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Móra Ferenc-díjat 
kapott dr. Sári Zsolt

A muzeológiai szakma
egyik legfontosabb díját 
vehette át dr. Sári Zsolt, 
a Skanzen általános 
főigazgató-helyettese. 
A díjat augusztus 16-án
adták át.

13. oldal

Wertheim és Szentendre
30 éve testvérvárosok

Markus Herrera Torrez,
Wertheim főpolgármestere
és Verseghi-Nagy Miklós
polgármester augusztus 19-
én megerősítették a harminc
évvel ezelőtt kötött testvér-
városi szerződést.

15. oldal

éS VIdéke

Városi díjazottaink Szent István király ünnepén



NyárI karBaNtartáS 
a táVFŰtŐMŰNél 

A Távfűtőmű 2019-ben is a TIGáZ karban-
tartás miatti gázelvételéhez igazítja saját,
karbantartó munkálatait, szem előtt
tartva, hogy az érintett lakosságnak csak
egy rövidebb időszakban kelljen nélkülöz-
niük a melegvíz-szolgáltatást. A karban-
tartási időszak 2019.08.26-án hétfőn
hajnali 03.00 órától 2019.08.28-án szer-
dán 16.00 óráig tart.
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lőgyakorlatok Izbégen
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2019. augusztus 27., 28-án.

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

SzeVi újságtartók
Kedves Olvasóink! A postai terjesztés mellett Szent-
endre városrészeiben egyedi újságtartókat helyeztünk
ki. Kültéri és beltéri újságtartóinkban megtalálhatják
a SzeVi legfrissebb példányait, illetve a városi rendez-
vények magazinjait is. Legújabb kültéri újságtartóin-
kat megtalálják az Ilona-pihenőnél, a Rózsakertben és
a Kormányhivatal udvarán is! Olvassák híreinket, jöj-
jenek el a város kulturális eseményeire!

Kültéri újságtartók helyszíne
Pannónia-telep, Rózsa utca
HÉV-állomás, patika mellett
Csabagyöngye utcai kisbolt udvara
Püspökmajor: Radnóti út Klapka u. – Damjanich u.
kereszteződése
Püspökmajor: Hamvas Béla u. 2-10. CBA mellett
Vasvári óvoda bejárata mellett
Szarvashegyi buszforduló, Forrás u.
Pismány pékség előtt 
Lázár cár tér
Barackos úti buszforduló
Papszigeti bejáró
Vasvári Patika előtt, Sas utca
Ilona-pihenő (Boldogtanyai út)
Rózsakert (Bolgár u.)
Kormányhivatal Szentendre (Dózsa György út 8.)

Beltéri újságtartók helyszíne
Nagy POSTA (Kossuth Lajos utca 23-25.)
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
(Kanonok u. 1.)
Háziorvosi rendelő (Bükköspart 27.)
Gyerekorvosi rendelő (Dunakanyar krt. 32.)
MANK Galéria (Bogdányi út)
Szentendre Ügyfélszolgálat (Duna korzó 25.)
Bioszféra Biobolt (Attila u. 23/A)
Máté Optika (Sztaravodai út 54.)
VSZ Nzrt. Ügyfélszolgálat (Szabadkai u. 9.)
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tartalmas, szép programsorozattal ünnepel-
ték a szentendreiek augusztus 20-án Szent
István királyunk és az államalapítás ünnepét.
a Fő téri színpadon kora délutántól késő estig
koncertekkel, táncműsorral várták az ünnep-
lőket. a városi ünnepség keretében adták át
az idei díjakat. Szentendre Város díszpolgára
2019-ben Szvorák katalin énekművész, aki
az ünnepségen legújabb Cd-jéről énekelt vá-
logatást. pro urbe emlékéremmel tüntették
ki Bokorné Forró ágnest, a Musica Beata
kórus vezetőjét, a zeneiskola tanárát, Sila-
cher Miklóst, a Szent Cecília kórus karnagyát
és a Szentendrei árvácska állatvédő egyesü-
letet. este, a tűzijáték után a Vujicsics együt-
tes magával ragadó koncertje zárta az ünnepi
programokat.

Délután a Kecskés Együttes régizenei kon-
certje indította a programsort, utána az MHAA
szentendrei katonazenekara játszott népszerű
dallamokat. Szvorák Katalin, aki idén váro-
sunk díszpolgára lett, varázslatos koncertjén
legújabb lemeze, a Dalüzenet anyagát mutatta
be, melyen az egész Kárpát-medence dalkin-
cséből ad ízelítőt. Közreműködött Sasvári
Bori: ének, Cserta Balázs: fúvóshangszerek,
és Solymosi Vince: cimbalom. 
A városi műsor ökumenikus újkenyér szente-
léssel kezdődött. Blanckenstein György kato-
likus plébános, dr. Harmathy András refor-

mátus lelkész, Horváth-Hegyi Olivér evangéli-
kus lelkész és Antal László baptista presbiter
szentelte fel a ropogós újkenyeret, melyet a
SKANZEN Pékség sütött az ünnep alkalmá-
ból. A város a frissen megszentelt kenyeret a
hajléktalanoknak ajánlotta fel, így az ünnep
után a kenyér a hajléktalanszálló lakóinak asz-
talára került.
Kertész József előadásában a Szent István ki-
rályhoz írt Gaude mater Hungaria – örvendj,
magyar hon, jó anya kezdetű, 13. századi him-
nuszt hallgatta meg a közönség, majd Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester mondott
ünnepi beszédet.
„Szent István megtalálta és kitűzte a magyarok
útját, beillesztette az országot az európai
népek közösségébe, elfogadta a földrész ak-
kori közös társadalmi formáit és keresztény
hagyományait, és ezeket az értékeket erősí-
tette meg törvényekkel.
Erős kézzel, megingathatatlanul véghezvitte
küldetését, és fiát is erre nevelte híres intelme-
iben. Szent István gondolataiban olyan egyete-
mes üzeneteket találhatunk, amelyek minden
korszak magyar emberéhez szólnak, és min-
den korszak magyar vezetőihez is szólnak.
Olyan erényeket fogalmaz meg, amelyekhez
ezer év elteltével is alkalmazkodnunk kell, és
amelyek ezer év elteltével is fontosak, ha az or-
szágot szeretnénk továbbra is erős gyökerű,
nagy történelmű országnak megtartani. Szent

István máig ható érvénnyel megadta a magyar
nemzet hivatását és küldetését” – mondta el
az ünnepségen városunk polgármestere.
Ezt követően került sor Szentendre Város
Díszpolgára cím és a Pro Urbe Emlékérmek át-
adására. A díjakat Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester adta át. 
Az ünnepi program az Új Szentendrei Kama-
razenekar koncertjével folytatódott Schuszter
Andrea koncertmester vezetésével. A Kama-
razenekar műsorán közismert, a közönség
által kedvelt dallamok szólaltak meg.
A rendezvény háziasszonya Kóbor Edit proto-
kollvezető, narrátora Török Olivér volt. Az ün-
nepi műsor díszvendégei között köszöntötték
Szentendre testvérvárosainak wertheimi, hun-
tingdoni és kézdivásárhelyi delegációit. A
Wertheimből érkezett vendégek a testvérvá-
rosi kapcsolatok 30. évfordulóját ünnepelték,
ez alkalomból újra aláírták, megerősítették a
harminc évvel ezelőtt köttetett testvérvárosi
egyezményt.
Az ünnep további programjaiban a Csillagsze-
műek táncegyüttes néptáncműsorát tekinthette
meg a közönség, majd a Református templom
kertjében ünnepi koncertet adott az Új Szent-
endrei Kamarazenekar Kertész Gergő klarinétos
szólista fellépésével. Kilenc órától fényekbe öl-
tözött a város: a Templomdombról szikrázó tű-
zijáték után fergeteges Vujicsics-koncert zárta
az ünnepi estet. (Folytatás az 5-6. oldalon.)

Ünnepi programok, díjátadások Szent István
király ünnepén
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Szentendre Város díszpolgára 
– SZVorák katalIN

A Város Díszpolgára címet idén Szvorák Kata-
lin énekművész kapta nemzetközileg is elis-
mert művészi, zenei és tanári pályafutása,
továbbá a város művészeti élete, a hagyomá-
nyok és magyar kultúra érdekében végzett te-
vékenysége elismeréseként. 

(Interjúnk a 6. oldalon)

pro urbe emlékérem 
– BokorNé Forró ágNeS

Szentendre Város képviselő-testülete dönté-
sének értelmében Pro Urbe Emlékérmet ka-
pott Bokorné Forró ágnes kórusvezető,
szolfézstanár, a Musica Beata kórusban, vala-
mint a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában vég-
zett odaadó, áldozatos munkája, illetve a
város zenei életében végzett fáradhatatlan és
példamutató tevékenysége elismeréseként. 

1994 őszétől tanít a szentendrei Vujicsics Ti-
hamér Zeneiskolában, kezdetben furulyát, fa-
gottot, szolfézst és kórus tárgyakat. 1995-ben
költözött Szentendrére, azóta itt él. 1996-ban
a Barcsay Jenő általános Iskola tanulóiból
gyermekkart szervezett, mellyel már az első
tanévet követően sikerrel szerepeltek Bizet:
Carmen c. operájában. A Vujicsics Tihamér
Zeneiskola Musicantus Kórusával szintén szá-
mos sikert értek el: filmszerepet, Holland
Fesztivál szereplést, illetve Hágában arany 
minősítést. Idén 21. éve, hogy a Szentendrei
Református Kórust vezeti, melynek karnagya-
ként jubileumi 2000. év adventje óta hívja
közös éneklésre a város liturgikus szolgálatot
felvállaló kórusait. Több mint 15 éve hozta
létre a Zeneház programot, mellyel az iskolás
kor előtti gyermekek zenei nevelését terem-
tette meg, s végzi ma is. A Musica Beata
Kórus munkájában 12 éve vesz részt, közel tíz
éve, a kórust vezető karnagyként. A Perjéssy
Barnabás igazgató által alapított Virágvasár-

napi Hangversenyeket évek óta szervezi,
együttműködve az Új Szentendrei Kamaraze-
nekarral és a Szentendrei Református Egyház-
községgel. Hasonló sikerrel folytatja az
adventi hangversenyt, szintén a szentendrei
Kamarazenekarral közösen, mely az évad
egyik leglátogatottabb hangversenye váro-
sunkban. Több hazai és külföldi kórussal ápol
baráti kapcsolatot, ezzel emelve a város hír-
nevét. Bokorné Forró ágnes kórusvezető,
szolfézstanár, a Zeneház vezetője, szerves
része a város zenei életének. A legkisebbektől
a szép korú felnőttekig adja át az éneklés, a
zene örömét, gazdagítva ezzel az itt élők és
ide látogatók életét.

pro urbe emlékérem 
– SIlaCHer MIklóS

Silacher Miklós karnagy a Szent Cecília kórus-
ban hosszú évtizedeken át tanúsított odaadó,
áldozatos munkája, a város zenei életében
végzett fáradhatatlan és példamutató tevé-
kenysége elismeréseként kapta a díjat.

A Péter-Pál templom Szent Cecília Kórusának
karnagya, Silacher Miklós a kórus élén töltött
hosszú szolgálat befejeztével érdemelte ki az
elismerést. Kitartása, helytállása, teljesítmé-
nye kiemelkedő, számtalan polgárt szolgált
hosszú munkássága alatt. Silacher Miklós 46
évvel ezelőtt, az akkori káplán javaslatára Teg-
zes Györgytől vette át a Szent Cecília Kórus
vezetését. A 41 évnyi karvezetésen felül 15
évet töltött tagként a kórusban, mindezen
évek alatt, rövid betegségeket kivéve, minden
alkalommal  jelen volt a próbákon, részese
volt a templomi szertartásoknak, szolgálva
ezáltal a város lakóit, elmélyítve a hitéletet a
szent zene által. A hosszú évek alatt a temp-
lomi liturgián kívül is számtalan egyéb rendez-
vényen is énekelt kórustagként, illetve
kántorként. Megalakulása óta orgonál a Fe-
rences öregdiák Egyesület rendezvényein,
megemlékezésein.
Néhány kiemelkedő missziós útja: 1996-ban
Rómába utazott a kórus, ahol október 8-án a
Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a
Magyarok Nagyasszonya ünnep elrendelésé-
nek 100. évfordulóján tartott szentmisén éne-
kelt. 2003-ban Mariazellben, 2004-ben
szintén október 8-án Czestohowában, majd
másnap a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilika
magyar kápolnájának felszentelésén szolgált
a kórus. Több ízben jártak Erdélyben, Felvidé-
ken és Kárpátalján, ez utóbbi helyszínen külö-
nösen fontos volt az anyaországi jelenlét, a
magyar nyelvű művészi előadás. Ezen progra-
mok aktív részese volt. 

pro urbe emlékérem 
– árVáCSka állatVédŐ egyeSÜlet

Idén Szentendre Város képviselő-testülete az
árvácska állatvédő Egyesületnek ítélte az ál-
latvédelem területén tanúsított odaadó, áldo-
zatos munkája, fáradhatatlan és példamutató
tevékenysége elismeréseként a Pro Urbe-
díjat. A díjat az Egyesület elnöke, Sztakó Já-
nosné vette át. 

Az Egyesület 1997-ben kettős céllal alakult
meg; egyrészt mert a városban, de különösen
az iskolák körül kóborló állatok félelmet kel-
tettek sok gyermekben és felnőttben egyaránt,
ugyanakkor az éhes és kidobott állatok szen-
vedéseit is meg akarták szüntetni az alapítók. 
Az Egyesület azóta is több száz kidobott, el-
kóborolt, gazda nélküli kutyát és cicát ment
meg, gyógyíttat és biztosítja ezeknek az álla-
toknak az elhelyezését, olykor nagy nehézsé-
gek árán. Az Egyesület mindenkori vezetői,
dolgozói példamutatóan, nagy szeretettel és
türelemmel végzik cseppet sem könnyű fel-
adatukat. A Szentendrei árvácska állatvédő
Egyesület olyan civil szervezet, amely évtize-
dek óta nagy alázattal, sokszor anyagi gon-
dokkal küzdve végzi állatvédő munkáját.
Mindent megtesz azért, hogy a város és 
környéke gyermekei megszeressék négylábú
barátaikat, ezért rendszeresen tartanak állat-
simogató napokat, és lehetőséget adnak arra
is, hogy a zárt kennelekben lévő állatokat sé-
tálni vigyék alkalmi gazdijaik. Ekkor gyakran
egy életre szóló barátság is kialakulhat, amely
az állatok új gazdáknál történő elhelyezését is
elősegíti. Ezeknek a találkozóknak azonban
egyik nagy célja, hogy a gyerekeket és a fel-
nőtteket is a felelős állattartásra neveljék. Az
Egyesület tevékenységével az egész ország-
ban elismerést és tiszteletet vívott ki magá-
nak, öregbítve ezzel városunk jó hírét is. 

Fo
tó

k:
 B

al
áz

s 
Jó

zs
ef

 



2019 | augusztus 26. VÁROS 5

Fo
tó

: B
al

áz
s 

Jó
zs

ef

Nemzeti ünnepünk alkalmából Szvorák 
katalin kossuth-díjas énekművészünk újabb
két elismerésben részesült. augusztus 18-án
vehette át Fülek Város polgármesteri díját,
20-án pedig Szentendre díszpolgára lett.

Nem könnyű felsorolni, hogy hány díjat-
kitüntetést kapott eddigi pályája során. 
Van-e még szabad fal, polc a lakásában, ahol
ezeket tartja?
Lakásunk falai zsúfoltak festményekkel, régi
fényképekkel, felvidéki és erdélyi tányérokkal.
Polcaink roskadoznak rengeteg könyveinktől,
vitrinjeinkben csodás ásványok díszelegnek.
A díjak, plakettek, elismerő oklevelek egy több
mint százéves hatalmas utazóládában alusz-
szák álmukat. Van jó néhány, már történelmi-
nek nevezhető ereklye is köztük, így például
mai napig őrizgetem a „Zlatá Gulička” verseny
oklevelét, amelyet egykoron a 70-es évek kö-
zepén kaptam. Táncdalfesztiválokért is sze-
reztem díjakat, méghozzá Kovács Kati
számokkal, és ott vannak a Tavaszi szél elis-
merő diplomái, de a rajz- és sportversenyeken
kapott díjak is. Nekem a díjazás ugyan jóleső
érzés, de ennél fontosabb, hogy a mindennapi
életben ezektől függetlenül boldognak érez-
zem magam.

Nemcsak rangos állami és szakmai díjak tu-
lajdonosa, de számos közösség is kitüntette
élete során. Mit jelent ez az ön számára?
Lelkem csücskében igazán előkelő helyet fog-
lalnak el a különböző kisebb-nagyobb közös-
ségek által adományozott elismerések. Itt
valóban a szeretetet érzem, és magát az oda-
figyelést értékelem. Mai világunkban a közöny
pusztít, ezért egy-egy ilyen „adományozás” is
jelezheti, hogy nem felesleges földi létünk.
Egyébként a 300 lelkes Pinc falu első díszpol-
gára lehettem, ami a felvidéki otthont, a palóc-
ságomat és az óvodanélküli szabadságot
jelenti.  Itt voltam gyermek, itt vannak az én
legmélyebb gyökereim. A mai napig ez a ter-
mészetközelség adja határtalan belső békém
érzetét. Az egész faluközösség szocializált.
Ez a pici falu volt nekem kis gyermekként a
világ közepe.  A Gömör megyei Fülek díszpol-
gársága „a templomot és az iskolát” jelenti
számomra. Megkaptam a Budapestért Díjat is,
hiszen tevékenységem egy jó része a főváros-
hoz köt. Az már más lapra tartozik, hogy 13
évig éltem ott, tizenhárom helyszínen: kollégi-
umokban és albérletekben. Nagyon hiányoz-
tak Gömör és Nógrád lankái, ezért költöztünk
ki egy Budapest melletti pici faluba. A Duna-
kanyar „epicentruma” nekem Pilisszentlászló,
ahol élek, és Szentendre, ahol 20 évig tanítot-
tam.  Pest megye is magáénak vall, ezért let-
tem Pest megye díszpolgára is. Pár éve
Madách Imre-díjjal tüntettek ki. Ez a díj pedig
palócságomra figyelmeztet. A küzdésre, a
megmaradásra. Külön passzus egy nagyobb
régió ajándéka, amelyet múlt év őszén kap-
tam, ez pedig az Európai Polgár díj.

Milyen érzés ennyi helyen, köztük Szent-
endre díszpolgárának is lenni?
A Szentendre Díszpolgára cím, akárcsak az
összes eddigi, kissé váratlanul érkezett. Ennél

váratlanabb ajándék csak a Kossuth-díj volt.
A Nógrádi Lapok címoldalon gratulált, mint a
harmadik Nógrád-megyei Kossuth-díjasnak,
de magáénak vallott Gömör megye is. Egyéb-
ként Pilisszentlászlón jut ezer főre a legtöbb
Kossuth-díjas a Kárpát-medencében, ugyanis
rajtam kívül itt él és alkot Krasznahorkai
László is. Van egy harmadik Kossuth-díjasa is
falunknak, hiszen a kilencvenes évek elején itt
élt és elmélkedett Röhrig Géza. Külön öröm,
hogy egy éve Szentendre díszpolgára címet
szintén a Pilisszentlászlón megbúvó Zászka-
liczky Tamás orgonaművész kapta. Két évtize-
dig nemcsak a munkahelyem, a zeneiskola
kötött ide, de elsősorban a monarchikus bé-
keidők üzenete, a délszláv barokk, a templo-
mok, az utcák, házak, a piac, a multikulturális
levegője. Találkozások helyszíne is Szent-
endre. A város lényegében egy múltbéli üze-
net, egy nem létező egykori világ keresése,
egy nosztalgikus álom. Az utcákat járva a va-
lamikori Szentendrét élesztgetem lelkemben.
Boromisza Tibor, Vas István, Barcsay, Czóbel
lábnyomait érzem – és a nevemre rárímelő
Bánáti-Sverákét. Egy saját világot látok macs-
kaköves utcáin, és a városban sétálva tovate-
kintek az egész Duna-tájra, egy lelkemben
kialakított Dunamenti Köztársaságra. Valóban
nagyon tudatos az én „monarchikus”, „keleti-
svájcos”, „Dunai-köztársaságos”, „kert- és
műhely-magyarországos” ábrándom, amelyet
számos koncertemmel és tucatnyi lemezzel
próbálok bizonyítani. Azt kutatom, ami össze-
köt bennünket, nem pedig szétválaszt. A ha-
tárokat nem ismerő népdal le tudja dönteni a
gyűlöletet, a kirekesztést. Egy elmúlt béke-
világ országépítő periódusát álmodom vissza.
Monomániásan ragaszkodom ehhez az illúzi-
ókergetésnek tűnő eszméhez, a megénekelt
közös Kárpát-medencei hazához. Teszem
mindezt csöndben, zárkózott palócként, a
mindenkori kisebbségek énekmondójaként,
mert hiszem, hogy mihelyst felcsendül az
ének, ott megszelídül a lélek!

Hogyan kötődik élete Szentendréhez?
Húsz évig tanítottam a szentendrei Vujicsics
Tihamér Zeneiskolában. Növendékeim, akár-
csak unokáim örökifjúvá alakítottak. óráimon
elsődleges cél az éneklés öröme volt, és csak

másodlagos a különböző versenyeken való
megmérettetés. Úgy érzem, a ma gyermekei
egyre inkább vágynak a szeretetre, az odafi-
gyelésre. Húsz évnyi tanításom alatt arra is 
rádöbbentem, hogy az ember, a gyermek lé-
nyegében„nevelhetetlen”, mert már születés-
kor, sőt magzatként magunkban hordozunk
mindent. Nem neveléssel, de cselekedeteim-
mel próbálok példát mutatni, remélve, hogy a
„lelkileg kész” növendékeim nem lázadnak el-
lene. Szeretetéhes világunkban iskolai tevé-
kenységem elsősorban lelkek gyógyítása,
személyiségfejlesztés volt. Több diákom pszi-
chiáter helyett járt hozzám.  A nevelésben az
egyik leghatásosabb eszköz a példaadás.
örülök, hogy ennek hatására sokan választot-
ták az én hivatásomat. Tímár Sára Junior
Príma-díjas növendékem egy tucatnyi lemeze-
men énekelt, az újjávarázsolt Sebő együttes
énekese lett. Egyébként neki és Sasvári Bo-
rinak adtam át a stafétabotot a zeneiskolában.
Lábas Viki lilás hajjal és szögletes műköröm-
mel érkezett a zenesuliba, hogy népi éneket
tanuljon, majd megálmodta a méltán népszerű
Margaret Island együttest. önálló zeneszerzői
és költői utat jár az Amatild együttes alapítója,
Pénzes Matild. Számos növendékem közül
megemlíteném Lindner Zsófit, aki már kétsze-
res anyuka és saját zenekart alapított. Éveken
át tanítottam Völner Esztert, a barokk éneklés
ígéretes tehetségét, a visegrádi Farkas Enikőt,
aki nemrégiben saját lemezzel lepett meg. A
Zeneakadémián Paár Julcsi is növendékem
lehetett, így őt hívtam vendégénekesnek a
Szörényi Leventével készült duett albumunk
felvételeihez. Különleges tehetség Orbán Bori,
Sólyom Panna, akik a dzsessz világában me-
rültek el, és még majd egy tucatnyi növendé-
kem választotta az énekesi pályát. A
szentendrei díjátadás előtt a Dalüzenet című
lemezem bemutatóján nem véletlenül műkö-
dött közre az ifjú nemzedék: Cserta Balázs
fúvós hangszereken, a 21 éves virtuóz cimbal-
mos Solymosi Vince és a lassan eladósorba
kerülő Sasvári Bori, akit akkor kezdtem el ta-
nítani óvodásként, amikor még írni-olvasni
sem tudott. Optimista vagyok, mert sok fiatal
lesz elkötelezett híve lelkünk tükrének, a ma-
gyar népzenének.

Hogyan summázná eddigi pályafutását?
A művész mindenkori feladata a szellemi-lelki
szabadság hívének maradni, ahol az úgyneve-
zett sikerek másodlagosak. Énekesi pályám
egy nem szokványos „sikertörténet”. Lelki ég-
hajlatom nagyon tiltakozik minden ellen, ami
nem természetes. Nekem a felszínnél sokkal
fontosabb a belső harmóniám, a dalok által
közvetített üzenet. Ars poeticám valójában a
cselekvő szeretet. Ezt gyakorlom most többek
között unokáim „pesztonkálásakor”. A díjak,
elismerések bizonyos fokig ugyan konzervál-
nak, de egy juhász dinasztia ivadékaként 
elsősorban a csendet szeretem, az érdekkap-
csolat mentességet, a televízió- és telefonnél-
küliséget. Lélekben – nagymamaként is –
megmaradtam a világra rácsodálkozó pici kis-
lánynak.

(B.K. A GöMöRI LAP 
ÉS A ROZSNyó-VIDÉK ALAPJáN)

Szvorák katalin – Szentendre díszpolgára
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Tisztelt Választópolgárok!

köztársasági elnök Úr a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását,
míg a Nemzeti Választási Bizottság a nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választását
2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte
ki.

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a kam-
pányidőszak 2019. augusztus 24. napján kez-
detét vette, ugyanis ezen a napon a jelölő
szervezetek polgármester- és képviselő-jelölt-
jei, valamint a független jelöltek megkezdték
a jelöltséghez szükséges számú választópol-
gári ajánlások gyűjtését. 
A jelölteknek szeptember 9-én 16.00 óráig
van lehetőségük ajánlásokat gyűjteni és nyil-
vántartásba vételüket kérni a Helyi Választási
Bizottságnál. 

A jelzett időszakban tehát számítani lehet a
jelöltek általi személyes megkeresésekre is a
kampányeszközök részeként. 

A választások kapcsán szeretném felhívni fi-
gyelmüket további néhány fontosabb tudniva-
lóra.

I.
A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek általános választásán választójog-
gal rendelkezik
- minden, Magyarország területén lakcímmel
rendelkező nagykorú magyar állampolgár, 
- az Európai Unió más tagállamának magyar-
országi lakóhellyel rendelkező, nagykorú ál-
lampolgára, valamint a
- Magyarországon menekültként, bevándorolt-
ként, letelepedettként elismert minden nagy-
korú személy.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztásán választójoggal rendelkezik az ön-
kormányzati választásokon választójoggal
rendelkező minden nagykorú magyar állam-
polgár, amennyiben a választást megelőzően
nemzetiségi választópolgárként regisztrál-
tatta magát az adott nemzetiség névjegyzé-
kébe.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűn-
cselekmény elkövetése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt. 
Nem választható az Európai Unió más tagál-
lamának magyarországi lakóhellyel rendel-

kező állampolgára, ha az állampolgársága
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy ha-
tósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.
Nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését tölti vagy bün-
tetőeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelés alatt áll.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. au-
gusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2019.
augusztus 23. napjáig értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vétel-
ről. 
A helyi választási iroda küldi ki a választási ér-
tesítőt azon választópolgár részére, aki 2019.
augusztus 7. napja után kerül a szavazóköri
névjegyzékbe.
Aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt el-
vesztette, a helyi választási irodától új értesí-
tőt igényelhet.

II.
A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben az alábbi, központi névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmek benyújtására van
lehetőség.

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 ren-
delkező magyar állampolgár valamely Ma-
gyarországon 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 szerepel-
het a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként, ahol a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választásá-
nak szavazóköri névjegyzékében szerepel.
Szentendre vonatkozásában a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság az alábbi települési nemze-
tiségi 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 választópol-
gárként történő nyilvántartásba vételét 2019.
szeptember 27. (péntek) 16.00 óráig kell kér-
nie. a korábban benyújtott nemzetiségi re-
gisztráció minden választásra kiterjed.
Amennyiben a választópolgár szeretné ko-
rábbi regisztrációját visszavonni, 2019. októ-
ber 11. (péntek) 16.00 óráig kérheti annak
törlését a névjegyzékből.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írá-
sos sablont kapjon a szavazás napján (legké-
sőbb 2019. október 4. (péntek) 16.00 óráig
igényelhető)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson (legkésőbb 2019. október 9.
(szerda) 16.00 óráig igényelhető)

c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelölő szervezetek kérhetik, hogy a válasz-
tási kampány céljára a választópolgárok nevét
és lakcímét a választási iroda adja át ré-
szükre. Ha ön nem szeretné, hogy a szemé-
lyes adatai választási kampány célokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást erre irá-
nyuló kérelem kitöltésével és benyújtásával
megtilthatja.

III.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szava-
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelent-
kezési illetve mozgóurna iránti kérelmet is
benyújtani.

a) Szavazás az állandó lakóhely helyett, a be-
jelentett tartózkodási helyen (átjelentkezés)

átjelentkezésre irányuló kérelmet CSak az a
választópolgár nyújthat be, aki – a központi
lakcímnyilvántartás adatai szerint – az ál-
landó lakóhelye mellett legalább 2019. június
26-a óta bejegyzett érvényes tartózkodási
hellyel is rendelkezik, és tartózkodási helyé-
nek 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.
napjától érvényes tartózkodási hellyel is ren-
delkezik, akkor tehát lehetősége van arra,
hogy átjelentkezzen a tartózkodási helye sze-
rinti szavazókörbe. Ebben az esetben a tartóz-
kodási helye szerinti jelöltekre szavazhat. 

Ha a választópolgár a választás napján nem
tartózkodik azon a településen, amelynek név-
jegyzékében szerepel, akkor sem más telepü-
lésen, sem külföldön nem tudja szavazatát
leadni. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legké-
sőbb 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását kö-
vetően a választópolgár mégis az állandó la-
kóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szeretne szavazni, lehetősége van, hogy – le-
vélben 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.

Választási tudnivalók
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b) Szavazás mozgóurnával

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

A mozgóurna iránti kérelem az alábbiak sze-
rint nyújtható be:

Elektronikus úton
- elektronikus azonosítás nélkül 2019. októ-
ber 9. (szerda) 16.00 óráig, 
- elektronikus azonosítással a szavazás nap-
ján, 2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig.

Személyesen
2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig

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

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEG-
HATALMAZOTT útján
2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig a helyi
választási irodához,

2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
KÉZBESÍTŐ (futár, hozzátartozó, egyéb sze-
mély) útján beküldött levélben
2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig a helyi
választási irodához,
2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező
nevét, születési nevét, születési helyét, sze-
mélyi 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.

a kérelmet 2019. október 11. (péntek) 16.00
óráig lehet visszavonni. 

IV.
A fenti kérelmek benyújthatók

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási iro-
dában,

• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási
irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresz-
tül.

a jelölteknek, jelölő szervezeteknek szóló 
tájékoztató, valamint nyomtatványok, to-
vábbá a kérelemnyomtatványok elérhetők 
a www.szentendre.hu honlapon a „Város-
háza”/„Választások” /„Helyi önkormányzati
választás 2019.” menüpont alatt, valamint a
www.valasztas.hu címen is.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben 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

Új padok és szemetesek 
a HéV-végállomáson
a MáV-HéV Zrt. ,,utcabútor-csere programja” keretében több helyen
is új padokat és kukákat helyeznek ki a H5-ös HéV vonalán. a szent-
endrei szakaszon első ütemben a HéV-végállomás 1-es peronjához
és a pannónia-telep megállóhoz kerültek ki új padok augusztusban.

Kérdésünkre Barkóczi Dániel ingatlanüzemeltetési osztályvezető el-
mondta, a padokat a korábbi tapasztalatok alapján szándékosan nem
az állomás fedett részére tették, mert a forgalmi ügyeletnél, a tornácos
részen nem szeretnének ott-alvókat, illetve a 2-es peron közötti rész
nem szélvédett, ezért egyelőre ezek alapján helyezték el az utcabúto-
rokat az 1-es peronnál. A továbbiakban is figyelik a lakossági vissza-
jelzéseket, és amennyiben igény lesz rá, a fedett részekre is
elhelyeznek padokat.

A padok kihelyezésével egyidejűleg az állomáson a szemetes edénye-
ket nagyobb űrtartalmúra, a korábbi 30-40 litereseket 60 literesekre
cserélték.

elektromos töltőállomások
Szentendrén
Néhány héttel ezelőtt elkészültek az elektromos töltőállomások a vá-
rosban, így mindhárom helyszínen: a Vasúti villasoron, a Paprikabíró
és Teátrum parkolókban már ingyenesen tölthetik fel az elektromos
autójukat az idelátogatók, illetve a szentendreiek egyaránt.

Forgalmirend-változás, útlezárás
Ideiglenes forgalmirend-változás a XIV. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
Fesztivál ideje alatt! A rendezvény miatt az alábbi szakaszok kerülnek
lezárásra: 2019. augusztus 29-én, csütörtökön 06.00 órától szeptem-
ber 2-án, hétfőn 10:00 óráig a Duna korzó a Péter-Pál utca és Bem
utca között, 2019. augusztus 30-án, pénteken 06.00 órától szeptem-
ber 2-án, hétfőn 06:00 óráig a Városház tér, Fő tér, Alkotmány utca,
Szerb utca, Vujicsics tér, Péter-Pál utca.
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Jelzőlámpás átkelőhely épül
a Mária utcánál
a Szentlászlói úton történő áthaladás biztonságosabbá tétele érde-
kében jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a Mária utcánál.
a 100 millió Ft értékű beruházás során megújul a Mária utcai parkoló
is, illetve több, közlekedést segítő átalakítás is része a projektnek.

Az izbégi iskola előtt, a rendkívül forgalmas Szentlászlói út – Mária
utcai kereszteződés átépítési munkálatai augusztus második felében
kezdődtek. A fejlesztésre – amit a környéken lakók és a szülők régóta
sürgettek – a balesetek elkerülése, a biztonságosabb gyalogos közle-
kedés érdekében van szükség.
A beruházás során a meglévő gyalogátkelőhelyet áthelyezik a Család-
segítő Központ melletti járda közelébe, és jelzőlámpás forgalomirá-
nyítást építenek ki. Az átalakításhoz kapcsolódóan a Mária utcában
magassági korrekciót is végeznek a könnyebb kihajtás érdekében, va-
lamint felújítják a lépcső melletti vízelvezető árkot, ahol további par-
kolóhelyeket alakítanak ki.
Megújul a Mária utca végén lévő nagy parkoló burkolata is, melyre a
fedlapok süllyedése miatt van szükség. átépítésre kerül a patak mel-
lett lévő támfal, illetve egy szakaszon új támfal épül. A Szentlászlói úti
járda mellett korlátot telepítenek. A munkálatok az új KRESZ-táblák ki-
helyezésével és a burkolati jelek felfestésével fejeződnek be.
A kivitelezés ideje alatt – ami legalább három hónapot vesz igénybe–
kérik a gépjárművezetők fokozott figyelmét és türelmét. Az építkezés
alatti ideiglenes forgalomszabályozásról folyamatosan tájékoztatják
a lakosságot.
A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, az éves
költségvetési keretből. A kivitelezés költsége 101,1 millió forint. Kivi-
telező TÉR Generál Kft.

Vis major helyzet 
a Hold utcában
Nemrégiben adtunk hírt a Hold utcai óvoda melletti parkolósáv épí-
téséről az utca autós forgalmának tehermentesítése érdekében. a ki-
vitelezési munkálatok július közepén kezdődtek, és augusztus
közepére tervezték a befejezését. a kivitelező – Horex-Bau Hungary
kft. – tájékoztatása szerint az építkezés során a nyomvonalban lévő
gázvezeték egy korábbi nagy esőzés miatt kimosódott. a kivitelező
és a polgármesteri hivatal is jelentette a vis maior helyzetet a gáz-
szolgáltató felé, hogy helyezzék megfelelő védelembe a vezetéket.

Az előre nem látott körülmény miatt a befejezés várható időpontja
szeptember közepére módosult.
A munkálatok ideje alatt kérjük a gépjárművezetők fokozottabb figyel-
mét és türelmét. A beruházás eredményeként csúcsidőszakban is biz-
tonságosabb lesz az óvoda megközelítése és a parkolás.

Megújult a járda 
a Martinovics utcában
augusztus közepére fejeződött be a Martinovics utcában a járda fel-
újítása a Horex-Bau Hungary kft. kivitelezésben. a beruházást a járda
rossz, balesetveszélyes állapota indokolta. a kivitelezés során elbon-
tották a régi járdaburkolatot és a szegélyeket, majd kockakőből meg-
építették a járdát és kapubeállókat. a vízelvezetést rácsos folyóka
építésével oldották meg.

A felújítást az önkormányzat finanszírozta, az éves költségvetési ke-
retből. A beruházás értéke 4,39 millió Ft volt.

1+1 program, három új, átadott beruházás
2019-ben három helyszínen készült el új beruházás az 1+1 program keretében. az évek óta
népszerű támogatási forma keretében az önkormányzat önerős lakossági fejlesztéseket tá-
mogat. 

A népszerű 1+1 program keretében az elmúlt 4 évben Szentendrén közel 118 millió Ft értékű
beruházás kapott támogatást. Az önkormányzat és a lakosság összefogásával idén három
helyszínen zárult le a kivitelezés. Elkészült az árpád utcában a járdafelújítás, a Nefelejcs utca
hiányzó szakaszán a térkövezés, illetve a Kőris utcában az útfelújítás.
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a Szentendrei közös önkormányzati Hi-
vatal pályázatot hirdet jogi referensi fel-
adatok ellátására. a pályázat
benyújtásának határideje: 2019. szep-
tember 16.

pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
felhasználói szintű MS Office ismeret
jogász végzettség
a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy
a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándé-
kozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a
köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

a jelentkezéshez csatolni kell:

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

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közigazgatási vagy jogi szakvizsga
közbeszerzési referensi vagy közbeszerzési szak-
jogászi végzettség
közbeszerzési gyakorlat
szentendrei vagy kistérségi helyismeret

ellátandó feladatok:

szerződések szerkesztése és felülvizsgálata
képviselő-testületi és bizottsági anyagok szer-
kesztése és véleményezése
jogi tanácsadás
jogi képviselet
okiratszerkesztés

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

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű, próbaidő 6 hónap

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

a pályázat benyújtásának határideje: 
2019. szeptember 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szep-
tember 30.

a munkakör betölthető: 
2019. október 21. napjától

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

álláspályázatIsten éltesse Ilonka nénit!
106 éves lett a legidősebb szentendrei polgár, pásztor Jánosné Iván Ilona, akit a város nevében
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és petricskó Zoltán alpolgármester köszöntött ottho-
nában.

Pásztor Jánosné Iván Ilonát, a legidősebb szentendreit 106. születésnapján köszöntötte csa-
ládja körében Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Petricskó Zoltán alpolgármester.
Ilona néni 1913-ban született Tornalján, és Bánrévén élt 100 éves koráig, amikor egészségi ál-
lapota miatt az itt élő családjához költözött.
A szépkorú hölgynek három fia, hat unokája és tíz dédunokája van, akik közül most is sokan
jelen voltak a hivatalos köszöntésen.
Ilona néni sajnos járni már nem tud, de elméje ragyogó, jó humorral átszőtt történeteket mesélt
a látogatóknak családjáról, életéről. Elmondása szerint nagyon sokat dolgozott életében, többek
között mosónő is volt, illetve a bánrévei TSZ-ben dolgozott.
Az őt körülvevők nagy szeretettel és gonddal ápolják, büszkék, hogy a város legidősebb polgára
az ő családjukban él.

Isten éltesse legidősebb polgártársunkat, Pásztor Jánosné Iván Ilonát!

örömmel jelezzük, hogy immár tizenötödik
félévéhez érkezett a Milton Friedman Egye-
tem és a Szentendrei önkormányzat külön-
leges vállalása, a szentendrei 50+os
szenioroktatás. A http://korkozpont.szent-
endre.hu oldalon az elkövetkezendő napok-
ban részletesen közzétesszük azon
kurzusok listáját, amelyekre az 50 év feletti
szentendrei és környéki lakosok 10.000 fo-
rint/fő tandíj befizetésével jelentkezhetnek.

Augusztus végétől lehet jelentkezni kezdő,
haladó és társalgási angolra, kezdő és 
haladó olaszra és németre, indulnak a tánc-
és mozgáskurzusaink, illetve a nagy sikerű
Geopolitika előadássorozatot is folytatjuk.
Teljesen új programként hirdetjük az
Egészségfejlesztési Irodával közösen az 
Egészségtudatosság kurzusunkat is.
A tanfolyamok a szeptemberi tánc- és moz-
gáskurzusokon kívül mind október közepén
indulnak.
Bővebb információ és egyeztetés a jelentke-
zési időpontokról: 06 30 692 4746 (Dr. Jász-
berényi József)

Tanulni sohasem késő!
Várunk mindenkit, aki 50 év felett is tanulni
szeretne!

ARANyKOR KöZPONT SZENTENDRE

Ősszel folytatódnak a szeniorképzések
Szentendrén
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Szentendre Város 
önkormányzat pályázati 
felhívást tesz közzé 
az önkormányzat 
tulajdonában álló lakás
szociális alapon történő 
bérbeadásáról:

Cím (Szentendre) Szabadkai u. 13.
A. ép. 2. ajtószám

Alapterület 42 m2

Komfortfokozat komfort
Lakás állapota üres
Bérleti díj * minimum 10.521,- Ft/hó

*helyi rendelet alapján jövedelemtől
függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
augusztus 30. 11 óra 00 percig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell be-
nyújtani. Minden szükséges infor-
mációt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Szentendrei Közös önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehető át és 
a szentendre.hu ingatlanportálról
tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre Város 
önkormányzat pályázati 
felhívást tesz közzé 
az önkormányzat 
tulajdonában álló lakás
szociális alapon történő 
bérbeadásáról:

Cím (Szentendre) károly u. 4.
III. em. 10. ajtó

Alapterület 55 m2

Komfortfokozat összkomfort
Lakás állapota lakott
Bérleti díj * minimum 19.683,- Ft/hó

*helyi rendelet alapján jövedelemtől
függően. 

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
augusztus 30. 12 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell be-
nyújtani. Minden szükséges infor-
mációt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Szentendrei Közös önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehető át és 
a szentendre.hu ingatlanportálról
tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre Város 
önkormányzat pályázati 
felhívást tesz közzé 
az önkormányzat 
tulajdonában álló lakás
szociális alapon történő 
bérbeadásáról:

Cím (Szentendre) kálvária u. 24. 
B. ép. II. em. 9. ajtószám

Alapterület 38 m2

Komfortfokozat komfort
Lakás állapota üres
Bérleti díj * minimum 9.519,- Ft/hó

*helyi rendelet alapján jövedelemtől
függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
augusztus 30. 9 óra 00 percig (Vá-
rosház tér 3. I. emelet) kell benyúj-
tani. Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös önkormányzati
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján ve-
hető át, illetve a szentendre.hu in-
gatlanportálról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre Város 
önkormányzat pályázati 
felhívást tesz közzé 
az önkormányzat 
tulajdonában álló lakás
szociális alapon történő 
bérbeadásáról:

Cím (Szentendre) kálvária u. 24.
A. ép. fszt. 2. ajtószám

Alapterület 28 m2

Komfortfokozat komfort
Lakás állapota üres
Bérleti díj * minimum 7.015,- Ft/hó

*helyi rendelet alapján jövedelemtől
függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
augusztus 30. 10 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell be-
nyújtani. Minden szükséges infor-
mációt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Szentendrei Közös önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehető át, illetve 
a szentendre.hu ingatlanportálról
tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

ingatlanpályázat

Nyári szünet után
megújulva nyílik meg 
a város uszodája
a V8 uszoda és Szabadidőközpontban nagy munkák zajlottak idén nyá-
ron. Megújult a wellness-részleg és augusztus 12-28. között az éves
nagy karbantartásra is sor került a V8 uszodában. Wildner Márton igaz-
gatót kérdeztük a felújításokról.

Hogyan újult meg a wellness részleg? Milyen munkák zajlottak itt?
Augusztus 29-én nyitja meg kapuit a felújított V8 Wellness. Egyre többen
tudják, tapasztalják már hogy a V8-ban egy komplex wellness-centrum várja
szentendreieket: szaunacentrum többfajta szaunával, gőzkabin, sóbarlang,
jégbarlang, élményzuhany, merülőmedence, pezsgőmedence, élményme-
dence és masszázs szobák, szakképzett masszőrök.
Mint azt egy korábbi nyilatkozatban is hangsúlyoztam, egyik legfontosabb
célom, hogy a város kiemelt sport- és szabadidős intézményének jó gazd-
ájaként az önkormányzattal karöltve lépésről lépésre javítsunk az uszoda
és a szabadidőközpont infrastruktúráján, szolgáltatásainak színvonalán.
A V8 Wellness részlegének felújítása egy nagy falat ebben az igyekeze-
tünkben, hiszen 10 év után először lehetőség nyílt arra, hogy megújuljon
a környék egyedülálló wellness-centruma.
A V8 Wellness felújítása során korszerűsítjük a wellness medence, a ja-
kuzzi és a zuhanyzók szigetelését, és kicseréljük a wellness teljes padló-
burkolatát. Megújul a medencék burkolata, a zuhanyfülkék szigetelése és
burkolata, járólapfelület, az élményzuhanyzó, mosdók és a jégkamra bur-
kolata, a pihenőrész és a merülőmedence is új burkolatot kap. Sőt, az
uszodatérben található emeleti vendéglelátót is karbantartjuk.

Milyen újdonságok várják ősszel a V8-ban a látogatókat?
Hangsúlyosan bátorítjuk és népszerűsítjük idén a sportolást, a minden-
napi mozgást és az egészséges életvitelt a medencékben és a medencén
kívül is, például a fitness részlegen. Különösen nagy öröm számomra,
hogy idén soha nem látott érdeklődés van a V8 iránt a egyesületek részé-
ről, így ősztől minden eddiginél több gyermek fog vizes sportokra járni.
Mindezt természetesen rendezett, átlátható és kiszámítható körülmények
között. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az egyéni, felnőtt úszóven-
dégeink is kényelmesen sportolhassanak.
A sportolás és az egészséges életmódra való odafigyelés jegyében kerül
sor októberben az Egészségnapra (az EFI-vel és a SZEI-vel közös rende-
zésben), novemberben pedig 10. alkalommal rendezzük meg a város ama-
tőr úszóversenyét, a V8 KUPá-t. Ugyancsak az egészéges életmód
jegyében nyílik meg a V8 üzletsorán az Életerő központ, mely csomago-
lásmentes bio-, vegán- és gluténmentes bolt lesz.

lesznek-e kedvezmények az őszi nyitás kapcsán?
Augusztus 29-én reggel 6 órakor nyitjuk meg a V8 kapuit, a megújult well-
ness megnyitásának örömére augusztus 29-én a vendégek egy pohár
pezsgő kíséretében féláron léphetnek be a wellness-be, a wellness bérle-
teket pedig 20%-os kedvezménnyel válthatják meg. Megéri, sőt, igazán
most éri meg kipróbálni a wellness-részleget.

az uszodai karbantartás milyen munkálatokkal járt?
A Wellness felújításával párhuzamosan zajlott a V8 éves karbantartása.
Augusztus 12-én bő két hétre teljesen bezárt a V8 Uszoda, ekkor végeztük
el azokat a sokszor nem látható gépészeti, technikai feladatokat, melyek
egy kívülálló számára láthatatlanok, de szükségesek a V8 optimális mű-
ködéséhez. Szemmel látható és érzékelhető lesz a vendégek számára az,
hogy  kifestettük a nagymedencét és a tanmedence vályúját, újraszilóztuk
a medencék körüli kövezetet, kifestettük a konferenciatermeket, öltözőket,
karbantartottuk a lelátókat, elvégeztük a szükséges kisebb-nagyobb javí-
tásokat és az általános nagytakarítást. A nagyobb falat az ilyen karbantar-
tásoknál mindig az, ami láthatatlan a szemnek. Ilyen például a gépészeti
takarítás, a kiegyenlítő tartályt kitakarítása és a légcsatorna tisztítása. A
nyitásra a legnagyobb feladatokkal és a legtöbb apróbb munkával is elké-
szülünk, szeptember közepére minden kitűzött feladatot elvégzünk. 
Augusztus 29-én nyitjuk meg a V8 kapuit újra, abban a reményben, hogy
egy ragyogóan tiszta, higiénikus, tisztavizű uszodával, szép, megújult well-
ness-szel fogadhatjuk régi és új vendégeinket – ígértem az előző beszél-
getésünkkor, és ez így is lesz.

Bölcsődei felújítás
Múlt hónapban adtunk hírt arról,
hogy városunk több közintéz-
ményében is felújítási-karban-
tartási munkálatok történtek
idén nyáron. A püspökmajori Vá-
rosi bölcsődében nemrégiben
elkészült a két csoport által
használt fürdőhelyiség teljes
felújítása. A szépen kivitelezett
munkát a Városi Szolgáltató
szakemberei végezték.
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Fitneszparkok Szentendrén
pap-sziget

a pap-szigeti híd melletti kutyafuttatónál a
napokban elkezdődött egy új fitneszpark épí-
tése, a kivitelezés a tervek szerint augusztus
31-ig befejeződik. a parkban hét fitneszesz-
közt telepítenek eséscsillapító  gumiburko-
lattal, illetve elhelyeznek két padot és egy
kerékpártárolót is a területen. a pap-szigeti
városrészben, a Sellő utcában tavaly létesült
egy játszótér a gyerekeknek, idén pedig a fel-
nőttek részére épül a fitneszpark, a lakossági
kérések, igények alapján. a projekt önkor-
mányzati forrásból valósul meg, a költsége
6.7 millió Ft. kivitelező a Happy Jump Bt.

A kültéri fitneszparkok hazánkban is egyre
népszerűbbek, mert az eszközök minden kor-
osztály igényeinek megfelelnek, a rendszere-
sen sportolóktól a nyugdíjasokig mindenki
megtalálja az edzettségi szintjének megfele-
lőt. Városunkban az első fitneszpark 2014-
ben épült, a Püspökmajor-lakótelepi Károly
utcában. 2015-ben épült meg a családbarát
pihenőhely a Czóbel parkban, ahol a fejlesztés
részeként kültéri street workout eszközöket
telepítettek. 2019. augsztusban a SZEI Egész-
ségfejlesztési Iroda pályázati támogatásából
a Postás strand területén épült hat elemből
álló fitneszpark a teniszpálya és a volt kaszinó
közötti területen. Szintén idén ősszel a Szent-
endre és Vidéke Praxisközösség pályázati tá-
mogatásából a Füzesparkban épül öt, illetve a
Pannónia telepen, az Ericsson játszótéren egy
kültéri eszközből álló fitneszpark.

Füzespark

Szeptemberben kezdődik meg a Füzespark-
ban, a játszótér melletti zöld területen egy új
fitneszpark telepítése a Szentendre és 
Vidéke praxisközösség pályázati forrásával.

Kedves füzesparki lakók, háziorvosi körzetem
páciensei! 

Mint bizonyára tudják, elnyertük és 2019. ja-
nuár elsejétől zajlik „Az alapellátás és nép-
egészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése”
című  VEKOP  7.2.3.-17 -2017-00005 azonosí-
tószámú pályázat” megvalósítása.
Elkötelezettek vagyunk az egészséges em-
berek preventív életmódjának támogatásában,
hogy minél későbbre tolódjanak az esetleges
megbetegedések az életkor során. Kollégáim-
mal, a Szentendre és Vidéke Praxisközösség
orvosaival egészségi állapotfelméréseket vég-
zünk, majd a felmerülő rizikótényezőknek meg-
felelően személyre szabottan ajánlunk a
táplálkozás, mozgás, mentális állapot terén
tennivalókat. Úgy tűnik, elsősorban a mozgás-
szegény életmód megváltoztatása hozza a leg-
gyorsabb változást, ezért kapacitálnánk kedv
és szabadidő függvényében Önöket a jó leve-
gőn való mindennapos mozgásra.
Az előzetes igényeket figyelembe véve tervez-
tük a költségvetésbe a kültéri fitneszpark esz-

közeit. Egyeztettünk az Önkormányzattal,
Zakar Ágnes képviselővel, a lakóközösségi
képviselővel, így a park létrehozása mindenki
közös egyetértésével megvalósulhat. A felnőtt
lakosság számára 5 darab eszköz (vállkerék,
evezőpad, lépcsőztető/lépegető, hátmasszí-
rozó, lábizom erősítő) kerül telepítésre szep-
tember hó folyamán a Füzespark utcába, a
játszótér melletti zöld területre.
Tájékoztatást fognak kapni a megnyitóról is,
ahol gyógytornász kolléganőink bemutatják a
gépek használatát.
Reméljük, örömmel fogadják kezdeményezé-
sünket, és igazán hasznos prevenciós módot
tudtunk nyújtani egészségük megőrzése érde-
kében.

DR. HASITZ áGNES
ÉS A SZENTENDRE ÉS VIDÉKE PRAXISKöZöSSÉG

ORVOSAI

postás strand

a postás strandon kétmillió forint értékben
fitneszparkot létesített a SZeI, melyet az
egészségfejlesztési Iroda uniós pályázati for-
rása tett lehetővé. a Szentendrei Szakrendelő
mellett működő egészségfejlesztési Iroda az
egészség megőrzése, a betegségek megelő-
zése érdekében a járás számos rendezvényén

szervez sikeres programokat. ennek része-
ként kértek lehetőséget a postás strandon
egy fitneszpark létesítésére, melynek öröm-
mel biztosított helyet a város vezetése.

Az elkészült park a nap 24 órájában lehetősé-
get biztosít a 14 év feletti korosztály kondí-
ciójának, egészségének megőrzésére. Az
Egészségfejlesztési Iroda beruházásában 
6 eszközt – elliptikus sétálót, lábizom erősítőt,
„légbenjárót”, „szörföt”, mellizom erősítőt és
evezőpadot – helyeztek el az új kerékpáros pi-
henőnél. Az eszközöknél a tereprendezés
még hátra van, a megnyitó várhatóan szep-
tember elején lesz.
Az EFI programjairól itt tájékozódhat:
http://efi.szentendre.hu/

A Postás strandon fitneszparkot létesített a
Szentendre Egészségügyi Intézményei, melyet
az Egészségfejlesztési Iroda létrehozására kiírt
VEKOP 7.2.2.17 számú uniós pályázat forrása
tett lehetővé. Összesen hat fitnesz eszközt he-
lyeztünk el a  teniszpálya mögötti területen. 
Reméljük, a lakosság olyan örömmel fogja
használni, amilyen örömmel mi létesítettük!

DR. PáZMáNy ANNAMáRIA
INTÉZMÉNyVEZETŐ
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a kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat alkalmából mutatkoz-
tak be szentendrei művészek egy reprezentatív kiállításon a kolozs-
vári Művészeti Múzeum Bánffy palota termeiben. a kiállítás
augusztus 16-án nyílt meg, a megnyitón beszédet mondott gyürk do-
rottya kulturális alpolgármester és Szakács Imre festőművész. a tár-
lat szeptember 12-ig látogatható.

Az alábbiakban Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester megnyitó-
beszédéből idézünk.

– Nagy öröm számomra, hogy a Kolozsvári Magyar Napok keretében
meghívást kaptunk és a kortárs szentendrei művészet egy szeletét be-
mutathatjuk önöknek.
„Szentendre nélkül nincs modern magyar festészet” – mondta Németh
Lajos professzor. Több hangsúlyosan erős korszaka is volt a szentend-
rei képzőművészetnek, amikor Szentendrére az ország kiemelt képző-
művészeti központjaként tekintettek. Ilyen volt a korai szentendrei
piktúra, amikor 1929-ben, nyolc Nagybányát megjárt festő megalapí-
totta a Szentendrei Festők Társaságát. 
A szentendrei festészet második nagy korszaka az ún. Európai Iskola,
melynek vezető művészei valamennyien szentendrei kötődésűek vol-
tak – Anna Margit, ámos Imre, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Korniss
Dezső, Vajda Lajos, Szántó Piroska. Az Európai Iskola leglényegesebb
művészi cselekedete a szentendrei program folytatása volt, melynek
kapcsán a bartóki zenei metódus képzőművészeti megfelelését keres-
ték. Az 50-es évek beszűkült kultúrpolitikája aztán véget vetett az Eu-
rópai iskolának.
A szentendrei festészet harmadik nagy korszaka akkor kezdődött, ami-
kor a 70-es években efZámbó István vezetésével megalakult a Vajda
Lajos Stúdió. Egy határozott, fiatal művésznemzedék lépett színre, akik
fittyet hánytak a kommunista diktatúra szabta korlátokra. Az autodi-
dakta létformából fakadó szabadságközpontúság, merész spontanei-
tással párosuló rögtönzési kedv, játékosság, szókimondás, műfaji
szabadság jellemezte ezt a kiemelkedő korszakát a szentendrei mű-
vészetnek. 
Ez a képzőművészeti hagyomány és az aktív kortárs képzőművészeti
alkotó tevékenység az, ami Szentendrét kiemelt képzőművészeti köz-
ponttá teszi.
Kolozsvár és Szentendre két erős kortárs képzőművészeti központ
Közép-Európában.
Kolozsvár az elmúlt 30 év alatt, nemzetközi színtéren számon tartott,
kiemelkedő művészeti bázissá vált, a vizuális művészetek központja-
ként híresült el. Kolozsvárnak Képzőművészeti Egyeteme is van, gaz-
dag hagyományai és nagyon tehetséges fiatal művészei. Olyan
nemzetközi sikerekkel, amikről más kelet-közép-európai alkotók csak
álmodnak. 

„Olyan generációt akarunk nevelni, amelynek mondanivalója lesz a
világ számára” – fogalmazott dr. Florin Ștefan, a Kolozsvári Egyetem
professzora. Az a Florin Stefan, akinek jelenleg a Szentendrei Art Ca-
pital Képzőművészeti Fesztivál keretében önálló kiállítása van. 
Idén negyedik alkalommal rendezzük városunkban Kelet-Közép-Európa
legnagyobb képzőművészeti fesztiválját, és eddig minden évben sze-
repeltek kolozsvári művészek a nemzetközi kiállítási programban.
Ionel Mihai (Jonél Mihály), a Kolozsvári Képzőművészeti és Design
Egyetem hallgatójának szobrai voltak láthatóak a Barcsay Múzeum
kertjében 2018-ban. Ugyanebben az évben Berszán Zsolt készített
helyspecifikus szobrokat a Kmetty Múzeum kertjébe. 2016-ban az
Ecsetgyárhoz kapcsolódó 13 művész szerepelt a Majdnem tárgyak
című tárlaton a Vajda Múzeumban.
Ebből a felsorolásból is látszik, hogy nem újkeletűek a két művészvá-
ros kapcsolatai. Szentendre vigyázó szemeit Kolozsvárra veti és vi-
szont. Ennek a gyümölcsöző együttműködésnek az eredménye a mai
kiállítás is. 
Köszönöm mindenkinek a meghívást. A mostani kiállításon, itt a Bánffy
Palotában 12 képzőművész reprezentálja a szentendrei kortárs képző-
művészetet. Ezek a művészek az idősebb generációhoz tartoznak,
mind ismert és elismert művészek, sokan közülük rangos művészeti
díjak birtokosai. Fogadják szeretettel a kiállítást!

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 alkotásai szeptember
12-ig tekinthetőek meg a Kolozsvári Bánffy Palota emeleti kiállítási ter-
meiben. A kiállítás kurátora: Szakács Imre és Iakob Attila.

Szentendrei művészek a kolozsvári Magyar Napokon
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a muzeológiai szakma egyik legfontosabb
díját vehette át dr. Sári Zsolt, a Skanzen álta-
lános főigazgató-helyettese. a díjat augusz-
tus 16-án adták át.

A Móra Ferenc-díj azoknak a muzeológusok-
nak adományozható állami kitüntetés, akik
szakterületükön kimagasló szakmai életutat
tettek meg. Tevékenységükkel, kezdeménye-
zésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését
és változását jelentős mértékben befolyásoló
eredményt értek el, a muzeális intézmények-
ben folyó szakmai és szervezeti munka 
előrehaladását és sikerét meghatározó kezde-
ményezés irányítói, vagy a muzeális intéz-
mények társadalmi beágyazottsága és társa-
dalmi hasznosítása terén meghatározó ered-
ményt érnek el.
Sári Zsolt 2001 óta a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum muzeológusa, tudományos titkára, tu-
dományos és ismeretátadási igazgatója,
jelenleg főigazgató-helyettese. Munkássága
során nemcsak számos kiállítás kurátora volt,
hanem olyan nemzetközi kutatási prog-
ramokba kapcsolta be az intézményt, ame-
lyekkel a múzeum szakmai reputációja növe-
kedett. Négy tematikus év szakmai vezetője,
muzeológusa, a megvalósító stáb irányítója
volt. Nemzetközi múzeumi és egyéb szakmai
egyesületek tagja, a Pulszky Társaság – Ma-

gyar Múzeumi Egyesület főtitkára több éven
keresztül. Munkásságának köszönhetően a
magyarországi skanzenológia módszertaná-
ban új irányok honosodtak meg.
Szakmai életét a Debreceni Egyetem politoló-
gia-néprajz szakán kezdte. 1997 és 2000 
között a szolnoki Damjanich Múzeum muzeo-
lógusa volt, 2001-ben kezdte pályafutását a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Már muze-
ológusi pályája első éveiben komoly néprajzi,
antropológiai anyagokat, tárgyegyütteseket
gyűjtött az intézmény számára. Tudományos
kutatási érdeklődése a népi vallásosság, a
táplálkozáskultúra után a 20-21. századi élet-
módváltozások körére irányult. Az ezredfordu-
lón annak a szakmai stábnak a tagja, majd
később vezetője, akik megfogalmazták a
Skanzen tudományos koncepciójának térbeli,
időbeli és tematikai bővítésének módszerta-
nát. Ehhez kapcsolódóan az Országos T
udományos Kutatási Alapprogram által finan-
szírozott országos vizsgálatok vezető kuta-
tója volt. Mindezek keretében a szabadtéri
múzeum 20. századi épületegyüttes koncep-
ciójának elkészítője, felelős muzeológusa.
A szakma kortárs működése, jövőbeli fenntar-
tása miatt munkásságának alapgondolata az
alkalmazott tudomány, amelynek alapja az is-
meretek minél szélesebb körű átadása hiteles
eszközök segítségével. Ez mutatkozott és

mutatkozik meg jelenleg is kiállításaiban. Ku-
rátori munkásságából kiemelkedik a 2009-es
„Save Our Sources! Mentsétek meg forrásain-
kat!”, a 2012-ben megrendezett „A vasút fény-
kora – A vidék modernizációja”, a 2013-as
„Típusbútor – A falusi lakáskultúra 1945-1980
között”, a Búcsú a parasztságtól, a 2014-es „A
bárányok nem hallgatnak”, valamint a 2018-
as „Hé’67! – A világ, amelyben a múzeum szü-
letett” című tárlatai. Mindegyik kimagasló
nemzetközi kutatásokra alapozott, interaktív,
a 21. századi látogatói igényekhez igazodó
munka.
A kétezres évek közepétől folyamatosan a
nemzetközi múzeumi élet aktív tagja. 2006-
tól 2009-ig a CULT-RURAL Promotion of a Cul-
tural Area Common to European Rural
Communities európai uniós kutatási program
nemzeti vezetője, 2013-ban az ökoskanzen
KEOP beruházás projektmendezsere, 2010-
2014 között a CANEPAL: The European Heri-
tage of Sheep farming and pastoral life
program nemzetközi projektvezetője. Emellett
aktív résztvevője volt a Skanzen Dél-Dunántúl,
Felföldi-mezőváros és Észak-magyarországi
falu tájegységeit létrehozó kurátori stábjának.
Jelenleg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum má-
sodik embereként felel az országos múzeum
szakmai munkájáért.

Móra FereNC-dÍJat kapott a SkaNZeN
FŐIgaZgató-HelyetteSe



VÁROS XXXIII. évf. | 16. szám14

Szeretem Szentendrét kiállítás
a Szentendrei Városháza galéria tisztelettel meghívja önt és ked-
ves családját a 2019. augusztus 30-án pénteken 18 órakor kezdődő
Szeretem Szentendrét Fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára!

A kiállítást megnyitja: Verseghi-Nagy Miklós polgármester

A városi honlapon a Szeretem Szentendrét galériában szentendreiek
fotói között lapozgathatunk, és olvashatjuk, ők miért szeretik váro-
sunkat.  A július 31-ig feltöltött fotókból készült albumra szavazhat-
tak a város FB-oldalán a szentendreiek.  A szakmai zsűri által
legjobbnak ítélt 30 és a közönség által kiválasztott 5 legnépszerűbb
fotóból kiállítást rendezünk.

A megnyitón az 5 legjobb szakmai díjazott és az 5 legnépszerűbb
közönségdíjas veszi át Szentendre város ajándékát, egy-egy 

gasztronómiai, kulturális és sportkuponokkal teli „Városi Élménycso-
magot”. Várunk mindenkit szeretettel!

Helyszín: Városház Galéria (Városház tér 3.)

A fotók megtekinthetőek a Városháza nyitvatartási idejében 2019.
szeptember 13-ig. 

Szeretem Szentendrét az Instán is!
Keresd a Szeretem Szentendrét instakeretét a Szentendre Éjjel-Nap-
pal Nyitva fesztiválon augusztus 30-szeptember 1. között, és szel-
fizz! A leggyorsabbak Szeretem Szentendrét karkötőt kapnak
ajándékba!

https://szentendre.hu/szeretemszentendret

gyermekes családoknak szóló tematikus al-
oldal indult a város hivatalos honlapján gye-
rekoldal címmel, hasznos oktatás-,

egészségügyi és szabadidős információk-
kal, programokkal, tippekkel. az oldal folya-
matosan frissül aktuális információkkal.

A szentendre.hu-n a Városinfó menüpont
alatt új tematikus aloldal készült gyerekek,
gyermekes családok számára az őket érintő,
számukra fontos információkkal.

A Gyerekoldal folyamatosan frissülő online
tudástár, ahol a gyermekjogtól a helytörté-
neti információkig, az egészségügyi, okta-
tási, sport és szabadidős témák mellett
megtalálható a játszóterek leírása, tehetség-
gondozással, ösztöndíjakkal és pályázati le-
hetőségekkel kapcsolatos információk, de a
nyári tábook gyűjteménye és a környezetvé-
delemmel vagy a hitélettel kapcsolatos tájé-
koztató is.
A Gyerekoldal folyamatosan bővül aktuális
információkkal, az önkormányzat várja az öt-
leteket arról, mivel bővítsük még a szentend-
rei családok aloldalát.

https://szentendre.hu/varosinfo/gyerekol-
dal/

gyerekoldal a városi honlapon
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WertHeIM – SZeNteNdre: 
30 éVeS a teStVérVároSI kapCSolat
Harmincadik évébe lép Wertheim és Szentendre testvérvárosi kapcsolata. ez alkalomból látta vendégül Szentendre a wertheimi küldöttséget,
hogy a szerződést az évfordulón megerősítsék. a vendégek a nemzeti ünnepre is Magyarországon maradtak.

Wertheim és Szentendre három évtizedes testvérvárosi kapcsolatot
ápol. Ez alkalomból érkezett Szentendrére a német város küldöttsége
és más testvérvárosok képviselői is. Wertheim küldöttségét Markus
Herrera Torrez főpolgármester vezette, de eljött Stefan Gläser akkori
főpolgármester is, aki harminc éve a testvérvárosi szerződést a német
fél részéről aláírta.

A testvérvárosok küldöttségét, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete
tagjait és a megjelenteket augusztus 19-én gálaműsorral fogadta a
város. A rendezvény háziasszonya Kóbor Edit protokollfőnök volt, a
német felszólalók beszédeit Csigéné Várnai Judit, a Móricz Zsigmond
Gimnázium nyugdíjba vonult német tanárnője tolmácsolta.

A Városházán tartott fogadáson elsőként városunk ifjú tehetsége, Laár
Janka lépett fel, aki számos nemzetközi versenyt nyert már. Mozart C
dúr Andantéját játszotta fuvolán, zongorán kísérte Forrai Judit, a Vuji-
csics Tihamér Zeneiskola zongoratanára.

A vendégeket ezután Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte.
Beszédében kiemelte: több szempontból is izgalmas a 30. évforduló,
az 1989-es év.  „Ebben az évben nyitottuk meg Sopronnál a határt, ahol
a kelet-német polgárok szabadon átmehettek Ausztriába az ún. Pán-
Európai Pikniken. Ezt a nyitást azóta is fontos mérföldkőként kezelik
a két nép kapcsolatában, hisz egy fizikai kapunyitás mögött egy igazi
politikai nyitás lehetősége is rejlett.”  Verseghi-Nagy Miklós felidézte,
hogy a Wertheimmel kialakított kapcsolat a csobánkai születésű, is-
koláit Szentendrén végző Hans Hermann-nak köszönhető, ő volt az öt-
letgazda, és a kezdetektől aktív támogatója, kezdeményezője a közös
programoknak. „Tudjuk, a testvérvárosi eszme a II. világháború után
született, elsődleges célja a béketeremtés, a különböző népek köze-
lebb kerülése volt. Nálunk Magyarországon, a kommunista rezsim alatt
pedig utazási lehetőséget is jelentett a testvérvárosi kapcsolat. Ma
már szabadon utazunk, az Európai Unió tagjaként gyakorlatilag egy
család tagjai vagyunk, könnyebb a helyzet. Ugyanakkor, mindannyian
tudjuk saját tapasztalatból is, hogy a családi kötelékek is csak akkor
maradnak erősek, ha törődünk velük.” Szentendre polgármestere végül
Richard Bach amerikai író szavait idézte „A kötelék, mely igaz családod
összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne
lelt öröm. Mi most egy nagy család tagjaiként vagyunk jelen, és hi-
szem, a legfontosabb üzenet valóban ez: az egymás iránti tisztelet és
a benne lelt öröm. Kívánom, hogy az együttműködésünket ez hatá-
rozza meg a jövőben is!”
A polgármesteri köszöntő után a gálaműsorban Szentendre ifjú tehet-
ségét egy felnőtt tehetség követte, Bojta Zsuzsanna operaénekes, aki

Carlos Guastavino: La
Rosa y el sauce című ar-
gentin dalt, illetve Bizet:
Carmen: Habanera című
áriáját adta elő, zongorán
kísérte Thiago Bertoldi.

Ezután Markus Herrera
Torrez köszöntötte a meg-
jelenteket. A wertheimi fő-
polgármester beszédét az
1000 éves magyar történe-
lem méltatásával kezdte,
majd áttért a 30 éves test-
vérvárosi kapcsolat múlt-
jára, jelenére és jövőjére.
Beszédében kitért az 
európai szellemiségre, a
hagyományosan jó ma-
gyar-német kapcsolatokra.
Érdekes párhuzamként ő is
említette az 1989-es ese-
ményeket, melyeknek szin-
tén 30. évfordulóját ünnepli
a két ország.
Szót kért még Stefan Gläser, az egykori főpolgármester is, aki kezde-
ményezője, támogatója és aktív szereplője volt a kapcsolatoknak éve-
kig. Érdekesség, hogy Gläser professzor az 50. születésnapján
pénzgyűjtést szervezett, és az akkor összegyűlt 53.500 márkát, min-
tegy 5,5 millió forintot a MűvészetMalom felújítására adományozta.
Az egykori német polgármester beszéde után Jolanda Willemse, a
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesület elnöke köszönte
meg a közös munkát Lucy Webernek, a német egyesület elnökének.
A köszöntők után a jubileumi oklevelek ünnepélyes aláírása követke-
zett, mellyel a három évtizede kötött testvérvárosi szerződést erősí-
tették meg. Wertheim részéről Marcus Herrera Torrez főpolgármester,
Szentendre képviseletében Verseghi-Nagy Miklós polgármester látta
el kézjegyével a díszoklevelet.

Az ünnepi rendezvényt a Dunazug Együttes fergeteges műsora zárta,
a nemzetközi dallamokat követően igazi magyar népzenével, tánccal.

A testvérvárosi küldöttség Budapestre is ellátogatott, megtekintették
a Parlamentet és városnézésén vettek részt 19-én. A vendégek au-
gusztus 20-ra is Magyarországon maradtak, hogy vendéglátóikkal ün-
nepeljék a magyar államalapítás ünnepét. 20-án Szentendrével
ismerkedtek Csokonay Nóra idegenvezetésével. A Czóbel Múzeumban
a kurátor Barki Gergő vezette őket körbe, a vendégek ezután a Művé-
szetMalomban is megfordultak, ahol tábla emlékeztet Stefan Gläser
nagylelkű adományára.

A szerződéseket anno két helyen is aláírták: 1989-ben Wertheimben
dr. Szini István és Stefan Gläser, majd 1990-ben Szentendrén Krajcso-
vits Istvánné és Stefan Gläser. A testvérvárosi megállapodásban mind-
két város elkötelezte magát a közös történelmi, kulturális és gazdasági
értékek alapján az együttműködésre, cserekapcsolatok teremtésére.
2019. augusztus 19-én, Szentendre és Wertheim testvérvárosi kapcso-
latának 30. éves évfordulóján Verseghi-Nagy Miklós polgármester és
Markus Herrera Torrez főpolgármester aláírásukkal újították meg a
testvérvárosi szerződést.

A megújított kapcsolatok és az együttműködés első friss lépése egy
Wertheimben rendezett Czóbel kiállítás lehet, amelyről a vendégek
egyeztettek a Czóbel Múzeumban tett látogatás után.

Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere és
Markus Herrera Torrez, Wertheim főpolgármestere 
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Idén még nagyobb, még színesebb programkínálattal várják a látoga-
tókat az év „leg-szentendreibb” eseményén: a mediterrán város
immár 14 éve, hagyományosan augusztus utolsó hétvégéjén a Szent-
endre 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 gumika-

csa-verseny, minden este fényfestés, két színpadon számtalan kon-
cert – Bagossy Brothers Company, Soulwave, ocho Macho, Ferenczi
györgy és a rackák –, performanszok, kiállítások, workshopok, gye-
rekprogramok.

programok: 
Honlap - https://szentendreejjelnappalnyitva.hu/
FB - szentendreejjelnappalnyitva

xIV. Szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztivál
2019. auguSZtuS 30.- SZepteMBer 1. SZeNteNdre BelVároSáBaN

kortárS találkoZáSok

artkert
összművészeti fesztivál

2019. augusztus 30 – szeptember 1.
Szentendre, Bogdányi u. 51.

Blahalouisiana, Bereményi géza és Másik János
közös estje, Mörk és a Carson Coma a Szent-
endrei régi Művésztelep kertjében.

Találkozz a Szentendrei Régi Művésztelep művé-
szeivel, és kukkants be műtermeikbe, ahol a mű-
vészekkel is beszélgethetsz!
aknay János, Baksai József, Bánföldi Zoltán,
Bereznai péter, Buhály József, Csáki róbert,
knyihár amarilla, krizbai Sándor és Nagy Bar-
bara várja az érdeklődőket!

PROGRAM

kertmozi | Nyitott műtermek | Művészeti séta |
közös alkotás
egész napos művészeti workshopok | Műgyűjtés
másként | Színház

Nem tudod, hogy milyen egy művésztelep, de
szívesen megnéznéd? Régóta szeretnéd megis-
merni a szentendrei festőművészeti hagyományo-
kat, vagy éppen kipróbálni magadat festőként? A
nyár utolsó hétvégéjén a fűben ücsörögve hallgat-
nád meg Mörköt, vagy éppen a színpad előtt tap-
solva a Blahaluisianát? Gyere el az ArtKert
összművészeti fesztiválra, ahol koncertek, iroda-
lom, közös festés vár téged! Megismerheted az al-
kotóházainkat, igazi festőművésszé válhatsz,
együtt kereshetjük Szent-endre kincseit, és még a
Cigány magyar című színházi előadást is megnéz-
heted a MANK Galériában.

Második alkalommal szervezi meg az ArtKert
összművészeti fesztivált a Szentendrei Régi Mű-
vésztelepen és a MANK Galériában a Magyar Al-
kotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Az
alkotóművészet támogatója 2019. augusztus 30.
és szeptember 1. között ismét kinyitja kapuit, és

három napon át igazi kortárs találkozások várnak
mindenkit: izgalmas programokkal, köztük
könnyűzenei koncertekkel készül a MANK.

Három kiállítás várja majd az érdeklődőket a
fesztiválon: a kortárs magyar fotográfiában kö-
szön vissza a mozgásművészet a MANK Galéri-
ában a TáncKépek című tárlat, amelyet Eifert
János fotóművész rendez meg, miközben a ga-
léria mögött, a Szentendrei Régi Művésztelepen
a Szobrok a kertben című kiállításon tizenegy ki-
váló kortárs szobrászművész alkotása tekinthető
meg. Az idén először, de hagyományteremtő
szándékkal megrendezett nyári szobrászati tárlat
a természet és a kultúra szerves egyesítését
tűzte ki céljául. Ideiglenes kiállítást nyit a Mű-
vésztelep Jeges Ernő Műtermében a Cseh Tamás
Archívum is, hiszen fotókból, grafikákból, plaká-
tokból készült válogatással, valamint archív fel-
vételekkel idézi meg az énekest.

Az esti programok között könnyűzenei koncerte-
ket találunk: fellép augusztus 31-én a Carson
Coma és Mörk mellett a Blahalouisiana: a 2012
nyarán alakult zenekarnak már a Sziget és a
VOLT, fesztiválok fellépőinek sorában is kiemelt
helyük van. Ráadásul a zenekar nemcsak határon
innen, hanem külföldön is szerencsét próbált
már: koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában,
Szlovákiában, Csehországban, de a Tallin Music
Week-en és Hágában is bemutatkoztak. Szep-
tember 1-jén Keresztben jégesőcímmel Beremé-
nyi Géza és Másik János estje Cseh Tamást idézi
meg. Az egykori alkotótársak egy igazán külön-
leges műsorral állnak színpadra, ami több lesz
mint egy Cseh Tamás-est: az író-költő készülő
életrajzi regényéből olvas fel részleteket, a zene-
szerző-énekes Cseh Tamás- és Másik János-da-
lokat játszik.

Az augusztus 31-i és szeptember 1-jei művészeti
séta keretében, a Fő téren található ÚjMűhely Ga-
lériából indulva bemutatjuk Szentendre azon kul-
tikus helyszíneit, melyek híres festmények
kompozícióit ihlették. A várostörténeti érdekes-
ségek mellett az egykor itt élő és alkotó művé-
szek alakjait is megidézzük. Szó lesz a
Ferenczy-család Szentendréhez fűződő viszo-
nyáról, és olyan művészházaspárokról, mint
Vajda Lajos és Júlia, vagy Anna Margit és ámos
Imre, akik együtt koptatták a macskaköves utcá-
kat. A program csúcspontja pedig a Régi Mű-
vésztelep felkeresése, ahol műteremlátogatás
keretében személyesen is megismerhetjük az ott
alkotó festőművészeket.

Zenés irodalmi rendezvényen hozza közelebb az
írók világát a MANK szeptember 1-jén, amikor
három költő, író vall a kerthez, illetve saját belső
kertjükhöz fűződő kapcsolatáról. A beszélgetés
során az alkotók felolvasnak verseikből, prózáik-
ból is, az estet pedig hangzó, megzenésített ver-

sek teszik teljessé Farkas Wellmann Éva költő, a
Bárka online szerkesztője, Novák Zsüliett író és
Király Farkas költő, író, az Irodalmi Jelen szer-
kesztője társaságában, Mirtse Zsuzsa művészeti
tanácsadó vezetésével.

A színes programkínálat mellett művészeti
workshopok várják az érdeklődőket: Knyihár
Amarillával, a Szentendrei Régi Művésztelep fes-
tőművészével tanulhatunk meg például festeni.
A további foglalkozásokon a fotózás archaikus
technikáit figyelhetjük meg, és készíthetünk ma-
gunkról is üveglapra készült fotót, újrahasznosí-
tott anyagokból alkothatunk izgalmas ékszereket
magunknak, vagy készíthetjük el közösen a fesz-
tivál óriásmontázsát.

A fesztivál keretében Szentendrére érkezik a 
Művészetek Völgyében nagy sikernek örvendett
Műgyűjtés másként program, amely keretében
Fedezd fel Szentendre kincseit! címmel a 
Ferenczy Múzeumi Centrummal közösen 
szentendrei kincskeresésre indulhatunk. A 
családi kalandjátékban értékes ajándékokért
szállhatunk versenybe, miközben négy szentend-
rei múzeumot látogathatunk végig: az ÚjMűhely
Galériát (Fő tér 20.), a Vajda Múzeumot (Hunyadi
utca 1.), a MűvészetMalmot (Bogdányi utca 32.)
és a Szentendrei Régi Művésztelepet (Bogdányi
utca 51.).

Színházi előadás is várja a látogatókat: Horváth
Kristóf „Színész Bob” és társulata Cigány magyar
című előadását tekinthetik meg az érdeklődők. A
Csapatépítő színházi tréning magyar állampolgá-
roknak alcímet viselő előadás sikeres hazai be-
mutatót és több berlini előadást követően a
szentendrei MANK Galériába érkezik. A fiatal
roma művészekből álló, hat éve alakult csoport
tagjai a társadalom egészét megszólító rap- és
slamszövegek, fórumszínházi előadások és hát-
rányos helyzetű gyerekekkel való közös alkotá-
sok után ezúttal saját emlékeiket dolgozzák fel
egy előadásban. Az előadás, ahogy a program
workshopjai, foglalkozásai is ingyenesek, de re-
gisztrációhoz kötöttek a kozonseg@alkotomuve-
szet.hu emailcímen. A program az Úton van a
Cziffra Központ programsorozat keretében való-
sul meg.

A koncertek mellett a MANK keretiben működő
Hangfoglaló Program hozza el Horváth Gergő 
rádiós műsorvezető Lemezjátszó Classic című
műsorát a Fő téren található ÚjMűhely Galériába.
Az évek óta futó Lemezjátszó estek hazai 
könnyűzene öröksége előtt tisztelgő új sorozata
indul útjára a programmal.

Az ArtKert összművészeti fesztivál a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával, a Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva program keretében valósul
meg.
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artudvar-ajánló

BarCSay-udVar
Dumtsa Jenő u. 10.
Férőhely: 130 fő
augusztus 30. péntek ingyenes
18:00 Kecskés Együttes koncertje
Házigazda: Kecskés András
A szentendrei dalmátok zenei hagyatéka
20:30 pecha kucha Szentendre 4.0 1500 Ft
Házigazda: Pelle Csilla, az Édeni Édességek tu-
lajdonosa
Szentendre elképesztő tárháza ismert-ismeret-
len ember-kagylóknak, akik most megmutatják
igazgyöngyeiket.
10 szentendrei előadó, 10 lényegre törő, pörgős
előadás, 10 villanás a világ és Szentendre cso-
dálatos gazdagságából! A Pecha Kucha szigorú
szabályai szerint egy előadó 20 képet vetíthet,
egyenként 20 másodpercig, és mesél arról, amit
látunk 6 perc 40 másodpercig.
augusztus 31. szombat ingyenes gyerek
Meseudvar
Házigazda: Solymosi Heléna
11:00 Csernik Szende: „a mese ölelésében” szé-
kely népmesék
12:00 Horti Zoltán mesemondó előadása a gö-
römbő kompániával
Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese
13:15 Szigethy Ildikó mesél székely népmeséket
14:45 Vadász Bence olvas verses kötetéből a
Nagyon állatból, kicsiknek és nagyoknak
,,mert titkon ezek a gyerekversek azért felnőttek-
nek is szólnak“.
15:45 Szabó István olvas klasszikus mesékből
mint például A három kiscica
Házigazda: Klötz Ildikó
20:30 Filmvetítést megelőző beszélgetés
Vasvári Csaba a Szentendrei Teátrum igazgatója
beszélget a filmről Martos Gábor
műkereskedelmi szakíróval. Könyvárusítás.
21:00 Filmvetítés: Senki többet 1000 Ft
amerikai dokumentumfilm (98’)(12)
Rendező: Nathaniel Kahn
A műtárgypiac legmagasabb köreibe röpít el a
film.
szeptember 1. vasárnap 19:00 2000 Ft
Házigazdák: drMáriás – Fábry Sándor
etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára
Fábry Sándor figyelmét felkeltették drMáriás al-
kotásai, így meghívta őt festményeivel a show-
műsorába, ahol a groteszk két jellegzetes hangja
felismerte közös hullámhosszát. Így Fábry leírta
drMáriás általa kedvelt festményei mellé gondo-
latait történetekben, széljegyzetekként, kom-
mentárokként, poénokként, töredékekként.

CZóBel park
(OffoFFline Center mellett)
Esőhelyszín: Offline Center
Házigazda: Werner ákos
augusztus 30. péntek 19:00 ingyenes
Félbevágott pipafüst – Berecz andrás est
Ez az az ámuló szájból és a lélek legmélyéről
mennyezetre fújt füst, melyen át férfi és nő régtől
fogva egymást vizsgálgatja – a Paradicsomtól
errefelé. Az énekes mesemondó ezen az estén
füstokozó és oszlató is egyben.

pap-udVar
Iskola u. 18.
Házigazda: Kanyó Erika és Pap Lajos
Férőhely: 60 fő
augusztus 30. péntek 19.00 1000 Ft
Nagy Nóra francia-sanzon estje kéméndi tamás
harmonikaművésszel
Válogatás a nagy klasszikusok (Edith Piaf, Char-
les Aznavour, yves Montand, Charles Trenet stb.),
a 60-as 70-es évek (Joe Dassin, Dalida, France
Gall, Francois Hardy stb.) és a kortárs (Zaz, Indila,
Lara Fabien, Saint Privat stb.) előadóinak dalaiból.
szeptember 1. vasárnap 19:00 2000 Ft
Sárik péter trió koncertje
A jazz és Bartók tökéletes párosítás, a zongorada-
rabok trióra hangszerelve még karakteresebben
szólnak, a nagyzenekari művek és a népdalfeldol-
gozások is új arcukat mutatják, és végtelen teret
adnak az improvizációnak. A Sárik Péter Trió az el-
múlt tíz évben Magyarország egyik legnépszerűbb
és legmeghatározóbb jazz-zenekarává vált.
Sikerük egyik záloga, hogy mindhárman nagyon
nyitott, sokoldalú muzsikusok, így a közönség
sokkal szélesebb rétegét szólítják meg, mint a
jazz-zenekarok többsége. Saját szerzeményeik
mellett bátran kalandoznak a műfajok között:
Tagok: Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor –
bőgő, Gálfi Attila – dob

róZSaudVar
TOURINFORM, Dumtsa Jenő u. 22.
Házigazda: Hidegkuti Dorottya, Tourinform Iroda
vezető
augusztus 30.péntek ingyenes
17:30 utcatárlat megnyitó (helyszín: Dumtsa
Jenő utca) Képek, fotók, információk – minden,
amit a Szentendrei rózsáról tudni érdemes
18:00 a szentendrei rózsakertészetek nyomá-
ban (helyszín: Szamos Cukrászda Klimt-terem)
Benkovits György vízfestő vetített képes elő-
adása
18:30 Szépülj rózsával!
Sminktanácsadás Sághy Bori sminkmesterrel
19:00 Bemutatjuk a Szentendre rózsája tortát
(helyszín: Sweet Dreams sátor)

Ingyenes kóstoló az első 100 vendég számára!
20:30 Szentendrei rozé bemutató (helyszín:
Rozé terasz)
Hidegkuti Gergely, a Kőhegybor borászának ve-
zetésével
21:00 Fröccsmozi: Meglepetés film egy házas-
ság megromlásáról és a nemek háborújáról
amerikai vígjáték
augusztus 31. szombat ingyenes
10:00–16:00 rózsás ékszerkészítés gyerek
(helyszín: műhelysátor a Dumtsán)
A Kismesterek Kézműves csapatával. Felnőttek-
nek is!
11:00–13:00  rózsás pezsgés
Fürdőbomba készítés Szabó Ildikóval, a Szent-
endrei Szappan Manufaktúra vezetőjével.
14:00–20:00 rózsakóstoló
Vendégünk Halmos Mónika food-stylist, az ehető
virágok szakértője, a Rózsakunyhó Alkotóműhely
tulajdonosa. Rózsás helyek, rózsás irodalom, ró-
zsás finomságok és a Rózsakóstoló című könyv
dedikálása.
16:00–18:00 Marcipán rózsa készítés (helyszín:
műhelysátor a Dumtsán)
A Szamos cukrászda támogatásával ...mert
„Minden a rózsával kezdődött.”
21:00 Fröccsmozi: Meglepetés film egy gyé-
mántgyűrű eltűnésének történetéről
amerikai vígjáték
szeptember 1. vasárnap ingyenes
10:00–16:00 rózsás hajbavalók készítése gye-
rek  (helyszín: műhelysátor a Dumtsán)
A Kismesterek Kézműves csapatával. Felnőttek-
nek is!
11:00–13:00 tippek és receptek
Natúr kozmetikum bemutató és rózsás kencék
készítése, amit otthon is bármikor elkészíthe-
tünk.
14:00–18:00 a rózsa, a szív elixírje
Interaktív parfümbemutató Zólyomi Zsolt parfü-
mőr és kollégái segítségével: a parfümkészítés
alapjai és titkai, a főbb illatkategóriák, illatos
kvízjáték és parfüm-felismerési teszt, illatosítási
trükkök és tanácsok.
16:00–18:00 Millió, millió, millió rózsaszál
(helyszín: műhelysátor a Dumtsán)
Virágkötészeti alapismeretek és rózsadoboz készí-
tés Tóth Krisztina virágkötő mester vezetésével.
19:00 rózsaszín álmok, rózsás koktél-csodák
(helyszín: Rozé terasz)
Mert minden jó, ha a fesztivál vége jó!

teátruM 50 utCatárlat
Futó utca
Házigazda: Vasvári Csaba
augusztus 30. péntek 18:00
50 év I 50 nyár I Számtalan élmény!
Magyarország egyik legrégebben működő és
talán legszínesebb szakmai hagyományokkal
rendelkező szabadtéri színháza, a Szentendrei
Teátrum 50 éves történetének vizsgálata három
évvel ezelőtt kezdődött. Az utcatárlat a kutatás
során felderített rendkívül színes múlt néhány
mozzanatát eleveníti föl, hogy a Szentendrére lá-
togató turisták is ízelítőt kaphassanak a Szent-
endrei Teátrum gazdag múltjából. Az utca-
tárlaton színháztörténeti érdekességeket tudha-
tunk meg, a szereplők bőrébe bújhatunk, a leg-
nagyobb sztárokkal együtt fényképezkedhetünk,
és kedvet kaphatunk a Szentendrei Teátrum
múltját feldolgozó honlap, a www.teatrum50.hu
látogatásához is. 
A Szentendrei Teátrum 50 - jubileumi kutatási
projekt szakmai program megvalósítását 2019.
évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

további programok: https://szentendreejjel-
nappalnyitva.hu/
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a nyárral 2019 augusztusának utolsó hétvé-
géjén a 2019-es art Capital is elbúcsúzik. a
záró hétvégén fesztiválsétával, különleges
tárlatvezetésekkel, irodalmi és zenei progra-
mokkal, családi kalandjátékkal, felnőtteknek
szóló meseterápiás foglalkozással, stand-up
esttel és egy rendhagyó színházi előadással
várnak mindenkit a Ferenczy Múzeumi Cent-
rum kiállításain – ahol az art Capital tárlatai
meghosszabbított nyitvatartással lesznek
majd látogathatók. (augusztus 30–31-én,
pénteken és szombaton 10-től 21 óráig,
szeptember 1-jén, vasárnap pedig 10-től 19
óráig.)

A szeptember aztán több eseménnyel is Ró-
mában kezdődik majd Szentendre és az FMC
számára. Szeptember 10-én 10 órakor Ku-
csera emlékmise kezdődik a római Szent
Péter Bazilika magyar kápolnájában a Fe-
renczy Múzeumi Centrum szervezésében,
majd szeptember 12-én  „Felvonulás. Tűrt és
tiltott művészet Szentendrén a Kádár-kor-
szakban” címmel nyílik tárlat a Palazzo Falco-
nieriben, azaz a Római Magyar Akadémia
épületében. A kiállítás a nyolcvanas évek

szentendrei szcénáját, a korszak magyar el-
lenkultúrájának emblematikus, a kortárs mű-
vészetre máig nagy hatással bíró helyszínét
és közösségét mutatja be a Ferenczy Múze-
umi Centrummal, illetve Szentendre önkor-
mányzatával közös szervezésben.
A római eseménysorozat október 13-án egy

szabadtéri tárlattal zárul, amikor is a 
Szentendrei Szabadtéri Tárlat 51 évvel ezelőtti
elindulásának alkalmából  szentendrei művé-
szek művei lesznek majd láthatók a Trasteve-
rén – Róma  bohém negyedében, a Tevere
„budai”, még pontosabban „szentendrei” olda-
lán.
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art Capital finisszázs és Szentendre 
a Ferenczy Múzeumi Centrummal rómában 

a Szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztivál új
eleme a Sacraart. Idén először nem csupán 
rekordmennyiségű kávézó, galéria, étterem, mú-
zeum, valamint helyi lakosok udvarai nyílnak meg,
hanem Szentendre szakrális terei is. Hogy mit 
jelent ez? a három nap alatt a város felekezetei
kinyitják kapuikat, és különleges, az év többi ré-
szén nem látható és hallható zenei és interaktív
programokkal várják – nemcsak az adott gyüle-
kezethez, közösséghez tartozó érdeklődőket.

SZáNTó ZSIDó EMLÉKHáZ ÉS IMAHáZ 
Magyar Izraeli Baráti Társaság Szentendre és
Környéke Kulturális Egyesület 
Alkotmány u. 3. 
Férőhely: 40 fő 

augusztus 31. szombat 
19:30 a kultúrák találkozása
Programunk középpontjában az Astangajóga Ok-
tatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány bemu-
tatja a „Soup Bábtársulat” projekt keretében
Sabbat című árnybábjátékát. 

SZERB EGyHáZI MÚZEUM 
Szerb Egyházi Múzeum, Fő tér 6. 
Házigazda: Vukovits Koszta gyűjteményvezető 

augusztus 31. szombat 
15:00 „Szent trifun” ünnepe a bortermelők és 
a vendéglősök védőszentje – budai borvidék,
szerb borászati hagyományai
Borkóstoló – szerbiai borok bemutatása 
OPLENAC VINARIJA 
A bemutató után borvásár. 
Az előadást tartja: Janka László népzenetanár,
helytörténeti kutató.

16:30 a múzeum megtekintése
tárlatvezető: Vukovits Koszta
blagovestenszka és a belgrádi templom 
megtekintése – tárlatvezető Vukovits Koszta.
A szükséges eszközöket a múzeum biztosítja.
A program ingyenes, regisztráció nem 
szükséges.
Az előadásra 40 fő tudnak fogadni.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Luther tér 1. 

augusztus 31. szombat 
20.00 Zenés áhítat

PÉTER-PáL TEMPLOM
Kucsera Ferenc u. 1. 

Szeptember 1. vasárnap 
19:30 laudamus te
Bojta Zsuzsanna és Tóth-Vajna Zsombor Bach
Mindenkinek Fesztiváldíjas művészek egyház-
zenei koncertje

REFORMáTUS TEMPLOM KERTJE
Rákóczi Ferenc u. 14.

Szeptember 1. vasárnap 
(Esőhelyszín: Református Templom)
20:30 Bartha Mátyás és barátai jazz koncertje
A műsorban zsoltárfeldolgozásokat és különle-
ges, izgalmas jazz műveket hallhatnak az érdek-
lődők. Rendező: Szentendrei Református
Egyházközség

Sacraart a Szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon
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Idén 11. alkalommal nyílt kiállítás a p’art Mo-
ziban doszkocs Zsuzsa festőművész képei-
ből. az évek óta ágyhoz kötött, de töretlen
hittel és lendülettel alkotó művész kiállítá-
sára barátai, tisztelői és kezelőorvosai is el-
jöttek. a Szentendrei múzeumok és
művészek címmel nyílt kiállításon legújabb
képeit mutatta be a művész, aki 15 művét
Szentendre városának ajánlotta fel. a kiállí-
tást gyürk dorottya kulturális alpolgármester
nyitotta meg, aki megköszönte a művésznő
képeit, és átadta a város ajándékát.

Doszkocs Zsuzsa hosszú évek óta légzésre-
habilitáción él, betegsége ellenére fantasz-
tikus lendülettel alkot. 1998-ban izom-
gyengeség miatt kómába esett – a sors az
egyik kezével elvett tőle: lélegeztetőgépre 
került, és azóta ágyhoz kötötten él; a másik
kezével viszont adott: elkezdett alkotni.
„Előző”, egészségesebb életében még számí-
tógép-programozóként dolgozott, így amikor
művei összegyűltek, és érdemes volt bemu-
tatni őket, honlapot készített, ahol megtekint-
hetőek versei, rajzai és festményei
(http://www.doszkocs-zsuzsa.hu).
Az évente sorra kerülő kiállításokon nagy
örömmel találkozik ismerőseivel, barátaival és
szeretteivel. Erre az alkalomra legújabb képei-
ből állított össze szép sorozatot szeretett vá-
rosa, Szentendre művészetének ihletésében.

Augusztus 18-án Gyürk Dorottya kulturális al-
polgármester nyitotta meg a P’Art Moziban
rendezett, bensőséges hangulatú kiállítást:
„Doszkocs Zsuzsa ezzel a legújabb 15 fest-
ményből álló sorozatával tiszteleg a szentend-
rei képzőművészet, a szentendrei festők előtt.
A művésznő legújabb sorozata nem más, mint
egy hommage a nagy szentendrei elődök, fes-
tőóriások előtt.
Enciklopédikusan veszi sorba, idézi meg azo-
kat a festőket, akiknek önálló múzeuma van a
városban: Ferenczy Károlyt, Ferenczy Noémit,
Ferenczy Bénit, Vajda Lajost, Ámos Imrét és
Anna Margitot, Barcsay Jenőt, Kmetty Jánost,
Czóbel Bélát, Kovács Margitot. De nem csak
őket, hiszen feltűnik Deim Pál, aki élete utolsó
évtizedében a szentendrei festők mestere,
doyenje volt. Őt, mint múzeumalapítót ábrá-

zolja a MűvészetMalom épülete előtt Doszkocs
Zsuzsa.
Készült kép továbbá két kiállítóhelyről is, a Mű-
hely Galériáról, amelyik az elmúlt évtizedekben
fontos szerepet töltött be a város művészeti
életében: itt működött a grafikai stúdió, aztán
a Képcsarnok vállalatnak volt itt üzlete és ga-
lériája, majd az Erdész Galéria működött
benne, később más bérlői voltak, most pedig a
Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. vette
kezelésbe. Nagy örömünkre most ismét kiállí-
tótérként működik, helyt adva sok kiemelkedő
szentendrei művész kiállításának is. A nagy-
múltú Péter-Pál Galériának is szentel egy képet
a művésznő, amelyik elsőszámú központja volt
évtizedeken keresztül a szentendrei iparművé-
szeknek.
Ezek a képek mindnyájunk szívét megdobog-
tatják. Esszenciálisan bennük van, minden, ami
Szentendre. Az ikonikus festőóriások hátteré-
ben maga a város jelenik meg, barokk homlok-
zataival, macskaköves utcáival, azokkal az
élénk, napsütötte mediterrán színekkel, ame-
lyek Szentendrét egyértelműen beazonosítha-
tóvá teszik.
Mélységes tisztelet és szeretet sugárzik ezek-
ből a festményekből. Ilyet csak az tud festeni,
aki kiváló ismerője az ábrázolt festők életmű-

vének, és aki szenvedélyesen szereti a festők
városát, a Képzőművészet Hazai Fővárosát,
Szentendrét.
Egy örömteli bejelentést szeretnék tenni kö-
szöntőm végén. Doszkocs Zsuzsa művésznő a
P’Art Moziban most kiállított műtárgy együttest
nagyvonalúan Szentendre városának adomá-
nyozza.
Szentendre kulturális városvezetőjeként úgy
szeretném közkinccsé tenni ezt az anyagot,
hogy városi közintézményekben helyezzük
majd el, hogy minél többen láthassák. A Ren-
delőintézet SZEI Galériájában, a Városháza 
Galériában, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyv-
tárban, a Dunaparti Művelődési Házban.”

A kiállításon köszöntőt mondott Kocsi László
humánszervező, és a művésznő pályafutását
dr. Rozgonyi Zsolt Dezső, az Országos Korányi
TBC és Pulmonológiai Intézet osztályvezető
főorvosa mutatta be. A megnyitón a szerve-
zők köszönetet mondtak az előző évekért, tá-
mogatásért Zakar ágnes képviselőnek.
Közreműködött a Zenemalom Együttes és
Végső Ildikó előadóművész.
A kiállítás 2019. szeptember 18-ig látható,
hétköznap reggel 8 órától este 22.00-ig, hét-
végeken pedig 13.00-22.00-ig.

polnai gábor kiállítása
polnai gábor képzőművész szeptember 3-án, kedden 10 órai kezdettel nyitja meg a Hamvas
Béla pest Megyei könyvtár klubtermében harmadik szentendrei kiállítását, ahol impresszio-
nista festményeket, illetve favéset technikával készült képeket láthatnak az érdeklődők.

Polnai Gábor ígéretéhez híven idén is bemutatja a korábban már bemutatott „polmar” favéset
technikával készült műveit, illetve újabb akril festményeit. A kiállítás célja elsősorban a helyi-
eknek bemutatni műveit, és bemutatni az alternatív technikákkal készült kreatív képek készí-
tésének módját. Gábor több festészeti pályázaton ért el eredményt már az évben, és  jelenleg
is számtalan pályázaton vesz részt. A jövőbeni tervei közé tartozik az általa használt technika
népszerűsítése, illetve további egyéni kiállítások, szabad téri kiállítások és kisebb rendezvények
szervezése a helybelieknek.

Szentendrei múzeumok és művészek 
– kiállítás a moziban
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egy 28-as, fekete, acélvázas férfi Neuzer ke-
rékpár várja szerencsés tulajdonosát a pilisi
tekerőt záró tombolasorsoláson, ahol szá-
mos további értékes nyeremény talál majd
gazdára. 2019-ben már tizenegyedik alka-
lommal rendezik meg a pilisi tekerőt, a tér-
ség népszerű kerékpáros kalandtúráját, négy
távon, hogy a legkisebbektől a profikig min-
denki megtalálja a számára megfelelő távot.

A kerékpáros kalandtúra egy regisztrációhoz
kötött, nonprofit családi program, fővédnöke
Szentendre polgármestere. Szervezi Szent-
endre Város önkormányzata és a SzKHSE,
társszervezők a környékbeli önkormányzatok:
Pomáz, Leányfalu, Pilisszentlászló, Tahitót-
falu, Szigetmonostor, Csobánka, továbbá civil
egyesületek, önkéntesek.
Figyelem! Érdemes mielőbb online nevezéssel
biztosítani az indulás lehetőségét! Az első 50
fő online nevező apró meglepetés ajándékot
kap. Online nevezési határidő 2019.08.30.
éjfél.

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-sportagva-
laszto/pilisi-tekero/xi-pilisi-tekero-2019/
Facebook: https://www.facebook.com/Pilisi-
Tekero/

Részvételi szabályok:
• A túrán mindenki saját felelősségére vehet
részt, a rendezőségtől kártérítés semmilyen
címen nem igényelhető!
• Kérjük a KRESZ maradéktalan betartását
és a szabályoknak megfelelő felszereltség, ru-
házat használatát!
• Orvosi igazolás nem szükséges.
• 18 év alatti résztvevő csak szülői nyilatko-
zattal indulhat. 
• A kerékpárok műszaki állapotát a rajtnál el-
lenőrizhetik (üzemképes fékek).
• A fejvédő használata mindenki számára
kötelező!
• Vigyázzunk magunkra és egymásra is!
• Szemetelni tilos; a bázisállomáson szelek-
tív gyűjtők állnak rendelkezésre.

• A szabályok megszegése azonnali kizárást
von maga után a Pilisi Tekerő összes rendez-
vényéről!
A sportprogramok levezetéseként 16 órakor
TOMBOLASORSOLáS a Postás strandon!
Fődíj: egy 28-as, fekete, acélvázas férfi Neuzer
kerékpár! További értékes, sportos nyeremé-
nyek várják a szerencsés nyerteseket.

A karszalagokat kérjük gondosan megőrizni!
Csak a sértetlen, kézen lévő karszalag bemu-
tatásával jár a virslis vagy kolbászos szend-
vics, a leányfalui fürdőzés és a részvétel a
tombolasorsoláson.
A Pilisi Tekerő négy különböző távon teljesít-
hető. Kérjük, mindenki az edzettségének, fel-
készültségének megfelelő távot válassza!

Családi tekerő I. 10 km
Kisgyermekes családoknak; kerékpározással
ismerkedőknek; könnyed, aktív kikapcsoló-
dásra vágyóknak
Útvonal: Szentendre, Postás strand – Leány-
falu, Strandfürdő – Szentendre, Postás strand
Az útvonal részben közúton halad, kérjük a
KRESZ szabályok maradéktalan betartását és
megfelelő felszerelés használatát! 
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a
rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető. 
Rajt: 9.00 – 11.00, Szentendre, Postás strand 
Táv: 10 km

Családi tekerő II. 30 km
Biztonságos kerékpárút könnyű, sík terepen.
Ajánljuk: családoknak kisebb és nagyobb
gyermekekkel; játékos kedvűeknek; izgalmas
kihívásokat keresőknek.
Útvonal: Szentendre Postás strand – Leány-
falu, Strandfürdő – Tahitótfalu Magyar Családi
Gazdaság – Pócsmegyer, Igricz Tanya – Szi-
getmonostor-Határcsárda révvel átkelve visz-
sza – Szentendre Postás strand
A frissítőállomásokon izgalmas feladatok vár-
ják a résztvevőket!
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a
rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető. 
Rajt: 9.00 – 11.00, Szentendre, Postás strand 
Táv: 30 km

kalandos tekerő - 45 km
Szentendre belvárosát elhagyva barangolás a
pilisi hegyekben
Ajánljuk nagyobb gyermekes családoknak, ko-
molyabb kihívásokat keresőknek, hegyi útvo-
nalat kedvelőknek.
Útvonal: Szentendre, Postás strand  – Pilisz-
szentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka, Baross
Péter Közösségi Tér és Könyvtár – Pomáz,
Magyar Vár – Szentendre, Postás strand
Izgalmas sportállomásokat érintve, a Pilis le-
küzdése után felfrissülés Szentendrén a Pos-
tás strandon.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a
rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető. 

Rajt: 9.00 – 11.00, Szentendre, Postás strand 
Táv: 45 km

profi100 - 100 km
Igazán profiknak tervezett, 100 km-es táv.
Idén is izgalmas kihívás lesz a Profi100 a leg-
bátrabbaknak!
A túra nyomvonala kizárólag szilárd útburko-
laton halad, így bármely időjárási körülmények
között tekerhető. A túraútvonal 70%-a forga-
lomtól elzárt változatos, üde erdei utakon tel-
jesíthető. Az erdei szakaszokon csak a kijelölt
kerékpárút-hálózatot kívánjuk igénybe venni.
Megteszünk mindent, hogy a leghosszabb táv
méltó legyen a „profi” megnevezéshez. A túra
teljes hossza 100 km, amelynek leküzdésével
összesen 2000 m szintemelkedést is le kell
gyűrni.
A túra nehézségi szintje 4. (5-ös skálán)
A teljesítendő távon, és a Pilis- és a Visegrádi-
hegység csúcsain a résztvevők számára egy
igazi megmérettetés adódik, ahol mindenki a
hegyeket és a saját határait kell, hogy le-
győzze. Az említett célokon túl, a szintidők fel-
állításával egy újabb motivációs tényezőt
építünk be.
Szintidő: 7 óra
ARANy FOKOZAT: 4 órán belül
EZÜST FOKOZAT: 5 órán belül
BRONZ FOKOZAT: 6 órán belül
Táv: 100,2 km, szintemelkedés: 1920 m
Frissítési lehetőség: 4 helyen (egyéni vízvétel
forrás, kút), frissítőpont, energiapótlás (tele-
pített):
– 25 km Mogyoró hegy
– 48 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
– 60 km Dobogókő
– 84 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
Ellenőrzőpont: 6 kontroll pont + RAJT-CÉL
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a
rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető. 
Rajt: 8.00 – 9.00, Szentendre, Postás strand 
Táv: 100 km

Nevezési díj tartalma:
• 1 db karszalag
• induló csomag: ásványvíz, müzliszelet
• az állomásokon limonádé
• izotóniás ital a profi távon
• 1 db kolbászos vagy virslis szendvics (csak
sértetlen, kézen lévő karszalaggal!)
• játékok, programok az állomáshelyeken
• tombolasorsoláson való részvétel (16 órá-
tól, csak sértetlen, kézen lévő karszalaggal!)
• minden táv indulóinak ingyenes éjszakai
fürdőzés 20.00 órától a Leányfalui strandon
(csak sértetlen, kézen lévő karszalaggal lép-
hetnek be a résztvevők!)
• a kerékpáros útvonalak szakszerű kijelö-
lése, biztosítása

A kerékpárok szervizelését, ingyenes átvizs-
gálását a rajtnál a Hámorisport és a Kerékmá-
nia csapata biztosítja. Útközben a mentést a
Hámorisport (+36 20 232 6565) végzi. 

xI. pilisi tekerő – kerékpáros kalandtúra!
2019. 09. 07. SZoMBat, poStáS StraNd – Fődíj: egy 28-as, fekete, acélvázas férfi Neuzer kerékpár! 
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Világbajnok kenguruk
2019. július 4-8-ig a norvégiai oslofjordban rendezték az idei kötél-
ugró Világbajnokságot (WJr). a versenyzők száma közel 1000 fő
volt, huszonhat országból. legnagyobb létszámmal amerikából (uSa,
kanada) és kínából érkeztek kötélugrók. az európai országokon kívül
ausztrál, japán, dél-koreai, hongkongi, észak-afrikai, kenyai és orosz
versenyzők mérhették össze kötélugró tudásukat egyéniben, páros-
ban és csapatban egy- és kétköteles versenyszámokban.

A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK hat versenyzője vett részt ezen
a világbajnokságon. Fantasztikusan jól versenyeztek, így egyesületünk
eddigi legkiválóbb eredményeit érték el.
I. hely: Dévényi Nikoletta, Hilbert Petra, Merényi Luca, Országh Adél:
formáció gyorsasági versenyszám 4x30mp (18 éves és fiatalabb kor-
csoportban, 14 csapat közül)
II. hely: Dévényi Nikoletta és Hilbert Petra: páros szabadon választott
gyakorlat (16 évnél fiatalabb korcsoportban, 53 páros közül). Hibátlanul
bemutatott gyakorlatukkal csak 0.06 ponttal maradtak le az első he-
lyezett párostól.
IV. hely: Hilbert Petra: 30 mp egyéni gyorsasági versenyszám (16 évnél
fiatalabb korcsoportban, 102 egyéni versenyző közül!)
IV. hely: Dévényi Dorottya és Szőllősi Júlia: páros szabadon választott
gyakorlat (18 évnél idősebb korcsoportban, 28 páros közül)

Gratulálunk ugróköteles lányaink kiváló teljesítményéhez! Az idén
meghozta gyümölcsét a nyolc-tizenkét év alatt befektetett kemény
munka, a kitartás és a sok áldozatvállalás. Bebizonyították, hogy nem-
csak hazai versenyen sikeresek, hanem nemzetközi szinten is korcso-
portjukban a világ élvonalához tartoznak.
Alig másfél hét múlva ismét versenyre utaztunk, július 17-21-ig Graz-
ban rendezték a Kötélugró Európa-bajnokságot. Három válogató alap-
ján egyéni összetett versenyszámban kvalifikálta magát a 15 éves
Hilbert Petra, aki a felnőttek korcsoportjában a középmezőnyben vég-
zett. Pálmai Laura, aki az Európa-bajnokság előtt töltötte be a 12. élet-

évét, a 12-14 éves korcsoportban 30 mp gyorsasági versenyszámban
az előkelő 7. helyet szerezte meg.

Köszönjük a szülők jelentős anyagi áldozatvállalását, hogy segítségük-
kel részt vehettünk ezeken a nemzetközi versenyeken.

LENGyEL IBOLyA
EDZŐ

I. hely: balról-jobbra: Dévényi Nikoletta, Hilbert Petra, Merényi Luca, Országh Adél 

II. hely: Dévényi Nikoletta, Hilbert Petra

oktatás, táboroztatás,
edzés, tereplovaglás…
CSaládIaS loVarda SZeNteNdréN

Újabb különleges lehetőségekkel gazdagodott Szentendre szabad-
idős kínálata, amely felnőtteknek és gyerekeknek, kezdőknek és ha-
ladóknak egyaránt fantasztikus élmény lehet, hiszen a lovaglás és a
természetjárás csodálatos világát nyújtja. 
A lovaglás önmagában is fantasztikus élmény, amit a most megnyi-
tott családias lovarda látogatói egyéb érdekességekkel és lehetősé-
gekkel együtt élvezhetnek a Fórizs udvarban, amely Pomáz felé, a
Kőhegy alatt található. 

Ditchen Andrea lovardavezető elmondta, a hozzájuk látogatók min-
denekelőtt a Pilis adta természetjárás fantasztikus hangulatát ismer-
hetik meg lóháton. Mindezt, akár gyermekként (7 éves kortól)
megtehetik, de természetesen a felnőttek számára is rendkívüli él-
mény, amely mellett rengeteg lehetőség kínálkozik. 
Az érdeklődők megismerhetik a ménesben való viselkedést, lovas
kultúrát és a lóismeret alapjait is elsajátíthatják. A lovas oktatás mel-
lett lehetőség van gyermek táboroztatásra, szakági edzésre és te-
replovaglásra is. A haladó lovasok megismerkedhetnek a díjlovaglás
és díjugratás alapjaival is. 
Szakképzett munkatársak angol, német és spanyol nyelven is tarta-
nak oktatást, így érdekes programajánlat lehet a külföldi vendégek,
illetve turisták számára is.
érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: ditchen andrea, 06-30-953-
5296 
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Hivatalosan is átadták a Szentendrei extrém
Sportpályát a kőzúzó utcai sporttelepen
nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án. ezen
a napon a profi sportolóké volt a terep,
ugyanis a pályát egy nagyszabású, meghívá-
sos gördeszkaversennyel avatták fel.

A sportpálya építése áprilisban kezdődött a
korábbi görpálya helyén, amelynek elemei el-
használódtak, a burkolatát és eszközeit már
nem volt érdemes felújítani. Az új pálya tervei
a gördeszkások egyesületének bevonásával
készült, a Pallér Kft. kivitelezésében. A közel
30 millió Ft-os beruházás önkormányzati for-
rásból valósult meg.

Az augusztus 20-i ünnepélyes átadón Bach-
man Richárd, a Magyar Gördeszkások Egyesü-
letének tagja mondott köszönetet az
önkormányzatnak és Verseghi-Nagy Miklós
polgármesternek a pozitív hozzáállásért, hogy
olyan pálya készülhetett – Magyarországon
egyedülálló módon –, amelynek tervezése
során figyelembe vették az extrémsportolók
igényeit, ötleteit, és a rájuk szabott terveket

hozzáértőn kivitelezték, tehát a pálya a minő-
ségében és az elemek bőségében is a legjob-
bak között van.

Verseghi-Nagy Miklós örömmel adta át a pá-
lyát a sportolóknak, amit a helyi fiatalok már
a teljes befejezés előtt birtokba vettek, ami jó
visszajelzés volt arra, hogy szükség volt a
megépítésére. „A lendületet a fiatalok adták,
ők mutatták az utat, aláírásokat is gyűjtöttek
a megvalósítás érdekében. A városvezetés
mindent megtesz azért, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat a városban, ennek érdeké-
ben rengeteg nekik szóló programot szerve-
zünk, pl. a Barlangban vagy a fesztiválok
részeként” – mondta a polgármester, majd
kérte, hogy a pályát mindenki saját felelőssé-
gére használja, valamint hogy épségben és
balesetmentesen űzzék ezt az egyáltalán nem
veszélytelen sportot, aminek a kipróbálására
ő nem is vállalkozna.

A rendezvény a rekkenő hőség ellenére remek
hangulatban és magas színvonalon zajlott, kö-
szönhetően annak is, hogy meghívásos, pénz-

díjas verseny volt, ami Magyarországon nem
igazán gyakori. A mintegy 25 versenyző – a
hazai deszkások legjobbjai – már reggel 8
órától gyakorolt a pályán, majd az ünnepélyes
átadó után elkezdődtek a selejtezők, végül a
döntők.

A versenyt Karkossiák Zsolt nyerte meg, má-
sodik lett Forray Péter, harmadik Kákai Bence
– a díjazásuk 100, 60, illetve 40 ezer Ft volt.
A verseny színvonalát jól mutatja, hogy a zsűri
három 4. helyezettet díjazott 12-12 ezer Ft-tal:
Turcsik Viktort, Petrányi Lajost és Mihályfi Dá-
vidot.

A döntő után ún. Best Trick bemutató volt,
ahol 30 percig lehetett egy adott elemen meg-
mutatni a legjobb trükköket. Ezen bárki elin-
dulhatott, és a legjobbak pénzjutalmat és
gördeszka-lapokat kaptak.

A verseny támogatói voltak: Garage Store, DC
Shoes Hungary, Teddy Beach, Attitude Skate-
boards, illetve Szentendre Város önkormány-
zata.

VerSeNNyel NyItott aZ ÚJ Sportpálya

A gyaloglás az egyik legkedveltebb mozgás-
forma az idősek körében, amely számos jóté-
kony hatással bír. Egyik legnagyobb előnye,
hogy bármely életkorban elkezdhető, pozití-
van befolyásolja a szív- és érrendszer műkö-
dését, átmozgatja az alsó végtagok izmait,
valamint a gerinc körüli izomzatot. Azonban
nem szabad elfelejteni, hogy akárcsak a többi
sport esetében, ezt is a megfelelő technikával
kell végezni. A gyaloglás nem egyszerűen
gyorsabb járást jelent. Fontos a megfelelő be-
melegítés, az edzés után pedig a nyújtásokkal
való levezetés. Érdemes fokozatosan növelni
a távot és tempót, célkitűzés lehet akár a száz
lépés percenként, vagy a tízezer lépés na-
ponta. A gyaloglás nem költséges sport, vi-
szont elengedhetetlen hozzá a megfelelő
öltözet, amelybe beletartozik a kényelmes ed-
zőcipő és réteges, időjáráshoz alkalmazkodó

ruházat. A gyaloglásnak nem kell magányos
tevékenységnek lennie, sőt ösztönzően hat
barátok, családtagok, kortársak, akár kutyánk
bevonása is a közös edzésbe. 

2018-ban az Egészséges Városért Közalapít-
vány csatlakozott a Monspart Sarolta által lét-
rehozott Országos Gyalogló Idősek Klubja
mozgalomhoz, és elindította a SZEGyIK –
Szentendrei Idősek Gyalogló Klubja progra-
mot Aknay Jánosné és Törökné Bakos Bea ve-
zetésével. Időközben megkezdte működését
az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is, és a gya-
logló klub a Közalapítvány engedélyével, to-
vábbra is Bea vezetésével az EFI Gyalogló
Klub nevet kapta.
A nyári szünet után szeptember közepén
megújulva indul el ismét a Gyalogló klub. Az
EFI vezetője, Huszárné Kürti Éva elmondta,

hogy a klub tematikusan felépített testedzést
nyújt a lakosságnak. A foglalkozások gyógy-
tornász vezetésével, szakszerű bemelegítés-
sel kezdődnek, majd a résztvevők gyakorolják
a helyes technikát, végül levezetéssel, nyúj-
tással zárnak.

Az EFI munkatársai örömmel várják az érdek-
lődőket Szentendréről és a környékbeli tele-
pülésekről. Jelentkezni és érdeklődni az iroda
honlapján (efi.szentendre.hu) vagy facebook
oldalán (https://www.facebook.com/szent-
endreefi) feltüntetett elérhetőségeken lehet.

Források:
www.healthinaging.org/tools-and-tips/wal-
king-tips-older-adults
https://gerinces.hu/prevencio/gyaloglas-ki-
meletes-mozgasforma/

egyszerű, de nagyszerű edzés: a gyaloglás
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programok
kIállÍtáS

FERENCZy MÚZEUMI CENTRUM

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

Art Capital finisszázs programok 
a 18. oldalon!

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

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
kmetty János – az örök kereső 

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
kovács Margit, a duna királynője
Új állandó kiállítás

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

Boromisza Tibor Emlékszoba
Duna korzó 4.
(26) 311-364
A Nagybányán és Párizsban tanult,
majd Szentendrén élt festő (1880-1960)
friss szemléletű életképeiből ad váloga-
tást a kis kiállítás 
Nyitva: szombat és vasárnap 12.00–
17.00
A belépés ingyenes

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáti abkarovics Béla festőművész
emlékkiállítása
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

ZENE

DMH Barlang
Duna korzó 18.

augusztus 30. péntek 19:30
Art-Fart-Feszt
19:30 Blue tips koncert indie, pop, rock,
garage
21:00 the keeymen koncert Hungarian
Surf Rock
22:30 ricsárdgír koncert hobbipop, 
ricsiricsaj
1500 Ft

augusztus 31. szombat 19:00
19:00 Ska tunes koncert Reggae Ska
Rocksteady
21:00 kettő-kettő tánczenekar koncert
Instrumental Ska
23:00 timo&rob vinyl selection koncert
reggae lemezek szelektálása
1500 Ft

szeptember 1. vasárnap 22:00
20:00 korai electric ambient folyamat-
zene a gépies dobbal, basszussal, 
gitárral, dorombbal, fuyara-val és 
a khöömei-vel
22:00 dJ ritmo – táncolás éjfélig
1000 Ft
3 napos bérlet: 3000 Ft

szeptember 6. péntek 19.00
Vágtázó halottkémek koncert 
vendég: IDEGEN
Jegyár: elővételben 2500 Ft, 
a helyszínen 3000 Ft

Kacsakő bisztró
Duna korzó

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

augusztus 30. péntek 20.00
tudósok 
Dr Máriás és Csapata ismét felszántja a
Kavicsost

augusztus 31. szombat 20.00
EF Zámbó HDB
öcsike idei utolsó Dunasimogató 
koncertje a Kavicsoson

Pótkulcs
Fő tér 11.

augusztus 31. szombat 14.00
kalahári ethno Jazz avantgard koncert
Tagok:
Brátán Vera – ének
Mezey Péter – fuvola
Lábos Szabolcs – egzotikus húrosok
Mády Kálmán – hang drum, ütőhang-
szerek, melodika
Vendégszólista – Kenderesi Gabi (Kam-
pec Dolores)

szeptember 1. vasárnap 14.00
e. J. r. Műhely – experimental jazz

Tagok:
Barakonyi Brúnó – basszusgitár
Masát Máté – dob
Krasznai Mátyás – gitár
Szurmai Kristóf – gitár
Németh-Buhin Alba – vadászkürt
Herczeg Bálint – zongora

MoZI

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

augusztus 26. hétfő
15:30 VOLT EGySZER EGy HOLLyWOOD
(161’)(18) Quentin Tarantino filmje
18:15 KAFARNAUM (121’)(16) 2019.
Oscar díj jelölés a Legjobb Idegennyelvű
film kategóriában
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’)(18) - feliratos változat -
Quentin Tarantino filmje
18:15 HáROM EGyFORMA IDEGEN
(97’)(12) - életrajzi dokumentumfilm
20:00 BAJNOKOK (124’)(12) - Szeretni-
való spanyol vígjáték, dráma

augusztus 28. szerda
16:00 SWING (117’)(12) romantikus 
magyar film f: ónodi Eszter, Törőcsik
Franciska
18:00 KETTŐS ÉLETEK (108’)(16) 
f: Juliette Binoche – francia komédia
hűtlen párokról
20.00 VOLT EGySZER EGy HOLLy-
WOOD (161’)(18) Quentin Tarantino
filmje

augusztus 29. csütörtök
16.00 EGy HERCEG ÉS EGy FÉL
(105’)(12)
- A szarajevói versenyprogramban sze-
repelt…
18:00 AZ AMERIKAI BIRODALOM BU-
KáSA (127’)(12E) bűnügyi vígjáték
20:15 MILES DAVIS: BIRTH OF THE
COOL (115’)(6E)
- A jazz történet kiemelkedő alakjának
élete

augusztus 30. péntek
15.15 VELENCE VáR (93)(12) Édes-bús
történet
17:00 RAOUL TABURIN (89’)(12) - Dél-
francia kisvárosi történet
18:35 yESTERDAy (112’)(12) - feliratos
változat -
A világ elfelejtette a Beatlest, de egy fiú
életre kelti….
20:35 A BűN KIRáLyNőI (102’)(16) f:
Melissa McCarthy, Elisabeth Moss,
Tiffany Haddish

augusztus 31. szombat
11.00 BEÉPÍTETT CICó (95’)(6) film egy
dagi cicáról…
15.50 MILES DAVIS: BIRTH OF THE
COOL (115’)(6E)

- A jazz történet kiemelkedő alakjának
élete
16.00-18.30 MESEKUCKó diafilmes
mesék
17:50 A BűN KIRáLyNőI (102’)(16) f:
Melissa McCarthy,Elisabeth Moss,
Tiffany Haddish,
21:00 SENKI TöBBET (98’)(12) - Szen-
tendre Éjjel-Nappal szabadtéri vetítés

szeptember 1. vasárnap
13:30 BEÉPÍTETT CICó (95’)(6) film egy
dagi cicáról…
15.15 VELENCE VáR (93)(12) Édes-bús
történet
16.50 A BűN KIRáLyNőI (102’)(16) 
f: Melissa McCarthy, Elisabeth Moss,
Tiffany Haddish,
18:40 ÚJRAKEZDőK (99’)(16) dán 
vígjáték az újrakezdő nyugdíjasról…
20:20 MILES DAVIS: BIRTH OF THE
COOL (115’) (6E)
- A jazz történet kiemelkedő alakjának
élete

szeptember 2. hétfő
14.15 A BűN KIRáLyNŐI (102’)(16) f:
Melissa McCarthy, Elisabeth Moss,
Tiffany Haddish,
16:00 ÚJRAKEZDŐK (99’)(16) dán vígjá-
ték az újrakezdő nyugdíjasról…
17:45 EGy HERCEG ÉS EGy FÉL (105’)
(12)
- A szarajevói versenyprogramban 
szerepelt…
19:35 MILES DAVIS: BIRTH OF THE
COOL (115’) (6E)
- A jazz történet kiemelkedő alakjának
élete

szeptember 3. kedd
15.00 A BűN KIRáLyNŐI (102’)(16) f:
Melissa McCarthy, Elisabeth Moss,
Tiffany Haddish,
16:45 EGy HERCEG ÉS EGy FÉL
(105’)(12)
- A szarajevói versenyprogramban 
szerepelt…
18:35 CURTIS (100’)(16) - A világhírű
Kertész Mihály életéről….
20:30 RAOUL TABURIN (89’)(12) 
- Dél-francia kisvárosi történet

szeptember 4. szerda
16:00 AZ AMERIKAI BIRODALOM BU-
KáSA (127’)(12E) bűnügyi vígjáték
18:15 A BűN KIRáLyNőI (102’)(16) f:
Melissa McCarthy,vElisabeth Moss,
Tiffany Haddish,
20:05 EGy HERCEG ÉS EGy FÉL (105’)
(12)
- A szarajevói versenyprogramban 
szerepelt…

kIállÍtáS

koNCert

MoZI
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Családi nap a 30 éves Iso-thermonál! 
2019. SZepteMBer 14. SZoMBat 10-15 óráIg    •   HelySZÍN: SZeNteNdre, kŐZÚZó u. 26.

az Iso-thermo az idei évben ünnepli fennál-
lásának 30. évfordulóját. a kivételes alka-
lomhoz kapcsolódva immár 7. alkalommal
rendezi meg Családi Napi összejövetelét, me-
lyen számos, Magyarországon meghatározó
építőanyag-gyártó mutatja be építőipari ter-
mékeit, és várja az építkezés/felújítás iránt
érdeklődő környékbeli lakosságot.

Az első Családi napot 2013-ban rendezték
meg azzal a céllal, hogy az érdeklődők meg-
ismerkedjenek a hazai prémium kategóriás
építőanyaggyártók termékeivel, választ kapja-
nak a felmerülő szakmai kérdésekre, és emel-
lett néhány órás szórakozási lehetőséget
biztosítsanak gyermekeknek és szüleiknek
egyaránt.

Szerencsére évről évre egyre több érdeklődőt
vonz ez a rendezvény, melyen elsősorban a
környékbeli lakosság részvételével lehet szá-
molni.

Minden bizonnyal a kiállítók az idei évben is
izgalmas gyerekprogramokkal, játékos felada-
tokkal készülnek a kicsiknek. Hagyományaik-
hoz híven most is lesz ugrálóvár, arcfestés,
foglalkoztató feladatok, rendőrségi traffipax
játék, pontgyűjtő próbatétel, és az elmaradha-
tatlan tombolasorsolás. A különböző stando-
kon lévő pecsétgyűjtő feladatokkal plusz
tombolaszelvényt lehet szerezni. 
Jubileumi évforduló alkalmából a nyár során
meghirdetett JuBIleuMI NyereMéNyJáték
fődíja egy 2 főre, 2 éjszakára szóló páratlan 
élményhétvége kerül kisorsolásra, melyet
Lendvay Péter ügyvezető igazgató fog átadni
a szerencsés nyertesnek. A nyertes két éjsza-
kát tölthet el párjával a mesés mezőtúri 
Hercegasszony Birtokon.
A színpadi produkciók sorát idén Zizi bohóc is
színesíti, aki nemcsak lufit fog hajtogatni a ki-
csiknek, hanem egy humoros és interaktív
műsorba is bevonja majd őket. Fellépő vendé-
geik között üdvözölhetik idén is az Európa-

bajnok piramis Sportegyesület tagjait, akik
egy rövid bemutatóval nyitják meg a színpadi
produkciókat. Utánuk fellépnek a népszerű
Welldance Sporttánc egyesület táncosai, akik
különböző korosztályokban és stílusokban
képviseltetik magukat. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kerek évfor-
duló alkalmából Schwartz dávid előadómű-
vész/énektanár is elfogadta felkérésünket és,
egy rövid műsorral szórakoztatja majd a nagy-
érdeműt.
A résztvevők belépéskor a sör/üdítő és virsli
jegyen kívül tombolaszelvényt is kapnak majd,
így a szerencsésebbek értékes gyártói aján-
dékokat nyerhetnek a tombolasorsoláson.

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
a rendezvényről az alábbi linken tájéko-
zódhatnak: https://iso-thermo.hu/esemeny/
csaladi-nap-2019/
Idén is sok szeretettel vár minden érdeklődőt
az Iso-Thermo Kft.!
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KÍNAI ÁRUHÁZ
MEGNYÍLT!
Szentendre, Dunakanyar krt. 46. 
(volt Pismány Coop ABC)
Ingyenes parkolás! 600 nm vásárlási terület!

SZEPTEMBERI AKCIÓ:

minden termék -10%
Minden iskolatáska -20%

kedvezménnyel!

a VSZC petzelt József 
Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája korszerű,
munkaerőpiaci  igényeknek 
megfelelő képzési kínálata 

2019/2020. tanévben

ISKOLAI RENDSZERű FELNŐTTOKTATáS 
– esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképe-
sítés megszerzése és az érettségire való fel-
készítés is ingyenes, a ráépülő szakképesítés
nem számít második szakképesítésnek)

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nem-
zetközi projektek, illetve az Európai Unió or-
szágaiban végezhető szakmai gyakorlatok is
támogatják.

További felvilágosítás kérhető: 
telefon: +36-26-312167          
e-mail: info@petzeltj.hu

Jelentkezés beadható 
a www.petzeltj.hu honlap felületén is.
Beiratkozás: folyamatosan az iskola 
titkárságán, 8.00 - 15.30 között, 
2000 Szentendre, Római sánc köz 1.

Várjuk önöket képzéseinkre!

ÉNEKES RITA  
IGAZGATó
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adáSVétel

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

állatorVoS

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

álláSt kÍNál

Szentendrei cukrászdánkba ál-
landó munkára pultost felveszünk.
Tel. 06-30-940-2652.

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye (Szentendre, Kovács
László utca 3.) takarítónőt keres heti 6
órában. Jelentkezni önéletrajzzal, elér-
hetőséggel az iskolatitkar@barczigusz-
tav.hu e-mail címen lehet.

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

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

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

INgatlaN

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

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

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

Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba
férfi részére. Tel. 06-20-242-0927.

oktatáS

Olasz, angol nyelven korrepetálást válla-
lok. Tel. 06-30-950-0521.

régISég

GáBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő
– múzeumok számára is – kész-
pénzért vásárol festményeket,
aranyakat, bútorokat, ezüsttárgya-
kat, evőeszközöket, Herendiket.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06-1-789-
1693, 06-30-898-5720.

SZolgáltatáS

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

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

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

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

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

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

ÜdÜléS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-
2550.

ÜZlet

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




