VÁROS

PÁLYÁZAT

Tisztelt Szentendrei Kutyatartók!

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú,
654 m2 alapterületû ingatlan ékesítésére.
Az ingatlan lakóövezetben található,
15%-os beépíthetõséggel! Induló ára: 17 000 000 Ft.
A földgáz kivételével minden közmû az udvaron van.
Részletes információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a
www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.
A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet)
június 1. 09 óra 00 percig kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást
tesz közzé az alábbi, tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére:
Ingatlan címe
Garázs - Dózsa György út 65.
Garázs- Károly utca 2-14.
4 alagsor 6/G
Garázs- Károly utca 2-14.
12 alagsor 18/G
Garázs (volt videotéka) Széchenyi István tér 19-21.
alagsor 1 (volt videotéka)
Gazdabolt – Ady E. út 4416/2
hrsz. ing. + felépítmények
Ady E. út 88
Gazdasági célra alkalmas
beépítetlen területek – déli
városkapunál, benzinkúttal
szemben

Mérete

Ára

16 m2

1.500.000 Ft

36 m2

4.510.000 Ft

18 m2

2.050.000 Ft

41 m2

4.910.000 Ft

1700 m2
7146 m2

50.100.000 Ft
154.000.000 Ft

2000 – 13.000 m2-ig

A tavasz beköszöntével ismét
aktuálissá vált a kutyatartók
kedvencei számára az évente
kötelezõ veszettség elleni védõoltás beadatása. Minden, 3
hónaposnál idõsebb ebet saját
költségen a jogosult állatorvossal kell veszettség ellen beoltatni! (A 3 hónapos
életkort elérteket 30 napon belül, majd az oltást 6
hónapon belül megismételtetni, ezt követõen pedig
évenként kell elvégeztetni a jogosult állatorvos rendelõjében vagy az állattartás helyén).
Ezen kívül felhívjuk minden kutyatartó lakos
figyelmét, hogy Szentendre Város Önkormányzatának 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz., állattartásról szóló
rendelete elõírja, hogy minden, kutyával rendelkezõ személy az ebet közterületen, lakóépület
közös használatra szolgáló helyiségeiben, közösségi helyiségeiben, közös használatra szolgáló
területein biztonságos, megfelelõ hosszúságú pórázon kell tartani a lakók és az állat biztonsága
érdekében. Kérjük, vegyék figyelembe a fentieket,
ugyanis az eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelõsséggel.
Együttmûködésüket ezúton is köszönjük!

20.940 Ft/m2

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Akció
Társaságunk a területen érvényes szemledíjból 30%-os kedvezményt biztosít.
Ezen túlmenõen ahol a közcsatorna hálózat építésével egyidõben a bekötõ
vezeték a telekhatárig kiépült, valamint a gravitációs elvezetés lehetõsége biztosított, egyszerûsített bekötési dokumentáció elfogadásával (mely nem jelent
költséget) segíti elõ az ingatlanok szennyvíz elvezetését. Az akció 2012.
október 31-ig tart. A csatornarákötést megelõzõen kérjük, tájékozódjon a
területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban, és olvassa el a honlapunkon
közzé tett tájékoztatónkat. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelõt csak az
illetékes víz- és csatornamû társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatjuk el.
Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezetõ
törzshálózatra, szabálysértést követ el.
Díjnövekedés
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi törvény értelmében azon fogyasztónak, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyette
más szennyvíz-elhelyezési módot alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie.
Ugyanezen törvény 12. §. (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétõl a korábbi 120 Ft/m3 helyett tízszeres, 1200
Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3 600 Ft/m3). Így azoknak,
akik minél késõbb kötnek rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a
2012. évi talajterhelési díj idõarányos megfizetésével is.
Kötelezettség
A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény alapján, ha 2012. július 1jén a közmûves ivóvízellátás vagy szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához
szükséges víziközmû rendszer a közterületen az ingatlanról mûszakilag elérhetõ
módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július
1-jéig köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!
További információ: 06/40 88-11-88.

www.szevi.hu
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DMRV ZRT.

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
hétköznap (20 órától 7.30-ig)
hétfõn Ulcisia Gyógyszertár
(Hév-nél), 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
(Kanonok u.), 310-487
szerdán Pismány Gyógyszertár,
505-779
csütörtökön Vasvári Patika,
312-825
pénteken Napvirág csepp
Gyógyszertár (Attila u.), 319-354
hétvégén
május 26-27. Ulcisia Gyógyszertár
június 2-3. Vasvári Patika
június 9-10. Ulcisia Gyógyszertár
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

VÁROS

Hõsök napi megemlékezés Megválasztották a Civil
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)

Nemzeti Összetartozás
Napja
A Trianoni békediktátum aláírásának 92. évfordulója
tiszteletére rendezendõ városi ünnepségre tisztelettel
hív mindenkit Szentendre Város Önkormányzata.
Június 4-én, hétfõn 16.30-kor a Kálvária dombon
lévõ Trianon emlékmûnél köszöntõt mond dr. Török
Balázs alpolgármester, ünnepi beszédet mond Popély
Gyula történész, egyetemi tanár. Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Templomdombi Általános
Iskola tanulói és az MH Altiszti Akadémia Zenekara.
Mûsorvezetõ: Dala-Nagy Katalin.

Tapintható Láthatatlan
A Szentendrei Rotary Club mintegy kétéves elõkészítõ
munkája után május 31-én, csütörtökön 17 órakor
felavatják a Tapintható Láthatatlan projekt keretében
készült, Szentendre belvárosát megformázó térplasztikát a Dumtsa Jenõ utcában, a Turisztikai
Centrummal szemben. A szobor Páljános Ervin szobrászmûvész munkája, melyet a szintén szentendrei
Paizs Béla bronzöntõ mûhelyében készítettek. A
mintegy 30-40 percre tervezett ünnepségen
közremûködik a Szentendrei Rotary Club által is
támogatott Vujicsics Tihamér Zeneiskola. Szeretettel
és üdítõvel, pogácsával várnak mindenkit az avató
ünnepségre.

Felhívjuk Szentendre és a környezõ
települések lakosainak figyelmét, hogy
2012. június 2-án, szombaton
a szentendrei Skanzen zártkörû
rendezvény miatt egész nap zárva
tart. Az esetlegesen felmerülõ
kellemetlenségekért szíves elnézésüket
és megértésüket kérjük.

Tanácsok tagjait
Amint már korábbi lapszámunkban hírt adtunk
róla, új civil tanácsok alakulnak Szentendrén, amelyeknek a szerepe, hogy a lakók érdekeit szem elõtt
tartva, segítsék önkormányzat munkáját, valamint
a két, korábbi megszüntetett munkacsoport munkáját is pótolják. Civil tanácstagnak az önkormányzat döntése alapján minden segíteni szándékozó szentendrei lakos jelentkezhetett. Április 27én sor került a Környezetvédelmi Tanács, a Sport
Tanács, valamint a Vállalkozók Tanácsának tagjainak megválasztására, amely az alábbiak szerint
alakult.
Környezetvédelmi Tanács: Dukay Krisztina Nóra
(környezetvédelmi szakember), Kinál Béla (vízügyi
mérnök), Maholányi Pál (civil környezetvédõ),
Pádárné Török Éva (tájépítész), dr. Vásárhelyi
Gyöngyvér (polgármesteri delegált), Zábránszkyné
Pap Klára (településtervezõ mérnök)
Sport Tanács: Balogh Imre (vízi sportok), Dombai
Zsolt (labdasportok), Fitos József (labdasportok),
Szénási Zsolt (küzdõsportok)
Vállalkozók Tanácsa: Eõry Botond (egyéb szolgáltató), Hampel Mihályné (vendéglátással foglalkozó
szakember), Hudek Mihály (iparos), Mészáros József
(kereskedelemmel foglalkozó szakember).
Az Idõsek Tanácsának és a Nõk Tanácsának megválasztására a késõbbiekben kerül sor.

151 ezer fõvel nõtt
Pest megye lakossága
A tavalyi népszámlálás elõzetes adatai szerint
tavaly októberben 2,1 százalékkal kevesebben éltek
Magyarországon, mint az azt megelõzõ, 2001.
február 1-jei összeírás idején – közölte a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálásért felelõs
elnökhelyettese. Németh Zsolt elmondta: az elõzetes
adatok szerint Magyarországon jelenleg 9 981 865en éltek. – Az EU-tagállamok közül Magyarországon
tart a legrégebb óta, 1981-tõl a monoton népességcsökkenés – tette hozzá.
Az elnökhelyettes szólt arról, hogy a fõvárosból és
Pest megyébõl álló közép-magyarországi régióban a
népesség 13 százalékkal nõtt, ezen kívül GyõrMoson-Sopron megyében emelkedett még a lakosság száma, miközben az ország csaknem valamennyi megyéjében csökkent a lakónépesség. A
növekedésben Pest megye gyarapodása játszott döntõ szerepet, a fõváros lakónépessége tovább
csökkent. Pest megyében jelenleg 1 223 000 ember
él, ez az ország lakosságának 12,3 százaléka. A
megyében jelentõs mértékben, 84 fõvel nagyobb a
népsûrûség az országos átlagnál.
A lakásállomány Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúl régióban gyarapodott a legnagyobb
mértékben az elmúlt évtizedben. Pest megyében
közel 20 százalékos volt a növekedés.

A polgármester
programja
május 26.
09.00 Leányfalu termálfürdõje 40
éves program
május 29.
09.30 Megbeszélés a
Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
kormánybiztosával
11.30 Vezetõi megbeszélés
15.00 Reorganizációról egyeztetés
17.00 Egyeztetés az ÉMI
Nonprofit Kft. vezetõjével
18.00 Szentendréért
Közalapítvány kuratóriumi
ülése
május 30.
09.00 TV és Rádió Szentendre
interjú aktuális témákról
10.30 Pro Urbe és Díszpolgári
munkacsoport ülése
14.00 Védõnõi és fogorvosi rendelõk ünnepélyes átadása a
Dunakorzó 18-ban
15.00 Nyugdíjasok Szentendrei
Akadémiájának megnyitója a
Díszteremben
15.15 Örökbefogadási munkacsoport ülése
május 31.
09.00 Vezetõi egyeztetés
13.00 Polgármesteri fogadónap
16.00 Rendkívüli testületi ülés
17.00 „Tapintható Láthatatlan”
projekt keretében belvárost
formázó térplasztika
átadása a Tourinform Iroda
elõtt a Rotary Club
Szentendre jóvoltából
június 1.
16.00 Pedagógus Nap a
díszteremben
június 4.
08.30 Reorganizációról egyeztetés
június 5-7. Finn-Magyar
Testvérvárosi Találkozó

FORRÁS: MTI, KSH, WWW.PESTMEGYE.HU
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TESTÜLETI HÍREK

Városi összefogási program
A 2012-es év az összefogás éve Szentendrén. Célja, hogy
támogassa a helyi lakosokat és összefogásra sarkalljon
minden lokálpatriótát.

Egyirányúsítás
lakossági kérésre
A Füzesparki lakótelepen idén
adták át a helyi 1+1 pályázat
keretében a tervezett útfelújítás
második szakaszát, az elsõre
még 2011 õszén került sor.
Februárban a lakók véleményének, kérdéseinek, kéréseinek
meghallgatására, valamint orvosolására lakossági fórumot
hívtak össze a lakótelepen lakók számára, amelyen több
résztvevõ is kérte az önkormányzattól az autóforgalom
felülvizsgálatát és a parkolás
megoldását az említett területen. Az önkormányzat, a
lakosok kérésének eleget téve,

egyirányúsította a kért útszakaszt, valamint intézkedéseket
tett a parkolási helyzet megoldására is.

Meghívó
A „Szentendre 1000év+” program jegyében a védõnõi szolgálat, valamint a fogorvosi rendelések a Dunakorzó 18. felújított helyiségeibe költöznek át.
Az új helyiségek ünnepélyes
átadására május 30-án, szerdán 14.00-kor kerül sor a
helyszínen. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Tornateremkorszerûsítés

Szakemberképzés
támogatása

Szentendre számára kiemelten
fontos az, hogy a fiataloknak
megfelelõ sportolási lehetõséget
biztosítson a városban. A képviselõ-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tornatermének az iskolában mûködõ Farkasvár DSE
által történõ felújításához azzal,
hogy az önkormányzat a fejlesztés tulajdonjogát megszerzi. A
diáksportegyesület vállalta, hogy
három éven belül 25 millió Ft
értékben felújítja a 420 nm
alapterületû tornatermet: kijavítják a tetõt, felújítják az öltözõket,
mosdókat, korszerûsítik a világítást, illetve a jelenlegi padlót
sportpadlóra cserélik. Ennek
fejében a tornatermet az iskola 15
éves idõtartamra bérbeadja a
sportegyesületnek, bérleti díj
nélkül, tekintettel arra, hogy az
egyesület az iskola tanulóit
foglalkoztatja.

A képviselõk úgy döntöttek, hogy
indulni kívánnak a gyermekek- és
fiatalok közösségeinek, ifjúsági
civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó
szakemberek képzéseinek támogatására kiírt pályázati felhíváson. A pályázati program lehetõséget kíván teremteni a fent felsorolt közösségeknek, szakembereknek arra, hogy szakmai
kompetenciájukat megfelelõen
bõvíthessék, valamint új ismereteket, készségeket sajátíthassanak el. Mindez jelentõs hozzájárulhat a helyi ifjúsági közösségek megerõsítéséhez.
A pályázathoz szükséges 50 000
Ft önerõt a 2012. évi költségvetésben biztosítják.

Közszolgáltatási
szerzõdés módosítása
A parlament 2012. április 2-i döntésének értelmében új díjakat
szabtak ki a hulladékkezelési
közszolgáltatási díjra vonatkozóan. Ez alapján a díjak a következõk szerint módosulnak.

DR. DIETZ FERENC
polgármester

Ha a gyûjtõedényt a tulajdonos biztosítja:
Térfogat
(liter)

Szeretettel hívjuk és várjuk
a Zsigmond Király Fõiskola
és a Szentendrei Önkormányzat
által közösen rendezendõ
Nyugdíjasok Szentendrei Akadémiája
elnevezésû programsorozatra
Május 30. szerda 15 óra:
Dr. Jászberényi József (ZSKF KMI):
Az idõsekkel szembeni elõítéletek és az azok elleni fellépés
Június 6. szerda 15 óra:
Dr. Veresné Bálint Márta (SE DTT):
Táplálkozás idõs korban
Helyszín: a Városháza díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
A részvétel ingyenes
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50
60
80
120
240

Egységnyi díj
(Ft/ürítés)
268
324
431
650
1.298

Havi díj
(Ft)
1.161
1.402
1.867
2.813
5.621

Ha a gyûjtõedényt a közszolgáltató biztosítja:
Térfogat
(liter)

Egységnyi díj
(Ft/ürítés)

Havi díj
(Ft)

660
770
1.100

4.150
4.785
6.698

17.970
25.502
42.397

A szolgáltató által jelzett zsák (Ft/db) –
2011. évi díj (változatlan):
35 literes
70 literes

198
369

1 laza m3 kezelési díja – 2011. évi díj
(változatlan): 4.670 Ft

Bölcsõdei díj
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!

Nyílt nap
A gondozási központban (Dunakanyari
Kistérségi Szociális Intézmény,
Sztaravodai út 2.)
június 5-én, kedden 9–14 óra között
nyílt napot tartanak, melyre szeretettel
várnak minden érdeklõdõt.
További információ: (26) 311 964.

VÁROS

Tájékoztató a gátépítésrõl

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érintettek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk megjelenésével egyidõben születik meg a Közbeszerzési Döntõbizottság határozata arról,
hogy a közbeszerzésen nyertes céggel
megkezdhetõ-e a szerzõdéskötés és elindulhatnak-e a munkálatok. Amennyiben nemleges válasz születik, úgy új közbeszerzési
eljárás kerül kiírásra, mely értelemszerûen
eltolhatja a kezdés idõpontját. Pozitív esetben
azonban a munkálatok már nyár elején
elkezdõdhetnek. Pontos dátumot a döntést
követõen tudunk közzétenni.
Az elmúlt idõszakban felvettük a kapcsolatot
a tervezett beruházás közvetlen környezetében lévõ vállalkozásokkal, tárgyaltunk
velük a megvalósítás várható menetérõl,
illetve az abból fakadó kellemetlenségek enyhítésének lehetséges megoldásairól. Miután a
döntõbizottság határozata a mai napon
születik meg, pontos, konkrét kiviteli tervvel
nem tudtunk szolgálni, az igényfelmérés
általánosságban történt.

A közvetlen érintettek körét a következõ vállalkozások teszik ki:
•
Promenade Étterem
•
Görög Kancsó Étterem
•
Christine Étterem
•
Fantázia Étterem
•
Gomba Kávézó Teázó
•
Spirit Grill & Cafe Étterem
•
Cardinale Pizzéria
•
Pizza Andreas
•
Corner Étterem
•
Dunakorzó Étterem
•
Corner Panzió
A közvetlen érintettek köre azt jelenti, hogy a
beruházással kapcsolatos tevékenységek
közvetlen hatást gyakorolnak az adott vállalkozás mindennapjaira. Az esetleges
kellemetlenségek feltételezhetõen a forgalom
csökkenését eredményezik, ám a beruházás
lezárultával – a terület megnövekedett turisztikai értéke révén –, a kezdeti állapotnál is
nagyobb forgalommal, bevétellel lehet számolni.

A döntés megszületése után minden érintettel
újból felvesszük a kapcsolatot, azokkal is,
akikkel eddig egyéb okok miatt nem sikerült
(Görög Kancsó, Corner Panzió). Az elõzetes
egyeztetések alapján, Szentendre Város
Önkormányzatával közösen igyekszünk
egységes, mindenki számára elfogadható
megoldást találni az esetleges kellemetlenségek kompenzálására, az összes érintett
kapcsán. Több kommunikációs csatornán
folyamatos tájékoztatást nyújtunk mind a
lakosságnak, mind pedig az érintetteknek a
lebonyolításról, az adott munkálatokról,
ütemtervrõl stb. Szeretnénk partnerségünkrõl
biztosítani mindenkit, lakost és érintettet
egyaránt, cserébe mi is türelmet és együttmûködést kérünk Önöktõl.
Kérünk továbbá mindenkit, magánszemélyt,
vagy vállalkozást, aki a közvetlen érintettek
körébe tartozónak érzi magát és kimaradt az
elõbbi felsorolásból, mielõbb jelezze ezt az
info@szentendreezerev.hu, vagy a kadarkristof90@gmail.com e-mail címek valamelyikén, hogy felvehessük Önökkel a kapcsolatot.
Ugyanezen e-mail címek valamelyikére várunk névvel és elérhetõséggel ellátott jelentkezést minden szentendrei lakostól, fiataltól
és lélekben fiataltól egyaránt, aki részt
szeretne venni a gátfelújítás projektfilmjének
forgatásán, melynek idõpontját késõbb hirdetjük meg.
KÁDÁR KRISTÓF
Projekt-kommunikációs koordinátor
Szentendrei Kulturális Központ

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

TeSzedd Akció

Május 16-20. között rendezték meg német testvérvárosunkban, Wertheimben a 7. „Wertheimer Wirtschaftswohe”-t
(Wertheimi Gazdasági Hetet). A vásár kínálatát Vincze
László papírmerítõ mûhelyének termékei, valamint szentendrei és kistérségi iparmûvészeti és kézmûves alkotások
gazdagították. Szentendre részvételét Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete szervezte. Részletek
a következõ számban.

Az elõzõ lapszámban hírt adtunk arról, hogy az önkormányzat a Föld napja alkalmából
várostakarítást szervezett, amelyen a köztisztviselõk a város vezetõivel együtt vonultak ki
a város különbözõ pontjaira annak érdekében, hogy Szentendrét szeméttelenítsék. A
várostakarítás során a lakosok élénk érdeklõdést mutattak az akció iránt, és kifejezték a
hasonló programokhoz való csatlakozási szándékukat.
Erre most jött el a lehetõség, az országos TeSzedd szemétszedési akció keretein belül, amely
kiváló alkalmat nyújthat a szentendreiek összefogására, a városért való munka elvégzésére.
Az idei évben a TeSzedd akció elsõsorban a települések belterületi részeire koncentrál, de
nincsenek kizárva az ezen kívül esõ részek sem. Az eseményhez a VSZ Zrt. biztosít ingyenesen szemeteszsákokat, valamint õk szállítják el az összeggyûjtött hulladékot is.
Ezúton kérünk minden civil- és magánszervezetet, iskolát és magánszemélyt arra, hogy vegyen részt Szentendre megszépítésében, megtisztításában, és jelentkezzen a programra.
Amennyiben szeretné a körzetében a helyi szemétszedést megszervezni, kérem, regisztráljon a http://www.teszedd.hu/ oldalon, ahol további információkat is talál az akcióról.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Sivatagi majális
a volt Postás-strandon
Négynapos majális, hurrá, éljen a
munka ünnepe! Egzotikumra vágyik? Jöjjön el a Postás strandra!
Ez az igazi sivatagi hangulat, 35
fok árnyékban (errõl senki nem
tehet), forró szél, ami a hegynyi
homokot fújja az emberek szemébe (errõl tehet valaki). Plusz
még a természet adta nyárfa virágai! Mókás, hogy az egészségsátorban közben a svábhegyiek
allergia-vizsgálatot végeznek!
Mókás, hogy a színpadi produkciókra (egyébként nagyon korrekt
produkciók) még ennek ellenére is
kíváncsiak az emberek! A bazársorra emlékeztetõ árusok között
szeméthalmok, a helyzet magaslatán nem álló vállalkozó éttermei
elõtt ételmaradékok, mûanyag
tányérok és poharak sokasodnak,
az asztalok, padok mellõl hiányzik a szemetes.
Nosztalgiázni én is szeretek.
Például azon, hogy nézett ki
régen a Postás. Hogy oda jártunk
le úszni a gyerekekkel, bulizni,
fõzni a barátainkkal. Most
bolyongok a dupla teniszpálya, az

egyelõre elkerítetlen, szétterített
homokágy körül, s azon gondolkozom, hogy ez már nem a Postás. Ez egy sportcentrum, sportolási lehetõség annak, aki megengedheti magának. Nem pihenésre, nem majálisra való. Mégis
meg kellett rendeznünk, ingyen
cirkusz és drága kenyér a népnek.
Hiányzott ez nekünk?
AKNAY ÁGNES
az egyik szervezõ

Szentendrérõl,
a bankárszemléletrõl
és a Jobbikról
Újjáalakult a szentendrei Jobbik
szervezet. Az újjáalakulásban
számos régi tag vett részt, az
aktív tagok létszáma alig kevesebb, mint a feloszlatás elõtt.
Ugyanakkor – a megszólítottság
okán – fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a legkevésbé sem állt
kapcsolatban dr. Filó András
Jobbikból való kizárása és visszahívása az általa részletesen
taglalt Fõtér-beruházással kapcsolatos interpellációjával. Így

nem igaz a Jobbik volt szentendrei
elnökének és önkormányzati
képviselõjének e lap április 20-i
számában megjelent állítása. Az
ÉP-KAR Zrt.-vel kapcsolatban a
Jobbik országos vezetése nem
kérdõjelezte meg Filó Andrásnak
az Fõtér-rekonstrukció hiányosságai miatt tett jogos felelõsségrevonási kezdeményezését, és az
ennek érdekében tett lépéseit.
Ebben az ügyben dr. Filó András a
Jobbik képviselõjéhez méltó
módon járt el. Ugyanakkor a Jobbik országos politikai irányvonalával és szellemiségével
összeegyeztethetetlen, hogy a
párt képviselõje egy olyan külsõs
alpolgármesterre adta a voksát,
akinek fizetését részben egy bank
– ráadásul a város legnagyobb
hitelezõje – állja, hiszen így nehezen
tekinthetõ
független
szakembernek, s nyilvánvalóan
nem kizárólag a város érdekeit
tartja majd szem elõtt.
SZENTENDREI JOBBIK

Tisztelt Szentendrei
Jobbik!(?)
Nagyon tanulságos ez a cikk.
Elsõsorban azért, mert írója nem
fedi fel a nevét. Nekem olybá
tûnik, a központból írták. Másodsorban a tartalma miatt.
A cikk állítása szerint, semmi köze az eltávolításomhoz az ÉP-KAR

belvárosi kövezésével kapcsolatos
szakmai kritikámnak. Ha ez így
lenne, akkor az interpellációm
visszavonására tett Jobbikos erõfeszítések hiábavalósága után,
ugyan miért fordult a Csongrád
megyei Jobbik két vezetõje Vona
Gáborhoz, hogy segítsen engem
„meggyõzni”? Vona Gábor vajon
miért nem utasította el kérésüket
azzal, hogy ez egy helyi szakmai
kérdés, ehhez semmi köze a
Jobbik országos elnökének? Nagyon beszédes volt az idõzítés is,
ugyanis február 22-én utasítottam
el Vona Gábor fõtanácsadójának a
közvetítési kísérletét, február 23án Vona kezdeményezésére már ki
is lettem rúgva úgy, hogy meghallgatásra sem méltattak. Az igazat
nem lehetett leírni, ezért jött a
„bankárt megszavazó képviselõ”
visszahívása sztori, ami több ponton sántít, de ezt majd az idõ igazolja.
A Jobbik pont azt vesztette el, ami
miatt vonzó volt számomra – az
ártatlanságát. Kérlelhetetlen harcot hirdetett a korrupció ellen.
Dupla büntetést ígért a „politikusbûnözõknek”. Innen üzenem,
hogy a korrupció akkor is korrupció, ha vörös zászlóval takarják,
de akkor is, ha nemzeti színû
trikolorba vagy árpádsávos zászlóba csomagolják. A többi csak
színházi kellék.
DR. FILÓ ANDRÁS
független képviselõ

Emberségbõl példát...
Vasárnap, május 19-én, 13.15 perckor a Pest felõl érkezõ Nissan Micra
gépkocsi a Dózsa-Rózsa úti lámpás keresztezõdésnél nem adva meg az
elsõbbséget balra befordult a Seat Leon vezetõje elé, aki kikerülve õt, a
manõver következtében az oszlophoz csapódott. Az utána jövõ autó
tulajdonásának, Cs. József szentendrei lakosnak, valamint a Rózsa
utcában álló, gépkocsiban ülõ G. Enikõnek szeretnénk köszönetet mondani, akik látva az eseményt, a kárt szenvedett gépkocsi vezetõjének
segítségére siettek, s vállalták a kiérkezett rendõri helyszínelésnél a
tanúként való meghallgatást, valamint a helyszinre visszahozták a
kárt okozó gépkocsi tulajdonosát.

M. I.
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Segítség fentrõl és az alaptól
GYÛLNEK A TÁMOGATÁSOK A NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT GIMNAZISTÁK JAVÁRA

Beindult a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület segélyalapja,
amelynek létrehozásáról tavaly döntött a szervezet azzal a céllal, hogy a szociálisan legjobban rászoruló diákoknak és családjuknak támogatást adhasson. Bokor Györggyel, az egyesület
elnökével beszélgettünk a kezdeményezésrõl.

A Református Gimnázium Szülõi
Munkaközösségével
közösen
2011-ben segélyalap létrehozását tervezték meg az iskolában tanuló, rendkívül hátrányos helyzetbe került diákok,
illetve családjuk támogatására.
A tervezet elfogadására idén
februárban került sor. Honnan
származik az ötlet?
A gimnázium egyik tanára kezdeményezte, hogy teremtsünk
lehetõséget a nehéz helyzetben
lévõ tanulók megsegítésére. Az
alapötletet több, rendkívül nehéz
helyzetbe került tanuló, illetve
családjuk megsegítésének igénye
hívta életre. Ennek az alapnak a
fõ célja az, hogy az utóbbi idõben
egyre szaporodó, gyakran családi
tragédiákhoz kötõdõ esetekben is
megmaradhassanak a tanulók a
Refiben, ne kelljen azért lemondaniuk az iskoláról vagy a tanulásról, mert tartósan vagy átmenetileg megoldhatatlan helyzetbe
került a családjuk. Fontos, hogy
egy-egy közösségben egymásra
figyelve, egymást támogatva észrevegyük egymás problémáit, és
tudjuk, hogy azok megoldásában
számíthatunk a közösségre.

gatójával a támogatások odaítélésénél, ezt az alap szabályzata is
rögzíti, amelyet 2012 februárjában fogadtunk el. A pénzügyi
fedezetet a segélyalap javára
befizetett támogatások, valamint
a befizetett egyesületi tagdíjak
elkülönítve kezelt 10%-a biztosítja. Jelenleg a pénzügyi támogatások gyûjtése folyik, hogy legyen
mibõl segítséget nyújtani. A két
szervezetnek egyébként nem ez az
egyetlen platformja a közös
munkára: az iskolai programokat
felosztottuk, hogy hatékonyabban szervezhessük õket. A Szülõi
Munkaközösség és az egyesület
szerepe, feladata elválik egymástól. Erõsítheti, de nem helyettesítheti egyik a másikat.

Ki részesülhet pontosan az alapból?

A kezdeményezés a gimnázium
Szülõi Munkaközösségével karöltve született meg. Hogyan
történik a két szervezet között a
„munkamegosztás”, és egyáltalán mi biztosítja az alap pénzügyi hátterét?

Kizárólag a Református Gimnázium aktív tanulói, illetve
közeli hozzátartozóik. Ezeket a
támogatási összegeket csak a
gimnázium tanulójának iskoláztatása céljából szabad felhasználni, méghozzá olyan esetben, ha
az iskoláztatást megalapozó
megélhetés rendkívüli mértékû és
váratlan ellehetetlenülése lép fel,
magyarán ha a tanuló családja
elõre nem látható, súlyos okból
elszegényedik, vagy más tragédia
történik a családdal. Rendkívüli
halál, hosszan tartó betegség
vagy a szülõk tartós munkanélkülisége esetén igen nehéz
helyzetbe kerülhetnek a családok,
s ilyenkor nyilván minden segítség jól jön. Az egyszeri összeg
ennek megfelelõen például temetkezési, étkeztetési támogatásként, iskolai felszerelés beszerzésének támogatásaként, vagy a
tanuló iskoláztatási, lakhatási
körülményeiben váratlanul bekövetkezett, a taníttatást ellehetetlenítõ ok elhárítására vagy
mérséklésére irányuló támogatásként adható.

Intenzíven mûködünk együtt a dr.
Szemán Felicitász vezette szervezettel, valamint természetesen
Földi Jánossal, a gimnázium igaz-

Mennyiben tud hozzájárulni ez a
segítség a családi tragédiák,
krízisek mérsékléséhez?

Szeretnénk ott segíteni, ahol a
legnagyobb a baj. Fontos, hogy a
segítendõ tanuló, illetve családja
támogatása ne csupán általában,
egy-egy krízishelyzetben nyújtson
segítséget, hiszen ilyen helyzetben rengetegen lehetnek. Az
SZMK és az Egyesület segélyalapja a Szentendrei Református Gimnázium diákjainak és családjainak váratlan és rendkívüli
problémamegoldásához kíván
hozzájárulni. Ilyen módon az
Alap szûkebb körben kíván segíteni, mert lehetõségei is szerények. A szülõk aktív részt vállalnak az alap támogatásából, az
iskola tanárai, osztályfõnökei
pedig a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõssel és az iskola vezetésével együttmûködve értékelik a
segítségnyújtás szükségességét,
fordulnak a segélyalaphoz.

Milyen fázisban van most az
alap mûködése?
A támogatások gyûjtése megkezdõdött, de még nem tudjuk,
hogy milyen mértékben tudunk
megnyerni ügyünknek támogatókat. Úgy gondolom, elsõsorban szülõk, gyülekezeti tagok
támogatására számíthatunk. Korábban az egyesületünk a Szentendrei Református Gimnázium
egy-egy fontos céljának javára
rendezett jótékonysági gálaesteket, kiállítást, képzõmûvészeti
árverést. Az intézmény felépülté-

vel a támogatásszerzésnek ez a
módja kissé háttérbe szorult, de
bízunk benne, hogy a segíteni
akaró és tudó embereket újabb és
újabb ötletekkel tudjuk majd
megszólítani. Egyesületünk és a
Szülõi Munkaközösség elsõsorban ennek érdekében tervez a
közeljövõben programokat.

Egy-egy egyszeri pénzbeli támogatás milyen nagyságrendû
összeget jelenthet?
A támogatás összegét elõre nem
határoztuk meg. A döntéshozók
együttesen, a lehetõségek és a
szükség arányában, egyedi döntésekkel határozzák meg. Fontos
azonban, hogy az egyszeri támogatás valós segítséget tudjon
nyújtani. ha az Alap kellõ mértékben feltöltõdött.

Mit prognosztizál az egyesület,
milyen célra érkezik majd támogatási kérelem, és vajon mennyi
lesz ezekbõl?
A segélyalap céljaira már érkeznek támogatások. A támogatásszervezés ma már külön szakma, felkészültséget, tudást, tapasztalatot igényel. Általános
célokra, legyenek azok bármennyire is pozitívak, már kevesen mozdulnak meg, hiszen oly
sok a szükség. De a legfontosabb,
hogy mi elsõsorban hálaadással
fordulunk a Mi Urunkhoz, és Tõle
kérjük, Tõle várjuk a segítséget,
hiszen mi, emberek is csak eszközök vagyunk a segítségnyújtásban. Hitünk szerint a mások
megsegítésére való adománygyûjtés és segítségnyújtás nem a
magunk céljait szolgálja, hanem
az egymás iránti felelõsséget, a
közösségben megélt szeretetet.
BOKOR TAMÁS
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VÁROS

A kitûnõ Szentendre
Kisebb csodák
A Nyitott Kör Egyesület május 18. és
24. között tartotta „Nyitott Kör – Nyitott
közösségek [TÁMOP 3.2.3-09/02/KMR
2010-0008]” címû projektjének záró
rendezvénysorozatát. A pályázat az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
„Két ember, ha összeadja akaratát,
összekapcsolja a szándékát, a figyelmét
és egy közös cél érdekében
együttmûködik, az hatékonyabb, mint ha
ketten külön-külön küzdenek. Hát, még
ha heten, nyolcan, vagy húszan tûzik ki
ugyanazt a célt! Abból már kisebb csoda
is születhet – olvasható az egyesület
programzáró kiadványában.
Valóban, a végeredmény igazolja ezt a
lelkesedést. A pályázat megvalósítása

tek részt a közösségépítõ programokban. Az igazi csodát az együttlétben, a
figyelmes tekintetekben és a számtalan
emlékben lehet mérni, de születtek
megmutatható eredmények is: legjobb
énekkar, arany, ezüst és bronz
minõsítésû színjátszó csoportok, GOés sakk- és sportversenyek helyezései,
Költészet napi rendezvény, március 15-i
emlékmûsor Szentendre Fõ terén,
képek, versek, mesék, filmek…
„Célunk az volt, hogy olyan fiatalokat
érjünk el, akik a megszokott rendben
nem kerültek volna kapcsolatba iskolán
kívüli építõ közösségekkel; hogy olyan
tehetséggondozó programokat biztosítsunk, amelyekre az iskolai oktatás
keretein belül nincs, vagy csak komoly
kompromisszumok árán van mód” –
mondta el Meszlényi-Bodnár Zoltán, a
Nyitott Kör Egyesület elnöke és projekt-

során közel 37 millió forintból gazdálkodva 15 szakkör, 4 intenzív tanfolyam, 4
tábor, számtalan tehetséggondozó foglalkozás, 11 színházi elõadás valósult
meg 3 településen: Dunabogdányban,
Szentendrén és Zebegényben. 6 színjátszó, 2 média szakkör mellett képzõmûvészeti, LEGO®-robot-programozás,
gépírás, GO, sakk, hímzõ és életvezetési
szakkör mûködött két tanévben, több
mint 800 fiatal részvételével, akik összesen közel 1000 képzési alkalommal vet-

menedzsere. „Szakmai eredményeink,
megvalósított programjaink, valamint a
résztvevõ gyerekek és szüleik visszajelzései alapján kitûnik a program
fontossága, hiánypótló jellege. Továbbra
is arra törekszünk, hogy a pályázat
lezárása után a programok folytathatóak
legyenek, és egymás felé nyitott,
figyelmes közösségeket teremtsünk.”
Bár a projekt most a végéhez ért, de a
közösségi tevékenységek szeptemberben folytatódnak.

Balázs Árpád emlékére
Április 30-án a Dézsma utcai nyugdíjas klub részt vett a Balázs Árpád
zeneszerzõ emléktáblájának koszorúzásán Pismányban, a Barackos út
53. szám alatt. A megemlékezést v. Kiss Imre, a Szent Korona
Szövetség elnöke, Kun Csaba önkormányzati képviselõ, a Petõfi
Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke, dr. Dukai Miklós
Pismány önkormányzati képviselõje, Komlósi Gáborné és egy pismányi
család helyeztek el koszorút. És sokan egy-egy szál virágot. A koszorúzás után a zeneszerzõ házának jelenlegi tulajdonosa minden jelenlévõt meghívott egy kis ünnepségre, ahol még tovább énekeltük a
zeneszerzõ dalait.
Nagyon jók éreztük magunkat, s gratulálunk minden résztvevõnek.
SZABÓ FERENCNÉ Dézsma utca nyugdíjas klub
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A Kedves Olvasó az elõzõ számban már találkozott Kolti Helga, a
Szentendrei Kulturális Központ
igazgatójának beharangozójával,
ahol egy izgalmas és érdekes
kísérletre hívta fel a figyelmet.
Mi, a KITÛNÕSÉG-FEJLESZTÕK
nem kisebb célra szövetkeztünk,
mint a Szentendrei Teátrum és
Nyár programsorozat rendezvényeinek népszerûsítésére, arra,
hogy a hagyományosan nagyhírû
Teátrum régi fényében pompázzon. Most szeretnénk ennek a
kísérletnek az elõzményeibe és az
általunk elképzelt jövõképbe is
beavatni Önt!
Amikor Szentendrén irodát nyitottunk, az volt a szándékunk,
hogy a jellemzõen budapesti partnereinket kimozdítsuk, és olyan
környezetben fogadjuk, amely
önmagában élményt jelent számukra. A festõi környezet, a Duna
látványa, a sétáló varázslatos
vendéglátóhelyei mind-mind ehhez járulnak hozzá. Mivel részben
lakóhelyünk is Szentendre, ezt a
hangulatot érzékeljük másoktól
is, megmutatni Szentendre ragyogását a vendégeinknek.
Egyre erõsödik bennünk a tudat,
és egyben a kérdés, elegendõ az a
városnak, hogy jellemzõen a
vendégeink élik át Szentendre
varázslatát? Mi lenne, ha mi,
helyiek is teljes valójában megélnénk és élveznénk Szentendre
kitûnõségét?
Elõfordulhat, most elõbújik a
Kedves Olvasóból a gondolat,
mennyi mindenen kellene változtatni, fejleszteni ahhoz, hogy az
itt élõk az egész városról tiszta
szívvel kijelenthessék, hogy ez a
hely számukra KITÛNÕ!
A Szentendrei Teátrum és Nyár
szervezõivel közös célunk, hogy
ez a programsorozat elindítója
legyen, az itt élõk gondolkodására kiterjedõ szemléletnek: felismerni és közösen fejleszteni
SZENTENDRE KITÛNÕSÉGÉT,
amely valójában abból indul ki,
hogy ki, mitõl érzi kitûnõen
magát Szentendrén! Amint mi,
szentendreiek és vendégeink kitûnõen érezzük magunkat a városban, az magával hoz egy ragyogó
városképet is! A KITÛNÕSÉG-

FEJLESZTÉS szemléletében a körülöttünk érzékelt világ kitûnõsége belõlünk indul ki!
Akkor hát rajta Kedves Olvasó!
Amennyiben szeretne ebben a
folyamatban részt venni, arra
szeretnénk biztatni, legyen aktív
szereplõje e nemes küldetésnek!
Vegyen részt a közös alkotásban!
Elsõként kérjük, fogalmazza meg,
mit jelent Önnek, mint helyinek a
KITÛNÕ SZENTENDRE!
Támpontként felteszünk három
kérdést!
Kérjük, ezeket válaszolja meg!
1. Ön szerint melyek azok a
leginkább kifejezõ jelzõi, jellemzõi
Szentendrének, amelyek egyedivé
teszik? Pl. egy vendégnek: hangulatos, patinás. És a helyieknek?
Adja meg az Ön számára 2
leginkább fontosat, legjellemzõbbet!
2. Kérjük, adjon meg néhány
olyan megnyilvánulási formát,
tevékenységet, ahol az Ön
számára fontos jelzõk kifejezésre
juthatnak, ahol Ön ezt átélheti!
Pl. egy vendégnek: kulturális
programok, vendéglátás. És
Önnek, mint itt élõnek?
3. Tegyük fel, hogy Szentendre
egy tökéletes lakóhely Önnek!
(Lehet, hogy máris az!?) Milyen
érzés itt élni? Kérjük, egy jelen
idejû, kijelentõ (nem óhajtó!?)
mondatban fogalmazza meg!
Hogyan érintkeznek egymással az
itt élõ emberek?
Mutassa be a végsõ állapotot, a
KITÛNÕ SZENTENDRÉT, ahogyan
Ön látja, érzékeli!
Ne felejtse, hogy a KITÛNÕ
SZENTENDRE egy ragyogó hely!
A kérdéseinkre válaszait a
kituno@kituno.hu e-mail címre
várjuk! A tárgyba, kérjük, ezt írja
be: KITÛNÕ SZENTENDRE!
Cikksorozatunk következõ részeiben összesítjük és megírjuk majd
Önöknek, mit is jelent az itt élõk
számára a KITÛNÕ SZENTENDRE!
BUCHOLCZ ESZTER ÉS KOVÁCS OTTÓ
kitûnõség-fejlesztõk

VÁROS

Ökolábnyom és activity

Hívja asztalhoz szomszédait!

KISTÉRSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDÕ AZ IZBÉGI
ISKOLÁBAN

II. SZENTENDREI SZOMSZÉDÜNNEP JÚNIUS 9-ÉN

„Könnyebb szeretni az emberiséget, mint a szomszédot” – ezzel az
idézettel nyitotta meg a szentendrei Izbégi Általános Iskolában rendezett környezetvédelmi vetélkedõt dr. Dedics Zsigmond, a Kistérségi
Iroda vezetõje. A felvetés önmagában is gondolatébresztõ. A
környezettudatos élet csak egy ma divatos szemlélet, vagy a mindennapok gyakorlata!?
A vetélkedõ diákok felkészültsége, széleskörû
tájékozottsága az utóbbiról gyõzött meg bennünket. Játékoskedvük
activity tipusú feladatban, újságírói vénájuk
egy ökológiai problémát
hírül adó cikk írásában,
a témában való elméleti
jártasságuk párkeresõ
feladatban bontakozhatott ki. A feladatok sokszínûsége okán elméletben és gyakorlatban is alkalmazniuk kellett a földrajzi, biológiai, kémiai, sõt matematikai ismereteiket. Voltak természetvédelmi aktivisták,
akiknek Csád fõvárosából kellett eljutniuk Washingtonba, „kémia
tudorokként” kellett a laborban problémát megoldaniuk. Emellett –
feltételezem az édesanyák nagy örömére – megtanulhatták, hogyan
vásárolhatunk be tudatosan, és hogy milyen természetes anyaggal kell
a reggelizõ bögrékrõl este eltávolítani a rászáradt szennyezõdéseket.
Minden csapat egy látványosan szerkesztett bemutatóval bizonyította,
mennyire érvényesül a gyakorlati környezettudatosság a saját
iskolájukban.
Versenyezni jó, különösen, ha a versenyzõk és tanáraik motiváltak és
a téma iránt ennyire elkötelezettek. A diákok éppen úgy élvezték a
vetélkedõt, mint mi, a nézõk. Az eredménytõl függetlenül elismerés
illet minden résztvevõt és felkészítõ tanárt, és nem utolsósorban az
Izbégi iskola tanári karát, kiemelten Novákné Tóth Krisztina földrajztanárt, akiknek együttmûködõ elõkészítõ munkája tette lehetõvé a
vetélkedõ lebonyolítását.
Remélhetõleg e program folytatódik, és jövõre ismét találkozunk a
környezettudatosságot nem csak hírdetõ, hanem gyakorló diákok
csapataival. Megtiszteltetés volt intézményünk, a Magyar Földrajzi
Múzeum számára, hogy védnökei és támogatói lehettünk e múlt
tapasztalataiból kiinduló, a jelen promlémáira érzékeny, de jövõbe tekintõ programnak.
LENDVAI TIMÁR EDIT
Magyar Földrajzi Múzeum munkatársa

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet
családgondozó ör betöltésére határozott idõtartamra,
teljes munkaidõben.
Pályázati feltételek: fõiskola: szociális munkás, szociálpedagógus;
gyermekjóléti alapellátásban szerzett legalább
1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS Office.
A pályázat benyújtásának határideje: május 29.
További információ: Bognár Judit, (26) 312-605, 400-172.
A pályázatokat postai úton lehet benyújtani a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat címére
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. ).
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: SZI/R/3550/2/2008, valamint
a munkakör megnevezését.

téseként a szomszédsági kapcsolatok megerõsítését kezdeményezték.

Idén másodszor hirdetjük meg a
Szentendrei Szomszédünnepet,
amely egy olyan nap az évben,
amikor egy közös fõzés, egy
együtt elköltött vacsora, közös
játékok vagy sportolás alkalmával
kicsit jobban megismerhetjük
szomszédainkat. A kezdeményezéshez csatlakozzon Ön is az
iranyszentendre.hu weboldalon!
Az idei Szomszédünnepet Szentendre Város Ökormányzatának
támogatása mellett ismét a
Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft. koordinálja.
Mégis mi történik ezen a napon,
hogyan ünnepeljünk szomszédainkkal?
Állítsunk fel asztalokat házunk
udvarán, a ház elõtti járdán vagy
a közeli parkban közösen, és
beszélgessünk egymással némi
étel és ital társaságában.
Miért?
Mert azok, akik amúgy is összejárnak, így még tovább erõsíthetik
jó kapcsolatukat, akik pedig most
„nyitnak egymásra” elõször, jobban megismerhetik egymást.
Mi a hosszú távú célja kezdeményezésünknek?
A saját életünk is szebb lehet, ha
jó viszonyban vagyunk a körülöttünk élõkkel, és a hétköznapokban is segíteni tudjuk egymást.
Ha a kisközösségek jól érzik
magukat, akkor az egész város
hangulata is javul.
Ki hinné, hogy a szomszédok
közös öröme komoly társadalmi
tõkévé kovácsolható?
A Szomszédünnep ötlete a kilencvenes évek elején született
Párizsban, ahol az egyedüllét, az
etnikai problémák és a szociális
különbségek miatt elszigetelõdött
emberek és családok megsegí-

A csatlakozni kívánó közösségek,
családok, civilszervezetek, cégek
a www.iranyszentendre.hu/szomszedunnep címen tölthetik ki
május 28-tól a jelentkezéshez
szükséges adatlapot, és további
számos részletet és információt is
megtudhatnak a kezdeményezésrõl. Az önkormányzat jóvoltából
az eseményrõl fényképet beküldõk között ebben az évben már
csaknem 200 000 Ft kerül kisorsolásra, amely összeget három
csapat használhat fel lakóhelyük
szépítésére.
További újdonságként idén Szentendre Városának nevében dr. Török Balázs alpolgármester is várja
az érdeklõdõket egy kis vendéglátással egybekötött beszélgetésre
a Czóbel Parkban 10 és 14 óra
között!
HIDEGKUTI DOROTTYA
marketing munkatárs Szentendre és
Térsége TDM Nonprofit Kft.
tdmszentendre@gmail.com

Dr. Török Balázs alpolgármestert a Szomszédünnep
ideje alatt a Czóbel parkba
szervezett vendéglátásról
kérdeztük.
Kik csatlakozhatnak ehhez a
programhoz?
Mivel a programmal a célunk az,
hogy a város lakóit közelebb hozzuk egymáshoz, segítsük a közöttük lévõ együttmûködés kialakítását, erõsítését, szeretnénk
azok számára is lehetõséget biztosítani a részvételre, akiknek a
lakóövezete nem jelentkezett a
rendezvényre. Õk jómagam vezetésével, a Czóbel parkba szervezett „gulyáspartin” vehetnek részt
délelõtt 10 órától, ahol várhatóan
szintén nagyon jó lesz a hangulat.
Aki nemcsak beszélgetni szeretne,
hanem közös fõztünket is megkóstolná, elõzetesen regisztráljon
a www.iranyszentendre.hu oldalon május 28. és június 7. között.
Bízom benne, hogy minél több
lakos részt vesz a Szomszédünnepen, és meglátogatja a mi
rendezvényünket is.
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KULTÚRA

A zene közösségteremtõ ereje
fotó  JÓKÚTI GYÖRGY

BESZÉLGETÉS A LISZT-DÍJAS BORBÉLY MIHÁLLYAL

B

orbély Mihály jazzmûvész a
magyar állam által adományozható legrangosabb
zenei kitüntetést, a Liszt Ferencdíjat vehette át. A szentendreieknek nem kell õt bemutatni,
hisz az itt mûködõ zeneiskola, a
Vujicsics együttes, valamint az
általa tíz évvel ezelõtt létrehozott
elsõ szentendrei jazz klub, a
Borbély Mûhely révén szoros
szálakkal kötõdik városunkhoz.
Õt a legaktívabb zenészeink közé
sorolhatjuk, hisz együttesvezetõként tevékenykedik a Borbély
Mûhely, Quartet B, Balkán Jazz
Project, Borbély-Dresch Quartet
zenekarokban, továbbá a BinderBorbély duó, Eastern Boundary
Quartet, László Attila Quintet,
Oláh Kálmán Szextett formációkban tagként vagy szólistaként lép
fel. Számtalan külföldi koncerten
mutatkozott be, szerte a világban
az USA-tól, Mexikón át egészen
Ausztráliáig, valamint NyugatEurópában is. Borbély Mihály
kiváló mestere a szaxofonnak, a
klarinétnak, a népi furulyáknak
és a manapság elég ritkán hallható, de csodálatos hangú tárogatónak. A díj kapcsán zenei pályájáról, a zeneoktatásról és jövõbeli terveirõl beszélgetünk.

A közönség állandó figyelme és
szeretete mellett ez a kitüntetés
komoly elismerése az ön magas
szintû zenészi kvalitásának.
Egy-egy ilyen mérföldkõnél az
ember egy kicsit visszatekint az
útra, amelyen elindult.
Ez a kitüntetés valóban fontos
állomás az életemben, bár azt vallom, hogy díjak nélkül is mindennap úgy kell dolgozni, tevékenykedni, mintha díjözön lenne.
Biztos sok minden közrejátszott
abban, hogy ezt a pályát választottam, de azt nem mondhatom,
hogy a bennem lévõ zenei tehetség indított el. Átlagos kisfiú
voltam, aki szeretett a barátokkal
lenni, nagyokat focizni. Hét-nyolc
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éves lehettem, amikor a tanítónõ
szólt a szüleimnek, hogy jó a fülem és a zeneiskolában lenne a
helyem. Itt olyan barátaim lettek,
akiknek nagyon fontos volt a
zene. Kitûnõ tanáraink voltak, és
egyre inkább úgy éreztem, hogy
ez az a közeg, ahol jól érzem
magam. A mai napig vallom, hogy
a zenének ez a közösségformáló
hatása rendkívül fontos. Elõször
Pomázra, majd a szentendrei
zeneiskolába jártam. Itt Papp
Tibor lett a tanárom, aki csodálatos ember és nagyszerû pedagógus volt, igazi reneszánsz alkat.
Akkor tudtam, hogy elégedett velem, amikor azt mondta: „Misikém, te maradj utoljára, mert
addigra már fáradt vagyok, és
nem akarok olyan tanítványt,
akit nyaggatni kell”. Ilyenkor óra
után együtt mentünk a vasútállomásig. Öreges tempóban sétált, és
végigbeszéltük az utat. Hatalmas
élmény volt ez számomra. Ezek a
beszélgetések felértek egy magán
zeneakadémiával. Biztos vagyok
benne, hogy többi között neki is
köszönhetem, hogy a zenei pályát
választottam.

Alapító tagja volt a Vujcsics
együttesnek, amelyben népzenét játszott, majd a nyolcvanas
évek elején egyre jobban kezdett érdeklõdni a jazz iránt.
Mára már nemcsak, hogy megtalálta, de magas szintre emelte
saját letisztult stílusát, jazzzenei mondanivalóját. Mi az a
zenei meggyõzõdés, ha lehet így
fogalmazni, amelynek alapján
építkezik?
Már hosszú ideje egyre tudatosabb az a törekvésem, hogy a
népzenei gyökerekbõl, a komoly
és kortárs zenébõl, valamint a
jazzbõl, vagyis a bennem élõ
zenékbõl teremtsek nemes ötvözetet, egy csak rám jellemzõ,
sajátos szintézist. Az elmúlt években Bartók zenéje mellett, aki
nagy kedvencem, sokat foglalkoztam Kodály és Liszt zenei világával. Így született 2009-ben a
Borbély Mûhely „Hommage à
Kodály” címû lemeze. Az teszi
izgalmassá a jazzt, hogy sokoldalú és nagyon nyitott, éppen
ezért szubjektív. Lehet, hogy teljesen mást gondolok én, amikor
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megalkotok egy darabot, mint a
közönség, amely a saját zenei és
érzelmi világán keresztül befogadja azt.

A mester, aki szétszórja kincseit
növendékei közt, egyre gazdagabb lesz. Ön 1979 óta tanít, és
sokszor nyilatkozta, hogy szeret
tanítani, tehát nagy tapasztalata
van ezen a területen. Mit tart a
legfontosabbnak a jazzoktatásban, milyen útravalót ad a növendékeinek?
Kötelességemnek érzem, hogy
átadjam a tudást, hisz azt én is
kaptam, ugyanakkor a tanítás
állandó „karbantartás” is. Fontosnak tartom, hogy a szakmai
tudás mellett a növendékeimnek
nagy rálátásuk legyen a kultúrára, a társmûvészetekre, de ezzel
együtt az emberi oldal formálása,
a nevelés is nagyon fontos. A
jazzmuzsikusok a színpadon teljes mértékben egymásra vannak
utalva, ezért a növendékeknek
meg kell tanulniuk az egymásra
való hangolódást, az odafigyelést,
és ez éppen olyan lényeges, mint
a szakmai ismeretek. Az igazi
mûvészeti oktatásnak éppen az a
lényege, hogy a tanár egyszerre
tudja szakmailag és emberileg is
emelni a növendékét.

„Legyen a zene mindenkié” –
fogalmazta meg Kodály Zoltán,
és harcolt azért, hogy a zenei
oktatás hangsúlyt kapjon az
általános iskolákban, sõt már az
óvodákban is. Ezzel szemben a
mai közoktatásban csak jelképesen van jelen a zenei nevelés.
Mit lehetne tenni?
Ez komoly kérdés. Ha a gyerekeknek a zenét érdekes formában
tálalják, akkor a többség felfigyel
rá. Márciusban két hét alatt 23
koncertet tartottunk iskolásoknak
a Borbély Mûhellyel. A turné során a Kodály-lemez anyagát mutattuk be. Az volt a tapasztalatom, hogy az élõ zene megérinti a
fiatalokat. Nagyon hiányzik a
fiatalok érzelmi intelligenciára és
a mûvészetekre való nevelése,
amelybõl a társadalom és a gazdaság is profitálhatna hosszú
távon. Sajnos napjainkban hatalmas az eltávolodás ettõl a fajta
szemlélettõl. Amit mi tehetünk,

csak annyi, hogy a környezetünkben levõ gyerekeket „fertõzzük” a zene szeretetével. Ha Kodály most itt ülne közöttünk, õ
sem tudna mást tenni.

A Borbély Mûhely tíz éve mûködteti a szentendrei jazz
klubot. Az együttes élõ zenéjéhez társuló baráti légkör a régi
patinás jazz klubok igazi hangulatát idézi fel. Mi a mûhelytitka
annak a harmóniának, ami az
önök együttzenélését annyira
jellemzi?
Régi vágyam volt egy havi rendszerességgel mûködõ klub, hiszen
a jazz az a fajta zene, amelyik
kisebb, klubszerû helyen él és
érvényesül igazán. Tudtam, hogy
olyan zenész kollegákkal tudnám
ezt megvalósítani, mint Baló
István dobos, Horváth Balázs
nagybõgõs és Szabó Dániel zongorista, mivel õk emberileg is
hasonló beállítottságúak, és ez
nagyon fontos, mert igazi színvonalas produkciót úgy lehet
teremteni, ha alázattal és gyermeki kíváncsisággal fordulunk a
zene és egymás felé.
A jazz klub nem a pénzrõl szól, ez
számunkra a közös örömzenélést
jelenti. Egyik tag sem érzi úgy,
hogy az együttesben õ a dobos
vagy a zongorista, akinek megmondják, hogy mit csináljon,
hanem egyenrangú félként magáénak érzi a zenét. Szerintem
óriási dolog az, hogy sokszor
inkább lemondanak egy olyan fellépést, amelyik anyagi haszonnal
járna, csak azért, hogy ott lehessenek a kedd esti koncerten.
Együtt zenélésünk sikerének talán az a lényege, hogy kölcsönösen igyekszünk egymás zenei
stílusára ráhangolódni. Többnyire
az én szerzeményeimet játsszuk,
s ha úgy látom, nem mindenki érzi magáénak a koncepciómat, akkor elmegyek addig, olyan kompromisszumot keresek, amellyel
közös zenévé tud válni egy-egy
darab. Ezt õk is értékelik.

A „Hommage à Kodály”címû
nagysikerû lemezük után most
egy újabb lemezanyag áll készen
és vár a megjelenésre. Ezek régi
magyar slágerek jazzes feldolgozásai. Milyen elv szerint állt
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össze ez az anyag, és mikorra
várható a megjelenése?
Az elkészítésekor az volt a fõ
szempont, hogy kizárólag magyar
szerzõk darabjai legyenek, természetesen a jazz egészen sajátos
ritmus- és harmóniavilágában
teremtve újjá. Koncertjeinken
nagy sikerrel játsszuk ezt az
anyagot, de közismert, hogy
milyen helyzetben van a magyar
lemezkiadás, tehát még keresni
kell egy-két szponzort ahhoz,
hogy a lemez megjelenhessen.

Fények, esték, ragyogás – Szentendre!
SIKERDARABOK A SZENTENDREI TEÁTRUM ÉS NYÁR MÛSORÁN

Ö

t bemutató, tizenhat színházi produkció, hat gyermekelõadás, egy táncest,
két fesztivál és egy tucat koncert.
Így lehetne a számok nyelvére
lefordítva egy mondatban leírni
az 53. Szentendrei Teátrum és
Nyár színes kínálatát.

A sajtótájékoztatón Kolti Helga, a
Szentendrei Kulturális Központ
igazgatója és az eseménynek
helyet adó Rózsavölgyi Szalon
mûvészeti vezetõje, Zimányi Zsófia egyaránt az együttmûködés
fontosságát emelte ki, melyet
kézzelfoghatóan bizonyít a kul-

Ennek a mûnek a megszületése
számomra olyan, mint egy álom.
Egy alkotói pályázat elnyerése
tette lehetõvé, hogy elmélyüljek
ebben a munkában. A kettõs
verseny szólóhangszerei tárogató
és cimbalom, szimfonikus zenekari kísérettel. Nagy vágyam volt,
hogy szülessen egy ilyen nagyobb
lélegzetû mû ennek a két hangszernek a szólójával. Lukács
Miklós barátommal, a kiváló cimbalmossal sokszor játszottunk
duóban. Ráadásul a cimbalmot és
a tárogatót is ugyanaz a mester,
Schunda Vencel József tökéletesítette. Mindkét hangszer Keletrõl
jött, ugyanakkor mindkét hangszer szervesen kötõdik a magyar
népi kultúrához, ez a darab
zenéjében is tükrözõdik.
Nagy örömömre Vajda Gergely
karmester, a Magyar Rádió zenei
együtteseinek zeneigazgatója vállalta a darab bemutatását, s a
napokban jelezte, hogy 2013.
január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján lesz a premier a Mûvészetek Palotájában.
Rengeteg új ötlet, terv van még a
fejemben, ezeken szeretnék dolgozni a nyáron, de kezdõdik a
fesztiválszezon is. A szentendrei
nyári jazzfesztiválon is jelen lesz
a Borbély Mûhely, július 28-án.
KÉRI ILDIKÓ

fotó  SZÉLES NÓRA

A díj átadása kapcsán nyilatkozta, hogy az elmúlt évek során
milyen fontossá vált önnek Liszt
szakmai és emberi példaképe.
Az õ zenei világának a hatására
született egy versenymû, amelynek elõreláthatóan januárban
lesz a bemutatója. Mit tudhatunk errõl a mûrõl?

A képen középen Kolti Helga, a Szentendrei Kulturális Központ igazgatója, dr. Dietz
Ferenc, Szentendre polgármestere, Zimányi Zsófia, a Rózsavölgyi Szalon mûvészeti
vezetõje, Borbély Mihály jazzmûvész és Juhász Károly, a Szentendrei Kulturális Központ
mûvészeti vezetõje

Május 16-án a Szentendrei Nyár
ez évi, remek produkciókból
összeállított mûsoráról rendezett
sajtótájékoztatót a Szentendrei
Kulturális Központ a budapesti
Rózsavölgyi Szalonban. A nagyhírû zenemûbolt elegáns emeleti
termében a programok bemutatását Borbély Mihály Liszt Ferenc-díjas jazzmûvész szaxofonjátéka vezette fel, majd Juhász
Károly, a Kulturális Központ mûvészeti vezetõje foglalta össze az
idei kínálatot.
Az ígéretes nyár estéket olyan
elõadók és rendezõk neve fémjelzi, akik a hazai színházi élet kiválóságai, de láthatunk határon
túli magyar és külföldi társulatokat is. A színházi elõadásokat hagyományosan a Városháza udvarán, a PMK színháztermében, illetve a DMH udvarán láthatjuk majd.
A gyerekeket vasárnaponként új
helyen, otthonos környezetben, a
patinás Dunaparti Mûvelõdési
Ház udvarán várja a Gyerekteátrum. A MûvészetMalom megújult
tereiben kapnak helyet a jazz- és
folkestek és a jazzfesztivál.

turális sokszínûséget tükrözõ,
idei nyári programsorozat.
Az eseményen nemcsak az országos és helyi médiumok munkatársai voltak jelen, de néhány mondat erejéig a készülõ produkciók
mûvészeitõl a mûhelytitkokba is
bepillantást nyerhettünk.
Polgár Csaba rendezõ különleges
idõutazásra hívja a közönséget:
eredeti megfogalmazásban, egyfajta „történelmi show“ keretében a
Kerekasztal lovagjaitól egészen
napjaink Európájáig jutunk el,
illetve a jövõ is felcsillan néhány
gondolatban – bár nem túl fényesen. Tankred Dorst Merlin, avagy a
puszta ország címû, ironikus humorral fûszerezett darabja a Szentendrei Teátrum, az Örkény Színház
és a Hoppart Társulat közös produkciójában látható elõször június
végén a PMK színháztermében.
Szintén bemutató elõadás lesz az
Új Színház komédiája Pozsgai Zsolt
rendezésében. Giorgio Pianosa darabját az egyik fõszereplõ, Dörner
György ajánlotta gondûzõ augusztus esti programként. Mert a mamának így jó – no nem ezért, ez a

darab címe, amelyben bonyolult
családi kapcsolatok körül szövõdnek a vígjátéki fordulatok.
Borítékolható a siker – fõként irodalom- és kutyabolondok körében
– Bálint András rendhagyó estjén,
amikor Bajusz, az ötéves labrador
is színpadra lép. A Radnóti Színpad Úr és kutya címû elõadása
irodalmi alkotásokon keresztül
mutatja be ember és eb õszinte
barátságát.
Parti Nagy Lajos egyszemélyes
darabjának jócskán elhízott, és
túlontúl beszédes hõse Csuja Imre
karakteres megformálásában int
önmérsékletre Az étkezés ártalmasságáról címû elõadáson. Az
ál-termékbemutatón a szerzõ
zseniális nyelvi bravúrjai mellett
most is számíthatunk erõs társadalomkritikai fricskákra – miközben persze jól szórakozunk.
Különleges elõadásnak ígérkezik
Molière örökzöldje, A mizantróp,
melynek elévülhetetlen szellemi
üzenetét most a népszerû Quimby
együttes zenéje hozza még közelebb. Bár a bemutatót csak
augusztus elején láthatjuk, addig
is érdemes belehallgatni a készülõ
elõadás hangulatába a legismertebb közösségi csatornán: http://
www.youtube.com/watch?v=enR
MlvszbLE. A legegyszerûbb csak a
darab címét beírni a keresõbe.
Lehet, hogy manapság ismét nagyon idõszerû, és ezért bukkan fel
még kétszer a nyári programok
között Molière neve, elsõként az
augusztusi felolvasó színházi
estek egyikén, a T@rtuffe.hu címû elõadáson, a DMH udvarán. A
hálátlanság, gátlástalanság ma is
tanulságos története két helyszínen elevenedik meg, de a modern
technika jóvoltából, élõ videokapcsolattal „egyszerre több helyen is lehetünk“. Molière, mint
szereplõ pedig Bulgakov klasszikusában, a Képmutatók cselszövésében lép színpadra, Szikszai
SZ. N.
Rémusz rendezésében.
További programok:
www.szentendreprogram.hu
www.facebook.com/pages/
Szentendrei-Teatrum-és-Nyár
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Akikre büszkék vagyunk...
Lapunkban már hagyománnyá vált, hogy a tanítási év végén, a pedagógus nap elõtt megjelentetjük a városi iskolák diákjainak
kiemelkedõ tanulmányi eredményeit. Helyhiány miatt ezúttal csak az országos versenyek eredményeit közöljük, a megyei,
városi eredményekkel bõvített listát a www.szevi.hu honlapunkon olvashatják.

Általános iskolák
BARCSAY JENÕ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Logo Országos
Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny
Országos listán: Krátky Johanna
(4. évf. 4. hely, Lapis Áron (4.
évf) 5. hely, Milos Alex (4. évf) 8.
hely. Országos döntõn: 5.
évfolyamosok közül Nagyváradi
Balázs 3. hely, Kováts Angéla 6.
hely, Ferenc István 10. hely,
Knyazoviczki Csenge 12. hely. 6.
évfolyamosok közül Porkoláb
Mercédesz 13. hely, Rozgonyi
Dániel 17. hely, Zsoldos György
24. hely. Tanáruk: Herczeg
Katalin
Szép Magyar Beszéd
Elõd Máté az országos döntõn
arany minõsítést szerzett, és
kKiemelt díjat kapott a kötelezõ
szöveg elõadására.
Országos mondaolvasó
verseny
Gerlai András (3. évf.) 2. hely.
Tanára: Szebeni Mártonné
„Kis nyelvész” országos
verseny
Fromann Vince (3. évf.) 2. hely.
Tanára: Mizsányiné Kovács Judit
Meggy-Kert országos
plakáttervezõ verseny
Bárány Bendegúz (2. évf.) 2.
hely. Tanára dr. Simonné Kováts
Mária. Sajtos Dorina (1. évf.)
különdíj. Tanára Galambos József
Criminon országos rajzverseny
A 3.B osztály közös munkájáért
különdíjban részesült. Tanáruk
Mizsányiné Kovács Judit
Nemzetközi tûzzománc
pályázat
Imre Márk, Vendl Bernadett,
Nagy Henrietta (4. évf.)
ezüstérem. Szakkörvezetõ:
Szántó Tünde
Amfiteátrum Kupa
Matematikaverseny
Laczkó Anna 16. hely, Ferencz
István 27. hely. Tanáruk Tóthné
Vojtek Éva
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DUNAKANYAR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Diákolimpia
Varga Bálint (10. évf) síelés I.
hely
Balogh Dávid (7. évf) cselgáncs I.
hely
Finis Kupa
Treffler Máté (8. évf) úszás I.
hely
IZBÉGI ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Bolyai matematika csapatverseny
Jancsó Dorottya, Rádi Anna,
Kovács Boldizsár, Horváth
Márton (5. évf) országos 6. hely.
Tanáruk Pluhár Viktória
Amphiteátrum Kupa matematika csapatverseny
Kovács Boldizsár, Jancsó
Dorottya (5. évf), Szóráth Petra,
Papp Csenge (6. évf) 7. hely.
Egyéniben Jancsó Dorottya (5.
évf) 4. hely. Tanáruk: Pluhár
Viktória
Nemzetközi Úszóbajnokság
Albert Kolos Akíra (1. évf) 4.
hely. Bálint Gergõ (3. évf) 2. és
3. hely.
Szinkronúszás: Baranyi Eszter 3.
hely
Ju-Jizsu
Staudt Vince (2. évf) 1. és 3.
hely
Weldance
Veres Alexandra (2. évf) 1. hely.
Boldog Sára, Papp Virág,
Borbély Ágnes, Túri Flóra (3. évf)
1. és 4. hely. Tóth Petra (5. évf)
1. hely. Petresevics Kitti,
Herczeg Zsófia, Borbély Katica,
Nagy Vanda (4. évf) 1. hely
Rajzpályázatok
Bálint Gergely (4. évf) különdíj.
Felkészítõ Ladányi-Iszály Mónika
Karateverseny
Raffai Lili, Dobóczy Maja 1 ezüst,
3 bronzérem, Puskás Beatrix (3.
évf) 2. és 3. hely, Borbély Katica
1 bronzérem
Foci kupa
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Kócsó Bálint, Szemere Huba,
Vattay Bence, Lang Marcell (2.
évf) 1. hely

Országos Diákolimpia
Duatlon sportág
Bakó Huba (3. évf) 1. hely

Bozsik torna
Szemere Huba, Vattay Bence,
Lang Marcell, Tóth Barnabás,
Bálint Barnabás (2. évf) 1. hely

Aquatlon országos döntõ
újonc ,,B” korcsoport
Bakó Huba (3. évf) 5. hely

RSG
Szemere Emma (5. évf) 2. hely

SZENT ANDRÁS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

R’N’ Roll táncverseny
Gebhard Szonja 1. hely

Kálti Márk Országos
Történelmi Verseny
Fáy Ambrus (5. évf.) 3. hely;
Pluzsik Márton (5. évf.) 4. hely;
Pap Zsófi (7. évf.) 4. hely; Juhász
Rozália (6. évf.) 5. hely; Stark
Mária (6. évf.) 5. hely;
Szarkowicz Kinga (8. évf.) 5.
hely; Vikidál Piroska (7. évf.) 9
hely. Tanáruk Nagy Jánosné

Ju-Jizsu
Staudt Ádám, Marlen Dániel (6.
évf) 1. hely
Fashion Dance Magyar
Bajnokság
Nagy Míra 1. hely
Hip-Hop
Pádi Anna (5. évf) 1. hely
II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM

Harmatcsepp Országos
Verseny
Matematika: Juhász Mátyás (4.
évf.) 2. hely. Tanára Máté
Ferencné
Hittan: Fáy Lukács (3. évf) 9.
hely. Tanára Tolonics Erika

Szivárványhíd országos irodalmi és mûveltségi verseny
Pellei Borbála (6. évf) 3. hely.
Tanára Nagy Erzsébet

Bendegúz Országos
Matematika Verseny
Tarján Teréz (2. évf) 1. hely.
Tanára Kajtorné Koncz Ágnes

Arany János anyanyelvi
országos verseny
Mile Tamás (7. évf) 10. hely.
Tanára Nagy Erzsébet

Bendegúz Országos
Nyelvész Verseny
Dobay Zsigmond (3. évf) 10.
hely. Tanára: Csányi Judit

,,Mi nyelvünk” országos
csapatverseny
Ács Boglárka, Bagi Beáta,
Hermann Karolina, Mile Tamás
(7. évf) 10. hely. Tanáruk Nagy
Erzsébet

Kis Nyelvész tanulmányi
verseny országos döntõ
Adravecz Balázs (4. évf) 11. hely.
Tanára Budai Zsófia

Szivárványhíd országos
történelmi és mûveltségi
verseny
Pellei Borbála (6. évf) 12. hely.
Tanára Nagy Erzsébet
Ramón y Cajal oxfordi
ösztöndíj-pályázat
Varga Donát (12. évf) 2. hely.
Tanára Boda Imréné
Nemzetközi sakkverseny,
Európai Uniós Országok
sakkversenye
Csetneki Márk (4. évf) 6. hely

Katolikus Iskolák
Természetismeret-verseny
országos döntõ
Juhász Róza, Mészáros Sára,
Stark Mária (6. évf) 2. hely
Bonifert Áron, Hatalyák Mátyás,
Péchy Zsombor (6. évf) 9. hely.
Tanáruk Morlin Erzsébet
Torna Diákolimpa országos
elõdöntõ
I–II. korcsoport, csapat: Buttyán
Bence, Csíkszentmihályi Márk,
Sarkadi Mihály, Bonifert Máté,
Mészáros Péter, SzentkirályiTóth Soma 4. hely
Egyéni: Mészáros Péter 4. hely.

Tanáruk Selmeczi Tamás
III–IV. korcsoport, csapat:
Rubovszky Áron, Rubovszky
Botond, Sárközi Emánuel, Klemm
Fülöp, Sergyán Gergõ, Bonifert
Áron 3. hely
Egyéni: Sergyán Gergõ 6. hely
Torna Diákolimpa országos
döntõ
III–IV. Korcsoport, fiú csapatbajnokság 9. hely
Kids országos úszóverseny
Kocsis Botond (50 m hát);
Szedlák Gellért (50 m gyors);
Szedlák Álmos (50 m gyors) 1.
hely
Szedlák Gellért (50 m hát);
Szedlák Álmos (50 m mell);
Fejérdy Vince (50 m gyors) 2.
hely
Fejérdy Vince (50 m hát) 3. hely
Váltó (4x 50 m gyors ) 1. hely
Kids atlétika verseny
Budai András (300 m); Budai
András (távolugrás); Vörös
Richárd (kislabdahajítás) 1. hely
Sólyom Panna (magasugrás);
Sárközi Emánuel (kislabdahajítás)
2. hely
Pistyúr Ádám (1500 m) 3. hely
Rubovszky Áron (300 m); Utasi
János (1500 m) 4. hely
Kids kosárlabda verseny:
Berta Bálint, Bethlen Ádám,
Bonifert Áron, Hatalyák Mátyás,
Klemm József, Nádai Domonkos,
Pál Péter, PéchyZsombor 3. hely
Kids fiú tornaverseny:
I. korcsoport, csapat: Daru
András, Déri Benedek, Dóczi
Attila, Fejérdy Vince, Kocsis
Botond, Szabados Ádám 1. hely
II. korcsoport, csapat: Bonifert
Máté, Márkus Sebestyén,
Mészáros Péter, Mocskonyi
Dömötör, Sarkadi Mihály,
Szentkirályi-Tóth Soma 1. hely.
Bednarik Gergõ, Buttyán Bence,
Csíkszentmihályi Márk, Daru
Ágoston, Déri Boldizsár, Marik
Miklós, Rubovszky Jónás,
Szentgyörgyi Máté) 2. hely
III. korcsoport, csapat: Bonifert
Áron, Daru Domonkos,
Rubovszky Botond, Sarkóczy
Bálint, Spellenberg Márton,
Ungvári Miklós 1. hely. Buttyán
Zsombor, Kákonyi Marcell, Kéri
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Péter, Halász Bálint, Szûcs
Benedek 2. hely
IV korcsoport, csapat: Horváth
Domonkos, Klemm Fülöp, László
Benedek, Rubovszky Áron,
Sárközi Emánuel, Sergyán Gergõ
1. hely.
A sportolók felkészítõ tanára
Selmeczi Tamás
TEMPLOMDOMBI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Zrínyi Ilona Matematika
Verseny országos döntõ
Gosztonyi Zsombor (4. évf) 36.
hely. Tanára dr. Czuprák Ottóné
Verebély László
Szakközépiskola informatika
versenye
Dudás Péter és Herczeg Bálint
(7. évf) bejutottak a döntõbe,
ahol Dudás Péter 5. lett. Tanáruk
Gyurcsekné Strupka Magdolna
Magyar Országos
Mûkorcsolya Bajnokság
Gyarmati Kata (4. évf) 2. hely
23. Sportország Trophy
Gyarmati Kata (4. évf) 10. hely
Pentel Nemzetközi
Gyermekrajzpályázat
36 országból közel 200 ezer rajz
közül díjazottak: Kelemen Maja
Boróka (6. évf) arany és
ezüstérem, Szatmári Cintia Virág
(4. évf) aranyérem, Gottlasz
Réka Dóra (3. évf) ezüstérem.
Tanáruk Deli Gabriella

Középiskolák
FERENCES GIMNÁZIUM
Latin nyelvi OKTV
Zrinyi-Gál Tamás (12. évf) 1.
hely, Gerencsér Anna (11. évf) 2.
hely. Tanáruk Zeke Szilárd
Ábel Jenõ Országos Latin
Tanulmányi Verseny
Gerencsér János (9. évf) 6. hely.
Tanára Zeke Szilárd
Nemzetközi Cicero-verseny
Gerencsér Anna (11. évf) a hazai
válogatón 2. lett, és részt vett a
verseny döntõjén
Olaszországban. Tanára Zeke
Szilárd
II. Rákóczi Ferenc Latin
Fordítási Verseny
Gerencsér Anna és Mészáros
Kinga (11. évf) megosztott 4.
hely. Tanáruk Zeke Szilárd
Fiatalok az európai erdõk-

ben - 2012 nemzetközi
tanulmányi verseny
Mészáros Kinga (11. évf),
Koroknai Artúr és Vigh József
(12. évf) 5. hely. Tanáruk
Mészáros Ottó
Károly Ireneusz Fizika
Tanulmányi Verseny
Papp Szilvia, Paczolay András,
Reischl Barnabás, Dessewffy
Balázs, Márton Menyhért (10.
évf) az otthoni kísérleti munka II.
korcsoportjában 2. hely.
Reischl Barnabás (10. évf) a
feladatmegoldó forduló II. korcsoportjában 3. hely
Kiss Péter (12. évf) a III. korcsportban 3. hely. Tanáruk
Borbély Venczel
MEP (Modell Európai
Parlament)
Kupa Mihály és Paczolay András
képviseli Magyarországot 2013ban a MEP nemzetközi ülésén, és
további hat diák brüsszeli
jutalomutat nyert. Felkészítõjük
P. Andor Károly és Pintér Ádám
(1999-ben végzett diák)
MÓRICZ ZSIGMOND
GIMNÁZIUM
Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyek
(OKTV)
Mozgóképkultúra
és médiaismeret
Kézdi Klementina (11. évf) 15.
hely, Bárdos Bence (12. évf) 24.
hely. Tanáraik: Elszeszer Valéria,
Kerezsi Csaba
Francia nyelv
Havasi Eszter (12. évf) 20. hely.
Tanára dr. Cseriné Andirkó Éva
Középiskolások Angol
Nyelvi Versenye
Szombati József (10. évf) országos döntõben szerepel (folyamatban). Tanára Kosikné Kettõs
Mariann
Zipernowsky Angol Nyelvi
Verseny
Hegedüs Hajnalka (9. évf) 6.
hely. Tanára Rumli Antal
Cultura Nostra történelmi
verseny
Két csapat jutott a második fordulóba. Tanár Fellner Máté
Nemzeti Tankönyvkiadó
Országos Mûveltségi
Vetélkedõ
Két kilencedik évfolyamos csapat
jutott döntõbe, egyikük 4. országos legjobbként. A verseny folyamatban van. Tanár: Fellner Máté

Francia Nyelvi és
Országismereti Verseny
Havasi Eszter (12. évf) 10. hely.
Tanára dr. Cseriné Andirkó Éva
Curie Környezetvédelmi
Verseny
Majszin Virág, Németh Illés és
Rudas Tamás alkotta csapat 13.
hely. Tanáruk Keresztes Jusztina
PETZELT JÓZSEF
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
SZAKISKOLA
Országos Farsang Kupa
Hoglmayer Péter és Nebranek
Ferenc (13. évf) szakács tanulók
ezüst érem. Tanáruk Takács
Zoltán
SZENTENDREI
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
OKTV Alkalmazói Kategória
Tóth Ádám Aladdin (11. évf) 3.
hely

Hagymási Réka (8. évf) országos
7. hely. Tanár Földiné Koczor
Tünde
Greenpeace országos
rajzpályázat
Margaritisz Lili (6.évf) különdíj.
Konrád Eszter (9. évf) országos
6. hely. Jutalmát a Parlamentben
vehette át, és alkotását kiállították a Magyar Nemzeti
Galériában. A kiállítást Orbán
Viktor miniszterelnök nyitotta
meg.
Mûvészeti Triatlon
Kulin Eszter (10. évf), Konrád
Eszter (9. évf), Szappanos Ildikó
(10. évf) országos 4. hely.
Tanáraik: Kun Attiláné,
Körösmezei Varga Zsuzsanna,
Gergely Judit
Kutató Gyerekek
Tudományos Konferenciája
Tóth Lili (7. évf) országos 2. hely.
Tanára Szakács Erzsébet

Olimpiai Válogató Verseny
Sulyok András Attila (12. évf)
részt vehet a versenyen

Református Középiskolák
Természettudományos
Diákkonferenciája
Greff Márk (10. évf) földrajz 1.
hely. Tanára Gaálné Gerencsér
Hajnalka
Stomfai Máté (12. évf) biológia
1. hely. Tanára Kiss Székely
Zoltán
Tóth Lili (7. évf)
környezetvédelem 1. hely. Tanára
Szakács Erzsébet

Nemes Tihamér Országos
Programozó Verseny
Csesznák Tamás Levente (8. évf)
8. hely

Bókay Árpád Országos
Biológiaverseny
Török Emma (6. évf) 8. hely.
Tanára Dulai Teréz

Nemes Tihamér Országos
Alkalmazói Verseny
Zahora Noémi (9. évf) a 2. fordulóba jutott, Csesznák Tamás
Levente (8. évf) 39. hely,
Hagymási Réka (8. évf) a 2. fordulóba jutott

Fizika OKTV
Sulyok András Attila (12. évf) 11.
hely. Tanára Ferenczi Alpár

OKTV Programozás
Kategória
Tóth Ádám Aladin (11. évf) a 2.
fordulóba jutott, Sulyok András
Attila (12. évf) 19. hely

Neumann János Nemzetközi
Tehetségkutató Verseny
Sulyok András Attila, Vigyázó
András (12. évf) 4. hely, Tóth
Ádám Aladin (11. évf), Moravcsik
László (11. évf), Simon Lilla
Dorka (9. évf) 6. hely

II. Rákóczi Ferenc Latin
Fordító Verseny
Nemes Kata Dominika (8. évf)
országos 15. hely. Tanára
Gergely Judit
Jane Haining angol verseny
Szalai Lilla (8. évf) 1. hely,
Barton Patrik (8. évf) 3. hely.
Tanáruk Tóth Enikõ.

Iskolai Sratch Programozási
Csapatverseny
Díjazottak: Sulyok András Attila
és Vigyázó András (12. évf), Tóth
Ádám Aladin és Moravcsik László
(11. évf), Simon Lilla Dorka (9.
évf), Csesznák Tamás Levente és
Bozsóki Márk (8. évf). Tanáruk
Csesznákné Nagy Katalin

VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLA

Varga Tamás matematikaverseny

IV. Országos
Csembalóverseny

III. Bartók Béla
Zongoraverseny
Makay Annamária, Minya Flóra,
Szívós Rebeka dicséret.
Felkészítõk: Richter Annamária,
Forrai Judit, Gaál Natália

Gyõri Zsófia, Arleitner Flóra,
Páljános Anna ezüst minõsítés.
Tanári különdíj: Csizmadia
Angelika. Felkészítõk: Csizmadia
Angelika, Kovács Zsuzsanna
XII. Országos Gitárverseny
Gembela Gergely 2. hely.
Felkészítõ: Gulyás László
VII. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny
Páljános Anna 2. hely, Gáspár
Blanka döntõbe jutott.
Felkészítõk: Kovács Zsuzsanna,
Herczegh Mária
VII. Országos Maros Gábor
Ütõhangszeres Verseny
Kovács Miklós (kisdob és szóló
kategória) 2. hely, Klausz Ádám
(kisdob és szóló) dicséret. Tanári
különdíj: Bártfai Zoltán
IX. Országos Négykezes és
Kétzongorás Verseny
Makay Annamária – Józsa
Bojána 1. hely
Minya Flóra – Szívós Rebeka 1.
hely
Szívós Rebeka – Gaál Natália 1.
hely
Fodor Virág – Garamvölgyi
Dániel 2. hely
Karajz Noémi – Pálya Hanna
dicséret
Tanári különdíj: Forrai Judit, Gaál
Natália, Richter Annamária
„Adj teret a tehetségnek”
pályázat
Országosan 18 gyereket választottak ki, köztük Gembela
Gergelyt és Szívós Rebekát.
Felkészítõk: Gulyás László, Gaál
Natália.
CHÁZÁR ANDRÁS
TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNY BÁRCZI
GUSZTÁV TAGISKOLA
Fogyatékkal élõk II.
Országos Úszó Diákolimpiája
Tanáruk Benzsay Réka
Herke Vivien (25 m mell- és 50 m
gyorsúszás) 1. hely
Král Ferenc (50 m mell- és 50 m
gyorsúszás) 1. hely
Gacsal Vivien (50 m gyorsúszás)
1. hely
Taró Ivett (50 m gyorsúszás) 1.
hely
Siklósi Mira (50 m mellúszás) 1.
hely, (50 m gyorsúszás) 2. hely
Orsós Szilvia (50 m gyorsúszás)
2. hely
Szabó Sára (50 m mell- és 50 m
gyorsúszás) 2. hely
Aras Ozan (50 m mellúszás) 3.
hely
Lakatos Zsanett (50 m
gyorsúszás) 3. hely
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X-Faktor
meghallgatás
a Barlangban

Gyökerek
és szárnyak

Az RTL Klub következõ
X-Faktor címû mûsorába
keresik a tehetséges fiatalokat.
Június 5-én, kedden
14 órakor a Dunaparti
Mûvelõdési Ház barlangjában
a zsûri meghallgatást tart,
amelyre szeretettel várják a
megmérettetésre vállalkozó,
magukban tehetséget érzõ,
énekelni tudó fiatalokat.

30 ÉVES A SZIVÁRVÁNY
ÓVODA

E

bben a tanévben ünnepelte
a Szivárvány óvoda, a város
egyik legnagyobb befogadó
képességû tagóvodája fennállásának 30. évfordulóját. Május 3-án
ünnepséget szerveztek: a gyermekek munkáiból rajzkiállítást
rendeztek az „Én óvodám” címmel, fényképek segítségével

mi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a
nemzetét éltetõ hagyományokat
megismerje és megszeresse. A
programjukba a népi kultúra azon
elemeit építik be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Céljuk, hogy a
gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék
meg a népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a
mindennapok tevékenységeiben
és a jeles napok szokásrendsze-

az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél
teljesebb kibontakoztatását a
családi neveléssel együtt. Programjuk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a
gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni,
együttmûködni, magatartásformákat elsajátítani. A gyermekek
alapvetõ tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a népi
kultúra átadására, ápolására
épül.

rében történik. A mindennapok
népszokásõrzõ tevékenységeiben
a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötõdést erõsítik.
Az intézmény nevelési programja
hangsúlyozza a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai
légkört, amelyben a gyermekeket
egyéni képességeik szerint nevelik, fejlesztik. Fontosnak tartják a
gyermekek testi-lelki gondozását,

„A szivárvány színei, a békességet, a vidámságot, a harmóniát
juttatják eszünkbe, s úgy érezzük
ilyen „híd” köti össze a családot
az óvodánkkal. Ezt a sokszínûséget szeretnénk megvalósítani
pedagógiánkban, szimbolizálva
munkánkba vetett hitünket is” –
fogalmazták meg a Pedagógiai
Programjukban.

Orgonakoncert
Május 27-én, vasárnap
16.30-kor 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. Elõadók: Deák László
(orgona), Vass István (trombita), Bánfalvi Zoltán (hegedû),
Vincze Bernadett (szoprán),
Honinger László (tenor).

Kiállítás
Véber Zsuzsanna rajzai és
festményei – négy év munkája
– megtekinthetõek május 30-ig
a Nívó Nyelv- és Rajziskolában
(Kucsera u. 7., 301-237).
A 16 éves, Móricz gimnáziumba járó diák tanára Orbán
Katalin.

Szent Iván éj
a Kõhegyi
Turistaháznál
Szeretettel vár mindenkit –
családokat, barátokat –
a Tesz (Társaság az Élhetõ
Szentendréért) június 23-án,
szombaton 18 órakor a
Kõhegyi Turistaháznál a Szent
Iván éji mulatságra. Lesz
vörösboros pörkölt, este
tûzugrás. A menedékházban
üdítõ, sör, bor kapható, és
aludni is lehet (2800 Ft/fõ/éj).
Az érdeklõdõk jelentkezését
május 27-ig várják a szervezõk
aflpzslt@gmail.com címre.
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idézték fel az elmúlt három
évtized munkáját, az óvónõk a
Maci és Tulipán csoportos gyermekek közremûködésével elõadták a Mátyás király Gömörben
címû mesejátékot. Az óvoda
udvarán feldíszítették a fákat,
köszöntötték a 30 éve az
óvodában dolgozó Kovács Mártát,
verset mondtak a szivárványról,
megvendégelték a régi kollégákat.
„A legtöbb amit gyermekeinknek
adhatunk: a gyökerek és szárnyak” (Goethe)
Az óvoda pedagógiai programjának két fõ feladata a környezeti
nevelés és a néphagyomány
éltetése és ápolása. 2010 szeptemberétõl pedagógiai innovációként a kompetencia alapú
nevelési programcsomag kapcsolódott hozzá.
A néphagyományõrzõ nevelés
sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván a pedagógustól. Fel
kell ismerni azt, hogy a nevelésben helye van az elõdeink szelle-
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Török Balázs alpolgármester, és
Zakar Ágnes, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke adták
át.

fotók  MISER ISTVÁN

Városi Gyermeknap – 2012

Május 18-án a Polgármesteri
Hivatal dísztermében került sor
ötödik alkalommal a város diákpolgármesterének megválasztására. A jelöltek bemutatkozását,
programjukat és a jelenlévõk által
feltett kérdésekre adott válaszokat az iskolák küldöttei, dr.
Török Balázs alpolgármester, dr.
Dukai Miklós, a Jogi Bizottság
elnöke, Kupa Mihály, a városi
diákönkormányzat elnökhelyettese hallgatták meg, majd a szavazás következett. A dr. Molnár
Ildikó címzetes fõjegyzõ asszony
által vezetett választási bizottság
a szavazatok összeszámlálása
után megállapította, hogy 2012ben a város diákpolgármestere
Murányi Levente, az Izbégi Általános Iskola, diák alpolgármestere pedig Csizmadi Donát
Csobád, a Szent András Általános
Iskola tanulója lett.

A gyermeknapi rajzpályázatra
közel 150 alkotás érkezett ebben
az évben, melynek témája „Szentendre szerb gyökerei” volt. A
zsûri, melynek tagjai Páljános
Ervin, Pistyur Imre és Regõs István voltak, hatvan alkotást választott ki, amelyekbõl a polgármesteri galérián nyílt kiállítás.
A megnyitón részt vett Dejan
Šahovic, Szerbia Köztársaság
budapesti nagykövete is.

A legjobb alkotásoknak járó díjakat Dejan Šahovic nagykövet, dr.

Angol továbbképzés az Izbégi
Általános Iskolában
Az Izbégi Általános Iskola idén is megrendezte angol
továbbképzését a kistérségi iskolák számára. A
program elsõ felében vendégül láttuk Ferencz Ádámot az MM Publications Kiadó képviseletében,
valamint Szacsúriné Hogya Klárát a Szolnoki Fiumei
Úti Általános Iskola angolszakos tanárnõjét, akik
megismertették a kiadó Smart Junior és Get To The
Top kiadványait az érdeklõdõkkel.
A vendégek bemutatták a tankönyvek használatát
és azt, hogy azok hogyan felelnek meg az új NAT
követelményeinek. Érdekesség volt, milyen új
lehetõségeket rejt az interaktív tábla, valamint az
információs technológiák használata az angol
tanórákon. Az iskolák folyamatos fejlõdése, korszerûsítése során egyre több alkalom nyílik a modern
eszközök használatára, melyek nemcsak kitûnõ
motiváló eszközként funkcionálnak a tanulók
számára, hanem fejlesztik a kommunikatív kompetenciát és elõsegítik az autonóm nyelvtanulóvá
válást a már jól bevált, hagyományos eszközök,
tankönyvek mellett.
A továbbképzés második felében lehetõségünk nyílt
megismerkedni a brit oktatási rendszerrel: Rábai
Marianna kolléganõm a Comenius program során
Angliában, Bournemouthban töltött egy hónapot.
Színvonalas és látványos beszámolója során összehasonlítottuk a magyar és a brit oktatási rendszert.
Sokan elõnynek tekintik, hogy a szigetországban

Murányi Levente az új diákpolgármester megválasztása után
köszöntötte a kiállításon megjelenteket, és gratulált minden
pályázónak a nagyszerû munkához.
A gyermeknapi rendezvények –
idén az Izbégi Általános Iskola
szervezésében – szombaton a
Czóbel parkban folytatódtak.

modernebb, korszerûbb eszközök állnak a kollégák
rendelkezésére, a klasszikus „krétás táblák” helyett
minden teremben interaktív táblát használnak.
Ugyan az elõbbiekben már említettem az eszköz
elõnyeit, de mint mindennek, ennek a túlzott
használatának is megvan a maga hátránya: a
gyerekek az egész napot sötétben töltik. Lehúzott
redõnyökkel napfény nélkül. Így a tankönyvek háttérbe szorulnak, a gyerekek szinte nem is használják
õket, sõt még füzeteket sem. Igaz, az õ iskolatáskájuk sokkal könnyebb, mint a magyar gyerekeké, hiszen az értesítõ füzeten és az uzsonnás
táskán kívül mást nem cipelnek magukkal. Mivel
nem visznek haza semmilyen feladatot, a szülõknek
kevésbé van tudomásuk arról, hogy gyermekeik hol
tartanak a tananyag elsajátításában. Lexikális tudásuk is kisebb, mint a mi gyermekeinké, hisz alapvetõen más a követelményrendszer, mint idehaza.
Az elõadás végén a kollégákkal megegyeztünk
abban, hogy bár szükséges haladni a korral és
bizonyos mértékben a modern eszközök használata
elõsegíti munkánkat, összességében nem bánjuk,
hogy az interaktív tábla mellett még mindig ott
„éktelenkedik” a krétás tábla a falon. Büszkék
vagyunk tanulóink teljesítményére, nyelvi tudására.
Azonban kíváncsi lennék: hogyan értékelné a mi
oktatási rendszerünket, tanulóink tudását egy brit
kolléga. Talán a következõ tanévben, mikor újra
továbbképzést szervezünk, erre a kérdésre is választ
kapunk!?
SZELEI ALEXANDRA

Tokaji Írótábor
Augusztus 15-16-17-én
Eltiltva és elfelejtve –
A hallgatás és az elhallgattatás évei a magyar irodalomban címmel rendezik meg
a 40. Tokaji Írótábort.
Az irodalom és a politikai
hatalom viszonya a XX.
században végzetesen
befolyásolta az alkotói
sorsokat, irodalmi pályákat,
a frissen formálódó és a már
lezárt életmûvek helyzetét.
A 40. Tokaji Írótábor azért
idézi meg azokat a történelmi
pillanatokat, amikor a diktatúra a megtorlás, a tiltás, a
korlátozás rendszerét létrehozta, hogy az ízlésbeli és ideológiai eszmecserét akadályozó
gyanakvás és megosztottság ne
élhesse túl korát, s hogy felhívja a figyelmet a jelen kétarcúságára, egyszersmind ösztönözze egy elõítéletekkel teli,
értékzavaros korszak örökségének felmérését és felszámolását. A hagyományok
szerint a Tokaji Esték sorozatban alkotómûhelyek, folyóiratok bemutatkozása, felolvasó
est és minõségi tokaji kóstolás
várja a résztvevõket. További
információ: www.tokajiirotabor.hu, 06-46-359-923,
06-20-453-4890.

Állatvédõ tábor 10–16
éves fiataloknak
Program: állatvédelmi oktatás
(elmélet és gyakorlat), szellemi
vetélkedõk, kutyasétáltatás a
környezõ mezõkön, patakparton, kutyatréning (oktatás,
játék), heti egy kirándulás egy
másik állatmenhelyre, heti egy
alkalommal lovaglással egybekötött kirándulás állatfarmra, kézmûvesség (oktatás,
gyakorlás).
Részvételi díj 8000 Ft/fõ/hét.
Helyszín: Árvácska Állatmenhely (Szentendre, Izbég). Heti
turnusok: június 18–23., június
25–30., július 16–20., július
23–28., naponta 9–12.30
között. További info:
www.arvacska.hu/rendezvények baloldali.
Jelentkezni lehet: Horváth Ria,
állatvédelmi felelõs, horvatria@gmail.com, 06-20-2200223.
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KULTÚRA
ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

LUXUSBORDÉLY FOGYATÉKOSOKNAK

Május 25. péntek 18 óra
ROKONAINK-E A SUMEROK?
Záhonyi András mérnök elõadása
Június 1. péntek 18 óra
A NYELV MEGTARTÓ EREJE
Trunki Péter csángó tanár elõadása

Ki védi az autósok
érdekeit?
Kovács Kázmér, a Magyar
Autóklub Jogi Bizottságának
elnöke, a Magyar Ügyvédi
Kamara elnökhelyettese lesz a
TESZ (Társaság az Élhetõ
Szentendréért Egyesület)
vendége május 31-én,
csütörtökön 18.30-kor a
Szamos Marcipán
Cukrászdában (Dumtsa Jenõ u.
12.). Részvételi szándékot az
info@tesz2000.hu e-mail
címen lehet jelezni.

Kiállítás Leányfalun
Mátai Attila esztergomi kiállítása után az ún. „dobozos
képeivel” Leányfalun
mutatkozik be, azon a
településen, ahol él. Az AbaNovák Galériában (LeányfaluHáz, Móricz Zs. út 124.) május
26-án, szombaton 17 órakor
nyíló kiállítását Müller Péter
József Attila-díjas író nyitja
meg. A kiállítás megtekinthetõ
június 23-ig.

Szentendre Szalon
A Szentendre Szalon
következõ rendezvényén
Kállay Péter tart elõadást
Polgármester voltam
Szentendrén címmel május
31-én, csütörtökön 18 órakor
a Pest megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.) Szántó
Piroska-termében. Az est háziasszonya szalonteával várja a
vendégeket.
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DMH táborok

A Dunaparti Mûvelõdési Ház
(Dunakorzó 11/A) nyári táboraiba
szeretettel várja a gyerekeket!
Balett tábor I. – június 18–22.
Balett tábor II. – június 25–29.
Rajz tábor – június 18–22-ig, az
udvari teremben

P’Art Mozi 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
május 28., 29., június 7., 27.

Jóizû versengés – sajtos nokedli a gyõztes
Bütykölde maraton: Július 2–6ig, minden nap 9–12 óráig várjuk
az érdeklõdõket, minden
korosztályból.
Program:
Hétfõ: Gyöngyékszer
és zsugorka készítés
Kedd: Agyagozás, terméskép
készítés
Szerda: Zöldség és dugó figurák, valamint fûfej készítése
Csütörtök: 3 dimenziós képeslap
készítése, üvegfestés
Péntek: Marcipánfigura-készítés
és -sütés
A részvétel ingyenes! Az
eszközök, anyagok sajnos csak
korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, ezért kérjük a
szülõket, nézzenek körül otthon,
biztosan találnak egy-két apróságot az alapanyagokhoz: üveg,
gyöngy, parafadugó, papír, termények.)

Elõzetes a DMH nyári
programjaiból:
Június 30-án Városismereti
verseny lesz Szentendrén,
melynek egyik állomása a
Dunaparti Mûvelõdési Ház.
Augusztus 20-27-ig Táncos workshop-ot rendeznek a DMH-ban,
részletek lapunk júniusi
számában.
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A házi tejtermékek népszerûsítésének jegyében hirdetett kistérségi
receptversenyt a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása. Az akció a DPÖTKT „Életrevaló” programsorozatának része, s elsõ állomásaként idén januárban háromnapos
sajtkészítõ tanfolyamra iskoláztak be több fiatalt, hogy háztartási
ismereteiket e hasznos tevékenységgel gazdagíthassák. A megszerzett
tudást áprilisban õk maguk adták tovább újabb érdeklõdõknek, így
egyre többen ismerik a házi tej feldolgozásának titkait a Dunakanyarban. A receptversenyre jobbnál jobb sajt-joghurt-orda-túró alapanyagú
receptek érkeztek a környékrõl, melyek legjobbjait a társulás szép kiállítású füzetkében jelentette meg. Az „Ahogy mi készítjük” címû kiadvány a sajtkészítés rejtelmeibe is betekintést enged.

fotó  SZÉLES NÓRA

Június 8. péntek 18 óra
BOSZNIAI PIRAMISOK
Szakács Gábor kutató elõadása

Az Életrevalók után, ismét egy kacagtató tragikomédia az emberi kiszolgáltatottságról, a
fogyatékkal élõk mindennapos létharcáról, jön a belga vígjáték, a Hasta la Vista!
Három huszonéves fiatal története ez, amely laza humorral beszél azokról az éles
helyzetekrõl, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdeniük.
Legnagyobb problémájuk mégsem az, hogyan oldják meg azokat a napi problémákat, amely
nekünk normál testi adottságaink miatt természetesnek tûnnek, hanem egy olyan, az
élethez szorosan hozzá tartozó kérdés, mint
a szex.
Lars, Józef és Philip huszonéves fiatalok,
akik régóta tervezgetik, hogy családjuk óvó
védõ hálóját levetve magukról egy frappáns
terv alapján Spanyolországba szöknek, ahol
majd egy elõre kiválasztott, kifejezetten
fogyatékosok számára mûködtetett luxusbordélyban elveszítik szüzességüket.
Ez a kaland rengeteg humor forrása lesz
számukra és számunkra egyaránt. Értékes, szép arányokkal dolgozó történet részeseivé
válunk, miközben közelebb kerül hozzánk egy olyan világ, amelybe csak ritkán pillanthatunk
bele.
A színészi alakítások egytõl egyig tökéletesek és a dolog érdekessége, hogy a szerepeket
nagyon is egészséges fiatalok játsszák el olyan hitelességgel, amelynek kapcsán mi is
átéljük mulattató módon megformált, de nagyon is valóságos lelki szenvedéseiket. Gratula
a Hasta La vista alkotóinak!
(K. I.)

A legjobb recept díját és a közönségdíjat is Kiss Andorné nyerte el (a képen piros
blézerben, középen)

Május 14-én a receptverseny eredményhirdetésének az Aranysárkány
Étterem hangulatos helyisége adott otthont, ahol a gyõztes pályamunka is terítékre került. A közönségdíjat és a szakmai zsûri által legjobbnak ítélt recept díját egyaránt Kiss Andorné kapta meg Tahitótfaluról.
Pályamûve, a „Sajtos, hagymás galuskavariáció a magam módján” jól
illeszkedik a programsorozatba, mert valódi életrevaló recept. Készítõje
elárulta, hogy háziasszonyi leleményességének köszönhetõ a recept, az
éppen otthon talált alapanyagokból alkotta az egyszerû, ám annál ízesebb ételt. A további díjazottak: legjobb recept: Bakai Andrea, különdíjasok: Zoltai Józsefné, Balog Tünde, Földesné Rudolf Brigitta. A díjakat
SZ. N.
a kistérség étterem- és panziótulajdonosai ajánlották fel.
A házi tejtermékekbõl készült finomságok receptjeit a DPÖTKT honlapján olvashatják:
http://www.dptkt.hu/kistersegi_informaciok/receptverseny

KULTÚRA

P'ART MOZI
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

IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ (93’)
(12)
18.40 EGYÜTT AZ ÉG ALATT (88’) (16)
20.15 HASTA LA VISTA ! (108’) (16)

 május 30. szerda
17.30 AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (160’) (12)
20.30 EGYÜTT AZ ÉG ALATT (88’) (16)

 május 31. csütörtök

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

 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)

17.00 NÉMAFILM (70’) (6)
18.15 KELETI NYUGALOM – MARIGOLD
HOTEL (124’) (12)
20.20 AZ AJTÓ (98’) (12)

 június 1. péntek
17.00 NYÍRÕ (52’)-portréfilm (kn)
VIRRADAT (58’) portréfilm Szabó
Dezsõrõl (kn)
18.50 KELETI NYUGALOM – MARIGOLD
HOTEL (124’) (12)
21.00 COSMOPOLIS (kb.110’ ) (16)

 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)

 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)

 május 29. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… Török Katalin
várostörténeti sorozata
17.00 HITVALLÓK ÉS ÜGYNÖKÖK – AZ

 június 2. szombat
17.00 AZ AJTÓ (98’) (12)
19.00 MOCSOKVÁROS UTCÁIN (100’)
(16)
20.45 COSMOPOLIS (kb. 110’ ) (16)

 június 3. vasárnap
15.30 ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC
(91’) kn.
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.15 KELETI NYUGALOM – MARIGOLD
HOTEL (124’) (12)
20.20 MENEDÉK (88’) (16)

 június 4. hétfõ
17.00 FUTRINKA UTCA (70’) kn.
18.15 KELETI NYUGALOM - MARIGOLD
HOTEL (124’) (12)
20.15 MOCSOKVÁROS UTCÁIN (100’)
(16)

 június 5. kedd
17.00 VAD MAGYARORSZÁG (52’) (kn)
VIDRASORS (25’) (kn)
18.20 KELETI NYUGALOM - MARIGOLD
HOTEL (124’) (12)
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APRÓK
ADÁSVÉTEL
Babakocsi eladó 18 ezer Ft-ért. Tel.
06-70-548-5519.
Mûanyag szennyvízaknák eladók. Tel.
06-20-935-3594, www.bvkft.hu.
4 személyes rekamié (vörös
aranyszínû) + 2 fotel olcsón eladó.
Tel. 06-20-952-7740.
Világosbarna szekrénysor olcsón
eladó. Tel. 06-20-952-7740.
Felújítandó antik bútor eladó. Tel. 0670-334-4334.

ÁLLÁS
Nyári munkára diákot keresünk. Tel.
(26) 311-175, 06-20-591-4941.
Szentendrei pizzéria-étterembe agilis
konyhai dolgozót keresünk (lehet
nyugdíjas hölgy is). Tel. 06-20-3115389.

ÁLLÁST KERES
Gimnazista lány szívesen vigyáz és
foglalkozik gyerekekkel hétvégenként
és a nyári szünetben, Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-627-4018.
Teljes körû háztartási munkákat+gyermekfelügyeletet vállalok.
Fiatal, tapasztalattal rendelkezõ hölgy.
Tel. 06-30-328-0211.
Megbízható tanítónõ gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-70-561-4296.
56 éves megbízható hölgy
Szentendrén takarítást vállal. Tel. 0620-914-2713.

EGÉSZSÉG
Körömgomba gyógypedikûr kezelése 8
nap alatt. Bejelentkezés: (26) 300419, üzenet.
Öngyógyító jóga tábor Torockón
augusztus 5-12. között. Fakultatív tanfolyamok: mandalafestõ, meditációs.
Tel. 06-70-604-4882,
mmibolya@gmail.com.
Arcdiagnosztikai tanfolyam június 2-án
és 3-án a Harmónia Élet Mûhelyben.
Jelentkezés: 06-30-600-1487, 06-70604-4882,
www.eletproblemaknelkul.hu.

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

KIADÓ LAKÁS
Szentendre belvárosában, a Dunakorzón 120 nm-es újépítésû lakás
kiadó. Tel. 06-30-940-2652.

Szentendrén Bogdányi utcában
Júliustól 70 nm-es helyiség lakásnak/irodának/rendelõnek kiadó.
70 ezer Ft+rezsiért. Tel. 06-20665-3685.

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

LAKÁS, INGATLAN

Kiadó családi ház Szentendrén,
Pismányban, 3 szoba- konyha, nappali, 2 fürdõszoba, garázs, május 1.jétõl. Rendezett kerttel. Tel. 06 (26)
328-413, 06-70-340-7102.
Bérleményeket keresek 40 ezer
Ft/hó és 300 ezer Ft/hó között.
Ház, lakás, nyaraló lehetséges.
Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun külön bejáratú lakrész
õszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.
keretbe
Pismány aljában 50 nm-espanorámás, fiatalos lakás 40+15 nmes teraszokkal, beépített konyhával,
hosszú távra kiadó (kocsibeállás a
kertben). 75 ezer Ft/hó+2 havi kaució
(hûtõ+mosógép van). Tel. 06-20-3623626.
Kiadó Szentendrén, a Füzesparkban, 2
szobás, konvektoros lakás június 15tõl. 45 ezer Ft+rezsi/hó+1 havi kaució. Tel. 06-20-236-4926, 06-20-2364993.
Szentendre, Görög utca 4. szám alatt
lévõ tetõtéri 130 nm-es lakás/iroda
kiadó. Tel. 06-20-927-0766.
Bükkös-patak közelében különálló
épület júliustól kiadó. Tel. 06-20-9393940.
Most felújított két szobás, gázfûtéses
téglalakás a Hév közelében, hosszú
távra kiadó 60 ezer Ft+járulék. Tel.
06-20-239-1299.
Garzonlakás kiadó családi házban. Tel.
06-30-854-2277.

Szentendrén, Pismányban jó
helyen, régi kúria rossz állapotban, 500 nöl-es, hatalmas
telekkel, 40 millió Ft irányáron
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Tulajdonostól eladó napfényes, 2
szobás, 57nm-es, I. emeleti lakás,
nagy terasszal, tárolóval csúsztatott
zsalus technológiával készült házban.
Tel. 06-70-604-4882.
Sürgõsen eladó Szentendrén, hangulatos környezetben, 5 lakásos társasházban fölszinti, 3 szobás, teraszos
lakás. Alatta garázs és tároló helyiségek (össz: 112 nm). ABC, gyógyszertár, buszmegálló 1 percre. Ára: 20,5
millió Ft. Tel. 06-30-288-6162.
Kondor Béla utcában, I. emeleti 59
nm-es hõmennyiségmérõs lakás kiadóeladó. Tel. 06-20-317-8626.
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
III. emeleti lakás körpanorámával,
beépített konyhával, hõmennyiségmérõvel, tulajdonostól 10 millió Ft-ért
eladó: Tel. 06-20-314-9080.
Szentendrén, Boldogtanyán
üdülõövezetben 200 nöl-es telken 72
nm-es alapterületû +tetõtér, szerkezet kész családi ház eladó tulajdonosától. Ár: 16,5 millió Ft. Tel. 06-30560-3567.
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
III. emeleti lakás, körpanorámával,
beépített konyhával, hõmennyiségmérõvel, tulajdonostól 10 millió Ft-ért
eladó: Tel. 06-20-314-9080.
240 nm-es ház megosztva is eladó.
Tel. 06-30-949-6456.

1,5 szobás, bútorozott I. emeleti lakás
kiadó téglaházban. Tel. 06-30-6512612.

Szentendrén 2011-ben épült 100
nm-es családi ház, kulcsrakész

Szentendrén a Hév-végállomáshoz
közel egyszobás lakás kiadó (egyedi
mérõkkel). Tel. 06-30-560-3567.

Szentendre belvárosában 35 nm-es
önálló, belsõ kertrõl nyíló, egy szoba
összkomfortos lakás, gázfûtéssel,
olcsó rezsivel, bútorozatlanul 45 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-20-9676870.
Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.

állapotban eladó 34,5 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-354-9025.
Eladó- kiadó lakásokat, házakat,
telket keresünk. www.ingatlanma.eu, 06-30-876-7934.
Szigetmonostoron sürgõsen eladó
269 nöl-es építési telek. Tel. 0620-214-8626.
Pismányban, arborétumszerû
gyönyörû kertben 65 nm-es,
teraszos, szép kis ház olcsón, 24
millió Ft-ért eladó. Megéri! Tel 0630-299-0376.

Mi segítünk Önnek:
• 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

email: nivoiskola@freemail.hu • www.nivonyelviskola.hu
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Leányfalun 300 nöl-es õsfás
telken, 85 nm-es alapterületû és
60 nm-es tetõtérrel, villajellegû
ház 26 millió Ft-ért eladó.
Kétgenerációs! Tel. 06-30-2990376.

OKTATÁS
Angol nyári intenzív tanfolyamok. Tel.
06-70-527-3879,
cserip72@gmail.com.
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 06-30-4348674.
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák a
Hév-végállomásnál, otthonos, oldott
környezetben vagy az Ön otthonában.
Nyelvvizsgára való felkészítés (Telc,
Euro, Bme, Cambridge stb.), üzleti
angol, fordítás. Angliában diplomázott,
tapasztalt, dinamikus, de türelmes
tanárral. Tel. 06-70-527-3879,
cserip72@gmail.com.
Olasz nyelvoktatás! Tel. 06-20-4526613.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Szeretne külföldön dolgozni?

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

Lakások, garzon és másfél
szobásak, 5,5 és 7,5 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel. 0630-299-0376.

Családi házak tervezése, kivitelezése,
mûszaki ellenõrzés, felelõs mûvezetés.
Czakó György okleveles építõ mérnõk.
Tel. 06-20-221-1612.

Garázs kiadó. Tel. 06-20-242-8486.

Garázs kiadó Szentendrén Attila u. 3.
szám alatt, Hévhez közel. Tel. 06-30846-7655.

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

SZOLGÁLTATÁS

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30830-8812.

30 nm-es lakás bérbe kiadó. Tel. (26)
318-248.

Szigetmonostor központjában
eladó 80 nm-es, felújításra
szoruló, régi építésû, óriási
telekkel rendelkezõ családi ház,
nagyon kedvezõ áron. Irányár: 15
millió Ft. Tel. 06-20-214-8626.

és biztonságtechnikai rendszerek
szerelése lakásokba is.
Szabványossági felülvizsgálat, stb.
Korrekt árak. Tel. 06-30-962-2629.
VÍZSZIGETELÉS: vizes-salétromos házak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése garanciával. Tel. 06-20-942-4954.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel. (26)
788-367, 30-950-4187, Mezei
Sándor.

TÁRSKERESÕ
DUNAKANYAR- FÉNYKÉPES
TÁRSKERESÕ!
www.újrakezdés.hu, 06-20-8232025.

ÜDÜLÉS
Balatonfüreden, zsákutcában lévõ,
kétszintes családi ház kerttel, külön
bejárattal, akár egyben is kiadó. A
strand 10 perc sétával az utca végén.
Tel. 06-30-959-1670.
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
Vasúti villasor 3. szám alatt lévõ 40
nm-es helyiség, üzletnek, lakásnak
kiadó. Tel. 06-30-949-5581.
Szentendre, Görög utca 4. szám alatt
lévõ 100 nm-es pince/üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-927-0766.
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. 0620-952-7740.

Kertápolás, zöldhulladék elszállítással,
gépi permetezés, örökzöldeket,
gyümölcsfákat, szúnyog, kullancsirtás.
Tel. 06-30-238-4255.
Számítógép-javítás, felújítás, adatmentés, vírusirtás, szaktanácsadás.
Tel. 06-20-954-1410,
szoftart@gmail.com.
Bádogos-, tetõfedõ-, szigetelõ-,
ácsmunkát vállalok. ,,Megbízhatatlan”.
Tel. 06-70-578-1468.
Lakástól az irodaházig minden, ami
villanyszerelés. Templomi padfûtés,
szerviz, érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ

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

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

HIRDETÉS

Közhasznúsági jelentés a 2011-es évrõl
A SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma a 2011-es
évi közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi meg:
1./ A Pest Megyei Bíróság a SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítványt a
13.Pk.60.095/2007/9 számú végzés szerint, az alapítvány tevékenysége alapján
közhasznú szervezetnek minõsítette.
Számviteli beszámoló ezer Ft-ban
A. Befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök
IV.Pénzeszközök
Eszközök összesen:
D. Saját tõke
I:Induló tõke
II. Tõkeváltozás
V. Tárgyévi eredmény
F. Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen:

2011. év

e Ft
209

209
1
1
210
109
80
128
- 99
101
101
210

Eredménykimutatás
A. Összes bevétel
Közhasznú mûködésre kapott támogatás

0
0

B. Összes költség
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
29
Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

279

Tárgyévi pénzügyi eredmény
Nem pénzbeli realizált eredmény

- 209
- 70

Tárgyévi eredmény

- 99
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SPORT

A Kossuth SE küzdelme az egészségért
és elfogadásért
A 2011. június 1-jén indult projektben együttmûködõ tanintézmények között szerepel a
Barcsay Jenõ Általános Iskola, a Templomdombi Általános Iskola, a Szentendrei
Református Gimnázium, a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény, a
Szentendrei Református Óvoda, valamint a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola
Budapestrõl. Az egyesület április 25-én a záró rendezvényen tartott, ahol az egyesület
elnöke, Tóth István értékelte az elvégzett nagyszerû munkát. A záró rendezvényen jelen lévõ dr. Török Balázs
alpolgármester is hangsúlyozta köszöntõjében, hogy nagy szükség van
az ilyen irányú törekvésekre, és örömmel tapasztalják a HKLSE ambícióit és
kiváló munkáját.
Az elmúlt 10 hónapban úszó-, egészséges táplálkozás- és egészségtudatos életmód szakkörökön lehetõségük volt a résztvevõ diákoknak,
Fotó: Dombos János
hogy javítsanak fizikai adottságaikon,
életstílusukon. Az óvodások közül a 20 leginkább rászoruló gyermek ún. szenzomotoros
tréningen vett részt, mely segíti mozgáskészségüket, valamint késõbbi iskolai
beilleszkedésüket. Mindezek mellett 250 gyermek számára lehetõséget biztosítottak
térítésmentes táborozásra.
Az elnök kifejtette, hogy a program megvalósításakor az egyesület közvetlen célja az
volt, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, hosszú távú célja, hogy az általuk
foglalkoztatott fiatalokból testileg és szellemileg egészséges felnõtt váljon.
Munkájukat tovább folytatják, melyrõl az érintettek a www.kossuthse.hu honlapon
tájékozódhatnak.

Atlétika
Május 18-án a Dunakanyar SE Kõzúzó utcai sportpályáján rendezték meg a szentendrei körzet iskolái
7-8. osztályos korcsoportjának atlétika versenyét.
Öttusa (100 m, távol, kislabda, súlylökés, 800 m)
csapat, egyéni és ügyességi, valamint futószámok
szerepeltek mûsoron. A kiváló idõben családias
hangulatú verseny zajlott. A résztvevõk a Barcsay
iskola és a II. Rákóczi iskola fiú csapatai, valamint
Budakalász leány és fiú csapata voltak. A versenyt
Fazekas Andrea testnevelõ tanár szervezte a résztvevõ iskolák testnevelõinek közremûködésével.

Kézilabda
Május 19.: Szentendrei KC – Alba Regia 38-30 (2513) NB I./B. férfi kézilabda mérkõzés. A hazai sárga
mezesek már az elsõ félidõben tetemes elõnyt
szereztek, így a második játékrészben már csak az
volt kérdés, mennyi lesz a végén a különbség. Az
SZKC magabiztos, nyolcgólos gyõzelemmel zárta a
bajnokságot a 7. helyen, pontosan a mezõny
közepén.
*
Május 20. Szentendrei NKE - Siófok Galerius II. 4436 (26-17). NB.I./B. nõi kézilabda mérkõzés. Ezzel
az eredménnyel a tabella végén helyet cserélt a két
csapat, a sárga mezes szentendrei lányok így tíz
pontjukkal a tizenegyedikek lettek.

Munkavállalásra is alkalmas 3 nyelvû oklevelet adó
MASSZÕRTANFOLYAM INDUL
Szentendrén június 14-én, Budapesten (XI. ker.) június 2-án (hétvégenként)
Ára 45 000 Ft – részletfizetés és egyéb kedvezmények
Érdeklõdni:

06-30-30-21-487

40 éves a leányfalui strand

Az idei év fontos mérföldkõ a leányfalui fürdõ életében: most ünneplik
a strand megnyitásának 40. évfordulóját. 1972. április 30-án a helyi és
a szentendrei településvezetõk jelenlétében avatták fel a térség legismertebb fürdõhelyét.
Az eseményhez kapcsolódóan május utolsó hétvégéjén (a falunapi renCSONTOS GÁBOR
dezvényekhez is idõzítve) színes programokkal és egy kisebb ünnepség
keretében látják vendégül az elmúlt negyven évben a fürdõ mûködéséért sokat tett személyeket. A jubileum keretében a strand építésének mozzanatait bemutató és leányfalui fürdõkultúrát népszerûsítõ
fotókiállítást szerveznek a strand aulájába.
A termálfürdõ vezetése kedveskedni szeretne az
idén 40. évüket betöltõ vendégeinknek is. A
Leányfaluról vagy a szentendrei kistérség egyéb
Nyári vízi kalandtelepüléseirõl érkezõ lakosok, akik ebben az évben
sport táborok
töltik be a 40. életévüket, egy alkalommal ingyenesen mehetnek a fürdõbe.
Ha a nyári szünetedet szeretnéd
vízparton, sportolással, jó
Aktuális információk a www.leanyfurdo.hu hontársaságban tölteni, akkor
lapon olvashatók.
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!

GERLAI
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DUNAI VÁNDORTÚRA
GYEREKEKNEK, CSALÁDOKNAK, BARÁTI TÁRSASÁGOKNAK
Vízi vándortúra, napi 25 - 35 km evezéssel,
könnyen teljesíthetõ, sok fürdéssel, csorgással, napozással, 4 személyes
túrakenukkal Gyõr-Gõnyû-Komárom-Esztergom-Visegrád-Dunabogdány-Szentendre.
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
06-30-353-3315, 06-30-448-9015 számon lehet
Góliát Diák és Szabadidõ Sport Egyesület,
www.goliategyesulet.hu, goliatdse@freemail.hu
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