VÁROS
A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratában
foglaltak alapján közzéteszi a 2010. évi gazdálkodásának fõbb adatait:

BEVÉTELEK

ezer forintban

Összes közhasznú tevékenység bevételel:
ebbõl:
közhasznú célú támogatás
143 304
Vállalkozási tevékenység bevétele:

185 213
15 082

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

200 295

RÁFORDÍTÁSOK

Szereti Ön
a parlagfüves
Szentendrét?

ezer forintban

Összes közhasznú tevékenység ráfordítása:
ebbõl.
anyagjellegû ráfordítások
106 017
személyi jellegû ráfordítások
45 134
értékcsökkenési leírás
1 916
egyéb ráfordítások
9 018
Vállalkozási tevékenység ráfordításai

162 085

25 646

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

187 731

A közzétett adatok könyvizsgálattal vannak alátámasztva.
Szentendre, 2011. június 6.

Az Önkéntesség évében az Egészséges
Városért Közalapítvány támogatja azt a
lakossági kezdeményezést, hogy Szentendre
lakossága önmaga is gondoskodjon a parlagfûmentesítésrõl. Arra ösztönözzük a lakosságot,
hogy aktívan kapcsolódjanak be és végezzenek
maguk is önkéntes tevékenységeket saját
házuk táján, közvetlen környezetükben.
Irtsák az allergizáló növényzetet! Ehhez a közalapítvány nagy teljesítményû parlagfû-kaszát
kölcsönöz ingyenesen a tenniakaróknak!
Kérjük, hogy a saját érdekükben vegyék
igénybe ezt a lehetõséget!
A PARLAGFÛ-KASZÁT A DUNAPARTI
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN LEHET
IGÉNYELNI: Dunakorzó 11/A,
tel.: 301-088.

Kolti Helga sk.
ügyvezetõ igazgató
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Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbevételére: Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben
Fõ tér 16. szám alatt található, 57 m2 területû helyiség.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján vehetõ át. A pályázatokat a polgármesteri hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet)
június 14. 9.00 óráig kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

VÁR A VÍZITÁBOR!

reggel 8.30-tól du. 16.30-ig
17.000 Ft/fõ/hét

Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton,
sportolással, jó társaságban tölteni, akkor
szeretettel várunk vízi és kalandsport táborainkba,
ahol igazi tábori hangulatban
(tábortûz,
sátrazás, bográcsozás) lehet részed.

Újdonság: a tábori program mellé fakultatívan
választható intenzív úszás oktatás
4x1 órában 6.000 Ft/fõ/hét áron!

Táborozási lehetõségeink 2011-ben:
NYÁRI VÍZI KALANDSPORT TÁBOROK –
SZENTENDRÉN
Gyerekeknek táborozási lehetõség (7 éves kortól)
Szentendrén a Duna-parton, melyet ajánlunk azoknak a gyerekeknek, akik szeretik a vizet,
szeretnének biztonságos környezetben és feltételek
között megismerkedni a vízi élet, a kajakozás –
kenuzás, a kerékpározás és a túrázás alapjaival.
Romantikus környezetben, igényes, élménydús
foglalkozások.
Naponta változó programok (úszás, evezés,
kerékpározás, méta, túrázás,asztalitenisz), teljes
ellátással.
Idõpontok: 2011. június 20 – június 24. (hétfõtõl péntekig )
június 27. - július 1.
július 4. - július 8.
július 25. - július 29.
Részvételi díj: Sátorozással, teljes ellátással
23.000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel (ebéddel és uzsonnával)

www.szevi.hu
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DUNAI VÁNDORTÚRA
„GYÕR – SZENTENDRE”
Gyerekeknek, családoknak,
baráti társaságoknak
A túra jellege: vízi vándortúra, napi 25 - 35 km
evezéssel. Könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4 szem. túrakenukkal. GyõrGõnyû-Komárom-Esztergom-VisegrádDunabogdány-Szentendre
Idõpontok: 2011. július 31 –
augusztus 5., (vasárnaptól péntekig)
Ellátás: teljes (napi háromszori étkezés)
Utazás: Gyõrbe vonattal
Részvételi díj: tanulóknak 25.000 Ft,
felnõtteknek 27.000 Ft, mely magába
foglalja a fent leírtakat.
ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI:
30/353-3315 vagy 30/448-9015
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET
www.goliategyesulet.atw.hu

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.,
Pannónia: Kutzmog József fõt.
z., Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: 26/503-329
Sürgõs esetben: Digruber
József: 20/511-5656
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
Külterületi fegyveres õr:
Fazekas Lajos, 06 20 949 3207
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300/403 mell.
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
június, hétköznap
ügyelet: este 8-tól reggel 18-ig,
ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda, Kálvária
út 26., 310-828)
Minden kedden Városi
Gyógyszertár (Kanonok u. 3.,
310-487)
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11.,
505-779)
Minden csütörtökön
Pannónia Patika (Dózsa Gy. út
20., 500-398
Minden pénteken Ulcisia
Gyógyszertár (a Hév-nél, Dózsa
Gy. út 1., 500-248)
június 13-án, pünkösdhétfõn az Andrea Patika 8-16-ig
nyitva, utána ügyeletes kedd
reggel 18-ig. A többi gyógyszertár ZÁRVA
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-óráig
június 11-12. Vasvári Patika
(Sas u. 10., 312-825)
június 18-19. Pannónia Patika
június 25-26. Ulcisia Gy.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

Kiöntés, bõvítés…

 A Jókai utcában a víznek
erõs fekáliaszaga volt, sõt a
Kucsera Ferenc utcában
még patkányt is kisodort a
víz a csatornából. Mi ennek
az oka?
A szagot az okozza, hogy az
egyesített rendszerben a nagy
mennyiségû csapadékvízbe nagyságrendekkel kevesebb ugyan, de
valamennyi szennyvíz is keveredik, s a legmélyebb ponton, a
Dumtsa Jenõ utca és a Bükköspatak találkozásánál visszatorlódik. A patkányirtást évente két
alkalommal rendeljük meg egy
cégtõl. Eddig ilyen panasz nem
volt az elvégzett munkával kapcsolatban, azonnal intézkedtünk
a rendkívüli patkányirtás elvégzése érdekében.
 A járókelõk hetek óta
láthatják, hogy a régi vezetékeket kicserélik nagyobb
átmérõjûre, s a Jókai utcában végzett munka már a
harmadik ütemet jelenti: ko-

fotó  HERMANN JÁNOS

 Miért öntött ki immár sokadik alkalommal a víz a
csatornából?
A belvárosi egyesített csatornarendszernek az a szerepe, hogy
száraz idõben a belvárosban keletkezett szennyvizet, esõs idõben
pedig a csapadékot is levezesse. Az
’50-es években az akkori viszonyoknak megfelelõen épült ki,
azonban a beépítettség és a szilárd
burkolat felületének növekedése
miatt ez az elvezetõ kapacitás már
kevés. Tovább nehezíti a helyzetet
az idõjárás kiszámíthatatlanná
válása, amelyet mindannyian tapasztalunk az utóbbi években. A
hétfõi vihar szokatlanul nagy
intenzitású volt, ezért a lehulló
csapadékot a víznyelõk és a gyûjtõcsatorna nem tudták azonnal
elnyelni, illetve elvezetni, ez okozta
a kiöntést. A mélyen fekvõ részeken feltorlódott a víz, dacára annak, hogy az elvezetõ rendszer és
az átemelõtelepen minden szivattyú a legnagyobb teljesítménnyel mûködött. Ezt a hirtelen lezúduló vízmennyiséget a csatornarendszer és a berendezések csak
fokozatosan tudják elvezetni.

fotó  BOKOR TAMÁS

Teljes erõvel dolgoztak a szivattyúk, mégsem tudták elvezetni a hétfõi viharból származó
esõvizet. A DMRV Zrt. helyi kirendeltségének vezetõjét, Szabó Imrét kérdeztük a belvárosi
csatornarendszer kapacitásbõvítésérõl.

Patkány a belvárosban

rábban a Bükkös-parton és a
Rákóczi utcán is elvégezték
ugyanezt. Szétválasztják a
szenny- és a csapadékvízrendszert?
Az utóbbi idõben már valóban
többször felmerült a szétválasztás, de ennek anyagi fedezetét
még senki nem vállalta, így a
korábbi munkáknál és a Jókai
utcában sem történt meg. A
Dumtsa utcában a burkolatcsere
elõtt felajánlottuk, hogy a rendszer szétválasztása érdekében a
különálló szennyvízvezeték megépítését ugyan elvégeznénk a
közterületeken, de az ingatlanokon belül is szét kellene választani a kétféle csatornát, ehhez
azonban a lakók akaratára lett
volna szükség, másrészt a hatóság is akadályokat görgetett a
felszíni csapadékvíz kivezetése
elé. Vácott 8-10 éve egy vegyesen
mûködõ rendszer szétválasztását
megoldották, ott sem volt egyszerû és olcsó, de sikerült. Az
egész belvárosra nézve ez csak a
közterületekre vetítve milliárdos
nagyságrend lenne, ám ebben
még nincsenek benne az ingatlanokon belüli munkálatok.
Tervek Szentendrén is születtek
az elválasztott rendszerû csatorna kiépítésére. Társaságunk és az
önkormányzat között folyama-

tosan történik egyeztetés az ügyben, hogy ha szétválasztásról
nincs is szó, de hogyan lehetne
megfogni a csapadékvizet legalább úgy, hogy ne okozzon elöntést. Nagy elõrelépést jelentene,
ha az ingatlanokon gyûjtött csapadékvíz-mennyiséget le lehetne
választani az elvezetõ rendszerrõl. Környezetvédelmi és anyagi
szempontból egyaránt érdemes
lenne a csapadékvizeket az ingatlanon összegyûjteni és késõbb felhasználni, például locsolásra. Az
ingatlanokon belüli csapadékvízvisszatartás megoldására ma már
korszerû és egyben megfizethetõ
megoldások léteznek.
 Mennyibe kerül és mikorra
fejezõdik be a mostani csõcsere?
Több ütemben készült, összességében a Rákóczi Ferenc utcától a
Bükkös-parton át a Dumtsa Jenõ
utcai csomóponton keresztül a
Kertész utcai átemelõtelepig több
mint százmilliós összegbe került,
és várhatóan egy hónap múlva
fejezõdik be. Közben a Kertész
utcai záporátemelõ átépítésének
tervezése is zajlik. Keressük a
megoldást, milyen korszerû szivattyúval lehetne kiváltani a
mostani energiafaló berendezéseket. Javasoltuk az önkormányzatnak, hogy a gátépítéssel összefüggésben tervezzünk meg és fektessünk le az átemelõtõl a Dunáig
menõ vezeték mellé még egy
nyomóvezetéket, hogy nagyobb
legyen az átemelõ kapacitás, de ez
ügyben egyelõre nem kaptunk
konkrét beleegyezést.
 Ha készen lesz a bõvítés,
megússzuk majd szárazon és
szagmentesen a nagyobb
esõket?
Garantálni nem lehet, hogy soha
nem történik hasonló. Egyet
tudunk tenni: a meglévõ vízmûveket megfelelõen karban tartani, üzemeltetni, és ha van rá
lehetõség, fejleszteni. A kiöntés
mindig attól függ, mekkora vízmennyiség érkezik a kapacitáson
felül, s az elmúlt években egyre
gyakoribbak a heves esõk.
BOKOR TAMÁS

A polgármester
programja
Június 10. (péntek)
09.00 Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkárával
megbeszélés
Június 14. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
10.00 Sajtótájékoztató a PMMI-vel a
Múzeumok Éjszakájáról
12.00 MÖSZ témában megbeszélés
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
14.30 DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
15.00 Kulturális Kft. ügyvezetõjével
megbeszélés
15.30 Kulturális Kft. és Szentendre Tv
munkatársaival kommunikációs
témában egyeztetés
Június 15. (szerda)
09.00 BDO megbeszélés
10.00 TÖOSZ konferencia a
Városházán
13.00 KMRFT ülés
Június 16. (csütörtök)
09.30 Pest megye Rendõrkapitányával
megbeszélés
13.00 Polgármesteri fogadóóra

Semmelweis- és
köztisztviselõk napja
Értesítjük Önöket, hogy
a Polgármesteri Hivatal és
az Okmányiroda június 30-án,
csütörtökön ZÁRVA lesz.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy
július 1-je – SEMMELWEIS-NAP és
KÖZTISZTVISELÕK NAPJA – az
egészségügyben dolgozók, továbbá
a köztisztviselõk számára
munkaszüneti nap.
Fentiek miatt
július 1-jén, pénteken
a Polgármesteri Hivatal,
az Okmányiroda (valamint
valamennyi közigazgatási
szerv),
a háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelõ és a szakrendelõ
ZÁRVA lesz.
A sürgõsségi ellátás a munkaszüneti
napoknak megfelelõen, az ügyeleten
történik.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
Dr. Molnár Ildikó
címzetes fõjegyzõ
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Trianoni megemlékezés

Pincér, fizetek!
„Az alkohol öl, butít
és nyomorba dönt.”
Rossz sorrend. Dr.
Tóth Miklós, a szigetvári kórház addiktológus belgyógyász fõorvosának segítségével megtaláljuk a helyes
sorrendet.
1. Az alkohol butít. Nem jól
mérem fel a történéséket, nem
nagyon érdekelnek. Kívülálló
vagyok. Lesz, ami lesz, nem
érdekel. Csupa nem. Nem és
nem. Tagadás. Ilyenkor
könnyen írunk alá olyan
papírokat, amiket aztán bánunk, vagy isszuk a levét (válási szerzõdések, ingatlaneladások, -vételek, banki hitelek).
2. Nyomorba dönt. Szoros
összefüggést mutat a butasággal, abból következik. Itt már
óriási szakadék tátong a
magamról alkotott kép és a
valóság között. Én még mindig
azt hiszem, amit hiszek, az
embertársaim azt hiszik, amit
látnak. A szakadék tágul,
mélyül. Minél jobban próbálom
megtalálni elveszett önbecsülésemet, helyemet a világban,
ez az erõ visszájára fordul és
még messzebb taszít az
emberektõl. Valószínûleg még
többet iszom. Mókuskerékbe
lépek.

Múlt héten pénteken emlékeztünk meg a trianoni békediktátum
aláírásának 91. évfordulójától a Kálvária dombon tavaly felavatott új
emlékmûnél.
A városi ünnepségen dr. Dietz Ferenc polgármester bevezetõjében
elmondta: „Trianon szörnyû dátumának 90. évfordulójáról tavaly
emlékeztünk, ekkor született törvény arról, hogy mindezt a Nemzeti
Összetartás Napjának hívjuk, mindezzel jelezve, hogy határainkon
innen és túl Mi egy nép vagyunk. Tavaly azért állítottuk ezt a gyönyörû
emlékmûvet Pap Lajos segítségével, hogy egész évben emlékezzünk a
tõlünk elszakadt, de velünk közös gyökerekkel rendelkezõkre.”
Ezt követõen Kiss Dénes költõ, a Trianon Társaság elnöke mondott
ünnepi beszédet, részletesen elemezve az 1920. június 4-én aláírt diktátum okozta társadalmi megrázkódtatást.
A megemlékezésen közremûködtek a Református Gimnázium és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola diákjai, valamint az MH Központi Kiképzõ
Bázis zenekara.

Dr. Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ, Kiss Dénes költõ, dr. Dietz Ferenc polgármester és
Dulai Dóra, a Református Gimnázium diákja

3. Az alkohol öl. Itt érhetõ utol
az alkoholbefolyásoltság a
legkönnyebben, leglátványosabban. Kriminalisztika. Senkit
sem akarok felmenteni, de nem
árt tudnod, hogy az alkohol
méreg. Egy alkoholista ebben a
méregben áztatja testét, minden
sejtjét. A fizikai, lelki kényszert
(függést) most hagyjuk. A bódultság, amit érzel, ennek a
mérgezésnek az elsõ tünete,
figyelmeztetõ jele. Bódult vagy,
ha folytatod, részeg leszel
(nagyon mérgezett), és azt sem
tudod, mit csinálsz. Most
mondd, hogy: Borban az
igazság. Ugye belátod ennek
képtelenségét? Ha nem, akkor
folytatod és folytatod. A kérdésekre nem válaszolsz. Görgeted
õket magad elõtt, mint a szent
szkarabeusz a ganajt. De te
ember vagy, nem bogár. Ha ezt
megérted, leteszed öngyilkossági szándékaidat, gyilkossági
terveidnek is vége. Rájössz,
szabad vagy. Ez elõl
menekültél. Ennek súlya és
felelõssége van. Szabad vagy.
Ne félj!
Cs. F.
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Figyelem!
Gépjármû-tulajdonosok
figyelmébe II.
Sorozatunkban – melyet a
bírságolások megelõzése érdekében indítottunk – ezúttal
a helytelen parkolás okozta
veszélyekre hívjuk fel a
figyelmet.
Szentendre területén gyakori
jelenség, hogy a járdára felhajtva
várakoznak a személyautók, nem
gondolva arra az esetre, hogy
idõseknek, tolókocsival és babakocsival járóknak, és általában a
gyalogosoknak is nehézséget
okoznak a közlekedésben. Nagyon veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, ha valakinek emiatt
kell elhagynia a járdát, és ezzel
együtt azt a biztonságot, amit a
kijelölt gyalogos út biztosít, és
kiteszi magát a „rohanó” autósok
gyakori figyelmetlenségének …
Kérünk minden gépjármûvezetõt,
figyeljenek a gyalogosokra. Ne
álljanak a járdára – még akkor
sem, ha úgy gondolják, van annyi
hely, hogy elfér mellette a gyalogos – és a kijelölt gyalogátkelõhelyeken se várakozzanak!
Abban az esetben, ha valaki megengedõ tábla hiányában a járdán
várakozik, a közúti közlekedési
szabályokat kisebb mértékben
megszegi és a közterület-felügyelet, valamint a rendõrség
3000 – 20 000 forint között szabhat ki helyszíni bírságot.
Ezekben az esetekben nemcsak a
bírságon van a hangsúly, hanem
azon is, hogy egy kicsit jobban
figyeljünk oda azon embertársainkra, akik nap mint nap gyalogosan közlekednek. Az õ biztonságos közlekedésük is legyen

fontos mindenki számára.

ÉS

KÖZIGAZGATÁSI
NÉPJÓLÉTI IRODA
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Városrehab
A városközpont
felújításának ütemezése
június-július eleje

JÓL HALAD
a szakorvosi rendelõ és a Malom megújítása

Lapunkban mostantól rendszeresen
megjelentetjük a belvárosban zajló
burkolási munkálatok ütemezését,
a pontos dátummal, a munka
megnevezésével
1. brigád
 június 6–12. Bogdányi u. 3-8.:
70 nm-es területen kövezés
 június 13–19. Bogdányi u. 5-10.:
90 nm-es területen kövezés
 június 20–25. Bogdányi u. 7-912.: 98 nm-es területen kövezés
 június 26–30. Bogdányi u. 1114.: 83 nm-es területen kövezés
 június 26.–július 4. Fõ tér 10.,
17.: 71 nm-es területen bontás
 július 5–15. Fõ tér 11-16.:
75 nm-es területen bontás

A SZEI kész udvari homlokzata és a garázslejárat

Épül az új szárny a Bogdányi utcai MûvészetMalomban

2. brigád
 június 3–július 20. Fõ tér
kövezése belülrõl kifelé haladva
 június 15. Fõ tér: 181 nm-es
terület (teljes fõ tér): a felület
elõkészítése a kövezésre
 június 26–július 5. Fõ tér 1.,
Dumtsa J. u. 1.: 91 nm-es
területen bontás
3. brigád
 június 20–27. Dumtsa u. 3-8.:
106 nm-es terület elõkészítése
és kövezése
 június 28–július 5. Dumtsa u.
5-7-10.: 128 nm-es terület
elõkészítése és kövezése
 július 6–12. Dumtsa u. 12.:
100 nm-es terület elõkészítése
és kövezése

A régi szárny emeleti része

A leendõ kávézó területe

A megújuló SZEI
szakrendeléseirõl
Korábban olvasóinktól olyan
visszajelzés kaptunk, hogy a
városi projektekrõl szóló SzeVi
különszámban, a rendelések felsorolása közül kimaradt a kardiológia és az urológia.
Természetesen lesznek ilyen
szakrendelések: az EKG-kardiológia és az urológia, pontosabban az uroflowmetriás labor és
andrológia a régi szárny emeleti
részén kap helyet.
 Fotók: PATZ TAMÁS
Udvari bekötõ út

A kiállítótér mestergerendája
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Emberfõk mûvelõi
Június 3-án tartották városunkban a pedagógus-napi ünnepséget, amelynek alkalmával méltatták az idén nyugdíjba vonulókat, illetve odaítélték Szentendre város Pedagógiai Díját.
Az ünnepeltekrõl olvashatnak rövid összeállítást.

Pedagógiai Díj

Nyugdíjba vonulók

2011-ben a képviselõ-testület eddig
végzett kimagasló munkája elismeréseként a beérkezett jelölések
alapján Stomp Ferencnének, az
Izbégi Általános Iskola igazgatójának ítélte a Pedagógiai Díjat.
Bogdánné Szabó Éva óvodavezetõhelyettes, a Szivárvány Tagóvoda
vezetõje 1972-ben kezdte el óvónõi
pályafutását Nagykarácsonyban,
ahol több mint húsz esztendeig volt
vezetõ. 1997-tõl dolgozik a Szivárvány Tagóvodában, 2002-tõl a
vezetõje, 2009-tõl óvodavezetõhelyettes is lett. Óriási teherbírása,
remek szervezõkészsége, alapossága, precizitása, gyermekszeretete és
jó emberismerete tette lehetõvé,
hogy feladataiban maximálisan
helyt tudjon állni. Egy kívül-belül
megújult óvodában jól összekovácsolt, szakmailag kimagasló kollektívát hagyott hátra.
Stomp Ferencné Éva tanári diplomáját 27 évvel ezelõtt szerezte a
Nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskola biológia-technika szakán. Nyolc éve az Izbégi Általános Iskola igazgatója, mellette
közoktatási szakértõ. Igyekszik
gyermekközelivé tenni a tantárgy
oktatását: óráin rengeteget szemléltet, differenciál, lényegre törõen
magyaráz, digitális táblával, filmrészletekkel színesíti a tananyagot.
Kiemelt feladatának tartja a tehetséggondozást, tanítványai évek óta
rendszeresen bejutnak országos
versenyekre. Bevezette: a nívócsoportos matematikaoktatást, az
emelt angol és informatika, valamint a képzõmûvészeti projektoktatást, a „Játszóház, Lurkóház”
programot. Nevéhez fûzõdik, hogy
az iskola tanulói alap-, illetve
középfokú nyelvvizsgát tehetnek,
valamint lehetõségük van ECDL
vizsga letételére is. Nagyszabású
iskolai és városi rendezvények
megálmodója: pl. Egészségnevelési
hét, Képzõmûvészeti nap és kiállítás, Népek karácsonya. Sokat és
sikeresen pályázott, amelynek köszönhetõen az iskola több épületét
felújíttatta, minden udvarra játszóteret építtetett, fejlesztette a
technikai eszközöket. Létrehozott
egy nívós pedagógiai díjat munkatársainak, amelyet minden évben
az arra legérdemesebb pedagógus
vehet át.

6

Fekete Miklósné Gabi, a Püspökmajori Tagóvoda vezetõje 1970-ben
kezdte meg óvónõi pályafutását.
1974 óta dolgozik a városban,
1978-tól a Püspökmajori óvodában,
melynek 1993-tól a vezetõje. Szakmai felkészültségét folyamatosan
bõvítette továbbképzéseken. Rendkívüli érzékenysége, másokkal való
együttérzése, kedvessége, belsõ
derûje, nyugalma mindvégig alkalmassá tette ennek a hivatásnak a
gyakorlására. Ennek elismeréseként 1986-ban a Mûvelõdési Miniszter dicséretben részesítette.
Kezdetkor csatlakozott a hagyományõrzõ óvónõk csoportjához, a
Filibili népdalkör aktív tagja. A
hagyományéltetés az évek során az
óvoda arculatává vált..

Szépoltné Gál Gabriella, a Hétszínvirág Tagóvoda óvodapedagó-
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gusa 1971 szeptembere óta dolgozik óvónõként, kezdetben Tahitótfaluban, 1972-tõl 1975-ig Kisorosziban, 1976 óta Szentendrén, a
Szabadságforrás úti óvodában dolgozott egészen 1996-ig, az óvoda
bezárásáig, és ekkortól a Hétszínvirág Tagóvodában. Segítõkész,
mindig vidám, humorával sokszor
teremtett vidám hangulatot az óvodában. Tapasztalatait bemutató
foglalkozásokon adta át kollégáinak.
Bárány Kálmánné Magdika, a
Szivárvány óvoda dajkája 42 év
munkaviszony után vonul nyugdíjba, ebbõl 28 évet a Szivárvány Tagóvodában töltött el. Kedves, mosolygós személyiség. Munkájára a
pontosság, precízség jellemzõ,
környezetét, csoportszobáját nagy
gonddal tartotta rendben.
Hegedûs Imréné Marika, a Bimbó
utcai Tagóvoda dajkája megérdemelt nyugdíjba vonulását választotta. Mindig ápolt, tiszta külsejével
mintát adott környezetének. Különlegesen jó ízléssel rendezgette
csoportja tárgyait, aktív tagja volt
az óvoda beszélgetõkörének.
Istráb Lászlóné Jolika, a Hétszínvirág Tagóvoda dajkája született
szentendrei lakos. 1987-tõl kezdte
a dajkai munkát a tagóvodában.
Nagyon energikus, szorgalmas és
gyors, ezeket a tulajdonságokat az
évek múlása ellenére is megõrizte.
Pedáns tisztaságot tartott csoportjában, a gyerekekkel türelmes,
segítõkész volt.
Lukács Istvánné Zsóka, a Hold
utcai Tagóvoda dajkája 2005 óta
dolgozik az óvodában. Érdeklõdõ,
nyitott az új dolgokra. Munkáját
mindig pontosan végezte, szeretete
áradt a gyerekek felé. Fontosnak
tartotta a gyerekek gondozási feladatait, szépítette a környezetét.
Szívesen vállalt plusz munkát.
Oláh Mátyásné Kati, a Püspökmajori Tagóvoda dajkája 1999-tõl
dolgozik az óvodában. Egy évig
konyhán, majd csoportban folytatta
a dajkai munkát. A gyerekek iránti
szeretete tartotta meg ezen a
pályán. Munkájában megbízható,
pontos, kollégái mindig számíthattak részérõl többletmunkára is,
például rendezvények, kirándulások során.

Valentin Ferencné Magdika, a
Hétszínvirág Tagóvoda dajkája
1973-tól dolgozik az óvodában.
1983 õszétõl képesítés nélküli
óvónõként helyezkedett el a Vasvári
Tagóvodában. Jó érzékkel végezte
az óvónõi munkát, felvételizett az
Óvónõképzõbe, de nem sikerült.
Nem próbálkozott többször, 1988ban visszatért a dajkai munkakörbe.
Verba Istvánné Ica, a Bimbó utcai
Tagóvoda dajkája a nyitás napjától,
1980-tól 30 évet töltött el az óvodában, ami manapság egyre ritkább. A konyhában és dadus néniként is egyaránt serénykedett.

Vicsotka Mihályné Marika, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium tanára 1974-ben került
Szentendrére. Magyar-orosz szakos
pedagógusként a Rákóczi és Alkotmány úti Általános Iskolában
kezdett dolgozni. Hat évet a Felszabadulás Lakótelepi Iskolában,
majd ismét a Rákócziban dolgozott,
s így összesen 37 évet tanított
Szentendrén. Mottója a következõ:
„A tanítvány nem edény, amit meg
kell tölteni, hanem fáklya, amit
lángra kell lobbantani.” Elvégezte
az angol szakot, így utolsó húsz
évében angolt tanított. Sok feladatot ellátott, mint munkaközösség
vezetõ, mint gyermekönkormányzat
vezetõ, mint osztályfõnök. Irányította a gyermekönkormányzat
munkáját, szervezte a korosztály
iskolai, tanórán kívüli életét.

Baráth Sándorné Éva szintén a
Rákóczitól búcsúzik, tõsgyökeres
szentendrei. 1970-ben a Szentendrei Szolgáltatató Ipari Szövetkezetben mint fodrász dolgozott 4
évig, majd nyolc éves pápai kitérõ
következett. 1982-ben költözött
vissza Szentendrére, egy év múlva a
Központi Általános Iskolában iskolatitkárként kezdte meg közalkalmazotti munkáját, amelyet azóta is
végez. Kapcsolata a kollégákkal,
diákokkal, szülõkkel példaértékû,
nagy értéke volt az iskolának.
Kollégái szerint a következõ John
Lennon idézet fejezi legjobban
tevékenységét: „Próbálj meg úgy
élni, hogy ne vegyenek észre ott,
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ahol vagy, de nagyon hiányozz, ha
elmentél.”

Németh Iván testnevelés–informatika szakos tanár a Móricz
Zsigmond Gimnázium oktatója.
1977 óta dolgozik Szentendrén:
kezdetben a Kossuth Lajos Katonai
Fõiskola Testnevelés és Sporttanszékének oktatója, 1985-tõl tanszékvezetõ helyettes fõiskolai
docens. 1990-tõl, több mint 20 éve
tanít a Móricz Zsigmond Gimnáziumban testnevelõ tanárként.
Pályája elsõ felét egyértelmûen a
sport határozta meg, késõbb érdeklõdése a számítástechnika felé fordult: informatika szakos tanárrá is
képezte magát. Felkészítõ tanárként szép eredményeket ért el az
atlétika és torna területén, a gimnáziumi kézilabda csapat edzõjeként.
Aladics Antal a mûvészeti ismeret
és rajz tantárgyak szakavatott
tanára volt a Petzeltben. A szakmunkás és szakközépiskolás tanulók mûvészeti ismereteinek, esztétikai érzékének formálója, fejlesztõje volt. Médiaismeretet is
oktatott. Rendszeresen szervezett
iskolai alkotótáborokat a tanév
befejezése után a Kõzúzó utcai tanmûhelyben. Szinte minden iskolai
rendezvényt dokumentált a képeivel, de fontosnak tartotta a tanulók
hétköznapjainak, örömteli pillanatainak megörökítését is.

Nagy Györgyné Spanyol Borbála
gyógypedagógiai tanár a Bárczi
Gusztáv Általános Iskolából vonul
nyugállományba. 1991 februárjától
tanít Szentendrén, kezdetben napközis tanári feladatokat látott el,
majd osztályfõnök lett. Munkabírását, tettre készségét bizonyítja
az a számtalan megyei, illetve országos verseny, melyeken tanítványai
kiválóan szerepeltek. Szabadidõs
programokat, iskolai táborokat,
kirándulásokat szervezett.
A Barcsay Jenõ Általános Iskolából
három technikai dolgozó megy idén
nyugdíjba. Balogh Ferencné 10
évet dolgozott a Barcsay Iskolában.
Sipos Attiláné hosszú évtizedeken
keresztül a kereskedelem kemény
világában dolgozott, onnan hozta

vidám életszemléletét, nagy munkabírását. Példamutatóan takarított. Vrabik Istvánné konyhás
néniként 15 éven át osztotta az
ételt, mosogatott, takarított.

Szabóné Klement Borbála 42 év
után vonul nyugdíjba a Gazdasági
Ellátó Szervezet élérõl. 31 évig
tevékenykedett a közoktatási intézmények gazdálkodási területén,
ebbõl 24 évig Szentendrén. Nyolc és
fél éven át a Barcsay Iskola gazdasági vezetõje volt. Ekkor a városban elsõként mutatta meg az
iskolák önálló gazdálkodásának
lehetõségét. 13,5 éve a GESZ
vezetõjeként irányította és összefogta a város közoktatási, szociális
és egészségügyi intézményeinek
gazdálkodási tevékenységét. Kiváló
munkája elismeréseként 1986-ban
Kiváló Munkáért Mûvelõdési Miniszteri kitüntetést, 1997-ben Polgármesteri – Igazgatói Dicséretet,
2006-ban Szentendre Város Szolgálatáért Díjat kapott.

A GESZ munkatársai közül hárman
is nyugdíjba vonultak. Kosznovszki Tamásné 1990-tõl a Polgármesteri Hivatalban takarított,
2001-tõl a GESZ munkatársa lett.
Salétli Lajosné 1982-tõl az iskolagondnokságon dolgozott 14 éven
keresztül, 1997-tõl a GESZ munkatársa. Így összesen 28 évet dolgozott a Napközi Konyhán szakácsként. Kubinszky Ferencné
1988 õszén az iskolagondnokságnál kezdett, és 23 évet dolgozott
pénzügyi ügyintézõként a GESZ
központban, 44 év szolgálati idõ
után vonult nyugdíjba.

Tisztelt Igazgató asszonyok és
urak! Tisztelt bölcsõde, óvoda
pedagógusok, dajkák, tanítók,
tanárok! Kedves Kollégák!
A hosszú felsorolásból elsõ szemre,
még egy idegennek is kitûnik, hogy
milyen sokrétû és népes a szentendrei pedagógustársadalom. Több
százan vagyunk – 873-an, közel
ezren –, akik a 18-19 éves korig terjedõ mintegy 5-6000 gyermekkel,
ifjúval nap mint nap foglalkozunk,
tanítjuk õket, vigyázunk rájuk.
(...)
...A szentendrei oktatási intézmények ismét eredményes évet zártak.
Elég csak fellapozni a heti SZEVI-t,
amelyben a város lakosságát és persze egymást is tájékoztatjuk tanítványaink sikereirõl, eredményeirõl. Az újságba nem fér bele
minden, nem fér ide a nehezebb
vagy nehéz sorsú tanítványainkkal
végzett sok-sok erõfeszítés, az
órákra készülések, a dolgozatok, a
sok iskolán, óvodán kívüli ünnepségre, rendezvényre, versenyre való
felkészítés. Mindezt a munkát szeretnénk ma megköszönni, szeretném a képviselõ-testület és az
Oktatási Bizottság nevében köszönetemet kifejezni.
A város, az önkormányzat lehetõségeihez mérten, sõt sokszor azon
túl igyekszik segíteni az oktatási
intézményeket. Négy óvoda teljes
felújításával kezdtük az idei tanévet, több óvoda, iskola játszóudvara tudott és tud folyamatosan
megújulni az önkormányzat Játszóeszköz pályázatának segítségével.
Örömmel tölt el sok intézmény teljes eszköz-, játszóeszköz állományának megújulása, épületkorszerûsítési munkák, és persze mély
keserûséggel, hogy van olyan intézményünk, melynek felújításához
nem tudunk forrást biztosítani.
Próbáljuk ingyen tankönyvvel, táborozás, kirándulások, programok
támogatásával a szülõk helyzetét
javítani, az esélyegyenlõséget biz-

tosítani a diákok számára. Támogatjuk a sportköröket, és a város
diákjainak úszáslehetõséget teremtünk a korszerû V-8 Uszodában.
Pályázatot írtunk ki oktatási célokra és múzeumlátogatások támogatására is. Talentum ösztöndíjjal
minden évben támogatunk két
kiemelkedõen teljesítõ fiatalt: egy
közép-, és egy felsõoktatásban tanuló helyi diákot. Évek óta van
lehetõsége az önkormányzati iskolák vezetõinek a dolgozóinak jutalommal is elismerni kiemelkedõ
munkájukat, tanítási órákon kívüli
erõfeszítéseiket.
(...)
Bõvült az oktatási paletta: tavaly
egy református óvodával, jövõ
tanévtõl egy evangélikus zenei
óvodával. A fejlesztésre szoruló
gyerekek ellátását nagyban támogatja az önkormányzat, összesen
hét álláshelyet hoztunk létre
fejlesztõk, logopédusok, iskolapszichológus feladatok ellátására, a
város itt is más intézmény feladatát
vállalta fel a városi diákok segítése
érdekében. Küzdünk a bölcsõdei,
óvodai férõhelyhiánnyal, 2 mobilóvodával biztosítottunk 40 új férõhelyet. Szentendre városának a felsoroltakból is látszik, hogy az oktatás kiemelt feladata, mondhatnám, hogy elsõ helyen áll.
(...)
Nyilvánvaló, hogy vannak hiányosságok, és nem mondhatjuk, hogy itt
van már a Kánaán. Mégis kisebb
gombóccal a torkomban ezúttal azt
kívánom, hogy bárcsak így maradhatna minden, és a jövõben se
sérülne a szentendrei oktatás eddig
is nehézségek árán tartott magas
színvonala. Nyugtatom, nyugtatjuk
magunkat, hogy a hamarosan életbe lépõ oktatási törvény után is
tudjuk folytatni a munkát, azt a
munkát, amely államilag elismerten
egy ország felemelkedésének az
alfája és omegája.
ZAKAR ÁGNES
(az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökének a pedagógusnapon elhangzott
beszédének szerkesztett változatata)

Szakmai elismerés
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
oboatanára, Rozsosné Frank Katalint kapta meg az Oltai-díjat
ebben az esztendõben. Az Oltai-díjat a tanárok írásbeli, titkos
javaslata alapján az Iskolatanács ítéli oda annak, aki hosszú
idõn keresztül kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a szentendrei
zeneiskolai oktatás területén.
Rozsosné Frank Katalin 24 éve tanít a Vujicsics zeneiskolában. A
MÁV szimfonikus Zenekar, a Gyõri Filharmonikusok, az Operaház Zenekara és a Liszt Ferenc Kamarazenekar tagja is volt.
Operaénekes férjével Szentendrén élnek, két felnõtt gyermekük
szintén a zenei pályát választotta. Számos versenyen indultak és
nyertek tanítványai. Rendszeresen fellép növendékhangversenyeken, városi rendezvényeken diákjaival. Tavaly
nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan részt vesz az iskola életében. Jelenleg egy kisgyermekeknek szóló koncertsorozat létrehozásán dolgozik, mely a következõ tanévben számtalan gyermeket ismertethet meg híres és közkedvelt operákkal.
XXV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM  2011. JÚNIUS 10.  SzeVi
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Idén Szentendre is csatlakozott az ünnepi könyvhéthez

Népszerû hagyomány Magyarországon, hogy 1929 óta rendszeresen megrendezik a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztõk
Egyesülése szervezésével az ünnepi könyvhetet. Ennek kapcsán
minden olvasni szeretõ könyvbarát és szakmabeli immár több
helyszínre ellátogathat országszerte, ahol neves kiadókkal,
írókkal találkozva megismerkedhet a hazai irodalom alkotásaival,
terjesztõivel.
Az idei év két különlegességet is
tartogatott számunkra. Az elsõ,
hogy 1941 óta, azaz 70 év
elteltével idén újra rendeztek
magyar könyvhetet a határon túl
is: a Romániai Magyar Könyves
Céh és a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése közös
szervezésében, Kolozsvárott.
A másik pedig nekünk, szentendreieknek volt különleges, ugyanis
idén elõször városunk is csatlakozott a rendezvényhez, nem titkoltan hagyományteremtõ céllal.
Dr. Dietz Ferenc polgármester, a
Könyvnap ötletadója Zolya Andreával, a határon túli kortárs irodalom kritikusával tárgyalt a ren-

8

dezvény konkrét megvalósításáról, aki nagy segítségére volt
az önkormányzatnak az esemény
létrehozásában.
A rendezvényre olyan neves, határon túli kiadókat sikerült városunkba csalogatni, mint a zentai
zEtna, a kolozsvári Koinónia, a
szintén kolozsvári Korunk Könyvkiadó és Kolozsvári Társaság és
az újvidéki Fórum Könyvkiadó.
A könyvnap az érdeklõdõk számára különleges élményt nyújtott, hiszen nem mindennap találkozhatunk a mûvek megálmodóival. A kiadókkal, írókkal
folytatott beszélgetések – amelyeket dr. Büky László, a Szegedi
Tudományegyetem nyugalmazott
docense és Juhász Károly színmûvész koordináltak – hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak a
Xantusz Kft. által árult könyveket, hanem azok íróit, az õ gondolataikat is megismerjük. A
határon túli mûvek között két
szentendrei vonatkozású könyvet
is bemutattak; a Paulovics László
képzõmûvész portréira épült
Erdélyi Magyar Írók címû irodalmi szöveggyûjteményt és a Kán-

SzeVi  XXV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM  2011. JÚNIUS 10.

tor Lajos által írt Hazatérõ képek
– Barcsaytól Vinczeffyig címû
munkát.
A széles palettán találkozhattunk
erdélyi írókkal, gyermekkönyvekkel, versekkel, esszékkel, folyóiratokkal, prózákkal, az erdélyi
képzõmûvészet 20-21. századi
fejlõdésével, emberi sorsokkal.
Dr. Dietz Ferenc polgármester, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
diákjai által adott zenés mûsort
követõ megnyitó beszédében
kiemelte: „Bár Szentendre lakosságát tekintve kisváros, mégis a
kultúra nagyvárosa. (…) Büszkék
vagyunk arra, hogy olyan Magyarországtól elszakadt településekkel, szervezetekkel tarthatunk
aktív kapcsolatot, amelyeknek
fontos a magyar lét tudatosítása,
a magyar gyökerek megõrzése,
úgy mint Zilah, Kézdivásárhely,
Beregszász, a Felvidéki Rákóczi
Szövetség. Célunk a rendezvény
megvalósításával egyrészt az
volt, hogy a kultúrát kedvelõ
lakosoknak ne kelljen Budapestre
menniük a „kultúráért”, másrészt, hogy a határon túli iroda-

lom, képzõmûvészet, építészet
kincseit könyveken keresztül
Szentendrén is megismertessük”.
A Könyvnapon részt vett
kiadók, írók
• Fórum Kiadó: igazgató-fõszerkesztõje Németh Ferenc, az
azon belül mûködõ Híd folyóirat fõszerkesztõje, dr. Faragó
Kornélia, dr. Harkai Vass Éva
író
• Koinónia Könyvkiadó: igazgatója Zágoni Balázs, Sajó Enikõ szerkesztõ, Simon Réka
Zsuzsanna író, Klein-Varga
Zsuzsanna író, Nádori Gergely
író, Kispál Éva író.
• Korunk Könyvkiadó és a Kolozsvári Társaság elnöke Kántor
Lajos író, munkatársa, Zólya
Andrea,
Paulovics
László
képzõmûvész.
• zEtna Kiadó: igazgatója Beszédes István, Bartha György költõ,
Kalász István író, Szabó Palócz
Attila költõ.
BARTUCZ MARIANN
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Akkor pedig legyen koedukált!
AZ ELSÕ 60 ÉVES TALÁLKOZÓ A FERENCES GIMNÁZIUMBAN

Városunkban sok egyéb izgalmas vagy épp meghökkentõ jelenség mellett található egy igazi,
sõt, egyedülálló ritkaság, amely nincs ugyan elrejtve egyetlen földi halandó szeme elõl sem,
meglátásához azonban némi vallásos mûveltség szükségeltetik. Ez a titokzatos „valami”
pedig nem egyéb, mint az idén 60 éves Ferences Gimnázium.

I

gaz ugyan, hogy magam is itt
érettségiztem, sõt, évek óta az
Öregdiák Egyesület titkára
vagyok, mégis csupán most,
május 28-án, az elsõként érettségizett osztály 60 éves találkozóján szembesültem egykori iskolám egyszeri és megismételhetetlen mivoltával, annak teljes
pompájában... A találkozó, Czibulka Gyula osztálytitkár igen
alapos és gondos szervezõmunkájának eredménye, az iskolai
kápolnában tartott hálaadó szentmisével kezdõdött, melyet P. Fekete András, az öregdiák-mozgalom lelkes támogatója celebrált.
Szentbeszéde világította meg
végképp a tudatomban, hogy
ilyen iskola soha nem volt és
többé biztosan nem is lesz…

Történt ugyanis, hogy 1950
júniusában, a szerzetesrendek
feloszlatása és az egyházi iskolák
államosítása után, az állam és a
Katolikus Egyház egyezséget
kötött, melyben nyolc gimnázium
mûködését engedélyezték. A
ferences rend eredendõen kolduló
rend volt, akkor mégis két iskolát
kapott, Esztergomban és Szentendrén. Nincs olyan kiváló szerkezet, melyben nem fordulhat elõ
hibás csavar: a kommunista állam gépezetébe is homokszem
került, ennél az egy iskolánál
ugyanis elfelejtették a szerzõdésben kikötni, hogy fiúiskola legyen. Talán az újdonsült elvtársaknak korábbi neveltetésük
folytán nyilvánvaló volt, hogy

Ezeknek a nagyon bátor és
elkötelezett egykori lányoknak és
fiúknak köszönhetjük, hogy a
Ferences Gimnázium nem csupán
papírra vetett szerzõdés maradt,
hanem valóban elindulhatott a
keresztény, Szent Ferenc szellemét követõ oktatás és nevelés.
Sok-sok izgalmas, elképesztõ,
olykor szomorú vagy éppen hõsies sorsú diák menedéke volt
azután az iskola évtizedeken
keresztül.
Igazi történet nincs tanulság nélkül. A Ferences Gimnázium történetébõl láthatjuk, hogy nincs a
Földön akkora rossz, amelyik – ha
akaratlanul is –, ne tudna valami
jót létrehozni. Szentendre városának és az országnak ebben a
páratlan iskolájában háromezernél több diák érettségizett a 60 év
alatt.
Pax et bonum! Béke és jóság
uralkodjon mindig az iskola falain belül és kívül!

férfi szerzet fiúiskolát nyit, talán
egyszerû feledékenység, mindenesetre a hiba megesett… Amikor
pedig szeptemberben Konstantin
atya, az igazgató egy rendtársával az egykor volt csendõrlaktanya udvarán a jelentkezõket
várta, egyre-másra érkeztek beiratkozni az új katolikus gimnáziumba – a lányok! Tanakodtak az
atyák, mitévõk is legyenek. Mivel
azonban fiúk alig-alig voltak a
beiratkozók között, a késõi szerzõdés miatt már szeptember közepén jártak, s az elõírás szerint
az iskola csak bizonyos létszám
fölött mûködhetett, nem volt más
hátra, Konstantin atya egyszer
csak azt mondta: „Akkor pedig
legyen a gimnázium koedukált!”
És így is lett. Megtudtam hát,
hogy magam is a kommunista
rendszer akaratlan „jótéteménye”
révén járhattam ferencesek koedukált gimnáziumába, ebbe a kétszeresen abszurd, korábban
elképzelhetetlen intézménybe.
A 60 éve, elsõként érettségizett
osztály tanulói különbözõ iskolákban végezték elõzõleg tanulmányaikat, mégis máig példamutatóan összetartanak. Minden
évben találkoznak, s most is mindenki jelen volt, aki él és egészségi állapota ezt lehetõvé tette. Az
Öregdiák Egyesület a jeles alkalomra Páljános Ervin szobrászmûvész, az iskola egykori tanára
által készített bronzplakettet
ajándékozott az elsõ végzõs

osztály tagjainak és Szebenyi
tanár úrnak(!), aki biológiára
oktatta az ünnepelteket.

LINDNER MONIKA

Farkaskölykök
GYERE, ÉS EVEZZ VELÜNK!
NAPKÖZIS VÍZI SPORT
ÉS KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN
Várunk minden gyermeket, aki szeretné
a nyarat vízparton, jó társasággal
tölteni, megismerni a vízi életet
és megismerkedni egy új sportággal is.
Kajak-kenu oktatással, túrázással,
változatos programokkal, teljes ellátással.
Idõpontok
június 20-24.; június 27.-július 1.;
július 4-8.; július 11-15.; július 1822.; július 25-29.; augusztus 1-5.;
augusztus 8-12; augusztus 15-19.;
7.30-tól 16.30 ig
Helyszín
Szentendre, régi hajóállomás mellett
(megközelíthetõ a Sziget utca felõl)
Részvételi díj
17 000 Ft/fõ/hét
Érdeklõdni lehet:
06-30/416-9159,
presto@dunakanyar.net

erdei és napközis tábor
Programok:
• erdei állat és növényvilág megismerése
• vizek világának megismerése
• kirándulások • tûzrakás, fõzés
• kézmûves programok (nemezelés,
batikolás, karkötõkészítés,
fafaragás, stb.)
• számháború, méta, foci
• tábortûz, mesék, bábozás, éneklés
Idõpontok
ERDEI TÁBOR: augusztus 7-13,
14-20, díja 22 000 Ft/fõ/hét
NAPKÖZIS TÁBOR: június 20-tól
július 29-ig, 1 hetes turnusokban
(hétfõtõl – péntekig)
díja: 12 000 Ft/fõ/hét
Információ és jelentkezés:
06-30/2900-221,
www.farkaskolykok.hu

Thai nõi- és kismama masszázs Szentendrén!
Csodás feltöltõdés a kismamának és a babának!
Várlak szeretettel!
Schmidt Brigitta – okleveles masszõr

06-30/250-8028
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összehoztak egy olyan, sajnos ma már (ma még)
elég ritka alkalmat, ahol ismét bebizonyosodott,
hogy a hasznos idõtöltéshez, a teljesítményhez
Igen, május 21-én nem volt akadály a srácok lehetõség kell. Nem annak van jelentõsége, hogy
elõtt. A Dunakanyar Nõszirom (Írisz) Egyesület a keretet adó szervezetet cserkészetnek, úttörõkabszolút politikamentes szervezésében lebo- nek vagy Nõszirom Egyesületnek hívják, annak
nyolított TTT (talán emlékszünk még néhányan a van elsõdleges szerepe, hogy a keretet kitöltõ tarTízen Túliak Társaságára) akadálytalom a gyerekekért jöjjön létre és a
versenyén 12 általános sulis csapat
gyerekekrõl szóljon.
120 fõvel indult, a Szentendre
Jó lenne, ha ez a verseny tapasztaLászló-telep buszfordulótól a kõhelatul szolgálna a távol maradt kisgyi menedékházig. 10 állomást és
térségbeli iskoláknak is. Nem lehet
10 feladatot kellett leküzdeni a tûzõ
sikeres az a pedagógia program,
napon, nagy mennyiségû zsíros
amelyik nem alapoz a közösségkenyér és sok üveg ásványvíz segítépítõ rendezvényekre. Végül is az
ségével, amelyekrõl a körültekintõ
embernek mi jelentheti boldogság
szervezõk gondoskodtak.
forrását és az élet legfõbb értelmét?
Akik aggódtak amiatt, hogy a gyeAz egyéni és az ettõl el nem várekek (nagylányok és nagyfiúk) Bemelegítés Pintér Andreával lasztható közösségi élmény.
kiakadnak és kidõlnek, majd az otthon hagyott Lehet, hogy az élre kívánkozott volna, de ha már
divatos technikai játékokat sûrûn emlegetve el- így alakult, itt említem meg a helyezettek neveit:
lenállnak a természet és a feladatok kihívá- I. Erdõjárók Csapat (Budakalász, akik nevükhöz
sainak, meglepõdhettek. A csapatok tagjai össze- híven, profi módon szerepeltek);
fogva, egymást segítve, frissen haladtak állomás- II. Mi Csapat (tehát nem a Kik Kifalváról,
ról állomásra, és nagy igyekezettel oldották meg Leányfalu, egyben a tavalyi gyõztesek);
a feladatokat. Ismét tapasztalatot szerezhettünk III. Bauxit Fõzelék Csapat (Szentendre, Barcsay
arról, hogy az évszázadok óta mindig lesajnált, suli, szerencsére hatásos nevük nem közvetlen
éppen élõ mai fiatalok bizony jobbak és motivál- élményen alapult).
tabbak mint azt egyes elõítéletes, a saját gyerek- A gyõztes örök dicsõségét majd a kupán ejtett
korukról már elfeledkezett felnõttek gondolnák.
véset fogja megörökíteni.
A támogatók – Szentendre Város Önkormányzata, Végül a sajtó hatalmáról. Ez sajnos most nem
a VSZ Zrt., a Digitális Nyomda, a Szélfogó Kft., a érvényesülhetett, mert a szervezõ egyesület
Príma Torna és Lányi Veronika –, a segítõk – meghívását egyes helyi média képviselõi elfeSzentendre Város Önkormányzati Tûzoltósága, a lejtették a naptárjukba felírni, vagy az egészet
Polgárõrség, a DMRV Zrt. –, a szervezésben segítõ gyerekesnek találták, vagy nem tudom… Döntsék
önkéntesek és a csapatokat kísérõ pedagógusok el õk.
MÁK JÁNOS

Nem volt akadály

Bárczi-napok
Május 26-án és 27-én Bárczi-napokat tartottak
a CATKI tagintézményében. Az iskola a következõ tanévtõl újra viselheti Bárczi Gusztáv
orvos-gyógypedagógus nevét.
A május 26-án tartott szakmai napon a tanulók
megkoszorúzták névadójuk emléktábláját és
mûsorral köszöntötték a rendezvényre érkezett
vendégeket. A szakmai tanácskozáson körvonalazódtak az intézmény innovatív pedagógiai
elképzelései, melyeket a bemutató tanításokon
is megtapasztalhattak a résztvevõk.

Május 27-én a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontban rendeztük meg a Bárczi–kupa úszó- és játékos víziversenyt. A nap
szervezõje és lebonyolítója a Honvéd Kossuth
SE volt.
Mind az uszodának, mind a sportegyesületnek
nagyon köszönjük aktív részvételét és segítségét.
Köszönetet mondunk még dr. Kiss Lászlónénak, hogy a szegény sorsú gyermekeinknek
úszónadrágot és úszósapkát vásárolt.
T. B.

KÉNYEZTETÕ
ÚJDONSÁGOK
a Surányi
Cukrászdában!
2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ

Csökkentett szénhidráttartalommal,
Dia Wellness alapanyagokból, saját
készítésû sütemények
és fagylaltok óriási választékban kaphatók.

ÚJDONSÁG:
Dia-Wellness alapanyagok lakossági
kiszerelésben megvásárolhatók a
cukrászdában, megkönnyítve az otthoni
sütés-fõzést – így egyszerûen, finomat
készíthet bárki.

MINDEN SZOMBAT DÉLELÕTT 9-12 ÓRÁIG

JÁTÉK • MOZGÁS • KOMMUNIKÁCIÓ
4 ÉVES KORTÓL

Várjuk minden kedves régi és új vásárlóinkat mindkét
üzletünkben:

GYEREKEKNEK
Szorongások csillapítása, túlmozgás-fékezés, iskolai helyzetgyakorlatok
SZÜLÕKNEK
Iskolaválasztási tanácsadás, otthoni fejlesztõ játékok, nevelési tanácsadás

Jelentkezés: Dunakanyar Magániskola
Tel.: 06 30 4999 381
10
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és a

a Rózsa u. 2. (26) 313-942,
Kálvária utca 49. szám alatt (26) 303-109
Nyitva tartás: hétfõ szünnap, kedd-vasárnap 10-18 óra

www.suranyi-cukraszat.hu
suranyi@suranyi-cukraszat.hu
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Együtt a belsõ tartalékok nyomában
A városban rejlõ lehetõségeket ki kell aknázni, miközben a különbözõ kulturális intézmények
együttmûködésére helyezzük a hangsúlyt – vallja a Szentendrei Kulturális Nonprofit Kft. új
ügyvezetõje. Kolti Helga egy rövid beszélgetés formájában tette le névjegyét olvasóink virtuális asztalára.
 Megmelegedett már az
ügyvezetõi széke?
Az irodámban uralkodó hõfokot
tekintve mindenképpen. Ami pedig
a munkámat és a kinevezésemet
illeti, egyelõre a „képbe kerülés”
idõszakát élem: áttekintem a cég
gazdálkodását, kötelezettségeit és
futó feladatait. Ráadásul a helyzetet az sem könnyíti meg, hogy
most kell beindítani a Szentendrei
Nyár eseményeit. Ivancsics Ilona,
az elõzõ megbízott ügyvezetõ
ugyan alaposan elõkészítette a
programokat, de vis major helyzetekre is fel kell készülnünk, s a
programok szervezése mellett
folyamatos pénzügyi tervezést és
marketingtevékenységet is kell
végeznünk. Ez tehát nem a hátradõlés idõszaka.
 Mikor lesz lehetõsége
hátradõlni?
Nem ez a feladatom. Szentendre
csodálatos hagyományokkal és
nagyszerû lehetõségekkel bír, s
épp felfelé ívelõ szakaszát éli,
amibõl a kulturális kft. is kiveheti
a részét. Örülök, hogy most kerültem ide és ilyen feladatot kaptam.
Egyszerûen nem tehetem meg,
hogy pihenjek.
 Miféle fura vágy indít egy,
a színházi szférát belülrõl
ismerõ, tapasztalt mûvészembert, hogy magára vegye
az intézményvezetés kínjait?
Ez a késztetés már sok éve felbukkant bennem, amikor 2000ben elvállaltam a veszprémi Petõfi Színház igazgatását. Akkortájt indult el az életemben a
mûvészet mellett egy másik ismeretszerzési folyamat, amelynek
során kitanultam a vezetést annak gazdasági és jogi területeivel
együtt. Így egyensúlyozódott ki az
életemben az alkotómunka, a
tanítás és az ügykezelés területe,
amelyek iránt egyaránt érdeklõdöm, s amelyek azóta is folyamatosan egymás mellett futnak.
 A kulturális kft.-nek az
elmúlt években többféle
temperamentumú vezetõje
volt. Hol találhatjuk önt a

néha-néha benézõ, és a kezét folytonosan a történések
ütõerén tartó ügyvezetõi
végletek között?
A színészek általában adrenalinfüggõk, s ez alól én sem vagyok
kivétel: komolyan veszem a munkám, szeretek dolgozni. Olyan
ember vagyok, aki elõkészíti és
átgondolja a döntéseit, majd határozottan végigviszi azokat.
Nagy megtiszteltetésnek vettem,
hogy engem is megkerestek a pályázattal, és külön öröm, hogy a
helyi képviselõ-testület öt évre
szavazott számomra bizalmat,
hiszen a vezetõi döntések hatása
jobbára csak évek elteltével kezd
láthatóvá válni.

területet fog össze a vállalat, és
bár a városmarketing már nem
hozzánk tartozik, szoros együttmûködésre törekszünk. Ha az említett tevékenységeket nem különálló divíziókként, hanem egymás
szerves egységeként kezeljük,
akkor nagyon sok belsõ tartalékra
lelhetünk. A pályázaton fõ motívuma az együttmûködés volt: nem
csupán a különbözõ szegmensek
együttmûködésérõl van szó, hanem a társszervezetekkel, a nemzetközi partnerekkel és legfõképpen a lakossággal, a közönséggel
való együttmunkálkodásról.
 Mit jelent ez a konkrétumok szintjén?

 A város kulturális cége
köztudottan abban a szerencsés-szerencsétlen helyzetben van, hogy nagyon sok
különbözõ területet fog
össze a színjátszástól a közmûvelõdési feladatokon és
az újságkiadáson át egészen
a városmarketingig. Ön szerint hogyan lehet ezeket
összeegyeztetni?
Kifejezetten elõnyös, hogy ennyi

Ha több helyen végeznek hasonló
feladatot, némi összefogással, idõt
és energiát megtakarítva hatékonyabbá lehet tenni a munkavégzést. Szemfülesnek kell lenni, és
megragadni minden kínálkozó lehetõséget. Ma például olyan országos terjesztésû médiatámogatókat
kerestem, akik népszerûsíteni fogják a Szentendrei Nyár idei programjait, mi pedig cserébe feltüntetjük õket a szóróanyagainkon.
Ez kölcsönösen jó mindkét félnek.

A Szentendrei Teátrum és Nyár idei
rendezvénysorozata július 8-tól
augusztus 28-ig várja a közönséget.
A színházi elõadások és koncertek
jegyei már kaphatók a szentendrei
Tourinform Irodában (26/317-965)
és az Interticket hálózatában
(www.jegy.hu).

kínáló vígjátékok és zenés darabok.
A Teátrum vendége lesz a kecskeméti Katona József Színház (Nem
ér a nevem, 07. 15), a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház (Orfeum
anno, 07. 23), valamint a határon
túli komáromi Jókai Színház (Anconai szerelmesek, 07. 08.) egyegy elõadással. Színre kerül Lehár:
A víg özvegy címû klasszikus operettje is (07. 16.).
A magyar történelem egy korai
korszakának ma is érvényes tanulságait mutatja be Pozsgai Zsolt
A gyermekkirály címû történelmi
játéka, amely a Teátrum õsbemutatója lesz augusztusban. Ugyancsak Pozsgai Zsolt a szerzõje a
Mindszenty hercegprímás és Jávor
Pál életét feldolgozó Szeretlek
Faust címû drámai játéknak.

A Szentendrei Teátrum 2011-es
évadában számos olyan produkció
szerepel, amely újdonság a budapesti és szentendrei közönség
számára: vidéki színházak sikerdarabjai, színvonalas szórakozást

A MûvészetMalom átépítése és
bõvítése miatt ezen a nyáron ismét
a barokk Városháza udvarán kerülnek színre a nagyszínpadi elõadások, a kamaraesteknek pedig a Dunaparti Mûvelõdési Ház udvara ad

KOLTI HELGA
1988-ban végzett a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemen, melynek
jelenleg is hallgatója (DLA-képzés).
Az egyetem után a veszprémi Petõfi
Színházhoz került. 1998-ban alapító
tagja a székesfehérvári Vörösmarty
Színháznak. 2000-2005 között
a veszprémi színház igazgatója.
2010: az Echo TV programigazgatója,
a Repertoár kulturális magazin
szerkesztõ-mûsorvezetõje. A Jávor Pál
Nemzeti Cigányzenekar alapító tagja,
mûvészeti vezetõje, énekese.

Számtalan hasonló együttmûködési lehetõség tapasztalható helyi
szinten is, az újság szerkesztõsége
például helyi információs központtá is válhat. Az egyik legfontosabb
kérdés azonban az, hogy mit szeretne a közönség. Hívom és várom
az itt élõket diákoktól a nyugdíjas
korúakig, hogy elmondják, nekik
mire van szükségük, milyen programot látnának szívesen. A közeljövõben élénk, intenzív kommunikációba szeretnék kezdeni a
városban élõkkel, hogy együtt alakíthassuk ki a legjobb programokat. Szeretném, ha Szentendre
biztonságos, szerethetõ és élhetõ
hely lenne, amely méltán lehet
büszke önmagára és a benne
BOKOR TAMÁS
élõkre.
otthont (Hamvas Béla: A bor
filozófiája címmel Rátóti Zoltán és
Huzella Péter estje, Székhelyi József
Hej, Salamon Béla! címû önálló
estje). Vasárnap délelõttönként a
kisgyermekes családokat zenés,
élõszereplõs és bábos gyerekelõadások várják a Városháza udvarán.
A fesztivál zenei programkínálatában idén megtalálható minden
zenei mûfaj. A Városháza udvarán a
Jazz Fesztiválnak négy fellépõje lesz:
Borbély Mûhely, Bin-Jip, Tzumo &
Borlai Electronic Dreams, Erik
Sumo Band Kiss Erzsivel. A Barcsay
Múzeum hangulatos kertjében szombatonként megrendezett koncerteken
a Vujicsics, a Söndörgõ és a Kecskés együttes, Nikola Parov &
Herczku Ági, Szvorák Kati és a cseh
származású, New Yorkban élõ Marta
Topferova koncertjét élvezheti a
közönség. A komolyzene kedvelõit a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárainak nyáresti koncertje és a
Szentendrei Kamarazenekar ünnepi
koncertje várja.
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Kéz a kézben
TEMPLOMDOMBI BESZÁMOLÓ
EGY RENDHAGYÓ NAPRÓL
Április 8-án a
Templomdombi
Általános Iskolai
falai között egy
rendhagyó programnak lehettek
részesei gyerekek, felnõttek egyaránt. „Kéz a kézben” címmel tolerancianapot szerveztek. A program célja volt, hogy megismerkedjenek a fogyatékkal élõ emberek
életével; hogy szociálisan érzékeny,
toleráns, elfogadó gondolkodásra
késztessék, neveljék tanítványaikat; hogy érzésekben közelebb
kerüljenek ezekhez az emberekhez.
Reggel egy közös iskolagyûlésen
videóösszeállítást láttak arról, hogyan élnek, sportolnak a fogyatékos
emberek. A nap további részében
különféle foglalkozások keretében a
vakok, a siketek, a mozgássérültek
mindennapjaiba tekinthettek bele,
kipróbálhatták, hogyan élnek, akik
máshogyan élnek. A nap végére
kiderült, annyira nem is más az
életük.
A láthatatlan kiállításon vakok
(Kundra Katalin és Czikora Róbert,
a Kézzelfogható Alapítvány munka-

társai) mutattak be mûvészeti
alkotásokat arra a pár percre vakká
lett gyerekeknek. A tornateremben
a csörgõlabda sportot ismerhették
meg gyengénlátók és templomdombis hetedikesek segítségével. A fiúk
a Gyengénlátók Általános Iskolájá-

ból érkeztek, õket Fórizsné Henye
Rita és kollégája kísérte el a
Templomdombra Budapestrõl. A
jelelés helyszínen a siketek jelbeszédével ismerkedtek a gyerekek
Nagy Tamás és Büki Mónika (mindketten az iskolában tanuló diákok
szülei) segítségével. A fogyatékkal
élõk világáról, a velük kapcsolatos
érzéseinkrõl videóvetítéssel egybekötött beszélgetésen gondolkodtak együtt diákok és tanárok. Az

iskola kisudvarán kipróbálhatták,
hogyan lehet a kerekesszékben közlekedni. Csap Gábor és Csap László,
a MEREK (Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központja) munkatársai segítették az akadálypályát
kipróbálókat. A vakvezetõ- és életmentõ kutyák kiképzésével is megismerkedhettek Szabó Gábor elõadásából. Majd egy vakvezetõ kutya, Maszat és vak gazdája, Szabó
György tartott bemutatót, melybõl
aztán érdekes beszélgetés kerekedett. Õk Jászberénybõl érkeztek. Az
alsós gyerekek érzékszervi játékok
segítségével is kipróbálták a vak és
a siket emberek helyzetét tanítóik
vezetésével.
A nap záró programja ismét egy
közös iskolagyûlés volt, melyen
megköszönték a külsõs közremûködõk munkáját. Aztán egy-egy
mondatban összegezték az aznapi
élményeiket, érzéseiket, tapasztalataikat, melyek az iskola fõfalát
díszítették néhány napig. Ezek közül álljon itt néhány – a gyerekek
megfogalmazásában:
• Tisztelet és boldogság töltött el,
amikor láttam ezeket az embereket!
Nagyon boldog vagyok! Szerintem
egy tanulságos nap volt.
• Ez a nap nagyon különleges volt,
mert láthattuk ezeknek a csökkent
munkaképességû embereknek a
helyzetét, és beleélhettük magunkat. És csodálom, hogy ezek az
emberek is tudnak rendes életet
élni.
• Nagyon jó nap volt, mert most
éreztem át elõször azt, hogy milyen
lehet így élni!
• Szerintem nagyon jó volt a tolószékes akadálypálya és a kutyabemutató! Amúgy minden program
nagyon jó volt.
• Szerintem lehangoló volt.
• A fogyatékossággal kapcsolatban
most már kétféle érzés van bennem.
Régebben azt gondoltam, hogy nagyon rossz nekik, és hogy mennyire
kell õket sajnálni. De ahogy láttam,
hogy mennyire tartalmasan élik a
mindennapjaikat, felmerült ben-

nem, hogy pl. vaknak lenni félig jó,
félig pedig rossz. Nagyon sokat
tanultam a mai napból.
• A láthatatlan kiállítás volt a
legjobb.
• Sajnálom, hogy nem látnak vagy
nem hallanak. De az jó, hogyha
jókedvûek.
Végül álljon itt egy tanárnõ, Kardos
Katalin véleménye:
– Ez a rendezvény elõször adott
lehetõséget a gyerekeknek a fogyatékkal élõ emberek életének megismerésére. Különös élményben, ritka
tapasztalásban volt részük ezen a
napon mind a gyerekeknek, mind
nekünk, pedagógusoknak. Jó volt
látni a gyerekek nyitottságát, természetes kíváncsiságát és a bátorságukat, hogy legyõzzék félelmeiket. A legtöbben elõször segítettek kerekesszékhez kötött embereknek, és õk is beülhettek társuk
helyére. Elõször hagyatkozhattak
vak ember támogatására, s nem
kalauzoltak még látássérültet. Megismerhették a siketek jelrendszerét,
a kommunikáció lehetõségét.
Remélem, hogy ez a kezdeményezés
a jövõben folytatódik, hiszen ahhoz,
hogy egy gyermek empatikus és
segítõkész felnõtté váljon, nagyon
fontosak a korai élmények és a személyes tapasztalatszerzés.
HORVÁTH ZOLTÁN

Szeretnéd már letudni
a nyelvvizsgát?
TANULD MEG FÉL ÉV ANYAGÁT 1 HÓNAP
ALATT NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMAINKON!
Tanfolyam indulás: június 13., 27.
www.katedra.hu
Szentendre, Dumtsa J. u. 13/a | tel: 06 20 542 4548
e-mail: szentendre@katedra.hu
Fabula Okt. és Szolg. Kft., Fnysz: 00657-2009
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Egyéjszakás kaland a mûvészetben

Rövidfilmek
bemutatója
a P’Art moziban

F

eltehetõen Önök közül sokan ismerik és kedvelik a
francia példára, közel egy
évtizede született Múzeumok
Éjszakája rendezvényt. Ilyenkor
országszerte tömegek keresik fel
a múzeumokat és kiállítóhelyeket, amelyek ezen az estén érdekesebbnél érdekesebb programok garmadájával várják az
érdeklõdõket. Ezeken az estéken/éjszakákon a legnagyobb
problémát az idõ- és az energia
végessége jelenti, aminek következtében a vonzó programok tekintélyes részét nem sikerül
elérni. Ráadásul még amiatt is
mindig morfondírozni kell, hogy
itthon, Szentendrén töltse-e az
ember ezt az estét, vagy menjen
be Pestre. Idén ez utóbbi dilemma
megoldódni látszik. Szervezési
okokból a fõváros és a vidék
múzeumi éjszakáit egy hét különbséggel rendezik meg.
Június 18-án, szombat délutántól
éjfélig egyéjszakás kalandra hív
minket egy szép színes plakát.
Még mielõtt bárki valamilyen frivol gondolatra vetemedne, tovább
olvasva rájöhet, hogy a szentendrei mûvészetben kalandozhat egy
egész éjszakán át. S nem is akármilyen programok révén! 2011ben a hagyomány és az innováció
szellemében „léptékváltásra” kerül sor: már nemcsak néhány
kiválasztott – a PMMI fenntartásában mûködõ – szentendrei
múzeum várja a vendégeket.
Negyven helyszínen, mintegy hatvan program közül lehet választani. Kiállítások, tárlatvezetések,
filmvetítések, koncertek, szinházi
elõadások, mûvészeti alkotócsoportok bemutatói, több helyszínt
érintõ tematikus séták, retroprogramok közül. Múzeumokban,
galériákban, éttermekben, kamionban. Az egész belvárost behálózva. Szinte felsorolhatalan az
a sok érdekes, okos program,
amelyet a szervezõk erre az estére
kínálnak az érdeklõdõknek. A
Czóbel Múzeumban az aktfestés
köré épülnek az események: nemcsak az Aktok a szentendrei
mûvészetben címû kiállítás, hanem Vincze Ottó vezetésével
modellrõl rajzolhatnak szénnel
aktot a jelentkezõk. Az aktok köré
szervezik azt a rendhagyó egyéjszakás kiállítást is, amelyet a
Museum Complex mûtárgyszállító

cég kamionjában rendeznek a
Dunakorzón. A Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakájához
kapcsolódva ismét megnyílik a
Vajda Lajos Emlékmúzeum.
Ugyan még nem a névadó zseni
mûveinek kizárólagos megmutatásával, hanem az emeleti szinten kisebb válogatást nyújtva
Ferenczy Béni és Noémi mûveibõl
is. Hiszen ezeket az új múzeumépület elkészültig, 2013-ig a
közönség nem láthatná. Az Ámos
Imre-Anna Margit Múzeumban
rendhagyó tárlatvezetést tartanak
Haláltánc a képzõmûvészetben
címmel, s ehhez a témához kapcsolódik a Danse Macabre elnevezésû irodalmi est is. A Barcsay
Múzeumban a tárlatvezetés mellett este hattól egyéjszakás szabadtéri kiállítás nyílik a Forgács
Társaság alkotónak mûveibõl a
múzeum kertjében. A Fõ téri
Szentendrei Képtár nagysikerû
Szabó család kiállításához kapcsolódva bárki hozhat ide egy
képet és egy történetet Szentendre
múltjából, de lesz hatvanas évekbeli divatbemutató, sõt retro buli
is a Táncdalfesztivál hangulatában. A helyszín még bizonytalan a városban zajló építkezések
miatt.

A szervezõk a gyerekekre is gondoltak – õk agyagfigurákat mintázhatnak a Kovács Margit Múzeumban vagy mozaikot készíthethetnek a Barcsay Múzeumban.
A Szeresd Szentendrét Egyesület
szentendrei galériákat látogató
sétája mellett Tóth Antal mûvészettörténész a szentendrei festészet õsmotívumait bemutató
sétájára is felhívnám a figyelmüket. A Szentendrei Régi Mûvésztelepen Aknay János, Buhály
József és Szakács Imre festõmûvészek mûtermeiben tehetnek
látogatást. Az Új Mûvész étterem
udvarán pedig Pistyur Imre szobrait állítják ki.
A város szinte összes galériája
meghosszabbított nyitva tartással, érdekes tárlatokkal és rendezvényekkel készül erre a rendhagyó eseményre. Élõzene, elõadások és filmvetítések tarkítják
június tizennyolcadika estéjének
eseményeit, amelyeket helyszûke
miatt nem tudunk részletesen
bemutatni. Akit a teljes program
érdekel, az a www.muzejszentendre.hu-n megtalálja.
Jó kalandozást kívánok ezen a
különlegesnek igérkezõ nyáréjszakán!

A Szentendrei Helyõrségi Klub rendezvénytermében május 18-án nyitották meg Sulyok Teréz festõmûvész
kiállítását. A résztvevõket elsõként
Koncz János klubigazgató köszöntötte, majd a kiállítást Dóri Éva
képzõmûvészeti szakreferens, a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Mûvészeti
Programok Fõosztályának munkatársa
nyitotta meg.
A megnyitón közremûködött Urhegyi
Viktória fõtörzsõrmester, a tatai MH
25. Klapka György Lövészdandár Zenekarának fuvolistája, a Menner Bernát Zeneiskola tanára. Sulyok Terézt a
lelkéhez közelálló természeti képek és
az épített környezet egyaránt inspirálják, épp úgy, mint a vallás vagy az

emberi létezés kérdései. Változatos
technikákon keresztül folytonosan
megújuló-átalakuló érzelmeket, belsõ
világot közvetít a nézõk számára. A
mûvésznõ festményeibõl rendezett
kiállítás június 18-ig tekinthetõ meg.

RAPPAI ZSUZSA

Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt június 20-án,
16 órától a P’ART MOZI-ba
az immár hagyományosnak
mondható filmes kurzusokon
készült rövidfilmek
bemutatójára.
Látható lesz a 2010. nyári
filmes táborának két rövidfilmje, a 2010. évi Mesemozgató
(kicsik animációs táborának)
két rövidfilmje, és a két filmes
kurzus rövidfilmje illetve egy
rövid
werkfilm (HOGYAN KÉSZÜL?)
c. összeállítás.
Betekintést nyerhetnek a P'Art
moziban zajló filmes kurzusok
munkájába és megismerkedhetnek az elkészült alkotásokkal.

Új elnök a MAOE élén
A Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesületének új
elnöke van. Az elnökség május
27-én Aknay János Kossuth- és
Munkácsy díjas festõmûvészt
választotta elnöknek a korábban lemondott Bauer István
helyére. Az Aknay Jánossal
készített interjút következõ
számunkban közöljük.

Könyvbemutató
„Egy ujjal is lehet remekmûvet
alkotni, csak éppen lassabban,
fél aggyal már kétséges”.
Kertész Péter legújabb, Egy
ujjal címû könyvét június 14én, kedden 18 órakor
mutatják be a Dalmát
Kávézóban (Bartók B. u. 8.).
A szerzõvel, a szentendrei
zsidó temetõ gondnokával Dési
János, valamint más régi és új
barátai beszélgetnek.

XXV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM  2011. JÚNIUS 10.  SzeVi

13

HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

LAKÁS, INGATLAN

Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést, könyvet, fotót, plakátot, egyéb dísztárgyakat
vásárolok gyûjteményembe.
Hétvégén is! Tel. 06-20-9473928.

Eladó a Rózsa-közben tetõtéri
4 szobás lakás 16 millió Ft-ért
irányáron, garázzsal. Tel. 06-30620-9787.

ÁLLAT

Szentendre-Pannónián, családi
ház, 25,8 millió Ft-ért eladó. Kis
javításra szorul. Tel. 06-30-6209787.

Pumi kiskutyák eladók gyõztes
szülõktõl. Tel. 06-70-315-8784,
(26) 303-091 munka után.

További képek: www.pattogopumi.hu és facebookon: pattogóparázs kennel.

EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu.
Tel. 06-30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS
A Görög utcában 130 nm-es
tetõtér lakásnak vagy irodának
kiadó. Tel. 06-20-927-0766.
Szentendrén 55 nm-es, I. emeleti
lakás, szép kilátással azonnal
kiadó. Tel. 06-30-541-3504.
Szentendre, Széchenyi téren
panorámás, csendes, II. emeleti
55 nm-es lakás bútorozatlanul
kiadó. Tel. 06-30-382-7189.
Kiadó Izbégen 72 nm-es, új
építésû, különálló, bútorozott
lakás 2 személynek kulturált,
csendes környezetben, udvaron
gépkocsi-parkoló. Tel. 06-30-9716300.
Füzesparkban földszinti egyedi
fûtésû, 56 nm-es lakás kiadó. Tel.
(26) 386-656, 06-20-243-1005.
Esetleg garázs is.
Szentendrén, Széchenyi téren
kétszobás, erkélyes, bútorozott
lakás kiadó. Tel. 06-30-422-5358.
Különálló lakrész kiadó egy vagy
két személy részére. Tel. (26)
301-080.
Szentendrén, a Bolgár utcában
3 szobás, 80 nm-es, új építésû,
igényes lakás hosszú távra kiadó,
irodának is. Tel. 06-30-233-5531.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

Püspökmajor-lakótelepen, magasföldszinti, jó állapotú, 50 nm-es
lakás, 9,5 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-70-502-9808.
Szentendrén, csendes helyen, jó
közlekedéssel 186 nm-es, két
lakószintes, beépített tetõteres,
felújított ház eladó. Tel. 06-20399-6416.
Szentendrén kisebb nyaraló
nagyon jó helyen 5,5 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Budapesten, a XII. kerületben,
Zugligetben 56 nm-es, felújított,
összkomfortos téglaépítésû lakás
eladó vagy kis, kertes szentendrei házra cserélhetõ.
Tel. 06-30-941-8354.
Nem lakótelepi lakások 6-12
millió Ft-ért Szentendrén
eladók. Tel. 06-30-299-0376.
Pismányban jó helyen, kitûnõ
megközelítéssel, panorámával
2 generációs lakóház 35 millió
Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.
Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek festõi környezetben
11 millió Ft-ért igényesnek eladó.
Tel. 06-30-605-7199.
Szentendrén felújítást
igénylõ, masszív, emeletes
ház 1200 nm-es udvarral,
telekáron, 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Könnyûzenei énekoktatás
Szentendrén. Hangképzés
kezdõknek, hobbi énekeseknek,
kezdõ felnõtteknek is.
Tel. 06-30-972-3240.
Nyelvi-mûvészeti táborunkba várjuk a 6-8 és 9-13 éveseket, július
4-8. és július 18-22. között,
H-P: 8-17. Nívó Nyelviskola,
(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.
Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató
angol, német, francia, spanyol,
olasz intenzív tanfolyamok
délelõtt és délután, heti 3x2 és
3x3 órában. Nívó Nyelviskola,

(26) 301-237, 06-30-319-9634,
Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.
Nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamok az augusztus 27-i
EURO és az augusztus 26-i BME
nyelvvizsgára, 2x4 hetes
turnusokban: július 4 -29 augusztus 1-26. K-SZ-CS 3x4 óra/hét.
Nívó Nyelviskola, (26) 301-237,
06-30-319-9634, Szentendre,
Kucsera Ferenc u. 7.

SZOLGÁLTATÁS
Külsõ hõszigetelés (dryvitozás)
5200 Ft/nm anyaggal (10 cm-es
lappal) mûanyag vakolattal.
Tel. 06-20-988-9439.
Võfély. Tel. 06-70-527-3879.
Szakdolgozatkötés és -nyomtatás
Szentendrén: Belvárosi Grafikai
Mûhely, tel. 06-20-227-6343.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 311-847,
30-950-4187, Mezei Sándor.
KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu,
06-20-823-2025.

ÜZLET
A Görög utcában 80 nm-es pincehelyiség kiadó. Tel. 06-20-9270766.
Szentendrén, parkolóval ellátott kétemeletes irodaházban,
szintenként 439 nm alapterületû, több helyiségbõl álló
iroda részben vagy egészben
kiadó. Azonos helyrajzi számon több ezer nm-es szabad
ipari terület bérelhetõ. Tel.
06-20-326-7509.
Szentendrén a Duna-korzón
55 nm-es üzlethelyiség kiadó.
Tel. 06-30-240-1942.
A szentendrei Metál üzletházban
20 nm-es üzlethelyiségek, irodák
kiadók. 60 ezer Ft+áfa (rezsivel)/hó. Tel. 06-70-381-0341.
Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.
A belvárosban 12 nm-es helyiség
kiadó. Tel. 06-20-203-5988.

Nyílt nap a Góliát
vízitelepén
Június 18-án szombat
délelõtt 10 órától várunk
minden érdeklõdõ szülõt,
gyereket Egyesületünk
vízitelepén (Szentendre,
Czóbel sétány – Sziget u.
találkozása), akik szeretnének
megismerkedni
egyesületünkkel,
a kajakozáson
és a túrakenuzáson keresztül
a szabadidõ egy tartalmas
eltöltésének lehetõségével.
Külön programként ki lehet
próbálni ezen a napon
a napjainkban egyre
népszerûbbé váló sárkányhajózást is.
Egész napos programot
kínálunk, aki ellátogat hozzánk
egy vidám, szép hétvégi napban lesz része: evezés túrakenuban, sárkányozás,
sorversenyek, méta,
bográcsozás.

Meghívott vendégeink:
dr. Dietz Ferenc polgármester, Fónagy János
államtitkár (NFM), Vaskúti
István olimpiai bajnok, ICF
alelnöke, Vogel Csaba
vezérigazgató (DMRV).
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ
SPORT EGYESÜLET

Konténeres sitt
szállítást
és ömlesztett
anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását
vállalom.
Tel.: 30-296-6797

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesapánk, Balalik
Istvánt elkísérték utolsó útjára, és fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk a Musica Beata kórusnak a
közremûködésükért.
Balalik Ági és Magdi
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A TV Szentendre
péntekenként 18 órakor
új adással várja kedves
nézõit Szentendre aktuális
kérdéseivel, hírekkel, információkkal.
Mûsorainkat a UPC
kábelhálózatán, a C8-as
csatornán (196.25 MHz)
láthatják. Nézzenek bennünket!
Június 10-i és 17-i
(péntek) mûsor
08:00 Hétközben (heti
hírösszefoglaló)
• kistérségi társulási ülés
Szentendrén
• Jótékonysági gálamûsor a
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és
Gimnázium javára
• Szentendrei mûvészek
kiállítása Kaposvárott
• Vasutas hétvége a
Skanzenben
• Liszt Ferenc koronázási
miséje a Péter-Pál
Templomban
• A LeányFalunapon adták
át a Leányfaluért
Emlékérmet
• Stúdióvendégünk: dr.
Pázmány Annamária, a
SZEI igazgató fõorvosa
08.40 187 a Pest megyében
élõk magazinja
09:10 A hét embere – Szabó
Zsófia, Pro
Szentendre Kft.
09:20 Fókuszban – dr.
Dukay Miklós, elnök –
Jogi és Ügyrendi
Bizottság
09:40 Jótékonysági gálamûsor a II. Rákóczi
Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
javára
12:20 Hétközben (ismétlés)
13:00-18:00 Képújság
18:00 Hétközben (heti
hírösszefoglaló)
18.40 187 a Pest megyében
élõk magazinja
19:10 A hét embere – Szabó
Zsófia, Pro
Szentendre Kft.
19:20 Fókuszban – dr.
Dukay Miklós, elnök Jogi és Ügyrendi
Bizottság
19:40 Jótékonysági gálamûsor a II. Rákóczi
Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
javára
22:20 Hétközben (ismétlés)
23:00-08:00 Képújság

PROGRAM

P'ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu • Jegyár: 750 Ft,
nyugdíjas, diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
KERESZTÉNY FILMNAPOK
4 napon át 8 filmmel, 4 vendéggel és
kiállítással várja az érdeklõdõket 2011 pünkösdjén – június 9–12. csütörtökvasárnap – a szentendrei Római
Katolikus Egyházközség és a P'Art Mozi
közös rendezvénye, a NYISD KI
A SZEMED! keresztény filmnapok.
Részletes program: http://szentendreplebania.hu/nyisdkiaszemed

 június 10. péntek
15.15 HOPP (101’) kn.
17.00 LOURDES (96’) kh.:12 év
17.00 zártkörû vetítés (k.t.) (120’)
19.30 EMBERÖLTÕK (71’) kn.
19.00 A GYEREKEK JÓL VANNAK (106’)
kh.:16 év
21.00 EGY CSALÁD (111’) kh.:16 év
 június 11. szombat
15.15 HOPP (101’) kn.
16.00 NYISD KI A SZEMED
FOTÓKIÁLLÍTÁS megnyitója
17.00 ÕRÜLT SZERELEM EZ (74’)
19.30 BABÁK-AZ ELSÕ ÉV ( 79’) kn.
21.00 A GYEREKEK JÓL VANNAK (106’)
kh.:16 év
 június 12. vasárnap
15.15 HOPP (101’) kn.
17.00 A ZÓNA (97’) kh.:16 év

19.30 INKUBÁTOR (84’) kh. 12 év
20.55 GUSZTÁV SOROZAT (75’) kn.

 június 13. hétfõ
17.00 Szünidei matiné: A NAGY HO-HO-HO
HORGÁSZ (70’) kn.
18.20 FORRÁSKÓD (93’) kh.:12 év
20.00 EGY CSALÁD (111’) kh.:16 év
 június 14. kedd
17.00 KI/BE TAWARET (91’) kh.:12 év
18.35 WOODY ALLEN SOROZAT: MELINDA ÉS MELINDA (100’) kh.:12 év
18.40 A ZÓNA (97’) kh.:16 év
20.20 FORRÁSKÓD (93’) kh.:12 év
21.55 INKUBÁTOR (84’) kh. 12 év
 június 15. szerda
17.00 KI/BE TAWARET (91’) kh.:12 év
18.35 FORRÁSKÓD (93’) kh.:12 év
20.20 A GYEREKEK JÓL VANNAK (106’)
kh.:16 év
 június 16. csütörtök
17.00 ÕRÜLT SZERELEM EZ (74’)
18.20 EGY CSALÁD (111’) kh.:16 év
20.20 THOR (114’) kh.:12 év
 június 17. péntek
15:30 MACI LACI (83’) kn.
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA-13 ÚJ MESE
(70’)
18.30 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
20.00 CHLOE – A KÍSÉRTÉS ISKOLÁJA
(96’) kh.:16 év
21.45 MENEDÉK (88’) BA
 június 18. szombat
15.30 MACI LACI (83’) kn.
17.00 KI/BE TAWARET (91’) kh.:12 év
18.35 A BELGRÁDI FANTOM (82’) kh.:12 év
21.00 CSINIBABA (100’) kh.:12 év (a
Múzeumok Éjszakája program keretén
belül)

Évzáró gála
Szeretettel várunk mindenkit a Body-Holly
Prímatorna és Dance Club
évzáró gálájára június
19-én, vasárnap
17 órakor a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermébe.
Belépõjegy 300 Ft

Koncert
Június 22-én, szerdán
az Új Mûvész Étterem és
Kávézó kerthelyiségében
(Dumtsa utca) Ian Siegel
(UK) szólóestjére várnak
mindenkit szeretettel.
Belépõ 2500 Ft.
Asztalfoglalás: (26) 311484, 06-30-620-4170.
www.ujmuvesz.hu.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Nyári tábor a P’Art moziban
2011. augusztus 15-19-ig

MESEMOZGATÓ
címmel mûvészeti alkotótábor
6-9 éveseknek
A kicsiknek szánt tábor során mesékkel foglalkozunk nem mindennapi
megközelítésben. A mesék világából kiindulva megismerkedünk a képzõmûvészet
egy sajátos területével; az animációval. A gyerekek a legegyszerûbb
animációs technikákkal meséket alkotnának (Zoethrope, taumatróp, zsebmozi...)
Kitalált történet/mese , sok rajzolás, „animációs” filmek készítése.
Táborvezetõ: Farkas Rita múzeumpedagógus, a Ludwig Múzeum munkatársa.
A felvételek készítõje, filmvágás: Dabi István filmkészítõ, médiamûvész.
A tábor befejezése a filmek bemutatója lesz, illetve a közben készült rajzok, tárgyak kiállításának megtekintése.
TERVEZETT PROGRAM: HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 8-16 ÓRÁIG
8-9-ig meseolvasás (közben érkezés, mesealakok rajzolása)
9-9.20-ig torna (állatutánzás, lazítás...)
9.20-9.50 uzsonna
12.30-ig alkotómunka
12.30-13.30 ebéd
13.30-14-ig délutáni játékok
14-tõl alkotómunka (közben uzsonna)
A legutolsó napon ebéd után közösen elõkészítjük a bemutatót vetítés/kiállítás.
A tábor díja 25 ezer forint, amely magában foglalja az étkezést és az eszközök
használatát is.
Testvéreknek kedvezmény!

Jelentkezés és információ: Farkas Rita: 20/581-1286
e-mail: istvandabi@wp.pl

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!
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SPORT

Sikerrel zárult a Duna-parti vízi sportnap

XX. Miniolimpia nemzetközi úszóverseny

S

PÁPA, JÚNIUS 4.

zokatlanul csendesen kezdõdött a Presto Sport Egyesület által szervezett városi
nyílt nap május 14-én, szombaton. A szentendreiek késõn kelõke, vagy az erre a napra szervezett,
több helyszínen zajló események
együttes hatása, nem tudni.
Közel húsz önkéntes egyesületi
tag készítette elõ a helyszíneket.
Kajakok és kenuk teljes felszereléssel, motoros hajókísérettel
várták az evezni vágyókat. Felállították a gyermekek játszósátrait, elõkészültek az aszfaltrajzoláshoz is, és még számos vízi
játékkal kedveskedtek a kicsiknek. Az ergométeres (evezõs) pad
is a helyére került, amit erre a
napra a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség biztosított az egyesület

számára. Nagy izgalom elõzte
meg a Speed Stacks magyar
nevén Sport Poha-Rak bemutatóját is. A meghívott pedagógusokat, érdeklõdõket Héri Márta és
Kovács Gábor testnevelõ tanár,
edzõk tartottak bemutatót, a
sporteszköz használatának lehetõségérõl, az eszközzel való fejlesztések módjáról, alkalmazásáról. A bemutató olyan nagy sikert aratott, hogy itt helyben,
Magyarországon elsõként meg is
alakult a Presto Sport Egyesület
Speed Stacks Szakosztálya.
Tizenegy óra körül megélénkült a
csónakház környéke. Egymás

után jöttek a családok, hogy
kipróbálják a felkínált lehetõségeket. Közben készült az ebéd,
melyet nagy örömmel fogyasztottak el a jelenlévõk. A rendezvényre látogatott Pintér Ádám
képviselõ is, akit kérdésekkel
árasztottak el a szentendrei vízisport jövõjével kapcsolatban. Az
egyesület – Tatai Tibor olimpiai
bajnok kenus után – új bajnoktaggal bõvült. Egykori tanítványa, a
szintén olimpiai bajnok kenus
Novák Ferenc személyében, aki
családjával együtt látogatta meg
a rendezvényt.
Örömmel nyugtáztuk a sikert a
nap végén, közel 170 vendég látogatott el a Duna-parti vízi sport
napra.

A Speed Stacks Sport Poha-Rak
elsõ idõmérõ versenyének eredményei, a 3-3-3 számban:
Tóth Kinga 4.21”, Szinnai Kamilla 4.28”, Tésik Marcell 4.69”.
A Presto Sport Egyesület továbbra
is várja a kajak-kenu sport és a
sport poha-rak iránt érdeklõdõ 717 éves jelentkezõket rendszeres
edzéseken való sportolásra vagy a
nyári táborokba.
A nyári táborokat június 20-tól
augusztus 20-ig hetente (hétfõtõl-péntekig) 17 000 Ft/fõ áron
rendezzük meg. Jelentkezni lehet
a 30-416-9159 telefonon.

ilenc versenyzõvel ifj. Szabó László vezetõedzõ kíséretében vett részt a HKSE
csapata a hagyományos „miniolimpia” nemzetközi korosztályos
úszóversenyen Pápán, ahol óriási
mezõny gyûlt össze: 31 hazai és 1
német klub 428 versenyzõje vett
részt a megmérettetésen, közel
1500 starttal! Az óriási érdeklõdés igen monoton és 8 órás
viadalt hozott, ahol úszóink jóval
a várakozás fölött teljesítettek, és
számos úszószakember figyelmét
felkeltették. Csapatunk 6 medáliát nyert, arányosan 2 arany-, 2
ezüst-, 2 bronzéremmel és számos
értékes helyezéssel és idõeredménnyel tértünk haza!

100 m lány hát
11. SZABÓ Beatrix 2002 1:42,12

EREDMÉNYEINK

Gratulálunk!

K

50 m fiú gyors
10. FÜZESI Mátyás 2003 0:49,13
23. FEJERDI Vince 2003 0:54,07
2. PRINTSCHLER Brúnó 2004 0:49,29
100 m lány gyors
10. SZABÓ Beatrix 2002 1:28,43
100 m fiú gyors
29. KELEMEN Ákos 2001 1:49,71
16. BÁLINT Gergõ Bence 2002 1:38,05
200 m lány gyors
1. SZABÓ Teodóra 1997 2:16,52
50 m fiú hát
19. FÜZESI Mátyás 2003 1:02,93
17. FEJERDI Vince 2003 0:59,24
3. PRINTSCHLER Brúnó 2004 0:58,45

100 m fiú hát
8. BÁLINT Gergõ Bence 2002 1:42,09
50 m fiú mell
17. FÜZESI Mátyás 2003 1:05,18
18. KELEMEN Levente 2003 1:05,98
3. PRINTSCHLER Brúnó 2004 1:06,85
100 m lány mell
1. SZABÓ Teodóra 1997 1:18,52
100 m fiú mell
23. KELEMEN Ákos 2001 2:14,17
13. NÉMETH Ádám 1998 1:53,02
100 m lány vegyes
12. SZABÓ Beatrix 2002 1:44,04
2. SZABÓ Teodóra 1997 1:15,41
4x50 m fiú gyorsváltó
10. NÉMETH-KELEMEN-BÁLINT-FÜZESI
3:09,44

Végezetül várjuk leendõ úszóversenyzõinket a június 20-tól
hetes turnusokban induló Kossuth SE úszótáborába egész
augusztus 19-ig. A táborok ideje
alatt természetesen úszóedzéseket is vezényel Ifj. Szabó László
vezetõedzõ 8.30-tól és 17.00-tól,
ezekben az idõpontokban lehet
csatlakozni és jelentkezni a szakosztály munkájához és formálódó
versenyzõi gárdájához!

Baseball-rangadó
Baseball-rangadót rendeznek június 18-án, szombaton Szentendrén, az izbégi baseball pályán. A régió legrangosabb versenyének számító Interliga (horvát-magyar- szerb-szlovák közös bajnokság) északi csoportjának
záró fordulójában a listavezetõ Szentendre Sleepwalkers a Jánossomorja Rascals csapatát fogadja. A tét az alapszakasz elsõ helye, ezzel együtt a gyõztes az augusztus végi rájátszás elsõ körének rendezési jogát is megszerzi.
A magyar bajnoki címvédõ hazaiaknak erre minden esélyük megvan, hiszen a szezon elején szerzõdtetett
amerikai edzõ, Anthony Bennett vezetése alatt az idén 12 gyõzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedtek.
A mérkõzés után a két rivális utánpótlás csapatai is összecsapnak.
A 11 órakor kezdõdõ programra kilátogatókat jó hangulattal, szabálymagyarázattal, büfével várják a rendezõk,
aki pedig kedvet kap, a helyszínen ki is próbálhatja ezt az izgalmas sportágat.
További információk: www.sleepwalkers.hu, www.baseballfan.hu
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