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egy nap története
– egy év munkája

sUP vízitúra a dunán

12. oldal

24. oldal

Tekintetek címmel kisjátékﬁlmet forgattak Szentendrén
a tragikus sorsú káplán, Kucsera Ferenc életének utolsó
napjáról. A készülő ﬁlm alkotóival, Balogh Ernő Zoltán
rendezővel és Halper Dávid
producerrel beszélgettünk.

Az idei Ister Napok egyik
különleges sportprogramja
volt a SUP deszkákon
evezés. Zala György
kétszeres olimpiai
bronzérmes kenussal
beszélgettünk a szokatlan
sportágról.
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ingatlanpályázat

szentendre város önkormányzat
(2000 szentendre, 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-testületének 152/2011. (IV.14.) Kt. sz. határozata alapján 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 információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a szentendre.hu/ingatlanportálról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

lőgyakorlatok izbégen

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2019. augusztus 21., 22., 23-án és 27., 28án.

A fenti napokon a lőtér területére 06:00
órától 24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

szentendre
és vidéke

közéleti és kUltUrális laP
alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó:
Solymosi Heléna ügyvezető
Szerkesztőség:
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: augusztus 16.
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között
Nyomda: VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 267. 5. ép. 1. em.
Felelős vezető: Tolonics Gergely
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X
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közérdekű

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, titkár: 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

ÚJ HelyeN
az egészségBiztosÍtási
Ügyfélszolgálat

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

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

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) készenléti telefonszám
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T:500-248
06-30-214-1091
kedd Szent Endre Gyógyszertár
06-30-564-9201
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
06-20-327-7971
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10.
T:303-825
06-20-547-0463
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
06-26-319-354
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
06-26-787-796
augusztus 19-én hétfőn
A Napvirág-csepp Gyt., Szent Endre Gyt., Pismány Gyt.
ZáRVA.
augusztus 20-án kedden a Szent Endre Gyógyszertár ügyeletes reggel 07:00 órától 24:00 óráig. 24:00-tól készenlét.
A többi gyógyszertár ZáRVA.
vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig)
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét) készenléti telefonszám
augusztus 4. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
06-26-787-796
augusztus 11. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779 06-20-327-7971
augusztus 18. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354 06-26-319-354
augusztus 25. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
06-30-564-9201
Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett megadott
készenléti telefonszám hívását követően legkésőbb fél órán
belül a gyógyszerész megkezdi az ellátást.
Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy)
Cím:1039 Budapest, Mátyás király út 2.
telefonszám:+36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NON-STOP GyóGySZERTáR, PILISVöRöSVáR
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő u.109
Telefon:+36-26-593-953
idősellátás Gondozási Központ Tel.: +36 26 311-964
állatorvos mindig hívható: +36 30 415 9060

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502
gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

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

A családtámogatások (lakás- és gépkocsivásárlás) igénybevételének intézésére itt
teljes körűen nem lesz lehetőség, a kérelmeket azonban befogadják és továbbítják.

Ügyfélfogadás:
H 07:00 – 17:00
K 08:00 – 16:00
Sz 12:00 – 20:00
Cs 08:00 – 18:.00
P 08:00 – 14:00

További információ:
kormanyhivatal.hu, tel.: 1818
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megújuló közintézmények

idén nyáron több közintézményben is végeznek felújítási-karbantartási munkálatokat.

A Dunaparti Művelődési Házban már elkészült egy korábban raktárként
használt szoba átalakítása szociális helyiséggé. A püspökmajori Városi
bölcsődében az egyik fürdőszobát újítják fel teljes egészében, ami
azért is indokolt, mert az épület megépítése óta erre nem került sor.
Két óvodában – Izbégi Tagóvoda, Pannónia utcai óvodaközpont – a régi
gázkazánt cseréjére kerül sor, és tervezik a kazáncserét a Gondozási
Központban is önkormányzati forrásból. A Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtárban folytatódik a tavaly elkezdett elektromos hálózat korszerűsítése, a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban pedig jelenleg is folyamatban van a wellness központ felújítása.

szentendre-Budapest
kerékpárút fejlesztés

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 rendelkezésükre, kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak hozzájuk bizalommal, személyesen a Duna korzó 25. szám
alatt vagy a 26/300-407-es telefonos és az ugyfelszolgalat@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

kihirdették az eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésére kiírt
közbeszerzés eredményét. a
nettó 849 millió forintos beruházás a szentendréhez közeli területre vonatkozik, és a város déli
határában, a dunába ömlő derapatak ártéri területe felett egy 36
méter szabadnyílású kerékpáros
híd megépítését is tartalmazza.
A Budapest és Szentendre közötti
5,61 kilométernyi szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése a HEDO Kft. feladata lesz.

A beruházás régóta esedékes, hiszen a fővárosból Szentendrére
vezető kerékpárút minősége – különösen a Megyeri híd és Szentendre közötti szakaszon – rossz
állapotú.
A megújuló kerékpárút részben
a meglévő nyomvonalat felhasználva készül el, részben pedig új
nyomvonalon. Az út négyméteres koronaszélességgel, Natura
védettségű területet is érintve
jön létre. A tervben szereplő
szakaszokon kiépítik a közvilágítást is.
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a solar decathlon europe 2019 nemzetközi
házépítő innovációs verseny a francia csapat
győzelmével zárult. a magyar érdekeltségű
csapatok összesen 5 kategória- és különdíjban részesültek.

Az innovatív és környezettudatos megoldásokat felvonultató nemzetközi egyetemi házépítő versenyt az összesített eredmények
alapján a francia Habiter2030 csapat nyerte
meg. A pécsi, a miskolci és az algériai egyetemek konzorciuma által alkotott SOMEShine
Teamet az építészet és az Energiahatékonyság kategóriákban díjazták, valamint az
éVOSZ különdíját és a Közösségért Különdíjat
érdemelte ki, míg a BME hallgatóiból álló magyar koeb csapat a Speed Peer Review különdíjában részesült.

összesen 10 csapat indult a Solar Decathlon
Europe (SDE) 2019 nemzetközi egyetemi házépítő innovációs versenyen, ahol közel 400
egyetemista épített fel alig két hét alatt ún.
nulla energiás házakat. A magyar rendezésű
verseny fő témája szerint a résztvevők a meglévő épületállomány felújítását helyezték
fókuszba. A kívül-belül megtekinthető lakóépület prototípusokkal az egyetemisták azt
mutathatták be, hogy miként képzelik el a jövő
épületeit.

A verseny július 28-án tartott, ünnepélyes díjkiosztóján a résztvevőket és a versenyző csapatokat elsőként dr. György László, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős
államtitkára köszöntötte. Az államtitkár elismerését fejezte ki a szervező éMI építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonproﬁt Kft.nek és a résztvevőknek egyaránt. Elmondta, a
rendezvény során sokat tanult a versenyző
csapatoktól, ahogy mind a lakosság, mind
pedig az építőipar képviselői részéről sokat tanulhatnak majd azok, akik meglátogatják a
szeptember végéig meghosszabbított kiállítást és a mintaházakat.

Buday-Malik Adrienn, az éMI fejlesztési igazgatója beszédében kiemelte: „A szervező éMI
nevében is köszöntöm a dekatlonistákat, akikkel közösen izgultuk végig a mögöttünk álló
mozgalmas heteket. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Szentendre önkormányzatának és a BME értékes támogatása,
az Amerikai Nagykövetség, az Egyesült államok kormánya Energiaügyi Hivatala és a
szponzoraink hozzájárulása nagyon sokat jelentett számunkra a verseny lebonyolítása
során. Az előttünk álló egyetemisták szenvedélyét és újító szemléletét látva bizton állíthatom, hogy az épített környezetünk
fenntarthatósága és jövője gondos kezekben
van.”
A szakmai zsűri értékelése és összesített
pontozása alapján a Solar Decathlon Europe
2019 nemzetközi házépítő versenyt a Habi-

ter2030 csapat (Franciaország) nyerte, második helyen a MOR Team TU Delft (Hollandia),
a harmadik helyen pedig az Over4 csapat (Románia) végzett.
a solar decathlon europe 2019 tíz versenyszámának díjazottjai az egyes kategóriák
alapján:

„komfort feltételek” kategória
3. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)
2. hely KMUTT Team (Thaiföld)
1. hely Solar Decathlon Team of University of
Seville (Spanyolország)

„lakóház funkcionalitás” kategória
3. hely Habiter2030 (Franciaország)
2. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)
1. hely Solar Decathlon Team of University of
Seville (Spanyolország)

energiamérleg kategória
3. hely Team Ghent University – The Mobble
(Belgium)
2. hely Over4 (Románia)
1. hely Habiter2030 (Franciaország)

építészet kategória
3. hely (megosztott) Habiter2030 (Franciaország)
3. hely (megosztott) TO (Spanyolország)
2. hely SOMEshine Team (Magyarország)
1. hely Solar Decathlon UPV Team (Spanyolország)

„kommunikáció és társadalmi ﬁgyelemfelhívás” kategória
3. hely Team Ghent University – The Mobble
(Belgium)
2. hely Over4 (Románia)
1. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)

Fotók forrása: Solar Decathlon Europe 2019
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„Cirkularitás és fenntarthatóság” kategória
3. hely TO (Spanyolország)
2. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)
1. hely Habiter2030 (Franciaország)

energiahatékonyság kategória
3. hely SOMEshine Team (Magyarország)
2. hely Solar Decathlon UPV Team (Spanyolország)
1. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)

„innováció és életképesség” kategória
3. hely (megosztott) KMUTT Team (Thaiföld)
3. hely (megosztott) Habiter2030 (Franciaország)
2. hely Over4 (Románia)
1. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)

„városszövetbe való integráció és hozzáadott
érték” kategória
3. hely KMUTT Team (Thaiföld)
3. hely Team Ghent University – The Mobble
(Belgium)
2. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)
1. hely Habiter2030 (Franciaország)

„mérnöki tervezés és kivitelezés” kategória
3. hely Solar Decathlon UPV Team (Spanyolország)
2. hely MOR Team TU Delft (Hollandia)
1. hely Team Ghent University – The Mobble
(Belgium)

közönségdíj
KMUTT Team (Thaiföld)
A közönségdíjat Solymosi Heléna, Szentendre
kommunikációs vezetője adta át a győztes
thaiföldi csapatnak. A KMUTT resilient nest
csapata 7200 szavazattal lett közönségdíjas.
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szeNteNdre
NégyláBoN
– kiadváNy Nem
Csak kUtyásokNak
A 2. helyezett az OverH (román csapat) lett
5500 szavazattal, 3. helyen a magyarok végeztek (SOMEshine Hungarian nest) 5300 szavazattal.
speed Peer review award
koeb (Magyarország)
éVOSZ különdíj (építőipari Vállalkozások Országos Szervezete)
SOMEshine Team (Magyarország)

szentendre négylábon címmel a városi
kutyatartásról jelentet meg kiadványt az
önkormányzat az ebtartás jogszabályi
kereteiről, a témához kapcsolódó helyi
szabályozásról és ügyintézésről, hasznos
adatokkal, információkkal.

karBaNtartás
a v8 UszodáBaN

tungsram okosház különdíj
Team Ghent University – The Mobble (Belgium)

augusztus 12-28. között zajlik az éves
nagy karbantartás a v8 Uszodában.

közösségért különdíj
SOMEshine Team (Magyarország)

Richard King, a Solar Decathlon alapítója videóüzenetében az európai szervezést és a
szervező éMI-t méltatta. Az energiafelhasználást személyes felelősségünknek tekinti, mindenki maga választhatja meg, hogy milyen
módon csatlakozik a megújuló és fenntartható
energiaforrások népszerűsítéséhez és mindennapi felhasználásához.

Louise Holloway, a Solar Decathlon Europe
márkaőri feladataival megbízott Energy Endeavour Foundation igazgatója záró beszédében
inspirációnak nevezte az egyetemisták elkötelezettségét és azt, hogy mindig a tökéletességre törekedtek a munkájuk során.
Meglátása szerint a rendezvény során megvalósított kreatív megoldások valós problémákra
adnak választ, egyben felhívják a ﬁgyelmet az
épített környezetünk előtt álló legmodernebb
kihívásokra.

A záró esemény az éMI és a Valor Hungariae
közötti stratégiai megállapodás aláírásával, illetve a 10 mintaház vezetett bemutatásával
folytatódott. Az eredményhirdetést dr. Matolcsy Károly, az SDE19 versenyigazgatója
zárta, aki kiemelte, a rendezvényen nem tíz,
hanem egy nagy csapat volt, akik a hetek alatt
családdá formálódtak.

A Solar Decathlon Europe 2019 lakóház prototípusait felvonultató „szoláris falu” szeptember 29-ig áll nyitva az érdeklődők részére
Szentendrén, az éMI Tudományos és Technológiai Ipari Parkjában.

A belépés ingyenes és csak egy gyors helyszíni regisztrációhoz kötött a nyitvatartási időben. A rendezvény helyszíne autóval,
tömegközlekedéssel és kerékpár is kiválóan
megközelíthető. Bővebb információ a Solar
Decathlon Europe 2019 hivatalos honlapján:
http://sde2019.hu

Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezdeményezésére a Püspökmajor-lakótelep négy
helyszínén telepít fákat az önkormányzat, és
a választáshoz a Püspökmajorban élők véleményét kéri a városvezetés. A városi főkertész által ajánlott három fafajra lehet
szavazni a háztartásokhoz eljuttatott, illetve
a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban is elhelyezett szórólapokon, melyeket a V8 aulájában lévő urnába lehet bedobni.
A szavazatok alapján dől el, hogy többségében hárs, berkenye vagy csörgőfa kerüljön a
Fehérvíz utcai játszótér és a közösségi kert
környezetébe, a Széchenyi téri játszótér környezetébe, a Károly utcai ﬁtneszparkhoz és
a Fehérvíz utcába, a kisposta és a parkoló
környékére.

Kutyásoknak és nem kutyásoknak is szól a
Szentendre négylábon című kiadvány, amely
augusztus első hetében kerül az olvasókhoz. A füzetet az önkormányzat adja ki azzal
a céllal, hogy aktuális információkkal szolgáljon a témáról, az általános és helyi szabályozásról, és közelebb hozza egymáshoz
a gazdikat és a kutyát nem tartókat.
Az ingyenes füzet augusztus első hetétől elérhető a Városházán, a Városi Ügyfélszolgálaton, a nagyobb közintézményekben és a
SzeVi-pontokon (a Szentendre és Vidéke
lap újságtartóiban), valamint lapozgatható,
illetve letölthető honlapunkról is.

fatelePÍtés a
PÜsPökmaJorBaN

a Püspökmajor-lakótelep négy helyszínén
tervez fatelepítést az önkormányzat. Hárs,
berkenye, csörgőfa: e három fafaj közül
választhatnak a püspökmajori lakosok.
a szavazásra a v8 Uszoda és szabadidőközpontban van lehetőség, augusztus
31-ig.

A szabadidőközpont vezetői számára fontos, hogy vendégeiket a lehető legtisztább,
leghigiénikusabb környezetben fogadhassák. A karbantartás során végzett munkák:
nagy-medence és tanmedence vályú festés,
medence körüli fugázás, lelátók karbantartása, gépészeti takarítás, festés – konferenciatermek, öltözők –, kiegyenlítő tartály
takarítása, általános takarítás, kisebb, szükséges javítások. A nyári nagy karbantartás
miatt augusztus 12-28. között a V8 Uszoda
és Szabadidőközpont nem látogatható, amiért a szentendreiek megértését és türelmét
kérik! várható nyitás: augusztus 29.
További részletek az uszoda honlapján:
https://www.v-8.hu és facebook oldalán:
www.facebook.com/v8.Szentendre

ivÓkUtak telePÍtése

Városunkban három új ivókutat telepítenek
önkormányzati beruházásban. Július végén
került sor az Izbégi játszótéren a közkút telepítésére, augusztusban pedig a Károly
utcai ﬁtneszparkba telepítenek ivókutat a lakosok késérének megfelelően. A harmadik
ivókút
a
Sztaravodai
parkban
lesz, a park
építésének
2. ütemének
ke re t é b e n ,
melynek telepítését a
közösségi
tervezés
során kérték
a lakók.
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augusztus 7. után kerül a szavazóköri névjegyzékbe.
Aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

ii.
a választási eljárásról szóló törvény értelmében az alábbi, központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmek benyújtására van lehetőség.

Tisztelt Választópolgárok!

köztársasági elnök Úr a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását,
míg a Nemzeti választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte
ki.
A választások kapcsán szeretném felhívni
ﬁgyelmüket néhány fontosabb tudnivalóra.

i.
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik
- minden, Magyarország területén lakcímmel
rendelkező nagykorú magyar állampolgár,
- az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú állampolgára, valamint a
- Magyarországon menekültként, bevándoroltként, letelepedettként elismert minden nagykorú személy.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik az önkormányzati választásokon választójoggal
rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően
nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát az adott nemzetiség névjegyzékébe.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt.
Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.
Nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését tölti vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23. napjáig értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.
A helyi választási iroda küldi ki a választási értesítőt azon választópolgár részére, aki 2019.

A választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás

Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
tartozónak vallja magát, kérheti nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba
vételét, így részt vehet az adott nemzetiség
önkormányzati választásán.
A választópolgár azon településen szerepelhet a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.
Szentendre vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
tűzte ki: bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
roma, román, szerb és szlovák. Szentendrén
ezen nemzetiségek esetében van lehetőség
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek
állítására.

Aki a 2019. évi nemzetiségi választásokon
részt kíván venni, nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét 2019.
szeptember 27. (péntek) 16.00 óráig kell kérnie. A korábban benyújtott nemzetiségi regisztráció minden választásra kiterjed.
Amennyiben a választópolgár szeretné korábbi regisztrációját visszavonni, 2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig kérheti annak
törlését a névjegyzékből.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján (legkésőbb 2019. október 4. (péntek) 16.00 óráig
igényelhető)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson (legkésőbb 2019. október 9.
(szerda) 16.00 óráig igényelhető)
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c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelölő szervezetek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét
és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampánycélokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást erre irányuló kérelem kitöltésével és benyújtásával
megtilthatja.

iii.
fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési, illetve mozgóurna iránti kérelmet
is benyújtani.

a) Szavazás az állandó lakóhely helyett, a bejelentett tartózkodási helyen (átjelentkezés)

átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a
választópolgár nyújthat be, aki – a központi
lakcímnyilvántartás adatai szerint – az állandó lakóhelye mellett legalább 2019. június
26. óta bejegyzett érvényes tartózkodási helylyel is rendelkezik, és tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2019. október 13-ig
tart.
A választás kitűzésekor mindenki az állandó
lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
Ha a választópolgár legalább 2019. június 26.
óta érvényes tartózkodási hellyel is rendelkezik, akkor tehát lehetősége van arra, hogy átjelentkezzen a tartózkodási helye szerinti
szavazókörbe. Ebben az esetben a tartózkodási helye szerinti jelöltekre szavazhat.

Ha a választópolgár a választás napján nem
tartózkodik azon a településen, amelynek névjegyzékében szerepel, akkor sem más településen, sem külföldön nem tudja szavazatát
leadni.
az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően a választópolgár mégis az állandó lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne
szavazni, lehetősége van, hogy – levélben
vagy elektronikus úton elektronikus azonosítás nélkül – 2019. október 9. (szerda) 16.00
óráig; továbbá – személyesen vagy elektronikus úton elektronikus azonosítással – 2019.
október 11. (péntek) 16.00 óráig visszavonja
kérelmét.

b) Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt a szavazás napján
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelem az alábbiak szerint nyújtható be:
Elektronikus úton

2019 | augusztus 12.
- elektronikus azonosítás nélkül 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig,
- elektronikus azonosítással a szavazás napján, 2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig.

2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig a helyi
választási irodához,
2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz

Postai úton megküldött levélben
2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig
(a levélnek ezen időpontig meg kell érkeznie
a választási irodához)

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező
nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, a mozgóurna-igénylés
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor
azt a – szintén a szavazókör területén lévő –
pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
KéZBESÍTő (futár, hozzátartozó, egyéb személy) útján beküldött levélben

iv.
a fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,

Személyesen
2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján
2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig a helyi
választási irodához,
2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz
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A kérelmet 2019. október 11. (péntek) 16.00
óráig lehet visszavonni.

• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu
honlapon
a
„Városháza”/„Választások” /„Helyi önkormányzati választás 2019.” menüpont alatt, valamint a www.valasztas.hu címen is.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda
munkatársaihoz:

Választási Iroda
26/785-159
dr. Gerendás Gábor, HVI vezető
26/785-033
dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/785-035

DR. GERENDáS GáBOR
JEGyZő
HVI VEZETő

Nyári szünet a könyvtárban felújítási munkákkal
a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban
július hónapban teljeskörű állományellenőrzést végeztek: 200 000 dokumentumot
ellenőriztek le egy hónap alatt. augusztusban az elektromos hálózat felújítása kerül
sorra. a könyvtár a munkálatok után, szeptember 2-től nyitja meg újra kapuit az olvasók előtt.

A júliusi zárva tartást az indokolta, hogy a
leltár jellegéből adódóan, ilyenkor még
részlegesen sincsen lehetőség a kölcsönzésre vagy a könyvtári állomány helyben
használatára, amely a dokumentumok helyének és státuszának változásával járna.
A könyvtár augusztusban is zárva tart, mert
ekkor zajlik az épület erősáramú hálózatának a felújítása.
A könyvtárban augusztus elején elkezdődtek az elektromos rendszer felújításának
munkálatai. Az épület erősáramú hálózatát
újítják fel az előcsarnokban, a színházteremben, a hátsó díszletraktárban, az öltö-

zőkben és az öltöző folyosóin. A munkálatok alatt sor kerül a kapcsolószekrények és
biztosító táblák korszerűsítésére, valamint
kicserélik az elektromos vezetékeket, új
lámpák kerülnek fel, és a színházterem lépcsőinek világítása is megújul.
A könyvtárat a régi megszokott nyitva tartás szerint szeptember 2-án, hétfőn 9 órakor nyitják meg.
Köszönik az olvasók megértését és türelmét!

JátszÓtérfelÚJÍtás a lászlÓ-telePeN és a PÜsPökmaJorBaN
Új játszóeszközöket telepítettek a kondor Béla és a szmolnyica
utcai játszóterekre, illetve a régiek egy részét is felújítják. a
munkálatok július 30-án kezdődtek, és augusztus elejére befejeződtek.

A Kondor Béla utcai játszótéren homokozót árnyékolóval, illetve
kötélalagút és tűzoltóautó játszóeszközöket telepítettek. A
Szmolnyica utcai játszótéren kisházat és kis csúszdát telepítettek, illetve a meglévő eszközök egy részét felújították.

A felújítást az önkormányzat ﬁnanszírozta, az éves költségvetési keretből. A projekt értéke 2,3 millió Ft. Kivitelező a Játszópark Kft. volt.
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álláspályázat
szei intézményvezetői pályázat
szentendre város önkormányzat képviselő-testülete
pályázatot ír ki az alábbi intézményvezetői álláshelyre:
meghirdetett munkahely: szentendre város egészségügyi intézményei, szentendre, kanonok utca 1.
Betöltendő munkakör: intézményvezető

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020.01.01.
– 2024.06.30.

Kinevezés szerinti munkakör: képesítés szerinti munkakör

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.01.01.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentendre Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

Próbaidő: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap

Ellátandó feladatok: Ellátja az intézménnyel kapcsolatos általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat. A Ferenczy Múzeumi Centrum
gazdasági vezetőjével együttműködve irányítja az intézmény gazdálkodását, ennek keretében gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Az intézményi költségvetés összeállításával javaslatot terjeszt
elő az önkormányzat éves költségvetéséhez. Kapcsolatot tart Szentendre város és a vonzáskörzet önkormányzataival, az intézmény működési területén élő
lakosság választott képviselőivel, az EMMI Egészségügyért Felelős államtitkárságával, a NEAK-kal a PMKH
Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.

Képesítési és egyéb feltételek:

büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem
áll a Kjt. 20. § (2) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya
alatt
magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
vagy bevándorolt, letelepedett
13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) és b)
pontja szerinti orvostudományi vagy egyéb egyetemi
szintű végzettség és mesterképzési szakon szerzett
egészségügyi menedzser szakképesítés
13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. c) pontja
szerint legalább 5 éves vezetői gyakorlat
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Pályázathoz csatolni kell:

iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely
igazolja büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt.
20. § (2) bekezdésében foglalt büntetőeljárás hatálya
alatt;
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai
programot
a képesítési feltételekben meghatározott vezetői
gyakorlatról szóló igazolást
nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet
érintő gondnokság alatt,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy a 13/2002. (III. 28.) EÜM
rendelet 1. § (1) bek. b) pontja szerinti egészségügyi
menedzseri szakképzettség hiányában az intézményvezetői megbízást követő 5 éven belüli megszerzését
vállalja,
nyilatkozatot arról, hogy a döntés meghozatala során
kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását

Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MESZK tagság igazolása, működési
engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

vezetői megbízás: 2020. január 1.– 2024. június 30.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk bőrgyógyászati szakrendelésen szakorvosi tevékenység ellátása.

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 13.

Pályázat elbírálásának határideje: 2019. novemberi
képviselő-testületi ülés

Pályázat címzése: Szentendre Város önkormányzat,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
„SZEI Intézményvezető”

Pályázat benyújtása: személyesen a Központi Iktatóban vagy postai úton, zárt borítékban Szentendre
Város önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér
3. címre, jelige: „SZEI Intézményvezető”

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott
szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról
Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testülete
dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.

A 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) pontjában előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat
megléte alól a fenntartó felmentést adhat.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
dr. Remele Antónia humánerőforrás-vezető nyújt a
20/627-8899-es telefonszámon.

szentendre város egészségügyi
intézményei
• reumatológus szakorvost keres heti 12 órában

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk reumatológiai szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: reumatológus szakvizsga

Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

• szonográfus szakasszisztenst keres

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk röntgen-uh rendelésén szonográfus szakaszszisztensi tevékenység ellátása. Ultrahang vizsgálatok
kivitelezése orvosi felügyelet mellett, a betegekkel
kapcsolatos adminisztrációs tevékenység ellátása.
Számítógépes gyakorlat szükséges.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szonográfus
szakasszisztensi végzettség

• kiemelt bérezéssel bőrgyógyász szakorvost keres
teljes munkaidőben, sürgősen!

Pályázati feltételek: bőrgyógyász szakvizsga

Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

• nőgyógyász szakorvost keres

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk nőgyógyászati szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Pályázati feltételek: szülész-nőgyógyász szakvizsga

Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai
önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság
igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a
benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik.

• radiológus szakorvost keres

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünkben működő röntgen-uh szakrendelésen szakorvosi tevékenység ellátása.
Pályázati feltételek: radiológus szakvizsga

Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
a pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
szentendre város egészségügyi intézményei címére
történő megküldésével (2000 szentendre, kanonok
utca 1.)

elektronikus úton dr. Pázmány annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
további információt dr. Pázmány annamária intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.
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BefeJezŐdött a kUN UtCa
felÚJÍtása

Négy utca újult meg nemrégiben a kálváriadomb és a római sánc út
között: az avar, Botond, erdélyi és kun utcák. az utcák útfelület-rekonstrukciója már áprilisban elkészült, a kun utcában viszont a kapubeállók megépítésével megvárták a járda felújítását. az utca jobb
oldalán (a kálváriadomb irányában) épült térkő-burkolatú járda és a
kapubehajtók kivitelezési munkálatai július 25-én fejeződtek be.

A teljes beruházás értéke 10,6 millió Ft volt, melyet az önkormányzat
az éves költségvetésből ﬁnanszírozott. Az útfelújítás kivitelezője a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. volt, a járdát a BOLA 95 Kft. építette.

Járda- és léPCsŐfelÚJÍtás

Befejeződött a v8 uszodával szemben, a kálvária utat a szobrász utcával összekötő köz felújítása a körzet önkormányzati képviselője,
zakar ágnes és a lakosok kezdeményezésére. a beruházás a járda
rossz állapota és a lépcső balesetveszélyessége miatt volt indokolt,
a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében.

A kivitelezés július második felében kezdődött. A járda megépítését
követően került sor a Kálvária út felőli oldalon a lépcső és a rámpa
újraépítésére és korlát kihelyezésére, illetve a Szobrász utca felőli
oldalon a csatlakozó járdaszakasz felújítására is. A munkálatok területrendezéssel és füvesítéssel fejeződtek be július 25-én.
A 2,4 millió Ft értékű beruházást az önkormányzat saját forrásból ﬁnanszírozta, az éves költségvetési keretből. Kivitelező a BOLA 95 Kft.
volt.

VÁROS

éPÜl a fUtÓPálya izBégeN

zajlik a futópálya kivitelezése izbégen, a baseball pálya körül. a
sportfejlesztés során támfal- és rézsűépítés, tereprendezés, szegélyek és lépcső építése kerül sorra. Jelenleg a rugalmas és biztonságos rekortán gumiburkolat kiépítését végzi a kivitelező.

A 400 méter hosszúságú futópálya pályázati és önkormányzati forrásból épül. 2017 végén Szentendre vezetése online kérdőíves szavazáson mérte fel, hogy a város polgárai milyen sportfejlesztéseket
látnának szívesen. A felmérésen a harmadik legtöbb szavazatot egy
futópálya létesítése kapta. Ezután az önkormányzat pályázatot nyújtott
be futópálya építésére az izbégi focipályán. A pályázat sikeres volt:
2018-ban a BMöGF/93-5/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek
megfelelően 19 890 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat. A beruházás költsége: 23 851 580 Ft + áfa, melyet a pályázati támogatáson felül az önkormányzat saját forrásból
ﬁnanszíroz, az éves költségvetési keretből.

ÚJ gyalogátkelŐHely
a kálvária ÚtoN

Július végén készült el a kálvária út felső részén – a radnóti út és
damjanich utcai csomópontnál lévő buszmegállónál – az új gyalogátkelőhely kialakítása.

A gyalogátkelőhely építése a lakosság részéről merült fel igényként, a
biztonságosabb gyalogos közlekedés érdekében. A májusban kezdődött építkezés során elbontották a régi járdát, új járdaszegélyt építettek, szintbe helyezték a vízelzárókat, víznyelő árkokat és víznyelő
rácsot építettek. A régi lámpaoszlopot elbontották, és az előírásoknak
megfelelő új kandelábert állítottak üzembe. A munkálatok az útburkolati jelek felfestésével fejeződtek be.
A beruházás önkormányzati forrásból készült, az éves költségvetési
keretből. A projekt költsége 6,39 millió Ft volt. A kivitelezést a HorexBau Hungary Kft. és az észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató
Zrt. végezte.
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BeszélŐ lámPák

az esélyegyenlőség jegyében távirányítóval működtethető, „beszélő”
lámpákat telepítettek a református gimnázium előtti forgalmas csomópontba. a lámpákhoz a szentendrei vakok és gyengénlátók csoportja részére 15 „futár távirányítót” szerzett be és adott át az
önkormányzat, hogy megkönnyítse a közlekedésüket.

XXXIII. évf. | 15. szám
füvesítéssel folytatódik, valamint kihelyeznek még egy padot és két
körasztalt padokkal, és két új hulladékgyűjtő edényt. Sor kerül az
öntözőrendszer bővítésére és újabb növényeket telepítésére is.
A munkálatok várhatóan augusztus közepén fejeződnek be. A projektet
a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a felelős kivitelező a Kerekerdő
Kertépítő Kft.
Tavaly ősszel örömmel számoltunk be a park megszépüléséről. Megírtuk, hogy az önkormányzat kéri a helyi lakóközösséget, hogy segítsenek a növénypark fenntartásában és vigyázzanak a tisztaságra. A
kérés továbbra is aktuális, ugyanis voltak, akik ezt a munkát nem értékelték, és a tavaly elültetett növények egy részét ellopták. Jogi értelemben a viráglopás is szabálysértés, ami szankcionálható. Reméljük,
hogy a parképítés befejezésével nem történik hasonló károkozás, és
az arra járók hosszú időn keresztül gyönyörködhetnek a szépen kialakított virágágyások látványában.

megÚJUlt a mUskátli
és a gyöNgyvirág UtCa

A 11-es főútvonalon történő áthaladás biztonságosabbá tétele érdekében a gyalogátkelőhely jelzőlámpáit beszélő modullal egészítették
ki a Szentlászlói út – Dunakanyar krt. – áprily Lajos tér csomópontban.
Az átkelő 10 lámpájának átalakítási-kivitelezési munkáit a SWARCO
Kft. végezte.
A Szentendrei Vakok és Gyengénlátók Csoportjának tagjai korábban a
Református Gimnáziumban, ősztől a Ferences Gimnáziumban tartanak
rendszeresen összejöveteleket, így a beruházás megkönnyíti közlekedésüket.

a Pannónia-telepen a földút program keretében a muskátli és a
gyöngyvirág utcát mart aszfaltos technológiával stabilizálták. a
felújított szakaszokat verseghi-Nagy miklós polgármester adta át
a lakóknak.

továBB széPÜl
a sztaravoda Park

folytatódik a sztaravodai úti park tavaly ősszel elkezdett felújítása a
2. ütemmel. a munkálatokkal befejeződik a közösségi tervezés során
megálmodott park kialakítása.

A Postás strand és a Füzes park sikeres közösségi tervezése után az
önkormányzat a Sztaravodai úti park átalakítására is közösségi tervezést hirdetett meg 2017 őszén, így a lakosok igényeinek megfelelően
történt a körülbelül 1000 négyzetméteres terület felújítása. A fejlesztés
első ütemében megépültek a járdák, padokat helyeztek ki, játszó- és
sporteszközöket telepítettek, növényágyásokat alakítottak ki öntözőrendszer kiépítésével, illetve kihelyeztek két napelemes kandelábert.
A második ütemben a fejlesztés kerékpártároló felállításával, ivókút
telepítésével, a régi, tönkrement pingpongasztal elbontásával és

Két utca megújítása fejeződött be Pannónia-telepen a tavasszal megkezdett munkák után. A mart aszfaltos eljárással 4 m szélességben,
közel 420 méteren stabilizált Muskátli és Gyöngyvirág utcát a földút
program keretében, 13,5 millió Ft-os ráfordítással újította fel a Bola 95
Kft.
A 2019. július 29-én tartott ünnepi átadón Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta: a következő fejlesztési fázisban végleges aszfaltréteget kapnak az utak, azonban a mart aszfalt jelentős előrelépés
a használhatóság, a komfort és a pormentesítés irányában. Az átadón
Boda Anikó önkormányzati képviselő megköszönte az ott lakók és közlekedők türelmét, amiért az időjárás viszontagságai miatt a munkák
elhúzódtak.

a moliNÓN: eUrÓPa legJoBB NŐi
straNdkézilaBda CsaPata

2019 | augusztus 12.
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a multichem-szentendrei
Nke strandkézilabda csapat
eredménylistája: ötszörös
magyar felnőtt bajnokcsapat; háromszoros eHf eBt
masters győztes és kétszeres ezüstérmes; kétszeres
eHf Beach Handball Champions Cup győztes, egyszeres ezüstérmes és
bronzérmes, emellett 29
eBt győzelem. a 2002-es,
első magyar bajnoki részvétele óta számos kiváló eredményt elért egyesület
edzőjével, gróz Jánossal
beszélgettünk.

• Hogyan indult el a strandkézilabdázás szentendrén?
A Szentendrei Női Kézilabda
Egylet 1997 tavaszán alakult, és 1997 ősze óta versenyez folyamatosan a magyar
felnőtt és utánpótlás bajnokságokban. A Szentendrei
NKE 2002-ben vett először
részt a magyar strandkézilabda bajnokságban, mi 2006-tól vettük ezt a szakágat komolyabban. A tizenkét év alatt több mint egy
tucat utánpótlás bajnoki aranyérmet szereztünk három korosztályban. 2007-től a magyar
utánpótlás strandkézilabda válogatottak a
Szentendrére épültek, 2009-től 2017-ig pedig
a Szentendre játékosai adták a felnőtt válogatottat. A 2017-es válogatottban is öt játékosunk szerepelt, idén pedig a tizenkét
játékosból kilencen itt tanultak strandkézilabdázni, és szentendrei színekben kezdtek
strandon versenyezni.

• milyen a légkör a csapatban?
Amig a válogatottat csináltuk, a Szentendre
nevében edzettünk évente 50-75 napot, a válogatott színeiben 35-45 napot, napi 9-12 órában minden korosztályban. Így a lányok annyit
voltak együtt, hogy inkább egy családra hasonlítunk.

• most hogyan zajlanak az edzések?
Két éve a strandra már nem készülünk külön,
az elmúlt tizennégy évben annyit edzettek a
lányok, hogy ehhez most már elég pár alkalom. A keret egy része pedig a válogatott tréningjein is részt vesz.

• a csapat fantasztikus sikereket ért el az
utóbbi években. van olyan eredmény, amely
kiemelkedik a többi közül?
Először 2015-ben, szabadkártyával engedtek
minket európai klubversenyre, egy EBT Masters döntőre Budaörsön. Sikerült győzelemmel zárnunk, így címvédőként bejutottunk a
2016-os döntőbe, ezt szintén megnyerve a
2017-es ﬁnáléra is elutazhattunk. Bár nem ez
volt a legnagyobb sikerünk, de itt kezdődött az
a folyamat, amely végére most, 2019-ben min-

denki tudja, hogy a Szentendre Európa legjobb
női strandkézilabda csapata.

• mi a lányok erőssége? miben rejlik a csapat
ereje?
A több ezer, talán inkább több tízezer edzéssel
eltöltött órában, amely technikai képzéssel és
kivételes tudással vértezi fel a lányokat. A
világ legjobb strandkézilabda játékosainak jelentős része nálunk játszik. Ennyi év után, mint
azt az idei EB is megmutatta, képesek az öszszes felmerülő problémát megoldani, legyen
az taktikai vagy technikai jellegű. összeszokottak, képzettek és mindent tudnak erről a
sportágról. Nagy szeretet és elismerés övezi
a csapatot, a világon mindenhol megtiszteltetésnek veszik, ha odautazunk versenyezni.

• a július eleji, lengyelországi strandkézilabda európa-bajnokságon ezüstérmet
szerző magyar válogatottban öt lány szerepelt a csapatból…
Mint említettem, a tizenkét játékosból kilencen nálunk tanultak strandkézilabdázni. Ez
egyszerre nagyon nagy büszkeség és egyben
szívfájdalom, hogy valami, amit felépítettél, az
már nem a te neved alatt fut. Az elmúlt két
évben ehhez már hozzászokhattunk kollegáimmal, hiszen a válogatott úgy nyert EB-t, világbajnokságot és olimpiai aranyat, hogy
azok, akiket mi tanítottunk, másokkal verték
végig a világot – természetesen azért növelve
Szentendre hírnevét. Az alap elképzelés minden bizonnyal nem az volt, hogy a szentendrei
csapatra épüljenek ezek a válogatottak, de
mivel senki nem dolgozik annyit, mint mi 2006
óta, nem lehet őket helyettesíteni. Így, mint
most a felnőttek esete is mutatta, maradnak
a mieink, ha sikert akarnak elérni. Idén támogattuk egymást a felnőtt válogatott kerettel,

hogy ők eredményesen tudjanak szerepelni,
mi pedig meg tudjuk valósítani az előírt
számú EBT torna szereplést.

• milyen megmérettetések várnak most a
csapatra?
Július végén megnyertük a X. Salgó Cup-ot,
ami Európa egyik legrangosabb EBT tornája,
hamarosan pedig Moszkvába utazunk egy
magas pontszámú EBT tornára. Nagy szívfájdalommal tesszük ezt, hiszen szívesen mentünk volna a magyar bajnoki döntőre is.
Sajnos választanunk kellett, éppen a válogatottjaink miatt, a magyar bajnokság és a
2020-as EBT Masters döntő között. Tudni kell,
hogy a kijutáshoz négy EBT torna pontszámát
adják össze, és aki a legtöbb pontot kapja, az
utazik egy adott országból. A felkészülés alatt
lányaink nem tudtak részt venni az EBT tornákon, hiszen a válogatottban való felkészülés
fontosabb volt, így nem maradt más választásunk, mint Hollandia, most pedig Oroszország
a magyar bajnoki döntő helyett. Mint címvédők, már kint vagyunk az idei Bajnokok Kupáján Cataniában, így számunkra „csak”
megtiszteltetést jelentett volna a magyar bajnoki döntő.
BáLINT ISTVáN

*
Friss hírünk: győzelemmel zárta az idei szezont
a Szentendrei NKE női strandkézilabda csapata, így a lányok ott lesznek a jövő évi European Beach Handball Tour, Masters
döntőjében! Legutóbb Moszkvában nyertek a
horvát Toyota MHC Dubraca csapat ellen, amivel fontos EBT pontokat szereztek, és egy óriási kupával térhettek haza a lányok.
Legközelebb októberben, Szicíliában lép pályára Szentendre strandkézilabda csapata.
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tekintetek címmel kisjátékﬁlmet forgattak
szentendrén a tragikus sorsú káplán, kucsera
ferenc életének utolsó napjáról. az emlékév
kapcsán készülő ﬁlm alkotóival, Balogh ernő
zoltán rendezővel és Halper dávid producerrel beszélgettünk.

Jelenet a ﬁlmből

Fotók: Kelemen ádám

• már túl vagytok a munka nehezén, hiszen a
ﬁlm utómunkája zajlik. melyik volt a legnehezebb pillanat ezen az úton?
Balogh ernő zoltán rendező: Azt hiszem, amíg
az első tessék elhangzott. A tessék ugye, amikor a rendező megadja a jelet, hogy indulhat a
jelenet felvétele. Szóval, a legelső tessék, amikor kimondhattam, az nagyon fontos volt.
Addig előkészítünk, onnan pedig haladunk
előre. Nyilván utána is voltak nehézségek, de
addig érezhetően mindenkiben nagyobb volt
a feszültség.
Halper dávid producer: Igen, a díszletbe állás
nagy pillanat. Tele van emócióval. Azt hiszem,

ez a ﬁlm az egész stábnak szívügye volt, és
mindenki mélyen megélte ezeket a napokat.
Bez: A legtöbbünknek ez volt az első ﬁlmje,
de ez egyáltalán nem látszott. Mindenki átérezte, hogy ugyan első, de nagy lehetőség, és
ez visszaköszönt a forgatás hangulatában. Az
is fontos volt, hogy Szentendrén forgattunk
szentendreiekkel. Nyugodtan mondhatom,
hogy tényleg mindenki a magáénak érezte a
ﬁlmet, ami nagyon jó érzés.

• az első ﬁlmetek volt. azt össze tudjátok
számolni, hogy hányféle dolgot csináltatok
benne?
Bez: A forgatókönyvet én írtam és utána nagyon sok apró dolog volt, amit meg kellett csinálni. Amíg egy nagy produkció megengedheti
magának, hogy minden részfeladatra külön
embert tart, erre nekünk nem volt keretünk.
Gyakorlatilag nem volt olyan ember a stábban,
aki ne végzett volna legalább kétféle feladatot.
Hd: Nekem a produceri munka is teljesen új
volt. A kameratechnika kitalálása, vagy amikor
a plébánia pincéjében a helyszínt készítettük
elő és nyeltük a port… Sok minden volt. De
amit legjobban élveztem, az a fényelés. Amikor az eredeti jeleneteket új tartalommal töltöm meg. Jó viszontlátni a saját munkámat. és
ilyenkor újra lehet élni az egész forgatást is.

• ahogy mondtátok, szinte mindannyian debütáltatok. Hogy jutott el az ötlettől a megvalósulásig ez a ﬁlm?
Hd: Az ötlet György atyáé volt, tőle indult az
egész kezdeményezés, hogy a Kucsera
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emlékévben egy ﬁlm is készüljön. Furcsa
belegondolni, hogy tavaly április óta foglalkozunk a ﬁlmmel, és ebből mindössze négy nap
volt maga a forgatás. Nyilván a négy legfontosabb nap. De amikor készen vagy a forgatással, akkor még szinte nem tartasz sehol.
Bez: Az a nehéz abban a 20 percben, ami
ennek a kisjátékﬁlmnek a hossza, hogy ilyen
rövid időben kell elmesélni mindent. Folyamatosan fejlődött a történet egyébként. Volt
olyan mondat, ami az utolsó pillanatban került
be a színészek szövegébe, mert éreztem,
hogy kell még valami, hogy jobban be tudjuk
mutatni a szereplőt. Hát minden kihívásunk
benne volt. De az is igaz, hogy mindvégig azt
éreztem a pályázat beadásától mostanáig,
mintha fogták volna a kezünket. Hogy hittünk
benne, és valahol mindig megjött hozzá a
segítség.

• a színészekre hogyan találtatok rá?
Bez: A három főszereplő kiválasztása nagyon
fontos állomás és fontos momentum. Azt hiszem, ebben az esetben a szerepek tényleg
megtalálták a szereplőket. Jászberényi Gábor
a főszereplő. Sütő András a vallatója és Horváth Károly, aki egy kitalált alak, de a tragikus
végkifejlethez nagyon sok köze van.
Hd: Nekem döbbenetes élmény volt, hogy
mennyire élővé válik egy szöveg a színészek
által, és egyben nagyon jó érzés is, amikor ott
állunk, és szinte velünk van a történelem.
Bez: Nagyon nagy élmény volt az is, ahogy a
színészek együtt éltek a szereppel. Ami nekik
azért nem könnyű, mert a színházhoz képest

2019 | augusztus 12.

KULTÚRA

itt egészen mást dinamikában haladunk. Egyegy jelenetet ötször is felveszünk, és nekik,
hogyha kell, akkor egymás után újra meg újra
meg kell halni. és ez borzasztóan nehéz feladat. Az pedig valóban visszaadhatatlan élmény, hogy megírsz valamit, és amikor a
színész belebújik a szereplő bőrébe, nemcsak,
hogy életre kel, hanem sokkal jobb is lesz,
mint gondoltad.

• ez egy kisjátékﬁlm, a rövidsége ellenére sikerül majd bemutatni kucsera ferencet?
Hd: Iszonyatosan nagy korlátok vannak 15
percben. Nem biztos, hogy a ﬁlm alapján tökéletesen ki fog derülni, hogy ki volt Kucsera
Ferenc. De azt hiszem, hogy a nézők elkezdenek gondolkozni azon, hogy ő nem szimplán
egy áldozat volt, hanem valaki, aki eléri a boldogság harmadik szintjét azáltal, hogy feláldozza magát egy magasabb rendű célért.
Kucsera atya nagyon sok mindenkit védett.
Remélem, mindenki meg fogja érteni, hogy ő
olyan valaki, aki odaadta jószántából az életét.
Mert tudta, hogy az örök kenyeret kapja cserébe. Neki ez meggyőződésévé vált, amikor
szembenézett a puskákkal. Nem kérte a
szemkötőt. Az utolsó szavai azok voltak, hogy
megbocsájt.
Bez: Azt gondolom, hogy az emberek, amikor
megnézik majd a ﬁlmet, megérzik és átélik az
egész történetet. Egy rövidﬁlmben kevés a lehetőség. Ezért is gondolkodtunk végig abban,
hogy a kisjátékﬁlm mellett egy dokumentumﬁlmet is elkészítünk, amelyben részletesebben be tudjuk mutatni Kucsera Ferenc
életútját és az egész korszakot is.
Hd: Biztos, hogy a Tekintetek egészen rendhagyó ﬁlm lesz, mert vannak emlékszálak és
mellékes szálak is, de azokban nagyon sok lényeges dolog van elcsomagolva. Mert nem
mindent mondunk ki, és ezt a nézőnek kell kibontania.

• a ﬁlmezés nem olcsó mulatság, hogyan sikerült tető alá hozni a produkciót? Honnan
került rá forrás?
Hd: Ugrottunk egy fejest egy üres medencébe,
és mire beleérkeztünk, félig tele lett vízzel.
Persze még mindig nincs teljesen tele, és egy
dokumentumﬁlmben is gondolkozunk, amit
még le akarunk forgatni. Ennek az anyagi hátterét még meg kell teremteni. De megyünk
előre, mert ami készül, az érték. Augusztus
közepén azért is indítunk az Adjuk össze oldalon egy gyűjtést, hogy a dokumentumﬁlm is
létrejöhessen.
Bez: Persze jól jönne még olyan mecénás, aki
támogatna minket. De nyilván ez nekünk az
első játékﬁlmünk, és így sokkal nehezebb támogatót találni. Persze az is nagyon jó érzés
volt, amikor a Mecenatúra megszavazta nekünk a támogatást, és el tudtunk indulni.

• mikor láthatjuk a kész ﬁlmet, ﬁlmeket?
Bez: A Tekintetek utómunkái augusztus közepére véget érnek. Így ősszel lesz a bemutató.
A Duna TV-től és a Hír TV-től van befogadó
nyilatkozatunk. Nyilván a műsorra tűzés
hosszabb folyamat lesz, de szélesebb közönség is láthatja majd a ﬁlmet. Azt gondolom,
hogy Kucsera Ferenc életútja a nagyobb közösség számára is fontos tanulságokat mesélhet el.
FELLEGI ZOLTáN

kolozsváron mutatkozik be
szentendre

a kolozsvári magyar Napok rendezvénysorozat alkalmából kaptak meghívást szentendrei művészek egy reprezentatív
kiállításon való bemutatkozásra a kolozsvári művészeti múzeum Bánffy Palota
termeibe. a kiállítás augusztus 16-án nyílik, és szeptember 12-ig lesz látogatható.
a megnyitón beszédet mond gyürk
dorottya, szentendre kulturális alpolgármestere, valamint szakács imre festőművész.

Szentendre, a festők városa, egyedüli alkotási környezet és kulturális összpontosulás
helyszíne, kiemelkedik a művészi alkotóközpontok sorából. Kezdetei talán nem is anynyira fontosak, mint a jelenkori status, illetve
e status elismerése az európai porondon.
Művészek százai alkottak és alkotnak itt,
élnek és eltávoznak az élők közül, maguk
után hagyva egy olyan örökséget, amely
nemcsak az egyéni siker, hanem kollektív
mentális siker eredménye is. Festészet,
graﬁka vagy szobrászat ötvöződik és befolyásolja a művészi közös szellemet, és
elősegíti nemcsak az eszmecserét, hanem
azt a dinamikát is, amelynek köszönhetően
a szentendrei művészet sikeresen tartja az
iramot a kor szellemével és a változások
dinamikájával.
Nem véletlenszerű, hogy egy kolozsvári
kiállítás terve felmerült. Szentendre nemcsak magyar festészet egyik bástyája,
hanem a Kárpát-medence és Közép-Európa
talán utolsó igazi, kollektív alkotó helyszíne.
Erdélyi művészek otthona és magyarországi

alkotók pólusa, amely ereje és képessége
nem maradhat feltáratlan a kolozsvári közönség előtt.
Olyan folyamat kezdetét indítja el a kolozsvári Bánffy Palotában megrendezett kiállítás, amely célja a művészi mobilitás, alkotás
és szellem bemutatása a festők városának
határain kívül is. Számos festő és szobrász
néha csak halála után kerül a közönség ﬁgyelmébe, alkotásainak érteke elvész a változó világ forgatagában. A szentendrei
művészek kiállítása nemcsak ezt próbálja
pótolni, hanem igyekszik közelebb hozni a
kolozsvári közönséget Szentendre igazi
szelleméhez és alkotási erejének gyökeréhez: a művészekhez.
Mint kurátor és a kiállítás szellemi támogatója, Szakács Imre olyan alkotásokkal lepi
meg a látogatókat, amely magában foglalja
nemcsak a múlt szellemét, hanem a jelen alkotás erejét is. A kiállítási anyag magas
mércét állít a következő kiállítások számára.
Verebes György, Lukoviczky Endre, Bálint Ildikó, Buhály József, Kopacz Mária, Balogh
László, Jávor Piroska, Szabó Tamás, Makó
Judit, Rákosy Anikó, Kárpáti Tamás és
Tzortzoglou Georgiosz alkotási 2019. augusztus 16. – szeptember 15. között tekinthetőek meg a Kolozsvári Bánffy Palota
emeleti kiállítási termeiben.

IAKOB ATTILA
KOLOZSVáRI MűVéSZETI MÚZEUM,
A KIáLLÍTáS TáRSKURáTORA
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ÜNNePélyes átadÓ és fesztiválHétvége
a megÚJUlt PostásoN
VÁROS

Fotók: Deim Balázs
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Ünnepélyes megnyitóval indult a Postás
strandon az idei ister Napok programsorozata július 20-án. a strand újabb fejlesztése
után a látogatók a megújult szabad strandot
és a modern játszóteret új eszközökkel, a
szépen kialakított parkot is birtokba vették a
fesztiválhétvégén.

A közel 100 millió Ft-os fejlesztés során a közösségi tervezéssel készült tanulmányterv
nagy részét valósították meg. Az új gyalogút
egy része terméskő burkolatot kapott, a többit
zúzott kővel rakták ki. A területen növénydombokat alakítottak ki, a felújított tűzrakóhelyek
pedig közelebb kerültek a folyóparthoz. megújultak a padok, az öltöző, és fából készült,
művészi kuckók is várják a pihenni vágyókat
a Postáson. Az idelátogatókat a hétvégén
ezen felül számtalan vízparti program várta az
Ister Napokon, azaz a Duna ünnepén.
A Postás strand új játszótere fölé hamarosan
felkerülnek az árnyékot adó napvitorlák, és
befejeződik a kerékpáros pihenőhely környezetének rendezése is. A növénytakarók őszre
megerősödnek, így még szebb környezet
várja majd a pihenni vágyókat. A fejlesztések
ezzel az ütemmel még nem érnek véget, a
strandröplabda pálya mellett további sportlehetőségek nyílnak a Postáson.
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folytatódnak a fejlesztések

A Postás strandot július 20-án Verseghi-Nagy
Miklós polgármester adta át, aki a megnyitón
összefoglalta a terület eddigi és következő
fejlesztéseit:
„A Postás strand közösségi tér megújítását
2016-ban kezdtük el megálmodni. Ekkor indult el az a közösségi tervezés, együtt gondolkodás, ami alapján a fejlesztések elindultak.
Saját forrásból kezdődtek a felújítások, a célunk az volt, hogy hivatalos szabadstrand jöhessen létre a területen. Az öltöző, zuhanyzó
kihelyezése, ivóvízcsap kiépítése, bóják,
strandjelző és információs táblák kihelyezése
önkormányzati beruházásban valósult meg.
Idén tavasszal a Magyar Turisztikai Ügynökség forrás biztosításával további lendületet
adott ennek a folyamatnak. Az idei fejlesztések közül kiemelném a modern játszóteret,
amit a gyerekek már napokkal ezelőtt birtokba
vettek. Ez most Szentendre legváltozatosabb,
legkorszerűbb játszótere. Szentendrén összesen 21 játszótér van, és az utóbbi években
mindegyik korszerű játékelemekkel bővült,
felújításra került. Sokat tettünk azért, hogy a
városban a játszóhelyek családbarát szemléletünk alapján megújuljanak, a gyermekek, a
családok rendelkezésére álljanak. Igyekszünk

olyan közösségi tereket kialakítani, olyan
programokat szervezni, ahol a családok jól
érzik magukat. A Postás strand Szentendre
közösségének nagyon jó pihenőhelyként szolgál, jelentősen előreléptünk abban, hogy komfortosabbá váljon. További fejlesztések is
lesznek a területen: a következő ütem a sportlehetőségeket fogja bővíteni, street gym és
ﬁtnesszpark építésével folytatjuk a munkát.”

Jó a vízminőség a Postáson

átmenetileg tilos volt a fürdés a Postás strandon, július utolsó napjaiban. A több ütemben
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék
túlterhelte a város csatornarendszerét, aminek következtében az RSZ-1 jelű átemelőnél
esővel keveredett szennyvíz ömlött a Dunába.
A városi rendészet vezetője egyeztetett a
DMRV Zrt. műszaki vezetőjével, majd megkezdték a kárelhárítást.
Az áNTSZ-nél ugyanakkor a vízminőség ellenőrzését kezdeményezte az önkormányzat.
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei
Járási Hivatala augusztus 2-án feloldotta a
fürdési tilalmat a Postás strandon, miután a
vízminőség-vizsgálat jó eredménnyel zárult.
A fürdési tilalmat feloldották, a Postás strand
ismét szabadon használható.

sPortos, táNCos, zeNés ister NaPok
az idei ister Napok programsorozata új helyszínen, a megújult Postás strandon kezdődött
július 20-án. az ünnepi átadót követően
sportos víziprogramok, valamint népzenei és
táncházprogramok várták a fesztiválozókat.
a koncertek, kézműves foglalkozások mellett
egészségmegőrző szűrések, tesztek is
fogadták a látogatókat, és a duna ünnepén az
elmaradhatatlan, csodás gyertyaúsztatás
fényeiben is gyönyörködhettünk.

A szombat frissítő jógával indult, és a sportos
programok röplabda villámtornával, gyermek
és vízisport programokkal folytatódtak.
Aki eddig nem tudta, mi fán (azaz vízen) terem
a SUP jóga és SUP evezés, most a bemutatókon megszerethette a különleges edzésformákat. (Interjúnk a 24. oldalon.)
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Az úszkálás mellett a gyerekek kedvence
most is a kézműveskedés volt: béka, üzenettutaj és gyertyahajó is készült.
Strandröplabdázni is lehetett az új pályán, és izgalmas kihívás volt a kötélen egyensúlyozás is.
Ügyességi próbatételekkel fogadta a fesztiválozókat a Vissza a Vadonba csapata.
Ingyenes egészségmegőrző szűrővizsgálatokkal várta az érdeklődőket az EFI, az Egészséges Városért Közalapítvány és Praxisközösség közös prevenciós programján. (Írásunk a 23. oldalon.)
A hagyományokhoz híven az Ister fesztivál bővelkedett népzenei és néptánc programokban.
A Duna korzón a Zora zenekar tüzes néptáncbemutatóval, tánctanítással és táncházzal nyitotta a programok sorát.
A színpadon Szabó Enikő és népzenész bará-

tai zenéltek, a vendégük Waszlavik László volt.
Szombat este a szentendrei kuriózumnak számító zenés gyertyaúsztatás páratlan látványában gyönyörködhettünk.
Utána a Guca Partyzans Band koncertje és
fergeteges táncház zárta a Duna ünnepének
szombati napját.
Vasárnap folytatódtak a népzenei és néptáncprogramok a korzón. A Borsa Együttes adott
koncertet és táncházba hívta a látogatókat
Molnár Előd.
A jókedv és tánc folytatódott Tímár Sára és zenekara műsorával. A koraesti program moldvai
táncház volt Zoltán Eszter vezetésével.
Nagy sikerrel adott nótaestet Kapi Gábor és
zenekara a Barcsay udvarban.
A fesztiválhétvégére a Parno Graszt fantasztikus koncertje tette fel a koronát.

Fotók: Deim Balázs
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A Szentendrei Ister Napokon először használhatták a fesztiválozók az egyedi dizájnnal
készült RePoharakat. Túl azon, hogy a környezetterhelést, a műanyaghulladék mennyiségét
jelentősen csökkenti az új ötlet, igen szép városmotívum graﬁka került a visszaváltható
poharakra Krizbai Gergely Krizbo tervei alapján. A pohárért 500 Ft-ot kértek az első ital
kikérésekor, és hazafelé, leadva a pultoknál, a
betétdíjat visszakapták a fesztiválozók. A színes műanyagpoharakon a szentendrei nyári
fesztiválok leghasznosabb információja is feltűnik, az aktuális programok QR-kódja. A kód
leolvasása után mobiltelefonunk a szentendreprogram.hu oldalra navigál, ahol válogathatunk a változatos programok között. A RePoharakat a fesztiválok szervezője, a Szentendrei Kulturális Központ rendelte meg, és a
továbbiakban minden új rendezvényen visszaváltható poharakat kínál majd. A Kulturális
Központ célja: minél több ökotudatos megoldást vinni a rendezvényekbe, amivel a környezetünket óvjuk.

xiv. szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztivál
KULTÚRA
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2019. aUgUsztUs 30.- szePtemBer 1. szeNteNdre BelvárosáBaN

Fotók: Deim Balázs
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idén még nagyobb, még színesebb programkínálattal várják a látogatókat az év „legszentendreibb” eseményén: a mediterrán
város immár 14 éve, hagyományosan augusztus utolsó hétvégéjén a szentendre
éjjel-Nappal Nyitva fesztivállal búcsúztatja a
nyarat. a mind műfajában, mind tematikájában sokszínű programsorozatban a három
nap alatt több mint 250 program várja a látogatókat. az artUdvarok programsorozatban
44 házigazda nyitja meg óvárosi udvarát, és
kínál programokat. a tematikus városi séták
mellett jótékonysági gumikacsa-verseny,
minden este fényfestés, két színpadon számtalan koncert – Bagossy Brothers Company,
soulwave, ocho macho, ferenczi györgy és
a rackák –, performanszok, kiállítások,
workshopok, gyerekprogramok.

A város nyárbúcsúztató eseményét, a Szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztivált immár
14. alkalommal rendezi meg a Szentendrei
Kulturális Központ a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak
összefogásával. A rendezvény célja, hogy
Szentendre megmutassa sajátos értékeit a
kultúra, a művészet és a vendéglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán
élet töltse meg a belvárost. A fesztivál állandó
elemei: koncertek, fényfestés, tematikus városi séták, Gasztro utca, jótékonysági gumikacsa-verseny, Fő téri gyerekprogramok,
kísérőprogramok. A rendezvény fő programsorozata, a „Házak, udvarok, házigazdák” új
nevet kapott: ArtUdvarok.

„Csak ez a programsorozat 44 helyszínen
közel 200 programot kínál, azaz a portákba be-

térő vendégek szinte az egész várost megismerhetik egy teljesen új, bensőséges oldaláról.
A művészet mindenütt jelen lesz: megjelenik
az egyházi helyszíneken a SacraArt égisze
alatt, de még a tányérokon is, a GastroArt-ban
résztvevő éttermeknél” – Verseghi-Nagy Miklós polgármester.

Az ArtUdvarok programjain a látogatók betekintést nyernek a szentendrei udvarokba, találkozhatnak az ott lakókkal, megismerhetik
munkájukat, életüket. ők a házigazdái az eseményeknek, ők szervezik a programokat. Van
közöttük festőművész, kőfaragó, közgazdász,
nyelvtanár, művészeti író, restaurátor, galériás. A programsorozatban 44 helyszínen,
közel 200 program közül választhatnak a látogatók.
(Egyes programok belépődíjasok. Ezekre
jegyek már elővételben is válthatók a fesztivál
honlapján:
www.szentendreejjelnappalnyitva.hu.)

Idén először nem csupán rekordmennyiségű
kávézó, galéria, étterem, múzeum, valamint
helyi lakosok udvarai nyílnak meg a fesztiválon a látogatók számára, hanem Szentendre
szakrális terei is. A SacraArt keretein belül a
város felekezetei különleges, az év többi részén nem látható és hallható zenei és interaktív programokkal várják – nemcsak az adott
gyülekezethez, közösséghez tartozó – érdeklődőket.

A kulináris élvezetek kedvelői a GastroArtban
11 étteremben és cukrászdában kóstolhatják
végig a vendéglátósok és a szentendrei képzőművészek együttműködésével, kizárólag
erre a hétvégére elkészített ételkreációkat. A

GastroArt-hoz egy városi séta is kapcsolódik,
mely a belső kulisszatitkokra derít fényt.

Szentendre ikonikus központi helye, a Fő tér
reggeltől késő délutánig a gyerekeké (bábszínház, kézműves foglalkozások, ügyességi
programok), este pedig a felnőttek szórakozási lehetőségét biztosítja a Silent Disco, azaz
több csatornás vezetéknélküli fejhallgatós
„csöndes” zenei party.

A Duna korzó belvárosi szakaszán elterülő
Gasztro Utca a kikapcsolódás, a feltöltődés, a
pihenés helyszíne. Aki a fesztivál ideje alatt
ellátogat ide, délutántól késő estig koncerteket hallhat, szépülhet a DM Szépségkamionjában, pihenhet a Telekom Epic Drama Chill
Zone-jában, illetve gasztronómiai különlegességeket kóstolhat.

Szinte mindannyiunkban megvan az új, ismeretlen dolgok felfedezése iránti vágy. Ezért is
hozta létre városunk Tourinform Irodája a
szentendrei Városismereti sétákat, amelyek
során mindenki – a saját érdeklődési körének
megfelelően – megismerheti Szentendre rejtett kincseit.

Erre a hétvégére a város többi kulturális intézményei, helyszínei is számtalan programot
biztosítanak: a kísérőprogramokban megtalálható például a Szeretem Szentendrét fotózási
lehetőség, a Ferenczy Múzeumi Centrum ArtCapital fesztiválja, a jótékonysági gumikacsaverseny, a Japán Kert-beli Japán nap, a
Művész Teraszkoncertek, a Mondvacsinált utcafesztivál.

Programok: FB - szentendreejjelnappalnyitva
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ProgramaJáNlÓk:
söNdörgŐ Udvar a szeNteNdre
éJJel-NaPPal Nyitva fesztiváloN

SöNDöRGő UDVAR, BOGDáNyI U. 40.
Házigazda: Söndörgő zenekar
helyszínek: Pódiumszínpad a Vujicsics téren,
Preobrazsenszka templomkert, udvar

augusztus 30. péntek ingyenes
14:00
versendi kovács József és ﬁai workshop
Udvar
A tambura királya, a népművészet mestere és minden tamburások példaképe. Prímás, zenész, tanár. Zenepedagógiai hatása egyedülálló, megszámlálhatatlan tanítványa és ﬁai, Józsika és Zsolti viszik tovább a mohácsi
tambura-játék hagyományát.
18:00
Beszélgetés versendi kovács Józseffel
Pódiumszínpad
19:00
eredics áron és fucin dragan
– Dragan add az életed!
Udvar
Kísérletezők: Eredics áron és Dragan Fucin
20:00

versendi kovács József és ﬁai koncert
Pódiumszínpad
21:00
táncház - söndörgő és vigad
–22:00 Pódiumszínpad
A ViGaD együttest három ﬁatal népzenész (Eredics Vince – harmonika, Zetelaki Gáspár, Zetelaki Dániel – tambura) hívta életre. Nevük az alapító tagok
keresztneveinek kezdő-betűiből álló mozaikszó. A nemrégiben Csöke Dávid
hegedűs, brácsatamburás szólistával kvartetté bővülő formáció a délszláv
népzene dallamait szólaltja meg olyan különleges hangszerekkel, mint a
tambura.

augusztus 31. szombat ingyenes
13:00
Workshop: söndörgő és rackajam
–15:00 Udvar
18:00
Beszélgetés Bolyha mátyással
Pódiumszínpad
19:00
Bolyha mátyás trió
Pódiumszínpad
20:00
eredics salamon, lachegyi imre
és Borbély mihály koncert
Udvar
A Söndörgő tagja, Eredics Salamon gyerekkora óta játszik klasszikus zenét
is. Ezen a koncerten unokatestvérével, Eredics Zsóﬁával (oboa), egykori tanárával, Lachegyi Imrével (blockﬂöte) és Borbély Mihállyal (klarinét) közösen adnak elő klasszikus átiratokat.
21:00
Babra koncert
Pódiumszínpad
Az öttagú zenekart a balkáni kultúra iránti rajongás és családi szálak fűzik
a Duna mentén letelepedett déli szlávok zenéjéhez, melynek eredetiségét
és lelkületét megőrizve hoznak létre a tradicionális dallamokból új zenei
formákat, egyéni hangzásvilág és stílus kialakítására törekedve.
22:00
táncház: söndörgő és barátai
–23:00 „örömzene a kocsmában“
A táncházat vezeti az Opanke Szerb
Hagyományőrző Kulturális Egyesület.
Pódiumszínpad

szeptember 1. vasárnap ingyenes
14:00
Jazzjátszótér gyerekprogram
Templomkert
A jazzjátszótéren nincs hinta, nincs csúszda, nincs mászóka és nincs homokozó. Hogy akkor mivel lehet ott játszani? Gondolatokkal, érzésekkel és
mindenekelőtt: hangokkal meg ritmusokkal. No és persze egymással, ahogy
arra Dés András és zenésztársai, Fenyvesi Márton és Lukács Miklós mutat
példát. Mert számukra a közös rögtönzés, mint minden igazán komoly játék,
elsősorban a ﬁgyelemről és az odaﬁgyelésről szól.
A három nagyszerű muzsikus együtt találja ki a gyerekekkel a rögtönzések
témáját és együtt építik fel a zenét.
16:00
klárisok, mesekoncert gyerekprogram
Templomkert
A Klárisok zenekar koncertjein a gyermekpszichodráma módszereit felhasználva a fantáziára, szerepjátékra, valamint a mintha-élményre helyezve a
hangsúlyt közös énekléssel, játékkal, interaktív módon, együtt alkotják meg
a mindenki számára biztonságos útmutatásként szolgáló mesét.
18:30
Beszélgetés Borbély mihállyal
Pódiumszínpad
19:30
Polygon – Borbély mihály,
dés andrás, lukács miklós
Udvar

szeretem szentendrét!

„Nyáron a legjobb játszótér a Bükkös-patak.” – 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!

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 szavazatokat augusztus 15-ig várjuk!

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 30 fotóból pedig kiállítást rendeznek a Városháza Galériában. Az augusztus 30-i ünnepélyes
megnyitón, 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
Az album gyönyörű fotóiból íme, egy:
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Programok
kiállÍtás
kiállÍtás

Ferenczy Múzeumi Centrum

Nyitva tartás
keddtől vasárnapig 10.00–18.00
Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől 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, Gálhidy Péter, Kalmár János, Kontur András, Kotormán Norbert, Martin Henrik,
Márkus Péter, Melkovics Tamás
Az idén először, de hagyományteremtő
szándékkal megrendezésre kerülő nyári
szobrászati tárlat a természet és a kultúra szerves egyesítését tűzi ki céljául.
A lírai hangulatú, ligetes parkban installált kiállítás teret enged az alkotók és
szoborművek megkötésektől mentes kibontakozására, hogy a látogató maga
fedezhesse fel a szobrok közötti lehetséges 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 válogatást a kis kiállítás
Nyitva: szombat és vasárnap 12.00–
17.00
A belépés ingyenes

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPáti aBkaroviCs Béla festŐmŰvész emlékkiállÍtása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

dmH BarlaNg

DMH Barlang
Duna korzó 18.
augusztus 16. péntek 20.00
koNCert: siCkratmaN iNtim
kártett

Paizs Miklós (Sickratman) – ének, fujara, 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 alakult egy másik évezredben, és ez lesz
körülbelül a harmincharmadik koncertjük a Barlangban.
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a helyszínen
válthatók.

zeNe koNCert

Postás strand
Duna korzó
augusztus 17. szombat 12.00–23.59
madCity oN tHe BeaCH 2.0
12 órás szabadtéri buli zenei csemegékkel, egyedi hangzásvilággal, extra programokkal kicsiknek és nagyoknak.
Fellép: Audiofuse zenekar (tagjai Miller
Dávid, Sümeghi Tamás és 3 MadCity
tag: Bakonyi Bálint, Ullmann Ottó és
Szegedi Timi); Indigo Theory (egy énekesnő, Kinga Péterfy és két Dj-Producer,
Surya és Nortio from Moti Brothers);
MadCity.
Kacsakő bisztró
Duna korzó
augusztus 19. hétfő 19.00
soBriBoogie koNCert
augusztus 24. szombat 20.00
titokzatostelePesek koNCert
Barnás Máté – basszusgitár
Lois Viktor Jr – sample, scratch
Méhes Márton – dobok
Szűcs Marcell – billenytűk, effektek
Vaszkó Zsolt – lead basszus, effektek
augusztus 27. kedd 19.00
JUBileUmi-szÜletésNaPi volver
la vida Mini-Koncert és Libertango
Flashmob
Manuel B. Camino – bassz-bariton
Bojta Zsuzsanna – mezzoszoprán
Csáki András – gitár
Szatzker Zsanett – harmonika
Miskolczi Anita – cselló
Devich Benedek – nagybőgő

Dunaparti Művelődési Ház udvara
Duna korzó 18.
augusztus 23. péntek 18.00–24.00
laBel NigHt vol.5/szeNteNdre/
deley – tHird PlaNet
A Baby Gorilla Records igyekszik az ország minden szegletébe eljuttatni a modern rock igéjét. Ezúttal Szentendre a
soros.
20:00 – Third Planet – Pogresszív Rock
21:00 – Deley – Instrumentális Pszichedelikus Rock
A koncertek elött és között, a Tilos
Rádió-s Freedom Run és a Baby Gorilla
Records dobja össze a korongjait.
Utána pedig a szintén Tilosos Bahama
Káosz áll a lemezjátszók mögé.
Jegy: 1500 Ft, limitált elővételben 1000
Ft

Le Petit Café
Bogdányi utca 40.
augusztus 24. szombat 17.00
mayfly (akUsztik) koNCert
A tiszakécskei zenészekből álló Mayﬂy
együttes elrepíti a hallgatóságot a dallamos ritmusok, húzós basszus grooveok, dögös szaxofonszólók és
táncraperdítős gitártémák világába!
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P'ART MOZI
Dunakorzó 18. tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak:
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft

augusztus 15. csütörtök
13:00 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
14.45 A KIS KEDVENCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
16:20 UGyE BOLDOG VAGy ? (80’)(16)
német életrajzi ﬁlm
17.45 VITA&VIRGINIA- SZERELMÜNK
TöRTéNETE (110’) (16) Virginia Wolf
szerelmi története
19:45 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje

augusztus 16. péntek
14:00 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
15.45 POMPON KLUB (91’) (12) f: Diane
Keaton
17:25 GóLIáT (88’)(16) svéd krimi
19:00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje

augusztus 17. szombat
140.00-20.00 MOZIBAZáR
14:00 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
15.45 AZ OROSZLáNKIRáLy (115’)(12)
17:45 ESKÜVő A TOPON (113’) (16)
ausztrál szerelmi vígjáték csodálatos
tájakon
19:45 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) -feliratos változat- Quentin
Tarantino ﬁlmje

augusztus 18. vasárnap
13.00 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
14.45 AZ OROSZLáNKIRáLy (115’)(12)
16:50 VITA&VIRGINIA- SZERELMÜNK
TöRTéNETE (110’) (16) Virginia Wolf
szerelmi története
17.00 DOSZKOCS ZSUZSA KIáLLÍTáSA
19:00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje
augusztus 19. hétfő
13.00 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
14.45 ALADDIN (128’)(12)
17.00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje
19:45 KETTőS éLETEK (108’) (16)

augusztus 20. kedd
14:00 TOy STORy 4.(89’) (6)
15.35 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
17.25 GóLIáT (88’)(16) svéd krimi
19:00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) -feliratos változat- Quentin
Tarantino ﬁlmje
augusztus 21. szerda
14.15 ANGRy BIRDS 2.- A FILM
(cca.97’) (6E)
16:00 KETTőS éLETEK (108’) (16)
18:00 SWING (117’)(12) romantikus magyar ﬁlm f: ónodi Eszter, Törőcsik Franciska

20:00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD (161’) (16E) Quentin Tarantino
ﬁlmje

augusztus 22. csütörtök
13:30 BEéPÍTETT CICó (95’)(6E) ﬁlm
egy dagi cicáról…
15.15 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje
18.00 AKI BÚJT (95’) (18E)
19.45 ÚT A KIRáLyI OPERáBA (115’)
(12) Carlos Acosta a legendás balett
táncos életrajzi ﬁlmje

augusztus 23. péntek
15:45 BAJNOKOK (124’) (12)
18:00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje
20:45 POMPON KLUB (91’) (12) f: Diane
Keaton
augusztus 24. szombat
14.00 A KIS KEDVENCEK TITKOS éLETE
2. (86’)(6)
15:30 VITA&VIRGINIA- SZERELMÜNK
TöRTéNETE (110’) (16) Virginia Wolf
szerelmi története
17:30 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) -feliratos változat- Quentin
Tarantino ﬁlmje
20:15 ÚT A KIRáLyI OPERáBA (115’)
(12) Carlos Acosta a legendás balett
táncos életrajzi ﬁlmje

augusztus 25. vasárnap
14.00 BEéPÍTETT CICó (95’)(6E ) ﬁlm
egy dagi cicáról…
15:45 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje
18:30 yESTERDAy (112’) (12)
20:30 GóLIáT (88’)(16) svéd krimi

augusztus 26. hétfő
15:30 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) Quentin Tarantino ﬁlmje
18:15 KAFARNAUM (121’) (16)
20:20 ÚT A KIRáLyI OPERáBA (115’)
(12) Carlos Acosta a legendás balett
táncos életrajzi ﬁlmje
augusztus 27. kedd
15:30 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’) (16E) -feliratos változat- Quentin
Tarantino ﬁlmje
18:15 HáROM EGyFORMA IDEGEN (97’)
(12)
20:00 BAJNOKOK (124’) (12)
augusztus 28. szerda
16:00 SWING (117’)(12) romantikus magyar ﬁlm f: ónodi Eszter, Törőcsik Franciska
18:00 KETTőS éLETEK (108’) (16)
20.00 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD (161’) (16E) Quentin Tarantino
ﬁlmje
augusztus 29. csütörtök
16.00 EGy HERCEG éS EGy FéL (105’)
(12)
18:00 AZ AMERIKAI BIRODALOM BUKáSA (127’) (12E) bűnügyi vígjáték
20:15 MILES DAVIS: BIRTH OF THE
COOL (115’)

augusztus 30. péntek
15.15 VELENCE VáR (93)(12)
17:00 RAOUL TABURIN (89’)(12)
18:35 yESTERDAy (112’) (12) -feliratos
változat20:35 A BűN KIRáLyNőI(102’)(16E)
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meryl streep utódja
az új tarantino ﬁlmben?
volt egyszer egy HollyWood

A Vanity Fair szerint DiCaprio kikiáltotta őt a kis Meryl Streepnek, mert
már 10 évesen olyan jó, mint a háromszoros Oscar-díjas színésznő 20
évesen! Ezt a kislányt új hívják, hogy Julia Butters, és valójában még
csak 10 éves, de 2014 óta olyan tv-sorozatokban szerepel, mint a Gyilkos elmék, Transparent stb. A külföldi magazinok azt írják róla, hogy
igen sokra fogja vinni Hollywoodban.
– éppen egy ilyen sorozat ment a háttérben, mikor Tarantino a forgatókönyvét írta – meséli boldogan Julia –, és amikor megpillantott, elhatározta, hogy beleírja a karakteremet. Ugyanis, ha akkor éppen nem az
ment volna a tv-ben, kimaradtam volna ebből a ﬁlmből.
A ﬁlmben fantasztikus szereplőgárdát vonultat fel a rendező: Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, hogy csak a főbb szereplőket említsük, de itt van a sorban még Sydney Sweeney, Dakota Fanning, Al pacino, Kurt Russell …. és a sor igen hosszú.

Röviden a Volt egyszer egy Hollywood
történetéről:
1969, Los Angeles. Egy munka nélkül
maradt, western tévésorozatából kikerült, munkanélküli színész (Leonardo DiCaprio) és jó barátja, kaszkadőre (Brad
Pitt) együtt próbálnak boldogulni Hollywood kegyetlen világában.
Ez a világ azért kegyetlen, mert változik: Rick és Cliff eddig kiismerte
magát a showbizniszben, de most bármerre járnak, arra kell rácsodálkozniuk, hogy minden megváltozott: a szabályok, a főnökök és a nők is….
Nincs nagyobb esemény annál a ﬁlmes világban, mint amikor Tarantino
rendez: 9. ﬁlmje hihetetlen sztárszereposztással készül, és ismét különleges, véres és gyilkos humorú.

dübörög a sPar webshopja – legyél a siker
részese te is!

a P’art mozi műsorán: augusztus 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

A SPAR Magyarország idén májustól indította el webshopját. A jelenleg
már Budapest teljes területén és 38 környező településen elérhető,
egyre népszerűbb szolgáltatás megkönnyíti, gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a bevásárlást. Az internetes áruház beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a visszajelzések szerint a vevők nemcsak a
szolgáltatással és annak minőségével nagyon elégedettek, hanem kiemelték az udvarias kiszolgálást és a portál áttekinthetőségét is.
Az online áruház egyik kiszállítási bázisa és személyes átvételi pontja
Szentendrén működik. A jelentősen megnövekedett vásárlói érdeklő-

dés miatt szentendrei hipermarket áruházunkba az áruk összekészítéséért felelős, úgynevezett „picker” munkatársakat, árufeltöltőket, illetve a termékek kiszállításáért felelős sofőr kollégákat keresünk.

A versenyképes alapjövedelem mellett számos béren kívüli juttatást
kínálunk, emellett támogatjuk szakmai fejlődésedet. Ha szeretnél egy
összetartó, dinamikus csapat tagja lenni és szereted az önálló, felelősségteljes munkát, akkor jelentkezz a következő elérhetőségeken:
+36 20 823 8554, allas@spar.hu!

Nyári akció: Jegeltük a házhoz szállítás díját. augusztusban 1 ft-ért visszük ki a megrendelésed sPartÓl Házig!
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XXXIII. évf. | 15. szám
nyitvatartással látogathatók:
augusztus 30–31-én, pénteken
és szombaton 10-től 21 óráig,
szeptember 1-jén, vasárnap
pedig 10-től 19 óráig.
2019. augusztus 30., 31., szeptember 1. 16:00
Ferenczy Múzeum, Szentendre,
Kossuth Lajos utca 5.
szÍNHázi elŐadás

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.
Ferenczy Múzeumi Centrum
Nyitvatartás:
Keddtől vasárnapig: 10–18
óráig
A pénztárak 17:30-ig tartanak
nyitva.
A Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől vasárnapig 10től 18 óráig tart nyitva.

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

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

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

alpha
Csurka Eszter
Kurátor: Schneller János
MűvészetMalom, északi-középső szárny
(Szentendre, 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
(Szentendre, Bogdányi utca
10.)

egy madár álma
Babos Zsili
Kurátor: Szabó Noémi
ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum belső udvara
(Szentendre, Bogdányi utca
10.)
szellemek
Lukáš Musil
Kurátor: Kigyós Fruzsina
Vajda Múzeum
(Szentendre, Hunyadi utca 1.)

tripod
Halász Péter Tamás
Kurátor: Bodonyi Emőke
Vajda Múzeum
(Szentendre, Hunyadi utca 1.)

a takaró
Nagy Barbara
Kurátor: Szabó Noémi
Vajda Múzeum belső udvara
(Szentendre, Hunyadi utca 1.)
az öröklét álma
Boros Viola
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa
Városi Vendégház
(Szentendre, Fő tér 12.)

díszletek közt
Szentendrei Teátrum 50
Kurátor: Szilágyi Zsóﬁa Júlia
Szentendrei Képtár
(Szentendre, Fő tér 2–5.)
extrémalvás
Koronczi Endre
Koordinátor: Muladi Brigitta
Szerb Templom Alkotmány
utcai kerítése
morpheus
Florin Ştefan
Kurátor: Szabó Noémi
Barcsay Múzeum
(Szentendre, Dumtsa Jenő
utca 10.)

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

Magyar szürrealizmus
Vezető kurátor: Gulyás Gábor
Kurátor: Eged Dalma
Ferenczy Múzeum
(Szentendre, Kossuth Lajos
utca 5.)
2019. május 25 – szeptember
15.
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 • Lábodi ádám • Móga Piroska •
Molnár Olivér • Nagy Ervin •
Szacsvai István • Takács Katalin • Zsigmond Emőke
Kurátor: Gulyás Gábor
Tizenkét különböző helyszín
Szentendre belvárosában
gyerekkézzel 4.0 – a Bánátisverák múzeumpedagógiai
program alkotásai
Barcsay Múzeum
(Szentendre, Dumtsa Jenő
utca 10.)
Programok
art Capital 2019
finisszázs hétvége
2019. augusztus 30. – szeptember 1.

2019. augusztus 30. – szeptember 1․ között, az Art Capital 2019 ﬁnisszázs hétvégéjén
fesztiválsétával, különleges
tárlatvezetésekkel, irodalmi és
zenei programokkal, családi
kalandjátékkal, felnőtteknek
szóló meseterápiás foglalkozással, stand-up esttel és egy
rendhagyó színházi előadással
várjuk az érdeklődőket a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításain.

2019. augusztus 30. – szeptember 1. között, az Art Capital
ﬁnisszázs hétvégéjén az Art
Capital tárlatai hosszabbított

madách imre: az ember tragédiája – Nagyravágy több részben
Az előadás megtekintése 18
éven aluliak számára nem
ajánlott.
Jegyár: 2900 Ft
FMC-vagy Art Capital bérlettel
az előadás ingyenesen tekinthető meg, de a férőhelyek korlátozott száma miatt
regisztrálni szükséges (regisztracio@muzeumicentrum.hu).
Online jegyvásárlás: www.jegymester.hu
mÚzeUmPedagÓgia

2019. augusztus 30. – szeptember 1.
MűvészetMalom, Szentendrei
Régi Művésztelep / MANK Galéria, ÚjMűhely Galéria, Vajda
Múzeum
fedezd fel szeNteNdre
kiNCseit!
Műgyűjtés másként – Családi
kalandjáték négy kiállítóhelyen
a Ferenczy Múzeumi Centrum
és a MANK - Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. közös szervezésében
Izgalmas művészeti kalandjáték veszi kezdetét augusztus
30-án. Ha együtt a család, indulhat a nyomozás! Keressétek
a kalandfüzetet a négy helyszín egyikén!
Minden játékos ajándékot kap,
és ha mind a négy elrejtett kincset megtaláljátok, értékes
nyereményekért szállhattok
versenybe közös sorsolásunkon.
Az érintett múzeumokba a játékban résztvevők számára a
belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu.
2019. augusztus 30. 17:30
Szentendrei Képtár, Szentendre, Fő tér 2–5.
kUrátori tárlatvezetés
Szilágyi Zsóﬁa Júlia irodalomtörténésszel a Díszletek közt.
Szentendrei Teátrum 50 kiállításon.
2019. augusztus 30. 18:30
Szentendrei Képtár, Szentendre, Fő tér 2–5.
irodalmi mŰHelyBeszélgetés
Keresztrím – Beszélgetés költészetről
Vendégek: Kemény István és
Stermeczky Zsolt Gábor

2019. augusztus 30. 19:00
ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum, Szentendre, Bogdányi utca 10.
kUrátori tárlatvezetés
Schneller János művészettörténésszel a Paradise City – a
város öt olvasata kiállításon.

2019. augusztus 30. 20:00
ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum, Szentendre, Bogdányi utca 10.
dada-est
Kurt Schwitters: Ursonate és
más dada versek
Előadja: Menich-Horváth István
karmester, előadóművész
2019. augusztus 30. 20:30
MűvészetMalom (Szentendre,
Bogdányi utca 32.)
meseteráPiás foglalkozás felNŐttekNek
Boros Luca meseterapeutával
a Csipke Rózsika halott (Nagy
Kriszta x-T) kiállításon.
A programon való részvétel 18
éven aluliak számára nem
ajánlott és előzetes regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu.
Maximális létszám: 12 fő.

2019. augusztus 31. 14:30
Ferenczy Múzeum, Szentendre,
Kossuth Lajos utca 5.
kUrátori tárlatvezetés
Gulyás Gábor esztétával a Magyar Szürrealizmus kiállításon.

2019. augusztus 31. 15:00
Városi Vendégház, Szentendre,
Fő tér 12.
kUrátori tárlatvezetés
Iberhalt Zsuzsa művészettörténésszel az öröklét álma (Boros
Viola) kiállításon.
2019. augusztus 31. 16:00
MűvészetMalom (Szentendre,
Bogdányi utca 32.)
exklUzÍv tárlatvezetés
és dedikálás
Finy Petra íróval az Alpha
(Csurka Eszter) kiállításon.

2019. augusztus 31. 17:00
MűvészetMalom (Szentendre,
Bogdányi utca 32.)
tárlatvezetés
Koronczay Dávid csillagász és
Muladi Brigitta művészettörténész, a kiállítás kurátorának
rendhagyó tárlatvezetése az
un-limited (Eva Schlegel) kiállításon.

2019. augusztus 31. 18:00
MűvészetMalom (Szentendre,
Bogdányi utca 32.)
kUrátori tárlatvezetés
Boros Lili művészettörténészszel az Anyag és test. Mérgező
antropocentrizmus (Dmitrij Kavarga) kiállításon.
2019. augusztus 31. 19:00
Kovács Margit Kerámiamúzeum, Vastagh György utca 1.
a mUsiCa Beata kÓrUs
koNCertJe
Kiállítási belépőjeggyel látogatható.

2019. augusztus 31. 19:30
MűvészetMalom (Szentendre,
Bogdányi utca 32.)
Bolcsó Bálint és Riederauer Ri-
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chárd zeneszerzők elektroakusztikus koncertje Bodrogi
éva és Bojta Zsuzsanna énekművészek, és Pétery Melinda
táncművész közreműködésével.

2019. szeptember 1. 14:30
Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.
kUrátori tárlatvezetés
Gulyás Gábor esztétával a
Magyar Szürrealizmus kiállításon.

2019. szeptember 1. 15:00
Találkozási pont: a Ferenczy
Múzeum előtt
fesztiválséta
az Art Capital kiállítások között Muladi Brigitta művészettörténésszel.

elŐször Járt a mŰvészetek
völgyéBeN a maNk
KULTÚRA

idén először vett részt a művészetek völgyében, és töltötte meg saját, taliándörögdi udvarát alkotóművészettel a maNk magyar alkotóművészeti közhasznú
Nonproﬁt kft. a maNk artPorta foglalkozásain csaknem ezer kitűzőt készítettek, a foglalkozásokon negyven liter festék fogyott, több mint háromszáz ív
rajzlapot festettek meg, és naponta mintegy ötven újrahasznosított ékszert készítettek az érdeklődők.

2019. szeptember 1. 16:00
Barcsay Múzeum (Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.)
gUteN aBeNd Herr
freUd!
– A Juhász Kata Társulat improvizációs, táncos tárlatvezetése a Morpheus (Florin
Ştefan) és az álom Inventárium és Kölcsönös analízis
(Forgács Péter) kiállításokon.

2019. szeptember 1. 17:00
Vajda Múzeum (Szentendre,
Hunyadi utca 1.)
tárlatvezetés
Halász Péter Tamás képzőművész tárlatvezetése a Tripod című kiállításon.

2019. szeptember 1. 18:00
Vajda Múzeum (Szentendre,
Hunyadi utca 1.)
álom-est
Felméri Péter humorista, a
Dumaszínház egyik legnépszerűbb tagjának szórakoztató álom-estje – sok
humorral fűszerezve a Tripod
(Halász Péter Tamás) kiállításon.
A programon való részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu.

A programok Art Capital napijeggyel / bérlettel látogathatók.

Art Capital napijegy / bérlet az
alábbi múzeumépületeink
pénztáraiban vagy a Tourinform irodában (Szentendre,
Dumtsa Jenő utca 22.) vásárolható:
Czóbel Múzeum (Szentendre,
Templom tér 1.)
Ferenczy Múzeum (Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.)
Kmetty Múzeum (Szentendre,
Fő tér 21.)
MűvészetMalom (Szentendre,
Bogdányi utca 32.)
Art Capital napijegy online, a
Jegymester.hu oldalán is váltható.

„Udvarunkkal a kortárs művészet népszerűsítését tűztük
ki célul, amely missziót várakozásunkon felül tudtuk teljesíteni, hiszen minden nap szép számmal látogattak
meg minket a völgylakók” – mondta el Tardy-Molnár
Anna, a MANK ügyvezető igazgatója.
A MANK ArtPorta közös alkotásra, a kortárs művészet
megismerésére invitált mindenkit, és miközben a közönség a Völgyben fellépő zenekarokkal találkozhatott,
Cseh Tamás dalait hallgathatta meg, vagy éppen Lévai
Balázs legújabb, Pécsi szál című ﬁlmjét nézhette végig.

Bemutatkozott továbbá a fesztiválon az Úton van a
Cziffra Központ kulturális roadshow is: július 27-én az
egész napos színes forgatagban a roma művészettel ismerkedhettek meg a látogatók.
érdeklődéssel fogadták a Nézőképző előadásra érkezők
a művészet világába bevezető előadásokat, melyek között akadtak kifejezetten provokatív témákat feszegető
beszélgetések, például a minimalizmussal kapcsolatos
vita is. Igyekeztek az előadók más művészeti témaköröket is kimozdítani a megszokott kontextusukból, például a street artról szóló előadás az ókori falfreskókkal,
a ﬁlmművészet a gótikus katedrálisokkal indult.
Nagy sikerrel zajlott a közös alkotás, a közönség hálásan fogadta, hogy olyan anyagokkal dolgozhattak, mint
például vászonnal és akril festékkel, amelyeket sokszor
kevésbé engedhetnek meg maguknak az alkotni vágyók.
érdekes volt az is, hogy nemcsak gyermekek, hanem sok
felnőtt is örömét lelte az alkotásban, ráadásul a MANK
művészettörténészek, ﬁatal képzőművészek segítségét
is biztosította a művészi kibontakozáshoz. Mindemellett
Horváth Gergő rádiós műsorvezető a Művészetek Völgye fellépőivel beszélgetett az ArtPorta udvarán, amelyekből megtudhattuk, hogyan gondolkodnak a jelent és
a jövőt meghatározó szereplők önmagukról és a zenei
életről.
A MANK segítségével elindult az első műgyűjtő játék is
a Művészetek Völgye történetében. A művészeti kalandjáték a család minden tagját megszólította: a program
során igazi műgyűjtővé válhattunk, hiszen ﬁatal alkotóművészek műveit kellett megtalálni a fesztiválon, szelﬁzni velük, és feltölteni a fotókat a közösségi oldalak
egyikére, majd ezután a MANK ArtPortán átvenni jól
megérdemelt nyereményünket. A játék arra adott alkalmat a szervezőknek, hogy nyolc kiemelkedő tehetségű
kortárs alkotó installációját helyezze el a fesztivál udvaraiban, ezzel is elősegítve ismertségüket és a kortárs
művészet népszerűsítését.

Hosszú hétvége a skanzenben

a Nagy Háború időszakába csöppenhetünk az augusztus 20-i hoszszú hétvégén a skanzenben.
Nemcsak az első világháború frontvonalbeli eseményei elevenednek
meg a múzeumban, de a hátország
életébe és a háború utáni mindennapokba is bepillantást nyerhetünk. augusztus 20-án a sebő
együttes koncertje zárja a négynapos rendezvényt.

Ha szeretné látni, hogyan sorozták
be és képezték ki a katonákat az
első világháborúban, hogyan ápolták a sebesülteket és próbálták túlélni az élelmiszerhiányt a hátországban, akkor látogasson el a Skanzenbe! A háborús életképek egyenruha-,
felszerelés- és fegyverzetbemutatóval egészülnek ki. Az I. világháború eseményeit a Döntések és döntéshozók interaktív társasjáték hozza közelebb, ahol a feladatok megoldásához korhű tárgyakat kell megvizsgálni, morzét fejteni vagy korabeli cikkekben válaszokra lelni. Tematikus vezetett túrák keretében megismerhetik a hátország életét
vagy Katonakönyvvel járhatják végig a múzeum első világháborús helyszíneit. Ismeretterjesztő beszélgetések, játékos kiképzés, a korszakhoz kapcsolható kézműves foglalkozások egészítik ki a programokat. Készítünk bodzapuskát, hímzünk keszkenőt a hadba vonulóknak, festünk tábori képeslapot. Katonadalokat tanulhatnak az
érdeklődők, és megkóstolhatják a háború alatt készült ételeket. Augusztus 20-án a Sebő Együttes koncertje zárja
a négynapos rendezvényt.
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a szmöre
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fennállásának 10. évébe lépett a szentendrei
móriczos öregdiákok egyesülete (szmöre).
az egyesület a szentendrei móricz zsigmond
gimnáziumban, az alapítást követően 195559-ben tanuló egykori diákok kezdeményezésére jött létre.

Alapítóink régi tanáraink és „első generációs”
móriczos diákok. Az Egyesület célja: A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban
tanult egykori diákok együvé tartozásának
tudatosítása, egymásért felelősséget érző,
egymást kölcsönösen segítő baráti közösségének kialakítása, valamint együttműködés az
Alma Materrel, az oktató-nevelő munka segítése.
Az Egyesület az Alapszabályban megfogalmazott célja alapján – a volt diákok együvé
tartozásának erősítése érdekében – összejöveteleket, kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket szervez. Gyűjti és közzéteszi a
kiemelkedő tudományos és társadalmi sikereket elért volt diákokkal kapcsolatos adatokat, eredményeket. A nehéz helyzetbe jutott,
beteg, egyedülálló öregdiákoknak anyagi támogatást nyújt, segíti gondozásukat.
A fenti céloknak megfelelően beszélgetésre
hívjuk azon volt diáktársainkat, akik a tudomány, a művészetek, vagy a sport világában
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, vagy
nyújtottak. Ilyen alkalmakkor a meghívott kiemelkedő teljesítményének ismertetésén túl
felelevenednek azok a régi diák emlékek is,
melyek meghatározták a pályaválasztást,
vagy akár az életre kapott jó tanácsokat, és
természetesen a diákcsínyek is. Hangulatos
beszélgetéseken ismerjük meg egymás életútját az Alma Mater után.
általában ezeken a beszélgetéseken megjelennek az egykori osztálytársak is, így még
azok is találkozhatnak egymással, akik esetleg nem tartanak rendszeresen osztálytalálkozót. Nem egyszer fordult elő, hogy egy-egy
ilyen hangulatos beszélgetés után döntöttek
úgy a volt osztálytársak, hogy ezután évente
összejönnek.
Rendszeresen ﬁgyelemmel kísérjük a volt
öregdiákok életkörülményeit. Anyagi lehetőségeinkhez mérten évente általában egyszer,
karácsony környékén pénzbeli és egyéb
anyagi juttatással támogatjuk őket. évek óta

vásárolunk tűzifát, és juttatjuk el azokhoz a
volt diáktársakhoz, akik erre rászorulnak, hogy
könnyebben átvészeljék a telet.
Ilyen alkalmakkor magunk fűrészeljük fel a fát,
ezzel egy kis hangulati elemet is viszünk a
munkába. Ha tehetjük, ezekbe a tevékenységekbe bevonjuk a gimnázium jelenlegi tanulóit
is, mert meggyőződésünk, hogy a nevelés
egyik – ha nem a leghatékonyabb – eszköze
a személyes példamutatás is. Szeretnénk,
hogy a jelenlegi diákok tovább vigyék a hagyományainkat, és ők is erősítsék az együvé tartozás szellemét.
Az „öregdiákokon” kívül rendszeres beiskolázási és szintén karácsony előtti juttatásban részesítjük a jelenleg tanuló, és erre rászoruló
diákokat is. Jelenleg két diák kap havonta
rendszeres pénzbeli támogatást az Egyesülettől. Folyamatos, jól működő kapcsolatot ápolunk a gimnázium vezetésével, és a diák
önkormányzattal is.
évente rendszeresen részt veszünk az iskola
pályára irányító programjában, amikor is a volt
diákok tájékoztatják a ﬁatalokat az egyes
munkaterületek, foglalkozások részleteiről, az
ott adódó lehetőségekről. Segíteni szeretnénk
ezzel is a pályaválasztást.
Meg szeretném említeni, hogy az iskola tanári
karának jó néhány tagja maga is öregdiák, és
tagja egyesületünknek.
Nagyszabású, sikeres rendezvényen ünnepeltük meg a gimnázium fennállásának 60. évfordulóját, melyen felléptek az iskola diákjai
is, és a zenekar egyik tagjának öregdiák státusza kapcsán a Vujicsics együttes is.
Eddigi fennállása alatt az egyesület hagyo-

mányt teremtett a nyár nyitányaként, egyik
öregdiák társunk vízitelepén megrendezett
„Vadkacsa juniális”-sal melyet 5. éve rendszeresen tartunk június első szombatján. Ilyenkor
bográcsozunk, beszélgetünk, erősítjük az évfolyamok közötti barátságokat.
Az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal Pedagógusnapi köszöntést rendeztünk a
gimnázium egykori, nyugdíjas tanárainak,
amelyet nagy örömmel fogadtak volt tanáraink. Meghatódtak a gesztustól, és úgy éreztük,
hogy ezt folytatnunk kell. Jóleső érzés volt
látni, hogy milyen sokan vannak még közöttünk.
A gimnázium területén két tanterem is őrzi
egykori tanáraink emlékét, melyeket az egyesület kezdeményezésére alakított ki a gimnázium vezetése. Somodi László és Kovács
Lajos tanár urak részére állított emléktáblát az
egyesület. Ezek költségeit az egyesület ﬁzette, bár Kovács Lajos tanár úr emléktáblája
költségeihez a Szentendrei önkormányzattól
is kaptunk támogatást.
Pályázatokat írunk, íly módon is igyekszünk
pénzt szerezni az ilyen jellegű tevékenységünkhöz.
Mind a segélyezést, mind pedig a rendezvényeket abból fedezzük, ami a tagdíjakból, adományokból és a pályázatokon nyert
összegekből befolyik.
Az egyesület elnöksége és a bizottságok is térítés nélkül végzik munkájukat, néhányan még
az aktív munkaviszonyuk mellett.
Eddigi rendezvényeink, találkozóink írásos és
képes tudósításai megtalálhatók az Egyesület
honlapján is. Elérhető: www.mzsg.hu a gimnázium honlapján, ahol a közösségeink címszó
alatt található az öregdiák Egyesület.
Elnökünk: Horváth Vilmos (1972-es évfolyam)
elérhetősége: horvath.vilmos@vallalkozohaz.hu
Tagjaink vagy pártoló tagjaink közé várunk
minden olyan volt móriczos diákot, aki szeretne részt venni az Egyesület munkájában.
Az egyesületi tagság éves díja: 2000 Ft.
Köszönettel fogadunk továbbá minden olyan
anyagi támogatást, amellyel a fent felsorolt
célokat kibővített körben tudjuk megvalósítani.
DR. BéKéSINé SZűCS IRéN (1972-ES éVFOLyAM)
ALELNöK
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PreveNCiÓs egészségProgramok
az ister NaPokoN

VÁROS

a szentendrei ister Napok szombatján az
egészségpart-dunapart nagy sikerű prevenciós programjaira látogattak el a szentendrei
strandolni vágyók. a szentendre és vidéke
Praxisközösség és az egészséges városért
közalapítvány munkatársai a szokásos programon kívül vendégül látták a svábhegyi
gyógyintézetet is, akik allergiateszteket végeztek és tanácsadást adtak az érdeklődőknek.

Mintegy félszáz vizsgálatból csaknem fele
arányban mutatkozott pozitív eredmény, részben ismert, részben újonnan diagnosztizált
allergiás érintettség. A táplálékallergiákra Miháldy Kinga, az Egészségfejlesztési Iroda dietetikusa adott szórólapokat és gyakorlati
tanácsokat is, érintve a növények, gyümölcsök általi kereszt-allergiák veszélyeit. Horváth Judit, az EFI pszichológusa érdekes
személyiségteszteket és értékelést, önismereti foglalkozást vezetett. Gyógytornát és helyes mozgásról tanácsadást Török Bea, az EFI
gyógytornásza tartott. A védőnők a felnőtt újraélesztés mellett a gyermek, csecsemő újraélesztést is demonstrálták. A szervezők
köszönik önkénteseiknek és minden résztvevőnek, akik segítették a rendezvény színvonalas megvalósulását.

isteN éltesse erzsike NéNit!

isteN éltesse eta NéNit!

90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Weisenburger
Józsefné, erzsike nénit Petricskó zoltán alpolgármester.

kerekes imréné eta nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
otthonában Petricskó zoltán alpolgármester.

2019. július 17-én töltötte be 90. életévét Weisenburger Józsefné,
Erzsike néni, aki Kiskunhalason született, de 1948 óta városunkban él,
férjhez jött Szentendrére. Előbb szövőnőként dolgozott, majd miután
tragikusan korán, 35 évesen özvegy maradt, 23 éven át 3 műszakban a
papírgyárban dolgozott.
Két gyermeke, két unokája és öt dédunokája van, lányával és annak
férjével lakik már 30 éve.
Erzsike nénit 90. születésnapja alkalmából Petricskó Zoltán alpolgármester köszöntötte otthonában, a találkozón az eltelt évtizedekről beszélgettek. Erzsike néni elmondta, hogy szeretett kötni, horgolni, ma is
minden nap főz és olvas. Nagyon ﬁtt és jókedélyű, pozitív világlátású,
kedves személyiség. Mint megemlítette, kedvenc nyári étele a családnak a sárgabarackos gombóc.

Eta néni 1929. július 27-én született Nyírtason, Szabolcs megyében.
óriási változást élt meg élete 90 éve alatt, hiszen amikor ő született,
mindössze egy autó volt falujában.
Felnőtt éveit Pesten töltötte, 1988 óta él Szentendrén. Nagy, szerető
család veszi körbe: egy lánya van, vele és vejével él. Két unokája és
négy dédunokája szintén Szentendrén élnek, a közelükben. A legnagyobb dédunokája már 11 éves.
Eta néni varrónőként dolgozott, és ma is igen tevékeny. Rendszeresen
süt-főz az unokák, dédunokák örömére. Vendégeit is fantasztikusan
ﬁnom tepertős pogácsával várta. Szeret olvasni, de tévét nézni kevésbé, inkább dédunokáit szereti ﬁgyelni és játszani velük.
Eta néni azt is elárulta, egy valamit nem szeret: öregnek lenni.

Isten éltesse sokáig jó egészségben!

Isten éltesse sokáig jó egészségben!
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sUP vÍzitÚra és JÓga
a dUNáN
SPORT

az idei szentendrei ister Napok egyik különleges sportprogramja volt
a frissen felavatott Postás strandon a sUP deszkákon evezés és jógaedzés. a liquid Citizen csapat tagjai tartottak sUP jóga órákat, illetve sUP túrákat Pánczél diána jógaoktató és zala györgy kétszeres
olimpiai bronzérmes kenus, edző vezetésével. velük beszélgettünk a
duna-parton a szokatlan sportágakról.

De mi is az a SUP? A SUP, a Stand Up Paddle Board lényege magyarul:
állj fel, és evezz! A praktikus, könnyen szállítható szörfdeszkán állva,
de ülve-térdelve is lehet evezni. A megfelelő SUP technika alkalmazásával erősödik a teljes test, különösen törzsizomzat és a mélyhátizmok, így elősegíti az állandó helyes testtartás kialakulását. Az instabil
vízfelszín folyamatosan stimulálja az egyensúlyközpontunkat, ezáltal
nagyon gyorsan fejlődik az egyensúlyérzékünk. Kezdetben még a tükörsima vízen is remeg a lábunk, később már a nagyobb hullámok se
kottyannak meg! A helyes evezéstechnika az egész testet igénybe
veszi. A SUP kifejezetten ízületkímélő sport, ezért mindenkinek ajánlható. A természet közelsége, a víz ritmikus hullámzása nyugtató hatással van minden emberre. Kutatások bizonyítják, hogy a rendszeres
állva evezés elősegíti a szív- és érrendszeri panaszok megelőzését.
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• mióta űzöd ezt a sportot?
A várandósságaim idején ismerkedtem meg a jógával, utána jártam
kismama jógára, aztán a gyerekekkel jógaórákra, és a SUP-ra két évvel
ezelőtt találtam rá. Szerelem volt első látásra. Amikor megtudtam,
hogy jógával is lehet ötvözni, ezt is elkezdtem, és részt vettem egy
nemzetközi mesterképzésen, s azóta a munka mellett hobbiként SUP
jógaoktatóként is dolgozom.

zala györgy

kenus olimpikon

• olimpiai bajnokként megvan hozzá minden, amit a szabad vizekről
tudnod kell… mióta tartasz sUP túrákat?
Huszonöt évig versenyszerűen kenuztam, és közel egy éve találkoztam
először a SUP-pal a magyarországi első versenyen, ami a Csepeli-Soroksári Dunaágban volt. Itt meghívottként szerepeltem…
– Vidd kicsit lejjebb a scaget! – kiált oda a mondat közepén György a
vízben evezőkhöz, gazdagítva beszélgetésünket egy szakszóval is.

• Ha már így szóba került, mi az a scag?
A scag egy cápauszonyszerű képződmény a deszka alján, ez segít az
egyenesen való haladásban.

Pánczél diána
SUP jógaoktató

• Honnan indult ez a különleges sport?
Hawaii-on kezdték ezt a sportot űzni, és az elmúlt években nagyon
trendi sportággá vált idehaza is. A túrázás mellett ráfűztek különböző
„extrákat” is, így alakult ki például a SUP jóga. A SUP-polás önmagában
is idegkisimító, megnyugtató sport. Evezés közben ringatózunk a vízen
– ez ellazít, miközben az evezés pedig olyan erőkifejtés, ami nagyon
jól edzésben tart. A SUP a jógával ötvözve még kellemesebb mozgásformát jelent. Az órák elején el szoktam mondani a tanítványoknak,
hogy a varázsa az, hogy egyensúlyozni kell a deszkán, ezért csak erre
koncentrálunk, semmi másra, minden egyebet ki kell zárni. Eltűnnek a
negatív gondolatok, minden idegszálunkkal csak arra koncentrálunk,
hogy ne pottyanjunk a vízbe. Emiatt rendkívül jó hatással van az idegrendszerre, kiváló feszültségoldó.

• vannak extra jógagyakorlatok, amelyek már a talajon is kihívást jelentenek, hogy megtartsuk. ezeket is végre lehet hajtani a deszkán?
A fejállást, különböző egyensúly gyakorlatokat ugyanúgy megcsináljuk
a deszkán is. Persze gyakorlást igényel. Sokan azért kedvelik, mert a
jóga túlságosan nyugodt sport, nem rejteget különösebb kihívást. A
SUP jóga edzéseken folyamatosan ellensúlyozni kell a víz ringatózását,
ezért mozgásban van minden izmunk, még a sportolók is elismerik hatékonyságát.

• télvíz idején, uszodában is lehet sUP jógázni?
A nyílt víznek megvan a plusz szépsége, de lehet medencében is tartani ezt az edzésformát. A téli edzésekhez speciális deszkát használunk, aminek domború az alja, ettől instabilabb, a hullámzó víz érzését
pótolva.

• visszatérve a sUP túrákhoz, tehát egy éve kezdődött…
Ez a nyolcadik alkalom, hogy fönt vagyok a deszkán, előtte vadvízi túravezető is voltam, tehát egyáltalán nem áll messze tőlem a sportág.
Egy versenyen nyilván nem szerepelnék olyan jól, mint a proﬁk, de
tudok sok különleges gyakorlatot csinálni a deszkán, ami hosszú gyakorlást igényel.

• Például?
Például egy helyben tudok forogni, hátra állok, az állva evezés egyáltalán nem okoz gondot, sőt, a hullámokon is szeretek szörfözni. Hasonló a mozgás a kenuhoz, mindkét oldalon kell evezni, csak rá kell
hangolódni a víz mozgására.

• Úgy látom, a kezdők térdelve vágnak neki az első métereknek…
Mindenki így kezdi, vagy sarkon ülve. Ez csak az első próbálkozásnál
van így, amikor még labilisnak érzik magukat a vízen. A deszkák
nagyon stabilak, különösen a négyes, amit a jógánál is használnak, szélesebb és stabilabb, kerekebb az orra. A versenydeszkák keskenyebbek, gyorsabbak.

• amikor épp nem a szentendrei dunánál vagytok, merre eveztek még
az országban?
Járjuk az országot, túrázunk, gyakorláshoz az Újpest-öblöt és a Soroksári-ágat használjuk. Voltunk Hévízen, Pilismarótnál, jövő héten megyünk Szigetszentmiklósra. Gyakorlatilag bármerre, ahol nem ér le a
scag és a lapát, ott nagyszerűen lehet evezni.

• mettől meddig tartanak a túrák? Úgy értem, amíg be nem fagynak a
folyók és tavak?
Hévízen konkrétan februárban voltunk. A part mellett, ahol nem volt
olyan meleg a víz, kis jéghártya volt már a vízen. Tulajdonképpen bármeddig lehet evezni egy vízálló cipőben és neoprén ruhában, neoprén
zokniban. A mentőmellény használata hidegben különösen javasolt,
mert egy meglepetésszerű vízbeesés annak, aki nem vízen nőtt föl, komoly sokkot okozhat. Itt, a Duna hajózási szakaszában is veszélyes
közlekedni, csak tapasztalt túrázónak való. A part mellett azonban
bárki bátran kipróbálhatja.

xi. Pilisi tekerő – egy hónap múlva itt az idei
kerékpáros kalandtúra!
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2019. 09. 07. szomBat, Postás straNd

2019-ben már tizenegyedik alkalommal rendezzük meg a Pilisi tekerőt, a térség népszerű kerékpáros kalandtúráját, négy távon, hogy
a legkisebbektől a proﬁkig bárki megtalálja a számára megfelelő
távot.
A kerékpáros kalandtúra egy regisztrációhoz kötött, nonproﬁt családi
program, fővédnöke Szentendre polgármestere. Szervezi Szentendre
Város önkormányzata és a SzKHSE, társszervezők a környékbeli önkormányzatok: Pomáz, Leányfalu, Pilisszentlászló, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Csobánka, továbbá civil egyesületek, önkéntesek.

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

Honlap: https://szentendre.hu/varosinfo/sport/pilisi-tekero-es-szentendrei-nagy-sportagvalaszto/pilisi-tekero/xi-pilisi-tekero-2019/
Facebook: https://www.facebook.com/PilisiTekero/

részvételi szabályok:
• A túrán mindenki saját felelősségére vehet részt, a rendezőségtől
kártérítés semmilyen címen nem igényelhető!
• Orvosi igazolás nem szükséges.
• 18 év alatti résztvevő csak szülői nyilatkozattal indulhat.
• A kerékpárok műszaki állapotát a rajtnál ellenőrizhetik (üzemképes
fékek).
• A fejvédő használata mindenki számára kötelező!
• Kérjük a KRESZ maradéktalan betartását és a szabályoknak megfelelő felszereltség, ruházat használatát!
• Vigyázzunk magunkra és egymásra is!
• Szemetelni tilos; a bázis állomáson szelektív gyűjtők állnak rendelkezésre.
• A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után a Pilisi
Tekerő összes rendezvényéről!

A sportprogramok levezetéseként délután 16 órakor tomBolasorsolás a Postás strandon! Fődíj: egy 28-as, fekete, acélvázas férﬁ
Neuzer kerékpár!
A karszalagokat kérjük gondosan megőrizni! Csak a sértetlen, kézen
lévő karszalag bemutatásával jár a virslis vagy kolbászos szendvics, a
leányfalui fürdőzés és a részvétel a tombolasorsoláson.
A szentendre.hu-n, a Pilisi Tekerő aloldalán minden távról részletes leírás található. Lapunkban ezúttal a Kalandos Tekerő távot mutatjuk be.

kalandos tekerő - 45 km
Szentendre belvárosát elhagyva barangolás a pilisi hegyekben
Ajánljuk nagyobb gyermekes családoknak, komolyabb kihívásokat
keresőknek, hegyi útvonalat kedvelőknek.
Útvonal: Szentendre, Postás strand – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor
– Csobánka, Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár – Pomáz, Magyar
Vár – Szentendre, Postás strand
Izgalmas sportállomásokat érintve, a Pilis leküzdése után felfrissülés
Szentendrén a Postás strandon.
A nevezési díj tartalmazza az éjszakai fürdőzést (20.00 órától) a
Leányfalui Termálfürdőben!

a jövő évi giro d'italia kerékpárverseny
szentendrén is áthalad

a 2020 májusában rajtoló giro d'italia magyar szakasza szentendrét
is érinti a 11-es út – sztaravodai út vonalát követve.

Az olasz kerékpáros körverseny első magyarországi szakasza 2020.
május 9-én egy 9,5 kilométeres budapesti időfutam lesz, amely a
Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad, érinti a Parlamentet,
majd a Dunán át a Clark ádám téren keresztül a Várban zárul.
A második etapot ugyancsak a Hősök teréről indítják, de az éles rajt
Budapest határában lesz a 11-es úton. A mezőny Szentendrén is áthalad a 11-es út – Sztaravodai út vonalát követve, majd a versenyzők ezután feltekernek Pilisszentlászlóra, és Lepencénél térnek vissza a 11-es
útra. Onnan a Dunakanyarban Esztergom felé veszik az irányt, majd
nyugat, délnyugat felé haladva, Tatabányát kikerülve, Pannonhalmát
érintve Győrben ér véget a 193 kilométeres táv.
A harmadik, 197 kilométeres szakasz Székesfehérváron kezdődik, a
Balatont Balatonfürednél éri el, aztán a Tihanyi-félszigetről Keszthelyen
át halad Nagykanizsáig.
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Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt, hangszert, könyveket,
porcelánokat, csipkét, kitüntetést,
régi pénzt, bizsukat, borostyánt,
varrógépet, törtaranyat, szőrmét,
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvégén is.
Tel. 06-30-308-9148.

Eladó bontott kétszárnyú garázsajtó,
tetőablak, kőműves bak, 1 köbm zsaluanyag. Tel. 06-30-907-8971.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

állatorvos

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

állást kÍNál

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye (Szentendre, Kovács
László utca 3.) takarítónőt keres heti 6
órában. Jelentkezni önéletrajzzal, elérhetőséggel az iskolatitkar@barczigusztav.hu e-mail címen lehet.
Szentendrei cukrászdánkba állandó
munkára pultost felveszünk. Tel. 06-30940-2652.

HIRDETÉS
Szentendrei ékszerüzletünkbe keressük
szorgalmas, önállóan dolgozni tudó, angolul beszélő kolleganőnket, heti 2-4
napra. Tel. 06-20-584-2407.
Szentendrei ékszerboltba heti két
napra szakképzett, gyakorlattal
rendelkező eladót keresünk. Lehet
nyugdíjas is! Rugalmas munkabeosztás, vonzó munkahely. Tel. 0630-949-9169.

A Szentendrei Labirintus étterembe keresünk gyakorlott, jó kommunikációs
képességgel rendelkező felszolgáló
munkatársat. Nem szezonális állás! Teljes munkaidő, bérezés megegyezés
szerint. Tel. 06-30-274-8571.
Szentendrei panzió keres nyugdíjas karbantartót. Tel. 06-20-237-7777.

egészség

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

iNgatlaN

Szentendrén 66 nm-es, kis kertes,
földszinti, 2 szobás lakás sürgősen eladó. ár: 28,9 millió Ft. Tel.
06-20-263-5001.

Szentendre óvárosi régi lakást, kis (akár
mini) lakótelket vagy kis házat keresek
azonnali megvételre, esetleg eltartási
szerződéssel. Rossz állapot, kis méret
nem akadály. Szentendrei, leinformálható magánszemélyként. Tel. 06-20-

K a s t ély o K

b e r e n d e z és éh e z
v ás ár o l o K
antik bútorokat,
festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat
(hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb áron.
Üzlet: Budapest, IX., Ráday u. 6.
Tel. 06-20-280-0151
herendi77@gmail.com

337-8273. Ügynökök, luxusingatlant hirdetők kíméljenek.
Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-3401392.

A Paprikabíró utcai teremgarázsban kocsibeálló kiadó Tel. 06-30-314-8084.

oktatás

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

Olasz, angol nyelven korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-950-0521.
Nem tökéletes a bizonyítvány? Pedig
nem is annyira uncsi a matematika! Játékos, de gondolkodtató feladatok.
Korrepetálást vállalok matematikából
10 éven felülieknek. 45-60 perces foglalkozások. Első alkalom (felmérés)
2000 Ft, majd megállapodás és ütemezés szerint. Dr. Török Turul, Deli A. u. 2.
(Művész tér sarok). Tel. (26) 312-978.

szolgáltatás

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés. Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is. Tel.
06-30-994-2431.

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

Tetőfedő-, bádogos- és ácsmunkák, valamint lapostetők szigetelése. Tel. 0670-578-1468.
Hangulatos, kis fodrászüzlet várja
szépülni vágyó vendégeit Szentendre belvárosában, a Paprikabíró
utca 4-ben. Mesterfodrász, kedvező árakkal. Tel. 06-20-532-3856.
(Hétvégén is.)

Burkolatjavítás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő 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. 06-20-4942550.

Üzlet

Szentendrén a belvárosban 40 férőhelyes pinceétterem, udvarhelyiséggel
kiadó. Tel. 06-20-437-1153.

27

