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A tenorista

Rozsos István operaénekes,
az Operaház örökös tagja,
Liszt Ferenc-díjas, kiváló
művész júliusban ünnepli
75. születésnapját, és 
feleségével, Frank Katalin-
nal 45. házassági évfordu-
lójukat. 

11. oldal

Jávor Piroska: 
Hetvenöt  

Jávor Piroska festőművész
alkotásaiból nyílt születés-
napi kiállítás a szentendrei 
képzőművészek korszakos
kiállításainak egykori színte-
rén, a Műhely Galériát foly-
tató ÚjMűhely Galériában.

10. oldal

éS vidéke

Nemzetközi építészeti verseny Szentendrén 



ingatlanpályázat
Szentendre város önkormányzat 
(2000 Szent-endre, városház tér 3.), mint kiíró
(a továbbiakban: „önkormányzat”) nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott
ingatlan értékesítésére:

Cím: Szentendre, 6756/1 hrsz.
Telek területe: 1.464 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:
kivett, beépítetlen terület
övezeti besorolás: Üh/1
Bruttó induló (licit) ár: 16.500.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft

Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testü-
letének 152/2011. (IV.14.) Kt. sz. határozata alap-
ján került az ingatlan értékesítési pályázaton
történő kiírásra.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
2019. augusztus 27. 09:00 óráig (Városház tér 3.
I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges in-
formációt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a szen-
tendre.hu/ingatlanportálról 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 28. Ulcisia Gyógyszertár

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

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

állatorvosi ügyelet éjjel-nappal: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

közéleTi éS kulTuráliS lAP 
Alapítva: 1899. | újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 
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Szentendre 
éS vidéke

lőgyakorlatok izbégen
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
tájékoztatása szerint az izbégi lőtéren
éles lőgyakorlatot tartanak július hónap-
ban 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 ügyfél-
szolgálat a Fehérházban, szolgáltatásai jú-
lius 1-jétől a szentendrei kormányablakban
elérhetők.

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

(Szentendre, Dózsa György út 8.) van lehe-
tőség.

A családtámogatások (lakás- és gépkocsi-
vásárlás) igénybevételének intézésére itt
teljes körűen nem lesz lehetőség, a kérel-
meket 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
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A dunakanyar 
közlekedéséért
verseghi-Nagy miklós, városunk polgármestere az elmúlt héten 
dr. Palkovics lászló innovációs és technológiai miniszterrel tárgyalt
a 11 sz. főút Szentendre átkelési szakaszának tervezésével és kivi-
telezésével kapcsolatban. 

A felújítás mielőbbi megkezdése Szentendre városának és a környező
településeknek egyaránt fontos. A Magyar Közút NZrt. a 11 sz. főút Ka-
lászi úti csomópontjától a Leányfalu település tábláig tartó szakasz
burkolat-felújításának tervezésére kiírt közbeszerzési eljárást már le-
folytatta, az sikeresen lezárult és a nyertes ajánlattevő kiválasztása
megtörtént. Szentendre polgármestere Palkovics László miniszterel
az átkelési szakasz tervezéséhez szükséges forrás biztosítása érde-
kében tárgyalt, és kérte közbenjárását.

idén két szentendrei intézmény, az önkormányzat és a kulturális köz-
pont is Családbarát munkahely címet kapott! Az ünnepi díjátadón
Novák katalin államtitkártól vette át városunk polgármestere, ver-
seghi-Nagy miklós és Solymosi Heléna, a Szentendrei kulturális köz-
pont ügyvezetője az elismerést. első alkalommal 2009-ben nyerte el
a Családbarát önkormányzat díjat az önkormányzat a Nagycsaládo-
sok országos egyesületétől, 2015-ben és idén pedig az emberi erő-
források minisztériumának családbarát díját kapta meg a hivatal.
Tavaly a város egészségügyi intézménye, a Szei is sikerrel pályázott
a címre.

Ebben az évben 52 díjazott volt, köztük az Országos Mentőszolgálat, a
Magyar Nemzeti Bank és az Alkotmányvédelmi Hivatal. Költségvetési
szervek kategóriájában Szentendre mellett a váci, a szolnoki, a nyír-
egyházi önkormányzat nyerte el a címet. Az idén 77 millió forintos ke-
retösszeggel meghirdetett pályázat nyerteseinek nagy többsége
támogatást is kap családbarát programjaik megvalósításához, legfel-
jebb 5 millió forintot.

A Családbarát munkahely pályázat díjátadó ünnepségét 2019. július
11-én az egyik nyertes, a Közbeszerzési Hatóság székházában tartot-
ták.

Egy ország akkor lehet sikeres, ha a munkahelyeken támogatják a csa-
ládalapítást, a családi életet, és ha ezzel párhuzamosan a család is tá-
mogatja a munkában kiteljesedést – mondta el Novák Katalin család-
és ifjúságügyért felelős államtitkár a Családbarát munkahely pályázat
csütörtöki díjátadó ünnepségén.

Az ünnepi díjátadón városunk polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós
elmondta: „A szentendrei intézményekben a családbarátság olyan
szemlélet, amely át és átszövi a város vezetését. Nemcsak a hivatal

munkatársaira figyelünk oda, nemcsak munkahelyként családbarát
Szentendre, hanem a város egésze, hiszen az itt élő családoknak is
olyan életteret biztosítunk, amiben jó élni.”

A Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője, Solymosi Heléna kie-
melten fontosnak tartja az odafigyelést a családokra: „Négygyerekes
anyaként különösen fontosnak érzem, hogy a család és a munka
egyensúlyban legyen. Családbarát munkahelyként a Kulturális Köz-
pontban többen is élnek az atipikus foglalkoztatással, azaz az alkal-
mazkodó, rugalmas időbeosztással, amely növeli a bizalmi, jó légkör
kialakulását.”

Családbarát intézmények Szentendrén

Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Novák Katalin államtitkár és Solymosi Heléna, a
Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője az ünnepi díjátadáson

igazgatási szünet augusztusban
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk önöket, hogy Szentendre város önkormányzat képviselő-
testülete a Szentendrei közös önkormányzati Hivatalban augusztus 5. – augusztus 16. között
igazgatási szünetet rendelt el, így ezen időszak alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Városi Ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésükre, kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak hozzájuk bizalommal, személyesen a
2000 Szentendre, Duna korzó 25. szám alatt vagy a 26/300-407-es telefonos és az ugyfelszol-
galat@szentendre.hu e-mail elérhetőségeken.
A Hivatalban az igazgatási szünetet követően az első ügyfélfogadási nap 2019. augusztus 21.
(szerda) 8 óra. Szíves megértésüket köszönjük!

DR. GERENDáS GáBOR JEGyZő
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A Solar decathlon europe 2019 innovatív 
házépítő verseny ünnepélyes megnyitóját
2019. július 12-én rendezték meg Szentend-
rén, az émi ipari parkjában. A verseny ingye-
nes időutazás a jövőbe: a nemzetközi és
magyar résztvevők többek között biobeton-
nal, vályogrosttal, szolárcseréppel, moz-
gatható szobaegységekkel és szuper-
szigeteléssel álmodták meg Szentendrén a
holnap fenntartható és energiahatékony la-
kóházait az egyetemi csapatok. 10 izgalmas,
kívülről-belülről megtekinthető prototípus
házzal, színes kulturális és szakmai, valamint
környezetbarát kézműves programokkal vár
mindenkit a Solar decathlon europe 2019. A
jövő építészeti megoldásait szemléltető „szo-
láris falu” július 13-28. között várja a látoga-
tókat Szentendrén. A verseny által létrejött
látogatóközpont pedig szeptember 29-ig áll
nyitva az érdeklődők előtt az émi Tudomá-
nyos és Technológiai ipari Parkjában (dózsa
György út 26.).

Mindössze 14 nap állt a több mint 400 ver-
senyző egyetemista rendelkezésére, hogy az
éMI építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai
Ipari Parkjában felépítsen 10, akár azonnal
költözhető mintaházat. Az így kialakuló „szo-
láris faluban” a magyar, a francia, a belga, a
thaiföldi, a román, a holland, az algériai és a
spanyol építészeti hagyományokat és struktú-
rákat a versenyzők előremutató szemlélete és
fenntarthatóságra való törekvése formálta va-
lami teljesen újjá.

A Solar Decathlon Europe 2019 nemzetközi
egyetemi innovációs házépítő verseny 
rendezési jogát az éMI nyerte el Szentendre
városával és a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemmel (BME) partnerség-
ben. A magyar kormány támogatásával

megvalósuló rangos rendezvény 2002-es
amerikai indulása óta először látogat a kelet-
közép-európai régióba. Magyarországot ön-
álló csapatként a BME „koeb” csapata,
konzorciumban pedig a Miskolci és a Pécsi
Egyetem képviseli. A Solar Decathlon Europe
2019 fő versenytémája a meglévő épületállo-
mány felújítását helyezi fókuszba, ami prakti-
kus válaszokat adhat lakók és építők számára
egyaránt a meglévő sátortetős (kocka) és pa-
nelház-állomány korszerű és energiahatékony
megújulásának kérdésére, életciklusuk meg-
hosszabbítására.

A július 12-én, több mint 800 résztvevő jelen-
létében tartott ünnepélyes nyitóesemény
résztvevőit és a versenyző csapatokat első-
ként dr. áder János köztársasági elnök, a

Solar Decathlon Europe 2019 fővédnöke kö-
szöntötte videóüzenetben. Az államfő  Frie-
densreich Hundertwasser osztrák építészt
idézve kiemelte, építeni csak összhangban a
természettel lehet. A Solar Decathlon nemes
versengésének is az a célja, hogy a vízszinte-
sek és függőlegesek összhangban legyenek a
természettel, hogy környezetbarát technoló-
giát fejleszthessünk, a fejlődés pedig okos
változást jelentsen. A fenntartható haladás
kulcsa ugyanis a köztársasági elnök szerint a
jövőt formáló nemzedék, vagyis a verseny
résztvevőinek a kezében van.

Dr. Palkovics László innovációs és technoló-
giai miniszter köszöntőjében méltatta a logi-
kus, élhető környezet fontosságát. A miniszter
szerint a megújuló energia és a passzív házak
nem opcionálisak, igenis szükség lesz rájuk,
hogy növelni lehessen mindenki életminősé-
gét. Ebből a szempontból pedig közös érdek
a fenntartható fejlesztések támogatása, míg
az épített környezet egyúttal a versenyképes-
ség kulcsa is. Mint mondta, a versenyt tökéle-
tes lehetőségnek tartja a nemzetközi trendek
átvételére és a legfrissebb fejlesztések meg-
ismerésére, amiből hosszú távon nem csak a
szakma profitálhat.

Gyutai Csaba, az éMI vezérigazgatója köszön-
tőjében elmondta: „Nagy megtiszteltetés,
hogy a magyarországi házigazdái lehetünk
ennek a nemzetközi rendezvénynek”. El-
mondta, rendkívül mozgalmas volt az elmúlt
időszak, szinte a semmiből nőtt ki  az a 10
darab, kulcsrakész prototípus ház, amelyeket,
mint fogalmazott: „bizton állíthatom, hogy
bármelyikünk örömmel elfogadna”.  Hozzá-
tette: „Minél szélesebb körben sikerül megis-
mertetnünk a megújuló és energiahatékony
technológiákat a kapcsolódó fejlesztésekkel,
annál hamarabb láthatjuk őket viszont a hét-
köznapjainkban is. Ezt a célt szolgálja majd az
SDE19 látogatói időszak után, az itt maradt
házakkal létrehozott modern skanzen és élő
laboratórium is”. 

Nemzetközi építészeti verseny Szentendrén
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Gyutai Csaba beszédében megköszönte az
ITM miniszterének a támogatását, a partner-
szervezők – Szentendre Város és a BME – se-
gítő jelenlétét a projektben, valamint az éMI
munkatársainak a  kitartó munkát az SDE19
szervezésében.

Prof. Dr. Józsa János, a BME rektora ezt köve-
tően elmondta, hogy a fenntartható, termé-
szettel ápolt harmónia megerősítésében és a
szemléletformálásban az oktatásnak is ko-
moly szerepe van. A Solar Decathlon Europe
2019 annak a példája, hogy jó irányba hala-
dunk, hiszen a 8 országból érkező egyetemi
hallgatók csapatmunkájának és multidiszcip-
lináris összefogásának eredménye a 10 ház
megépítése. Verseghi-Nagy Miklós, Szent-
endre polgármestere beszédében felidézte a
város művészkolónia múltját és azt, hogy
Szentendre a művészet magyar fővárosa a ter-
mészet ölelésében. A polgármester úgy látja,
hogy az építészek nemcsak a városokat,
hanem az érzéseinket is formálják. A jövő épí-
tészei egyben művészek, ezért is különösen
büszke arra, hogy Szentendrére látogatott a vi-
lágszerte ismert rendezvény.

Louise Holloway, a Solar Decathlon Europe
márkaőri feladataival megbízott Energy Ende-
avour Foundation igazgatója a megnyitón úgy
fogalmazott, hogy mindig, töretlenül emelni
kell a lécet ahhoz, hogy tanulni tudjunk. Úgy
látta, hogy minden jelenlévőt megérintett a
résztvevő csapatok szorgalma és újító szem-
lélete: hegyeket mozgattak meg, bátrak voltak
és vidáman álltak a kihívás elé. Joerg Bauer, a
Tungsram elnök-vezérigazgatója – a rendez-
vény egyik főtámogatója – beszédében úgy
fogalmazott: kreativitással és technológiával
optimistán tekinthetünk a jövőbe. A köszöntő-
ket Holly Jamesen Carr, a Solar Decathlon
megbízott igazgatójának videóüzenete zárta
az Egyesült államok Energiaügyi Minisztéri-
uma részéről. Dr. Matolcsy Károly, az SDE19
versenyigazgatója megköszönte a csapatok
eddigi munkáját, egyben bejelentette a nem-
zetközi szakmai zsűri munkájának indítását.
A versenypontozás részleteiről Szikra Csaba
adott részletes tájékoztatást a jelenlévő csa-
pattagoknak.

A nyitórendezvény az éMI és a Tungsram kö-
zötti stratégiai megállapodás aláírásával, il-
letve a 10 mintaház vezetett bemutatásával
folytatódott.

A Solar Decathlon Europe 2019 lakóház proto-
típusait felvonultató „szoláris falu” július 13.
és 28. között várja a látogatókat, míg a ver-
seny által létrejött látogatóközpont modern
skanzenként szeptember 29-ig áll nyitva az ér-
deklődők részére Szentendrén, az éMI Tudo-
mányos és Technológiai Ipari Parkjában.
A belépés ingyenes és csak egy gyors 
helyszíni regisztrációhoz kötött a nyitvatartási
időben. A rendezvény helyszíne autóval, tö-
megközlekedéssel és kerékpárral is kiválóan
megközelíthető. Számos kiegészítő program-
mal, előadással, kézműves foglalkozással
várja az érdeklődőket hétfőtől vasárnapig.

Bővebb információ a Solar Decathlon Europe
2019 hivatalos honlapján: http://sde2019.hu/

Párhuzamos 
parkolósáv épül
a Hold utcai 
óvodánál
A Hold utcai óvoda környékén csúcsidő-
szakban gondot jelent az óvoda meg-
közelítése és a parkolás. A párhuzamos
parkolósáv kialakításának célja, hogy se-
gítse a gyermeküket óvodába vivő szülők
parkolását, valamint a környékbeli lakosok
közlekedését. Az építkezés július 17-én
kezdődött, és a tervek szerint augusztus
közepéig tart.

A Hold utcai óvoda környékén különösen a
reggeli időszakban okoz gondot a parkolás,
az erős forgalom miatt gyakori az autók tor-
lódása. A balesetveszélyes helyzetek kiala-
kulásának megelőzése érdekében új sávot
építenek a parkoló autók számára, ami te-
hermentesíti az utca autós forgalmát.
A kivitelezés július 17-én kezdődött, a terület
előkészítésével és a bontási munkákkal. Kö-
vetkező lépésben kerül sor az útalapok elké-
szítésére, a térkő burkolat megépítésére
kiemelt szegéllyel, végül a burkolati jelek fel-
festésekre. 
A munkálatok ideje alatt a Hold utca területén
ideiglenes forgalmi rend lép érvénybe, mely-
ről a kihelyezett táblák adnak információt. 
A tervek szerint a kivitelezés augusztus kö-
zepére befejeződik, így a nyári szünet befe-
jeztével a szülők sokkal biztonságosabban
tudják vinni gyermekeiket az óvodába.
A fejlesztés önkormányzati forrásból készül,
az éves költségvetési keretből. A beruházás
értéke 4,28 millió Ft. Kivitelező a Horex-Bau
Hungary Kft.

lezárult a 2018-as 
földút program
2017-ben indította el a városvezetés a Jár-
ható Szentendréért elnevezésű programot
Szentendre útjainak, járdáinak, vízelveze-
tésének fejlesztése érdekében, mivel ez az

a terület, ahol a legnagyobb szükség és a
legnagyobb igény van az előre lépésre.  A
program fő eleme az útstabilizációs prog-
ram, amelynek célja a szilárd burkolattal
nem rendelkező földutak minőségének ja-
vítása a korábbi murvás kialakításnál tartó-
sabb, teherbíróbb felület létrehozásával.

2017-ben a Földút Programban 13 földút
újult meg. 2018-ban az alábbi utcák megújí-
tását vették tervbe: őszapó utca, Ribizli
utca, Hegyalja utca, Láncfű utca, Tulipán
utca, Püspök sor, valamint a Gyöngyvirág és
a Muskátli utcák egyes szakaszai. A beruhá-
zás tavaly ősszel kezdődött, és két részlet-
ben valósult meg, az első szakasz
kivitelezője a TéR Generál Kft. volt, a máso-
diké pedig a BOLA 95 Kft. Az utcák felújítása
idén júniusban fejeződött be.
Az utcák – a belvárosi Püspök sor kivételével,
ahol kockakövet raktak le – mart aszfaltos
technológiával újultak meg, amelyek tartósab-
bak a korábbiaknál, és lehetőséget adnak arra,
hogy később záró aszfaltréteggel véglegesí-
teni lehessen az útfelületeket. A munkálatok
folyamán a szükséges helyeken sor került sze-
gélykorrekcióra, az aknafedlapok szintbe eme-
lésére és padkarendezésre is.
A projektet az önkormányzat saját forrásból
finanszírozta, a teljes beruházás értéke 68,2
millió Ft volt.

forgalomtecnikai
változások
Az alábbi forgalomtechnikai változásokat
vezetik be városunkban a közeljövőben.

A Nagyváradi utcában forgalomlassító kü-
szöböt telepítenek.
A Vasúti villasoron forgalomkorlátozó polle-
reket helyeznek ki.
A Mókus hídnál kihelyeznek két „Zsákutca
kerékpáros tovább-haladási lehetőséggel”
táblát.
A Híd utca – Csalogány utca és a Híd utca –
Fácán utca csomópontokban 1-1 „Zsákutca”
táblát helyeznek ki.
A Duna korzó – Petőfi S. utca keresztező-
désnél leszerelik a „Kerékpárút” és „Gyalo-
gút” táblákat, és kihelyeznek egy „Gyalog- és
kerékpárút” táblát.
A Fogoly utcában közlekedési tükröt helyez-
nek el.
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A vujicsics együttes tagjai, Borbély mihály,
Brczán miroszláv, eredics áron, eredics
Gábor, eredics kálmán, Szendrődi ferenc, 
vizeli Balázs idén az együttes fennállásának
negyvenötödik évfordulóját ünneplik. A 
kossuth-díj és Prima Primissima 2018  Prima
díj után idén a magyar örökség díjat is 
elnyerték. eredics Gáborral villantunk fel pár
emléket az együttes elmúlt évtizedeiből. 

A kezdetről
Mindannyian klasszikus zenével kezdtünk. Po-
mázon, ahol akkoriban egy zeneiskolai munka-
közösség jött létre, Komjáthy Aladárné, Manyi
néni volt a vezető, egy nagyszerű pedagógus.
Aki valaha zongorát tanult, tudja, hogy van egy
nagyon híres, Könnyű szonatinák című gyűjte-
mény – például azt is ő szerkesztette. Schmidt
Jánosné, Irénke néni tanított zongorázni, aki
szeretettel és finom pedagógiai érzékkel veze-
tett minket. Nagyszerű zenetanárok, nagyszerű
emberek keze alatt tanulhattunk. Szentendrén
már Szári Mihály volt az igazgató, kórusvezető,
szédületes tudással, az összhangzattan a kisuj-
jában volt. Vagy említhetem Frank Lajos bácsit,
aki az ország egyik legkiválóbb csellótanára
volt, sokat kamaráztam egyik növendékével. 
Felejthetetlen órák voltak! 
A pomázi kezdeményezés szentendrei kihelye-
zett tagozattá vált később, így a pomázi fiatalok
Szentendrére járhattak zenét tanulni. A zeneok-
tatás rendszere Magyarországon kedvezménye-
zett helyzetben van, mert akik tanítottak minket,
azoknak a „tanári családfája” visszavezethető
Bartókig, onnan pedig egészen Liszt Ferencig.
De a klasszikus zene egészen más, mint a nép-
zene. Amikor nagyobbacskák lettünk, alakult
egy fúvószenekar Pomázon, Pap Tibor bácsi ve-
zetésével, aki szintén fantasztikus pedagógus
volt. Egyszer Nyári Iván – egy szerb fiú Pomázról
– az egyik próbánkra eljött, hogy „kölcsönözzön”
fiatal zenészeket. A második próbán már én is
ott voltam a harmonikámmal, mert a fúvószene-
karban az akkordikus szerepet a „mellzongora”
is kitűnően el tudta látni. Klasszikus és népzenei
feldolgozásokat egyaránt játszottunk, Tibor
bácsi írta meg a stimmeket, nekünk hangsze-
relte az anyagot briliáns zenei és pedagógiai 
érzékkel. Míg mások suhancként mentek neki a
világnak, mi vasárnaponként a fúvószenekarral
próbáltunk. Nem sajnáltuk az időt, az energiát
befektetni. érdekes, hogy egy vidéki fúvós-
zenekar nem szokott a zenetörténet csúcsán 
ragyogni, nem olyan elegáns például, mint egy
vonósnégyes, és mégis, közülünk több mint 
húszan zenészek lettünk.
Tibor bácsi mondta először: „Fiúk, ti tehetsége-
sek vagytok.” Olyan korban ért bennünket a biz-
tatás, amikor az ember még keresi magát, és ez
sokat számít. Micsoda pályára tud állítani egy
jókor jött mondat!

egy lépéssel előre
A Nemzetiségi Ifjúsági Hangszeres Népzenei
Együttes a helyi néptáncegyüttes kísérőzene-
kara lett. Nagyon tetszett nekünk, hogy táncol-
nak a zenénkre, nem kottából, hanem fül-
hallásból tanultuk a kólókat, jól lehetett pörgetni
a tempókat. Az átöltözéses szüneteket zenei be-
tétekkel töltöttük ki. Egy idő után ugyanakkora
sikere volt a zenének, mint a táncnak a sodró 
zenével, a gyönyörű lányokkal és viseletekkel,
térformákkal együtt. 
A szolid háttérzene műfajból így egy lépést előre
léptünk. Az egyik húsvétkor – amit szimbolikus,

szép időpontnak éreztünk –, indultunk el tulaj-
donképpen először a „kispartival” zenélni. Ez
volt az a tudatos pont, ami már nem a zeneisko-
lához, nem a táncegyütteshez kötődött. Kálmán
köcsögdudált, Misi okarinázott, én dudáltam.
Magunk készítette rendes, magyar duda volt,
nejlonzsákból, nádakból – és meg is szólalt! 
A Népművelési Intézetben Sárosi Bálint magyar
népi hangszerekről szóló stencilezett kiadványá-
ban szerepelt az a mondat, hogy a duda a ma-
gyar néphagyományból kiveszettnek tekinthető.
Elkezdtünk utánanézni. Voltunk Tolmácson, 
Krausz Gábornál, egy palóc bácsinál, akinek a
hangszere már nem volt meg, de a dudájának a
sípszára még igen, és tudott mesélni. Mohácson
a sokác Bárácz Gyuri bácsinál jártunk, és elmen-
tünk az összes „búcsújáró” helyre. 
A tekerőnket például Bársony Mihálytól vettük
Tiszaalpárról. Egyszer vittünk neki vadkörtefát,
mert abból készítette a tekerőkorongokat, hogy
szép hangja legyen, és az ő vidékükön nagyon
csenevész vadkörték nőttek. A mezőségi Szék-
ről pedig kásadarálóért hoztunk széki kontrát.
Ott jártunkkor pont belecsöppentünk egy lako-
dalomba. (Győri) Karcsi akkor már tudta a széki
csárdást, és mi is bekapcsolódtunk. Akkoriban
a pomázi táncegyüttesnél fúvóssal kísértük a
sváb táncokat, vonóssal a magyart, tamburákkal
a délszlávot. 
A gimnáziumban én még kémikusnak készül-
tem, Sebőék is építészként kezdték, és mások
is, sokan műszaki pályáról léptek át koreográ-
fus, népzenekutató, népzenész pályára. Akkori-
ban, ha jól akartál játszani egy hangszeren, fel
kellett kutatni, hol van az a forrás, amelyből 
kiderül, hogy mit kell tenned. 

Névválasztás
Vujicsics Tihamér nevét halála után egy évvel,
1976-ban vettük fel.  Akkor már az összes szerb
ünnepen mi játszottunk a környéken. Ezeken
több alkalommal ő is megjelent. A legutolsó ta-
lálkozásunk vele a budakalászi búcsúban volt.
Fantasztikusan játszott, és bár általában volt
egy kis gondja a konyakkal, ekkor egy kortyot
sem ivott. Akkora zseni volt, olyan nagy tudás
feszítette belülről, hogy máskor csak így tudta
azt kordában tartani. Föl volt dobva, mert meg-
kapta azt a kutatói állást a Zenetudományi Inté-
zetben, amire mindig is vágyott, és készült
Damaszkuszba, hogy a Rákóczi-motívumokat
kutathassa. Sajnos elérte a repülőgépet… 
A Budakalászon felhangzó, utolsó furulyajátékát
sajnos nem sikerült felvenni, mert a kis Hitachi
kazettás magnónkban nem volt elem, és 
hosszabbítót sem tudtunk szerezni…

Az első sikerek
Kendeffy Judit  – aki Szentendrén volt népmű-
velő akkor – győzött meg minket arról, hogy in-
duljunk el a ’76-os Ki mit tud?-on. ő mondta,
hogy lesz népzenei kategória. Szentendrén, a
DMH pinceklubjában volt az előválogató, Csiba
Lajos volt az egyik zsűritag. Amikor már a TV-s
középdöntőben jártunk, akkor döbbentünk rá: mi
van gyerekek, ha továbbjutunk? Hirtelen kellett
összerakni egy új számot. Olyan jól sikerült,
hogy a döntőt megnyertük, ami közismertséget
és népszerűséget hozott nekünk. Rengeteg 
koncertünk volt utána. A Ki mit tud?-on már 
Vujicsics Együttes néven indultunk. Tihamér
neve a népzenekutatással összeforrott, szerb
származása, délszláv zenei kötődése révén ne-
künk sem kellett semmit magyaráznunk, hogy
mi milyen zenét játszunk és miért. Ezzel a névvel
mindenki tisztában volt mindezzel.

Már a Ki mit tud? előtt is voltak emlékezetes kon-
certjeink, például az Egyetemi Színpadon. Aztán
–emlékszem – Tímár Sándor, a Bartók Néptánc-
együttes koreográfusa hívott meg bennünket
zenei közreműködésre a Zeneakadémia nagyter-
mébe. Annyira jól sikerült, hogy a Filharmónia
szervezői betudták vizsgakoncertnek, és ettől
kezdve Filharmónia működési engedéllyel tud-
tunk játszani. Így sok minden megnyílt előttünk.

Az első lemez
Az első lemezfelvétel érdekes történet volt.
Keszthelyen játszottunk, és egy öltözőnk volt
Romhányi Józsi bácsival. Mondta, hogy ő is
tagja a sanzonbizottságnak, és látta a nevünket
a lemezgyár kiadási tervében. Alig hittük el,
hogy ez igaz lehet. Mi közünk a sanzonbizott-
sághoz? Mindenesetre elmentünk a Hungaroton
lemezkiadóhoz. Bors Jenő már várt minket, a
következő alkalommal már kész lemeztervet 
vittük neki.  Nádori Péter volt akkor a klasszikus
zenei főszerkesztő, és hozzá került a mi projek-
tünk. Elmondtuk, hogy lennének saját elképze-
léseink a borítóra. Hogyhogy? Csodálkozott.
Mondtuk, régi barátunk a fotós, neki barátja a 
tipográfus, ez és ez volna az elképzelés. Annyira
megtetszett neki, hogy belement, hogy külsősök
csinálják. A terv egy szétnyitható, külön füzetet
is tartalmazó album volt, sok fotóval, cirill betű-
vel szerbül, latin betűvel horvátul, magyarul, 
angolul a szövegek. Feltűnő, szép dizájnnal ké-
szült lemez lett, fiatalos ötletekkel. Nagy szak-
mai sikert aratott az album, és év Hanglemeze
díjat kapott. Rendkívül jól fogyott. Olyannyira,
hogy Bécsben nyomtatták az igényes borítót.
Különleges esetekben ugyanis a bécsi nyomdai
kapacitást is igénybe tudták venni. Az akkori 
devizás-valutás időszakban ez óriási szó volt.
Aztán ennek a nagy felhajtásnak hátránya is lett,
mert az első tízezer példány olyan hamar 
elfogyott, hogy hónapokat kellett várni, míg a
második kijött. Még több fogyott volna, ha
egyenletes az ellátás. Ez 1981-ben történt.

külföldi utak
Nehezen indultak be a külföldi utak. „Nagyon jó
a Vujicsics, de hát nem magyar zenét játszanak”
– általánosan ezt gondolták rólunk, pedig ma-
gyar földből sarjadzott ez a zene. Az előítéletet
úgy oszlattuk el, hogy a lemezünkön az A oldal
első két száma szerbiai, azután végig magyar-
országi, a B oldal eleje „lenti” horvát és make-
dón, azután végig magyarországi horvát zene
volt. A koncertjeinket is úgy szerveztük, hogy
külön blokkban szerepeljenek a hazai délszláv
zenéink. Ezek ebben a formában csak itt, 
Magyarországon, több százéves együttélést
hordozva léteznek. Amikor ezt megértették az
impresszáriók, felszabadult sok lehetőség. 
Persze az utak szervezését nekünk kellett in-
tézni, odafent rábólintottak, levették a százalé-
kot. „Beszolgáltatás” volt. A mai fülnek furcsán
hangzik, de kikalkulálták, kint mennyit költhe-
tünk, a tankolástól a szállásig, étkezésig, a fenn-
maradót vissza kellett fizetni. Az útlevelet a
vízumokkal utolsó pillanatban kaptuk meg, hogy
lehetőleg ne tudjunk úgynevezett „fekete” kon-
certet csinálni, amiről az Interkoncert nem tud. 
Az első külföldi utunk Franciaországba, Spa-
nyolországba vitt. Michel Montanaro segített
minket azzal, hogy sok koncertet szervezett. 
ő egy provence-i oxitán zenész, aki Franciaor-
szágban ennek az őshonos kisebbségnek a nép-
zenéjét játssza. Mi idehaza ugyanezt képvi-
seljük, hamar egymásra ismertünk, jó kontaktus,
igazi barátság alakult ki köztünk. 

Negyvenöt éves a vujicsics együttes
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Michel Montanaroval közös munkánk volt a
Vents D’Est, a Keleti Szél projekt, amivel ha hat-
vanszor nem voltunk Franciaországban, akkor
egyszer sem. Különleges élmény volt, koncert-
jeinken hatalmas világsztárok is énekeltek. 
Katalán, görög, marokkói, török énekesek, de
volt oxitán kórus, indonéz bambuszhangszere-
sek, afrikai dobegyüttes is. Az interetnikus sza-
bad zenét Michel hamarabb kitalálta, mielőtt
létezett volna a world music kifejezés. Külön-
böző kultúrából érkező muzsikusok zenei 
párbeszédet tudtak egymással folytatni. Külön-
leges zenei világok jöttek így létre. 
Turnéink közül kiemelkedik a kuvaiti, de leg-
messzebbre akkor jutottunk, amikor egy 
koncertsorozatban egész Ausztráliát körbecsa-
varogtuk. Ez is kötődik Szentendréhez, mert
egyszer az Interkoncerttől Vakulya Sándor meg-
kérdezte, ráérünk-e mostanában, mert bemu-
tatna a Musica Viva Australia szervezőjének. A
Zeneiskolában kaptunk egy termet, meghallgat-
tak minket – rezzenéstelen arccal ülték végig,
majd távoztak. Egy hét múlva Sanyitól megkér-
deztem: „Lesz ebből valami?” „Ja, igen, igen, pár
év múlva turnéztok.” „és ezt komolyan lehet
venni?” „Igen, ők így szerveznek.” Egy év múlva
megtudtuk, hogy tavasszal indulunk, újabb év
múlva, hogy minimum 32, maximum 45 koncert
lesz, még később minden kondíciót leírtak, az
összes helység brossúráját elküldték, hogy az
európai művész képben legyen, nercbundát 
vigyen-e magával vagy fürdőnadrágot. El kellett
küldenünk nemcsak azt, hogy milyen üdítőt 
fogyasztunk, de azt is, hogy a koncert előtt, a
műsor szünetében vagy az után szeretnénk 
elfogyasztani. Döbbenetesen precíz szervezés
volt.

A zene
A miénk „napérlelte” muzsika. Sok a vidámság
benne. Ha a magyar zenei hagyományokra gon-

dolunk, ott kevésbé jellemző ez a túláradó élet-
öröm. A tánczene könnyen befogadható, kicsit
hasonló az ír zenére, ami szintén nagyon 
népszerű. Ott is sok motivikus, ismétlődő részt
látunk. Persze lehet unalmasan játszani a mi 
zenénket is. Ha egy külföldi koncerten vagyunk,
másképp építjük fel a számokat, mint egy 
pomázi esküvőn, ahol huszonöt percen át 
játsszuk ugyanazt a táncdallamot. Koncert 
szituációban, ugyanez, ahol nem táncolnak rá,
kiverné a biztosítékot.
Nagyon hamar feladatunkká vált, hogy a magyar
közönség, amikor először hallja a zenénket, tud-
jon vele valamit kezdeni. Ha az első hat percbe
teszünk be egy kólót, a tempó és a gyorsaság, a
más zenei szerkezet miatt a hallgatóságot ez 
hidegzuhanyként érheti. Ezért alakult ki, hogy a
koncertjeink érdekes performanszok is tulajdon-
képpen, ahol jelentős szerepe van az összekötő
szövegnek. Ha egy hangszer érdekes, akkor az,
ha az egymással párbeszédet folytató hangsze-
rek inspiráló hatása, ha a virtuozitás, ha a szívet
megragadó mélység, akkor az köthesse le a
hallgatót. Amikor valami hallatlan ritka gyűjtött
kincsről van szó, ami első hallásra nem is mu-
tatja magát, például Bartók száz évvel ezelőtti
gyűjtése fonográfra, az is érdekesség. Arról is
szó esik, hogy mitől a világ egyik csodája ez a
„hasvakaró”, a tambura, aminek ugyanazt kell
tudnia, mint egy Steinway zongorának: hogy
akusztikusan betöltsön egy olyan teret, mint a
Zeneakadémia. Mindig meg kellett találni a 
fogódzókat, hogy aki találkozik a zenénkkel, ne
csak mint kuriózumot értékelje, hanem megpró-
bálja befogadni, és értő közönséggé váljon. 

Apáról fiúra
Az évek során közös projektjeink voltak olyan
fantasztikus előadókkal, mint Sebő Ferenc, Se-
bestyén Márta, Szörényi Levente vagy Tolcsvay
László. A legbüszkébbek az Apáról fiúra 

koncertekre vagyunk. Ennek egyik csúcsa az
volt, amikor tavaly az augusztusi tűzijáték előtt
a nagy program mi voltunk az Oroszlános Udvar-
ban. A Vujicsics, a Söndörgő és a ViGaD együtt
lépett fel. A Söndörgő a harmincas generáció,
akik velünk együtt már az akadémián tanítanak,
a ViGaD együttesben a fiúk 17-18 évesen már
szépen bontogatják szárnyaikat. Náluk is meg-
van már a kellő önállóság. Sokszor eszembe jut
róluk Tibor bácsi szava, aki azt mondta: „Akkor
lesz jó ez a zenekar, ha én már nem vezénylem,
hanem a söntésből hallgatom csak.” 

A díjakról
Nagyon boldogok voltunk, amikor a negyven
éves évfordulónk kapcsán a Kossuth-díj megta-
lált minket. Különleges, hogy a nemzeti 
kultú rához szorosan kötődő elismerést egy 
dedikáltan nemzetiségi zenével foglalkozó
együttes kapja meg. Ez jó érzés, és ugyanilyen
jó érzés volt, amikor a Prima Primissima Díjra
jelöltek, mert ott is a magyar népművészet, a
magyar zeneművészet szerepel a kategóriák-
ban, mégis úgy érezték, ebben csak területi
megjelölés van, ahol mindenki otthon van, akkor
is, ha esetleg más nyelven fakad dalra. 
A legutóbbi, a negyvenöt éves fennállásunk kap-
csán elnyert Magyar örökség Díj ebben ez érte-
lemben véve is nagyon különleges. Ahhoz
tudnám hasonlítani, amikor 2005-ben Vujicsics
Tihamér posztumusz megkapta a Magyar Mű-
vészetért Díjat. Ahogy Szabados György akkori
laudációjában írta: lehet itt valakinek szerb az
anyanyelve, ha hungarus-tudata van, minden,
amit tesz, az a magyar kultúrát gazdagítja. 
Ezt az új díjat is büszkén fogjuk viselni. A negy-
venöt év alatt nemcsak népművelő feladatot töl-
tött be a zenekar, hanem a hangszerek, a zene
révén megmentett olyan kultúrkincseket, ame-
lyek ma már feledésbe merültek volna.
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• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati
eljárásban   résztvevők   megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

Ellátandó feladatok:
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében
foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok el-
látása
• A városban működő térfigyelő kamerák kezelése
• Kerékbilincselési feladat ellátása.

Bérezés: a jogállásra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban: Kttv.), a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztvi-
selőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 17/2010. (V.14.) ör.
vonatkozik, melyek szerint az illetménykiegészítés felsőfokú végzettség esetén
30%, középfokú végzettség esetén 10%, továbbá a Kttv. 133. § (3) bek. szerinti
+50% illetménykiegészítés, illetve a 235. § (1) bek. alapján személyi illetmény ad-
ható.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony,
próbaidő 6 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. auguszus 23.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Rendészeti Igazgatóság, 2000 Szentendre, Papri-
kabíró utca 21.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a
Szentendrei  Rendészeti Igazgatóság címére (2000 Szentendre, Paprikabíró utca
21.), vagy a allas@ph.szentendre.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városi rendész

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bella Péter szolgálatvezető
nyújt a 20/943-7939-es telefonszámon.

Szentendrei közös önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet 
közterület-használati koordinátori feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Office ismeret
• középiskolai iskolai végzettség
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely
igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen
előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz; 
• motivációs levél,
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata;
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség
• közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
• szentendrei vagy kistérségi helyismeret

Ellátandó feladatok: 
• közterület-használati ügyek intézése: igénylők tájékoztatása, segítségnyújtás a
kérelmek kitöltésében, hiányosság esetén az ügyfél tájékoztatása a pótlás érdeké-
ben, kérelmek elbírálása, határozatok előkészítése, közterület-használati díjak befi-
zetésének ellenőrzése.
• folyamatos együttműködés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal: értesíti a
rendészetet a közterület-használati engedélyekről, határozatokról, esetenként közös
helyszíni ellenőrzéseket tart.

Bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
szerint

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű, próbaidő 6 hónap

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal, Szentendre, 2000
Városház tér 3.

A  pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton a pályázatnak a
Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház tér 3.)
vagy az allas@ph.szentendre.hu
címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezé-

sét: „közterület-használati koordinátor”.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információt árki-Kovács ágnes irodavezető nyújt a
06-20/430-37-40-es telefonszámon.

Szentendrei rendészeti igazgatóság pályázatot hirdet
városi rendész feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Office 
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztvi-
selők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti közszolgá-
lati szakképzettség, pl: személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági őr,
közterület-felügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-
végrehajtásban szerzett szakképzettség, 
• szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés megkötése mellett közterület-fel-
ügyelői szakképzettség megszerzése
• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely
igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen
előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz; 

pályázat
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lépcső- és járdafelújítások 
a Püspökmajorban
Befejeződtek a május végén kezdett járda- és lépcsőfelújítások a
Püspökmajor-lakótelepen. A felújításokra a gyalogosok biztonságos
közlekedése érdekében volt szükség, hiszen a járdákat és a lépcső-
ket sokan használják a lakótelepen. 

A munkálatok során megújult a Hamvas Béla u. 32-40. számú épület
előtti járda, megújult és új járdaszakasz is épült a Fehérvíz utca 2-6.
számú épületnél lévő focipályák mellett, valamint felbetonozással
megújult a Radnóti sétány 4. számú épület melletti lépcső.
A felújítások önkormányzati forrásból készültek, az éves költségvetési
keretből. A beruházás értéke 11,5 millió Ft. Kivitelező a Park-Tér Út-
építő és Fenntartó Bt. volt.

felújítják a Telep utcai járdát
A Telep utcában két óvoda is működik, nagy a gyalogos forgalom, 
a járda viszont jelenleg nagyon rossz állapotban van. A balesetve-
szély elkerülése és a biztonságosabb, kényelmesebb gyalogos köz-
lekedés érdekében – a körzet képviselője, Boda Anikó és a lakosok
kezdeményezésére – hamarosan elkezdik a járda felújítását. A mun-
kálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak.

A kivitelezés a jelenlegi járda és a szegélyek bontásával kezdődik,
majd a tereprendezést követően térkőburkolatú járdát és kapubehaj-
tókat építenek kiemelt és süllyesztett szegélyekkel, valamint kiépítik
az esővízelvezetési rendszert. 
A járdafelújítás a tervek szerint augusztus közepéig tart. A kivitelezési
munkálatok ideje alatt az utcában ideiglenes forgalmi rendet vezetnek
be, melyről a kihelyezett táblák adnak információt.
A felújítást az önkormányzat finanszírozza, az éves költségvetési ke-
retből. A beruházás értéke 12,51 millió Ft. Kivitelező a Horex-Bau Hun-
gary Kft.

Járdafelújítás a martinovics
utcában 

Július közepén kezdődik a martinovics utcában a jelenleg nagyon
rossz minőségű járda felújítása Petricskó zoltán körzeti képviselő és
a lakosok kezdeményezése alapján. A munkálatok a tervek szerint
július végére befejeződnek, így ebben a belvárosi utcában is bizton-
ságosan közlekedhetnek majd a gyalogosok. 

A kivitelezés során elbontják a jelenlegi járdaburkolatot és a szegé-
lyeket, illetve az úttesten is sor kerül a kiskockakő burkolat bontására.
Ezt követően kockakőből építik meg a járdát és kapubeállókat, a víz-
elvezetést rácsos folyóka építésével oldják meg.  
A munkálatok ideje alatt a Martinovics utca területén ideiglenes forgalmi
rend lép életbe, melyről a kihelyezett táblák nyújtanak információt. 
A felújítást az önkormányzat finanszírozza, az éves költségvetési ke-
retből. A beruházás értéke 4,39 millió Ft. Kivitelező a Horex-Bau Hun-
gary Kft.

új mosdók a duna korzón
megnyílt az új mosdó a duna korzó – Bercsényi utca sarkán. Szent-
endrét évről évre egyre több turista látogatja, és a forgalom növeke-
désével szükségessé vált a közmosdók számának növelése is. 
A belvárosban kevés a nyilvános illemhely, így a konténer mosdók ki-
építésével régi lakossági igénynek tett eleget az önkormányzat.  

A Duna korzóra látogató turisták és a kisgyermekes családok eddig
többnyire valamelyik étterembe tértek be, és rendeltek valamit, hogy
használhassák a vendéglátóegység mellékhelyiségét. A belváros többi
nyilvános mosdójának helyszíne (Teniszpálya, Postás strand – Teddy
Beach, HéV-végállomás, Teátrum Parkoló, Tourinform, Szamos Cuk-
rászda) viszonylag távol esik a korzótól, ezért az új mosdó a legforgal-
masabb helyszínt szolgálja ki.
Az önkormányzat által bérelt és üzemeltetett két konténer közül a női
mosdóban 6 WC és 2 kézmosó, a férfi mosdóban 6 WC, 2 piszoár és 2
kézmosó található. A konténerek a téli időszakban fűthetőek. A mos-
dókhoz forgóvillás beléptetőt, valamint az üzemeltető személyzet ré-
szére külön fülkét telepítettek.
A Városi Szolgáltató munkatársai a telepítés során több munkafázist
végeztek el. A konténerek alatt a vegyes és igen rossz állapotú térbur-
kolatot kicserélték, a konténereket a közművekre kötötték, valamint a
telepített konténert esztétikus, újrahasznosítható faszerkezettel borí-
tották be.
A mosdó 2019. október 31-ig a hét minden napján 10-től 22 óráig lesz
nyitva (városi rendezvények, fesztiválok idején hosszabbított nyitva tar-
tással, a fesztivál zárásáig). November 1-től február 29-ig pedig 10 órá-
tól 18 óráig, márciustól ismét 10-től 22 óráig.
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Jávor Piroska: 
Hetvenöt 
ennyi éves lett idén Jávor Piroska festőművész, ami azt az ötletet
adta, hogy egy galériát megtöltő válogatást mutasson be képeiből.
ráadásul a fő téren, a szentendrei képzőművészek korszakos kiállí-
tásainak egykori színterén, a műhely Galériát folytató mANk újműhely
Galériában. kiállítására J.P., ahogy képein is jelöli magát, az elmúlt 
15 év alkotásaiból válogatott a kurátorok: Szepes Hédi művészettör-
ténész és roskó mária iparművész segítségével. 

Borbély László, a MANK operatív igazgatójának megnyitó beszéde után
Musza Györgyi, a Szentendrei Lakástárlat elnöke köszöntötte a mű-
vésznőt és a megnyitó nagyszámú résztvevőjét. Nem számoltam, há-
nyan jöttek el az eseményre, de a galériából sokan kiszorultak a térre.
Az érdeklődés érthető, hiszen a ritkán kiállító, önmagát kevéssé meg-
mutató művésznőt sokan kedvelik. Akárcsak ragyogó, játékos festmé-
nyeit. Jó, hogy adódott egy ilyen ünnepi alkalom a megmutatkozásra,
mert remek képek sorát láthattuk a nemrég megújult galériában. 
„Nálam nem a gondolat szüli a képet, hanem a kép szüli a gondolatot.
Ahhoz, hogy a kép szülni tudjon gondolatot, először valamit le kell tenni
a papírra, vászonra vagy akármire. Ezek a pillanatok mindig a legizgal-
masabbak”– írja az alkotás folyamatáról Jávor Piroska.

Vonzó, máshoz sem hasonlítható festészet Jávor Piroskáé – szívből
jövő örömfestészet. Letisztult forma- és színvilág, racionalitás és 
meseszerűség, szigorú szerkezet és játékos formák jellemzik egy-
szerre. A vidám színek, az egyszerű formák mögött azonban mindig
sokatmondó üzenet rejlik. 
Mi mindent tartott fontosnak Jávor Piroska az elmúlt másfél évtized-
ben, milyen témákat örökített meg festményein? A geometrikus elemek
és számok uralta, tiszta színekkel megfestett képek zenéről, otthonról,
kertről, évfordulókról, családi ünnepekről – születés- és névnapokról –
szólnak. Rajtuk a jelentős eseményeket jelző számok jelennek meg,
gyakran rejtvényszerűen. A szigorú rendben elhelyezett háromszögek
és négyzetek mellé, a mintha csak véletlenül odaejtett kis színes for-
mák közé, mellé, belé íródnak gyönyörű kalligráfiával az adott nevek és
események. 
A játékosság ezúttal nem csak a falakat uralta, hanem az eseményt is.
Festmények részleteit felismerők aláírást, mobiltelefonjának számát,
a kedvenc madarát a képek alapján megfejtők pedig gyönyörű, festett
Duna-kavicsot is kaphattak a művésznőtől.
Asszonyi Flóra, Jávor Piroska kisebbik lánya a facebookon ezt írta a
megnyitóról:
Jó volt! Jó helyen, jó képek között, jó hangulatban, jó emberek, jó borok,
jó sokan…
Így igaz.

A kiállítás augusztus 11-ig látogatható a MANK ÚjMűhely Galériában.

RAPPAI ZSUZSA

Az Amsterdami egyetem hallgatói zenekara adott fantasztikus kon-
certet Szentendrén, július 12-én. Az eredetileg a művészetmalom ud-
varára meghirdetett hangversenyre az esőhelyszínen, a városháza
dísztermében került sor.  remek koncert volt, a közönség nagyon
szerette és a zenekar is nagyon hálás volt, hogy Szentendrén zárhat-
ták turnéjukat.

Az együttes munkáját a klasszikus zene iránti szenvedély és fiatalos
lendület egyaránt jellemzi, céljuknak azt tűzték ki, hogy a magas
színvonalú komolyzenét elérhetővé és érthetővé tegyék közönségük
számára. A zenekar megalakulásának 30. évfordulóját egy turnéval
ünnepli, így érkeztek Ljubljana, Varasd és Budapest után Szentend-
rére.

A Crea Orchestra műsorában  igazi kuriózumok csendültek fel, így pél-
dául a magyar koncerttermekben különlegességnek számító holland
származású zeneszerző, Johann Wagenaar: Saul és Dávid művétől, a
méltán közkedvelt Beethoven: 7. szimfóniáján át Richard Strauss: Négy
utolsó énekéig terjedő izgalmas repertoárral lépett a szentendrei kö-
zönség elé. A koncerten közreműködött Helena Koonings szoprán, ve-
zényelt: Bas Pollard.

A koncert a JM Hungary Egyesülettel együttműködésben valósult meg.

Holland egyetemisták koncertje Szentendrén
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A tenorista
évtizedek óta Szentendrén él családjával ro-
zsos istván operaénekes, az operaház örökös
tagja, liszt ferenc-díjas, kiváló művész, aki
a napokban kettős jubileumot ünnepelt. két
egymást követő napon a 75. születésnapját és
feleségével, frank katalinnal 45. házassági
évfordulójukat ünnepelték. 

• Hogyan kezdődött ez a kiemelkedő pályafu-
tás? – faggatom a kezdetek felől a művész
urat a tágas és árnyas ilosvai utcai kertben. 
Szinte kijelölték számomra ezt a pályát. édes-
apám részéről az egyik nagybátyám operaéne-
kes volt, aki 16 éves koromban elkezdett
énekelni tanítani, bár már gyerekként sokat
énekeltem. Középiskolába a Szent István Gim-
náziumba jártam, ahol a kórusban szólista let-
tem, és Záborszky tanár úr bíztatott,
válasszam az énekesi pályát. Ezzel párhuza-
mosan a magyartanárom, azt mondta, ha nem
megyek el felvételezni a színművészetire,
megbuktat. Ott Gosztonyi János felvételizte-
tett, meg is kérdezte, ilyen hanggal miért nem
a Zeneakadémiára megyek. Ugyan a színmű-
vészetire nem, ám a Zeneakadémiára felvet-
tek, ahol felejthetetlen hat évet töltöttem.
Akkoriban az Operaház vezetői voltak a Zene-
akadémia tanárai, így nem volt nehéz ismer-
niük a fiatal, kezdő nemzedéket. Már az első
években szerepeltem a Nemzeti Színházban
(Dundo Maroje), a Vígszínházban (Egy fő az
egy fő), a József Attila Színházban (Volpone).
Nagyon sokat tanultam az ott fellépő színé-
szektől: Agárdi Gábortól, Kaló Flóriántól, Major
Tamástól. Nagyszerű iskola volt.
1967 – felvettek az opera tanszakra, ami rög-
tön úgy kezdődött, hogy az Operaház szerepet
ajánlott. Mire lediplomáztam a Zeneakadé-
mián, már túl voltam hét premieren az Opera-
házban. énekeltem például Scaramucciót
(Ariadne), Hírnököt (Aida), Edmundot (Manon
Lescaut), Borsát (Rigoletto). 1967-től szerep-
könyvet vezetek, ebben – ha valamire nem
emlékszem pontosan –, utána tudok nézni az
előadásaimnak. 
Nagy szeretettel emlékszem vissza a tanára-
imra.  A szakmai ismeretek mellett elsősorban
gondolkodásmódot adtak – Szabolcsi Bence,
Kroó György – utóbbi egyik megnyilatkozá-
sára nagyon emlékszem. Tito Gobbi egyik
pesti vendégszereplését értékelve mondta:
„Mikor megjelent, még egy hangot sem éne-

kelt, de már lehetett tudni, hogy kicsoda és mi
történt.” Ez nagyon fontos. Azóta is, annak el-
lenére, hogy nagyon lámpalázas vagyok, mi-
előtt a színpadra lépek, már igyekszem
azonosulni a szerepemmel. Révhegyi Olga
néni (így hívták az énektanáromat) kijelen-
tette: „Fiacskám, maga karaktertenor lesz és
Wagner-énekes”. Igaza lett, legnagyobb sike-
reimet ezekkel a művekkel arattam. Vagy Kő-
míves Sándor, a beszédtanárom, aki az
operaszövegeket prózában mondatta el ve-
lünk, és értelmezve és érzelemmel átitatva
kellett elmondani azokat. Talán ezért volt
nagyszerű a Madách Színházban töltött 21 év.

• ezek szerint az operaház mellett más szín-
padokon is fellépett? 
Az Operaházban szolgáltam kilenc igazgatót.
Hajdan sokat jártunk vendégszerepelni, így
töltöttem háromszor egy hónapot Japánban.
ötvenszer énekeltem A denevér Alfrédjét
Münchenben az Operettszínházzal. Beuta-
ztam a világot Graztól Londonig, Bangkoktól
Rómáig. 1982-ben úgy tűnt, nem tudnak
nekem megfelelő új szerepet adni az Operá-
ban, ezért megpróbálkoztam a nagyvilággal.
Bemutatkozó levelet írtam tíz színháznak,
nyolcan válaszoltak is, menjek próbaének-
lésre. Beültem a Trabantba – és az osnabrücki
opera társulatában énekeltem két évig. Aztán
még egy évet töltöttem Düsseldorfban, termé-
szetesen úgy, hogy itthon is szerződésben ma-
radtam, és állandóan hazautaztam énekelni.

• mit tekint a pályája csúcsának? 
Rendkívül szerencsés a pályafutásom, azt
mondhatom, hogy minden egyszerre és folya-
matában jött. A kis karakterszerepek után jöt-
tek a főszerepek: Strauss Saloméjának
Heródes szerepe, a Porgy és Bessből Sport-
in’Life vagy éppen Pinkerton a Pillangókisasz-
szonyból, meg Cánio, Florestán, Radames.
Meg a Wagner-szerepek: a Mesterdalnokok-
ban Dávid, A Rajna kincsében Loge. és a Sieg-
friedben Mime. Amikor az ezredforduló
környékén a Madách Színház specializálódott
a zenés világsikerekre, az Oliverben, Az ope-
raház fantomjában vagy a Fekete Péterben
sokat játszottam. A Madách az én második
otthonom. Számos sikeres beugrás is színe-
síti a pályámat. Még 1973-ban, egyik délelőtt
11-kor megkerestek, hogy este a Szöktetés a
szerájból főszereplője helyett kellene beugra-
nom. Délután ötig kellett megtanulnom a sze-
repet… Ez volt a vízválasztó, hiszen akkoriban
délután ötkor mondta be a rádió a műsorvál-
tozásokat, és sikeresen lement az előadás.
óriási jutalmat kaptam érte – abból vettük
meg a jegygyűrűket.  

• és mindezek mellett ott a család?
A feleségemmel 45 éve vagyunk házasok.
Megismerkedésünkkor egy felívelő pálya kez-
detén, első oboistája volt a MáV Szimfoniku-
soknak, aztán amikor a gyermekeink
megszülettek, beláttuk, hogy el kell jönni vi-
dékre. Az első hirdetés, ami a kezünkbe került,
egy hármas lakáscserét ajánlott, Szentendrére
vezérelt minket a sors. Frank Kati, a feleségem
így vállalt tanári állást a zeneiskolában. évekig
vezette a fúvószenekart, számtalanszor fel-
léptek városi rendezvényeken is. Egyszer egy
angol szakkönyvben talált egy anyagot arról,
hogyan lehet gyerekek körében népszerűsíteni
a komolyzenét.  Lefordítottam és kipróbáltuk.
Hosszú ideig tartottam – a zeneiskola tanára-
inak kíséretével – Zenés mesék, mesés zenék
címmel óvodásoknak, kisiskolásoknak elő-
adássorozatot. A PMK színpadán ültem egy
állólámpa alatt és meséltem A varázsfuvolát,
a Háry Jánost, a Péter és a farkast, a János 
Vitézt. Népszerű volt, sokszor szólítottak meg
gyerekek az utcán: „Mikor mesélsz újra?”. 
Mindkét gyermekem zenész, mindketten 
négyévesen kezdtek hangszeren játszani. A
lányom, ágnes csellista, Hannoverben és Deb-
recenben diplomázott, a Szolnoki Szimfoniku-
sok tagja. A kisebbik, Tamás brácsás, messze
került itthonról. Jelenleg Calgaryban tanít és
muzsikál. Budapest és Genf után Calgaryban
is lediplomázott. Egy modern művet is be kel-
lett mutatnia, és felkért, hogy énekeljek benne.
Aztán tavaly márciusban odautazásunk más-
napján combnyaktörést szenvedtem, tolóko-
csiban énekeltem. Ezt égi jelnek tekintettem,
és azóta nem léptem színpadra. Erőt gyűjtök,
mert 2020 márciusában az Operaház új ját-
szóhelyének, az Eiffel Színháznak a megnyitá-
sakor vár egy szerep a Ments meg, Uram című
előadásban. 
A fiam egy japán zongoraművésszel kötött há-
zasságából két kicsi unokám született, min-
den arra mutat, hogy viszik tovább a családi
hagyományokat; a nagyobbik ugyan még csak
három és fél éves, de már a fiam hegedűt
adott a kezébe. 

őZI

Rozsos Itván Heródes szerepében

Rozsos István operaénekest és feleségét, Frank Katalint köszöntötte a Városházán a kettős jubileum alkalmából
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya alpolgármester
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SzeNTeNdrei 
TeáTrum 2019
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

július 28. 20:30 
Ferenczy Múzeum udvara
Kossuth u. 5.
Esőhelyszín: Városháza díszterem (Vá-
rosház tér 3.)
éleT.TörTéNeTek.Hu: 
A mi JózSiNk/erzSike
Igaz történetek sorozata a közelmúlt-
ból
Lengyel Nagy Anna történetei szín-
padra alkalmazva
Az előadás a Független Színművésze-
tért Alapítvány és az  Orlai Produkciós
Iroda együttműködésében jött létre
Lázár Kati és Epres Attila előadásában
Látvány: Cziegler Balázs
Dramaturg: Zöldi Gergely
Plakát: Csáfordi László
Rendező: Keresztes Tamás és  Pel-
sőczy Réka
Művészeti vezető: Pelsőczy Réka
Producer:  Orlai Tibor
Az előadás hossza: 90 perc (két rész-
ben)
Belépőjegy: 3500 Ft

FRISS - TelTHáz!
augusztus 1. csütörtök 20:30 
Dunaparti Művelődési Ház udvara 
Szentendre, Duna korzó 18.
Esőhelyszín: ugyanott, Barlang

HAmvAS BélA: ördöNGöSök
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művé-
szeti kar III. évfolyamának előadása
Játsszák: Dura Veronika, D. Varga
ádám, Kelecsényi Anna, Kovács 
Martin, Nagy Péter János, Pálóczi
Bence, Szabó Dorottya, Támadi Anita,
Trill Beatrix, Urbán Richárd, 
Varga-Huszti Máté
Dramaturg - nagyjából mindenki és az
élet. Személyi edzők - Fábián Péter,
Benkó Bence
Az előadás hossza: 100 perc (egy
részben)
Belépőjegy:2900 Ft, diákjegy: 1450 Ft
(igazolvány felmutatásával)

FRISS 
augusztus 2. péntek 21:00
Esőnap: augusztus 5. hétfő 21:00
Városháza udvara
Városház tér 3.
SzéTTéPve
koncertszínház
Zenés szembenézés 
SZABó KIMMEL TAMáSSAL
Közreműködik: Locsmándi Bence /
Schneider Zoltán - gitár, Szentmihályi
Gábor - dob, Frey György/ Szőke Péter
- basszusgitár, Lázár Zsigmond - zon-
gora, hegedű 
Magyar szöveg: Závada Péter
Zenei vezető: Lázár Zsigmond
Plakát: Csáfordi László 
Rendező munkatársa: Skrabán Judit
Rendező: Novák Eszter
Producer: Orlai Tibor
Az előadást 14 éven felülieknek 
ajánljuk. 
Az előadás hossza: 95 perc (egy rész-
ben)
Belépőjegy: 3800 Ft, diákjegy 1950 Ft
(igazolvány felmutatásával)

TelTHáz!
augusztus 3. szombat 20:30
esőnap: augusztus 4. vasárnap 20:30
Városháza udvara
Városház tér 3.
A GruNd - vÍGSzÍNHázi fiúzeNe-
kAr koNCerTJe
A koncert hossza: 90 perc
Belépőjegy: 3900 Ft

augusztus 4. vasárnap 20:30 
Ferenczy Múzeum udvara
Kossuth u. 5.
Esőhelyszín: Városháza díszterem 
(Városház tér 3.)
Terike éS iréN
a KV Társulat produkciója
Szereplők: Markó-Valentyik Anna, 
Némedi árpád, Száger Zsuzsanna, 
Urbanovits Krisztina
Író: Markó Róbert és a KV Társulat
Produkciós asszisztens: Cseh Adrienn
Dramaturg: Enyedi éva
Díszlet-jelmez: Michac Gábor
Technikai munkatárs: Balázs Gergely
Zenei vezető: Kákonyi árpád
Rendező: Markó Róbert
Az előadás hossza: 1 óra (szünet 
nélkül)
Belépőjegy: 3900 Ft

PREMIER!
FRISS
augusztus 9. péntek 20:30 
Esőnap: augusztus 10. 20:30 
Városháza udvara
Városház tér 3.
BAlázS áGNeS: PeTőfi-JáTék
zenés bátorságpróba

ősbemutató
Játsszák: Hunyadi Máté e.h., Staub
Viktória e.h., Bittner Dániel, Bajor Lili
e.h., Kiss Anna Laura, Ilyés Jennifer,
Kádas Petra e.h., Hrisztov Toma e.h.
Kurucz Dániel e.h., L. Nagy Attila e.h.,
Nádas Gábor, Pásztor ádám, Budai
Márton

Koreográfus: Farkas Amáta
Látványtervező: Márkus Sándor
Hangszerelő: Galambos Zoltán
Street-workout szakember: Gödrösi
ádám
Produkciós vezető: Schőn Edina
Producer: Hybrid Művészeti, Kulturális
Nonprofit Kft.
Rendező: Gáspár András
Az előadás hossza: 150 perc (egy szü-
nettel) 
Jegyár: 3500 Ft, diákjegy 1750 Ft (iga-
zolvány felmutatásával)

augusztus 10. szombat 20:30 
Ferenczy Múzeum udvara
Kossuth u. 5.
Esőhelyszín: Városháza díszterem (Vá-
rosház tér 3.)
úJrATervezéS
Szinetár Dóra lemezbemutató kon-
certje
A koncert hossza: 70 perc
Belépőjegy: 3900 Ft

augusztus 11. vasárnap 20:30 
Ferenczy Múzeum udvara
Kossuth u. 5.
Esőhelyszín: Városháza díszterem (Vá-
rosház tér 3.)
A BiliNCS A SzABAdSáG leGyeN
Mészöly Miklós és Polcz Alaine levele-
zése
felolvasószínházi előadás 
Szereplők: Balsai Móni és Trill Zsolt
Szerkesztette és rendezte: Seres
Tamás
Az előadás a Petőfi Irodalmi Múzeum
felkérésére készült.
Az előadás hossza: 90 perc (szünet
nélkül)
Belépőjegy: 2900 Ft

augusztus 11. vasárnap 20:30 
Esőnap: augusztus 12. 20:30
Városháza udvara
Városház tér 3.
SöNdörGő – NyolC8NyolC
lemezbemutató koncert
Tagok:
Buzás Attila (tamburabőgő, tapan,
koboz), Eredics áron (prímtambura,
csellótambura, derbuka, saz),
Eredics Benjamin (brácstambura,
trombita), Eredics Dávid (basszprím-
tambura, klarinét, altszaxofon, szop-
ránszaxofon, kaval), Eredics Salamon
(basszprímtambura, harmonika,
hulusi, pásztorfurulya, csellótambura)
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 3900 Ft

GyerekTeáTrum

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

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

augusztus 4. vasárnap 10:00 
A mAlACoN NyerT királyláNy
Majorka Színház
Játssza: Táncsits Maja, Tapolcsányi
András
Az előadás hossza:  40-45 perc
Belépőjegy: 1000 Ft, családi jegy 4
főre: 3000 Ft

koNCerTek

Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház
udvara
Szentendre, Duna korzó 18.
Esőhelyszín: ugyanott, Barlang
Belépőjegy:
Diák- és nyugdíjas jegy: igazolvány fel-
mutatásával

július 27. szombat 20:00 
GéBerT-ulBreCHT ProJeCT fT.
fereNCzy ANdráS
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti
hét végéig elővételben 1900 Ft)

augusztus 3. szombat 20:00 
oláH SzABolCS QuiNTeT
ávéd János – szaxofon
Oláh Szabolcs – gitár, zeneszerzés
Cseke Gábor – zongora
Bögöthy ádám – bőgő
Csízi László – dob
A koncert hossza: 80 perc
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti
hét végéig elővételben 1900 Ft)

Jegyvásárlás:
https://szentendreiteatrum.hu
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Nincs Szentendrei Teátrum színi növendékek,
fiatal pályakezdők, rendezők, alkotók nélkül.
A friSS programsorozat részeként augusz-
tus 9-én mutatják be a városháza udvarán a
Petőfi-játékot Gáspár András rendezésében.

éjfél, street workout pálya. Egy fiatal csapat
gyűlt össze, hogy kedvenc játékukat játsszák:
a bátorságpróbát. Aznap az egyikük vállalt fel-
adata, hogy átélje Petőfi Sándor utolsó három
évének eseményeit. Mi újat lehet Petőfiről
mondani? Zászlólengetés és huszárcsákó
nem lesz, de kinyitjuk a titkos besúgói aktákat,
megmutatjuk a költőzseni elhallgatott és föl-
vállalt szerelmeit, a rajongott barát elpártolá-
sát, s az utat, amely a halálba vezetett. Nem
lóháton, karddal a kezében, hanem gyalog,
fegyvertelenül nézett szembe végzetével. Is-
merd meg végre, ahogyan a versében kérte.
Elég bátor vagy hozzá? – kérdezik az alkotók
a közönségtől.

Balázs ágnes író: 
„Tizenöt évvel ezelőtt kezdtem gyűjteni az
anyagot a Petőfi-játékhoz. Miután összeállt a
történet, félretettem, érlelgettem. Időnként
elővettem a szövegkönyvet, javítottam rajta,
majd ismét évekre fiókba került. Egy évvel ez-
előtt Gáspár András ötletén felbuzdulva mo-
dern keretbe helyeztem a történetet: tizenkét
fiatal játssza el a költő utolsó éveit, egy street
workout pályán. A Petőfi-játék nem kockázat-
mentes vállalkozás. Nem óvatoskodunk, aho-
gyan Petőfi sem tette. Nekünk bátorságpróba,
neki az élete volt a tét…" 

Gáspár András rendező:
„Rendezőként arra törekszem, hogy olyan vi-
lágot építsünk fel, amelyben a zenés színház
klasszikus elemeit továbbgondolva közvetí-
tünk lényeges, fontos üzeneteket. A Petőfi-já-
tékban minden benne lesz, amit szeretek, és
amit gondolok a világról! Szeretem a jó zenét:
az író-dalszerző, Balázs ágnes dalai korszerű
hangszerelésben megszólaló, fülbemászó
melódiák. Aktívan sportolok: az előadás sze-
replői komoly street workout edzéseken erő-
södtek, hiszen a sportág elemei komoly
szerepet játszanak a dramaturgiában. Szenve-
délyesen élő, alkotó ember vagyok: főhősünk
egy lángoló, végletekig szenvedélyes fiatalem-
ber. Hiszek a művészet világmozdító erejében:
Petőfi egy országot vitt magával a forrada-
lomba. és nagyon szeretek jókat nevetni jól
működő színpadi szituációkon, szeretek ösz-
szeszoruló szívvel remegni szerethető hősö-
kért. A próbák folyamán mindez megadatik.
Jó munka ez. Minden benne van, amiért az
ember imád színházat csinálni…” 

Petőfi Sándor szerepében Hunyadi máté:
„Mindig a következő kitűzött célok, az inspi-
ráló feladatok adnak energiát, ezek éltetnek.
Na meg a humor, ami nélkül a fogaskerekek
szörnyen csikorognak."

Staub viktória alakítja Szendrey Júliát a kicsit
sem megszokott, sőt nagyon is formabontó
Petőfi-játékban. Szendrey Júlia is lázadó volt.
Nem bírta a konvenciókat. Szembement a ma-
radisággal. Különc is volt. Egyike az első ma-
gyar nőknek, akik társaságban szoknya
helyett nadrágot viseltek, és a férfiakhoz ha-
sonlóan szivaroztak. Naplót vezetett, és jelen-
tős műfordító volt: nevéhez fűződik Andersen
számos híres meséjének – például A rendít-
hetetlen ólomkatonának vagy A császár új ru-
hájának – magyarra fordítása. Egész életében
forradalmár volt. Ezt a Szendrey Júliát for-
málja meg Staub Viktória, aki negyedéves lesz
a Színművészeti Egyetemen. A Petőfi-játék -
csupa szerelem, csupa forradalom, csupa fia-
talság.

Bankó Bence alakítja Egressy Gábort, a szí-
nészlegendát, Petőfi Sándor barátját, aki 
a Nemzeti Színházban (és egyesek szerint a
Nemzeti Múzeum lépcsőjén is) elszavalta 
a Nemzeti dalt.
„A Petőfi-játék is nagyon a szívem csücske,
mert mozgásmániás vagyok, sose bírtam a fe-
nekemen ülni sokáig, mindig valami extra
tánckurzusra, edzőterembe, vagy jógázni jár-
tam… A musical-szerelem pedig 10 éves
korom óta tart: amióta dolgozom, egyetlen
olyan darabban szerepeltem, ami pusztán pró-
zai volt."

Habóczki máté a Petőfi-játékban több szerep-
ben is remekel, Jókai Mór mellett kritikusként
(Nádaskay) és Teleki grófként is feltűnik. 
„Különösen közel áll hozzám az előadás, mert
mindennapjaim része a sport. Ha máshogy
nincs is időm sportolni, legalább a próbák, for-
gatások, szinkronizálások közötti utat bringá-
val teszem meg.”

A sármőr Kuthy Lajos szerepét mintha csak
rászabták volna Nádas Gáborra. és bár a Víg-
színház Pál utcai fiúk című produkciójában is
a rosszak oldalán áll – hiszen az ifjabb Pász-
torként zargatja szegény Nemecseket –, a Pe-
tőfi-játékban Kuthy megformálásán kívül más
szerepekben is brillírozik, így végre néha a jók
oldalán villoghat egy kicsit.

A darab anti-főhőse, Majláth János, a besúgó,
akit nem más, mint Pásztor ádám alakít. A Pe-
tőfi-játékban kiemelkedő zenés színészi ké-
pességei mellett prózai kvalitásait is
hasznosíthatja az ellenszenves besúgó karak-
terének megformálásával – akit megdöbben-
tően jól hoz. 

Arany János neve biztos, hogy mindenkinek
mond valamit, mint ahogyan az sem titok,
hogy Petőfivel nagyon jó viszonyt ápoltak. Vi-
szont nyugodtan elfelejthetünk mindent, amit
az iskolában tanultunk róla. Budai márton
érző alakításában ugyanis a költőóriás igazi
hús-vér emberként jelenik meg, mellőzve min-
den heroizálást. 

Az ősbemutatón a szereplők többek között azt
is megmutatják, Jókai Mór(ic) hogyan szere-
tett bele későbbi feleségébe, a nála nyolc
évvel idősebb Laborfalvi Rózába.
A Petőfi-játék nem titkolt célja, hogy úgy mu-
tassa be Petőfi Sándor életének utolsó három
évét, hogy a szereplők ne a tankönyvekből is-
mert mitikus és misztikus alakok legyenek. Ne
feledjük, ők is csak emberek voltak. Izgalmas
lesz, az egyszer biztos! 

PeTőfi-JáTék – őSBemuTATó
Városháza udvara, augusztus 9.
https://szentendreiteatrum.hu

A Szentendrei Teátrum ősbemutatója: 
Petőfi-játék
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Az idén 50. éves Szentendrei Teátrum szín-
háztörténeti konferenciát rendezett a város-
háza dísztermében 2019. július 2-án. A
TeáTrum50 kutatási program részeként
neves előadók meghívásával mutatták be a
Teátrum történetét az első évadtól, 1969-től
napjainkig. A konferencia előadásai a Teát-
rum történetének (kultúr)politikai kontextu-
sát, színház- és drámatörténeti, művészet-,
zene- és tánctörténeti szempontú historiog-
ráfiai vizsgálatát, illetve az ötven év megha-
tározó alkotói életműveit és kiemelkedő
előadásainak rekonstrukcióit mutatták be.

A konferenciát Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármes-
ter és Vasvári Csaba, a Szentendrei Teátrum
igazgatója nyitotta meg.

Timár András színháztörténész-kutató „Játé-
kok szabad ég alatt” címmel a Szentendrei Te-
átrum 50 kutatási eredményeiről számolt be,
s ehhez kapcsolódva a gyűjteményes anyagot
bemutató honlap grafikusa, Krizbai Gergely
Krizbo mutatott be prezentációt Képpé vált idő
– színháztörténet és design találkozása a mo-
nitoron címmel.

Kende Tamás előadása a Szentendrei Teátrum
és a kultúrpolitika összefüggéseit vizsgálta. A
konferencián részt vett Konrád Antal színmű-
vész, az 1969-es nyitóelőadás egyik főszerep-
lője, aki egykori szentendrei élményeit
osztotta meg a hallgatósággal.

Schuller Gabriella előadását Magyar dráma-
történeti hagyomány a Szentendrei Teátrum
műsorán címmel hallgathatta meg a közön-
ség, László Ferenc a zenés színházi előadá-
sokról beszélt, Deres Kornélia Shakespeare és
a fiatalok nyara címmel az 1973-as Vízkereszt
előadást elemezte.

A Teátrum hőskorának nagy alkotói, Zsámbéki
Gábor, Kerényi Imre, Békés András munkáit
elemezték a további előadások. Závada Péter
Vonakodó házak előadásában a díszletként
szolgáló környezet hatását vizsgálta, Karczag
Márton élő színház eleven városban, Stuber
Andrea „Káprázatok között botladozunk” cím-
mel tartott előadást.

A gyerekprogramokat Hutvágner éva, a tánc-
előadásokat Péter Petra mutatta be összegző
munkájában. Bóka Gábor a Szentendrei Teát-
rum és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

1999-2005 között létrejött különleges opera-
előadásait vette számba, Radák Judit a Teát-
rum játéktereit mutatta be. A konferenciát
Jászay Tamás Fiatalok színháza(i) Szentend-
rén című előadása zárta.

TeáTrum SzÍNHázTörTéNeTi koNfereNCiA

előSzör 
A mŰvéSzeTek 
völGyéBeN A mANk
Saját udvarral, első alkalommal várja a művé-
szetkedvelőket a Művészetek Völgyébe a
MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. A MANK ArtPorta közös alko-
tásra, a kortárs művészet megismerésére in-
vitál mindenkit, miközben a Völgyben fellépő
zenekarokkal találkozhat a közönség, Cseh
Tamás dalait hallgathatjuk együtt, vagy éppen
Lévai Balázs legújabb, Pécsi szál című filmjét
nézhetjük meg a taliándörögdi udvarban. Az
alkotóművészet támogatója jelszavához
híven a Művészetek Völgyében is a művésze-
tekkel való találkozásra hív minket, hiszen
műgyűjtő játékával a fesztivál egész területén
„elrejtett” képzőművészeti alkotások nyo-
mába eredhetünk.
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A HóNAP mŰTárGyA:
deim BAlázS foTóJA
A városháza előterében, a szentendrei kortárs művészeket bemutató
képzőművészeti sorozatban júliusban deim Balázs fotóit láthatja a kö-
zönség.

deim BAlázS (1987)

Szentendrén él és dolgozik, a Fe-
renczy Múzeumi Centrum és a
Szentendrei Kulturális Központ
fotósa.

A Novus Művészeti Iskolában al-
kalmazott fotográfus szakot
végzett, majd a Kaposvári Egye-
temen fotográfus-tervező sza-
kon diplomázott.

2008 óta rendszeresen mutatja be új műveit, többek között Budapesten
a Fugában, a B32 Galériában a Kubik Coworkingben és a Kiscelli Mú-
zeumban volt kiállítása 2016-ban az Európai Fotográfiai Hónap kivá-

lasztott résztvevőjeként Bécsben a MUSA-ban és Luxemburgban a
Cercle cité-ben nyert el kiállítási lehetőséget. 2018-ban megnyerte a
Different Worlds nemzetközi fotópályázatot és megkapta a Luka Koper
Photography Award-ot, aminek kapcsán a Photon Gallery Rovinjban
(Rovinj Photodays), és Ljubljanában (Balassi Intézet) is szervezett egy-
egy önálló kiállítást Space című sorozataiból.

Júliusban a Városházán Deim Balázs Space című fotósorozatának két
darabja látható. A fekete fehér képek, ahogy a címük is mutatja, két te-
rület, az embernek a világűrről készült nyilvános képeit, a személyes
tárgyi környezetet, és a határtalan űrhöz hasonlatos képzeletet idézik
meg. A művészi tevékenység egészét gyakran nevezzük univerzumnak,
ami ebben az esetben nyilvánvaló. A fiatal művész azon kívül, hogy a
szentendrei szürrealisztikus/dadaisztikus képi hagyományok továbbél-
tetője, választott technikai kozmoszában, az egyetemes fotóművészet-
ben is aktuális művészeti problémákkal foglalkozik. Újításokkal
kísérletezik, mind a fényképezés technikai bázisát (vö: korábbi hóna-
pokig a látványt rögzítő és azt egymásra vetítő sörösdobozai mint ka-
merák), mind a képi világot illetően. Talán nem túlzás, hogy
intellektuális értelemben éppannyira rokona a szentendrei konstruktív-
szürrealista művészetnek, mint a VLS szabad, játékos szellemi hagyo-
mányainak, és mégis a kortárs fotográfia szövetében élő teljesen
önálló, fiatal kora ellenére érett, szuverén alkotó.

MULADI BRIGITTA
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ArT CAPiTAl 2019

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

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 olvasata
Csizik Balázs • Kondor Attila •
Stefan Osnowski • Schmied
Andi • Szabó Kristóf
Kurátor: Schneller János
ámos Imre – Anna Margit 
Emlékmúzeum
(Bogdányi utca 10.)

eGy mAdár álmA
Babos Zsili
Kurátor: Szabó Noémi
ámos Imre – Anna Margit Em-
lékmúzeum belső udvara
(Bogdányi utca 10.)

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

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

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

Az örökléT álmA
Boros Viola
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa
Városi Vendégház
(Fő tér 12.)

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

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

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

álom iNveNTárium éS
kölCSöNöS ANAlÍziS
Forgács Péter
Kurátor: Szabó Noémi
Barcsay Múzeum
(Dumtsa Jenő utca 10.)

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

fA-fŰréSz
Hugyecsek Balázs
Koordinátor: Muladi Brigitta
Bizottság-liget

CirCulATor
Gwizdala Dáriusz
Koordinátor: Muladi Brigitta
Bizottság-liget

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

Gyerekkézzel 4.0 
– a Bánáti-Sverák múzeumpe-
dagógiai program alkotásai
Barcsay Múzeum
(Dumtsa Jenő utca 10.)

PROGRAMOK

augusztus 30. – szeptember 1.
ArT CAPiTAl fiNiSSzázS 
Részletes programok 
hamarosan
www.artcapital.hu

F E L H Í V á S

vároSi kiTÜNTeTő dÍJAk
JAVASLATTéTELéRE

Szentendre város önkormányzat képviselő-testülete a
városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 10/2008. (ii. 20.) önk. sz. rendeletével
a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló tel-
jesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemel-
kedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető
díjakat alapított. 

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden évben
egy személynek, vagy csoportnak adományozhatók a
Képviselő-testület határozata alapján. Nem adomá-
nyozható díj aktuális ciklusidőben a Képviselő-testület,
valamint állandó bizottsága tagjai részére. 
Szentendre Város önkormányzat nevében a kitünteté-
seket a polgármester a 2019. október 23-i városi ün-
nepség keretében adja át. 
A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással, em-
lékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel járnak.
Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport
részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékpla-
kett és egy oklevél jár. 

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SZENTENDRE VáROS SZOLGáLATáéRT DÍJ adomá-
nyozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a
város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti
szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát vé-
geztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással já-
rultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez,
ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybevevők körében. 

SZENTENDRE VáROS KöZMűVELőDéSI DÍJ adomá-
nyozható azoknak a személyeknek, közösségeknek,
akik kiemelkedő eredményeket értek el a közművelő-
dési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért vég-
zett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és
módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s

mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvéte-
lükkel.

SZENTENDRE VáROS KöZEGéSZSéGÜGyI DÍJ adomá-
nyozható a város egészségügyi és szociális ellátása ér-
dekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak,
gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint
egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak.

SZENTENDRE VáROS TESTNEVELéSI éS SPORT DÍJ
adományozható a város érdekében kifejtett magas
színvonalú sportmunkáért, országos, vagy nemzetközi
sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak
vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett ma-
gatartásával és életmódjával is példaként állítható a
város közössége elé.

SZENTENDRE VáROS TISZTES IPAROSA DÍJ adomá-
nyozható annak a személynek és csoportnak, aki, il-
letve amely a gazdasági élet különböző területén 
kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult
Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékei-
nek növeléséhez.

SZENTENDRE VáROS KöZBIZTONSáGáéRT DÍJ ado-
mányozható azon személyeknek és csoportoknak, akik
a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át kie-
melkedő munkát végeztek, vagy valamely tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a város közbiztonságának
színvonalas 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, önkéntes, aktív tevékenységükkel
a közösségi célok és értékek növeléséért, megőrzésé-
ért kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

SZENTENDRE VáROS CIVIL SZERVEZETE DÍJ adomá-
nyozható azon közösségeknek, akik aktív résztvevői a
város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítő
kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megva-

lósításához, tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az
innováció, a kulturális- és sportélet színvonalának
emelését, a hagyományok ápolását, más civil szerve-
zeteket is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel
a társadalmi megújulás, folyamatát. (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 szervezetek, egyesületek,
intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendel-
kező lakos.
A díjakból évente egy-egy adományozható, azonban ki-
vételesen indokolt esetben a Képviselő-testület kate-
góriánként 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 méltatások szövegét
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfél-
szolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető
adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-
mailben szkennelve is meg lehet küldeni a fent meg-
adott határidőben a jegyzo@szentendre.hu e-mail
címre. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a határidőben
beérkezett, hiánytalan adatokkal, méltatással és alá-
írással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítást kérhető a Hivatal Jegyzői titkár-
ságán a 26/785-033 telefonszámon.
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Szeretem Szentendrét!
„A házikenyeret és a friss gyümölcsöt mindig a szentendrei piacon
vesszük.” – ők például ezért szeretik Szentendrét. Kíváncsi vagy,
hogy mások miért szeretik a várost? Nézd meg az albumot!
https://szentendre.hu/szeretemszentendret Ugye neked is van 
néhány jó képed Szentendréről? Vagy kedvet kaptál a fotózáshoz?
Akár 5 képet is feltölthetsz a galériába.

Mutasd meg, mondd el, te hogy szereted Szentendrét!

Tudtad? A július 31-ig feltöltött képek közönségszavazáson vesznek
részt!
A város hivatalos Facebook-oldalára feltöltött albumban
(https://www.facebook.com/Szentendreofficial)  az első 5 legtöbb
szavazatot begyűjtő fotó készítője egy-egy gasztronómiai, kulturális,

és sport kuponokkal teli „Városi élménycsomagot” kap ajándékba.
A szavazás augusztus 1-15. között lesz.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 30 fotóból pedig kiállítást ren-
deznek 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.)

https://szentendre.hu/szeretemszentendret

Strandok éjszakája
Július 26-án tartják a Strandok éjszakáját. A 10. évét ünneplő rendez-
vényhez idén több mint 40 fürdő csatlakozott országszerte – mondta
el a szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidő Központban tartott sajtótá-
jékoztatón Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke.
A kezdeményezés célja a kezdetektől az volt, hogy megismertesse a
magyar fürdőket és fürdőkultúrát a hazai és a nemzetközi nagyközön-
séggel – emlékeztetett a szervezet elnöke. Beszámolt arról is, hogy
évről évre nő az esemény látogatóinak száma, tavaly meghaladta a 40
ezer főt. A 10. évfordulóját ünneplő Strandok éjszakájához idén olyan
fürdők, uszodák, strandok is csatlakoznak, amelyek még nem tagjai a
szövetségnek.
A Strandok éjszakájához csatlakozott létesítmények pénteken meg-
hosszabbított nyitva tartással, színes programkínálattal várják a ven-
dégeket.
Programok: https://www.furdoszovetseg.hu/
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Programok
kiállÍTáS

Ferenczy Múzeumi Centrum

Nyitva tartás
keddtől vasárnapig 10.00–18.00
Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfő-
től vasárnapig 10.00–18.00
A pénztárak 17:30-ig tartanak nyitva

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
úJrAGoNdolT CzóBel 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
kmeTTy JáNoS – Az örök kereSő 

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
kováCS mArGiT, A duNA 
királyNőJe
Új állandó kiállítás

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

DMH Barlang
Duna korzó 18.

július 26. péntek 
koNCerTek
21:00 Antares band
Az Antares zenekar abszolút létszáma 4
humanoid, egyenként különböző zenei
háttérrel. Ez a fúzió egy különleges és
meglepetésekkel teli zenei hangulatot
eredményez a kemény rock gerincén.
Tartózkodási helyük, a Föld.
22:00 Baron mantis
A Rockzene forróvérűsége és dinami-
kája vegyítve a popzene érzékenységé-
vel és dallamaival. Mocskos, fröcsög,
karmol és harap – olykor meg dorombol
és behízelgő. Egy bipoláris vihar. Táncra
és headbangelésre egyaránt késztető
energialöket. élőben kell látni/hallani és
visszatérni hozzá újra és újra, egy pozi-
tív függőség.
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a helyszínen
válthatók.

augusztus 16. péntek 20.00
koNCerT: 
SiCkrATmAN iNTim kárTeTT 
Szövegerős zene. Erősen figyelni kell a
többnyire sebesen továbbfutó monda-
tokra, vagyis lényegében arra, ami legin-
kább Sickratman (vagyis Paizs Miklós).
Nagyrészt popszámok ezek, dallamo-
sak, slágeresek, amilyeneket szívesen
énekel az ember, de persze magát is
kénytelen kiröhögni, ha azt dünnyögi,
hogy “úgy lennék a te édes kis bikád”.
Bármilyen jobb könnyűzenei váloga-
tásba beleférnének, ha a szövegek egy
része nem volna az öniróniáig eltúlzott,
más részük meg zavarba ejtően szemé-
lyes.
Paizs Miklós (Sickratman) – ének, fu-
jara, orrsíp, metalofon
Kertész Endre – cello, esetleg vokál
Móser ádám – harmónika
Szegő Dávid – dobok
A belépés ingyenes!

augusztus 17. szombat 21,00
SAJNoSBATár emlékzeNekAr
A Sajnosbatár zenekar Szentendrén ala-
kult egy másik évezredben, és ez lesz
körülbelül a harmincharmadik koncert-
jük a Barlangban. Leginkább rockzenét
játszanak, és néha csúnyán beszélnek,
de alapvetően aranyos gyerekek (felnőt-
tek). Dalok lélekről, anyagcseréről, ter-
mészetfölötti és alatti dolgokról,
valamint szeszről.
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a helyszínen
válthatók.

ZENE

Dunaparti Művelődési Ház udvara
Duna korzó 18.

július 27. szombat 20.00
GéBerT-ulBerT ProJeCT fT. 
fereNCzy ANdráS
A zenekar tagjai hivatásos, fiatal zené-
szek, akik alapvetően instrumentális
zenét játszanak, de koncertenként ki-
egészülnek kiváló énekes előadókkal.
Az elmúlt években a zenekar Európa-
szerte és a hazai zenei élet egyik meg-
határozó színfoltjává vált.
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti hét
végéig elővételben 1900 Ft)

Augusztus 3. szombat 20.00
oláH SzABolCS QuiNTeT
ávéd János – szaxofon
Oláh Szabolcs – gitár, zeneszerzés
Cseke Gábor – zongora
Bögöthy ádám – bőgő
Csízi László – dob
A gitáros, zeneszerző, hangszerelő Oláh
Szabolcs a mai magyar jazz-élet leg-
kiemelkedőbb zenészeivel mutatja be
új, dallamközpontú kortárs jazz projekt-
jét. Dallamos, befogadható, ugyanakkor
újszerű és kreatív jazz-zene.
Belépőjegy: 2500 Ft (a koncert előtti hét
végéig elővételben 1900 Ft)

Dömörkapu
július 27. szombat 20.00
Az ud váNdorúTJáN
Kobza Vajk szóló – Orient Occident
Az előadó nem kisebb dologra vállalko-
zik mint hogy az itthon alig ismert udot,
más néven arab lantot, az európai lant
elődjét szélesebb körben megismer-

tesse. A koncerten az ud útját járva
megjelennek iráni, örmény, klasszikus
török dallamok, valamint a középkori és
a reneszánsz mediterráneum zenei vi-
lága. Elhangoznak Vajk saját szerzemé-
nyei, illetve hallható néhány szám a
kortárs lantszerzőktől is. Munkájának s
koncertjeinek egyik legfontosabb szel-
lemi útjelzője a mindenben ott élő Ere-
dendő, a Végtelen megidézése. Erre a
meditatív utazásra hívja és viszi magá-
val hallgatóságát.
Belépő: 1500 Ft

mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu
Jegyárak:  
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

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 Cap-
rio, Margot Robbie és Luke Perry
rendező: Quentin Tarantino

kiállÍTáS

dmH BArlANG koNCerT

mozi
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Nyári napközis 
tábor Szentendrén
A szentendrei önkormányzat nyári napközit szervezett a városban
2019. június 24. és július 12. között a városi iskolák pedagógusainak
bevonásával. idén a rákóczi iskola adott helyet a 3 hetes tábornak,
amelyre közel 300 gyerek jelentkezett. A tanárok szervezésében vál-
tozatos programok várták a kisdiákokat, valamint a városi intézmé-
nyek – a v8 uszoda, a P’Art mozi, a ferenczy múzeumi Centrum, a
Hamvas Béla Pest megyei könyvtár és a Tourinform iroda – is várták
a csoportokat ingyenes, illetve kedvezményes foglalkozásokkal,
programokkal.

Volt kézműveskedés, séta a Hajógyári szigeten, kirándulás a Budakeszi
Vadasparkba és a Veresegyházi medveparkba, a TDM városi vezetett
sétáin pedig Szentendre titkait kutatták. Megismerkedtek a bowlingo-
zással, illetve a vadonatúj, tetőteraszi minigolf pályával a V8 uszodá-
ban, sőt, számháborút is játszottak Pilisszentlászlón. A könyvtárban
olvasgatás és érdekes foglalkozások várták a gyerekeket, az Art Capi-
tal múzeumpedagógiai foglalkozásaival közelebb kerültek a művészet-
hez, a P’Art moziban a filmművészethez. A vidám és tartalmas hetek
alatt a gyerekek a kulturális és sportprogramok mellett sütöttek-főztek
is: finom sütemények és pizzák készültek közösen, és a Skanzenbe is
ellátogattak, ahol kipróbálhatták a kenyérsütés fortélyait. Végül, de
nem utolsósorban: a három hét alatt összesen 854 gombóc fagyit ettek
meg!
A családoknak a tanév közben megszokott étkezési díjon felül mind-
össze heti 2000 forintot kellett fizetni a táborért, ami mellé az önkor-
mányzat gyermekenként ugyanennyi összeget adott, amit a tanárok a
diákokra fordíthattak. A pedagógusok díjazását is az önkormányzat 
finanszírozta a tábor ideje alatt.
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Törköly kiNGA TriPlázoTT!
Törköly kinga harmadszor lett magyarország jó tanulója – sportolója

Törköly Kinga a Református Gimnázium végzős tanulója, a Dunakanyar
SE és a Strandröplabdázásért SE röplabdázója a 2018. év tanulmányi
és sporteredményeiért idén júniusban ismét – immár harmadszor –
megkapta az Emberi Erőforrások Miniszterétől  a „Magyarország jó ta-
nulója – jó sportolója” címet. Kinga az elmúlt évben teremröplabdában
csapatával az országos serdülő bajnokságban 4., strandröplabdában
párjával U18 és U20 korosztályokban országos 2. helyezett lett, a kitűnő
tanulmányi eredménye mellett.
Gratulálunk!

ArANyérmek, BAJNoki CÍm,
eGyéNi CSúCS
Balogh Anna szenior úszó az utóbbi egy hónapban több magyar és
nemzetközi versenyen is indult, és a következő eredményeket érte el.

Június elején a csongrádi
nemzetközi szenior felkészü-
lési úszóversenyen 5 arany
és 1 ezüstérmet nyert. Arany-
érem: 200 hát, 800 gyors,
100 hát, 400 gyors, 50 gyors;
ezüstérem: 50 hát.
Június 15-én Belgrádban, a
nyílt szerb úszó országos
szenior úszóbajnokságon 5
aranyérmet nyert: 400 gyors,
100 gyors, 50 gyors, 50 hát,
100 hát.
Június 28-án megnyerte kor-
osztályában a magyar baj-
nokságot 200 háton a gyulai
Regele Károly Szenior Orszá-
gos Úszóbajnokságon.
Július 6-7-én Kassán, az Arena Kupa Nemzetközi Szenior Úszóverse-
nyen érte el a talán legértékesebb eredményeket. A versenyen szlo-
vák, magyar, cseh, lengyel, ukrán és román úszók vettek részt. Mind a
három hátúszószámot megnyerte a korosztályában (50, 100, 200 hát),
és 200 m háton 3 másodpercet javított az egyéni csúcsán, és egy or-
szágos, valamint nemzetközi szinten is színvonalas eredményt úszott.

Gratulálunk Annának legújabb eredményeihez és a fantasztikus, hosz-
szú idő óta tartó sikersorozatához.

Szentendre város egészségügyi intézményei 
reCePCióS 

munkatársat keres 
Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő (napi 4 vagy 6 óra), közalkalmazotti jogviszony. 
A munkavégzés helye: 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk recep-
ciójára és osztályaira (recepciós feladatok ellátása, számítógé-
pes adatfelvétel, betegirányítás, előjegyzés szakrendelésekre,
betegek tájékoztatása a rendelési időkről) számítógépes gyakor-
lattal rendelkező munkatársat keresünk. Megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi végzettség.
Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai vég-
zettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, nyi-
latkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait
a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. Az illetmény
megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról 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.

Szentendre városi óvodák 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi xxxiii. törvény 20/A § alapján 
pályázatot hirdet 

óvodAPedAGóGuSi muNkAkör 
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Munkavégzés helye: 

Egres úti Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzett-
séget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány.

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

Módja: 
- elektronikus úton: Hajnal Szilvia részére  
ovodakozpont.szentendre@gmail.com

vagy
- postai úton: Szentendre Városi óvodák, 
2000 Szentendre, Pannónia u.5

vagy
- személyesen: Szentendre Városi óvodák, 
2000 Szentendre, Pannónia u.5.

Az állás betölthető 2019. szeptember 1-jétől.



SPORT 212019 | július 22. 

online nevezés 
a Pilisi Tekerőre
elindult az online nevezés a Pilisi Tekerőre! érdemes mielőbb bizto-
sítani az indulás lehetőségét! 
online nevezés: a szentendre.hu-ról a Pilisi Tekerő aloldalán, illetve
a http://www.szkhse.hu/pilisitekero2019 linken
Határidő 2019.09.02. éjfél

Nevezési díj online: 2000 Ft, helyszínen: 3000 Ft. 
Para-sportolóknak és fogyatékkal élőknek a nevezés ingyenes. Az on-
line nevezés kizárólag a nevezési díj befizetésével válik érvényessé!
Az első 50 fő online nevező apró meglepetés ajándékot kap.
Az online nevezéseket válasz e-mail-ben megerősítjük. A karszalago-
kat és a kezdő csomagot az online nevezők a Pilisi Tekerő napján az
„Online nevezők” pultnál vehetik át, illetve előzetesen is megkaphatják
a Hámori Kerékpárboltban (Pomáz, Kossuth L. u. 37.) 2019. szeptem-
ber 04-05-06-án 10.00-18.30-ig, és a Kerékmánia kerékpárboltban
(Szentendre, Kossuth L. u. 17-19., Holdas udvar) 2019. szeptember 04-
05-06-án 9.00-17.30-ig.
Az online nevezők 30%-os kedvezményben részesülnek az alábbi szervi-
zek javítási díjaiból 2019. 09. 07-ig: Hámori Sportbolt, Kerékmánia Sport-
felszerelés, Kerékpárbolt és Szervíz. Ne feledd, a jelszó: Pilisi Tekerő 2019!
A befizetett összegeket nem áll módunkban visszafizetni sem beteg-
ség, sem időjárási körülmények miatt. Kizárólag vis major esetén, ha
a teljes rendezvény elmarad.

xi. Pilisi Tekerő – A kerékpáros kalandtúra
2019. 09. 07. szombat, Postás strand

Honlap:  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/ Facebook: https://www.facebook.com/PilisiTekero/

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 szentendre.hu-n a Pilisi Tekerő aloldalán minden távról részletes le-
írás található. Lapunkban ezúttal a Családi Tekerő II. távot mutatjuk be.

Családi Tekerő ii. 30 km
Biztonságos kerékpárút könnyű, sík terepen. Ajánljuk: családoknak ki-
sebb és nagyobb gyermekekkel; játékos kedvűeknek; izgalmas kihívá-
sokat keresőknek.

Útvonal: Szentendre Postás strand, – Leányfalu, Strandfürdő – Tahi-
tótfalu Magyar Családi Gazdaság – Igricz Tanya – Szigetmonostor-Ha-
tárcsárda révvel átkelve vissza – Szentendre Postás strand
A frissítőállomásokon izgalmas feladatok várják a résztvevőket!
A nevezési díj tartalmazza az éjszakai fürdőzést (20.00 órától) 
a Leányfalui Termálfürdőben.
Rajt: 9.00 – 11.00, Szentendre, Postás strand 
Táv: 30 km
Induló csomag: ásványvíz, müzliszelet
Sportállomáson: limonádé 
Célban: szendvics 
Díjazás: emlékérem 
TOMBOLASORSOLáS: 16.00, Postás strand 

A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés
semmilyen címen nem igényelhető. Kérjük a közlekedési szabályok be-
tartását! Szemetelni tilos!

Amatőr és profi sportolókat egyaránt várnak
augusztus 3-án a dunabogdányi sportnapon!
A hagyományos duna átúszás mellett Terep
Aquatlon és katonai jellegű brutálfutás várja
a sportos környékbelieket.

Sportszámok:
Duna átúszás - Amatőr: 1 kör
Duna átúszás - Sport: 2 kör
Duna átúszás - Extrém: 3 kör
Terep Aquatlon
Katonai jellegű bogdányi brutálfutás

Start: Dunabogdány, Strand utca (strand,
Gulyó öböl)

Időpont: 2019. augusztus 3. szombat
Megnyitó: 8:45 (rendezvényközpont nyitása
9:00)
Duna átúszás rajt: 14:00

Szervezők: Dunakanyar Szabadidős Kerékpá-
ros Túra Egyesület (DSZKTE) és Dunabogdány
önkormányzata, SZKHSE

További részletek: 
http://dszkte.hu/program/duna_atuszas

Nevezni július 26-ig lehet:
http://korido.hu/2019DunabogdanySportfesz-
tival_reg

duna átúszás, terep aquatlon és brutálfutás dunabogdányban
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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.

állATorvoS

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

álláST kÍNál

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

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

Szentendrei ékszerüzletünkbe keressük
szorgalmas, önállóan dolgozni tudó, an-
golul beszélő kolleganőnket, heti 2-4
napra. Tel. 06-20-584-2407.

A Szentendrei Labirintus étterembe ke-
resünk gyakorlott, jó kommunikációs
képességgel rendelkező felszolgáló
munkatársat. Nem szezonális állás! Tel-
jes munkaidő, bérezés megegyezés
szerint. Tel. 06-30-274-8571.

Marketingtevékenységgel foglalkozó
cég szentendrei irodájába keres admi-
nisztratív munkakörbe fiatal kollégát.
Az office@usabolt.hu e-mail címre vár-
juk önéletrajzát.

Szentendrei panzió keres nyugdíjas kar-
bantartót. Tel. 06-20-237-7777.

eGéSzSéG

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

iNGATlAN

Szentendrén 66nm-es kis kertes
földszinti 2 szobás lakás sűrgősen
eladó. 28,9 M Ft. 06-20-2635001.

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.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

SzolGálTATáS

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

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.

Színes üvegablakok készítése, javítása.
Tel. 06-20-317-6455.

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.

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.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szentendrén nyíló új, modern fröccsöntő üzem
minőségellenőrzésre keres operátor munka-
társakat, három műszakos munkarendben 
(hétfő-péntek). Stabil, bejelentett munkahely, 
versenyképes fizetés, bejárási támogatás.
Érdeklődni lehet telefonon: 06 30 500 5298, 
e-mailben: office@baloghkft.com




