VÁROS

Utánajártunk...
Egy két kisgyermekes
anyuka panaszolta lapunknak, hogy áprilisban
a Szmolnyica sétány melletti játszótérre ment
nyolc- és kétéves gyermekeivel, ahol döbbenten
látta, hogy a játékok milyen leromlott állapotban
vannak. A csúszdát alátámasztó fal szétmállott, a
csúszda melletti támasz
elvásott, a hinták alól
hiányoztak a gumitéglák.
Kétéves kislánya a betonalagút felett átívelõ kishídon hirtelen eltûnt a lécek
között. Szerencsére sikerült elkapnia, de ha nem
áll közvetlen mellette,
komoly baleset történhetett volna. – Hogyan lehet,
hogy egy ilyen elhanyagolt, életveszélyes játszóteret nem zárnak le? –
tette fel a kérdést.
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A panaszt továbbítottuk Perneczky Sára fõkertésznek,
akit már korábban megkerestek ez ügyben. A fõkertész
elmondta, hogy a balesetveszélyes híd javítása azóta
megtörtént. A játszótér többi
játszóeszközét, illetve azok
környezetét felmérték, és
megállapították, hogy valóban leromlott állapotban
vannak, amelyhez sajnos
jelentõs mértékben hozzájárultak a vandálok pusztításai. A város a reorganizációra való tekintettel nem
tud teljes körû helyreállítást
végezni, csak a balesetveszély elhárítására van
lehetõség. Perneczky Sára
hozzátette, hogy örömmel
vesznek minden támogatást
szülõk, vállalkozók részérõl,
hogy a gyerekeknek biztonságos játszó környezetet tudjanak biztosítani. Ez alatt
elsõsorban a lakosok odafigyelését, a közösen használt
tárgyak, eszközök sajátjaként való kezelését érti.
A felajánlásokat a
perneczky.sara@ph.szentendre.hu e-mail címre lehet
eljuttatni.

Kedves Szentendreiek és
környéken Lakók!
2003 karácsonya óta minden vasárnap a városban
és a környéken élõ hajléktalanok meleg ebédet kapnak, amit mi, civilek fõzünk. Sajnos ennek a
megszervezése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik; nagyon hiányzik a
szállóról Marika, akinek
áldozatos munkájára az
ott lakók mindig és mindenben számíthattak. Kevesen maradtunk, akik
nem sajnáljuk az idõt,
pénzt, hogy így segítsünk
azokon, akik erre rászorulnak. Úgy gondolom,
egy ilyen gazdag város
abban is megmutathatná
értékeit, hogy ilyen módon
is gondol azokra, akik erre
rászorulnak. Akik már
ebben eddig is részt vettek, tudják, hogy az ott
esténként szállást kapóknak nemcsak a meleg
leves a fontos, hanem az,
hogy gondolnak rájuk.

Várjuk azok jelentkezését,
akik részt vennének ebben. Szívesen fogadunk
pénzbeli felajánlásokat is;
többen vannak, akik szívesen fõznének, de az
anyagi helyzetük ezt nem
teszi lehetõvé. Számukra a
felajánlásokat továbbítjuk.
Manapság mindenki anyagi lehetõségei beszûkülnek, úgy gondoljuk, ebben
a helyzetben még nagyobb
a felelõsségünk, hogy figyeljünk a legjobban rászorulókra.
Nemrégen „A vasárnapi
ebéd” szervezését, koordinálását átvettem Zakar
Ágitól. Kérjük, aki megteheti, segítsen nekünk ebben. A lenti honlapon nyomon követhetik, melyek
azok a napok, amelyekre
még várunk jelentkezõket.
A honlapot folyamatosan
frissítjük.
Jelenleg 15 család fõz. Ha
26-an lennénk, akkor egy
évben két alkalommal kerülne sor egy-egy családra.
SZIGETI CSILLA 06 20 589 0771
www.tanpalyaudvar.hu/
tarsadalmiszerepvallalas.html

Megújult a Szebeton irodaépülete
A ’70-es években épült irodaház levetette régi, szocreál stílusát. A kívül-belül modern
köntösbe bújt épületet új hõszigeteléssel és nyílászárókkal, korszerû víz,- gáz- és
fûtéshálózattal, új lépcsõházzal, valamint személy- és teherlifttel tették szebbé, komfortosabbá. A földszinti üzletek sora is bõvült egy kozmetikai és vegyi árut értékesítõ
bolttal.
Az április 17-i átadási ünnepségen – melyen jelen voltak a felújítási munkálatokban
résztvevõ cégek, intézmények képviselõi is – Horváth Zoltán, a Szebeton Zrt.
vezérigazgatója köszöntõjében elmondta, hogy a vállalat idén ünnepli fennállásának
90. évfordulóját. A gyár azóta jelentõs változásokon ment keresztül, nem csupán a
történelmi korszakváltások viharainak következtében, hanem a kihívásoknak való
megfelelés eredményeképpen is. A gazdasági válság kialakulását követõen számos új
problémával kellett megküzdeniük mind a munkaerõt, mind a gyártási
körülményeket és termékkínálatukat illetõen.
A szentendreiek által csak „betongyárként” emlegetett üzem tavaly novemberben
kezdõdött felújítása 120 millió Ft-ba került, ennek egyharmadát az Uniós Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatán nyerték.

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Dunakorzó
11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu

2

„Vasárnapi ebéd"

SzeVi  XXVI. ÉVFOLYAM 09. SZÁM  2012. MÁJUS 11.

KALICZÁNÉ JUHÁSZ ORSOLYA

SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán
r. törzsõrmester
Pismány: Koós Ervin
r. fõtörzszászlós
Pannónia: Gáti László
r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. 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
TOURINFORM SZENTENDRE
(26) 317 965
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net
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
Hétköznapi ügyelet este 7-tõl
reggel 7.30-ig, ügyeleti díj 380 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (uszoda), Kálvária u.
26., tel. 310-828
Minden kedden Szent Endre
Gyógyszertár, Kanonok u. 4., tel.
310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., tel.
505-779
Minden csütörtökön Andrea
Patika Püspökmajor (uszoda),
Kálvária u. 26., tel. 310-828
Minden pénteken Napvirágcsepp
Gyógyszertár, Attila u. 23., tel. 319354
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
GYEPMESTER
06 20 931 6948
SZENTENDREI KÖZTEMETÕ
tel/fax: (26) 310 442
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Hõsök napi megemlékezés
Szentendre Város Önkormányzata és a Hõsi
Emlékmû
Bizottság
tisztelettel hív mindenkit május 25-én, pénteken 17 órakor a
Hõsök napja tiszteletére
az Izbégi Általános Iskola falán lévõ I. és II.
világháborús hõsi emlékmûnél tartandó megemlékezésre.
Ünnepi köszöntõt mond dr. Török Balázs alpolgármester, ünnepi beszédet mond Mikusi Zsolt
ezredes, az MH Tiszti Akadémia parancsnokhelyettese. Közremûködnek az Izbégi Általános
Iskola tanulói, Ferencsák Mihály fõtörzsõrmester
és az MH Altiszti Akadémia Zenekara (vezényel
Rixer Krisztián százados)

„Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?...
Május elsõ hétvégéjén, pénteken és szombaton tartották városunk öt középiskolájában a ballagási
ünnepségeket. A Ferences Gimnáziumban 81, a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban 128, a Petzelt
József Szakképzõ Középiskolában 137, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban 43, a
Református Gimnáziumban 63 diák fejezte be tanulmányait, és vett búcsút iskolájától.

…Diák marad az ember, amig él.
Leczkéjét a sirig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.”

A polgármester
programja
Május 11. (péntek)
17.00 Kiállítás a Skanzenben
Május 14. (hétfõ)
10.00 Kistérségi polgármesterekkel
kerekasztal beszélgetés a
Pomáz Tv-nél
15.00 Reorganizációs megbeszélés
Május 15. (kedd)
10.30 MH Altiszti Akadémia névadó
ünnepsége
14.00 Corvinus Egyetem képviselõivel
megbeszélés
16.00 Testületi referens állásra
pályázók meghallgatása

ANYAKÖNYVI HÍREK

Május 16. (szerda)
10.00 NFFT ülés Budapesten
16.30 Megbeszélés Közigazgatatási és
Igazságügyi Minisztérium kormánybiztosával aktuális városi
ügyekben

Áprilisban 10 lány, 15 kisfiú született
városunkban,
a házasságkötések száma 11
Április hónapban Szentendrén eltemetett
elhunytak

Május 17-24.
Szabadság

Berec Sándor 2012. 04. 01. élt 83 évet
Szalai Lajos 2012. 03. 26 élt 71 évet
Marek Emilné 2012. 03. 30. élt 91 évet
Szabó Jánosné 2012. 03. 07. élt 67 évet
Gecse Jánosné 2012. 03. 22. élt 78 évet
Bondor Bálintné 2012. 03. 16. élt 89 évet
Soós Imréné 2012. 03. 31 élt 83 évet
Fodor Györgyné 2012. 04. 07. élt 90 évet
Nándori Ferencné 2012. 04. 07. élt 92 évet
Bajna István 2012. 04. 10. élt 79 évet
Czeiner Attila Árpádné 2012. 04. 06 élt 65 évet
Bányász András 2012. 04. 17. élt 57 évet
Szeghalmi Rudolf 03. 06. élt 81 évet

Az alpolgármester
programja
Május 17. (csütörtök)
08.00 Városüzemeltetési kooperációs
megbeszélés
Május 18. (péntek)
08.00 KEVE Jubileumi konferencia
13.00 Diákpolgármester választás
16.00 Szentendrei diákok munkáinak
kiállítás megnyitója a
Polgármesteri Galérián
A Református Gimnázium idei ballagói

Az édesanya megmentette
a kisfia életét

Új helyre költözik a Védõnõi szolgálat

Május 4-én délután a Pilisszentlászlói úton két szembõl jövõ autó frontálisan összeütközött, melynek
következtében az egyik jármû a járdára sodródott, és
elütötte az ott haladó édesanyát, aki hatalmas lélekjelenléttel hároméves gyermekét hirtelen mozdulattal
hátralökte, így a kisfiú nem sérült meg. Az édesanya
mindkét lábán zúzódásos sérüléseket szenvedett.
Mint megtudtuk, a baleset okozó személygépkocsit
már egy éve kivonták a forgalomból. Vezetõje, egy
középkorú férfi a kiérkezõ rendõröknek a helyszínen
elismerte, hogy ivott, ezért szakértõi vizsgálat
céljából vér- és vizeletvizsgálatra vitték. Kihallgatása
után elengedték, szabadlábon védekezhet.

Május 14-tõl már új helyszínen, a Dunakorzó 18.
szám alatt várják a védõnõk a kismamákat - oltásra, szûrõvizsgálatra, egészségügyi tanácsadásra.
Az egészségügyi tanácsadás ideje az alábbiak
szerint változik:
dr. Kunsági Katalin hétfõn 11.30-tól 13.30,
dr. Sigora Éva kedden 8-tól 10.30-ig,
dr. Poór László kedden 11.30-tól 13.30-ig,
dr. Hernádi Emil szerdán 7.30-tól 10.30-ig,
dr. Pálffy Márta csütörtökön 11-13-ig rendel.
A gyermekorvosi betegrendelés továbbra is a
Dunakanyar krt. 32. szám alatt mûködik, változatlan rendelési idõben.

Május 19. (szombat)
09.00 KOMP vásár a Lázár Cár téren
10.00 Városi Gyereknap
18.00 Szentendre Szalon
Május 21. (hétfõ)
15.00 Reorganizációs megbeszélés
Május 22. (kedd)
09.00 Vezetõi értekezlet
14.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
Május 23. (szerda)
13.00 Alpolgármesteri fogadóóra
Május 24. (csütörtök)
08.00 Városüzemeltetési kooperációs
megbeszélés
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Városi összefogási program

A

2012-es év az összefogás
éve Szentendrén. Ennek
során a városvezetés célja az, hogy a gazdasági válság
okozta pénzügyi nehézségek
ellenére támogassa a helyi lakosokat, összefogásra sarkalljon minden lokálpatriótát. Ez az
összefogási program megkezdõdött városunkban, amelynek
elsõ lépései a következõk:
1. Módosították a közterülethasználati díjakat
A jövõben nem kell közterülethasználati engedélyt kérni magánszemélyek közösségi célú közterület-használatához, amennyiben az nem jár közterület lezárásával, vagy az áthaladó forgalom korlátozásával, amennyiben azon bárki részt vehet,
közben nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet, és nem
történik zeneszolgáltatás. Közterület-használati kedvezményben
részesülnek azok a TDM tagok,
akik az éves tagdíjukat megfizették, azok a kereskedõk, akik
mûvészeti értékkel bíró árut árulnak, vagy a hamarosan kiírásra
kerülõ, Mûvészeti Tanács által
odaítélt „legszebb porta” pályázatban helyezést értek el. A díj
elsõ, második, illetve harmadik
helyezettje a díj megítélése évében fizetett közterület-használati
díjának összesen 50, 30 illetve
15%-nak megfelelõ összegû díjkedvezményben részesül a következõ évi kérelmeinek elbírálásakor.
2. Óvodaépítés
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy indul a „Nevelési intézmények fejlesztése” címû pályázaton annak érdekében,
hogy az Egres út 66. szám alatt
új óvoda épüljön. A beruházás
összes költsége 228 532 607 Ft,
az elszámolható költsége 210
millió Ft, az igényelt támogatás
maximum összege 200 millió
Ft. Az elszámolható és az összköltség közötti különbözetet
részben saját teljesítéssel, részben társadalmi összefogással
kívánják elõteremteni. Az önkormányzat kötelezettséget vál-
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lalt arra, hogy a maximális
támogatás elnyerése esetén az
önrész összegét a költségvetésben elkülöníti. Amennyiben az
önkormányzat nem kapja meg a
maximum támogatási összeget,
úgy a jelenlegi reorganizációs
akcióterv szerint az óvoda megépítése nem valósul meg.
3. Szálláshely-szolgáltatói bérlet a panzió tulajdonosoknak
A tavaly bevezetett Huzsvikprogram értelmében szálláshely-szolgáltatói bérlet vásárlására jogosult Szentendrén az
a szálláshely-szolgáltató, aki
tevékenységét valamely parkolási zóna területén belül végzi,
és szobáinak száma meghaladja
a saját területén biztosítható
parkolóhelyek számát. A bérlet
legfeljebb a szálláshely-szolgáltató szobái számának és a saját
területén biztosítható parkolóhelyek számának különbözetének megfelelõ darabszámban
igényelhetõ, nem rendszám, ha
épület alapján, és április 1-jétõl
szeptember 30-ig, illetve október 1-jétõl március 31-ig használható.
4. A Nyugdíjasok Tanácsával
történt közös egyeztetés során, az önkormányzat támogatásával Nyugdíjasok Szentendrei Akadémiája alakult. A
programsorozat helyszíne a
Városháza díszterme. Május 30án, szerdán dr. Jászberényi
József (Zsigmond Király Fõiskola) Az idõsekkel szembeni
elõítéletek és az azok elleni fellépés címmel, június 6-án,
szerdán dr. Veresné Bálint
Márta (SE DTT) Táplálkozás
idõs korban címmel tart elõadást. A részvétel ingyenes.
5. Turistaszezon – több szemét
Somogyi Zsolt, a VSZ Zrt.
vezérigazgatója vállalta, hogy a
Duna-parti töltésen lévõ szemetesek számát megduplázza. A
turistaforgalom növekedésével
a szemetesek – bár rendszeresen ürítik õket – gyorsan megtelnek, és a hulladék nem a szemetesbe, hanem mellé kerül.
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Új rendõrkapitány

Bölcsõdei díj

Dr. Simon Tamás r. dandártábornok mb. megyei fõkapitány megkeresésében foglaltak alapján a
képviselõ-testület támogatta Kovács László r. alezredesnek a
Szentendrei Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõjévé történõ kinevezését. (Az új rendõrkapitánnyal készült interjút lapunk 9.
oldalán olvashatják.)

A képviselõ-testület megszavazta
a bölcsõdei gondozási díj bevezetését, amelynek összege 500
Ft/nap/gyermek, amelyet csak
azokon a napokon kell a szülõknek befizetni, amelyeken a gyermek a bölcsõdében tartózkodik,
azaz hiányzás esetén nem kell
kifizetni. Az egyes gyermekek
után a szülõk által ténylegesen
fizetendõ összeg egyedileg is
megállapításra kerülhet akkor, ha
a család egy fõre esõ nettó jövedelmének a 25%-a kevesebb, mint
a bölcsõdei személyi térítési díj
összege, ha a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, ha a család 3 vagy több
gyermeket nevel, ha a gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos,
vagy a szülõktõl kiemelt (elhelyezett). Jövedelemigazolást azoknak a személyeknek nem kell
csatolniuk, akik vállalják a teljes
díj megfizetését, vagy akik a jogszabályi elõírások alapján mentesek a díj fizetése alól!

Visszavonták az
aljegyzõi kinevezést
A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy dr. Kirchhof Attila aljegyzõ
kinevezését április 12. napjával
visszavonja. A pályázat a pozíció
betöltésére hamarosan kiírásra
kerül.

Kontrolling-rendszer
kialakítása
A reorganizációs tervben foglaltak szerint az önkormányzati
intézmények és cégek hatékony
ellenõrzésének, valamint egységes közpénzgazdálkodásának biztosítása érdekében központi kontrolling rendszer kerül felállításra. A VSZ. Zrt. a reorganizációs
menedzser által javasolt, Dénes
Szabolcs alapította céggel köti
meg szerzõdését. Az új rendszer
felállítása három hónapon belül
megtörténik.

2012-es Szentendrei
Teátrum és Nyár
A képviselõ-testület elfogadta az
idei Szentendrei Teátrum és Nyár
programját, amely hamarosan
elérhetõ lesz a Kulturális Kft. által
kiadott programfüzetben. A kínálatban megtalálhatók a kortárs
színjátszás kiemelkedõ produkciói, klasszikus színmûvek, táncszínházi és opera elõadások,
valamint jazz- és folkestek. A
gyerekeket pedig vasárnaponként
a DMH udvarán várja a Gyerek
Teátrum. Az elõadók és rendezõk
mind a hazai színházi élet kiválóságai, de láthatunk határon túli
magyar és külföldi társulatokat is.

Türelmi idõ módosítása
Az elmúlt idõszakban sok esetben
fordult elõ visszaélés a megváltott
parkolási jegy bemutatásával történõ büntetés eltörlésének lehetõségével. A helyi rendelet szerint,
amennyiben a gépjármû üzemben
tartója az ellenõrzés idõpontjában
érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem a város erre
vonatkozó rendeletének elõírásai
szerint helyezte el, vagy a 15 perces
türelmi idõn belül még érvényes
parkolójeggyel rendelkezett, a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított
3 munkanapon belül a parkolást
üzemeltetõ irodájában bemutathatta
jegyét, és így tartozását törölték.
Mostantól a meghatározott mentességre naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal hivatkozhat a gépjármû üzemben tartója,
ha a bemutatás idõpontjában az
adott gépjármûre nincs 30 napnál
régebbi jogosulatlan parkolási
esemény miatt kiszabott várakozási díjkülönbözete vagy pótdíjtartozása.

Éles lõgyakorlat
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia tájékoztatja a lakosokat, hogy az izbégi
lõtéren május 11-én, 22-én, 23-án, 24-én, 25-én és 31-én éles lõgyakorlatot tartanak. A fenti napokon a lõtér területére 6 órától 24 óráig belépni tilos és
életveszélyes.

VÁROS

Hamarosan kezdõdik a belvárosi gátépítés
LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK A MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI FALLAL KAPCSOLATOSAN

A jogszabályok szigorúan szabályozzák a
felelõsségi viszonyokat. A megvalósításban
részt vevõ összes tervezõ és kivitelezõ nyilatkozik arról, hogy az általa tervezett vagy
kivitelezett mû az érvényben lévõ jogszabályokat és szabványokat kielégíti, és az azokban foglalt elõírásoknak megfelel. A projekt
keretében használati kézikönyv is készül a
mobilgáthoz. A város árvízvédelme jelenleg is
a jogszabályok szerint mûködik, ezután is
azok alapján fog.

(Forrás: www.szentendreezerev.hu)

Fenntartással kapcsolatos
kérdések:
• Mit állapítottak meg a mérések az árvizek
szintjeinek tartósságára és a visszatérõ kritikus vízszintek gyakoriságára? Mert ezek
jelentenék, hogy mennyi ideig gyönyörködünk a mobilgátban, hányszor kell azt újra
felépíteni és lebontani évente. Ennek van-e
becsült költségvetése?
• Ki vállalja a mobilgátnál név szerint is elõre
a felelõsséget, ha a belvárosi pincerendszer és
a házak mégsem lennének védve és beáznának?
• A város milyen folyamatokkal, szabályokkal kívánja a város árvízvédelmi biztonságát
garantálni, és e folyamatok hibájának esetére
az élet- és vagyonbiztosítási költségeit
miként oldja meg?
• A katasztrófavédelem, azaz a tûzoltóság
feladata lenne a tárolás, felépítés. Mennyiben
változhat a szerepkör, hogy nem a városé a
szentendrei tûzoltóság (tárolás-bérléssel)?
Mennyivel emelheti az egyébként is magas
fenntartási költségeket?
• A mobilgátszakasz felállításának logisz-

tikai feladatait ki és mennyiért végzi majd?
• Mennyi az évi két-háromszori karbantartás,
felállítás költségei?
• Mekkora az évente többszöri felépítés,
lebontás, tárolás költsége? Vannak-e olyan
mobilgátelemek, amelyek külön odafigyelést
igényelnek a tárolás folyamán? Tehát összességében mekkora a valódi rezsi?
• Mekkora a „kihordási” ideje? Mikor kell
felújítani az elemeket? A be- és kiszerelés
milyen szakértelmet igényel?

Válaszok:
Az árvizek nyilván elõre kiszámíthatatlan
idõben és gyakorisággal érkeznek, rossz
évben átlagosan kétszer kellene felépíteni a
mobilgátat (de nem a teljeset, csak a várható
vízszint magasságáig), jó évben – mint a
tavalyi – egyszer sem. A mobilgát üzemeltetésére, felállítására a szentendrei tûzoltósággal van érvényes szerzõdésünk. Januártól a tûzoltóság fenntartása a katasztrófavédelemhez került, ami miatt a szerzõdést
nyilván át kell tekinteni az új helyzetre való
tekintettel. Szükséghelyzetben a katasztrófavédelemnek ugyanúgy feladata az árvizek
elleni védekezés.

A mobilfalon külföldi információk szerint
rendeltetésszerû használat mellett alkatrészt
még az elmúlt tíz évben nem kellett cserélni.
A felépítése semmilyen különleges szakértelmet nem igényel, bárki elsajátíthatja nyolcórás oktatás alatt. A beszállító szerzõdésében
benne van két ilyen oktatás, vizsgáztatás
megtartása. Az alkatrészek közül a vízzáró
neopréntömítés a legsérülékenyebb, ezt
külföldi tapasztalatok alapján kb. 8-10
évente cserélni kell, de ennek költsége minimális.
A pályázat része a mobilgát elemeit tároló
épület felépítése, ezért nem kerül semmibe a
városnak, mivel saját területén épül. Az
épületnek nem kell klimatizálás, mert a gát
elemei tartós AlMgSi ötvözetbõl készülnek. A
mobilgát fenntartási költségei alacsonyabbak
a földgáténál, körülbelül annak felét teszik ki
– lásd RMT. Várhatóan a gyakorlással együtt
évente maximum 2-3 alkalommal kell felállítani a mobilgátat, ez a költség a várost terhelte eddig is, ezután is a várost fogja, hacsak
nem kerül állami kézbe a védekezés.

Kérdéseit Ön is felteheti e-mailen
az info@szentendreezerev.hu címen.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg
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Föld napi takarítások
Köztisztviselõk a tiszta
városért

fotók  MISER ISTVÁN

A Polgármesteri Hivatal dolgozói
a polgármesterrel, alpolgármesterrel és címzetes fõjegyzõ
asszonnyal az irodai feladatokat
átszervezve tevékenyen vettek
részt az április 24-re, Föld napja
alkalmából meghirdetett városszépítésben. Kedden délután a
köztisztviselõk 3-8 fõs kis csapatokban 12 helyszínen dolgoztak:
a belvárosban, a kerékpárút mentén, a Pap-szigettõl északra, a
Szentlászlói úton a sportpálya
magasságában, illetve a Vasúti
villasorig bezárólag. Több mint
száz szemetes zsákot és két nagy

konténert töltöttek meg, olykor a
legmeghökkentõbb hulladékokkal. Amellett, hogy mindennapi
környezetünk képe javult, a lakosok közül sokan felfigyeltek
munkájukra, és kifejezték elismerésüket és szándékukat, hogy
a jövõben szívesen csatlakoznak
a hasonló kezdeményezésekhez.
A hivatal munkatársainak példájára több szervezet és intézmény
is részt vett az akcióban: a Presto
Sport és Szabadidõ Egyesület, a
Szent András Általános Iskola, a
Szebeton Zrt., a SzentendreIzbégi Baráti Kör, valamint a SZEFI Labdarúgó Sport Egyesület,
akik lelkes munkáját ezúton is
köszönik.
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Ismét Föld napja,
ismét sok szemét!
Április 22-én, szerte a világon a
Föld napját ünnepeljük. Az
ünneplés történhet nagy dáridóval, mulatozással, és történhet
egyszerûbb formában is, pl.
munkavégzéssel. Mi, Szentendrén, az utóbbival kívántunk engesztelést nyerni, az életünket és
egészségünket ajándékozó és
oltalmazó Földanyától az életünk
során elkövetett kisebb-nagyobb
merényletekért, melyet ellene,
sorozatosan elkövetünk.
A tavalyi hulladékgyûjtési akciónk alkalmával, ahol kb. negyvenen vettünk részt, hét konténer
hulladékot gyûjtöttünk össze a
város határában, a Kõhegy lábánál. Tettük mindezt azért, hogy
egy év múlva talán már kevesebb
lesz a szemét. Tévedtünk! Igaz,
hogy a hulladékgyûjtõk tábora –
Izbégi Baráti Kör, László-telepiek,
TESZ-es csapat, Kõhegyi Elektromos Társulás tagjai, a szentendrei
lovasok – 60-70 fõre bõvült a Budapesti NOE Ludotéka nagycsaládos egyesület lelkes tagjainak
csatlakozásával, de a szeméthalmaz is gyarapodott a földutak,
bokros árokpartok mentén!
Mindegyikünkben felvetõdik az a
kérdés, kik lehetnek azok a
lelketlen, még a saját életüket,
egészségüket sem kímélõ „emberek”? Alapos átgondolás után
csak arra a következtetésre
jutunk, juthatunk, hogy nem
tudni mennyien, de biztos sokan
lehetnek azok a háztartások,
étteremtulajdonosok, kis üzemek,
vállalkozások stb., amelyek nem
rendelkeznek kukákkal, nem
fizetnek szemétdíjat! Ezért nem is
szállítják el tõlük a hulladékot, és
itt landolnak a természet lágy
ölén, szerte a határban!
Sokáig nem lehet azt elvárni,

hogy a lakosság nagyobbik, jobbik fele sziszifuszi munkával
végezze el helyettük ezt a nem
éppen kellemes, látványra sem a
gyönyörködtetõ munkát! Valamit
tenni kell! Méghozzá sürgõsen,
mivel elfogy a türelmünk, a
lelkesedésünk valamennyiünknek! Ha valahonnan, hát innen
lehetne a kormánynak, az önkormányzatoknak pénzt „gyûjteni”.
Egy kis befektetéssel, magas büntetés kiszabásával virágzóvá
lehetne tenni az árokpartokat, az
országot egyaránt, és vidáman,
dalolva, fütyörészve lehetne csodálni, bármerre megyünk, ezt a
gyönyörû természetet, a Földünket!
Tisztelet és köszönet a hulladékgyûjtésben és -szervezésben
résztvevõ összes jóérzésû embernek! Hajrá közterület-felügyelõk, önkormányzatok, hajrá
magyarok!
MAHOLÁNYI PÁL
szervezõ

A szentendrei Mesevirág Magánóvoda gyermekei a Föld napja
alkalmából az óvoda környékét
(Pannónia-telep) megtisztították
az eldobált hulladéktól, szebbé,
élhetõbbé téve környezetüket. A
szemétgyûjtési akcióról további
képek
megtekinthetõk
a
www.picasaweb.com/meseviragovoda weboldalon.

VÁROS

Föld napja a REC udvarán

fotó  MISER ISTVÁN

Április 22-én, vasárnap a hagyományokhoz híven a REC Konferenciaközpont és Arborétum telephelyén szervezte meg az Szentendre
önkormányzata és a REC közösen az idei Föld napi rendezvényt.

Komposztládák átadása

Délelõtt 10 órától gyülekeztek a kicsik és nagyok, hiszen minden
korosztály találhatott kedvére valót a programok közül. A kisebbek
élvezhették az Apacuka Zenekar gyermekdalait, Lovranits Júlia meséit,
a Welldance Sporttánc Egyesület bemutatóját, lovagolhattak pónin, és
kipróbálhatták magukat a különféle kreatív foglalkozásokon ahol hulladékokból készítettek repülõt vagy éppen kitûzõt. A „nagyok”

Szentendrei városvezetés számára kiemelten fontos a környezetünk
megóvása, ápolása, ezért indította el évekkel ezelõtt Zöld programját,
amelynek részét képezi a házi komposztálási program is. A komposztládák idei kiosztására április 25-én került sor, amellyel a cél,
hogy ösztönözzék Szentendre kerttulajdonosait arra, hogy a háztartásokban összegyûlt zöld hulladékot ne égetéssel, hanem a talaj
minõségét is javító komposztálással hasznosítsák, valamint, hogy
megelõzzék a túlzott hulladékkeletkezést.
A komposztládák átadása elõtt a rendeltetésszerû használatról a Szike
Egyesület vezetõje, Gellért Miklós szakértõ tartott elõadást a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A programnak az idei évre már akkora sikere lett, hogy jóval a jelentkezési idõ lejárta elõtt „elkeltek” a ládák – ezúttal 200 darab jutott 100
szentendrei családra. A lelkes, környezetvédõ ládatulajdonosok
egymást is tanítgatják a komposztálás mikéntjére, környezetünk
megóvására.

számára a szervezõk igényes szakmai programokról gondoskodtak.
Játékos természet címmel az ELMÛ Energiasuli Fizibusz programját, az
esztergomi Duna Múzeum bemutatóját tekinthették meg az érdeklõdõk, illetve kiállítást Szlovénia élõvilágáról, természeti kincseirõl.
Hazánk természetvilágáról Simon Zoltán tartott elõadást, gyönyörû
fotóival illusztrálva. A víz a jövõnk tükre címmel pedig a DMRV Zrt.
hívta fel a figyelmet az ivóvíz fontosságára és védelmére.

Most kihúzhat
a VELUX zsebébõl 8000 Ft-ot!
2000 Szentendre, Kõzúzó út 26.

Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens kezdeményezésére
általános iskolás diákok rajtanáraik irányításával ilyen vidám, szemet
gyönyörködtetõ külsõt varázsoltak az unalmasan egyszínû kukáknak.
A szemét edények – amelyek majd az iskolákba kerülnek – egyelõre a
polgármesteri hivatalban sorakoznak, ahol már eddig is nagy tetszést
arattak az ügyfelek körében.

Tel./fax: 26/310-882, fax: 26/301-272
e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 7.00-16.00, Szo.: 8.00-12.00

További részletekért látogassa meg telephelyünket!

www.iso-thermo.hu
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármû
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
mûszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

Botár Emil
2000 Szentendre,
Kisforrás u. 19.
26/315-387
Defekt- és kátyúkár
biztosítás a KÖBE
kötelezõ mellé
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FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építõanyagok,
Földmunka, betontörõfej,
Kert és tereprendezés,
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

VÁROS

Nyitott kapuk kapitánya
ÚJ VEZETÕ A SZENTENDREI RENDÕRKAPITÁNYSÁG ÉLÉN

2012. április 1-jével új vezetõ lépett hivatalba a Szentendrei Rendõrkapitányság élén. Kovács
László rendõr alezredessel az elsõ hetek tapasztalatairól és a körzet rendõrségi jövõképérõl
beszélgettünk.
Egyetem biztonság- és védelempolitikai szaka következett,
ezután Fóton volt fõnyomozó,
1998-tól pedig Dunakeszin
erõsítette az ottani bûnügyi
osztály állományát elõször alosztályvezetõként, majd osztályvezetõként. Igazi nyomozókarriernek tûnik ez. Elõképzettsége
egyúttal a körzeti bûnüldözés
erõsítését is jelentheti?
2005 júliusától egészen mostanáig a Dunakeszi Rendõrkapitányság vezetõi feladatait
látta el. Mennyire érte váratlanul a szentendrei kinevezés?
A lehetõ legváratlanabbul ért.
Éppen Hágában voltam az Europolnál egy szakmai programon.
Hollandiában kaptam a telefonhívást a Pest megyei rendõrfõkapitány úrtól, aki megkérdezte, mi lenne, ha a hazatérésem
után már Szentendrén folytatnám
a munkát. Nem tudom, miért éppen rám gondolt, de hálás vagyok
a sorsnak, hogy a Dunakeszin
töltött szép idõszak után új feladatot kaptam. Mostanra már éppen eltelt ugyanis annyi idõ,
amikorra a kapitányságnak és nekem is szükségem volt a váltásra.

Meddig szól a kapitányi felkérése?
A rendõrségi törvény szabályai
szerint elsõ körben megbízással
jelölik ki a vezetõt, majd a rendõrfõkapitány kikéri a települési önkormányzatok hozzájárulását, támogatják-e az új kapitány kinevezését. Amennyiben a szükséges
pozitív vélemények megérkeznek a
települési önkormányzatok képviselõ-testületeitõl, megtörténhet a
határozatlan idejû kinevezés, de
bármikor visszavonható.

Személyes adatai közül kitûnik,
hogy 1993-ban kezdett tanulni
a Rendõrtiszti Fõiskolán, majd a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Sok fórumon elmondtam már,
hogy amint az ember a szervezeti
hierarchiában elõrehalad – akár
rendõrségen belül, akár más szektorban –, folyamatosan fordulnak
az arányok: egyre inkább kell
vezetõi képességeket, s egyre
kevésbe szigorúan szakmai szempontokat felmutatnia. Az én esetemben mindenképpen így van:
fontos, hogy legyen egy erõs szakmai bázis – esetemben a nyomozói és bûnüldözõi múlt –, de a
munkám nagy részét a kapitányi
feladatkörben nem ez a szakmai
szempont határozza meg. Az utolsó hét év arra is megtanított, hogy
nem feltétlenül a szorosan vett
bûnügyi munkát szeretik látni az
emberek a rendõrség mindennapjaiból. A felderítés mellett igénylik, hogy legyen egy kis viktimológia (áldozattan – a szerk.), intenzív lakossági kapcsolattartás,
bûnmegelõzési tevékenység és
felvilágosítás is.

Mit tart fontosnak a másik nagy
rendõrségi szakterület, a közlekedésrendészet mezején?
Minden szempontból problémás
ez a terület, hiszen az agglomerációban anno kistelepülésként
indult községek, városok rettenetesen megnövelték a lakosságszámukat, emiatt szinte megoldhatatlanul nehézzé vált a
gépjármûvek közlekedése. Ugyanez a probléma volt tapasztalható
Dunakeszin is, s ahogy ott sem
volt látható, úgy Szentendrén sem
tudjuk, hogyan lehetne nagyobb

keresztmetszetû utakat biztosítani az egyre növekvõ forgalom
számára. Három pillért látok,
amelyekre feltétlenül támaszkodnunk kell: kordában tartani a
vezetõket, gyorsabban beavatkozni és intézkedni, valamint
hihetetlenül erõteljesen és hatékonyan elmozdulni a közösségi
nevelés felé, egészen kisgyermekkortól. A KRESZ-nek ugyanis
csak akkor van értelme, ha mindenki betartja. Hiszek benne,
hogy az itteni közlekedésrendészeti csapat, amely eddig is kitûnõen végezte a munkáját, folytatni is fogja oktató-nevelõ tevékenységét.

Mostanában már naponta Szentendrére jár dolgozni. Korábban
milyen kapcsolata volt a várossal?
Amikor befejeztem a fõiskolát,
Szentendrén is ajánlottak nekem
szolgálati helyet, de 16 évet kellett
várnom rá, hogy újra kapcsolatba
kerüljek a településsel. Talán így
volt jó, hiszen most már jobban
hasznára tudok lenni ennek a
térségnek, mint akkoriban tudtam
volna. A Dunakeszi Rendõrkapitányságon három nagyvárosias
karakterû települést „sodortak
össze” egy kapitányság alá, itt
azonban bele kell tanulnom a
kistelepülések heterogén viszonyaiba, a helyi közösségek sajátos
gondolkodásmódjába, s meg kell
ismernem minden település egyéni
karakterét, problémáit.

Frissen kinevezett kapitányként
áttekinthette a helyi statisztikákat, a rendõrség eddigi dunakanyari eredményeit. Mit tart
különösen fejlesztendõ területnek?
Nem igazán látom, mi lesz
másként, mint eddig volt, hiszen
még nem látom át pontosan az
elõzõ korszakot. Szakmai múltja és
tekintélye miatt Börcsök Lászlóra,

az elõzõ rendõrkapitányra mindig
is felnéztem, s arrogáns megnyilvánulásnak tartanám, ha most
bármi áron szakítani akarnék a
múlttal. Hiszek viszont abban,
hogy ki kell nyitni az ajtót és megmutatni az embereknek, mivel
foglalkozunk, hogy nyitott a
szervezetünk, s akad, amikor ügyesek vagyunk, máskor pedig mi
magunk is hibázunk. A kölcsönös
bizalom kialakítása azonban sok
idõbe telik, és számos gátja van.

Azokon a lakossági fórumokon,
ahol a rendõrség is képviselteti
magát, számtalanszor elhangzik,
hogy az akut biztonsági és közlekedésrendészeti problémák
elsõdleges akadálya az utcára
vezényelhetõ állomány gyér létszáma. Van remény arra, hogy ez
a létszám bõvüljön a közeljövõben?
Vannak olyan elképzelések, amelyek elvileg rövid távon és közvetlenül érintik és támogatják a
rendõri állományfejlesztést a
szentendrei térségben. Státuszt és
bért elvben tudunk majd biztosítani új kollégáknak, ám õket még
megfelelõen „be is kell csatornázni” ahhoz, hogy tapasztalatszerzésük folyamán a kapitányságon maradjanak. A szakközépiskolák képzési rendszerének
megváltozásával egyébként valamelyest bõvült a rendõrség létszáma: bár önállóan még nem intézkedhetnek, a szakközépiskolás
fiatalok aktívan erõsítik a járõrök
csapatát, és képzésük végeztével,
egy-két éves távlatban õk itt
maradhatnak a térségben.

Mit tart eddigi legnagyobb sikerének, és mit szeretne még
elérni?
Hosszú évek munkája révén
Dunakeszin sikerült olyan vezetõi
garnitúrával dolgoznom, akik olajozott gépezetként tudtak együttmûködni: mindenki megállapodott a feladatok felosztásáról, és
önjáróan tudtak egymás segítségére lenni. Rendkívül jó volt ott
dolgozni. Az itteni vezetõi állomány is kiváló, de értelemszerûen össze kell csiszolódnunk,
hogy félszavakból is megértsük
egymást, és igazán hatékonyak
BOKOR TAMÁS
lehessünk.
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VÁROS

Bemutatkoznak a diák-polgármesterjelöltek
A hagyományokhoz híven idén is megrendezik a városi gyereknapot május 18-19-én. Pénteken választják meg az iskolák küldöttei a diákpolgármestert,
aki képviseli a várost a gyereknapi rendezvényeken. A diákok iskolájukban elõzetesen már kampányt folytattak, ismertették programjukat tanulótársaikkal, majd a polgármesteri hivatal dísztermében szóbeli megmérettetésen is számot adnak tudásukról, rátermettségükrõl. Az alábbiakban a jelöltek
rövid önéletrajzát és programjait ismertetjük szerkesztett formában.

CSIZMADI DONÁT
CSOBÁD
Szent András Általános Iskola
Budapesten születtem, jelenleg Pócsmegyeren lakom
testvéreimmel. Szeptembertõl Vácott, a Piarista Gimnáziumban folytathatom
tanulmányaimat, de ezzel
nem szakad meg a kapcsolatom a várossal, hiszen
testvéreim továbbra is ide
járnak, s a barátaim nagy
része is itt lakik. Többször
is indultam a Bolyai matematika és az országos fizika
versenyen. Szeretem a versenyhelyzeteket, a kihívásokat.
Programom
• Szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek rendbetétele •
Sportpályák felújítása, versenyek rendezése, szabadabb használat • Kátyúk
helyett új utak • Több zöld
park (pl. Duna-parton), szabadabb használat • Bükkös-patak tisztítása • Futásra alkalmas helyek kialakítása • Több parkolóhely és a belvárosi forgalom
kiszorítása • Ifjúsági rendezvények: pl. koncertek,
elõadások • Bicikliutak felújítása, tisztán tartása •
Biciklivel való közlekedés
feltételeinek megteremtése
• Több közhasznú üzlet a
városban (a helyi lakosoknak ne a turistáknak szánt
árakat kelljen fizetni) • +1:
Kedvezményes fagyi a városi diákoknak.
Iskolám diákjaival közösen
a fent felsorolt pontokat
szedtük össze, mint a legfontosabb teendõket városunk diákbarátabbá tételében. Fontos, hogy ne csak
jól érezzük magunkat, hanem mi is tegyünk azért,
hogy még jobb legyen a
környezetünk. Terveink szerint egy beosztás alapján
minden idõszakban más
iskola lehetne felelõs pl. a
Bükkös-patak tisztításáért.
A rendezvények szerve-
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zésében is természetesen
lehet a diákoktól segítséget
kérni, hiszen fel kell mérni
az igényeket.
Tudjuk, hogy a fenti tervek
megvalósításának nagy részéhez pénz kell, de némely
pontja csupán összefogással, odafigyeléssel kivitelezhetõ. Nagyon tetszett a
városban az elmúlt évben
megszervezett programok: a
költészet napján a versolvasás, a Föld napjával
kapcsolatos városrendezési,
takarítási akció. Örülnék,
ha több ilyen lehetne jövõre.

BÁRDOS FANNI
Templomdombi Általános
Iskola
13 éves vagyok, hetedik
osztályba járok. Már tavaly
is voltam diákelnök-választáson, és idén is engem
kértek fel erre a feladatra.
Szeretek táncolni és kisebb
gyerekekkel foglalkozni.
Van is egy Star Factory
nevû tánc szakköröm, ahol
alsósokat tanítok, emellett
aktívan táncolok. Hat évet
balettoztam, jártam társastáncra, és már hét éve
járok a Welldance Sporttánc
Egyesületbe, ahol sokat
versenyzünk és rengeteg
érmet nyertünk már.
Anyukám újságíró és lakberendezõ, nevelõ apukám
ügyvéd. Édesapám egyetemi tanár, újságíró. Öten
vagyunk testvérek, van egy
bátyám, két húgom és egy
öcsém.
Nagyon szeretem az állatokat. Szeretek sportolni,
kedvenceim a síelés és a
korcsolyázás. Tõsgyökeres
szentendrei vagyok, ezért a
város, és mindaz, ami itt
történik, szívügyem.
Programom
• Szentendre a festõk városa. Fel kellene virágoztatni a festészetet, bevonni az
iskolákat. A jövõ évet lehetne a festõk évének nyilvání-
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tani. • A múzeumokat jobban kellene reklámozni.
Akár városi rajzversenyt
hirdethetnénk, ahova kézzel készített piktogramokat
terveznének a gyerekek
minden múzeumról, majd a
legjobbakból táblákat kellene csináltatni, és útmutatóként elhelyezni a városban. Lehetne térképeket is
készíteni, játékos feladatokat adni a turistáknak, ha
valaki végig akarja járni a
múzeumokat. • A szentendrei undergrund-osok közötti
városi profi graffiti versenyt
kellene rendezni, de nem a
falfirkákkal versenyeznének, hanem képek festésével. Hétvégenként a festészethez kapcsolódó programok szervezésével több
turistát tudnánk idecsalni.
• Iskolák közötti kapcsolat:
legyenek sportversenyek,
foci, kosárlabda, pingpong,
floorball stb. Minden iskola
választhatna egy-egy sportot, amit megszervez. • A
kerékpárutak fejlesztését is
fontosnak tartom. • A Papszigeten télen korcsolyapálya, tavasztól õszig pedig
kis vidámpark építése minden gyereknek örömet szerezne. • Több szelektív hulladékgyûjtõ konténer elhelyezésére lenne szükség a
város területén belül. •
Postás strand fejlesztésére
ki kellene találni valamit. •
Várostakarító programok
szervezése: Bükkös-patak
takarításához hasonlókra
gondolok. A terek és az
utcák takarítását akár iskolai keretek között is meg
lehetne szervezni. • A skanzeni vonat és a HÉV összekötése. • A turistáknak
gyorsétterem kell. Be kéne
rakni valahova egy Subway
elveihez hasonló „éttermet”
a sétáló utcára. Nem is
olyan egészségtelen, ráadásul a fiataloknak is kedvezõ. • A városon belül
„zöld környezetet” kellene
építeni, fákat és virágokat
ültetni. • Bulihely a Duna
korzón! Ne a szentendreiek
járjanak Pestre, hanem a
pestiek Szentendrére. • A
belvárosban tematikus hetek rendezése (pl.: borhetek,
pálinkahetek) kapcsolódó
fellépésekkel, árusokkal,
mûsorokkal. Nagyobb forgalmat biztosítana és a
bevételt is növelné. • Hagyományõrzõ turistacsalo-

gató rendezvények szervezése, jelmezes felvonulások
(pl.: múlt századi lovas
felvonulás, télûzõ felvonulás, Május királynõ választás stb.). • Szentendrén
több modellnek készülõ
ismerõsöm is van. Tini, gyerek és felnõtt szépségkirálynõ választásokat is lehetne rendezni.

gyunk gyerekek, hogy a
fantáziánk ne ismerjen korlátokat. Programom sarokpontjai: • gyerekbarát város
(kultúra, szabadidõ) • a
város arculatának javítása
• a közlekedés és környezetvédelem.

MURÁNYI LEVENTE
Izbégi Általános Iskola
ÖTVÖS TAMARA
ANTÓNIA
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
1997-ben születtem Budapesten, Szentendrén lakom.
Édesanyám fõállású anya,
édesapám orvos, üzletember. Négy fiútestvérem van,
két édes- és két féltestvérem. Jelenleg a II. Rákóczi
iskola nyolcadik osztályos
diákja vagyok, de jártam
három évig a Visegrádi Erdei Iskolába, és az Agy Tanodába is egy évig. Szeretek
röplabdázni, kosárlabdázni.
Szeretnék megtanulni teniszezni és zongorázni is a
közeljövõben.
Nagyon szeretem Szentendrét, ezért fontos nekem,
hogy minden rendben legyen a várossal. Arra törekednék, hogy minden korosztálynak megfeleljen ez a
csodálatos hely. Barátaimmal gyakran megbeszéljük,
hogy milyen dolgokat változtatnánk Szentendrén.
Nem csak a turizmus szempontjából fontos a város
szépsége, hanem az itt lakóknak is, szeressék, büszkék legyenek a városukra.
Jelen programomban a
diáktársaim véleményét is
tolmácsolom.
Programom
Izgalmas feladat volt számunkra, hogy átgondoljuk,
milyen városban szeretnénk
élni, mit tudnánk mi ennek
érdekében tenni. Biztos,
hogy néha túlléptük a realitás kereteit, de azért va-

8. osztályos tanuló vagyok.
Születésem óta Szentendrén
élek. Azért indultam a diákpolgármester-választáson,
hogy bizonyítsam, amit
szüleimtõl tanultam, hogy
ha valamit el szeretnék érni
– ebben az esetben azt,
hogy én legyek Szentendre
város diákpolgármestere –
akkor azért igenis küzdeni
kell. A zenével már óvodás
korom óta foglalkozom, így
nagyon büszke vagyok arra,
hogy két évet énekelhettem
a Magyar Állami Operaház
gyermekkarában. Harmadikos korom óta hegedülök.
Már nyolc éve vagyok az
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulója. Népdalversenyeken is részt vettem,
amelyeken sikeresen szerepeltem. Nagyon szeretek
sportolni: kézilabdázni, futni és biciklizni. Majdnem
minden évben indultam a
Kinizsi futóversenyen, ahol
eredményesen szerepeltem.
A szabadidõmben szívesen
számítógépezek, de örömmel találkozom osztálytársaimmal és barátaimmal is.
Kedvenc tantárgyam a matematika, fizika és az informatika. Nagy örömmel tölt
el hogy felvételt nyertem a
Móricz Zsigmond Gimnáziumba mûszaki-informatika
szakra.
Programom
Jelmondatom: „Szentendre
a diákok otthona”. Az otthon biztonságot jelent, ahol
jó élni, de tenni is kell érte a
benne lakóknak. Sok jó
kezdeményezés és program

VÁROS
van már, ezeket lehet folytatni, megújítani! • Lehetne
még több megmérettetés,
játékos vetélkedõ a helyi
iskolák között. Rendezzünk
Szentendre helytörténeti,
játékos vetélkedõt az iskolák között minden gyereknapon. • Gyakran szerveznek felnõttek környezetvédelmi céllal akciókat,
szervezhetnénk mi, diákok
is hasonlót. A Föld napján
meghirdetnénk és kitisztítanánk az iskolánk környéki parkot, játszóteret, közterületet, hasonlóan, ahogy
mi Izbégen rendszeresen
tisztítjuk a Bükkös-patakot.
• Mûemlékeink megóvásában is össze kellene fognunk, közösen végezhetnénk graffiti-mentesítést a
belvárosi házak falain, kerítésein, mûemlékein. Megválasztásom esetében meghirdetném az iskolák között
a „Fogadj örökbe egy szentendrei mûemléket!” köztéri
szobrok, keresztek védelme
és környezetük tisztán tartása érdekében. • Külföldi
és magyar testvérvárosainkkal rendszeresebb kapcsolatot tartanánk, például
rendezhetnénk diáknapokat. Különbözõ mûsorszámokkal bemutatkoznának a
városok, vetélkedhetnénk,
bulizhatnánk, kóstolhatnánk más nemzetek ételeit.
Közben gyakorolnánk az
idegen nyelvet, jó hírét vinnénk városunknak a világban. • Javaslom az ételallergiás gyerekek étkeztetésének megoldását. Én is
lisztérzékeny vagyok, és
nagyon nehéz megoldani a
mindennapi iskolai ebédünket. • Javaslom egy fitness
park létesítését, mely már
elkezdõdött a Postás strandon, lehetne még a sport- és
teniszpályák mellett egy
izgalmas kalandpark. •
Fiatalok a város közéletében! A diákönkormányzat
mellett bepillanthatnánk a
város önkormányzatának
munkájába is. Konzultációkat folytathatnánk a
város vezetésével, például
arról is, mit tudnánk mi,
diákok segíteni a város
adósságainak csökkentésében. • Szeretnénk kulturált szórakozási lehetõségeket, könnyûzenei koncerteket fiatal zenekarok
fellépésével, ahol meg tudnák mutatni magukat pl.
majálison vagy koncertek
elõtt. Más városok ötletébõl, a „szerelemlakatból”
kiindulva, mi is kialakíthatnánk egy szentendrei találkahelyet (szerencsehozó
helyet), ahol a fiatalok kifejezhetnék érzéseiket, gondolataikat. • Megválasztá-

som esetén készítenék a
jobb információcsere érdekében egy diák honlapot,
így a városi programok is
könnyebben eljutnának a
diákokhoz.

MÉLYI MÁRTA
Barcsay Jenõ Általános Iskola
12 éves vagyok és születésem óta Szentendrén élek.
Szüleim mûvészettörténészek, van két testvérem.
Alsóban végig kitûnõ tanuló, felsõben pedig jeles
voltam. Sokat néptáncolok,
a csoporttal sokszor városi
programokon is fellépünk.
Színjátszó körbe is járok
Budapestre,
versenyen
arany minõsítést kapott a
csoportunk. Szeretek olvasni és heti látogatója vagyok
a PMK-nak. Imádok fényképezni, szeretem a zenét, a
színházat.
Polgármesternek lenni valószínûleg nem könnyû dolog.
Diákpolgármesternek lenni
sem az. Ennek ellenére szívesen lennék diákpolgármester, mert szeretek beleszólni abba, hogyan alakulnak a dolgok. A 12-13
évesek problémáit jól ismerem, testvérem révén az
alsósok gondjait is tudom.
Diákpolgármesterként az
ötleteket, gondokat, problémákat össze tudnám
gyûjteni, közvetíteni tudnám a felnõttek felé.
Programom
Három területre vonatkoznak: kultúra, egészség és
szórakozás.
• Mivel szeretek fotózni,
észrevettem, hogy Szentendrén sokféle rajzpályázat
van, viszont nincs elég
fotópályázat. Indítani kellene egy olyan pályázatot,
amely a városról szólna,
esetleg videókat is lehetne
készíteni. Indítani lehetne
egy mellékletet a Szentedre
és Vidéke újságban, ahol a
diákok cikkei, ötletei jelenhetnének meg. A lakótelepen keresni kéne olyan falfelületet, ahova festeni, rajzolni lehetne, a komor
szürke falak helyett színessé tehetnénk környezetünket. A kultúrával kapcsolatos ötletem az lenne,
hogy minden lakótelepi

házban élõnek adni kéne
egy vagy két nm földet, ha
akarja, amit mindenki maga mûvelne. Így létrehozhatnánk egy közösségi
kertet.
• A diákok egészsége is
fontos téma. Támogatnám,
hogy az iskolai büfében
egészséges ételeket is árusítsanak, a menzán is lehetne kevesebb zsíros étel,
és gondolhatnának a vegetáriánusokra. Az uszodában
lehetne több családi és
gyerek kedvezmény.
• A nyári semmittevés ellen
fizetett munka a diákoknak.
Minél több zöld területet
kéne létesíteni, a meglévõket megõrizni, bõvíteni.
• A szórakozás témáján azt
értettem, hogy több tinédzser és kamasz filmet
vetítsenek például a P’Art
Moziban. Nagyobb hangsúlyt kaphatnának a nekünk való képzõmûvészeti
programok. A városban élõ
festõk tarthatnának rendszeresen elõadásokat, a galériák gyermekprogramjait
jobban támogatnám.
• A Kálvária úton, a buszfordulónál, lehetne a mi
korosztályunk számára is
kalandparkot vagy nagyobbaknak való játszóteret
csinálni. A Kõzúzó utcánál
létrehozott gördeszka és
BMX pálya felújításra és
bõvítésre szorul. Jó lenne a
lakótelepnél egy mûfüves
focipályát létrehozni, a
balesetek elkerülése érdekében.

BENDE MÁTYÁS
„Agy” Tanoda Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola
1998-ban születtem, 7. osztályos vagyok. Ürömön lakom anyukámmal és két
testvéremmel, de Szentendrén élek. Itt töltöm a
szabadidõm nagy részét a
barátaimmal. Öt éve színészkedem és táncolok.
Ezen a pályán is szeretnék
elhelyezkedni. Kedvenceim
a humán tantárgyak, de
nagyon szeretem az elméleti fizikát is. Életemben
fontos helyet foglal el a
nyelv is. Egy év múlva szeretném letenni a középfokú
nyelvvizsgát angolból.

Programom
• Biztonság – szórakozás.
Az elmúlt év óta sokat
fejlõdött Szentendre biztonsága. Amióta a Barlang
elkezdte megszervezni a
péntek esti szórakozást,
azóta tudjuk, hogy van egy
hely, ahova biztonsággal
mehetünk esténként. Szükségesnek tartom több ilyen
hely mûködését, vagy pedig
a már mûködõ szórakozóhelyek a nap bizonyos
idejére alakuljanak át számunkra is látogathatóvá.
Érdemes lenne nyitni egy
weboldalt, ahonnan a fiatalok értesülhetnek a szentendrei programokról. A mai
fiatalság számára szükség
van az alkohol és a drogok
rossz hatásait bemutató
elõadásokra, programokra,
melyekkel megelõzhetjük a
probléma kialakulását. Az
internet veszélyeire és
megfelelõ használatára is
felhívnám a figyelmet.
• Közlekedés. A mi korosztályunk a kerékpáros közlekedésben érdekelt, azonban a városban még mindig
kevés a kerékpárút, a meglévõk többsége rossz állapotban van. Azoknak, akik
nem rendelkeznek saját
kerékpárral, lehetne egy
úgynevezett „oda-vissza”
kölcsönzõt nyitni a város
több pontján.
• Egészség. Az egészséges
életmódot már az iskolákban meg kell alapozni, ezért
fontosnak tartom az egészségnevelõ, felvilágosító interaktív elõadások, filmek
bemutatását a diákok számára. Az egészséges élet
elengedhetetlen része a
sport, melyet tömegsport,
szervezett kirándulások formájában képzelek el. A
Duna közelsége miatt a vízi
sportok fejlesztése is fontos,
szervezhetnénk családi hétvégéket, sportvetélkedõket
a Duna-parton. Az egészséges környezet is része az
egészséges életnek, melyhez városi takarítási napok,
papír- és hulladékgyûjtés,
pataktisztítás formájában
mi is hozzájárulhatnánk.
Pihenõparkok, utcák, játszóterek környékén fontosnak tartjuk a kutyapiszok-mentes környezet kialakítását is.
• Kapcsolatok. Fontosnak
tartom a testvérvárosokkal
való kapcsolatok megerõsítését a diákok részvételével. Hosszú távon egy cserediák programról is szó
lehetne. Ez a terv szerintem
kicsiben, Szentendrén belül
is mûködhet. Javaslom az
ikeriskolák létrehozását. A
szentendrei diákok támogathatnák egymást azzal,

hogy a rászoruló gyerekeket
segítik (írószerekkel, könyvekkel, játékokkal), kedvezményes könyvvásárokkal.

Városi
Gyermeknap
2012.
Fõ szervezõ: Izbégi Általános
Iskola

Május 18.
13.00 Diákpolgármesterválasztás
16.00 Kiállítás-megnyitó a
Polgármesteri Galérián
a „Szentendre szerb
gyökerei” címû rajzverseny díjnyertes
alkotásaiból. A kiállítást
megnyitja dr. Török
Balázs alpolgármester
és a város diákpolgármestere. Az ifjú
mûvészeket köszönti:
Dejan Šahovic, a Szerb
Köztársaság budapesti
nagykövete

Május 19.
10.00–18.00 Gyermeknapi
programok a Czóbel
parkban (rossz idõ
esetén a MûvészetMalom középsõ
szárnyában)
Programok:
az iskolák diákjainak fellépése
a színpadon, táncház,
lovasíjász-bemutató,
szablyavívás, tûzoltóság
bemutatója, kutyaiskola-bemutató, focibemutató, divatbemutató, Etka-jóga
Egész napos programok:
Lovagoltatás, állatsimogató,
ügyességi- és fejlesztõ
játékok, kézmûves foglalkozások, egészségügyi- és gyógytornász tanácsadás, pszichosarok, bolhapiac
Fellépnek:
Badár Tamás bûvészmutatványokkal, Borsódy László
trombitamûvész, Csillag Edina
gyermekdalokat énekel, Eszes
Viki, Nagy Miki jiu-jitsu bemutatót tart, Schwartz Dávid,
Szabó Bence (Dunakanyar
hangja)
Mûsorvezetõk:
Fehér Juli és Juhász Károly
színmûvészek
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Élõ MúzeumCafé a MûvészetMalomban

Családi Nap
a Malomban
Május 13-án vasárnap 15 órától
ismét Családi Nap lesz a MûvészetMalomban, a Motívumtól a
képig – A magyar modernizmus
festõi nyelvének kialakulása címû
kiállításunkhoz
kapcsolódva.
Terveink szerint a Malom tárlataiban mostantól minden hónap
második vasárnapján szervezünk
családi programokat, melyeken a
szülõknek tárlatvezetéseken mutatjuk be a kiállítást, a gyerekek
pedig Szeivolt Kati festõmûvésszel beszélgetnek a mûvekrõl,

majd kreatív alkotómunka következik, melynek során kicsik és
nagyok saját mûvek létrehozásával foglalják össze érzéseiket,
gondolataikat, tapasztalataikat.
Az április 15-én megtartott elsõ, A
képpé formált város – A szentendrei festõk õstémái címû kiállításhoz kapcsolódó Családi Nap –
melyrõl elõzõ számunkban már
tudósítottuk az olvasókat – rend-
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A

MúzeumCafé, a múzeumok
rangos magazinja rendszeresen szervez beszélgetéseket, amelyeken a résztvevõk a szakma aktuális kérdéseit vitatják meg.
Április 26-án a MûvészetMalom
Modern és Kortárs Mûvészeti
Központ kellemes új kávézójába
hívta Martos Gábor, a MúzeumCafé fõszerkesztõje KálnokiGyöngyössy Márton régészt, a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetõjét és Basics
Beatrix mûvészettörténészt, a
MûvészetMalom nyitó kiállításainak szervezõjét, hogy a hallgatók körében a megújult intézmény helyzetérõl és a múzeumok
Szentendre kulturális életében

Martos Gábor, Basics Beatrix
és Kálnoki-Gyöngyössy Márton

való szerepérõl beszélgessenek.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton legelõször azt a konstrukciót ismertette, amelynek keretében a
Pest Megyei Múzeumok Igazgakívül sikeres volt, ezt az akkor
készült csodaszép gyerekmunkák
is igazolják. De ki ez a fiatal festõmûvész, akinek a mûvészeti
tehetség mellett a gyermekek
lelkét a mûvészetre megnyitni
képes pedagógiai érzék is megadatott? Tudjuk jól: más a mûveket magyarázni, megértésüket
információkkal elõsegíteni, és
mennyire más, ennél sokkal nagyobb feladat a festményekbõl
kiindulva az alkotás folyamatát is
elindító inspirációk nyújtása!
Szeivolt Kati elsõ diplomáját
1989-ben, az Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskola orosz- angol-rajz szakán szerezte, majd
1993 és 1998 között Klimó Károly
osztályában a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen festõszakra
járt. 1998-tõl 2000-ig Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem Mesterképzõjét végezte el. 2000-ben
alapította meg lakóhelyén, Budapesten az Orbis Pictus Szellemi
Mûhely és Alkotótelepet, mely
óvodás és iskolás gyermekek
számára biztosít délutáni elfoglaltságot a képzõmûvészet és drámajáték területén. Az évek során
„sajátbejáratú” tanítási módszer
alakult ki ezen a helyen, amely a
játék határain belül hagyja a
gyerekeket gondolkozni, s találékonynak lenni. Az Orbis szándéka, hogy a gyerekkori kreativitás
minél jobban megmaradjon, átmentõdjön a felnõttkorba – így az
élet minden területén könnyebben
helytállva a megõrzött kreativitás
segítségével.
A MûvészetMalom Családi Napjai
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tósága öt évre kezelésbe kapta a
várostól a MûvészetMalmot, hogy
azt tartalommal töltse meg. Majd
a Pajor-kúria átalakításáról beszélt, az ott megvalósuló új múzeumépületrõl, s a benne helyet
kapó kiállítási lehetõségekrõl. A
beszélgetés során szóba került a
múzeumi rendszer mai helyzete,
bizonytalan jövõje, a települések
pénztelensége is. Basics Beatrix a
két új kiállítás létrejöttérõl, a
MûvészetMalom kiállítási terveirõl mesélt, sürgette a szakma
összefogását, amelynek hiányában nem képes hatékony érdekérvényesítésre. A témák között szerepelt az is, hogy a MûvészetMalom ne csak kiállítóhely, hanem,
ahogy új neve is jelzi, összmûaz Orbis Pictus Mûhely szentendrei „kihelyezett tagozataként”
indultak el, melyre szeretettel
várunk minden mûvészet iránt
érdeklõdõ, Szentendrén és körzetében lakó gyereket és felnõttet is!
További Családi Nap idõpontok:
június 10., július 08., augusztus
12.
Szeivolt Kati és a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága június
25-tõl 29-ig, naponta reggel 8tól délután 4-ig tartó képzõmûvészeti tábort hirdet meg 6-tól
12 éves gyerekeknek Turi-ST-

vészeti központ legyen. Ennek
jegyében született például az a
terv is, hogy fiatal mûvészeket
hívjanak meg, akik itt alkothatnak. A szentendreiség mellett fontos a kitekintés is – vagyis más
hazai és külföldi alkotók vagy
mûhelyek meghívása. Hiszen az
induláskor megfogalmazott célok
szerint a Malom jelenítheti meg
mindazt, amit Szentendre a kortárs magyar képzõ- és iparmûvészetben képvisel, úgy, hogy
szem elõtt tartja a gyökereket, a
szentendrei képzõmûvészetet pedig nemzetközi kontextusba
helyezi.
Az érdekes beszélgetést szokás
szerint rögzítették, és a felvétel
megtekinthetõ a www.muzeumcafe.com honlapon.
RAPPAI ZSUZSA

ART! címmel. A táborban résztvevõk egyszerre lesznek mûvészek és turisták, akik minden nap
célba vesznek egy híres szentendrei múzeumot; interaktívan felfedezik a kiállítás legszebb alkotásait, majd újrafogalmazzák a
látottakat képzõmûvészeti és drámajáték foglalkozásokon. Részvételi díj: 18 000 Ft, mely tartalmazza az ebéd, a foglalkozások
és a múzeumi belépõk árát.
Információ:
Edina.Csillag@pmmi.hu,
www.szeivoltkati.hu.

Kedves Gyerekek! Kedves Szülõk!
Tisztelt Felkészítõ Tanárok!
Nagy örömömmel vettük át a „Képpé formált város – A szentendrei festõk õstémái” címû, „Malom-nyitó” kiállításunk kapcsán meghirdetett
Õstémák mai képeken pályázatunkra beérkezett csodaszép munkákat.
Köszönjük tanár kollégáinknak az odafigyelést, a gyerekeknek pedig
csak gratulálni tudunk a sok és gyönyörûséges alkotásért!
A zsûri tagjai voltak: Aknay János Kossuth-díjas festõmûvész (elnök),
Krizbai Sándor Munkácsy-díjas festõmûvész, Szeivolt Kati festõmûvész, mûvészetpedagógus, Kopin Katalin mûvészettörténész
(PMMI), Csillag Edina múzeumpedagógus (PMMI).
A mûvekbõl rendezett kiállítás megnyitása és a díjkiosztó ünnepség május 13-án, vasárnap 14.30-kor lesz a MûvészetMalom középsõ épületszárnyában, melyre szeretettel várjuk a pályázatban részt
vevõ gyerekeket és szüleiket és természetesen a pedagógus kollégákat
is. Az ünnepség után 15 órakor kezdõdik A motívumtól a képig – A
magyar modernizmus festõi nyelvének kialakulása címû kiállításunkhoz kapcsolódó Családi Nap.
A kiállítást felnõtt vendégeinknek bemutatja Csillag Edina múzeumpedagógus. A gyerekek interaktív kiállítás látogatását és a foglalkozást Szeivolt Kati festõmûvész, mûvészetpedagógus vezeti.
A MûvészetMalom kiállításait a szentendrei iskolások díjtalanul látogathatják! Felnõtt belépõjegy: 1000 Ft, nyugdíjasoknak 500 Ft. A kreatív foglalkozáson való részvétel díja: 500 Ft/fõ.

KULTÚRA

A MûvészetMalom
a Falk Art Forumon
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Immáron tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a budapesti galériák utcájának, a Falk
Miksa utcának nagysikerû rendezvénye, a Falk Art Forum. Ezen
az egynapos fesztiválon elõször
vett részt a MûvészetMalom is
rendhagyó és izgalmas módon: a
most már itt mûködõ, fennállásának harmincadik évfordulóját
ünneplõ Szentendrei Grafikai
Mûhely mutatkozott be egynapos

A kamion-tárlat

kamion-kiállítással. A mûtárgyszállító kamionban rendezett
alkalmi tárlat anyagát szentendrei alkotók – különbözõ korosztályok képviselõi – az elmúlt tíz
évben készült szitanyomataiból
állították össze. A kamion melletti sátorban tartott foglalkozáson

A foglalkozás lelkes résztvevõi

az érdeklõdõk a kevéssé ismert
frottázs-technikával ismerkedhettek meg. A bemutatkozás jól sikerült – nemcsak a tárlat, hanem
a foglalkozás is számos érdeklõdõt vonzott, s vitte el hírét a
megújult szentendrei mûvészeti
központnak.
RAPPAI ZSUZSA

Várkonyi Zoltán emlékezete
100 éve született Várkonyi Zoltán
színész, rendezõ, színigazgató,
tanár és rektor. Ez a centenárium
a szentendreieket is érinti. Petyinán, a Sztelin-patak mellett, a
késõbb róla elnevezett utca elején
állt az a „mû-parasztháznak” titulált épület, ahol feleségével,
Szemere Vera színésznõvel és
fiukkal, a filmrendezõ Várkonyi
Gáborral a nyarait töltötte. A
korszak kiváló mûvészei, alkotói,
számtalan színházi és filmes
szakember megfordult a cseresznyefákkal körbeölelt házban. Az
itt töltött szép nyáridõket számos
felvétel és visszaemlékezés õrzi.
A Pismány Barátainak Egyesülete
már több éve védnökséget vállalt
a Sztelin-patak és környéke felett.
A patak mellett és környékén
három kultuszhelyet terveztünk:
a Berkenye utca végén a patak
torkolatánál, a Derecskei-forgónál
és a Várkonyi Zoltán utcában, a
trafóoszlop körüli kiöblösödésnél.
Tervünk megvalósítása során
Dukay Igor tájépítõ mérnök és
néhai Dragon Pál képviselõ segítségével felmértük és kitakarítottuk a patak medrét. Patakvédelmi
információs táblát készítettünk,
rézsût nyestünk, aszfaltozott
parkolót készítettünk, bokrokat,
fákat telepítettünk és vízelvezetõt
javítottunk. A kultuszhely rangját
régóta szerettük volna egy emlékmûvel is emelni. Várkonyi Zoltán
centenáriuma „adta magát”, az õ
munkásságának kultuszát ápoló
Vígszínház támogatta kezdeményezésünket. Így kerül a centenárium alkalmából emlékkõ a
nyaraló közelébe – egy cseresznyefa és a felújított retró pad társaságába.
Az emlékkõre a következõ sorok
kerülnek:
VÁRKONYI ZOLTÁN 1912–1979
Ez az utca a legendás színész, rendezõ, színigazgató, tanár és rektor
nevét viseli. A szemközti dombon állt
a család nyaralója. A cseresznyefákkal körbeölelt házban számtalan
kiváló mûvész, színházi és filmes
szakember megfordult.
Gyorsan felejtõ korunkban ez a tábla
emlékeztessen a családra, és a 100
éve született Várkonyi Zoltánra.
A Vígszínház társulata
Pismány Barátainak Egyesülete

Az emlékkõ felállításáig hosszú
volt az út, de sokan segítették
munkánkat. Nem tudunk mindenkit felsorolni, akik társadalmi
munkában részt vettek a Sztelin
téri kultuszhely és a Várkonyi
emlékkõ tervezésében, kivitelezésében. Csupán a legaktívabbakat említjük, hogy lássák: egy
ilyen kicsiny városszépítõ munka
mennyi ember önzetlen együttmûködését igényli. KÖSZÖNJÜK!
Alföldiné Pethényi Zsuzsanna
fõépítész, Dukay Igor környezetvédelmi szakértõ, Lázár Egon
gazdasági igazgató, Balog Imre,
Pethõ László, Ungvári Krisztián
és Mészáros János vállalkozók,
Páljános Ervin szobrász, Paizs
Béla bronzöntõ, Pintér Ádám
önkormányzati képviselõ és aki
nélkül az egész nem jöhetett
volna létre: Kõszegi Ábel tanár,
egyesületünk alelnöke.

A VÁRKONYI EMLÉKKÕ
AVATÁSA
Május 24-én, csütörtökön
17 órakor
a Vígszínház és Szentendre
képviselõi közösen avatják fel
az emlékkövet a Várkonyi
utcában. (A 23-as km-tábla után
a második utca balra, a Horgony
utcai autóbusz-megállótól 250
méterre. Kérjük, ne jöjjenek autóval a nagyon szûk és nagy forgalmú Várkonyi utcába!)
18.10 órakor
Szamos Cukrászda (Dumtsa J. u.)
különtermében a Vígszínház és
a Pismány Egyesület
A Várkonyi-jelenség címmel
emlékestet rendez Halász Judit,
Lukács Sándor, Tahi Tóth László
és Venczel Vera színmûvészek
közremûködésével. A beszélgetés
moderátora Verebes István. A
rendezvényekre szeretettel várjuk
a város és a régió minden
Várkonyi tisztelõjét! Ülõhelyet
csak azoknak tudunk biztosítani,
akik visszaigazolást kaptak
e-mailben, vagy sms-ben küldött
jelentkezésükre.
Tel. 06-30-241-1166, e-mail:
pismanyegyesulet@gmail.com.

Szentendre:
kitûnõ
Izgalmas és érdekes kísérlet
veszi kezdetét hamarosan,
melyet olvasóinkkal is szeretnénk megosztani. A közelmúltban keresett meg minket a Kitûnõségfejlesztõk nevû
cég, amely Nyíregyháza után
nemrégiben Szentendrén is
nyitott irodát. Tevékenységük
lényege, hogy teljesen alternatív módon növelik egy-egy
projekt hatékonyságát – errõl
következõ számunkban õk
írnak majd részletesebben.
A cég együttmûködést ajánlott
számunkra annak érdekében,
hogy a Szentendrei Kulturális
Központ legjelentõsebb és
legismertebb programsorozatát, a Szentendrei Teátrum
és Nyár rendezvényeit az õ
módszerükkel és segítségükkel népszerûsítsük, hogy ezáltal – elsõsorban a jegyeladásból származó – bevételeket
növelni tudjuk. Természetesen
nyitottan és örömmel fogadtuk az ajánlatot, hiszen nekünk is létkérdés, hogy a
hagyományosan nagy hírû
Teátrum régi fényében pompázzon, bevételeink pedig
növekedjenek.
Reményeink szerint májustól
augusztus végéig izgalmas
folyamatnak leszünk részesei,
amelyet olvasóink is lépésrõl
lépésre követhetnek, ugyanis
sorozatot indítunk lapunkban,
amelyben mindig beszámolunk az aktuális eseményekrõl
és az eredményekrõl. Természetesen szívesen válaszolunk
az Önök részérõl felmerülõ
kérdésekre is.
Amennyiben kézzelfogható
eredményeket sikerül elérnünk a nyár végére, akkor terveink szerint ez egy hosszú
távú együttmûködés kezdete
lesz a „Kitûnõségfejlesztõkkel” (www.kitûnõ.hu).

KOLTI HELGA
SZÉLES KATALIN

igazgató, Szentendrei
Kulturális Központ

elnök, Pismány Barátainak Egyesülete
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Bödõcs Tibor
Szentendrén
Bödõcs Tibor
önálló estje május
16-án, szerdán
19 órakor
kezdõdik a Pest
Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.)
Belépõ 2500 Ft.
Jegyek elõvételben kaphatók
a Fõ téri könyvesboltban és
a helyszínen (PMK porta,
06-30-225-5865.

VI. Szentendrei
Dobbanások
A Kékvölgy Waldorf Iskola
Zenei Ünnepe a Dunaparti
Mûvelõdési Ház (Dunakorzó
11/A.) udvarán május19-én,
szombaton lesz. A koncertek
ideje alatt utcazenélés, színdarab, paródia és egyéb mulatságok várják az érdeklõdõket
az Apor-hídnál (Kossuth Lajos
utca).
Program
10.00 A Kékvölgy Zenei
Mûhely hangszeres bemutatói
(fuvola, hegedû, cselló, zongora, trombita)
11.30 Magonc együttes Lányi
György vezetésével és táncház
Szilvával
12.30 Gágogó zenekar
13.00 János vitéz (ötödikesek
színpadi játéka az Apor-hídnál)
13.30 A Kékvölgy Zenei
Mûhely hangszeres bemutatói
(népi hangszer, klarinét, dob,
gitár)
15.00 Balkán Blues együttes (a
KZM tanárainak koncertje).
Közremûködõk: Szokolay
Dongó Balázs, Eredics Dávid,
Halper László, Gömör László,
Horváth Olga, Sándor Zsolt
16.00 Méhes Csaba és a Brass
in the five. Utcai Hu-Morzsák
17.00 Puszi együttes
18.00 Áldás & Átok együttes
19.00 Yes Yes Matzaa koncert
20.00 Söndörgõ együttes
21.30 Parno Graszt együttes
tagjainak koncertje
23.00 Dj Spacecowboy

Ismét Arany Fülemülék!
VÁROSI NÉPDALVERSENY ÉS „TARKA-BARKA
DALOSKÖNYV” CÍMÛ KISTÉRSÉGI RAJZPÁLYÁZAT AZ IZBÉGI ISKOLÁBAN
Március 2-án az Izbégi Általános Iskolában kilencedik
alkalommal rendezték meg a Városi Népdalversenyt.
Ebben az évben hét szentendrei iskolából érkeztek
diákok, összesen 106-an. Az ünnepélyes megnyitó
mûsort az Izbégi Citeraszakkörösök és Csipkefa
Mûhelyesek kezdték Lázár Enikõ és Dömény Krisztián
tanárok vezetésével, majd dr. Török Balázs alpolgármester kedves szavai után az iskola néptánccsoportja moldvai táncokat táncolt Jeneiné Fazekas Bernadett
tanárnõ felkészítésével. Végül Szigethy Ildikó köztársasági érdemérmes hagyományéltetõ óvónõ mesével
szórakoztatta a hallgatóságot. A zsûri tagjai: Eredics
Gábor népzenész, a Vujicsics Együttes vezetõje, a Liszt

Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene tanszékének
tanára, Forrai Judit, a Szentendrei Vujicsics Tihamér
Zeneiskola zongoratanárnõje és Papp Ágnes, a Székesfehérvári Konzervatórium és a Kalász Mûvészeti
Iskola népdalének tanára. Megtisztelte jelenlétével az
egybegyûlteket Bereczki János, a Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályának tudományos fõmunkatársa. A mûsort Csorba
Gábor 7. b osztályos tanuló vezette.
Most is szeretettel köszöntöm a versenyt vállaló hét
iskola felkészítõ tanítóit, tanárait, tanulóit, a tekintélyes létszámot fogadó Izbégi Iskolát! A jelentkezõk
magas létszáma, a szebbnél szebb népdalcsokrok változatossága, eredetisége, személyes élményen is alapuló lelkes pedagógusi munka minõségi értékét jelzi.
Szentendre Városa boldog lehet a jövõ nemzedék
népzenei elõkészítettségére, igényességére, értékismeretére – köszöntötte a verseny résztvevõit,
szervezõit Monoki Lászlóné Rózsa néni nyugalmazott
vezetõ szaktanácsad.
EREDMÉNYEK

Arany Fülemüle Díjasok:
Pohl Zsófia (Templomdomb), Mészáros Katalin (Agy
Tanoda), Rozmaring Énekhármas (II. Rákóczi), Gerlicék
Kettõs (II. Rákóczi), Gembela Gergely (Barcsay), Pap
Janka (Református Gimn.), Csipkefa Mûhely Vadrózsák
(Izbég), Izbégi Legények (Izbég)
Arany fokozatosok:
Pohl Zsófia (Templomdomb), Mészáros Katalin (Agy
Tanoda), Rozmaring Énekhármas II. Rákóczi), Gerlicék
(II. Rákóczi), Gembela Gergely (Barcsay), Pap Janka
(Református gimn.), Szederinda Kettõs (II. Rákóczi),
Csipkefa Mûhely Vadrózsák (Izbég), Izbégi Legények

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111
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(Izbég), Ördögszekér Csoport (Barcsay), Csipkefa
Mûhely Csipkebogyók (Izbég), Csipkefa Mûhely Fiúk
(Izbég)
Ezüst fokozatosok:
Dombi Dalárda (Templomdomb), Csizmadia Réka
(Barcsay), Pál Viktória (Agy Tanoda), Réthy Veronika
(Református gimn.), Wachsler Anna Margit (Barcsay),
Vityi Viktória (Református Gimn.), Erdõs Zsófia
(Ferences Gimn.), Rutafa Kettõs (Ferences Gimn.),
Csipkefa Mûhely Kettõs (Izbég), Borostyán Kettõs (II.
Rákóczi), Tiszaparti Lányok (Református Gimn.),
Vadvirágok (Református Gimn.), Gyöngyvirág Kettõs
(II. Rákóczi), Hóvirágok (Református Gimn.), Cinegemadár Csoport (II. Rákóczi), Szélkiáltó Csoport
(Barcsay), Hetyke Legények (Református Gimn.),
Eszterlánc (Református Gimn.)
Bronz fokozatos:
Albert Ágota (Agy Tanoda)
Pedagógiai díjat kapott:
Lázár Enikõ, az Izbégi Általános Iskola tanára
Felkészítõ tanárok:
Greffné Láng Helga, Sallainé Rigó Erika, Gallai Aletta,
Gottlaszné Pistyúr Ildikó, Csirke Endréné, Kónya
Emõke, Mákó Miklósné, Horváth Zoltán, Molnárné
Kárpáti Klára, Mamuzsitsné Vitáris Adrienn, Tímár
Sára, Hollóné Szomorú Olga, Tardy Gergely, Körösmezei-Varga Zsuzsanna, Komán Betty, Kapásiné
Morva Orsolya, Lázár Enikõ, Melich Krisztina, Stáryné
Kiss Katalin, Parádi Beáta, Fûné Páljános Tünde
Támogatók:
Szentendre Város Önkormányzata, Vujicsics Együttes,
Klinyecz Judit virágkötõ, Digitális Nyomda Stomp
Ferenc, Filibili Népdalkör
A népdaltól zengõ délelõtt után a „Tarka-barka
daloskönyv” címû kistérségi rajzpályázat eredményhirdetésére került sor már második alkalommal az
Izbégi iskolában. Még decemberben hirdette meg a népdalversenyhez kapcsolódva népdalok illusztrálását az
iskola egyik rajztanára, Kaszai Krisztina. A pályázat
célja: a zene és a képzõmûvészet összekapcsolása
óvodás kortól az általános iskola befejezéséig. A kicsik
4 korcsoportban képalkotást, a nagyok képregényt és
„Mûvészkönyvet”, azaz térbeli alkotást készíthettek. A
kistérségbõl 350 pályamû érkezett. A zsûri tagjai:
Vastagh Ágnes textiltervezõ iparmûvész, az ELTE
Tanítóképzõ tanára, Sulyok-Papp Zsuzsanna, AKG
mûvésztanára kisiskola vezetõ, Vágási Tamás ötvös
iparmûvész és Szoboszlai Gergely fiatal képzõmûvész.
Támogatók: AKG és az Izbégi Iskola
Díjazás
1.-2. osztály:
1. Manton Benjamin 2. Éles Ajsa 3. Lukács Luca. Izbég
különdíj: Gaszner Kata, AKG különdíj: Jüngling Zsanka
3.-4. osztály:
1. Tivorán Emese 2. Juhász Mátyás 3. Fülöp Máté. Izbég
különdíj: Gaszner Anna, AKG különdíj: Szûcs Liza,
Márkus Kata, Döbrönte Ádám, Kalász Suli kisplasztikai
alkotásai
5.-6. osztály:
1. Iszály Boróka 2. Szegõ Balázs 3. Pécsi Panna. AKG
különdíj: Szeidl Cintia, Jancsó Dorottya, grafikai
különdíj: Kiss-Szabó Dóra
7.-8. osztály:
1. Kaluja Alex
Pedagógiai díj: Máté Ferencné, Szent András Általános
Iskola

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
akár bankkártyás fizetéssel is!

KULTÚRA

Orgonakoncert

Sikeresen lezárult a Móricz Zsigmond Gimnázium
által szentendrei gimnazistáknak rendezett német
olvasóverseny. A három fordulóban a Ferences, a
Móricz és a Református Gimnázium, valamint a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 51
tanulója vett észt.
A versenyben egyénileg induló diákok a XX. századi
német rövid próza három gyöngyszemét olvasták el,
és a mûvekhez kapcsolódó internetes kutató,
szövegértési és kreatív szövegalkotó feladatokat
készítettek el. A három kategória nyertesei a
következõk:

Május 27-én, vasárnap 16.30kor a Péter Pál templomban
pünkösdi orgonakoncertre hívnak minden szentendreit és
környéken lakót.
Belépõ 1500 Ft, idõsek és
diákok számára 1000 Ft.
Az ülõhelyek korlátozott száma
miatt érdemes telefonon
– 06-20-266-9282 – foglalni
jegyet.

I. kategória
1. Reuter Eszter (Ferences Gimnázium)
2. Fekete Júlia (Ferences Gimnázium)
3. Frost Nikolett (Móricz Zsigmond Gimnázium)
3. Krunity Daniella (Móricz Zsigmond Gimnázium)
II. kategória
1. Kecskés Fanni (Móricz Zsigmond Gimnázium)
2. Gyimes István László (Ferences Gimnázium)
3. Sándor Rita (Szentendrei Református Gimnázium
3. Kocsis Kinga (Szentendrei Református Gimnázium)
III. kategória
1. Gracza Krisztina (Ferences Gimnázium)
2. Fejes Mónika (Ferences Gimnázium)
3. Komesz Rita (Ferences Gimnázium)

(Részletes információ a www.mzsg.hu honlapon olvasható.)

Az ünnepélyes díjátadásra április 17-én a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban a helyezést elért diákok és
a felkészítõ némettanárok részvételével került sor. A
nyertesek boldog tulajdonosai lettek egynyelvû

fotó  KOSZORÚS HENIÉLES NÓRA

Szótár svájci baseball sapkával

német szótáraknak, német szépirodalmi és országismereti mûveknek, apróságoknak, valamint egy-egy
svájci jelképekkel díszített baseball sapkának.
Ezúton is köszönetet mondunk a verseny lebonyolítását és a díjak rendelkezésre bocsátását támogató
Móricz Zsigmond Gimnáziumnak, Szentendre Város
Önkormányzatának, a budapesti Goethe Intézetnek,
a Svájci Államszövetség Nagykövetségének és a
szentendrei Astrum Bt.-nek.
A második ízben megrendezett városi német olvasóverseny elérte célját, élményt szerzõ irodalmi mûvek
olvasásával továbbfejlesztette a diákok németnyelvtudását, betekintést nyújtott a XX. századi német
rövidpróza irodalmába, és a mûvek mondanivalójának kibontása révén pozitív viselkedési formákat
közvetített. Természetesen az is nagy öröm, hogy
közelebb hozta egymáshoz városunk négy gimnáziumának diákjait.

Program:
J. S. Bach – Toccata & Fugue in
D minor BWV 565, C. H.
Gounod – Ave Maria, G. F.
Händel – Water Music,
F.Schubert – Ave Maria, F.
Liszt – Ave Maris Stella,
T.Albinoni – Adagio, C. Franck
– Panis Angelicus, N. Paganini
– XXIV. Caprice, W. A. Mozart –
Alleluja from Exsultate,
Jubilate.
Elõadók: Deák László (orgona),
Vass István (trombita),
Bánfalvi Zoltán (hegedû),
Vincze Bernadett (szoprán),
Honinger László (tenor).

TÓTH ISTVÁN
némettanár

Nyári tanfolyamok 2012
ANGOL, NÉMET EURO és ECL NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ INTENZÍV TANFOLYAMOK

Május 14 – június 23 • Június 18 – július 28.
36-óra 43.200 Ft (4-6 fõ esetén)
Nyári diákkedvezmény, 1000 Ft/óra:
fejlesztõ, felzárkóztató, érettségire
és felvételire felkészítõ tanfolyamok angol, német, francia, spanyol nyelvbõl

•

Játékos angol, német nyelvtanfolyam ovisoknak és kisiskolásoknak 1200 Ft óra/4 fõ

•

Rajz-, festésoktatás általános- és középiskolásoknak

Tel.: 06-26-301-237, 06-30-319-96-34
2000 Szentendre, Kucsera Ferenc 7.
email: nivoiskola@freemail.hu • www.nivonyelviskola.hu
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KULTÚRA
ELÕADÁS
Kolping Akadémia Kolping
Ház, Török köz (bejárat a
Péter-Pál u. felõl)
Május 19. szombat 16 óra
LEHETSÉGES-E GAZDASÁGI
NEHÉZSÉGEINK MEGOLDÁSA
MORÁLIS MEGÚJULÁS NÉLKÜL?
Prof. dr. Csath Magdolna tanszékvezetõ,
egyetemi tanár elõadása
Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Május 11. péntek 18 óra
„HALÁLT SZEGEZNI SZEMBE
HALÁLLAL” – KALANDOZÁSOK
KORA
Varga Tibor elõadása
Május 18. péntek 18 óra
NÕ ÉS FÉRFI KETTEN VAGY
EGYÜTT
Litvánné Marcz Ari könyvbemutató
elõadása
Május 25. péntek 18 óra
ROKONAINK-E A SUMEROK?
Záhonyi András mérnök elõadása

Kerékpáros
fröccstúra a
Szentendrei-szigeten
A Szeresd Szentendrét
Egyesület május 13-án,
vasárnap 11 órakor várja a
kerékpártúra iránti érdeklõdõket a szokásos helyen, az
Apor hídnál. Kérik, hogy biciklit és elemózsiát mindenki
vigyen magával. Kapcsolat:
www.kecmec.hu,
facebook.com/Szeresd
Szentendrét Egyesület.

Kiállítás a V8-ban

Egy jótékony kommandó
VERSKOMMANDÓ, 2012. ÁPRILIS 11.
Aztán egyszer csak megáll melletted néhány középiskolás diák és
verseket mond. Ami igaz, az igaz,
nagyon jó verseket: van olyan,
amit felolvasnak, de szép számmal akad olyan is, amelyet fejbõl
mondanak. Áprily, József Attila,
Lackfi János, Varró Dániel és még
sokan – gazdag merítés a magyar
irodalomból.
Maroknyi móriczos diák vállalkozott erre a nem is könnyû feladatra; József Attila születésnapján
reggeltõl estig verseket mondani
óvodásoknak, a HÉV-en utazóknak, szerelmespárnak, fõtéri járókelõknek, kettesével – négyesével,
együtt, gitárral, énekelve.
Próbáltak már csak úgy odamenni
ismeretlenekhez? Nos, bizonyára
tapasztalták, hogy vannak nagyon barátságosak, vannak
kelletlenek és persze valódi
mizantrópok is. Õk is átélték ezt:
voltak, akik örültek a sajátos
köszöntõnek, néhányan meglepõdtek egy kicsit, esetleg nem
tudták hová tenni az egészet,
netán kicsit hõbörödöttnek tartották õket, vagy idétlen diákcsínynek tudták be a dolgot, és
rosszallóan elfordultak.
Hogyan is kezdõdött? Kezdõdhetett akár Jordán Tamással, akár

Galkó Balázzsal, akik József Attila
ünneppé vált születésnapját
hosszú évek óta egész napos
versmondással köszöntik. Idén
Szabó Attila, a városban is nagyon népszerû Nyitott Kör egyik
tagja elindította el a Verskommandót a gimnázium drámatanára, Emõdi Klaudia és Szarvas
Rita segítségével. Reggel 7 órakor
indultak el a kommandósok, hogy
a félálomban lévõ HÉV-utazókat
Pomáztól Szentendréig dalokkal,
versekkel ébresszék fel. A délelõtt
folyamán jártak a környékbeli
óvodákban, ahol kicsik és nagyok
pompásan érezték magukat; a
nagyokat lenyûgözte a kicsik áhítatos figyelme, a kicsiket pedig a
vers a kis krokodilról, meg Mehemedrõl és az iciri-piciri ökröcskékrõl. (Ez utóbbi két versike
névjegyül szolgált, hiszen mindkettõ Móricz Zsigmond verse.)
Aztán pedig saját iskolájukban
kopogtattak be egy-egy osztályba
egy vers erejéig. Közben serényen
osztogatták a Verses légyottra (a
Fõ térre) invitáló céduláikat is.
Nézegetni lehetett az irodalmi
stoptáblákat, amelyek arról tudósították az érdeklõdõket, mely alkotók mûvei kapcsolódtak Szentendréhez, hány mûben örökítet-

Mozdulj rá! – Alkotónap
a Skanzenban
A TEMPLOMDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK RAJZOS SIKEREI

Május 12-én, szombaton 15
órakor nyílik Horváth
Krisztina festõmûvész
kiállítása V8 Uszoda és
Szabadidõközpontban
(Kálvária út 16/C.). Megnyitja
Molnár Bertalan festõmûvész.
Megtekinthetõ június 8-ig.

Szentendre Szalon
Május 17-én, csütörtökön 18
órai kezdettel Závodszky
Géza történész Reformkor és
forradalom címmel tart
elõadást a Pest Megyei
Könyvtár Szántó Piroska-termében (Pátriárka u. 7.). Az est
háziasszonya szalonteával
várja a vendégeket.

16

14. alkalommal hirdették meg a Skanzenban az
országos gyermek-képzõmûvészeti pályázatot,
melynek évrõl évre kitalálója, motorja Kustánné
Hegyi Füstös Ilona múzeumpedagógus.
Az idei évben Mozdulj rá! címet kapott a
képzõmûvészeti verseny. Olyan alkotásokat kellett
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ték meg a városhoz való kötõdésüket.
Nem nagy ügy, mondhatnánk.
Talán elsõre nem tûnik annak. De
ha belegondolunk, hogy ezek a
kamaszok a digitális kor gyermekei, mégis verseket válogatnak, tanulnak és zenésítenek
meg, sok, számukra nyilván halaszthatatlan kötelességük mellett foglalkoznak a költészettel, és
nem csak azért, mert feladat,
vagy rettegett érettségi tétel,
hanem mert emberekhez szólni és
nekik verset mondani jó – akkor
rá kell jönnünk, hogy bizony
fontos dolog ez… Jó, mert emlékezés, mert emberi hang és
kapcsolat, mert együttes élmény,
mert varázslatos birodalom a
verseké, mert színes, gazdag, élõ,
szikrázó a nyelvünk.
Summázva: kommandó volt ez a
javából, kifényesítette, felvidította pár órára Szentendrét. Ránk
fér…
A kommandósok neve, csupa
nagybetûvel: ANTAL EMESE, BALOG EMESE, BENEDEK PATRIK,
BESE KONRÁD, BOGNÁR BALÁZS, CSIRKE ESZTER, FEHÉR
ALEXANDRA, GERSTMAYER GEORGINA, JUHÁSZ SÁRA, KRUNITY DANIELLA, LÁNG ANDREA,
SZÁMEDLI REGINA, TALVARD
ANNA, ZSÉLI ATTILA és a csatlakozó barátok.
H.

beküldeni síkban és térben, melynek fõ mozgatórugója a mozgás. Kutakodni kellett a népmesék,
népdalok világában, hogy aztán a megfelelõ irodalmi mûveket a gyerekek illusztrálni is tudják. Ez nem
kis feladatot jelentett, mind a tanulók, mind a
felkészítõ tanárok, óvodapedagógusok számára.
Az ország különbözõ részeibõl: Gyõrbõl, Debrecenbõl, Makóról, Berettyóújfaluból, Tökrõl. Budapestrõl, Abonyból, Soltvadkertrõl és természetesen
Szentendrérõl érkeztek mûvek, összesen 388
alkotás. Az Aknay János festõmûvész általvezetett
zsûri 111 munkát díjazott.
A Templomdombi iskolások szép számmal képviseltették magukat, sok alkotást küldtek be, és összességében 32 tanuló 37 díjat nyert.
(http://www.templomdomb.hu/joomla/letoltes/mozdulj_dijazottak.pdf)
A legtöbb díjat a Vizuális Mûhelybe járó gyerekek
kapták. Ez a képzõmûvészeti mûhely a kezdetektõl
részt vesz a Skanzen pályázatain és a tanulók minden tanévben szép sikereket érnek el. Így történt ez
az idén is, május 1-jén. Köszönet érte Gabi néninek,
aki töretlen lendülettel több mint 30 éve foglalkozik
a gyerekekkel.
SZABÓ ANIKÓ
szülõ

KULTÚRA

Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft

MOZIMÛSOR
 május 11. péntek

 május 20. vasárnap
17.00 HOLDHERCEGNÕ (103’) (12)
18.45 HÉTSZER LENN, NYOLCSZOR
FENN (103’) (12)
20.30 FEHÉR ÉJSZAKA (98’) (18)

 május 21. hétfõ
17.00 AZ AJTÓ (98’) (12)
18.40 LAZACFOGÁS JEMENBEN (111’)
(12)
20.30 POLISSE (127’) (18)

 május 22. kedd

17.00 A GÓLYÁK MINDIG VISSZATÉRNEK
(71’) (kn)
18.15 NATHALIE MÁSODIK ÉLETE (108’)
(12)
20.10 SHAME- A SZÉGYENTELEN (101’)
(18)

17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA - 13 ÚJ MESE
(70’) (kn)
18.15 LAZACFOGÁS JEMENBEN (111’)
(12)
20.05 POLISSE (127’) (18)

 május 12. szombat

17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 13 ÚJ MESE
(70’) (kn)
18.15 CSAK A SZÉL (86’) (16)
20.00 LAZACFOGÁS JEMENBEN (111’)
(12)

17.00 TENGERRE FRANCIÁK! (77’) (16) –
MOZIZZ OKOSAN SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
18.30 VASLADY (105’) (12)
20.15 NATHALIE MÁSODIK ÉLETE (108’)
(12)

 május 13. vasárnap
15.30 ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC
(91’) (kn)
17.00 SHERLOCK HOLMES NEVÉBEN
(100’) (12)
18.45 NATHALIE MÁSODIK ÉLETE (108’)
(12)
20.45 TENGERRE FRANCIÁK! (77’) (16)

 május 14. hétfõ
17.00 THE ARTIST- A NÉMAFILMES (100’)
(12)
18.40 EGY PILLANAT ÉS MINDEN MÁS
LESZ… (70’) (kn) A MAGYAR LÉLEK
ARCAI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.00 NATHALIE MÁSODIK ÉLETE (108’)
(12)

 május 15. kedd
17.00 VASLADY (105’) (12)
18.45 A HATALOM ÁRNYÉKÁBAN (101’)
(16)
20.30 ÉLETREVALÓK (112’) (12)

 május 16. szerda
17.00 AZ AJTÓ (98’) (12)
18.50 THE ARTIST- A NÉMAFILMES (100’)
(12)
20.30 NATHALIE MÁSODIK ÉLETE (108’)
(12)

FRANCIA FILMTAVASZ
május 17-20-ig
 május 17. csütörtök
17.00 SEVERN, GYERMEKEINK HANGJA
(120’) (12)
19.00 GYERMEKEIM APJA (110’) (12)
20.50 ÉLETEM SZERELME (87’) (18)

 május 18. péntek
18.30 NANNERL, MOZART NÕVÉRE
(120’) (12)
20.30 MENEDÉK (88’) (16)

 május 19. szombat
15.30 KEZEKET FEL SRÁCOK ! (90’) (12)
17.00 HOLDHERCEGNÕ (103’) (12)
18.45 FEHÉR ÉJSZAKA (98’) (18)
20.30 ÉLETEM SZERELME (87’) (18)

Kvartett
Szentendre, ahogy a köztudatban
is él, a mûvészetek városa. Ezért
nagyszerû az a kezdeményezés,
hogy ismert szentendrei mûvészcsaládok mutatkoznak be a P'Art
Mozi galériájában. Április 20-án a
Regõs család Kvartett címû kiállítása nyílt meg itt. Regõs István
festõmûvész, Regõs Anna textilmûvész és fiaik, Márton, az
építész és Benedek, a fotós állították ki legújabb alkotásaikat. A
kiállítást megnyitó Török Katalin

Regõs István Mesére várva címû
festményén egymás mellett többször, mint egy monitoron jelenik
meg a televíziós készülék az esti
mesét idézõ Mazsola-figurával.
Regõs Anna játékos, ötletes textilképein különbözõ fémalkatrészeket kombinál a vászonnal –
például tranzisztor alkatrészei
jelennek meg szépen nyírt
bokrokként a francia kert szigorú
geometriájában a Barokk kert
címû textiljén. Regõs Márton, aki
kisgyermekkora óta építész akart
lenni, azokat a tervrajzait állította

 május 23. szerda

KERESZTÉNY FILMNAPOK
24-27-ig
 május 24. csütörtök
17.00 NADER ÉS SIMIN EGY ELVÁLÁS
TÖRTÉNETE (123’) (16)
19.15 LÁTHATATLAN HÚROK- A
TEHETSÉGES PUSKER NÕVÉREK
(70’) (12)

 május 25.péntek
17.30 BUCSÚJÁRÓHELYEK: HASZNOS
(70’) (kn) IKONOSZTÁZMUZSIKUSPORTRÉK SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
18.00 KYRUSÁGOK – kiállítás megnyitó

fotó  RAPPAI ZSUZSA

P'ART MOZI

 május 25. péntek
16.00 MICIMACKÓ (69’)
17.15 HITVALLÓK ÉS ÜGYNÖKÖK-AZ
IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ (93’)
(12)
19.00 AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (160’) (12)

 május 26. szombat
15.00 MICIMACKÓ (69’) kn
16.10 VACKOR AZ ELSÕ BÉBEN (77’)(
kn)
16.10 LÚDAS MATYI (70’) ( kn)
17.30 ÚT A CSILLAGOK ALATT - EL
CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL A
VILÁG VÉGÉIG (96’) (12)
19.10 AZ ÉLET FÁJA (139’) (12)

a különbözõ mûfajokat képviselõ
alkotók közös vonásait – a szimmetriát, a rendet, a szerkezetességet, a mívességet, a kreatívitást
– hangsúlyozta, de felvetette azt
az érdekes problémát is: mit jelent
mûvészcsaládban születni, melyek ennek elõnyei, és melyek az
árnyoldalai. Festészet, textilmûvészet, építészet és fotó – a
négy önálló falfelületen négy
külön világ tárul a nézõ elé.

ki, melyek a Dunakorzó egyik
épületét alakítanák át szentendrei
fiatal mûvészek házává. Regõs
Benedek fotóin általában lecsupaszított, kiürült világ látható,
középen egy hangsúlyos objektummal, de megjelenik ezeken a
kaposvári lakótelep egyforma
épületei különbözõ színûre festett
tûzfalainak sorozata is.
RAPPAI ZSUZSA

 május 27. vasárnap
11.00 BÁBSZÍNHÁZ KAKAÓVAL:
A HÁROM KISMALAC ÉS
A FARKASOK
15.00 MICIMACKÓ (69’)
16.10 KIVÁNCSI FÁNCSI (95’) (kn)
16.00 BOLKA és LOLKA valamint más
mesék (85’) (kn)
17.30 A NAGYMEDVE (73’) (12)
17.45 NÉMAFILM (70’) (6)
19.00 ÉLETREVALÓK (112’) (12)

 május 28. hétfõ
17.00 ÚT A CSILLAGOK ALATT–
EL CAMINO A VILÁG
OLTÁRÁTÓL A VILÁG VÉGÉIG (96’)
(12)
18.40 EGYÜTT AZ ÉG ALATT (88’) (16)
20.15 HASTA LA VISTA! (108’) (16)

TRÓFEA GRILL
ÉTTEREM
Óbudán, a Fõ téren

Hangulatos
kerthelyiségek
Korlátlan étel
és italfogyasztás
fix áron!
Asztalfoglalás:
208-8000
1033 Budapest,
Laktanya u. 3-5.
www.trofeagrill.com
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APRÓK
ADÁSVÉTEL

EZOTÉRIA

Mûanyag szennyvízaknák eladók.
Tel. 06-20-935-3594,
www.bvkft.hu.

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

4 személyes rekamié (vörös
aranyszínû) + 2 fotel olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

KIADÓ LAKÁS
Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.

ÁLLÁS
Az Irmák Nonprofit Kft.
fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonába, elsõsorban
csobánkai munkavégzési helyre
az 1/2000 SZCSM rendelet
szerinti végzettséggel rendelkezõ
intézményvezetõ ápolót keres.
„B” kategóriás jogosítvány és
vezetõi tapasztalat elõnyt jelent.
Önéletrajzot és motivációs
levelet a retiferencne@irmak.hu
e-mail címre várjuk, május 20-ig.
Szentendrei pizzázó-étterembe
szakácsot, agilis konyhai dolgozót
keresünk (lehet nyugdíjas hölgy
is). Tel. 06-20-311-5389.

ÁLLÁST KERES
Megbízható tanítónõ gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-70561-4296.
Lakástakarítás, mosás, vasalás
gyakorlattal, referenciával. Tel.
06-70-354-7053.
56 éves megbízható hölgy
Szentendrén takarítást vállal. Tel.
06-20-914-2713.
Takarítást, gyermekfelügyelet
vállalok. Tel. 06-30-328-0211.

Garzonlakás kiadó családi
házban. Tel. 06-30-854-2277.
1,5 szobás, bútorozott I. emeleti
lakás kiadó téglaházban. Tel. 0630-651-2612.

Garázs kiadó. Tel. 06-20-2428486.
Szentendrén, a Hév-végállomáshoz közel egyszobás lakás
kiadó (egyedi mérõkkel). Tel. 0630-560-3567.
Szentendrén lakrész kiadó egy fõ
részére 30 ezer Ft+rezsiért. Tel.
06-70-301-0948.
30 nm-es lakás bérbe kiadó. Tel.
(26) 318-248.
Tahiban, jó helyen 100 nm-es
egyszintes lakóház szép
udvarral, garázzsal 100 ezer
Ft/hó kiadó. Tel. 06-30-2990376.

Összközmûves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezõnek eladó. Irányár: 12
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Szentendrén, a Vasvárilakótelepen 72 nm-es, 3 szobás,
félemeletes, kis rezsijû lakás 17,9
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20263-5001.

Lakások: garzon és másfél
szobásak, 5,5 és 7,5 millió Ftért eladók. Nem lakótelepen!
Tel. 06-30-299-0376.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nmes, III. emeleti lakás körpanorámával, beépített konyhával, hõmennyiségmérõvel, tulajdonostól 10 millió Ft-ért eladó:
Tel. 06-20-314-9080.

Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû
és 60 nm-es tetõtérrel, villajellegû ház 26 millió Ft-ért
eladó. Kétgenerációs! Tel. 0630-299-0376.

Szentendrén, a Pap-szigetnél
eladó felújított, erkélyes garzon.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel. 06-30375-2525.
240 nm-es ház megosztva is
eladó. Tel. 06-30-949-6456.
Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57 nm-es, I. emeleti
lakás, nagy terasszal, tárolóval
egy csúsztatott zsalus technológiával készült házban. Tel.
06-70-604-4882.
Szentendrén 2011-ben épült,
100 nm-es családi ház kulcs-

Szentendre belvárosában 35 nmes, önálló, belsõ kertrõl nyíló,
egyszoba-összkomfortos lakás
gázfûtéssel, olcsó rezsivel,
bútorozatlanul 45 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20967-6870.

LAKÁS, INGATLAN

DUNAI VÁNDORTÚRA
GYEREKEKNEK, CSALÁDOKNAK,
BARÁTI TÁRSASÁGOKNAK

rakész állapotban eladó 34,5
millió Ft-ért. Tel. 06-20-3549025.

Szigetmonostoron sürgõsen
eladó 269 nöl-es építési telek.
Tel. 06-20-214-8626.

Szentendrén, Pismányban jó
helyen régi kúria rossz
állapotban, 500 nöl-es, hatalmas telekkel, 40 millió Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30299-0376.

Egyetemi végzettségû, tapasztalattal rendelkezõ, számlaképes
bölcsész lány vállalja diákok
oktatását, korrepetálását angol
nyelvbõl és történelembõl.
Nyáron intenzív nyelvoktatási
lehetõséggel, akár csoportokban,
pótvizsgára való felkészítés!
Részletek egyeztetése a 06-30434-8674.
Olasz nyelvoktatás! Tel. 06-20452-6613.

VÍZSZIGETELÉS: vizessalétromos házak utólagos
talajnedvesség elleni
szigetelése garanciával. Tel.
06-20-942-4954.
Takarítást vállal negyvenes,
gyakorló családanya. Tel. 06-70277-9955.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrohullámsütõ
javítása. Tel. (26) 788-367,
30-950-4187, Mezei Sándor.

Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben 65 nm-es,
teraszos, szép kis ház olcsón,
24 millió Ft-ért eladó. Megéri!
Tel 06-30-299-0376.

Kertápolás zöldhulladék elszállítással, gépi permetezés
(örökzöldeket, gyümölcsfákat),
szúnyog- és kullancsirtás. Tel.
06-30-238-4255.

DUNAKANYAR FÉNYKÉPES TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

ÜDÜLÉS
Pihenés és gyógyulás
Mátraderecskén, a széndioxidos gyógygázfürdõ közelében
(érszûkület, magas vérnyomás, cukorbetegség mellékhatásai stb. kezelésére
javallott). Szállásfoglalás:
06-20-587-6625 vagy a
barna.i@t-online.hu e-mail
címen.

ÜZLET

Szentendrén, a Fõ tér
közelében pinceétterem felszereléssel kiadó. Tel. 06-20437-1153.

Számítógép-javítás, felújítás,
adatmentés, vírusirtás, szaktanácsadás. Tel. 06-20-954-1410,
szoftart@gmail.com.
Lakástól az irodaházig minden,
ami villanyszerelés. Templomi
padfûtés, szerviz, érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ és biztonságtechnikai rendszerek szerelése lakásokba is. zabványossági
felülvizsgálat, stb. Korrekt árak.
Tel. 06-30-962-2629.

Szeretne külföldön dolgozni?

60 éves özvegy, lakással rendelkezõ férfi társat keres. Várom
a hívását, 06-20-220-1293.

Szentendre belvárosában, Fõ
térnél 20 nm-es utcai, vizesblokkal rendelkezõ üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-9042949.

SZOLGÁLTATÁS

Eladó-kiadó lakásokat, házakat, telket keresünk.
www.ingatlanma.eu, 06-30876-7934.

45 ezer Ft-ért lakás kiadó. Tel.
(26) 300-948.

OKTATÁS

Arcdiagnosztikai tanfolyam június
2-3-án a Harmónia Élet
Mûhelyben. Jelentkezés: 06-30600-1487, 06-70-604-4882,
www.eletproblemaknelkul.hu.

Garázs kiadó Szentendrén, az
Attila u. 3. szám alatt, Hévhez
közel. Tel. 06-30-846-7655.

EGÉSZSÉG

Öngyógyító jóga tábor Torockón
augusztus 5-12. között.
Fakultatív tanfolyamok (mandalafestõ, meditációs).
Információ: 06-70-604-4882,
mmibolya@gmail.com

Szentendrén, Boldogtanyán
üdülõövezetben 200 nöl-es telken
72 nm-es alapterületû (+tetõtér),
szerkezetkész családi ház eladó
tulajdonosától. Ár: 16,5 millió Ft.
Tel. 06-30-560-3567.

Szigetmonostor központjában
eladó 80 nm-es, felújításra
szoruló, régi építésû, óriási
telekkel rendelkezõ családi
ház, nagyon kedvezõ áron.
Irányár: 15 millió Ft. Tel. 0620-214-8626.

TÁRSKERESÕ
Különálló lakrész kiadó. Tel. 0630-830-8812.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Körömgomba gyógypedikûr
kezelése 8 nap alatt.
Bejelentkezés: (26) 300-419,
üzenet.

Pap-szigetnél 30 nm-es, erkélyes,
kertkapcsolatos, gázkonvektoros
garzon eladó. Irányár: 7,2 millió
Ft. Pappné, 06-30-495-1058.

Üzlethelyiség (irodának is) kiadó
a Kaisers’ közelében, a Vasúti villasor 11/B. szám alatt. Tel. (26)
319-957.

EGYÉB
Friss nyugdíjas hölgy járáshibával
keres jószívû, autóval rendelkezõ
beszélgetõtársat, barátilag. Tel.
06-20-952-7740.

JÓGA

Mi segítünk Önnek:

Vízi vándortúra, napi 25 - 35 km evezéssel,
könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel,
csorgással, napozással, 4 személyes túrakenukkal Gyõr-Gõnyû-KomáromEsztergom-Visegrád-DunabogdánySzentendre. Utazás Gyõrbe vonattal, napi
háromszori étkezés.
Idõpontok: július 29-tõl augusztus
3-ig (vasárnaptól péntekig)
Részvételi díj: tanulóknak 26 000 Ft,
felnõtteknek 28 000 Ft.
Érdeklõdni, jelentkezni a 06-30-3533315, 06-30-448-9015 számon lehet
Góliát Diák és Szabadidõ Sport Egyesület,
www.goliategyesulet.hu,
goliatdse@freemail.hu
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• megszerezni a munkavállaláshoz szükséges nyelvismeretet
• a sikeres önéletrajz és motivációs levél elkészítésében
• eligazodni a külföldi hivatalos ügyintézés nyelvezetében
• a munkahelyi és szakmai nyelv elsajátításában
• elsajátítani azt a nyelvismeretet, amely a mindennapi ügyek intézéséhez
szükséges (lakhatás, banki ügyintézés, egészségügy, utazás, vásárlás,
szolgáltatások stb.)

Egyéni és kiscsoportos intenzív nyelvtanfolyamok
kedvezõ áron, rugalmas idõbeosztással, kezdõ, közép
és emelt szinten

KEDD 10:00
CSÜTÖRTÖK 08:00 és 18:00
Szentendre, Waterfront Hotel
a Duna-parton
1000 Ft/alkalom
MOSOLY • ENERGIA • LELKI BÉKE

Tel.: 06-26-301-237, 06-30-319-96-34
Nyelvtudással megvalósíthatja terveit!
2000Forduljon
Szentendre,
Kucsera
Ferenc 7.
hozzánk
bizalommal!

email: nivoiskola@freemail.hu • www.nivonyelviskola.hu
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Tel. 06-20-972-7373
www.jogaszentendre.netlap.net

SPORT
Taroltak a Honvéd Kossuth
Lövészklub versenyzõi
Március 30-án Keszthelyen rendezték a futóvad-lövõk légfegyveres országos bajnokságát.
Az egykori olimpiai versenyszám tábora
némiképp megkopott ugyan, de népszerûségét
nem veszítette el. A sportág technikai sajátosságai miatt kiváló gyakorlási lehetõséget nyújt vadászok és egyéb fegyveres tevékenységeket folytatók számára is. Sporttevé-

100 kilométer,
8 meccs, közel 100
gól, 300 fotó
Április végén a váratlan kánikulában meccsnézõben bejártam a
környéket. Szombaton Szentendrétõl Budakalászig, vasárnap Dunabogdánytól Pilisszentkeresztig motoroztam. Utánpótlás és felnõtt
focimeccseket, meg egy másodosztályú kézilabda összecsapást
láttam a hosszú hétvége két napján.
Április 28. Izbég
Szentendrei Sze-Fi - Perbál 3-4. U
17-es utánpótlás mérkõzés. A szentendrei srácok 3-0-ra vezettek, de a
perbáliak gyors, elõretolt csatáruk
révén a második félidõben fordítani
tudtak. A bekapott negyedik gól
után hiába küzdöttek a Sze-Fi fiataljai, hiába rúgtak szögletet szöglet
után. A melegtõl tikkadtan sorra
hagyták ki az egyenlítési lehetõségeket, így elúszott a három
pont. A mûfüves pályán eközben a
Sze-Fi óvodáskorú focistái (U 4- 5)
legyõzték a Bp Honvéd csapatát.
Öröm volt nézni a sok, színes mezben szaladgáló, gólokat rúgó, kapujukat védõ kissrácot. A Sze-Fi
óvodásai hat góllal nyertek.
Budakalász
Budakalász - Újlengyel 9-0 (3-0). U
19-es bajnoki labdarúgó mérkõzésen a hazaiak számára csak az
volt kérdéses, meglesz-e a tizedik
gól, és az ellenfél egyetlen gólra
törõ játékosa belövi-e a tiszteletgólt. A vendégcsapat nem volt egy
súlycsoportban a kalásziakkal.
Annál keményebb volt a felnõtt
mérkõzés: Budakalász - Újlengyel
0-0. Megye I. o. bajnoki labdarúgó
mérkõzés. A vendégek tetszetõsebben, a hazaiak gólra törõbben
játszottak. A mérkõzés jellemzõje
végig az volt, hogy a vendégek birtokolták többet a labdát, a hazaiak
kontrákkal operáltak. A második
félidõ vége felé a harmadik gólveszélyes kiugratás gólt hozott, de
a bíró érvénytelenítette, mert
kezezést látott. (Érthetetlen, ho-

kenységként pedig
kiváló idõtöltés, remek
szórakozás,
melynek fellegvára
ma is Szentendrén
található. Ezt a
múltban elért és a
jelenlegi
eredmények egyaránt bizonyítják.
A 2012-es légfegyveres OB. 30+30 és 40 vegyes lövés versenyszámok felnõtt férfi országos bajnoka Tasi
Tamás (HKLK). A szentendrei Honvéd Kossuth
Lövészklub versenyzõinek további eredmé-

gyan láthatta: a kifutó kapus a
csatár testére rúgta a labdát, ahonnan az a hálóba került.) Ezzel
együtt a vendégcsapat szervezett
játékával rászolgált az egy pontra.
Április 29. Kalász Sportcsarnok
Budakalász - Dunaújváros 40-26
(20-11). NB II-es férfi kézilabda
mérkõzés. A bajnokságban a középmezõnyben szereplõ hazaiak
minden csapatrészükben jobbak
voltak. Gyors indításokkal, az átlövéseket bejátszásokkal, húzással
kombinálva és bravúros kapusteljesítménnyel hozták a kötelezõ
hazai gyõzelmet.

nyei: 30+30 lövés versenyszám felnõtt férfi
csapat II. hely, junior fiú II. helyezett –
Gelecsényi Dániel, junior fiú csapat II. hely.
40 vegyes lövés versenyszám felnõtt férfi
csapat II. hely, junior fiú csapat II. hely.
Nemzeti versenyszám (30 lövés) II. helyezett
Kelemen József.
A téli szezont záró 10 méteres, légfegyveres
bajnokság voltaképpen a felkészülést segítõ
bemelegítésnek is tekinthetõ, hiszen nyár elején kerül megrendezésre az 50 méteres,
lõfegyveres országos bajnokság, ahol a HKLK
versenyzõitõl ismét szép eredmények várhatók.

Izgõ-mozgó nyári napközis tábor
a Piramis Fitness Klubban 6–14 évesek részére, naponta 7.30-tól 18 óráig
Idõpontok
• június 25–június 29
• július 02–július 06.
• augusztusban igény szerint
Program:
• sportfoglalkozások, lányoknak zenés mozgásformák oktatása
• kirándulások
• csapatjátékok
• régi idõk játékai
Minimális csoport létszám: 10 fõ. Díj: 20 000 Ft/fõ, mely a napi 3 étkezés, a programok
és a belépõjegyek árát is tartalmazza. Testvéreknek kedvezmény!
Jelentkezés: a részvételi díj 50%-ának befizetésével a Piramis Fitness Klubban vagy
edzésen (Dózsa Gy. út 8., HEMO). Infó: (26) 319-099, 06-20-444-3160.

Dunabogdány
Dunabogdány - Pomáz 4-3 (2-1) U
19-es labdarúgó mérkõzés. A
bogdányiak a második félidõ elején
3-1-re elhúztak, de a vendégcsapat
egyenlíteni tudott. A pomáziak játéka folyamatosabbnak tûnt, kis
híján elvitték az egyik pontot.
A felnõtt meccsbõl közel félórát láttam, azután indultam tovább. A
Pomáz ekkor egy góllal vezetett. A
végeredmény: Dunabogdány - Pomáz 1-3 lett. A 40. percben egy
bogdányi játékost a játékvezetõ
kiállított, úgy látszik, ez megpecsételte a hazaiak sorsát. A Pomáz egy
pontra megközelítette ezzel az 5.
helyen álló Dunabogdányt.
Húsz perce ment már a szentkereszti
mérkõzés, ahol a PILE a Fót II-t
fogadta megyei III. o. labdarúgó
mérkõzésen. A felsõbb osztályt
megjárt játékosokkal megtûzdelt
vendégcsapat ellen hõsies küzdelmet
folytatott kedvenc csapatom, a PILE
(ebben a csapatban sokan játszanak
olyanok, akik volt szentkereszti
tanítványaim fiai.) A fótiak uralták a
mezõnyt, de a sárga-feketék védelme
– a kapussal az élen – mindent hárított. A szentkereszti középpályások
kiugratásokkal többször is gólhelyzetbe hozták két gyors csatárukat,
de sajnos gólt nem tudtak lõni. Eredmény: PILE Pilisszentkereszt - Fót II.
0-0.
Képeim megtalálhatók a facebook
közösségi oldalon.
GERLAI P.
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Nyári vízi kalandsport táborok
Ha a nyári szünetedet szeretnéd
vízparton, sportolással, jó
társaságban tölteni, akkor
szeretettel várunk vízi
és kalandsport táborainkba!
Gyerekeknek táborozási lehetõség
7 éves kortól azoknak, akik szeretik
a vizet, szeretnének biztonságos
környezetben és feltételek között
megismerkedni a vízi élet, a kajakozáskenuzás, a kerékpározás, a túrázás
alapjaival. Naponta változó programok
(úszás, evezés, kerékpározás, méta,
túrázás,asztalitenisz, falmászás) teljes
ellátással.
Idõpontok:
06. 18-22., 06. 25-29.
07. 02–06., 07. 09–13., 07. 23–27.
08. 21–25, 08. 27-31.
Részvételi díj (sátorozással, teljes
ellátással) 27 000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel (ebéddel és uzsonnával) 8.30-tól 16.30-ig 19 000 Ft/fõ/hét
Újdonság: a tábori program mellé
fakultatívan választható intenzív úszásoktatás 4x1 órában 8 000 Ft/fõ/hét
áron!

Úszás
XVI. Országos Rövidpályás
Vidékbajnokság, április 13-15.,
Hódmezõvásárhely
Immár 16. alkalommal rendezte a
MÚSZ a rövidpályás Vidéki OB-t
(38 egyesület 318 úszó, 1368
start), melynek célja a bajnoki
címek odaítélése a vidéki úszóversenyzõk részére, illetve a vidéki szakosztályok számára az éves
fõversenyen való megmérettetés
szándéka.
A szentendrei Kossuth SE-t Szabó
Teodóra serdülõ korosztályú (14
éves) versenyzõnk képviselte, aki
a felnõtt nõi mezõnyben 50 m és
100 m-es mellúszásban szerzett
elõzetes kvalifikációt, így részvételt a bajnokságon!
A pénteki versenynapon az elõfutamokban úszott 1:18.28-cas idejével a 4. helyen került s döntõbe,
ahol káprázatos versenyzéssel,
1:15.37-es új egyéni csúccsal
bronzérmet jelentõ helyen érkezett célba. Sajnos a futam végén a
versenybíróság döntése értelmében diszkvalifikálták szabálytalan forduló vétsége miatt.

Süt a nap
és itt a nyár
VÍZI SPORT ÉS KALANDTÁBOR
SZENTENDRÉN
Idõpontok: 06.18-22; 25-29;
07.02-06; 09-13; 16-20; 23-27;
30-08.03;
06-10;13-17
Programok:
kajak - kenu oktatás, túrázás, teljes
felszereléssel, motoros hajókísérettel
képességfejlesztõ sporteszköz speed
stacks – sport poharak oktatása
igényes, változatos programok:
játékok, úszás, fürdõzés
Szabó Teodóra ’97 Országos Rövidpályás
Vidékbajnoki III. helyezett

Szomorkodásra azonban nem nagyon volt idõ, hiszen a szombati
versenynapon következett az 50
m-es nõi mellúszás, melyben az
elõfutamokon az 5. helyen 35.52es idõt úszta, és a délutáni döntõben érett versenyzéssel 34.43as új egyéni és városi rekorddal a
III. helyen csapott célba, nem
sokkal lemaradva az elsõ két
helyezettõl!
Ezzel a felnõtt magyar bajnoki
bronzéremmel Teodóra sporttörténeti tettet hajtott végre,
hiszen Szentendre városának
eddig nem volt felnõtt magyar
bajnoki dobogós helyezése úszás
sportágban!
A bajnokságról Ifj. Szabó László a
HKLSE vezetõedzõje az alábbiakat nyilatkozta: „ A tavaszi iskolai szünetben Teodórával a galyatetõi magaslati sportkomplexumban készültünk fel a vidékbajnokságra. A közel 1000 méteres magasságon az aerob kapacitást a
Mátrában erdei futó és kondicionáló edzésekkel; gyorsaságfejlesztést pedig vizes edzésekkel,
rajt- és forduló gyakorlatok, valamint reakciógyorsaság fejlesztõ
elemekkel végeztük el relaxáló és
pihentetõ szériák beiktatása mellett. A formaidõzítés remekül sikerült, hiszen mindkét számában
másodperceket javított versenyzõnk a legjobbján, és érett, taktikus versenyzéssel a felnõtt nõi
mezõnyben is letette névjegyét.
Értékes helyezését mindannyian a
város sporttörténetének jelentõs
eseményeként értékeljük, hiszen
utánpótlás korú úszóként a felnõtt mezõnyben is képes volt
bizonyítani!”
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Helye: Szentendre, Czóbel sétány a
régi hajóállomás mellett
(megközelíthetõ a Sziget utca felõl)
Részvételi díj: 23.500.-Ft/fõ/hét
Testvéreknek:21.000.-Ft/fõ/hét
(részletfizetési lehetõséggel)
Ellátás: reggeli, ebéd és uzsonna
Érkezés: reggel 9.00-ig.
Távozás: délután 16.30 után
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
Hamar Ágnes testnevelõ tanár, kajak
edzõnél és Novák Ferenc olimpiai
bajnok, kenu edzõnél
Az egyesület központi számán és email címén
e-mail: presto@dunakanyar.net
06- 30/ 416-91-59 telefonon
GYERE ÉS EVEZZ VELÜNK!

Félcsõ leszerelés
A Szentendrei Sportcélú Kft.
leszerelte a Kõzúzó utcai sportpálya Gurulda pályájának félcsövét annak balesetveszélyes
állapota miatt. Egy ilyen pályaelem szakszerû és rendszeres
karbantartást igényel, amelyre
az önkormányzat – anyagi
helyzete miatt – jelenleg nem
tudott vállalkozni, így szerette
volna elérni azt, hogy a pályahasználók, egyesületbe tömörülésük révén, maguk tartsák
rendben az eszközt. Sajnálatos
módon ez a próbálkozás nem
járt sikerrel, amelynek következtében a félcsõ jelentõs mértékben elhasználódott.
A baj megelõzése érdekében
eltávolításra került a pályaelem, azonban az önkormányzat továbbra is szívesen támogat olyan jellegû sportkezdeményezéseket, amelyek fenntartható üzemeltetése a használók által garantálható.

