismerés, ami végre nagy 
nyilvánosság előtt is jutalmazza azt a fajta ér-
tékmentő és átörökítő tevékenységünket, amit
végeztünk az elmúlt évtizedekben. A szemlé-
letváltás 2001-2002-ben történt nálunk, mert
a millenniumi ünnepségek környékén érez-

hető volt egy kicsike csömör, amikor külsősé-
geiben rengeteg helyen megjelent a népi kul-
túra. Egymást érték a zászlóavatások,
kopjafa-állítások, ünnepségek néptáncegyüt-
tesekkel. Mi a rákövetkező évben 35 ezer lá-
togatót vesztettünk. Az embereknek elege
lett, telítődtek. Ez a fajta elbillenése a nép-
nemzeti karakterjegyeknek, szimbólumoknak,
bumeráng-effektust hozott, a Skanzennek
visszaesést. Ki kellett másznunk a gödörből.
Ekkor fogalmaztuk meg, hogy a Skanzen le-
gyen a hagyomány élménye, a hasznosítható
tudás helye, ahol az emberek jól érzik magu-
kat. Szépen lassan ez oda fejlődött, hogy az
utóbbi négy-öt évben már azt a folyamatot ér-
zékeljük, hogy nem elsősorban a tárgyi-szel-
lemi tudás begyűjtésével foglalkozunk, hanem
az egykori tudás visszaadásával. Egyre na-
gyobb az igény a közösségek részéről, hogy
„visszatanítsuk” őket.

• A skanzenben most már az oktatóközpont
küldetés dominánsabb, mint a múzeumi? 
nem! De a Skanzen ma már egy több lábon
álló tröszt. 

Folytatás a 6. oldalon
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Örökségőrzés és tudásátadás a skanzenben

Mikszáth téren a feloszlatott Sacré Coeur nő-
vérek épületében rendezhették be az iskolát
és rendházat.
Ellenszélben működtek az iskolák. Anyagi hát-
terük minimális volt. A nyugati testvér-rendek,
illetve segélyszervezetek támogatása nélkül
lehetetlen volt a fenntartásuk. Ún. „államse-
gélyt” kaptak a rendek a tanárok után, aminek
az összege egy átlagos fizetés töredéke volt
csupán. Az épületek fenntartására kiutalt
pénz pedig nagyjából az éves kréta-szükség-
let fedezésére volt elegendő. 
Mégis minden ellenszél, megszorítás, megfi-
gyelés ellenére ezek az iskolák az akkori Ma-
gyarország legszabadabb iskolái voltak.
Szigorú fegyelemmel, elkötelezett tanárokkal,
akik számára fontosabb volt a nevelés, mint a
tanítás. Akik korszerű tudást közvetítettek, s
közben közösséget formáltak. A szerzetesta-
nárok a maguk közösségének karizmájával
voltak jelen az iskolában, és közvetítettek kul-
túrát, tudományt, hitet, emberséget, magyar-
ságot és kereszténységet. 
Voltak ellenségei ezeknek az iskoláknak, de
sokkal többen voltak, akik segíteni próbáltak.
Egy érdekes egyházi iskolás öregdiák háló
adott sokaknak biztonságot a továbbtanulás-
ban, az elhelyezkedésben is. De mindennél
fontosabb volt az a mélységes összetartozás
érzése, amely a legnehezebb élethelyzetekben
is segítette a megmaradást. 
A megegyezés értelmében ezek az iskolák is
az állami tanterv szerint működtek, a marxista
szellemiségű állami tankönyveket használták,
de éltek azzal a lehetőséggel, hogy a keresz-
tény szemléletet is közvetítsék, nem ritkán kri-
tikus éllel. Minden ideológiai diktatúra ellenére
ezek az iskolák, köszönhetően a tanárok mű-
veltségének és bátorságának, a kritikus gon-
dolkodás, a „másként-gondolkodás” szigetei
voltak. 
Mit adtak ezek az iskolák?  
Pietats et litterae: keresztény szellemiséget és

a tudományok szeretetét. Ora et labora: Imád-
ság és munka – a pontos, elkötelezett munka,
a tevékenység és  a szemlélődés, az akció és
kontempláció együvé tartozásának tudatát;
Pax et bonum: a jóra törekvést, a békesség
szolgálatát; Ut vitam habeant: a valóság, az
élet szolgálatát. 
A diktatúra évtizedeiben sokak számára me-
nedék volt az egyházi iskola. Sokaknak irigyelt
hely, ahol – úgy gondolták – majd embert fa-
ragnak a faragatlan, nehezen nevelhető gye-
rekből. Sokan úgy gondolták: ott majd hívővé
válik a gyermek. 
Furcsa elképzelésekkel is találkozhattunk: ott
mindenkiből pap lesz… Formálódtak, hála Is-
tennek, papi hivatások is. Vagy: Olyan jó isko-
lák, hogy még prominens pártfunkcionáriusok
is oda járatják a gyerekeiket. nem igaz. Legen-
dák képződtek az iskolák körül. 
Az elvárások és a valóság, az óhajok és a le-
hetőségek nem voltak mindig egybehangzók.
A nem egyházi iskolák tanárai nem ritkán só-
várogva nézték – általában tisztes távolból –
ezeket az iskolákat. Az állami hatóságok „vi-
gyázó szemüket” rajta tartották a diákokon,
tanárokon. Bőséges feljegyzéseket találhat-
nak az állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában a mindennapok után érdeklődő
kutatók. 
Az egyházi iskolák diákjainak továbbtanulása
nem volt könnyű. Bár a tanulmányi versenye-
ken mindig lehetett találkozni kiemelkedő
teljesítményű egyházi iskolásokkal, az egye-
temi-főiskolai felvételi statisztikák világosan
mutatják, hogy lényegesen kevesebben jutot-
tak be egyetemre, főiskolára közvetlenül érett-
ségi után a sikeres felvételi vizsgát tett
egyházi iskolás diákok, mint az állami iskolák-
ból jelentkezők. 
A szerzetestanárok nagy többsége sosem
számolta az időt és az energiát: teljes odaa-
dással szolgálták a diákokat. S egy olyan kor-
szakban, amikor az egyházak – kalitkába

szorítva – nem foglalkozhattak az ifjúsággal,
az egyházi iskolák színjátszó körei, énekkarai,
sportkörei, versenyei, a nyáridőben szervezett
gyalogtúrái, vízitúrái, kirándulásai igazi él-
ményt jelentettek diáknak, tanárnak egyaránt.
A kötelező tanítási órák mellett a számtalan
szakkör, külön foglalkozás olyan távlatokat
nyitott meg az érdeklődőknek, ami az ország-
ban nagyon keveseknek adatott meg. 
Hadd legyek szubjektív: magam is pannon-
halmi diák voltam, hatvan évvel ezelőtt érett-
ségiztünk. Akkor, diákként nem voltunk
tudatában, hogy amikor megkezdtük az első
osztályt, az újra-indulás óta csak öt év telt el.
nem tudtunk azokról a terhekről, amelyeket
tanárainknak, rendi vezetőinknek hordozni
kellett. 
Tíz évig – a rendszerváltozás hajnaláig – igaz-
gatója lehettem annak az iskolának, amelynek
korábban diákja voltam. Megtapasztaltam,
hogy mit jelent szembe úszni az árral. Meggyő-
ződésem, hogy megérte.  Akkor – diákként,
majd tanárként, később igazgatóként – nem
sejtettem, hogy történelmi idők tanúja vagyok. 
Legyenek áldottak a hősök – mert hősök vol-
tak –, akik 1950-ben vállalták, hogy korlátok
között, de mégis elkötelezetten és belső sza-
badsággal szolgálják a katolikus szellemű ne-
velés és oktatás ügyét. Az ő vállukra állva
nőhettek magasabbra az utódok. Legyenek ál-
dottak a szülők, akik – sokszor hátrányokat is
szenvedve, komoly áldozatokat vállalva – bát-
rak voltak, és gyermeküket egyházi iskolába
íratták. Köszönet mindenkinek, akik nyíltan
(nem kevesen titokban) segítették, hogy mű-
ködni tudjanak ezek az iskolák. 
S végül köszönet a mostani elismerésért: kö-
szönet, hogy iskoláinkat a „Magyar örökség”
díjra méltatták. 

DR. KORZEnSZKy RICHáRD OSB
EMERITUS PERJEL

TIHAnyI BEnCéS APáTSáG
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Folytatás az 5. oldalról

Az oktatás fontos, karakteres szempont, de
minden egyes külön láb azért van, hogy a
Skanzen mint múzeum társadalmi presztízsét,
beágyazottságát erősítse. Az oktatás az
egyik. A Skanzen az egyetlen felnőttoktatási
akkreditációval rendelkező múzeum az or-
szágban. Vannak próbálkozások másoknál is,
de nem tudják időről-időre megújítani a prog-
ramjukat. Jelenleg mintegy 15-17 akkreditált
képzésünk van. A legjelentősebb ezek közül a
120 órás vezetőképző, amit egy, a kulturális
tárca által kiadott rendelet is támogat. Magya-
rul, aki ma múzeumigazgató szeretne lenni, el
kell végeznie a Skanzen vezetőképzőjét, ami
egy nagyon komoly társadalmi presztízst je-
lent. De oktatunk tájházat fenntartókat, szel-
lemi örökséggel foglalkozókat, a tárgyi vagy
épített örökségre vonatkozó tematikákat is.
Ma már az intézmény önmagában nem adná
azt az erőt, ami a kezdetekben volt. Mi a folya-
matos bővülés állapotában vagyunk. Ez nem
véletlen, ez a stratégiánk. Mind a szellemi
örökség, mind a tárgyi örökség, a tájházak,
épített örökség, közösségépítés vagy éppen
az oktatás révén „érintő köröket” rakunk a
Skanzen köré, és egyre szélesebb ez a bázis,
amire támaszkodhatunk.

• Hányféle oktatás zajlik itt?
Jelenleg van egy nagy uniós projektünk, a
Cselekvő Közösségek, amivel több ezer tele-
pülést tudunk elérni. Koordinátoraink a múze-
umi fejlesztés területén tizenkilenc megyében
tevékenykednek. Tanfolyamainkat több ezer
településen végezték el. Engem ki szoktak ne-
vetni – bár egyre kevésbé –, mert van egy
álmom: a Skanzenhez tartozó öt-hat kérdés-
körben készség szinten terjedjen el a tudás az
országban. Bárhol, a legkisebb településen, a
legnagyobb családban, ha valakinek gondja
van, keresse a Skanzent a kérdéseivel, mert
ott majd megtalálja választ. Majd ott meg-
mondják, ott segítenek. Megmondják, hogyan
kell a házat rendbe rakni, hogyan kell egy régi
szokást feleleveníteni, hogyan kell egy közös-
séget összehozni és fejleszteni. A vízió erről
szól, hogy minél nagyobb és szélesebb hálót
fonjunk magunk köré.

• ez a misszió már a közművelődési, közok-
tatási feladatkörön is túlmegy…
én ezt vállalom. A Skanzen tudományos kuta-
tói és oktatóközpont – ez az alap, hiszen min-
den tudást, amit átadunk, ebből az alapból
merítjük. Erre rakódnak rá azok a feladatok,
amit hívhatunk akár közművelődésnek, közok-
tatásnak, közösségépítésnek, ha kell, társa-
dalmi érzékenyítésnek.

• A következő álom, az erdélyi tájegység épí-
tése milyen fázisban van?
Az építkezés két fontos egységből áll össze:
az egyik az ifjúsági szálláshely – ez már elké-
szült, 36 szobával. Ennek segítségével itt,
helyben tudunk szállást adni táborozóinknak,
a kirándulóknak. A Dunakanyarban közel-távol
nincs két busznyi gyereket elszállásolni képes
hely. nekünk van. Már most látjuk, mekkora az
igény rá, egészen szeptemberig szólnak a fog-
lalások. Május végétől, az érettségi kezdetétől
júniusig, az évzáróig mintegy 60 ezer diák
özönlik hozzánk.

• ezt már a skanzen „turisztikai lábának” 
nevezhetjük.
A tavalyi fejlesztések következtében ez való-
ban igaz. Megnyitottuk a Vigadó épületét, ami
bálok és nagyrendezvények megrendezésére
alkalmas, ahol egy időben 800 ember tud he-
lyet foglalni, étkezni. Tavaly például 52 eskü-
vőnk volt. Az infrastrukturális oldala tehát már
megvan annak a várhatóan megnövekedő lá-
togatóközönségnek, ami majd az Erdély táj-
egységbe jön. Ez megint szemléleti kérdés:
először az infrastruktúrát építjük meg, ami
majd a tartalomszolgáltatáshoz biztosítja a
hátteret.
Ha most kinézünk az ablakon, látjuk, hogy az
új tájegységben a nyárádgálfalvi templom
falai már embermagasságban állnak, augusz-
tusra már a tornya is látszani fog szépen. A
gyimesi házunk, a szász épületünk, a homoró-
dalmási épületeink sorra jönnek ki a földből.
Az épületek kétharmadát már 2020-ra meg
tudjuk építeni. 2022. első félévében, május
környékén nyitjuk meg ezt a tájegységet.

• Ha összegezzük az eltelt évtizedeket, 1967
óta hány négyzetméterrel bővült a skanzen?
Amikor kisajátították a Sztaravoda-völgyi te-
rületet, akkor ez 46 hektár volt. Főigazgatósá-
gom alatt vettünk hozzá mintegy 10 hektárnyi
területet, most pedig 15-öt, tehát már több
mint 70 hektár a területe. Majd akkora, mint a
Margitsziget.                      
nagyon komoly logisztikai feladatot jelent,
hogy a terület az út két oldalán helyezkedik el,
mert meg kell oldanunk, hogy amikor a láto-
gató ideérkezik, az út alatt, egy alagúton át kö-
zelíthesse meg az Erdély tájegységet. 

• Ha már a logisztikánál tartunk: milyen meg-
oldásokat találtak az ideérkezők közlekedési
gondjaira?
A közlekedés örök neuralgikus pont. Sajnos a
közösségi közlekedés nem képes, vagy nem
akarja ezt a problémát megoldani. A látogató-
kon kívül a múzeum megnövekedett létszáma
is indokolná a változást: most már 407 dolgo-

zónk van. Munkarendjükhöz nem alkalmazko-
dik a tömegközlekedési menetrend. Az ünne-
pekre: húsvétra, pünkösdre, Szent Márton
napra sem kapunk megerősített járatokat, ez-
által az emberek leszoknak a tömegközleke-
dési eszközök használatáról, mindenki
autóval jön, beáll a 11-es út, a Sztaravodai út,
és nő a feszültség. Mi nyitottak lennénk a
megoldásra. Elképzelhető, hogy a jövőben mi
magunk fogunk üzemeltetni egy-két buszt,
ami a HéV-től vagy Budapestről kihozza a ven-
dégeket. Meredeken emelkedik a csoportos
látogatóink száma, akik foglalkozásokat is
kérnek, sőt ezek 50%-a étkezést is kér, így las-
san kiszolgáló „gyárrá” alakulunk. Ahhoz,
hogy ezt működtethessük, a közlekedést is
optimalizálnunk kell.

• „Házon belül” is több alternatíva van a nagy
terület bejárására...
A Skanzenben a vonat viszi a prímet, de van-
nak egyéb közlekedési eszközeink: kerékpár,
kis szekerek, lovaskocsi, roller és még sok
másban is gondolkodunk. Munkatársaink
elektromos kisautóval járnak a területen.

• Az erdély tájegység megépülése után mi-
lyen új tervek jönnek? 
A legfontosabb kihívás ennek a hatalmas, új
kiállítási egységnek a beüzemelése. Kalkulá-
cióink szerint 60-80 ezer látogatóval lesz
több, ugyanis új tájegységünk terveink szerint
be fog kerülni abba a kormányprogramba,
amely szerint a diákoknak legalább egyszer
ide el kell jönniük. Ilyen koncentrációja
ugyanis az erdélyi hagyományoknak már nem
nagyon van, odaát sem. Az új tájegység min-
denképpen a fiatalság okulására szolgál majd. 
Új feladataink, melyeken már elkezdtünk dol-
gozni: a tengeren túli diaszpóra magyarságá-
nak bemutatása, és újabb kutatásokat
végzünk a Kárpát-medencén kívüli magyar-
ságról. Zajlik a 20. századi épületegyüttesek
gyűjtése, azaz a típusházak, víkendházak is itt
lesznek a Skanzenben. Dédelgetett vágyunk
még a történeti tájegység megépítése, ami 
a 10-11. század közötti falusi építészetet 
mutatja be. Az elmúlt húsz év rendkívül meg-
erősödött építkezési tevékenységének kö-
szönhetően igen komoly települési ásatások
zajlottak le, melyekből töméntelen mennyi-
ségű, használható adat született. Ezekből már
nagyon szépen lehet rekonstruálni, hogyan
éltek eleink a 10-11. században.
Két hónapja a Debreceni Egyetem Bölcsész-
kara kihelyezett tanszéket hozott létre itt „Al-
kalmazott muzeológiai tanulmányok” néven,
mely MA majd BA szintű képzéssel segíti a
hazai muzeológus utánpótlás kialakítását,
szemléletformálását.  

• Ha egy-két mondatban kellene megfogal-
mazni, mit jelent Önnek szentendre, mit vá-
laszolna?
nekem a Skanzen az élethivatáson kívül olyan
adomány, ami csak szerencsés csillagzat alatt
fordulhat elő. Ebből élek, ezt szeretem, ez szó-
rakoztat, ez okoz sikerélményt, ez okozza azt
a flow-élményt, katarzist, ami egy ember szá-
mára rendkívül fontos. Szentendre pedig az a
kicsi város, ami az én életstílusomnak legjob-
ban megfelel. Egyszerre érzem magam jól a
városban és a város határában, ebben az in-
tézményben, a múzeumban. 
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szentendre város képviselő-testülete 
kucsera ferenc halálának 100. évfordulója
alkalmából az idei évet emlékévvé nyilvání-
totta, és a fiatal káplán halálának napját, jú-
nius 25-ét mindenkori kucsera Nappá,
amikor városi szinten is megemlékezünk
róla. szentendre város Önkormányzata és a
keresztelő szent János plébánia több ese-
ményt is szervezett erre a napra. 

A Kucsera Emlékévben számos emlékező
program, esemény zajlott eddig: Az én hősöm
rajzverseny a Szentendre Barátai Egyesület
szervezésében, tudományos kerekasztal be-
szélgetés a Keresztelő Szent János Plébánia
kezdeményezésére, film készül az életéről, és
júniusban biciklis, gyalogos, buszos zarándok-
lat indult Lévára, szülőhelyére, ahol misével
emlékeztek meg a káplánról. Kucsera éle-
tének helyszíneit városszerte táblák mutatják
be, és e stációkon vezetett séták keretében 
ismerhetjük meg életét. A Kucsera-nap ünnep-
ségsorozata is a Tourinform Iroda Kucsera-sé-
tájával indult.

A városi megemlékezés a Duna korzón, a
nemrég felújított Kucsera-keresztnél kezdő-
dött, de a rekkenő hőség elől árnyékot ke-
resve, pár méterrel arrébb, Farkas ádám
Köszöntő szobrához húzódtak az ünneplők.
épp arra a helyszínre, ahol száz évvel ezelőtt
Kucsera Ferenc a vörösterror áldozata lett.
A szobornál mobil kiállítás nyílt az ünnepség-
gel egyidőben Krizbai Gergely KRIZBO képző-
művész képeiből a Szentendre Barátai
Egyesület szervezésében.

Ünnepi köszöntőjében Verseghi-nagy Miklós,
Szentendre polgármestere így fogalmazott:
„Egy város életében sokféle mérföldkő létezik:
kiemelkedő teljesítmények és kiemelkedő
események, amelyeket kiemelkedő emberek
hoznak létre. Kucsera Ferenc káplán, a kom-
munista terror áldozata, aki a lehető legtöbbet,
az életét adta egy másik ember védelmében,
egy ilyen kiemelkedő, kivételes ember Szent-
endrén. Egy hős, akiről sokáig hallgattak, egy
hős, akiről sokan nem tudtak, egy olyan csen-
des hős, aki miatt ma, illetve az idei év folya-
mán sokszor-sokat beszélünk, mert
beszélnünk kell.
Beszélnünk kell, és emlékeznünk kell az ilyen
nagyszerű emberekre, mint Kucsera Ferenc,

és nem csak azért, mert mártírhalált halt, nem
csak azért, mert mindez 100 éve történt,
hanem azért, mert a mai kornak, a mai fiata-
loknak példaképre van szüksége. Egyenes, be-
csületes, az egyetemes értékekkel tisztában
levő, és azokat védő, bátor emberekre, akikre
felnézhetnek, akiket követhetnek, követni
akarnak. Ma szerencsére nem olyan időket
élünk, hogy bárkinek az életét kelljen áldozni
az általa szentnek hitt értékekért, de kiállni –
bizony – kell, egyértelműen és megingathatat-
lanul.
Kucsera Ferenc 100 évvel ezelőtt talán nem is
gondolta, milyen messzeható cselekedet lesz
az ő önfeláldozó tette. Azt, hogy a történelem
részei vagyunk, mindig csak retrospektívan is-
merjük fel, neki ez a visszatekintés nem ada-
tott meg, de a jövőbelátás képessége talán
mégis. ” 

A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott
Bozó Tibor dandártábornok: „Emlékezni és ta-
nulni jöttünk. A mai fiataloknak tanulniuk kell
Kucsera Ferenc példájából, hogy ne történjen
meg soha többé ilyen eset. A 20. század a ma-
gyar mártírok tárháza volt. 1914-től egészen
1990-ig sok ember adta életét és vérét Ma-
gyarországért. Katonák, gyerekek, felnőttek.
és nemcsak a csatatereken. Amikor beszé-
demre készültem, olvastam kritikaként, még
1939-ből, hogy Szentendre nagyon gyorsan fe-
lejt: ’A nagy háborúk halottait eltemették, de
nem állítottak emléket, nem emlékeznek meg
a hősökről.’ Erre Szentendre rácáfolt, hiszen
nagyon szépen emlékezünk, közösen, mind-
annyian katona- és civil hőseinkről. Gyönyörű
az I. világháborús emlékmű, amit Hősök nap-
ján avattunk, emlékeztünk családtagokra és
katonákra. S ugyanígy emlékezünk most Ku-
csera Ferencre.”
Az emlékév kapcsán Kucsera Ferenc életét
feltáró kutatást végzett a Ferenczy Múzeumi
Centrum munkatársa, Tyekvicska árpád törté-
nész, aki az ünnepségen összefoglalta a fiatal
káplán életrajzát: „Egyenes úton nem fogunk
eltévedni! – olvashatjuk egy helyen Kucsera
Ferenc napi jegyzeteiben. Lehet-e tisztábban
megfogalmazni egy életprogramot, mint azt
az akkor 24 éves, fiatal káplán tette? Az egye-
nes úton nem tévedsz el – üzeni nekünk 100
év távlatából, arra figyelmeztetve, hogy utunk
megválasztása rajtunk múlik, a felelősség a
miénk.

Az élet nagy mondatait olykor kicsiny dolgok
szülik. Az ifjú káplán azt nyugtázta így, hogy
megszabadult a hazugság általa „rettenetes
szégyennek” nevezett bűnétől, mert nem
adott hamis igazolást az iskolai órákról ellógó
– és hozzá meglepő bizalommal forduló – ta-
nítványainak, akik azután a Dunába fordultak
csónakjukkal.
A hétköznapi döntések, ha azok az egyenes
úthoz igazodnak, megóvnak bennünket a „ret-
tenetes szégyentől”, s ha a kényelem vagy a
rövidebb elérés reményében letérünk róla,
sokszor rossz úton járunk. Ez tán a legfőbb
üzenete annak a fiatal életútnak, amelyre a
mai napon, halálának helyszínén és az emlé-
két hirdető kereszt előtt, emlékezni gyűltünk
össze.
Kucsera Ferenc mártíromsága Szentendre és
az egész magyarság egyik legmegrázóbb ál-
dozata. Mert őt nem a helyzet adta véletlen,
vagy egy hirtelen felhorgadt gyilkos indulat
ölte meg. Sorsának tragikus íve van. Tettes és
áldozat ilyen egyértelmű viszonyára csak
klasszikus drámákban találunk példát.
Megjelölt volt a halálra. Már 1918 decemberé-
től az volt.”

Az ünnepségen elhangzott köszöntő szavakat
Tímár Sára Junior Prima-díjas népi énekmű-
vész gyönyörű dalai tették még felemelőbbé.

Az eseménysort koszorúzás zárta a Kucsera
emlékkeresztnél.

A kegyelet virágait helyezte el:
• Szentendre Város önkormányzata nevében
Verseghi-nagy Miklós polgármester és dr. Ge-
rendás Gábor jegyző;
• a FIDESZ Magyar Polgári Párt Szentendrei
tagozata nevében Gyürk Dorottya, a Fidesz
helyi elnöke, alpolgármester és Drong György;
• a Szentendrei Fidelitas nevében Balla Ka-
milla elnök,
• a Kossuth Lajos nyugdíjas Klub nevében
Horváth Jenőné elnök és Babinetz János,
• a Szentendre Barátai Egyesület nevében
Benes Edvard elnök és Dudás-Urbán Krisztina;
a Szentendre Gyökerei Baráti Egyesület nevé-
ben Boda Anikó elnök, képviselő és Misek Er-
zsébet;
• a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakgimnázium Szakközépiskola nevében
énekes Rita igazgató és Lukácsné németh
Klára igazgatóhelyettes;
• a Szentendre nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete nevében nyitrai Zsuzsanna és Kál-
lay Péter, Szentendre korábbi polgármestere,
az Offline Center nevében Móricz János,

Folytatás a 8. oldalon

kucsera ferencre emlékeztünk szentendrén
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Folytatás a 7. oldalról

• a 902. sz. Kucsera Ferenc Cserkészcsapat
nevében Balogh Gergely és Petró Csaba;
• a Lévai Szent László Kör tagjai.
Az ünnepi program hagyományosan a 
Himnusszal kezdődött és a Szózattal zárult.
Közreműködött az MHAA katonazenekara, 
vezényelt Tamáska-Varga Eörs százados.
Az eseményen a város képviselői, az egyesü-
letek vezetői, Blanckenstein György plébános,
a katolikus közösség eseményeinek fő szer-
vezője, sok-sok szentendrei és Kucsera szü-
lővárosából a Lévai Szent László Kör tagjai
vettek részt.
A Kucsera Emléknap a város szervezte ünnepi
programmal nem ért véget.
A Keresztelő Szent János Plébánia szervezé-
sében szintén ezen a napon avatták fel dr. Ku-
csera Ferenc emléktábláját a Kolping háznál,
majd szentmisét celebrált dr. Cserháti Ferenc

püspök a Péter-Pál templomban. A mise dísz-
vendége Soltész Miklós, az EMMI egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-

kért felelős államtitkára volt. A mise után a
gyülekezet körmenetben zarándokolt Kucsera
Ferenc idén felújított sírjához a Kálvárián.
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A szentendre Barátai egyesület szervezésében
kerékpáros zarándoklat indult június végén lé-
vára, szentendre mártír káplánjának szülőváro-
sába. Móricz Jánost, az egyesület egyik
alapítóját kérdeztük.

A kerékpáros zarándoklat előtt ellátogattatok a
helyszínre. kikkel találkoztatok?
Több alkalommal is jártunk Léván a kerékpáros
zarándoklatot megelőzően. Első alkalommal így
találkoztunk Vincze Lászlóval, a lévai levéltár ku-
tató munkatársával, akinek segítségével új ada-
lékokat tudtunk meg dr. Kucsera Ferenc
gyermekkoráról, fiatal éveiről, családi hátteréről.
Majd a lévai magyar ház – Reviczky-ház – veze-
tőjével, Müller Péterrel vettük fel a kapcsolatot,
hogy előkészítsük a Kucsera emlékév program-
jait, a biciklis zarándoklatot, és megismertük a
Lévai Szent László Kör kitartó, nemzetéltető
munkáját.

kik vettek részt a lévai túrán? 
A Szentendre Barátai Egyesület szervezésében
valósult meg a zarándoklat, melyhez egyesületi
tagjainkon túl számos érdeklődő és Kucsera em-
lékét tisztelő személy csatlakozott. A legfiata-
labb – 12 éves – zarándoktól a nyugdíjasokig
minden korosztály képviseltette magát.

Milyen élmények kísérték utatokat? 
összességében hatalmas élmény volt! 2 nap, 120
km a Kucsera biciklis zarándoklaton Szentendré-
ről Lévára! Remek, vidám társaságban tekertük
le az egyébként kíméletlen távot, de a velünk bi-
cikliző Bacsa Dávid atya tartotta bennünk a lelket
egy-egy odaillő elmélkedéssel, imával.
Az első nap befejező állomása nagybörzsöny
volt, ahol kipihentük magunkat. Szükség is volt
rá, mivel másnap hajnali 5 órakor indultunk to-
vább Lévára, Kucsera Ferenc szülővárosába. Sé-
rülés és baleset nélkül, időben sikerült teljesíteni
a távot, így csatlakoztunk a buszos és gyalogos
szentendrei zarándokokhoz.

kucsera szülővárosában milyen helyszíneket
keresett fel a zarándok csapat? Milyen volt a fo-
gadtatás?
Megérkezésünkkor egy gyors frissítőt követően
csatlakoztunk a többi szentendrei és lévai zarán-
dokhoz, és együtt leróttuk tiszteletünket Kucsera
Ferenc szüleinek sírjánál, majd részt vettünk a

lévai Szent Mihály templomban tartott emlékmi-
sén. 100 év elteltével újra zsúfolásig megtelt a
templom a fogyatkozó magyarságú Léván. Meg-
ható volt a Lévai Szent László Kör szeretetteljes
fogadtatása, felemelő lelki élményt kaptunk az
emlékmisén.

lesz-e folytatása a kerékpáros zarándoklatnak?
Megismétlődik évről évre a kucsera-napon?
A zarándoklatnak komoly előzménye és remél-
jük, hogy folytatása is lesz. A Kucsera Ferenc
Emlékév feladata, hogy Kucsera Ferenc káplánra,
Szentendre vértanúhalált halt hősére a jövőben
értékteremtő példaképként tekintsen a szentend-
rei közösség. Célunk, hogy minél szélesebb kör-
ben felhívjuk rá és a közösségért, hitért tett
áldozathozatalára a figyelmet, hogy ennek üze-
netét ismertté és népszerűvé tegyük, mert meg-
győződésünk, hogy élete, bátorsága és ön-
feláldozása 100 év elteltével ma is iránymutatást
jelent számunkra. Fontosnak tartjuk, hogy minél
szélesebb körben, a felnőttek, de az ifjúság kö-
rében is népszerűsítsük személyiségét. Ezért
kezdtünk el három évvel ezelőtt Kucsera Ferenc
városi számháborút szervezni, életét a fiatalok-
nak is érthető nyelven, képregény formájában
megrajzoltattuk és rendezvényeinken szórjuk,
halálának évfordulóján katonazenekari kísérettel
vonultunk a városban a Kucsera-kereszthez, ami-

hez nagyon sokan csatlakoztak. Az idei Kucsera
Ferenc városi emlékévhez számtalan program-
mal csatlakoztunk, például tavasszal meghirdet-
tük „Az én hősöm” rajzkiállítást, mert arra voltunk
kíváncsiak, hogy kik a gyermekeink hősei ma. A
résztvevők Kucsera Ferenc emlékéves képre-
gényt, pólót és tornazsákot kaptak. ősszel iro-
dalmi pályázattal készülünk a gimnazisták
számára, így szólítva meg az serdülő és fiatal fel-
nőtt korosztályt.

A kucsera emléknapra kiállítást szerveztetek a
Duna korzóra krizbai Gergely krizbo szentendrei
grafikus alkotásaiból. Ő rajzolta korábban a kép-
regényt is. Miért tartjátok fontosnak, hogy a mű-
vészet nyelvén szólítsátok meg a fiatalokat?
A művészet, ezen belül a képregény a képi ábrá-
zolás és a lényegre törő történetelbeszélés miatt
nagyszerű eszköz, hogy a fiatalabb generáció fi-
gyelmét felkeltsük Kucsera Ferenc üzenetére,
arra, hogy másokért, a közösségért tenni jó, és
ez Istentől kapott kötelességünk. A képregényből
szabadtéri vándorkiállítás készült, mely július vé-
géig tekinthető meg a Duna korzón, ezután ha-
vonta új helyszínre kerül: a szentendrei piacra, a
Templomdombra, a Móricz Zsigmond Gimná-
zium elé, a Püspökmajor-lakótelepre, valamint a
Városháza elé. Emellett készül egy animációs
film is, melyet szintén Krizbo rajzolt, zenéjét a
nemzetközileg elismert szentendrei zeneszerző,
Pacsai Attila szerzi, hamarosan megjelenik és el-
érhető lesz minden érdeklődő számára.

Mi lesz az egyesület legközelebbi kucsera-
programja?
Folytatva a hagyományt, Kucsera Ferenc szüle-
tésnapja alkalmából, szeptember 21-ére idén újra
meghirdetjük a nagy városi számháborút a 10 év
fölötti gyermekeknek és felnőtteknek, melyen a
játék öröme és az ajándékok mellett hasznos in-
formációkat sajátíthatnak el a város történelmé-
vel, értékteremtő hősével, példaképével, Kucsera
Ferenccel kapcsolatban. Az interaktív közösségi
játékra – az elmúlt évekhez hasonlóan – közel
500 szentendrei és környékbeli fiatalt várunk, re-
méljük, a lévaiak is csatlakozni tudnak majd. A
lévai származású Kucsera Ferenc nemes és kö-
telező feladatként állítja elénk a határontúli ma-
gyarsággal történő kapcsolattartást és
felelősségvállalást, melyet kiemelt feladatunk-
nak tekintünk.

A szentendre Barátai egyesület léván
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Wéber Antal-díj 2019
A szentendrei építészirodát, a DNs-Műtermet nagy megtiszteltetés
érte: Dénes György, a műterem vezető tervezője kapta idén a Wéber
Antal-díjat a pest Megyei építészkamarától.

negyedik alkalommal adták át a Pest Megyei építész Kamara által ala-
pított Wéber Antal-díjat. A magyar műépítész nevét viselő díjjal a 
kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató Pest megyei kamarai tag-
sággal rendelkező szakmagyakorló munkáját kívánja elismerni a 
Kamara.
Wéber Antal a XIX. századi magyar építészet meghatározó építész egyé-
nisége, ybl Miklós pályatársa. neoreneszánsz építészete a reneszánsz
mélyen átgondolt újraértelmezése. Magántanítóként, majd az építészeti
közélet jeles tagjaként komoly figyelemmel fordult a felnövekvő szakmai
generációk felé. Munkásságát a minőség és a szakmai közéletben vég-
zett áldozatos tevékenysége emelte ki a korabeli átlagból.
A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében 2019. május
24-én az Országos Széchenyi Könyvtárban Philipp Frigyes, a Pest Me-
gyei építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei épí-
tész Kamara alelnöke, a Magyar építész Kamara elnöke adta át.

2019. évben Wéber Antal-díjban részesült Rumi Imre, építészeti, város-
építési és közéleti munkásságának elismeréseként és Dénes György,
építészeti, főépítészi tevékenysége és épületfotózási munkásságának
elismeréseként.
Dénes György építészeti és főépítészi tevékenysége egyenletesen ha-
ladó, emelkedő ívű munkásságot mutat. Házai emberiek, élhetőek, ba-

rátságosak. A portfólióján jól látható a környezeti kultúra iránti érzé-
kenység, a regionális értékek alázatos, de teremtő továbbfejlesztése,
mely ugyanakkor hordozza a kristályosodó „Dénes-ízt”. Az épített kör-
nyezet alakítása, megőrzése mellett mindezek megörökítése ugyan-
olyan fontos számára, hiszen az építészeti fotózást is magas szinten
műveli; legyen az egy kicsiny balatonhenyei, mátyásföldi lakóház, vagy
méretesebb középület, autóbusz-pályaudvar, óvoda. Mértékegysége a
minőség, egységben látja és láttatja a világot. Szakmai elhivatottságát
elkészült építészeti alkotásainak magas színvonala fémjelzi.

FORRáS: PEST MEGyEI éPÍTéSZ KAMARA

Rumi Imre, Philipp Frigyes, Dénes György a díjátadó ünnepségen

A solar Decathlon europe 2019 nemzetközi innovációs házépítő ver-
senyen résztvevő egyetemi csapatok megérkeztek szentendrére, és
elkezdték az építkezést. 14 napjuk van arra, hogy a már elérhető meg-
újuló technológiák és rendszerek ötvözésével egyedi, innovatív és
energiahatékony megoldásokat mutassanak be a közönségnek. A
jövő építészeti megoldásait szemléltető „szoláris falu” július 13-tól
várja a látogatókat szentendrén, az éMi Dózsa György úti ipari park-
jában. A felépülő 10 mintaházat kívülről-belülről, bárki díjmentesen
megtekintheti.

A Solar Decathlon egyetemistáknak szóló építészeti verseny, amely
2002-ben indult az USA-ból és mára világhírűvé vált. A nemzetközi
program missziója, hogy a felépített mintaházakon keresztül mutassa
be és népszerűsítse a napenergia hasznosításával összefüggő építé-
szeti megoldásokat, növelje a zöldtechnológiák társadalmi és piaci tá-
mogatottságát, és szélesebb körben is felhívja a figyelmet a megújuló
energiák és az energiahatékony szerkezetek fontosságára, lakossági
hasznára.
A Solar Decathlon Europe 2019 rendezési jogát az építésügyi Minő-
ségellenőrző Innovációs (éMI) nonprofit Kft. nyerte el Szentendre vá-
rosával és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel
(BME) partnerségben. A rangos rendezvény először látogat a kelet-
közép-európai régióba.
A csapatokat június 26-án fogadták a szervezők. Az ünnepélyes esemé-
nyen Dr. nagy ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium he-
lyettes államtitkára is köszöntötte a versenyzőket, sok sikert kívánva az
előttük álló időszakhoz. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy sok olyan
megoldás születik majd, ami leképezhető a magyar épületállományra is.
Jenei Dávid, a Solar Decathlon Europe 2019 projektvezetője elmondta:
„A hosszan tartó, alapos előkészületek után szervezőként nagy örö-
münkre szolgált, hogy már itt a helyszínen köszönthettük a diák-
csoportokat. A szentendrei Skanzenben június 26-án tartott rendezvé-
nyünk elsődleges célja a csapatok üdvözlése, az éMI projektcsapatá-
nak személyes bemutatkozása és az ismerkedés volt, másrészt pedig
a munkavédelmi ismeretek átadása, az egyetemisták gondos felkészí-
tése az előttük álló napok kihívásaira. Hiszen ők az elkövetkező két
hét során összesen 10 lakóépület prototípusát fogják felépíteni az éMI
Tudományos és Technológiai Ipari Parkjában.”
Magyarországot önálló csapatként a BME koeb elnevezésű csapata,

konzorciumban pedig a Miskolci és a Pécsi Egyetem képviseli. Rajtuk
kívül, önálló csapatként vagy egyetemi konzorciumi összefogásban
francia, belga, thaiföldi, román, holland, algériai és spanyol egyetemek
képviselői mérettetnek meg a verseny 10 kategóriájában. A Solar De-
cathlon Europe 2019 fő témája, ami idén a meglévő épületállomány
felújítását helyezi fókuszba, számos kihívást tartogat a résztvevőknek.
„Kíváncsian várjuk, hogy az egyetemisták milyen innovatív megoldá-
sokkal állnak elő az épített környezet kihívásait tekintve. Bízom benne,
hogy prototípus házaik nemcsak a szakmabelieket és a fiatal tehetsé-
geket, de a nagyközönséget, a látogatókat is elgondolkodtatják az el-
érhető, könnyen alkalmazható és energiahatékony építészeti
megoldásokkal kapcsolatban” – fogalmazott Buday-Malik Adrienn, az
éMI fejlesztési igazgatója.
A solar Decathlon europe 2019 mintaházait bemutató „szoláris falu”
július 13. és 28. között várja a látogatókat, ugyanakkor a verseny által
létrejött Látogatóközpont szeptember 29-ig nyitva áll a látogatók, ér-
deklődők részére szentendrén, az éMi Tudományos és Technológiai
ipari parkjában (Dózsa György út 26.).
A belépés ingyenes, és csak egy gyors elő- vagy helyszíni regisztrá-
cióhoz kötött a nyitvatartási időben. Bővebb információ a Solar 
Decathlon Europe 2019 hivatalos honlapján: http://sde2019.hu.

A jövő házai a szentendrei szoláris faluban
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Megújul a szofrics pál utca
burkolata 
A szofrics pál utca jelenleg földút, és a minősége olyan mértékben
megromlott, hogy szükségessé vált az úttest felújítása a biztonságos
közlekedés érdekében. A kivitelezés július második felében kezdődik,
és a tervek szerint októberben zárul.

A Szofrics utca felújítása július közepén kezdődik, de a felújítást meg-
előzően a DMRV ivóvíz-gerincvezetéket cserél – ezek a munkálatok
már elkezdődtek, és jelenleg is tartanak. A vezetékcserét követően kez-
dődik az útfelújítás, melynek során – a tereprendezés és az alakító föld-
munkák után – kerül sor a padka építésére, a szegélyek kialakítására,
végül az aszfaltozásra. A munkálatok az utcának a Vasúti villasor és a
Mathiász utca közötti teljes szakaszát érintik. A kivitelezés a tervek
szerint októberben zárul – az időjárás függvényében.

Az útfelújítás egyes fázisaiban szakaszos útlezárás lesz, amelyről a ki-
vitelező értesíti a lakosságot. A munkálatok ideje alatt a szemétszállító
járművek várhatóan nem tudnak bejutni az utcába, ezért kérjük a lako-
sokat, hogy a háztartási hulladéktároló edényeket, illetve a szelektív-
és zöldhulladékot a Vasúti villasor vagy a Mathiász János utca sarkára
helyezzék ki, a forgalmat nem akadályozó módon.

A beruházást az önkormányzat finanszírozza, az éves költségvetési
forrásból. A projekt költsége 43,42 millió Ft. Kivitelező a Bola 95 Kft.

komposztprogram idén is
szentendre város Önkormányzata tizenegyedik alkalommal rendezte
meg a Helyi komposztálási programot a környezetvédelmi Alap tá-
mogatásával. A programra jelentkezők június 25-án vették át a lapra
szerelt komposztládákat a városi szolgáltató Nzrt. telephelyén. 
szentendrén már több mint 2500 háztartásban használják a környe-
zetbarát megoldást.

Szentendre helyi rendeletében módosította az égetésre vonatkozó sza-
bályokat, így az üdülőövezeteken kívül már a pénteki napokon is tilos
a kerti zöldhulladék égetése. égetés helyett a zöld javakat érdemes
komposztálni, hiszen a szerves háztartási, kerti hulladékból (zöld ja-
vakból) saját magunk készíthetünk értékes tápanyagot és ingyen jut-
hatunk talajjavító anyaghoz, humuszhoz, melyet a természetes
körforgásának megfelelően visszajuttathatunk a talajba. A háztartási
hulladék legalább 30 százaléka szerves, komposztálásra alkalmas
anyag. A környezettudatos megoldással nemcsak a természetet védel-
mében tettek sokat, de pénztárcakímélő megoldást is választottak
azok a szentendreiek, akik áttértek a szelektív hulladékgyűjtésre és a
komposztálásra. évről évre egyre többen ismerik fel ennek jelentősé-
gét, idén több mint 220-an igényeltek az önkormányzattól komposzt-
ládát.

Befejeződött a „petzelt”
gyalogátkelőhely építése
A terveknek megfelelően júniusban befejeződött az ún. petzelt-zebra
– a Dunakanyar körút–Római sánc köz–Attila utcai kereszteződésben
lévő gyalogátkelőhely – jelzőlámpás átépítése. Az átalakításra a 11-
es úton történő gyalogos áthaladás biztonságosabbá tétele miatt volt
szükség, mert a forgalmas kereszteződés rendkívül balesetveszélyes
volt.

A munkálatok során a gyalogátkelőhelyet a középszigettel együtt át-
helyezték, és jelzőlámpákkal látták el, kiemelt és akadálymentes sze-
gélyek épültek, új KRESZ-táblákat helyeztek ki, majd felfestették a
burkolati jeleket.
A beruházás önkormányzati forrásból készült, a költsége közel 54 mil-
lió Ft volt. A kivitelezést a TéR Generál Kft. végezte.

Buszmegálló felújítás
A Pismány ABC-nél lévő buszmegállót újították fel a Városi Szolgáltató
szakemberei június végén. Elbontották a régi, töredezett plexi és drót-
üveg felületeket, a vázszerkezetet lefestették, majd a plexi elemek he-
lyett egy tartósabb, 5 mm vastag tömör polikarbonát lemezt helyeztek
fel az oldalfalakra. A tetőn lévő sérülékeny drótüveg helyett pedig mind-
két oldalára UV védelemmel ellátott, üregkamrás polikarbonát lemezek
kerültek. A következő felújítás a Leányfalu felé eső megálló lesz.

vadgesztenyefák 
permetezése
Június 27-én kezdődött  városunk közterületein a vadgesztenyefák
és platánfák permetezése. A felhasználás során kijuttatandó szer a
melegvérűekre nem veszélyes. A permetezés július 14-ig folytatódik.

A fenti időszakban 129 fa permetezésére kerül sor az alábbi területe-
ken: Pannónia-telep, HéV-állomás és környéke, a Belváros, Izbég, Pis-
mány, Püspökmajor-lakótelep, Füzespark, Vasvári-lakótelep, Kálvária
tér, Szabadkai utca.
Permetezéshez felhasznált szerek: Runner 2F (rovarölő), Tazer 250 SC
(gombaölő), Vektafid A (rovarölő), Mospilan 20 SG (rovarölő). A fel-
használás során kijuttatandó szer a melegvérűekre nem veszélyes, il-
letve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó permetszer
károsodást nem okoz.
Kérjük, jelezzék, ha a permetezendő díszfák 10 méteres körzetében érő
gyümölcsfa, illetve zöldségfélék (kerítésen belül) találhatók. élelme-
zés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap.
észrevételükkel keressék a Városi Ügyfélszolgálatot:
Duna korzó 25.; (26) 300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu;
Ügyfélfogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-12.
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legyen az izbégi Hárskapocs
az év fája 2019-ben!
Alsó-izbég hársfája az Ökotárs Alapítvány év fája versenyén! 

„Szentendre egyik legrégebbi településrészén, Alsó-Izbégen, ahol öt
utca is egymásba fut, nem messze a Bükkös-pataktól egy kis dombocs-
kán nőtt ki több, mint 180 éve a mi hársfánk.” A fa teljes történetét 
elolvashatják  az ökotárs honlapján, szavazni a hársfára itt lehet: 
https://evfaja.okotars.hu/dontosfak
A szavazásról további információk az év fája verseny, Szentendre, alsó-
izbégi hársfa, Hárskapocs FB-oldalon.

felújítás az Apor hídnál 
Az Apor hídnál lévő vízi színpad az idő során elhasználódott, a fa
ülőkék elkorhadtak. A városi szolgáltató tartós, időtálló, xxi. szá-
zadi megoldást keresett a problémára. úgynevezett WpC (wood-
plastic composite), azaz fa-műanyag kompozit anyagú ülőkére
cserélték a színpad lelátóját.

Ez az anyag 60% farostból (bambusz, faliszt) és 30% hőre táguló
újrahasznosított műanyagból, valamint 10% egyéb adalékanyagok-
ból áll össze, melyet nagy hőmérsékleten és nyomás alatt présel-
nek. Magas fatartalma biztosítja a gyönyörű, esztétikus fahatású
megjelenést, míg műanyag tartalmának köszönhetően rendkívül
időtállóvá válik. nem igényel speciális felületkezelést, nem rothad,
nem vetemedik, nem gombásodik, és ellenáll az időjárás viszon-
tagságainak.

Mérföldkő piknik 
a praxisközösség tagjaival 
A szentendre és vidéke praxisközösség orvosai, szakdolgozói félév-
záró összejövetelt tartottak június 28-án. Az idén januárban indult
projekt első „mérföldkövénél” állt meg egy pillanatra a szakember-
gárda. Az eddigi programokról osztották meg egymással tapasztala-
taikat egy családias hangulatú kerti parti keretében. 

A rendkívül jó hangulatú esemény csapatépítőtréninggel is felért, bár
erre nagy szükség nincsen, hiszen a Praxisközösségben részt vállaló
egészségügyi szakemberek társulása a kezdetektől nagyon biztos lá-
bakon áll. Ahogy a Praxisközösség betegei nevezik őket: ők az
„Aranycsapat”.
A SzeVIP közösség 7 praxisa – Szentendrén dr. Hasitz ágnes, dr. Rácz
Katalin, dr. Gombás Katalin, dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt, Bu-
dakalászon dr. Gál Katalin, Csobánkán dr. Kollár László gyermekorvos,
Pilisszentlászlón dr. Bartha Zsolt, Szigetmonostoron dr. Kondor Andrea
– egységes szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontú többlet-
szolgáltatásokat nyújtó ellátást hozott létre. Csaknem 1000 főt tudnak
bevonni az egészségfejlesztő és betegség-megelőző programokba. 
A Praxisközösség szervezésében ebben az évben sokféle plusz szol-
gáltatás indult el: Williams életKészség tréning, pszichológiai tanács-
adás, stresszoldó jóga, nordic walking tanfolyam, dohányzásról
leszoktató program, alvási apnoé szűrés, diabetesz klub, egyéni és cso-
portos diétás tanácsadások, egyéni és csoportos gyógytorna. 
A foglalkozások közül nagyon népszerűek a stresszoldó tanfolyamok,
és minden, ami mozgás: a nordic walking csoport, a tornafoglalkozá-
sok, illetve meglepően sokan érdeklődtek az alvási apnoé szűrés iránt.  
Júliustól új szolgáltatás indul Szentendrén: a nők minden korosz-
tályának ajánlott gátizomtorna, és a közösség háziorvosai szeretettel

várják az érdeklődőket a szintén szentendrei helyszínű diabetesz
klubba.
A Praxisközösség egészségmegőrző plusz szolgáltatásai a háziorvo-
son keresztül, állapotfelmérés után érhetők el. Aki nem a Praxisközös-
ség páciensei közé tartozik, szintén sok és hasonlóan jó foglalkozást,
tanfolyamot és programot talál az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) szer-
vezésében. Programok: http://efi.szentendre.hu/
A praxisközösség nagy rendezvényei, egyéb programjai mindenki szá-
mára látogathatók, a régió teljes lakosságának nyílt programokat nyúj-
tanak: előadások, szűrések, bemutatók rendezésével. 
Programok, infók: https://www.facebook.com/Praxisközösség
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szeNTeNDRei 
TeáTRuM 2019
PREMIER!
július 11., 12., 13.
Esőnap: július 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 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

Július 28. vasárnap 10:00
ApACukA zeNekAR koNCeRTJe
Pálfi Kriszta- ének, szöveg
Pálfi Viktor- gitár, vokál
Valóczy Balázs- ütőhangszerek
Veres Péter- basszusgitár, vokál
Belépőjegy: 1000 Ft, családi jegy 4
főre: 3000 Ft

koNCeRTek

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

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)

július 27. szombat 20:00
GéBeRT-ulBeRT pRoJekT 
fT. feReNCzy ANDRás
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti
hét végéig elővételben 1900 Ft)

TelTHáz!
augusztus 3. szombat 20:30
esőnap: augusztus 4. vasárnap 20:30
Városháza udvara
Városház tér 3.
A GRuND - vÍGszÍNHázi 
fiúzeNekAR koNCeRTJe

További programok, jegyvásárlás:
https://szentendreiteatrum.hu

HeRNáDi JuDiT Az ÖT osCAR-DÍJAs filM 
szÍNpADi válTozATáNAk fŐszeRepéBeN

Becéző szavak premier a
szentendrei Teátrumban
Az orlai produkciós iroda és a szentendrei Teátrum legújabb bemu-
tatója: Dan Gordon csípős humorú családi drámája, a Becéző szavak.

A darabot a Jászai Mari-díjas színész, rendező kocsis Gergely állította
színpadra a szentendrei Teátrumban. Az öt oscar-díjas film színpadi
változatának főszerepében Hernádi Judit látható, partnerei péter
kata, Gyabronka József, Horváth illés és Cseh Judit. 

Vannak strapás anyák. Sziporkázóak, szórakoztatóak, de a legrosz-
szabbkor szólnak, tapintatlanok és mindig hibátlanul szúrják be a leg-
brutálisabb megjegyzést. Ha nem a mi bőrünkre menne, boldogan
élveznénk imádnivaló humorukat. na, Aurora ilyen. Pedig mindig a leg-
jobbat akarja, az egész életét parkolópályára állítja, hogy végre gatyába
rázza a lányáét – aki mellesleg férjes asszony, és gyerekei vannak.
Mert ő megmondta előre... A rendkívül szórakoztató, mégis mély ér-
zelmi húrokat megpendítő történet mindenekfelett arról szól, hogy so-
hasem késő az őszinteség.
„Amikor először olvastam a darabot, akkor már tudtam, hogy kik fogják
játszani, az ő hangjukon szólalt meg bennem a szöveg. Valamiféle kü-
lönleges derű szövi át az egész történetet, én ezt szeretem a legjobban
benne. A próbák alatt az lesz a célom, hogy megtaláljuk, hogy egy ilyen
szívszorító tragédiát hogy lehet ezzel a derűvel, a legemberibb módon
feldolgozni. Szakmai kihívásnak érzem azt, hogy ezt képes vagyok-e
ízlésesen levezényelni.” – mondta Kocsis Gergely a Becéző szavak ol-
vasópróbáján. 
Larry McMurtry világhírű regényéből James L. Brooks írt forgatóköny-
vet a Paramount Pictures számára, a filmváltozat 1984-ben került a
mozikba. A főszerepeket a kor leghíresebb és legelismertebb színészei
játszották, Aurorát Shirley McLaine, Emmát Debra Winger, Garrettet
Jack nicholson alakította. A Dan Gordon által jegyzett színpadi változat
2007 óta a világ számos színházában nagy sikerrel mutatkozott be, és
most végre Magyarországra is megérkezett az Orlai Produkciós Iroda
és a Szentendrei Teátrum jóvoltából. 
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fRiss-előzetesek 
a Teátrum közönség-
találkozóján
Hamvas-, shakespeare-, petőfi-, Molnár fe-
renc-fRissítések a repertoáron!  Június 22-
én, egy fRissítő eső után a szentendrei
Teátrum jubileumi évadának közönségtalál-
kozóján a színházrajongók a fRiss-produk-
ciók alkotóit ismerhették meg. 

A DMH udvarára szervezett találkozón Gubik
Petra, az évad háziasszonya, A hentes lánya
című monomusical főszereplője, nyitrai
László, a darab zeneszerzője, Böröndi Bence,
a Sztalker Csoport tagja a Vízkereszt, de
amúgy mindegy szereplője, Balázs Júlia, a Li-
liom című előadás dramaturgja, Staub Viktória,
Hunyadi Máté, Pásztor ádám, Budai Márton, a
Petőfi-játék című zenés bátorságpróba fősze-
replői és Urbán Richárd, az ördöngösök sze-
replője beszélgetett Vasvári Csabával, a
Szentendrei Teátrum igazgatójával.
A Szentendrei Teátrum hagyományait felFRIS-
Sítő programsorozatban idén is teret kapnak

a FRISSen végzett színihallgatók, fiatal írók és
zeneszerzők. Izgalmas, rendhagyó bemutatók
a láthatáron! 
A beszélgetések között Gubik Petra szívhez
szóló részleteket énekelt A hentes lánya című
monomusicalből, és a Petőfi-játék kullisszái

mögé is bepillanthattak a nézők. Staub Viktó-
ria, Hunyadi Máté, Pásztor ádám, Budai Már-
ton több zenés jelenetet is előadtak a készülő
Petőfi-játékból. 

Programok, jegyvásárlás: 
https://szentendreiteatrum.hu/
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portofino?
szentendre!
Teátrum: 50!
Co-opera: 3!
Mintha az olasz kisvárosban, portofinoban
járnánk: nyár este, macskaköves tér, fehér
abrosszal terített asztalok, pompás vacsora,
pezsgőt kortyoló vendégek, áradó operadal-
lamok… igazi mediterrán életérzést varázsolt
szentendre fő terére az idén 50 éves szen-
tendrei Teátrum jubileumi operagálája.

Az Operagála volt az idén kereken 50 eszten-
dős Szentendrei Teátrum első bemutatója jú-
nius 29-én. Az ünnepi este nemcsak a
Teátrumnak szólt, mert a produkció létreho-
zója, a Co-Opera is ekkor ünnepelte harmadik
évadját. A Szentendréről indult egyedülálló
kezdeményezés – túl a századik előadáson –
nagy sikerrel közvetíti a műfajok királynőjét,
az operát az ország sok-sok városában, és ha-
táron túl is.  
A Co-Opera és a Teátrum jóvoltából különle-
ges estével ünnepelt Szentendre. Mediterrán
hangulat, pezsgős vacsora a legnagyobb
klasszikusok társaságában – méltó komoly-
zenei nyitánya volt az idei nyárnak az előadás.
A vacsora választékos menüsorait a Fő téri ét-
termek, a Kereskedőház, a Pótkulcs és a Ko-
rona étterem szolgálta fel. 
A kulináris örömök után a produkciót a Szent-
endrei Teátrum igazgatója, Vasvári Csaba és
a Co-Opera igazgatója, Vadász Dániel köszön-
tötte. A műsorszámokat a jubiláló Teátrum
idei háziasszonya, az üde, fiatal tehetség,

Gubik Petra konferálta fel. Az est során a leg-
nagyobbak, Donizetti, Mozart, Delibes és Bizet
örökzöld áriáit hallhatta a közönség, kiváló
művészek előadásában, köztük Fischl Mó-
nika, aki pár napja rangos kitüntetést nyert: az
Operettszínház Honthy-díját. Az énekeseket
az óbudai Danubia Zenekar kísérte Dinyés Dá-
niel vezényletével.
A nagy adag humorral dúsított áriák görbe
tükröt tartottak a fogyasztói társadalom sze-
replői elé. A modern világ attribútumai: drága
mobilok, Gucci-szatyrok, menő napszemüve-
gek mellé a hollywood-i cukros-bájos életér-
zés gesztusrendszere társult. A fiatal rendező,
Szabó Máté jó érzékkel porolta le a partitúrá-
ról a fáradt rizsport, s sziporkázó, nagyon mai
előadást alkotott. Jutalomjáték a szereplők-
nek – jutalomélmény a nézőknek! A forró
napok közben ez az este üdítően frissítő lég-
áramlatokat hozott a térre, az opera csodás
műfaja humorral fűszerezve pedig garancia
volt a forró hangulatra, a közönség és a sze-
replők eufóriájára.
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szeretem szentendrét!
Kíváncsi vagy, hogy a többiek hogy szeretik Szentendrét? nézd meg
az albumot!
Ugye neked is van néhány jó képed Szentendréről? Vagy kedvet kap-
tál a fotózáshoz? Akár 5 képet is feltölthetsz a galériába.
Mutasd meg, Te hogy szereted Szentendrét!
Tudtad? A július 31-ig feltöltött képek közönségszavazáson vesznek
részt!
A város hivatalos Facebook-oldalán – az első 5 legtöbb szavazatot
begyűjtő fotó készítője, egy-egy gasztronómiai, kulturális, és sport
kuponokkal teli „Városi élménycsomagot” kap ajándékba. A szava-
zás augusztus 01-15-ig tart majd (részletek hamarosan).

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 30 fotóból pedig kiállítást ren-
dezünk a Városháza Galériában. Az augusztus 30-i ünnepélyes meg-
nyitón, a közönségdíjasok mellett, a szakmai zsűri 5 választottja is
átveheti értékes díjait.

Szeretem Szentendrét fotókiállítás 
ünnepélyes megnyitó a közönség- és szakmai díjak átadásával
Időpont: 2019. augusztus 30. péntek 18.00
Helyszín: Városház Galéria (Városház tér 3.)

Várjuk a jobbnál jobb fotókat és sok szeretettel várunk mindenkit a
megnyitóra!

https://szentendre.hu/szeretemszentendret

szentendre a falakon
nem lehet eléggé dicsérni a Dumtsa Jenő utcai Művész éttermet,
hogy falain évek óta  – a festők városához illően – teret ad szent-
endrei képzőművészek kiállításainak. néhány hete a városban
Berci bácsiként közismert tanár, festőművész, a nyolcvanhatodik

évében járó Mol-
nár Bertalan
képei díszítik az
étterem falait. A
hangulatos alko-
tások kizáróla-
gos témája a
szeretett város,
S z e n t e n d r e .
T e m p l o m o k ,
házak, kapuk,
tornyok, lépcsők
– a városkép jel-
legzetes elemei
jelennek meg a
festményeken. A
friss színvilágú,
g e o m e t r i k u s

konstrukciójú képeken megjelennek zenét idéző hegedű-motívu-
mok is, a művészetek összefonódásaiként. A július 8-ig látható
tárlaton Szentendre hagyományos ábrázolásait is láthatják az ide
betérők. 

RAPPAI ZSUZSA
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F E L H Í V á S

váRosi kiTÜNTeTŐ DÍJAk
JAVASLATTéTELéRE

szentendre város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a városi kitüntető Díjak
alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló 10/2008. (ii. 20.) Önk. sz. ren-
deletével a helyi közügyek valamely
területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb időn át folytatott kie-
melkedő munkálkodás, életmű elismeré-
sére kitüntető díjakat alapított. 

A rendelet értelmében a kitüntető díjak
minden évben egy személynek, vagy
csoportnak adományozhatók a Képvi-
selő-testület határozata alapján. nem
adományozható díj aktuális ciklusidő-
ben a Képviselő-testület, valamint ál-
landó bizottsága tagjai részére. 
Szentendre Város önkormányzat nevé-
ben a kitüntetéseket a polgármester a
2019. október 23-i városi ünnepség ke-
retében adja át. 
A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támo-
gatással, emlékplakettel vagy emlék-
tárggyal és oklevéllel járnak.
Amennyiben a kitüntető díjban közösség
vagy csoport részesül, kétszeres ösz-
szegű támogatás, egy emlékplakett és
egy oklevél jár. 

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot
tenni:

SZEnTEnDRE VáROS SZOLGáLATáéRT
DÍJ adományozható azon személyeknek
és csoportoknak, akik a város közéleté-
ben köztisztviselői, vagy közalkalma-
zotti szolgálatban hosszú időn át
kiemelkedő munkát végeztek, vagy vala-
mely jelentős szellemi alkotással járul-
tak hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, ezzel általános elismerést
vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást
igénybevevők körében. 

SZEnTEnDRE VáROS KöZMűVELőDéSI
DÍJ adományozható azoknak a szemé-
lyeknek, közösségeknek, akik kiemel-
kedő eredményeket értek el a
közművelődési tevékenységükkel, az if-

júság művelődéséért végzett munkában,
a közművelődés korszerű formáinak és
módszerének kidolgozásában és meg-
honosításában, s mindezek mellett ki-
tűnnek a közéletben való részvételükkel.

SZEnTEnDRE VáROS KöZEGéSZSéG-
ÜGyI DÍJ adományozható a város egész-
ségügyi és szociális ellátása érdekében
kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvos-
nak, gyógyszerésznek, ápolónak, asz-
szisztensnek, valamint egészségügyi
vagy szociális területen dolgozónak.

SZEnTEnDRE VáROS TESTnEVELéSI éS
SPORT DÍJ adományozható a város ér-
dekében kifejtett magas színvonalú
sportmunkáért, országos, vagy nemzet-
közi sportteljesítményért annak a sze-
mélynek, csoportnak vagy csapatnak,
aki a mérhető teljesítmény mellett ma-
gatartásával és életmódjával is példa-
ként állítható a város közössége elé.

SZEnTEnDRE VáROS TISZTES IPAROSA
DÍJ adományozható annak a személy-
nek és csoportnak, aki, illetve amely a
gazdasági élet különböző területén 
kiemelkedő eredményeket ért el, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó
hírnevének öregbítéséhez, értékeinek
növeléséhez.

SZEnTEnDRE VáROS KöZBIZTOnSá-
GáéRT DÍJ adományozható azon sze-
mélyeknek és csoportoknak, akik a
város közbiztonsága érdekében hosszú
időn át kiemelkedő munkát végeztek,
vagy valamely tevékenységükkel hozzá-
járultak a város közbiztonságának szín-
vonalas emeléséhez.

SZEnTEnDRE VáROS KUCSERA DÍJ
adományozható azon 15-27. év közötti
személyek részére, akik a hős kultuszt
megerősítve, a közösségért kiállásban
példát mutatva, erős elköteleződéssel, a
közösség, város iránti felelősséggel, ön-
kéntes, aktív tevékenységükkel a közös-
ségi célok és értékek növeléséért,
megőrzéséért kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak.

SZEnTEnDRE VáROS CIVIL SZERVE-
ZETE DÍJ adományozható azon közös-
ségeknek, akik aktív résztvevői a város
civil életének, tevékenységükkel, a vá-
rost segítő kezdeményezéseikkel, javas-
lataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a fej-
lesztések megvalósításához, tanácsaik-
kal, véleményükkel elősegítik az
innováció, a kulturális- és sportélet szín-
vonalának emelését, a hagyományok
ápolását, más civil szervezeteket is be-
vonnak a város életébe, megerősítve
ezzel a társadalmi megújulás, folyama-
tát. (A díjjal együtt pénzjutalom nem jár.)
A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szerveze-
tek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakó-
hellyel rendelkező lakos.
A díjakból évente egy-egy adományoz-
ható, azonban kivételesen indokolt eset-
ben a Képviselő-testület kategóriánként
több díj odaítéléséről is dönthet. 

A javaslatok beérkezési határideje: 
2019. július 31. 

A javaslat beadásának helyszíne:
Szentendrei Közös önkormányzati 
Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, 
Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatá-
sok szövegét 10-15 gépelt sorban fogal-
mazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán
átvehető vagy a honlapunkról letölthető
adatlapon. A javaslatokat az adatlap ki-
töltése után e-mailben szkennelve is
meg lehet küldeni a fent megadott ha-
táridőben a jegyzo@szentendre.hu e-
mail címre. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak
a határidőben beérkezett, hiánytalan
adatokkal, méltatással és aláírással ellá-
tott javaslatokat áll módunkban elfo-
gadni!

További felvilágosítást kérhető a Hivatal
Jegyzői titkárságán a 26/785-033 tele-
fonszámon.

szentendre város egész-
ségügyi intézményei recep-
ciós munkatársat keres 

Foglalkoztatás jellege: részmun-
kaidő (napi 4 vagy 6 óra), közal-
kalmazotti jogviszony. A
munkavégzés helye: Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Intézményünk recepci-
ójára és osztályaira (recepciós fel-
adatok ellátása, számítógépes
adatfelvétel, betegirányítás, elő-
jegyzés szakrendelésekre, bete-
gek tájékoztatása a rendelési
időkről) számítógépes gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat kere-
sünk. Megváltozott
munkaképességű munkavállalók
jelentkezését is várjuk.
Pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: egészségügyi végzettség.
Pályázat részeként benyújtandó
iratok: önéletrajz, iskolai végzett-
séget, szakképesítést igazoló do-
kumentumok másolata,
nyilatkozat arról, hogy a benyúj-
tott pályázatot és személyes ada-
tait a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik. Az il-
letmény megállapítására és jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló „ 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei
címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Kanonok utca
1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését:
recepciós
Elektronikus úton Dr. Pázmány 
Annamária Intézményvezető 
részére a szei@szeirendelo.hu
email címre.

Megújul 
a péter-pál 
templom tornya
Július 4-én felállványozták a Péter-Pál temp-
lom egy részét, elkezdődött a torony felújí-
tása, mely a tervek szerint ősszel fejeződik
be. A restaurálás már nagyon indokolt volt,
ugyanis a puha mészkőből készült faragvá-
nyokat kikezdte az idő vasfoga, s egyre job-
ban balesetveszélyessé vált.
A felújítás a torony egészét érinti: teljes kő-
restaurálás történik, kicserélik a zsindelyt és
végül a teles újjáépített részt lefestik. 
Blanckenstein György plébános elmondta,
hogy a templom egészét szerették volna res-
taurálni, de a pályázaton nyert állami támoga-
tás – 50 millió Ft – sajnos ezt nem tette
lehetővé, sőt a mostani munkálatokhoz is
szükség volt az egyházmegye támogatására. 
2014-ban megújult a Keresztelő Szent János
plébániatemplom, a közelmúltban pedig meg-
szépült több ortodox templom is – a Péter-Pál
templom tornyának felújítása egy újabb állo-
mása ennek a folyamatnak. 
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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 evezés
A jógaórákat Pánczél Dia jógaoktató, míg az eve-
zéseket Zala György mesteredző, kétszeres olim-
piai bronzérmes és világbajnok kenus tartja,
technikai fortélyokkal fűszerezve.
Kötéltánc a strandon: slackline gyerekeknek, fel-
nőtteknek
Alkoss Kyrúval! A Duna ünnepéről nem maradhat
el a békakórus sem! Készítsünk sok-sok brekegő
békát, aztán ugorjatok át a „Vadonba”!
Ki a legény a gáton? Ügyességi próbatételek min-
den korosztálynak, a Vissza a Vadonba csapatá-
nak 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 pre-
venciós programja

DUnA KORZó
16:00 Az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturá-
lis Egyesület programja: néptáncbemutató, tánc-
tanítás 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 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 vé-
gigjárjuk, igyekszünk a lehető legtöbb informá-
ciót megosztani önökkel a Duna Szentendrén
betöltött szerepéről, illetve a város hajós hagyo-
mányairól.
Az utat a Szentendrei Tourinform Iroda szervezi.
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 eve-
zéseket Zala György mesteredző, kétszeres olim-
piai bronzérmes és világbajnok kenus tartja,
technikai fortélyokkal fűszerezve.
Kötéltánc a strandon: slackline gyerekeknek, fel-
nőtteknek
Alkoss Kyrúval! A Duna ünnepéről nem maradhat
el a halcsapat sem! Készítsünk sok-sok tátogó
halat, aztán ugorjatok át a „Vadonba”!
Ki a leány a gáton? Ügyességi próbatételek min -
den korosztálynak, a Vissza a Vadonba csapatá-
nak közreműködésével.

Kapi Gábor magyarnóta műsora 
19:00–20:00 
Dumtsa Jenő utca 10.
A Magyarnóta műsor közreműködői:
Dr. Fehér Eszter, a daloló háziorvos
nótáskapitány - Kapi Gábor nótaénekes
Kísér: nyári László prímás és cigányzenekara

A műsor elsősorban a hungarikumnak számító
magyar nótára épül, de elhangzanak még operet-
tek és katonadalok.
A belépés díjtalan.

DUnA KORZó
16:00 Borsa Együttes koncert és táncház, Molnár
Előd vezetésével
17:30 Tímár Sára és zenekara – moldvai táncház
Zoltán Eszter vezetésével.
20:00 Parno Graszt koncert

Facebook: Szentendrei Ister napok

A Wiking yachtkikötő ister
Napi ajándéka: hajókázás 
a Dunán gyerekeknek!
Nagyon szép felajánlás érkezett a szentendrei Wiking hajókikötőtől
az ister Napok rendezvénysorozatának idejére. A Duna folyó ünne-
pén a szentendrei nehéz sorsú családok gyermekei felejthetetlen
élményben részesülhetnek a Wiking yachtkikötő jóvoltából. 

Mint azt Varga Miklóstól, a kikötő tulajdonosától megtudtuk, a
nemes felajánlás révén mintegy 150 szentendrei rászoruló gyermek
utazhat a folyó nyári hullámain motoros csónakkal. A dunai kirán-
duláson részt vevő gyerekek csodás és különleges élményt kapnak. 
A gyerekeket a Szentendrei Karitászon keresztül hívják meg a hajó-
kázásra, a szervezésben Kívés Zoltán, a Karitász vezetője nyújt 
segítséget. A Szentendrei Ister napok szervezői köszönik a felaján-
lást, és remélik, a kirándulás és a Duna ünnepe nagy élmény lesz a
szentendrei gyerekeknek!
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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.

ART CAPITAL 2019
Régi és új álmok
2019. május 25 
– szeptember 1.

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 olva-
sata
Csizik Balázs • Kondor Attila •
Stefan Osnowski • Schmied
Andi • Szabó Kristóf
Kurátor: Schneller János
ámos Imre – Anna Margit Em-
lékmúzeum
(Bogdányi utca 10.)

Egy madár álma
Babos Zsili
Kurátor: Szabó noémi
ámos Imre – Anna Margit Em-
lékmúzeum belső udvara
(Bogdányi utca 10.)

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

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

A takaró
nagy Barbara
Kurátor: Szabó noémi
Vajda Múzeum belső udvara
(Hunyadi utca 1.)

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

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

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

Morpheus
Florin Ştefan
Kurátor: Szabó noémi
Barcsay Múzeum
(Dumtsa Jenő utca 10.)

álom Inventárium és Kölcsö-
nös 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
(Dumtsa Jenő utca 10.)

PROGRAMOK

július 12. 17:00
MűvészetMalom udvara 
(Szentendre, Bogdányi u.  32.) 
Esőhelyszín: Városháza dísz-
terme (Városház tér 3.)
CReA oRCHesTRA – Az
AMszTeRDAMi eGyeTeM
zeNekARáNAk koNCeRTJe
A programra a belépés díjtalan.

augusztus 30. – szeptember 1.
ART CApiTAl fiNisszázs 
Részletes programok 
hamarosan
www.artcapital.hu

Örömkoncert a Bohém Betyárokkal
Hurrá! címmel Örömkoncertet adott a Bohemian Betyars együttes a Duna korzón június 22-én az idén érettségizett szentendrei diákoknak.
A vizsgák után jólesett egy kis lazítás a jókedvű, energikus koncerten.

Az idén érettségizőknek az örömkoncertet a város
szervezte, előtte szavazás indult, hogy melyik együt-
test hallgatnák legszívesebben a diákok a sikeres
vizsgák után. A három előadó közül a Bohemian Be-
tyars kapta a legtöbb szavazatot, ők léptek fel szom-
baton a Duna korzón.
Az idén érettségizőket Verseghi-nagy Miklós polgár-
mester köszöntötte a koncert előtt a színpadon.
„őszintén örültem annak, hogy ilyen sok frissen vizs-
gázott fiatal szentendreivel közösen ünnepeltük az
érettségi végét! Sokakkal beszélgettem, kérdeztem a
tervekről, biztató jel, hogy az érettségizőknek komoly
céljai vannak a továbbtanulással! Remélem, hogy a
vizsgázók olyan eredményekkel zártak, amelyek az
elképzeléseik között szerepeltek, és további sok si-
kert kívánok a városunk nevében!” – mondta a kon-
cert után városunk polgármestere.

Kiállítási enteriőr. Dmitrij Kavarga Anyag és test. Mérgező antropocentrizmus című kiállítása 
a MűvészetMalomban © fotó: Deim Balázs / FMC
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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, 
Szentendre, 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.

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. Gyakorlatilag a két frontembert
leszámítva ugyanaz volt a tagság,
Dénes József (Dönci), Magyar Péter,
Másik János. A zenekar azután több át-
alakuláson ment át, idén jelent meg új
albuma.
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 13. szombat 20.00
páDáR AlexANDRA – ARANyosi
NoRBeRT Duó
Alexandra és norbert régóta a jazz sze-
relmesei. Első közös muzsikálásukra
két éve, egy hangszerboltban került sor,
teljesen véletlenszerűen. Azóta is
együtt zenélnek. Most Szentendrére
hozzák el az andalító jazzy dallamokat a
zeneimádó nagyközönségnek.
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti hét
végéig elővételben 1900 Ft)

Pótkulcs
Fő tér 11.

július 14. vasárnap 14.00–17.00
DAviD yeNGiBARiAN koNCeRTJe
A kivételes improvizációs képességű
örmény harmonikaművész ebédiőben
játszik a Pótkulcs ablakában
A koncert díjmentes

Mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu

Jegyárak:  

diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

július 8. hétfő
14.00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12E) f: Zendaya, Tom Holland,
Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei
17:35 BAJnOKOK (124’)(12) spanyol
vigjatek
19:45 HáROM EGyFORMA IDEGEn
(97’)(12)- eletrajzi dokumentumfilm

július 9. kedd
15:00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
16:30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12) f: Zendaya, Tom Holland,
Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei
18.35 A HűSéGES FéRFI (75’) (16) fran-
cia romantikus film
20.00 FáJDALOM ES DICSőSéG
(113’)(16) Pedro Almodóvar filmje,
f: Antonio Banderas es Peneleope Cruz

július 10. szerda
16:00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
17:30 áTKOZOTTUL VESZETT, SOKKO-
LOAn GOnOSZ ES HITVány (108’) (16)
Ted Bundy tortenete
19:30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12)
f: Zendaya, Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Marisa Tomei

július 11. csütörtök
14:00 A KIS KEDVEncEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15.30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12)
f: Zendaya, Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Marisa Tomei
17.35 EGyÜTT MEGyÜnK (135’) (16)
– Az APRó KIS HAZUGSáGOK barati
tarsasaga ismet itt….
20.00 SZERELEM MáSODIK LáTáSRA
(117’)(12E)
francia-belga szerelmi vigjatek

július 12. péntek
15.00 LEnGEMESéK 2.- TéL A náDTEn-
GEREn (70’)(kn)
16:15 A KIS KEDVEnCEK TITKOS ELETE
2. (86’)(6)
17.45 A VöRöS ÜGynöK (101’) (12) f:
Judy Dench, Tom Hughes
19:30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12)
f: Zendaya, Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Marisa Tomei

július 13. szombat
14:00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 RUBEn BRAnDT, A GyűJTő
(96’)(12) Milorad Cristic filmje

17:15 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12)
f: Zendaya, Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Marisa Tomei
19:30 SZERELEM MáSODIK LáTáSRA
(117’)(12E)
francia-belga szerelmi vígjátek

július 14. vasárnap
14:00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 EGyÜTT MEGyÜnK (135’)(16)
– Az APRó KIS HAZUGSáGOK barati
tarsasaga ismet itt….
18:00 SZERELEM MáSODIK LáTáSRA
(117’)(12E)
francia-belga szerelmi vígjáték
20:05 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12)
f: Zendaya, Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Marisa Tomei

július 15. hétfő
14.00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 A MARIA CALLAS- SZTORI
(113’)(12) - eletrajzi film -
f: Fanny Ardant, Maria Callas es 3 nagy
rendező
17:30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12)
f: Zendaya, Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Marisa Tomei
19:35 APRó MESéK (112’)(16) Szasz 
Attila filmje

július 16. kedd
14.00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 PóKEMBER: IDEGEnBEn
(120’)(12) f: Zendaya, Tom Holland,
Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei
17:35 áTKOZOTTUL VESZETT, SOKKO-
LóAn GOnOSZ ES HITVány (108’)
(16) Ted Bundy tortenete
19.30 A MARIA CALLAS- SZTORI
(113’)(12) - életrajzi film -
f: Fanny Ardant, Maria Callas es 3 nagy
rendező

július 17. szerda
13.00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
14.30 AZ OROSZLAnKIRáLy (115’)(6E)
csaladi kalandfilm
Simbarol a kolyok oroszlan eleteről…
16:30 APRó MESéK (112’) (16) Szasz
Attila filmje
18:30 InTERJÚ ISTEnnEL (97’) (12) Mit
kerdez egy ujsagiró a Teremtőtől ?
20:15 KAFARnAUM (121’)(16)
– Oscar jelöles 2019. a Legjobb ide-
gennyelvű film kategóriában

július 18. csütörtök
14.00 A KIS KEDVEnCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 AZ OROSZLánKIRáLy (115’)(6E)
családi kalandfilm
Simbáról a kölyök oroszlán életéről…
17:30 SEnKI TöBBET (98’)(12E)
19:15 yAO UTAZáSA (103’)(6)

július 19. péntek
16.00 AZ OROSZLánKIRáLy (115’)(6E)
csaladi kalandfilm
Simbáról a kölyök oroszlán életéről…
18.00 yAO UTAZáSA (103’)(6)
20.00 AnnA (118’) (16E) Luc Besson
filmje, f: Sasha Luss es Helen Mirren

július 20. szombat
16.30 AZ OROSZLánKIRáLy (115’)(6E)

kiállÍTás

DMH BARlANG

koNCeRT

Mozi
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családi kalandfilm Simbáról a kölyök
oroszlán életeről…
18.30 PIEDOnE nyOMABAn (90’) (6)
20.05 AnnA (118’) (16E) Luc Besson
filmje, f: Sasha Luss es Helen Mirren

július 21. vasárnap
16.00 AZ OROSZLánKIRáLy (115’)(6E)
csaladi kalandfilm
Simbáról a kölyök oroszlán életéről…
18.00 yAO UTAZáSA (103’)(6)
20.00 ROCKETMAn (121’) (16)

Július 22. – AuGuszTus 11-iG
NyáRi szÜNeT A MoziBAN

Mozi nyitás: 
augusztus 12-én csütör tökön a
VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(159)(16E) c. filmmel
főszereplők: Brad Pitt, Leonardo di
Caprio, Margot Robbie és Luke Perry
rendező: Quentin Tarantino

szeNTeNDRe és GuBBio 
– eGy élŐ TesTvéRváRosi kApCsolAT
szentendrének összesen 12 testvérvárosa van, ezek közül egy, a vietnámi Hội An kivételével mindegyik
európában található. Az, hogy a városok közötti együttműködés mennyire élénk és kölcsönös, nem csak a
távolságtól, de számos más tényezőtől - például a települések aktuális politikai/gazdasági helyzetétől,
vagy az éppen regnáló polgármesterek személyétől és hajlandóságától is - függhet, s nem kevés súlya van
annak is, hogy a hivatalos önkormányzati kapcsolatrendszer mellett kialakulnak-e a testvérvárosokkal az
igencsak kívánatos civil együttműködések. 

Az olasz csoport tagjai és Jolanda Willemse Szentendrén, a Fő téren

szeptemberben 
grafika-festészet
szak indul!

örömmel tájékoztatunk min-
denkit, hogy a 2019-20-as 
tanévben elindul a grafika-
festészet szak oktatása a
Vujicsics Tihamér Alapfokú
Művészeti Iskolában. 

Az új tanszakra felvételizni
pályaművel lehet a követ-
kező módon:
- téma: maga a „boldogság”
- technika: festmény vagy
grafika
- méret és formátum: A4-es
vagy A3-as, papíralapú
- leadási időszak: 2019. 08.
26-30-ig 9-17 óra között az
iskola irodájában.

Minden pályamunka esetén
kötelező feltüntetni az al-
kotó személy nevét. 

A művek beküldése még
nem jelent automatikus fel-
vételt! Az alkotások leadásá-
val egyidőben, szükséges a
honlapunkról letölthető - ki-
töltött - jelentkezési lap be-
nyújtása is. Az oktatás
konkrét részleteiről augusz-
tus végén tudunk tájékozta-
tást nyújtani az
érdeklődőknek. 

WWW.VUJICSICS.nET 

Szentendre nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
2002-ben alakult meg, s fő tevékenysége azóta is
arra irányul, hogy a testvérvárosokban működő, ha-
sonló céllal létrejött civil szervezetekkel felvéve a
kapcsolatot - az önkormányzat munkáját is támo-
gatva - közreműködjön a közös rendezvények lebo-
nyolításában, s ezzel egyúttal elősegítse a városok
lakossága közötti együttműködések elmélyítését. E
célok megvalósulását jelzi, hogy a hivatalos esemé-
nyektől függetlenül évente rendszeresen szerveznek
a testvérvárosi partneregyesületek csoportos láto-
gatásokat Szentendrére. 
Gubbióval 2016 áprilisában írta alá a testvérvárosi
szerződést Verseghi-nagy Miklós polgármester.
Talán mert ez a kapcsolat a legújabb, vagy mert az
olaszok és a magyarok temperamentuma, habitusa
sok rokon vonást mutat, a kölcsönös szimpátia
azonnal kialakult. 
Tavaly szeptemberben Szentendre nemzetközi Kap-
csolatainak Egyesülete 16 tagja - Jolanda Willemse
elnök vezetésével - tett látogatást ebben a gyönyörű
közép-olasz kisvárosban (az erről szóló beszámoló
a SzeVi 2018. november 12-i számában olvasható),
s egyúttal meghívták a gubbiói testvérvárosi egye-
sület, az Associazione Gemellaggi tagjait egy vi-
szontlátogatásra, melyre idén június 14. és 18.
között került sor. A Pestisűző Fesztivál időpontját az
olaszok választották, hiszen érthetően kíváncsiak
voltak arra, hogy általában hogyan zajlik egy szent-
endrei fesztivál, s ezen belül is milyen a „magyar Re-
dentore” (így nevezik a Velencében az 1575-77. évi
pestisjárvány óta megrendezett hálaadó ünnepet). 
A SznKE gazdag programot állított össze a vendé-
geknek. Pénteken a szállás elfoglalása után Jolan-
dánál – kérésüknek megfelelően – megkóstolhatták
a magyar gulyáslevest. Szombaton előbb Szent-

endre látnivalóival ismerkedtek, látogatást tettek a
Régi Művésztelep néhány műtermében is, délután
persze ők is megnézték a gubbiói zászlóforgatók -
köztük több rokon vagy jóbarát - bemutatóját, majd
este belevetették magukat a pestist és minden más
gonoszt elűző fesztivál forgatagába.  Ezen az estén
a zászlóforgatókkal együtt elköltött vacsorát az ön-
kormányzat biztosította. Vasárnap Jolanda Wil-
lemse és Krizbai éva kalauzolásával, hétfőn pedig
már „önállóan” Budapestet fedezték fel: a Budai
Várat, a Bazilikát, a Parlamentet, a Hősök terét, a Do-
hány utcai zsinagógát, hajókáztak egy kicsit a Dunán
és néhányan még a Széchenyi fürdőt is felkeresték.
Hétfőn este a városi vendégházban a szentendrei
egyesület látta vendégül az olaszokat egy búcsúva-
csorán, melyre a tagok maguk készítették a magya-
ros finomságokat. 
A kilenctagú csoport többsége életében először járt
Magyarországon, a delegációt Matilde Lo Gatto
egyesületi elnök és Mariella Baldinelli titkár vezette.
S hogy jól érezték magukat Szentendrén, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az a kedves fogadtatás, amely-
ben az alig három nappal később Gubbióba érkező
– teljes egészében magán szervezésű – szentendrei
csoportot részesítették. 
2019. évi közös programjaink ezzel még korántsem
értek véget: szeptemberben 12 tagú szentendrei di-
ákcsoport indul a sok éve hagyományos, idén Gub-
bióban megrendezésre kerülő Testvérvárosi Ifjúsági
Kulturális Fesztiválra. A kiutazó gimnazisták a
2018/19. évi szentendrei városismereti vetélkedő
résztvevői voltak, akik jutalomból képviselhetik
Szentendrét az egyik legcsodásabb testvérváro-
sunkban. 

KSZEVA
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Őszre megújul 
a v8 Wellness
„Alig több, mint egy éve vettem át a város egyetlen uszodájának, a V8-
nak az ügyvezetését, célom azóta is változatlan: jó gazdája szeretnék
lenni a város kiemelt intézményének. Az önkormányzattal karöltve arra
törekszünk, hogy lépésről lépésre javítsunk az uszoda és a szabadidő-
központ szolgáltatásainak színvonalán, hogy minél több szentendrei
és környékbeli vendég élvezhesse az uszoda által biztosított egyedi
sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket” – mondta el lapunknak
Wildner Márton ügyvezető annak kapcsán, hogy megújul a V8 uszoda
és Szabadidőközpont wellness-részlege. „éppen ezért rendkívül nagy
öröm számomra, hogy idén sikerül megvalósítani egy nagyobb fejlesz-
tést: a V8 wellness részlegének felújítását.”
De miért is van erre szükség? – tehetnénk fel a kérdést. „Ahhoz, hogy
igazán jól érezzük magunkat a saját otthonunkban, rövidebb-hosszabb
időközönként fel kell azt újítani, és biztos vagyok benne, hogy lehető-
ségeihez mérten mindenki erre törekszik a saját otthonában. Idén 10
éve épült a V8 és benne a V8 wellness, elérkezettnek láttuk az idejét
annak, hogy visszaadjuk, vagy ha úgy tetszik, újra megteremtsük a
wellness-részleg fényét. Ezért az önkormányzat támogatásából június
17-én elindult a felújítás, mely előreláthatóan augusztus 28-ig tart
majd. Kicsivel több, mint 57 millió forintból korszerűsítjük a wellness
medence, a jakuzzi és a zuhanyzók szigetelését, és kicseréljük a well-
ness teljes padlóburkolatát. Megújul a medencék burkolata, a zuhany-
fülkék szigetelése, járólap felülete és az oldalfalak, az élményzuhany
burkolata, a pihenőrész és a merülőmedence is új burkolatot kap. Sőt,
az uszodatérben található emeleti vendéglelátót is felújítjuk, így ősztől
még több vendéget tudunk majd fogadni például a V8 Kupa alkalmával.
nagyon megérett már az idő ezekre a munkálatokra.”

A felújítás alatti időszakban, június 17. és augusztus 28. között a well-
ness rész nem látogatható az uszodában. Augusztus 12-ig a wellness
kivételével minden egyéb szolgáltatással viszont szeretettel várják a
vendégeket. nyitva lesz a bowling, a biliárd és a minigolf, a fitness és
a gyermekmegőrző, valamint az úszómedencék is. Augusztus 12-én
azonban bő két hétre teljesen bezár a V8 Uszoda. Ekkor kerül sor
ugyanis – a wellness felújítástól teljesen függetlenül – az éves karban-
tartásra. A szokásos nagy nyári karbantartás során kifestik a nagyme-
dence és a tanmedence vályúját, lesz medence körüli fugázás,
gépészeti takarítás, kitakarítják a kiegyenlítő tartályt, kifestik a konfe-
renciatermeket, öltözőket, a lelátókat karbantartják, elvégzik a szüksé-
ges kisebb-nagyobb javításokat és az általános nagytakarítást.
„Terveink szerint augusztus 29-én nyitjuk meg a V8 kapuit újra, abban
a reményben, hogy egy ragyogóan tiszta, higiénikus, tisztavizű uszo-
dával, szép, megújult wellness-szel fogadhatjuk régi és új vendégein-
ket” – zárta a tájékoztatást Wildner Márton, a V8 ügyvezetője.

Július 13-án nyit 
az extrém sportpálya
Befejeződött az április elején elkezdett extrém sportpálya építése a
kőzúzó utcai sportpályán a szentendrei önkormányzat beruházásá-
ban. Az új, modern pálya a szakmai szempontoknak is megfelel, és
alkalmas különböző szintű sportgyakorlatokhoz, több korosztálynak.
A pálya ünnepélyes megnyitására július 13-án, szombaton kerül sor,
a megnyitó alkalmából szervezett gördeszkaversenyre szeretettel
várják az extrém sportokat kedvelő fiatalokat és minden érdeklődőt.

Július 13-án, szombaton nagyszabású, meghívásos 
gördeszkaversennyel avatják fel az új pályát. 
https://www.facebook.com/events/852429511822813/

Már 8 órától elkezdődik a gyakorlás a versenyre, majd 10.30-kor Ver-
seghi-nagy Miklós polgármester ünnepélyesen átadja a pályát a fiata-
loknak. A program ezután a selejtezőkkel folytatódik, ahol 26 profi,
meghívásos gördeszkás méri össze tudását, majd 14:00-tól a legma-
gasabb pontszámokkal továbbjutó versenyzők (kb. 10 fő), egy döntő
menetben mérik össze tudásukat. 
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 18:00 órakor kerül sor. 

A pálya a megnyitó napján csak a regisztrált versenyzők számára lesz
nyitott, a következő naptól viszont nyitva áll minden sportszerető fiatal
előtt.

program
8.00–10.00: Gyakorlás
10:30: Ünnepélyes megnyitó
11:00-13:00: Meghívottak kategória - Selejtezője (5 fős Jam Session)
14:00-15:30: Meghívott kategória - Döntő (5 fős Jam Session + Egyéni
menetek)
16:00-17:00: BEST TRICK for Cash + Tárgynyeremény
18:00-18:30: Eredményhirdetés
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xi. pilisi Tekerő 
– A kerékpáros kalandtúra
2019. szeptember 7. szombat, postás strand

2019-ben már tizenegyedik alkalommal rendezik meg a pilisi Tekerőt,
a térség népszerű kerékpáros kalandtúráját, négy távon, hogy a leg-
kisebbektől a profikig bárki megtalálja a számára megfelelő távot.

Az első Pilisi Tekerőt 2008-ban rendezték meg azzal a céllal, hogy kö-
zösségépítő aktív kikapcsolódásra, kerékpározásra hívják a környék
lakóit, egyben népszerűsítve Szentendre és a Dunakanyar természeti
helyszíneit és a környezettudatos életformát. A Pilisi Tekerő az elmúlt
évtizedben széles rétegeket megszólító, népszerű térségi rendez-
vénnyé vált. 
A kerékpáros kalandtúra egy regisztrációhoz kötött, nonprofit családi
program, fővédnöke Szentendre polgármestere. Szervezi Szentendre
Város önkormányzata és a SzKHSE, társszervezők a környékbeli ön-
kormányzatok: Pomáz, Leányfalu, Pilisszentlászló, Tahitótfalu, Sziget-
monostor, Csobánka, továbbá civil egyesületek, önkéntesek.
A rendezvény aloldala elérhető a szentendre.hu-n a „Pilisi Tekerő” 
kifejezésre keresve vagy közvetlen linken (https://szentendre.hu/
varosinfo/sport/pilisi-tekero-es-szentendrei-nagy-sportagvalaszto/
pilisi-tekero/xi-pilisi-tekero-2019/), a verseny előtti hónapokban folya-
matosan közöl információkat és biztosítja az online regisztráció lehe-
tőségét. Facebook: https://www.facebook.com/PilisiTekero/

pilisi Tekerő 2019. 09. 07. szombat
Rajt-célállomás: Postás strand 

Távok:
1. Családi Tekerő i. 10 km
2. Családi Tekerő ii. 30 km
3. kalandos Tekerő 45 km
4. profi100 100 km
A versenyig megjelenő lapszámokban egy-egy távot mutatunk be rész-
letesen, ezúttal a Családi Tekerő I-et.

Családi Tekerő i. 10 km

A táv a szentendrei Postás strandról indul (RAJT) a Leányfalu felé ve-
zető kerékpárúton a Duna mentén. Ott a Termálfürdő hátsó részénél
elérjük az 1. állomást. Itt a résztvevőknek a karszalag felmutatása el-
lenében a Termálfürdő ingyenes fürdőzési lehetőséget, játékos, vizes
feladatokat biztosít. Strandolás után irány Szentendre, Postás strand,
CéL, ahol már csak a pihenés, a tombolasorsolás vár.
A kerékpárok szervizelését, ingyenes átvizsgálását a rajtnál a Hámo-
risport és a Kerékmánia csapata biztosítja. Útközben a mentést a Há-
morisport (+36 20 232 6565) végzi. 

Az útvonal részben közúton halad, kérjük a KRESZ szabályok mara-
déktalan betartását és megfelelő felszerelés használatát! 
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés
semmilyen címen nem igényelhető. 
Rajt: 9.00 – 12.00, Szentendre, Postás strand 
Táv: 10 km
Induló csomag: ásványvíz, müzliszelet
Sportállomáson: limonádé 
Célban: szendvics 
Díjazás: emlékérem 
TOMBOLASORSOLáS: 16.00, Postás strand 

A Leányfalu Termálfürdő a verseny napján minden résztvevőnek ingyenes
éjszakai fürdőzést biztosít 20 órától (a karszalag felmutatása mellett)!

Ha szóba jönnek a lovak, a legtöbb ember csak
magára a sportszerű lovaglásra asszociál, ho-
lott ennél sokkal többet kaphatunk tőlük. ők
tanítók, társak, barátok. A lovak képesek sze-
mélyiségünk fejlesztésére, jellemünk erősíté-
sére, valamint önbizalmunk növelésére is.
Türelemre tanítanak, megtanítanak arra, ho-
gyan lehetünk jó vezetők, valamint hogyan lé-
tesíthetünk igazi kapcsolatokat. A legjobb
tükröt mutatják önmagunkról.
Az érzelmi intelligencia folyamatosan fejleszt-
hető, de ha már gyerekkorban tudatosan el-
kezdjük, megkönnyíthetjük gyermekeink
jövőjét. A lovak jelenlétükkel segítenek meg-
nyílni, kitárni, majd megszüntetni félelmein-
ket. Az általuk nyert magabiztossággal,
önbizalommal gyerekünk sokkal könnyebben

fogja venni az elé kerülő akadályokat. érzelmi
állapotunkra való érzékenységük pedig a szo-
ciális, társadalmi kapcsolatokat képes pozitív
irányba befolyásolni. A lovak tehát a legjobb
tanítók! 
Egy szentendrei lovas farmon létrehoztunk
egy olyan programot, ahol az iskolás gyerekek
szombati kalandnapokon unikornisok mesé-
jébe csöppenve élhetik át különböző fejlesztő
játékok és akadálypálya segítségével a lovak
személyiség formáló erejét. Ez az élménynap
sokkal inkább érzelem központú tematikára
épül, mint egy általános lovasoktatás, ráadá-
sul lovakkal kapcsolatos előismeretet sem
kíván.
Bővebb információ a www.unikornia.hu web-
oldalon.

érzelmi intelligencia-fejlesztés lovakkal és unikornisokkal
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intézményünk feladatellátásai közé nyolc
szakterület tartozik. A szociális ellátások
közül szociális étkeztetést, házi segítség-
nyújtást és az idősek nappali ellátását bizto-
sítjuk. Az idősek nappali ellátása mellett
működik a demens betegek nappali ellátása.
ez a típusú ellátás a Dunakanyarban egyedü-
linek mondható, annak ellenére, hogy óriási
lenne rá az igény. 

Az Idősek Klubjában szakdolgozóink biztosít-
ják az idősek részére a gondoskodást, ugyan-
akkor a klub nyújtotta szociális ingerek és
mozgalmas programok a mentális karbantar-
tást és a fizikai aktivitás megőrzését segítik.
Figyelemmel kísérjük minden klubtagunk
egészségi állapotát, életkörülményét. A klub-
ban való napközbeni bent tartózkodás idején
biztonságban tudhatják a hozzátartozók az
idős családtagjukat. Ez az ellátási forma a
saját otthonukban élő, önmagukat részben
vagy teljesen ellátni tudó idősek, demens be-
tegek, valamint 18 életévüket betöltött, egész-
ségi állapot miatt napközbeni gondozásra
szorulók ellátását biztosítja. Az igénybevétel
feltétele, hogy az idős szeresse/elfogadja a
közösséget, és ennek alapvető szabályait be
tudja tartani.

Az intézmény központi elhelyezkedése, aka-
dálymentes kialakítása lehetővé teszi a min-
denki számára elérhető segítségnyújtást. Az
épület légkondicionáló berendezéssel ellátott,
ami a nyári kánikulában sem akadályozza az
idősek egész napos bent létét. A tárgyi felté-
teleken folyamatosan igyekszünk javítani, leg-
utóbb Szentendre Város önkormányzata és a
Szentendrei Kulturális Központ által szerve-
zett városi Jelmezbál bevételéből mozi hatású
élményt nyújtó projector került beszerzésre és
kiépítésre az idősek klubjában. Ennek segítsé-
gével a napi foglalkoztatások színvonala je-
lentősen nőtt. napi szinten tudjuk használni a
technika nyújtotta lehetőséget. Ezzel nagy si-
kerrel folytatjuk a „Ismerjük meg a világot! c.
előadássorozatunkat, gasztromnómiai bemu-
tatóval fűszerezve, és az utazásokból beszer-
zett apró kincsek, tárgyak megtekintésével. 

Szívesen fogadjuk a diákokat az 50 órás kö-
zösségi szolgálatos önkéntes munkára a gim-
náziumokból. Egy rövid beszélgetés során
kiderítjük, hogy kinek mi az erőssége vagy a
hobbija, és ehhez igyekszünk tartalmas ittlétet
biztosítani úgy, hogy mindkét fél számára
hasznosan teljenek a napok. Több főiskolai,
valamint az OKJ-s ápoló és gondozó hallgató
a gyakorlatuk helyszínéül választotta intézmé-
nyünket. 

Az idősek egészségügyi ellátását dr. Szoltsá-
nyi Gábor háziorvos látja el, kibővítve a 
hajléktanellátással. nagyon kedvelik őt az el-
látottaink, mert türelmes, időt szán a bete-
gekre és részletes orvosi tanácsokkal lát el
minden hozzá fordulót, amit ezúton is köszö-
nünk.
Az idősek napi foglalkoztatását mentálhigié-
nikus-foglallkoztató végzi. A délelőtti prog-
ramok között a kulturális és szellemi
megmozgató programlehetőségek, a nemzeti

és egyházi ünnepek közös megünneplése –
iskolás és óvodás csoportok közreműködésé-
vel szerepel. Ezen kívül a farsang, az idősek
világnapja, a névnapok és a jelentős születés-
napok megünneplése a KO-MA-KO együttes
közreműködésével. Péntekenként kreatív, kéz-
műves foglalkozások, dekoráció készítés tör-
ténik önkéntesünk, Czövekné Török Lídia
vezetésével. Az együttes tagjai egyre jobbb
hangulatot teremtenek a „mulatós” napjain-
kon, a Lídia közreműködésével készült tár-
gyak pedig egyre szebbek, amit szintén
köszönünk nekik.

Az egészségügyi előadások évek óta töretlen
népszerűsének örvendenek dr. Balogh Ibolya
előadásában. Az idei évtől az Egészséges Vá-
rosért Közalapítvány sikeres pályázatával lét-
rehozott Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is
tevékenyen jelen van az életünkben. Az idő-
seknek hétfőnként 10.00 órától gyógytornát
tart Törökné Bakos Beáta, majd ez után az EFI
iroda munkatársai és külsős előadók egész-
ségnevelési előadásokat tartanak nagy siker-
rel. A programkínálatuk egyre inkább bővülő,
melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A hitélet gyakorlását lehetővé tesszük, mely-
ben Kovács Miklósné Mária nagy segítsé-
günkre van már hosszú idő óta. A gyóntatás
lehetőségével is sokan élnek itt az intézmé-
nyünkben, ezt Blanckenstein György atya biz-
tosította a nagy egyházi ünnepek előtt.
önkénteseink is vannak, akiknek a munkájára
mindig számíthatunk, ennek oszlopos tagja
éles Berna. Az önkormányzat rendezvényeire
rendszeresen meghívást kapunk, ezeken szí-
vesen megjelenünk időseinkkel. Ilyenek voltak
az Operett Gála, kiállítások, Idősek világnapja,
Idősek karácsonya.

köszönet
A Gondozási Központ Idősek Klubjában évek
óta nagyon jó hangulatot teremt a KO-MA-KO
Együttes és tagjai. Az időseink minden ilyen
zenés-táncos alkalmat nagyon várnak.
Köszönjük, hogy megtisztelnek minket a jelen-
létükkel, és jókedvet, vidám hangulatot terem-
tenek intézményünkben!
Köszönjük az együttes vezetőjének, Mazács
Zsuzsannának, aki egyúttal alapító tagja a ze-
nekarnak Kovács István és   Kovács Imre mel-
lett. A fentiek mellett hálásak vagyunk
Gombos Piroskának, Milbich évának, Silip ág-
nesnek, Tóth Veronikának, Dalkó Istvánnak,
Kovács Ferencnek, Stomh Frigyesnek és Va-
nyák Gábornak, akik egyéniségükkel és elő-
adókészségükkel járultak hozzá, hogy
időseink néhány órára újra megfiatalodjanak.
Jó egészséget és szép nyarat kívánunk mind-
annyiuknak!

Ellátásainkról érdeklődni lehet bővebben:
Gondozási Központ Szentendre, Sztaravodai
út 2. Tel: 06/26-311-964

Köszönjük mindenkinek, aki segíti az intézmé-
nyünk mindennapi munkáját bármilyen formában!

KECSKéSné SIPOS AnDREA
InTéZMényVEZETő

idősellátás a Gondozási központban

Gondozási központ szentendre
HáziGoNDozóT keres 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglal-
koztatás jellege: határozott idejű, hosszabb időre
történő helyettesítés, teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szentendre, Sztaravodai út
2. 
A munkakörbe tartozó feladatok: a házi segítség-
nyújtás (személyi gondozás/szociális segítés) ke-
retében a szolgáltatást igénybe vevő gondozottak
otthonában segíteni az önálló életvitel fenntartá-
sát. 
Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései 
az irányadók 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. július 30.

Gondozási központ szentendre 
idősek és demens betegek nappali ellátása
álláspályázatot hirdet 
GoNDozó, szoCiális MuNkATáRs 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Gondozási Központ, 
Szentendre, Sztaravodai út 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: Az 1993. évi III. tör-
vény alapján az Idősek Klubját igénybe vevő
ellátottak napközben segítése, felügyelete és gon-
dozói feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az irá-
nyadók
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. szeptember 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. augusztus 29. 

pályázati feltételek: 
Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szakképesí-
tés valamelyikének megléte (Pl. szociális gon-
dozó és ápoló, szociális segítő, szociális
szakgondozó, szociális gondozó- szervező, szoci-
ális asszisztens szakképesítés).
Elvárt kompetenciák: empátia, türelem, megfelelő
helyzetkezelések, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: önéletrajz és motivációs levél, szakirányú
szakképzettség másolata, érvényes erkölcsi bizo-
nyítvány  

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ
Szentendre címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a
munkakör megnevezését: házigondozó, illetve
gondozó. 
• Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Gondo-
zási Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 
• Elektronikus úton: Kecskésné Sipos Andrea ré-
szére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com  e-
mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az érvényes pályázók közül kerülnek kiválasz-
tásra azok, akiket egy személyes beszélgetésre
behívunk. A gondozásvezető javaslatára az intéz-
ményvezető dönt. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
máció: a 06/26-311-964-es telefonszámon.

álláspályázat
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ADásvéTel

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

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

állAT

Dr. Schumicky Gábor állatorvos –
Szentendre, Szentlászlói út 77. Tel.
06-30-415-9060.

állásT keRes

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

állásT kÍNál

Szentendrei ékszerüzletünkbe ke-
ressük szorgalmas, önállóan dol-
gozni tudó, angolul beszélő
kolleganőnket, heti 2-4 napra. Tel.
06-20-584-2407.

Lemezalakító munkatársakat keresünk
betanított munkakörbe Szentendrére,
szellőzéstechnikai gyártó céghez. Fel-

adat: fém lemezek megmunkálása. Tel.
06-30-444-9288.

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

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

okTATás

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

RéGiséG

GáBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűj-
tőnő – múzeumok számára is –  legma-
gasabb áron, készpénzért vásárol
festményeket, fazon aranyakat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, bútorokat,
Rolex, Patek Omega órákat, bronz tár-
gyat, Herendiket, teljes hagyatékot. Ki-
szállás díjtalan. Üzlet: 06-1-789-1693,
06-30-898-5720.

szolGálTATás

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

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

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

Hangulatos, kis fodrászüzlet várja
szépülni vágyó vendégeit Szen-
tendre 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.

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.

KastélyoK
berendezéséhez 

vásároloK
antik bútorokat, 

festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,

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

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

régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot. 

Első vevőként a legmagasabb áron. 

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

herendi77@gmail.com

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




