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Kudlik Júlia

Közéleti és kulturális lap | Alapítva 1899-ben | Újraalapítva 1987-ben | ujsag@szevi.hu | +36 26 505 120

15. oldal

Orgoványi Anikó

18. oldal

Molnár Bertalan

14. oldal

Gyermán Júlia

Majális a Postás-strandon

16. oldal

Ha az előrejelzések nem csalnak, május elsején verőfényes kora
nyári időben tölthetjük együtt a napot Szentendrén. Szeretettel
hívok minden családot a városi majálisra, ahol a színes programkavalkádban minden korosztályra élmények sora vár! –
invitálja Dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere a szentendreieket a Postás-strandra.
Programok a 13. oldalon

Újra Dumtsa Korzó!

Májustól hétvégente újra megtelik vidám korzózókkal a Belváros megszépült sétálóutcája, a Dumtsa Jenő utca. Május 3-án
ugyanis kezdetét veszi az idei Dumtsa Korzó – hivatalos nevén
Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztiválsorozat.
17. oldal

Aki mindenkinél és mindennél
fontosabb számunkra

„Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi testbe
öltözött napfény! Te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól
nem félő, erős gyöngeség!” – Gárdonyi Géza megható és örök
érvényű soraival köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel a
szentendrei édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat!
Dr. Dietz Ferenc polgármester
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104 MentőK (26) 310 424, (26) 319 941

105 tűzoltóSág
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018

107 RenDőRSég (26) 310 233

Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

VízMű (26) 310 796
elMű 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
Hódiszpécser: 20-320-72-16

PolgáRőRSég
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

oRVoSI ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

gyógySzeRtáRI ügyelet
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár /Hév-nél/
Dózsa Gy. u. 1. Tel:500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354

Május 1-jén a Pismány Gyógyszertár 8-13-ig nyitva,
utána ügyeletes csütörtök reggel 8 óráig.
Május 20-án Pünkösd hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár
8-13-ig nyitva, utána ügyeletes kedd reggel 8 óráig.
A többi gyógyszertár mindkét ünnepen zárva.

Szombat-vasárnapi ügyelet

május 4-5. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
május 11-12. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
május 18-19. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
május 25-26. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

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 állAtVéDő egyeSület
06 20 571 6502
gyePMeSteR 06 20 931 6948

SzentenDReI KözteMető tel/fax: (26) 310 442

Dr. Király Dénesné

Díszokleveles pedagógusaink

Dr. Solymos Rezsőné

Április közepén nagy örömmel köszöntöttem városunk két gyémánt díszokleveles tanárát – mondta el lapunknak dr. Dietz Ferenc. Megható volt hallgatni, ahogy dr. Király
Dénesné csillogó szemmel és nevetve mesélt a Bárczy Gusztáv Általános Iskolában
eltöltött szép éveiről, diákjairól. Hasonló élményben volt részem, amikor dr. Solymos
Rezsőnét köszöntöttem, aki a sok évtizedes tanítás után nagy szeretettel emlékezett
vissza a régi izbégi és lakótelepi diákjaira, valamint kollégáira.
Felhívás javaslattételre Szentendre Város
Pedagógiai Díja adományozásához

Szentendre Város Önkormányzata 2013 júniusában, a Pedagógusnapon köszönti a
városban oktató-nevelőként dolgozókat. Az
ünnepségen hagyományos módon átadásra kerül Szentendre Város Pedagógiai
Díja. A kitüntetés adományozható azoknak
a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai,
az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű
és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén.

A díjból minden évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk a város
polgárainak véleményét. A határidőre beérkezett javaslatok alapján Szentendre Város
Képviselő-testülete dönt arról, hogy ki lesz
az a pedagógus, aki a 2013. évi Pedagógiai
Díjat átveheti az ünnepségen.

Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett
működõ bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakhelylyel rendelkező polgár.
A javaslatok beérkezési határideje:
május 2. csütörtök 12 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal iktatója,
vagy Ügyfélszolgálati Irodája (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatás
szövegét maximum 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálati
irodáján átvehető vagy a honlapról letölthető adatlapon. A javaslatokat várjuk a
kadar.kristof@ph.szentendre.hu elektronikus címre.
További felvilágosítást kérhetnek Kádár
Kristóf kommunikációs referenstől a Polgármesteri Hivatalban a 26/503-371-es telefonszámon.

Holokauszt-megemlékezés

Emlékezni gyűltünk össze április 19-én délután az aprócska Szántó Emlék- és Imaházban. Emlékezni arra a 171 szentendrei zsidó áldozatra, akik 1944-ben iszonytató
halállal pusztultak el az auschwitzi koncentrációs táborban. Felnőttek és gyermekek
egyaránt. Ártatlan emberek, akiknek egyetlen bűnük zsidó mivoltuk volt. Rájuk akartunk ezen a rövid ünnepségen emlékezni. Az utókor – kor, vallás, politikai felfogás
szerint – különböző képviselői. Akik abban azonban feltétlenül egyet értenek, hogy
ez soha többé nem ismétlődhet meg. Ember ember által történő, vallási, etnikai hovatartozás alapján való kiközösítése, sőt elpusztítása.
Ezen a péntek délutánon maroknyi szentendrei polgár hajtott fejet az áldozatok emléke előtt. Zsidó hagyomány szerint felolvasták a halottak nevét, hogy emlékük tovább éljen, majd kegyeletből egy kavicsot helyeztek el az emléktábla előtt.
Rappai Zsuzsa

2013. április 29.

A lAP témÁjA

A gyermekeink táplálják hitünket

A nagycsaládosok Szentendrei egyesületének egyik aktív szereplője a csizmadia család. zoltán és Ildikó nem mindennapi feladatot vállaltak: hat gyermeket nevelnek. gergely 23 és fél, ákos 22, Máté 18 és fél, Márton 13 és fél, Réka éppen
most, április 24-én 12, Kata pedig hamarosan 3 éves. csizmadia Ildikóval szeretetről, családról, hitről beszélgettünk.

A polgármester
programja

3

április 29. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

április 30. kedd
10.00 Tárgyalás dr. Naszvadi György
államtitkárral a Nemzetgazdasági
Minisztériumban
13.00 Intézménylátogatás
14.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
17.00 Rendkívüli testületi ülés

május 2. csütörtök
10.00 Gát-megbeszélés
13.00 Testületi anyagok egyeztetése
18.00 Molnár Bertalan 80. születésnapi kiállításának megnyitója a Polgármesteri
Galérián

A csizmadia család. A fotó még Kata születése előtt készült.

n Hat gyermeket felnevelni nagy felelősség és kihívás. Amikor megismertétek egymást férjeddel, gondoltátok,
hogy nyolc terítéket jelent még a legszűkebb család jelenléte is az ünnepi
asztalnál?
Voltak elképzeléseink, négy gyerekről beszéltünk. Még az áhított sorrendet is kitaláltuk: egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú.
De persze ember tervez… Gyakorlatilag
sem a számok, sem a nemek közti arányok, sem az időbeli leosztás nem hasonlít az előzetes „kalkulációra”, de természetesen minden úgy jó, ahogy van. Kívülről nézve sokan kérdezik, hogy hogyan
bírunk ennyi gyerekkel. Nem tartjuk különlegesnek az életünket. Ez a mi valóságunk, ezt éljük. Számunkra azt furcsa
elképzelni, milyen lenne, ha kevesebben
lennénk. Mindez csak nézőpont kérdése.

Az anyák napja története

Anyák napját a legtöbb országban májusban tartják, Magyarországon május első
vasárnapján ünnepeljük.
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére. A történelem
során később is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is megköszöntötték.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti

n Mondják, egy nagy család életében
az egyik legfontosabb tényező a logisztika. Hogyan telik egy napotok, hogyan
jut idő mindenre és mindenkire?
Valóban, a szervezés, a feladatok leosztása az alapja annak, hogy egy ilyen többtényezős rendszer működjön. Gyerekeink
viszonylag hamar önállóak lettek iskolába
járás tekintetében, könnyen megszokták a
tömegközlekedés használatát, és gyalogolni is szeretnek, így egy nagy feladat
megoldódott. Most már csak Kata bölcsődébe és hazajutását kell menedzselnünk,
és ebbe, ha Zolinak és nekem is rendkívüli
elfoglaltságunk van, be tudjuk vonni a nagyobbakat. A komolyabb fejtörést inkább
az egy időpontban levő szülői értekezletek, az egymást érő karácsonyi ünnepségek, bemutatók és vizsgák jelentették egy
időben, de valahogy mindig megoldottuk.

Folytatás a 4. oldalon g

ünneppé nyilváníttatni. Jarvis a célját
1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította.
Hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándékkereskedők, akik
Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált
kontinensünkön is.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

május 3. péntek
11.00 Egyezeteés a szentendrei iskolákról a
tankerület vezetőjével
május 6. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés
17.30 Fogadás a Lengyel Nagykövetségen
május 7. kedd
10.00 TÖOSZ megyei fórum Tatabányán

május 8. szerda
10.00 MNV Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Intézménylátogatás
május 9. csütörtök
09.00 Állampolgársági eskütétel
15.00 Testületi ülés

május 10. péntek
10.00 ÉMI új irodaházának megnyitása

Lapzártánk után kaptuk a hírt,
hogy türelemmel, kitartással
és a gyógyulásba vetett rendíthetetlen
hittel viselt hosszú betegség után
elhunyt Rumli Antal,
a Móricz Zsigmond Gimnázium
angol-történelem szakos tanára.
Együttműködő partnerünk a:

SZENTE NHírek
DREI

OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf
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A magyar kézműves
fagylalt napja
Szentendrén is!

Fiatal magyar cukrászok a
népszerű torkos csütörtök
mintájára javasolták a Cukrász Ipartestület vezetőségének „A magyar kézműves
fagylalt napja” bevezetését. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a kézműves
fagylaltot népszerűsítse, s egyúttal karitatív tevékenységre is serkentse a hazai
fagylaltműveseket. A rendezvényhez csat-

lakozó fagylaltozók és cukrászdák ezen a
napon kedvezményesen árulják a fagylaltot. ,,A fagylaltosok a hátrányos helyzetű
gyermekekért” mottónak megfelelően, a
felhívásban résztvevő fagyizók, cukrászdák a környezetükben választhatnak egy
közintézményt, kórházat, csoportot, közösséget, és egy pár gombóc fagyival
megajándékozhatják azokat, akiknek nehezebben elérhető ez a népszerű, hűs
édesség.
Az első országos fagylaltnap idén, május
8-án lesz, melyhez csatlakozott a szentendrei Római Fagylaltozó is (Római sánc
köz 2.), ahol olasz alapanyagokból, olasz
recept alapján készül a helyben főzött kézműves fagylalt. Az akció keretében ezen a
napon egy gombóc fagylalt ára csak 100
Ft lesz! A fagyirajongók egyszerre legalább
15 féle fagylaltból válogathatnak, köztük
megkóstolhatják a fahéjas szilvát is. Ezt a
fagylaltot 2012-ben a Magyar Turizmus
Zrt. tesztelői beválasztották a 10 legjobb
közé Budapest és környéke, valamint a
Dunakanyar régióban.
A Római Fagylaltozó a felhívás keretében
a szentendrei Szent András óvodát támogatja, ezen a napon kiszállítanak minden
gyermek részére 2 gombóc fagylaltot
(4 féle ízben). Azért esett választásuk erre
az óvodára, mert – ahogy ezt az óvoda vezetőjétől megtudták – az ide járó gyermekek 80%-a nagycsaládokból érkezik.

VÁROS

Folytatás a 3. oldalról

Férjem édesanyja és az én anyukám is
besegít, ha kell.
Az idő? Igen, az sosem elég, de szerintem
ezzel mások, kisebb családok is vannak
így. Hol innen, hol onnan kell lecsippenteni
egy kicsit a váratlan helyzetek megoldására, és nálunk a létszámból adódóan
talán többször adódik ilyen. Ezért időnként
úgy érzem, hogy egyik vagy másik családtagomat megrövidítem. Bár törekszünk
rá, hogy a minőségi együttlétekre minél
több időt tudjunk fordítani, van még lehetőség a fejlődésre…

n Mennyi lemondással jár a gyerekek nevelése, és mi ad ehhez hitet, erőt?
Semmiképp nem használnám a „lemondás” szót. Döntéseket hoztunk, ezeknek
vannak következményeik. Legfeljebb
kompromisszumokról beszélnék. Fontossági sorrendről. Az erőt, az „elakadások”
utáni újrakezdéshez való hitet a gyerekek
adják és táplálják folyamatosan. Szigorú
anyagi kereteink adta „mozgásterünket”
próbáljuk maximálisan kihasználni. Nyilvánvalóan sok, más családoknál talán természetesnek számító tárgyat, különórát,
egyebet nem tudtunk biztosítani számukra. Ez pusztán tény, nem panasz. De
szerintem ők a helyén tudják kezelni ezt a
dolgot. És ez fontos tudás. Igyekszünk úgy
„sakkozni”, hogy az élményeket nyújtó
programokon ott lehessenek, a kézzel fogható dolgok pedig megoldódnak. Ha nem
azonnal, akkor kicsit később, így vagy úgy.
Itt fontosnak tartom elmondani, hogy nem
tudok elég hálás lenni a sok segítségért,
amit az évek során kaptunk a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületétől, a Karitasztól, a gyerekek pedagógusaitól,
ismerőseinktől és ismeretlenektől. Ezúton
is köszönjük!

n Amikor jut egy kis szabadidőd magadra, mivel foglalkozol szívesen?
A kezdetektől, tehát már több mint húsz
éve tagja vagyok a Filibili népdalkörnek. A
hetenkénti próbák mindig feltöltenek. Nem
csak azért, mert – bár nem tartom magam
különösebben jó hangúnak – nagyon szeretek énekelni, de alkalmam van közelről
is látni, hogy milyen elkötelezett értékmentő munkát végeznek a hagyományéltető óvónők, tanítók, tanárok. Torokszorítóan jó érzés ennek a közösségnek egy
apró fogaskereke lenni.
Egyéb szívemnek kedves tevékenységekről leginkább terveim vannak. Szívesen
kézműveskedem, amit egyelőre az egyesületi és városi rendezvényeken, illetve
erős felindulásból elkövetett ajándékkészítések alkalmával kamatoztatok. Szeretek varrni, ennek a ruhajavítás ágát a
gyakorlatban is alkalmazom, de idővel szívesen kipróbálnám a foltvarrásos változatot is. És asztalos munkákat is kita-
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nulnék… Nem vagyok türelmetlen, mindennek eljön az ideje!

n A hivatásod hasonló az otthoni
odaadásodhoz: emberekről gondoskodsz… Miért választottad ezt a feladatot? Kik a példaképeid?
Édesapám valamikor azt mondta, hogy én
következetesen megtalálom az olyan területeket, amelyeknél nagy odafordulásra
van szükség, de nem a legegyszerűbb
megélni belőlük. Talán így van: kicsi korom
óta valamilyen segítő szakmában tudtam
magam elképzelni, az anyagiak pedig minden listámon a sokadik helyen szerepeltek. Egészségügyi szakközépiskolába
jártam, majd – mivel nevelőotthonban szerettem volna dolgozni – elvégeztem a tanítóképzőt. Időközben sorra születtek a
gyerekek, így a nevelést házon belül gyakoroltuk. Réka érkezése után jelentkeztem
általános szociális munkás szakra Győrbe.
Ennek az iskolának köszönhetem jelenlegi
munkahelyemet. A Gondozási Központtal
először gyakornokként kerültem kapcsolatba, majd társadalmi gondozó lettem.
Később adódott egy lehetőség, hogy először négy, majd nyolc órában gondozónőként dolgozhassak az intézményben, az
Idősek Klubjában. Innen mentem GYEDre Kata születésekor, majd másfél éves
korában ide tértem vissza, már mentálhigiénikus munkatársként. Nagyon szeretek
itt dolgozni, mert munkám magába foglalja
mindazt, amit valaha is csinálni szerettem
volna, és mert látom, mekkora szüksége
van gondozottjainknak a támogatásunkra:
kinek a napi ügyek megoldásában, kinek
a nehezülő testi vagy lelki terhek elviselésében. Példaképek? Mindenki, aki tisztelettel, alázattal, odaadással teszi a dolgát
az élet bármely területén.

n A szülők sokszor elcsodálkoznak,
mennyire különbözőek a gyerekeik. nálatok ki, merre orientálódik?
Két nagy fiunk a Műszaki Egyetemre jár:
Gergő egy gazdasági szak mesterképzésén első, Ákos az építőmérnöki karon negyedéves. Máté a napokban fog érettségizni, szeret (szerintem tud is) rajzolni
és gitározik. Marci hetedikes. Véleményem szerint nagyon jól fogalmaz, remek
a humora, és kevés nála önzetlenebb gyereket ismerek. Réka szintén rajzolgat,
szép hangja van, néptáncol, de például
matekban és informatikában is jó. Ötödikes, így kicsit több ideje van még eldönteni, hogy számos érdeklődési területe
közül reál vagy humán irányba induljon-e.
Katánk már most, alig háromévesen roppant érzékeny a világ dolgaira, afféle roppant aktív kis „szeretetgombóc”.

n Mire vagy a legbüszkébb velük kapcsolatban?
Rájuk. Külön-külön és együtt is.
Sz. N.
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Több mint száz nagycsalád az egyesületben
2013. április 29.
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n tavaly ünnepelte húszéves fennállását az egyesület. Hogyan kezdődött,
kiknek a munkája segítette a megalakulást?
Az országos egyesület (NOE) 1987-ben
alakult, a szentendreiek rögtön önálló csoportként csatlakoztak hozzájuk. A nagy érdeklődés és a bővülő taglétszám miatt
1992-ben érett meg a helyzet, hogy 10-12
tagcsalád összefogásával – élükön Szabados Jánossal – önálló egyesületet alakítsunk. Egyesületünk megalakulása óta is
tagja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének. Sajnos már többen nincsenek
közöttünk, akik a kezdetektől aktív munkát
vállaltak egyesületünk felvirágzása érdekében, többek között Szadeczky-Kardoss
Ákos, Vrskovetz József, Telkes Julianna,
valamint Magassy Sándor.

n Milyen a nagycsaládosok helyzete
ma Magyarországon? Milyen állami,
helyi segítséget kaphatnak ehhez a
nehéz, de szép feladathoz? önök hogyan tudják segíteni az egyesülettel a
sokgyermekes családokat?
Érdekvédelmi munkánk során kapcsolatban állunk az önkormányzattal, de a
NOE-n keresztül a különféle állami intézményekkel és szervezetekkel is, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az
egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket irányítják. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben,
amelyek szintén hatással lehetnek családjaink életére, amelyek az egyes családok
konkrét problémáinak megoldását jelenti.
Az elmúlt években több pályázati lehetőség volt, amellyel családjainkat tudtuk segíteni, például a háztartási gépek cseréje,
amikor a régi mosógépeket és hűtőszekrényeket cserélhették le családjaink modern, energiatakarékos készülékekre
60-70 ezer Ft-os támogatással; de nem elhanyagolható az energiatakarékos világítótestekre adott családonkénti 40 ezer
Ft-os támogatás már két alkalommal.
Szentendre Város Önkormányzata – mely
2009-ben elnyerte a Családbarát Önkormányzat címet – több éven keresztül pályázatok útján, anyagilag támogatta
egyesületünk programjait, sajnos ez az
utóbbi években – az ismert anyagi nehézségek miatt – elmaradt.
Élelmiszeradományokat kapunk általában
évente két alkalommal az Élelmiszerbanktól és a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálattól. Itt az elszámolás nagyon
szigorú keretek között zajlik, de a legnehezebben élőket tudjuk támogatni. Nem
elhanyagolhatók a kedvezményes, esetenként térítésmentes színház- és hang-

tavaly nyáron a Dunaparti Művelődési Házban rendezte jubileumi összejövetelét az nSze

versenyjegyek, melyeket a NOE-n keresztül biztosítunk a tagcsaládoknak. A lakosságtól rendszeresen kapunk gyermek- és
felnőtt ruhákat, háztartási berendezéseket,
játékokat, könyveket, melyet a rászoruló
sokgyermekes családok között tudunk
szétosztani.

n Hány tagja van a nagycsaládosok
Szentendrei egyesületének?
Az egyesülethez jelenleg több mint száz
tagcsalád tartozik, ez nagyjából 550 főt jelent. Vannak már olyan családok is, ahol
több generáció is jelentkezett tagjaink
közé. A mindennapi munkát héttagú intézőbizottság irányítja, ők végzik a hivatalos
ügyeket, könyvelést, kapcsolattartást. Szoros az együttműködés a háromtagú ellenőrzőbizottsággal és a szintén háromtagú
számvizsgáló bizottsággal, akik ügyelnek
a pontos és jogszerű működésre. Sajnos
ez nagyon kevés, mert a tagok többsége
inkább csak a rendezvényeken való részvételre, valamint az adományokra koncentrál, nagyon nehéz mozgósítani a
tagokat különféle feladatok ellátására.

n A Máltai Szeretetszolgálattal, a Karitásszal és az „érted” Hajléktalan Menedékhellyel milyen formában tudnak
együttműködni?
A Máltai Szeretetszolgálat Szentendrei
Csoportjával és a Karitásszal nagyon jó a
kapcsolatunk, tekintettel arra, hogy vezetőségi tagjaink egy része ott is aktív munkát fejt ki. A hozzánk beérkező adományok
egy részét rajtuk keresztül továbbítjuk a
város többi rászoruló családja részére. A
Menedékhellyel is jó volt korábban a kapcsolat, de mióta a Vöröskereszt átvette,
még nem alakult ki együttműködés.
n Milyen programjaik vannak, és hogyan lehet csatlakozni az egyesülethez,
akár segítőként, akár tagként?
Fontos feladat egyesületünk számára az
iskolán kívüli szabadidős tevékenységek
szervezése, különös tekintettel a családi
együttlétek erősítésére. Ennek érdekében

FOTóK: PÁLINKÁS ANNA

Szentendrén két évtizede fogja össze a sok gyermeket nevelő családokat a nagycsaládosok Szentendrei egyesülete (nSze),
mely valóban úgy működik, mint egy nagy család a városn belül. Ma már ötszázötven tagot számlál a közösség, de továbbra
is nyitottak mindenki előtt. Kapás Ferencné ágit, az egyesület elnökét a kezdetekről, eredményekről, tervekről kérdeztem.

szervezünk tavasszal és ősszel közös kirándulásokat, nyáron táborozásokat, piknikeket. Kézműves foglalkozásokat az év
folyamán rendszeresen tartunk. Bekapcsolódunk a városi rendezvényekbe (majális, Szentendre éjjel-nappal nyitva
fesztivál). Hagyományos programjaink
még a húsvét előtti „tojáskeresés”, október
végén a „tökös nap”, december elején a
Mikulás ünnepség. Sajnos még önálló helyiséggel nem rendelkezünk, ezért a közösségi programokat, kézműves foglalkozásokat a város különböző intézményei által, alkalomszerűen biztosított helyiségekben (Dunaparti Művelődési Ház, V-8
Uszoda és Szabadidő Központ) tartjuk.
A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületében nagy jelentősége van az önkéntes
munkának. Egyes tagjaink több száz órát
töltenek el az egyesületben végzett tevékenységekkel. Főállású dolgozónk nincs.
Céljainak és programjainak sikeres megvalósítása érdekében anyagi forrásainkat
– az önzetlen önkéntes munka mellett – elsősorban a tagdíjakból biztosítjuk.
Egyesületünknek van egy saját belső internetes levelezési rendszere. Ez szolgálja
a kapcsolattartást a tagsággal, és tartalmaz minden fontos információt a közösségi életről, a törvényi tudnivalókról, az
akciókról, programokról, pályázatokról stb.
Weboldalunkon azok is megismerkedhetnek munkánkkal, értesülhetnek főbb programjainkról, akik nem tagjai az egyesületnek (www.nsze.webkereso.info).
Egyesületünk nyitott, bárki csatlakozhat
hozzánk, aki egyetért céljainkkal és alapszabályunkkal. Rendes tagként olyan családokat fogadunk, akik három gyermeket
nevelnek vagy neveltek, tehát nem csak a
fiatalokat(!), ezen kívül van várományos tagság is, azok részére, akik több gyermeket
szeretnének. Akiknek nincs gyermekük,
esetleg „csak” egy-kettő, azok pártoló tagként kapcsolódhatnak be munkánkba.
Sz. N.
A szentendrei majálison a Nagycsaládosok Egyesülete kézművesprogramokkal
vár mindenkit a Postás-strandon.
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KÁtyúzÁS, útéS jÁRdAKARbAntARtÁS
A városüzemeltetési cég idén még fokozottabb figyelmet fordít a kátyúzásra, utak,
járdák karbantartására, tisztítására, a síkosság-mentesítésre és a közétkeztetésre.
Az ülésen Kroó József vezérigazgató elmondta, hogy bár a forrásaik szűkösek, a
vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni fogják.

KIemelt fIgyelmet KAP
A füzeSPARK éS A VASVÁRI
lAKóteleP
Lakóközösségi programok és kezdeményezések támogatására pályázik a Bükkös-partiak Baráti Köre. A cél, hogy a
lakótelepen élőket éppúgy bevonják a
város vérkeringésébe, mint a belvárosi lakosságot. A projekt megvalósításában
részt vesz az izbégi Szent András Plébánia, valamint a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület is. A megvalósítandó
programok közt szerepel lovas-íjász rendezvény; hagyományőrző sportesemény,
gyereknap; táncház; helytörténeti és filozófiai előadások, illetve készül helytörténeti kiadvány iskolák számára és
terveznek játszótér felújítást is.

SűRűSödneK A buSzjÁRAtOK
A lakossági visszajelzésekre támaszkodva
a képviselő-testület arról döntött, hogy
a helyi buszmenetrendeket módosítva a
helyi járatok sűrítésével segíti a városban
élők számára a
tömegközlekedést.
Dr. Török Balázs alpolgármester kérdésünkre elmondta: mindez plusz költséget
jelent, de fontos döntés, hiszen elsődleges
szempontot a szentendreiek megalapozott
igényei jelentenek.

Szentendrén 2013. május 1-jétől az
alábbi helyi autóbuszvonalak menetrendje megváltozik, mely új járatpárok
menetrend szerinti indítást is jelenti:
• a 873/1 sz. járat csak munkanapokon
közlekedik,
• új, 873/35 sz. járat indul naponta az autóbusz-állomásról 5:45-kor Pismányba,
• új, 873/37 sz. járat indul munkanapokon
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testületi hírek

az autóbusz-állomásról 18:45-kor Pismányba,
• a 873/2 sz. járat csak munkanapokon
közlekedik,
• új, 873/42 sz. járat indul naponta Pismányból 6:00-kor az autóbusz-állomásra,
• új, 873/44 sz. járat indul munkanapokon
Pismányból 19:04-kor az autóbusz-állomásra,
• a 879/16 sz. járat csak szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik,
• új, 877/20 sz. járat indul munkanapokon
8:00-kor az autóbusz-állomásról a Püspökmajori ltp. – Skanzen – Izbég útvonalon az autóbusz-állomásra,
• új, 879/30 sz. járat indul szabad- és munkaszüneti napokon 12:30-kor az autóbuszállomásról a Skanzen – Izbég útvonalon
az autóbusz-állomásra.
Az új menetrendek megtalálhatóak a
www.szentendreihirek.hu oldalon.

tudAtOS, teRVSzeRű
gAzdÁlKOdÁS SzentendRén
Az április 11-i testületi ülésen tárgyalt a
képviselő-testület a városunk 2014. évi
költségvetési koncepciójáról. A képviselők
szerint a tervszerű és tudatos gazdálkodás
velejárója a felkészülés a következő évre,
még akkor is, ha a törvényi szabályozások
nem pontosan ismertek. A képviselők határozatba foglalták, hogy a 2014-es évre
az önkormányzatok gazdasági társaságainak és az önkormányzati költségvetési
szerveknek milyen határidőre milyen anyagokat kell elkészíteniük annak érdekében,
hogy továbbra is töretlenül fejlődhessen
Szentendre.

A VÁROSVezetéSneK fOntOS
A SzentendReIeK Véleménye
Új rendelet születik annak érdekében,
hogy a helyben élők még inkább beleszólhassanak a városi döntéshozatalba. A településfejlesztésben való partnerség épít
a szentendreiek véleményére, javaslataira. Közös érdekünk, hogy olyan Szentendrét építsünk, melyre mi is és
gyermekeink is büszkék lehetünk. Ebben
a munkában is minden vélemény számít.
Szükségünk van a lakosság ötleteire, akti-
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vitására, melyhez a városi honlapon eddig
és ezután is teret biztosítunk – mondta az
előterjesztéssel kapcsolatban dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere.

CSöKKenhet
A KözétKeztetéS díjA!
Nem emelkednek a közétkeztetési díjak,
sőt, szeptembertől akár csökkenés is megvalósulhat. Erről is döntött a testület az áprilisi ülésen. A cél, hogy a szülőkre
kevesebb terhet rójon a város, ezzel egyidejűleg pedig minél több gyermek napi étkezéséhez
tudjon
hozzájárulni. A
gondozási díjakkal kapcsolatban, képviselői javaslatra terv készül arra vonatkozóan,
hogy a szerényebb jövedelműeknek a változás ne jelentsen plusz terhet.
PÁljÁnOS eRVIn tuRulSzObRA KeRül Az üdVözlő
zÁSzlóK elé
Szentendre 1000 éves múltjához, épített
és természeti örökségeihez híven a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozza
a Páljános Ervin szobrászművész által készített Turul szobor, melyet a 11-es főút
mellett, a Rendőrkapitányság épületével
szembeni térre helyeznek el. A kezdeményezés a Nemzeti Konzervatív Kör támogatásával jött létre.

üzemORVOSI SzOlgÁlAt
A SzeI-ben
Városunk egészségügyi szakrendelő intézete – bátran mondhatjuk, hogy –, az ország egyik legszínvonalasabb járóbeteg
-ellátó központja. Szakmai stábok, küldöttségek, nemzetközi orvosi delegációk elsődleges látogatási célpontja. A képviselő-testület idén februárban dr. Dietz Ferenc polgármester javaslatára úgy döntött,
nem adja át a rendelőt állami fenntartásba.
Az elmúlt ülésen megszületett határozat
pedig lehetővé teszi, hogy a város intézményeinek üzemorvosi szolgálatát is a Szentendrei Rendelőintézet lássa el. Ez
egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás, mint a széttagolt rendszer.

VÁltOzAtlAnul üzemel
tOVÁbb A PüSPöKmAjORI
KlubKönyVtÁR
A Pest Megyei Könyvtár fenntartásában
működik tovább a Püspökmajori könyvtár.
A városvezetés szerint fel sem merült a
könyvtár bezárása, hiszen egy megyei
jogú kulturális bázissal rendelkező városban a kulturális hagyományok ápolása és
tovább örökítése kiemelt cél. „A lakótelepen élők szeretik a könyvtárat, a benne
működő klubokat. A könyvtár a PMK részeként üzemel tovább, azonban ez a
működésén mit sem változtat”- tette
hozzá Horváth Győző a körzet régi/új
képviselője.

2013. április 29.
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Felállították a teljes mobil árvízvédelmi falat
április 17-én vízügyi szakemberek és az IBS (a mobilfalat
szállító cég) munkatársai 8 órás elméleti képzést tartottak
a mobil árvízvédelmi falat a jövőben felállító három 8-10
fős csapatnak. A képzésen megismerkedtek a mobil árvízvédelem minden fontos részletével, valamint általános
árvízvédelmi képzést is kaptak.

A következő időszakban várható munkák

• 6-os szakasz: átemelő akna építése a Lázár cár térnél, a
teljes szakaszon a szivárgó rendszer építése, lábazati kőszórás építés
• 5-ös szakasz: szervizút-építés, rézsü burkolási munkák
• 4-es szakasz (az emlékműtől a Bükkös-patakig): szervizút
építés, résvezető gerendaépítés

FOTó: WWW.SZENTENDREIFOTOK.HU

Ritka látványban volt része a korzón járóknak április 18-án,
ugyanis a teljes 333 méteres szakaszon felállították a mobil árvízvédelmi falat. A fal felépítése – a közben zajló oktatással
együtt – mindössze 4 órát vett igénybe, tehát az építők bőven
a 8 órás limitidőn belül teljesítettek, és még aznap lebontották.
A teljes mobil árvízvédelmi falat ritkán fogjuk így, 180 cm-es
magasságban látni, ugyanis legutóbb a 2006-os árvíznél lett
volna rá szükség, de ott is csak körülbelül 100 cm magasságban. A sikeres gyakorlat után a város hivatalosan is átvette az
IBS által leszállított elemeket, és hamarosan elkezdődnek a
most már teljesen üzemkész mobilfal terheléspróbái, melyek
után hivatalos dokumentumok is igazolni fogják, hogy alkalmas a védekezésre.

A múlt héten a 6-os szakaszon tovább építették a szivárgórendszert és elkezdték a közvilágítás és a locsolórendszer helyének tervezését. Megkezdődött az 5-ös szakaszon a gát
köveinek bontása, hogy felújítva, megerősítve kerülhessenek
vissza a töltés oldalára. A 4-es szakaszon elbontották a kerékpárutat, és elkezdődött a résvezető gerenda építése, és a
patak túloldalán a parkolóban a kivitelező kialakította a munkaterületét.

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu
városfejlesztési honlapon.

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg
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Pályázat
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SzentenDReI KözöS önKoRMányzAtI HIVAtAl PályázAtot
HIRDet JegyzőKönyVVezetőI
FelADAtoK ellátáSáRA.

Feltételek: magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,büntetlen előélet,
középiskolai végzettség, gyors- és
gépíró végzettség, felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazás)
A jelentkezéshez csatolni kell:
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerinti önéletrajz, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai és egyéb szakképesítések másolatát; nyilatkozatot arról,
hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
ellátandó feladatok: a képviselő-testület üléseinek előkészítése, döntések
és jegyzőkönyvek elkészítése, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése
A pályázat beadási határidő:
2013. május 6
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: jegyzőkönyvvezető. A
pályázattal kapcsolatos szakmai információt Bartha Enikő irodavezető nyújt
a 26-503-324-es telefonszámon.
SzentenDReI KözöS önKoRMányzAtI HIVAtAl
PályázAtot HIRDet JogI előADóI FelADAtoK ellátáSáRA.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; felhasználói szintű MS
Office, vagyonnyilatkozattételi eljárás
lefolytatása, állam és jogtudomány
egyetemi végzettség
ellátandó feladatok: szerződések
szerkesztése és felülvizsgálata; képviselő-testületi és bizottsági anyagok
szerkesztése és véleményezése; jogi
tanácsadás; jogi képviselet; okiratszerkesztés
A munkakör határozott időre, legfeljebb 2014. január 13-ig szól, próbaidő
6 hónap
Pályázat beadási határidő: 2013.
május 13.
A pályázatot zárt borítékban kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
„jogi előadó” jeligével ellátva.
További információ: dr. Dóka Zsolt irodavezető, 06-20/980-9071,
doka@ph.szentendre.hu

„A tudás életet
menthet!”

A fenti jelmondattal indult útjára a 2013. évi
felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny. Az immár hagyományos
versenysorozat célja nemcsak a megmérettetés, hanem a tanulóifjúság önmentési
képességének és a biztonság komplex
értelmezésének kialakítása. A katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi, az elsősegély-nyújtási ismeretek széles skáláját felölelő
felkészülés során a mindennapokban is jól
hasznosítható tudásra tesznek szert a tanulók.

A helyi szintű vetélkedőre a régió 13 településéről összesen 15 csapat érkezett. Az
általános iskolák felső tagozatos és a középiskolák tanulói három elméleti (polgári
védelmi, tűzvédelmi és egészségügyi
teszt) és nyolc gyakorlati feladat (mocsárjárás, vegyvédelmi ruhában sérült személy
szállítása hordágyon, nyúlgátépítés, túlélési csomag összeállítása, tájékozódás
korlátozott látási viszonyok között, célba
lövés puttonyfecskendővel, zsákban futás,
kötélpálya használata) végrehajtásában
mérték össze erejüket.

Versenyeredmények:

Általános iskolai kategória:
1. Áprily Lajos Általános Iskola (Visegrád),
2. Német Nemzetiségi Általános Iskola
(Dunabogdány)
3. Sashegyi Sándor Általános Iskola,
Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Pomáz)

Középiskolai kategória:
1. Sashegyi Sándor Általános Iskola,
Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Pomáz)
2. Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola (Szentendre)
3. Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola (Szentendre)

A verseny lebonyolítását, a gyerekek étkeztetését, ajándékozását támogatta: Szilágyi Pékség, Charlotte Papír- írószer,
Dunakanyar Takarékszövetkezet, Szentendre, Visegrád, Dunabogdány, Piliszszentkereszt, Szigetmonostor, Pomáz,
önkormányzata. Köszönjük a següket!
Nagy Gábor
tű. alezredes, kirendeltség-vezető

Komposztáljunk
együtt!

Szentendre Város Önkormányzata az idén
ötödik alkalommal rendezi meg a Helyi komposztálási programot. Az akció keretein belül
a város állandó lakosai, valamint a helyi intézmények 2-2 darab ládát igényelhetnek és
vehetnek át ingyenesen az önkormányzattól.
A programban való részvételhez a
www.szentendre.hu oldalon elérhető jelentkezési lap kitöltése és az Ügyfélszolgálati Irodára (Dunakorzó 18.) történő leadása vagy
visszaküldése szükséges május 30-ig. A programban százan vehetnek részt, akiket a
jelentkezés sorrendjében választanak ki.
Érdeklődni Kudett Krisztina zöldreferensnél lehet az 503-353-as telefonszámon.
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Itt az allergia-szezon! Védekezzünk a parlagfű ellen!

A PARlAgFű (Ambrosia artemisiifolia)
A parlagfű levelei jellegzetesen szeldelt
formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. Igen változatos magasságig
képes megnőni, a kifejlett növény a másfél
métert is meghaladhatja.

A PARlAgFű teRJeDéSe
éS A VéDeKezéS
A parlagfű jelenleg a küzdelmek ellenére
szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig csíraképes mag nagy számban
képes várakozni a csírázásra, ami nagyon
megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az
oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik,
a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a
megtisztított területet. A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni: a növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy ne
szórhasson virágport, és ne érlelhessen
termést.
Magyarországon március végén kezd
kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. A
talaj 10-20 °C-os hőmérséklete és a napfény kedvez a csírázásának. Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós virágai
július elején-közepén megjelennek, a termős virágok 1-1,5 héttel később. A virágpor szóródásának legnagyobb tömege
július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb mennyiségben
egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor
tömegesen termelődik, a szél útján terjed.
A parlagfű igénytelen növény, amely bár-
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PARlAgFű ellenI VéDeKezéS
SzentenDRén
A parlagfű irtása állampolgári kötelesség,
a 2008. évi XLVI., az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletről szóló
törvény 17. § (4) szerint: „A
gyomlálás
földhasználó köteles az adott
A parlagfű irtását ne bízzuk
év június 30. napjáig az ingyerekekre, mert az erős
gatlanon a parlagfű virágbimpollenkoncentráció a levegőbójának kialakulását megaka
ben kiválthatja a lappangó
dályozni, és ezt követően ezt
allergiát. Kerülni kell a nöaz állapotot a vegetációs idővény közvetlen érintését,
szak végéig folyamatosan
mert az is allergiás reakciót
fenntartani.”
válthat ki. A kézi irtást keszA törvény betartása és betartyűben kell végezni.
tatása érdekében Szentendre
A parlagfű irtását
Város Önkormányzata minfolyamatosan kell végezni den évben megteszi a szükKaszálás
A környezetet és a költségeket is legin- séges megelőző intézkedéseket a parlagfű
kább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tö- elleni védekezés ügyében. A parlagfű a tameges megjelenésük után, minél előbb vaszi meleg időjárásban kezdi meg növetanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökér- kedését, így annak fejlődését már az első
nyaki résznél kell a növény szárát elvágni. kaszálás visszaszorítja, majd a folyamatos
Általában három kaszálás biztosít megfe- fenntartási munkálatokkal vannak karbanlelő eredményt. Ha a háromszori kaszálás tartva a területek.
nem valósítható meg, úgy az egyszeri ka- Mindezek mellett a Polgármesteri Hivatalhoz
szálás a virágzást közvetlenül megelőző rendszeresen érkeznek lakossági bejelenidőszakban a leghatékonyabb.
tések parlagfűvel és egyéb allergén gyomnövénnyel szennyezett területekről, melyeket
életlehetőségeinek csökkentése
azonnali helyszíni bejárás során megvizsMivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett gálnak, majd ennek megfelelően döntenek a
nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő nö- további szükséges intézkedésekről.
vényzet telepítésével és fűmagvetéssel, Jövő heti lapszámunkban dr. Gál Andrea
gyep telepítésével.
szakorvossal beszélgetünk az allergiáról.

milyen földterületen képes gyökeret ereszteni. Mag formájában folyamatosan jelen
lehet a földben, de ha valamilyen egyéb
növénytakaró fedi, nem képes a helyébe
lépni.

Földutak javítása a városban

A közösségi portálokon többen megosztották örömüket azzal kapcsolatban, hogy
megkezdődött a földutak karbantartása a városunkban, így Izbégen is. Ezzel kapcsolatban megkerestük a terület önkormányzati képviselőjét. Dr. Török Balázs alpolgármester elmondta:
a hosszú tél még a
szokásosnál is nagyobb mértékben károsította, nem csak
az aszfaltozott utakat, hanem a városi
földutakat is. Ezeknek a javítása április
15-én elkezdődött. A
legnagyobb igénybevételnek kitett földutak felület kiegyenlítésre, azaz a kigödrösödött utak, útszakaszok legyalulásra
kerülnek, majd adott esetben új murvás kiképzést és úthengerelést kapnak. Az így kiképzett megújult felületek jobb közlekedésre adnak módot, de a technológia folytán
újra és újra karbantartást igényelnek.
A felújítási munkák a Bimbó utcában és Pásztor utcában kezdődtek és folytatódnak
a következő hetekben is a Puskin utcában, Fürj utcában, Nap utcában, Mandula utcában és a Barackos út külső szakaszán.

MEGNYÍLT az OPTIKA!
Szentendrén, a Kanonok utca 1.
szám alatti
Szakorvosi Rendelőintézet
földszintjén megnyitottuk
Optika üzletünket.
Szemüvegkeretek
és szemüveglencsék
nagy választékával várjuk
kedves vásárlóinkat

Szemüvegkeretek 20% - 50%
kedvezménnyel.
Nyitva tartás:
Hétfő – Csütörtök: 8 – 17 óráig
Péntek: 8–14 óráig
Tel.: (26) 501-444/204-es mellék
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Föld napján, Szentendrén takarított a város
április 19-23. között több mint ezer ember,
közel 30 helyszínt tisztított meg a városszépítő akció keretében. Bővebb beszámoló és
további képek következő számunkban.

április 21-én szombaton a teSz szervezésében
a Kőhegy alatt, a Vörös villától az új köztemetőig dolgoztak

április 23-án a Ford szentendrei központjának 120 munkatársa megtisztította Püspökmajor tanösvényt és a 11-es
melletti kerékpárutat az öMV kúttól a budakalászi
felüljáróig. A képeken a kerékpárút mellett ténykedők.

Előbb a munka, utána a vigasság!

A már hagyománnyá vált hulladékgyűjtési akció, melyet a Föld
napja tiszteletére szoktunk végezni a Kőhegy lábánál (a Pomázi
út – Kálvária út – Szentlászlói út által közrefogott területen), az
idén is remekül sikerült.
A korábban az Izbégi Baráti Kör által finanszírozott akciókat (szervezési, ellátási költségek, illetve magát a szervezést) a baráti kör
anyagi nehézségei miatt Fülöp Zsolt, a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) nevében magára vállalta.
A remek szervezésnek köszönhető, hogy a vártnál több egyesület, párt, civilszervezet és környezetvédő aktivista jelent meg a
program kezdetekor, április 20-án, 9 órakor, majd folyamatosan
jöttek még mások is. A kb. hetven résztvevő színültig megtöltötte
a VSZ Zrt. által biztosított kilenc kerekes konténert, és legalább
még ennyi hulladék – zsákokba rakva - a konténerek mellé került.
A hulladékgyűjtésre megjelent pártok: FIDESZ, JOBBIK, LMP,
MSZP, a különböző egyesületek, szervezetek: a TESZ, az Izbégi
Baráti Kör, a Kőhegyi Elektromos Közműtársulás, a Vigyázó
Egyesület (I. világháborús hadisírok gondozói), a László-telepi lakóközösség mellett, számtalan környezetvédő eltökélt hulladékgyűjtési kedvét még csak fokozta dr. Dietz Ferenc polgármester
egész napos aktív közreműködése, és Miakich Gábor volt polgármester közismerten intenzív munkabírása is.
A szép időben és jó hangulatban végzett munka befejezéseként
a résztvevők a Püspök-forrásnál megtartott „közösségi pikniken”
megízlelhették Kádár Péter kitűnő, díjnyertes gulyását, Miakich
Gábor (palacsinta virtuóz) több mint 100 adagos, szilvalekváros
palacsintáját, kiegészítve a nagyon jókor jött, kellemes kőhegyi
ürmös borával együtt.

Föld napi rendezvényen a Rec-ben, április 21-én,
vasárnap Paulusz györgyi művésztanár segítségével
a város lakói megfestették a Mi Szentendrénk-et.
Ezen a napon bebizonyosodott, hogy együtt, összefogva Szentendréért, sokat lehet tenni, és nem csak olyan „jeles napokon”
mint a hulladékgyűjtés, hanem a hétköznapokon is, pl. a városi teendők megoldása tekintetében…
A későbbi hulladékgyűjtési akciók városi szervezéséhez lenne

Miakich gábor palacsintáját
dr. Dietz Ferenc polgármester is megkóstolta

egy-két hatékonyságot növelő javaslatunk is: • megfelelő számú
és nagyságú konténer biztosítása • a V8-ba adandó egyszeri ingyenes belépő helyett ingyenes (VSZ Zrt.) feliratú zsákok szétosztása a résztvevők között, mondjuk konténerenként 20 db – a
városban működő, aktív civilszervezetek munkáinak pénzbeli támogatása, pályázati úton.
Köszönet minden résztvevőnek a szorgalmas munkájukért, a Polgármesteri Hivatalnak és a Városi Szolgáltató Zrt.-nek a munkák
feltételeinek biztosításáért!
Maholányi Pál

2013. április 29.
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A Szent András Iskola már április 19-én, pénteken elkezdte
a Föld napi városszépítést. A képen szereplő diákok a
Bajcsy-zsilinszky utcát és a sövényt tisztították meg.

április 22-én a Református gimnázium 30 diákja és a
Hód turistaegyesület a Sztelin tanösvényt tisztította meg.

A Postás-strand és játszótér melletti ártéri erdős részen
a Református gimnázium és a Polgármesteri Hivatal dolgozott.

április 22-én 100 zsákot töltöttek meg a Petzelt középiskola
diákjai az iskola környékén összegyűjtött hulladékból.

Szülinapi buli a Bükkös partján

Mint oly sok mindennel életünkben, a vízzel is úgy vagyunk, hogy
általában „nem sok vizet zavar”. Elsétálunk mellette vagy éppen
a partján élünk, és ezért már megszokott a látványa, nézzük,
használjuk, fogyasztjuk, de nem tiszteljük. Legalábbis nem
eléggé. Pedig mindannyian tudjuk, hogy a földi élet valaha benne
fogant meg. Igazán akkor figyelünk fel rá, amikor megmutatja
pusztító erejét, veszélyeztet minket, megszerzett értékeinket.
Vagy amikor nincs, vagy éppen nem iható.
De a múlt szombaton igenis figyeltek a szentendreiek a vizekre,
pontosabban egyre különösen, a Bükkösre, a mi szeretett patakunkra. Ott kanyarog az iskolánk alatt, csobogását a padon ülve
hallgatjuk, nézzük sebes haladását, néha pedig gázlókat építenek bele a gyerekek, figyelve, mi történik. A természetismeret
órákon a nagyobbak használják a vizét minőségvizsgálatra, partját hangtérkép készítéséhez. A kicsik életük első négy iskolaévében pedig számos délutánt töltenek a partján a fűben ülve,
mesét hallgatva. És igen, mi a város szélén, Izbégen meg is háláljuk, amit tőle kapunk. A pataktakarítás egy évtizedes történetében mindig jelen voltunk, és ígérjük, jelen is leszünk, amikor
arról van szó, hogy tegyünk szebbé Bükkös, szabadítsunk meg
a rozsdás fémhulladékoktól, a számítógép-alkatrészektől, az alkoholos üvegektől. Minden olyantól, amit nem mi tettünk a vizedbe. Egy születésnaposnak mindig hosszú, boldog életet
szokás kívánni, ezt tesszük most mi is. És hogyan is köszönthetnék patakunkat a leghasznosabb módón, ha nem úgy, hogy
megtisztítjuk vizét, partját. A márciusi víz világnapjának megünneplésére tehát egy utóbuli formájában április 20-án kerítettünk
sort, ahol mindenki ott volt, akinek fontos patakunk sorsa. Számomra ők az igazi környezetvédők, ők azok, akik tenni is hajlandók patakunkért. Köszönet érte!
Novákné Tóth Kriszta tanárnő,
Izbégi Általános Iskola
A Föld napja alkalmából rendezett pataktakarítás támogatóinak
szeretnénk köszönetet mondani: Szentendre Város Önkormányzata, VSZ Zrt., Kroó József vezérigazgató úr, Pálinkás Attila, Mandula Gergely divízióvezetők, Tourinform Iroda, Maros Márk

kiskereskedő, Szilágyi pékség, Homó Attiláné, BeoCafe, Mészáros János, TV Szentendre, SzeVi.
Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
diákjainak, szülőinek és tanítóinak: Szabó Mária, Stáriné Kiss Katalin, Hupek Erzsébet, az Izbégi Általános Iskolából Novákné Tóth
Krisztina, Pluhár Viktória, Baranyai Szilvi tanárnőknek, a szülőknek és a diákoknak, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola tanulóinak

Idén is nagyon jól sikerült a pataktakarítás

és tanárának, Varga Gyöngyinek, valamint a sok civilnek Szebeni, Benkó, Dávid, Szabados, Erdélyi, Bódog, Csapó, Benkó,
Gallai, Szemes, Aba, Bartos, Tóthné Matuz Ildikó, Stefaniga,
Varga, Kékesi, Hermann, Gyürk családoknak, és annak a mintegy 200 résztvevőnek, akiket itt most felsorolni nem tudunk, de
nélkülük nem valósult volna meg a tiszta Bükkös-patak. Az Éló
táj Egyesület a Bükk-Ős-vény tanösvényt felújította, köszönet érte
Dukay Igornak. Az akció keretében megújul a Bükkös aluljáró
másik oldala is (ősszel végeztük el a munka első részét), a falfestésért köszönet a Móricz Zsigmond Gimnázium 10. E osztályának, Kerezsi Csaba igazgató úrnak a szervezésért és Bádonyi
Kingának a festés koordinálásáért, irányításáért! Köszönjük a
családi napban nyújtott nagy segítséget: Víg Zoltán tanár úrnak
a sikeres lovaglást, Majnekné Horváth Katalinnak a kézműves
foglalkozást és Novákné Tóth Krisztának a környezetvédelmi kvíz
elkészítését. Éljen sokáig a tiszta Bükkös-patak!
Dr. Török Balázs, Izbég képviselője, alpolgármester
és Zakar Ágnes képviselő,
a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület elnöke
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Kiállítások
A Ferenczy Múzeum programjai

Kiállítás

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
május 10. – július 10.
A MegtAlált HAgyoMány
nemzetiségi hagyományok a
21. században
Kiállítás a Szentendrei Képtárban
A kiállítás kurátora: Sz. Tóth Judit
néprajzkutató
május 12. vasárnap 16.00
BeMutAtó táRlAtVezetéS
A megtalált hagyomány ,Nemzetiségi hagyományok a 21. században című kiállításban.
A tárlatvezetés Sz. Tóth Judit
a kiállítás kurátora tartja.

MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.
május 20-ig
eMléK-KéPeK
SzentenDRéRől
Válogatás S. Nagy János magángyűjteményéből
június 2-ig
egy MoDeRn FeStő éS
KlASSzIKuS gyűJteMénye
Válogatás Ernest Zmeták (19192004) alkotásaiból és gyűjteményéből.
Augusztus 25-ig
BuDAPeSt ARt exPo FRISS
FIAtAl
Képzőművészek Nemzetközi
Biennáléja
A kiállítások nyitva tartása: keddtől
vasárnapig, 10-18 óráig.
Belépődíjak: teljes árú jegy:
1000Ft, kedvezményes jegy (diák,
nyugdíjas): 500Ft/fő
Tárlatvezetést, diákcsoportoknak
múzeumpedagógiai foglalkozást
egy héttel előre lehet kérni a közönségkapcsolati csoport múzeumpedagógusaitól.
Elérhetőségeink: Tel: +36-26-920990; edina.csillag@femuz.hu és
erdohati.orsolya@femuz.hu
Információ: +36-26-920-990
www.pmmi.hu,
www.facebook.com/muveszetmalom
május 18-ig
Aba-Novák Galéria
Leányfalu-Ház
Móricz Zsigmond út 124.
KezotéRIA
Kemény Zoltán grafikus, tipográfus kiállítása
Megtekinthető május 18-ig, keddszombat 14.00-18.00 között

SzentendReI PROgRAmmelléKlet
Előadás

Április 30. kedd 19.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
cSeVeJ
Kellár F. János Immánuel vendége Ruzics László, a Madách
Színház színésze, művészeti oktató
május 11. szombat 16.00
töRöK HAgyAtéK nyoMAI
MAgyAR töRténeleMBen
Dr. Fodor Pál történész, turkológus, az MTA doktora, a Történettudományi Intézet igazgatójának
előadása

Zene

május 3. péntek 20.00
Malom Café
Bogdányi út 32.
zeneI utAzáS Vol.1.
A MAloMcAFéBAn
A Soul legendái. Schwartz Dávid
énekes és Dakos Lilla zongorista
egy meghitt hangulatú időutazás
keretein belül kalauzolnak el bennünket a soul zenei világában.
Házigazda: Schwartz Dávid.
Az estre a belépés díjtalan.
május 7. kedd 19.00
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A.
JAzz KluB: BoRBély
MűHely
Házigazda: Borbély Műhely, vendég: Elek István – szaxofon
Belépőjegy: 800 Ft

május 31. péntek 20 óra
Malom Café
Bogdányi út 32.
zeneI utAzáS Vol.2.
A MAloMcAFéBAn
Házigazda: Schwartz Dávid.
Vendég: Domonkos Zsuzsa az
Operett Színház egykori primadonnája és meglepetés vendégek.
Zongorán kísér: Hegedűs Valér.
Az estre a belépés díjtalan.

Könyvbemutató

május 4. szombat 16.00
Malom Café
Bogdányi út 32.
KönyVBeMutAtó
A MAloMcAFéBAn
Matyófalvi Matyó Gábor (1947–
1998) szobrászművész a Vajda
Lajos Stúdió egyik alapító tagja
életművéről készült albumot
Wehner Tibor művészettörténész
mutatja be.
A rendezvény ingyenes.

Fesztivál

május 11. szombat, 10.00 22.00
Dunaparti Művelődési Ház
SzentenDReI DoBBAnáSoK
FeSztIVál
A Kékvölgy Waldorf Iskola és Gimnázium rendezvénye
www.facebook.com/dobbanasok
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május 6. hétfő
17.00 BABáK Az elSő éV (79’)
(kn)
18.20 SzéP ReMényeK (128’)
(12)
20.30 loRe (109’) (16)

A (*)-gal jelölt filmek végleges korhatár
besorolása a műsorfüzet zárásig nem
történt meg.

Mozi

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

április 29. hétfő
17.00 VIlágoK ARcA: BARAKA (96’) (kn) 2D
18.45 SzIA! Hogy VAgy? (105’) (16)
20.45 SzeRetőK, utAzóK (95’)
(16) 2D

április 30. kedd
17.00 Az óRIáSölő (114’) (12) 2D
18.00 RenDHAgyó KAlenDáRIuM - Török Katalin új várostörténeti sorozata
19.00 Dől A Moné (89’) (12) 2D
20.30 A HázBAn (105’) (16)
május 1. szerda
17.00 A teRMéSzet IQ-JA (58’) (kn)
18.00 gyeRMeKeInK (111’) (16*)
20.00 SzeRetőK, utAzóK (95’)
(16) 2D

május 2-14-ig MeSeMozgAtó
FIlMnAPoK

május 2. csütörtök
17.00 A teRMéSzet IQ-JA (58’)
(kn)
18.15 A HázBAn (105’) (16)
20.00 SzéP ReMényeK (128’)
(12)
május 3. péntek
18.00 loRe (109’) (16)
20.00 SzéP ReMényeK (128’)
(12)
május 4. szombat
16.15 cRooDéK (99’) (6) 2D
18.00 VIlágoK ARcA: BARAKA (96’) (kn) 2D
19.45 360 (110’) (16)

május 5. vasárnap
15.15 cRooDéK (99’) (6) 2D
17.00 BABáK Az elSő éV (79’)
(kn)
18.30 360 (110’) (16)
20.30 Dől A Moné (89’) (12) 2D

oRSzágoS RAJzFIlMünneP
A P’ARt MozIBAn

május 12. vasárnap
Nagyterem:
14.00 FRAnKlIn, A teKnőS
(80’) (kn)
15.20 tücSöK KAlAnDoK
neW yoRKBAn (78’) (kn)
16.40 totoRo A VARázSeRDő
tItKA (86’) (kn)
18.05 KIKI A BoSzoRKányFutáR (103’) (kn)
Kisterem:
14.15 SáRKány éS PAPucS
(72’) (kn)
15.30 MIRIAM SoRozAt (40’)
(kn)
A tAláléKony KISFIÚ SoRozAt (60’) (kn)
17.30 A legKISeBB ugRIFüleS (90’)
Minden gyermeknek ingyenes a
belépés az országos Rajzfilmünnep alkalmából!

Gyerekeknek

május 4. szombat, 10.00
Bütykölde – Kézműves
foglalkozások a DMH-ban
(Dunakorzó 11/A)
Tel: 26/312-657
AnyáK nAPI AJánDéKoK

Tv Szentendre

friss hírek minden nap
a tV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 19 órától a TV Szentendre a UPC kábelhálózatán. Ha valaki esetleg
lemaradna az első kiadásról, ezt
követően óránként este 11 óráig
bármikor megnézheti a TV Szentendre napi hírösszefoglalóját.
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú magazinnal jelentkezik a TV Szentendre. www.tvszentendre.hu
Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon,
de csatlakozhat hozzánk
a Facebookon is!
de csatlakozhat hozzánk
a Facebookon is!

2013. április 29.

SzentendReI PROgRAmmelléKlet

Kézimunka-kiállítás
a Gondozási Központban

Intézményünkben kézimunka kiállítást
tartunk kötött, horgolt és varrott
darabokból
KézRől KézRe címmel.
Téma: A TAVASZ
Szeretettel várjuk gyerekek, szülők és
nagyszülők munkáit is május 3-ig.
Kiállítás-megnyitó:
május 9. csütörtök 10:30

Cím: Gondozási Központ,
Szentendre, Sztaravodai út 2.

Részletekről a 06 (26) 311-964-es
számon, Csizmadia Ildikótól
érdeklődhetnek.

MI A DIgItálIS átálláS, éS MIéRt Jó ez
Az éRIntetteKneK?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a
digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás
Magyarországon is megvalósul még az idei –
2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás
időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan
sugárzott adások lesznek majd elérhetőek,
ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők
számára.

KIK Az éRIntetteK?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni
módon televíziót néző háztartások érintettek,
azaz azok, akik jelenleg hagyományos szobavagy tetőantennát használnak, és mindössze
az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik,
annak az átállás során nincs teendője.

MI SzüKSégeS Az átálláSHoz?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző
háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális
technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan
vételéhez Magyarországon jó állapotú tetővagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel,
valamint hagyományos analóg vevőegységgel

Szentendrei Majális
2013 – Postás-strand
ÁPRIlIS 30.

18:00–22:00 Sörkert – zenekarokkal a
színpadon, közben helyi vendéglátók kitelepülése (melegkonyha, rétes, lángos,
vattacukor, kürtőskalács, stb.)
18:00–20:00 Last4 Chance
20:00–22:00 Fekete Gyula és barátai
mÁjuS 1.

10:00–15:00 Helyi sportklubok bemutatója
10:00–17:00 Sportversenyek (tenisz,
strandfoci, strandröplabda, street ball)
Közben:
11:00 órától: Vásári komédia – a Portéka
Bábszínház műsora
14:00 Törökülésben címmel közös játék,
mesélés – Portéka Bábszínház
A színpadon:
14:00–14:30 Hastánc-bemutató

rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder
(jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-topbox szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő régebbi készülék is
alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-topboxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is
többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy
digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.
MIKoR leSz A DIgItálIS átálláS?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen
lehet megtekinteni:
1. ütem: 2013. július
31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen
sötétkékkel jelölve.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni
az érintettek készülékeit a digitális adás vételére.

táMogAtottAK KöRe
Támogatásra jogosultak azok a rászorultak,
akik rendszeres szociális segélyt; lakásfenntartási támogatást; ápolási díjat kap; időskorúak járadékában; saját jogon nevelési
ellátásban; fogyatékossági támogatásban;
vakok személyi járadékában; saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül;
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14:30–15:00 Okarina és Bolec szerb
gyermek tánccsoport Belgrádból,
Rak szlovén néptánc csoport
15:00–17:30 Táncklubok bemutatója
a színpadon
15:00–15:30 Welldance
15:30–16:00 Zumba bemutató
16:00–16:30 Diamond TSE
16:30–17:00 Bailar kubai táncbemutató
17:00–17:30 Zumba bemutató

18:00–22:00 Sörkert – élő zenével!
18:00–20:00 Fekete Gyula és barátai
20:00–22:00 Takáts Tamás

Egész nap látogatható programok:

• Civilszervezetek és pártok sátrai
• Népi játszópark
• Fa körhinta
• Kézműves foglalkozás a Nagycsaládosok Egyesületével
• Magic Box játszótér
• Pónilovagoltatás

illetve 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy
ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes
összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára
átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók
nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek,
akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a
hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási
időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013.
június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus
31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami
támogatásra való jogosultság feltételeiről, az
igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó
igénylőlap kitöltésében.
A vissza nem térítendő állami támogatás
2013. április 30-tól igényelhető.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen
visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es
zöldszámon.

Bővebb információ:
ingyenes zöldszám 06-80/38-39-40,
e-mail: digitalistv@nmhh.hu,
honlap: www.digitalisatallas.hu
levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230
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Isten éltesse Berci bácsit!

VÁROS
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Molnár Bertalan festőművész –
akit a városban mindenki Berci
bácsiként ismer – május 13-án
ünnepli 80. születésnapját. A
termékeny művésznek 1973 és
2010 között 14 önálló és 44
csoportos kiállítása volt. Külföldön is kiállított: Stockholmban,
Malmőben, Provance-ban, Párizsban. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 25 éven keresztül részt
vett a Nagy István csoport munkájában. Aktívan részt vett a
város művészeti életében: művészeti írásai jelentek meg, kiállításokat nyitott meg. Díjai: megyei pályázaton oklevelek, Szentendre Város Közművelődési-díj,
Honvédelemért ezüstérem, miniszteri kitüntetés.

Molnár Bertalan jubileumi kiállítása május 2-án, csütörtökön
18 órakor nyílik a Polgármesteri Hivatal Galériáján. A kiállítást
dr. Dietz Ferenc nyitja meg. Megtekinthető a hivatal nyitvatartási
idejében május 24-ig.

Nemzetközi utakra lépett a
szentendrei MűvészetMalom
KülFölDI KIállítáSI leHetőSégeK nyílnAK
A SzentenDReI MűVéSzeK SzáMáRA?

JÖN! JÖN! JÖN!

FOTó: KEMPF KÁROLY IGNÁC

Nemzetközi művészeti tudományos konferenciának adott otthont városunk ismert kulturális intézménye, a MűvészetMalom.
A hazai és nemzetközi kortárs kiállítóhelyek az első napon bemutatták koncepciójukat és működésüket egymásnak. A második napon hasznos kerekasztalbeszélgetés zajlott olyan –
minden kortárs múzeum számára fontos – témákban, mint például, hogyan lehet megszólítani a közönséget, miként lehet új

közönséget vonzani a kiállítóhelyeinkre. Kicseréltük tapasztalatainkat arról is, hogy a kortárs kiállítóhely tiszta profilú intézmény
legyen, vagy a szélesebb közönség megszólítása érdekében
eltérhet-e az eredeti kiállítási koncepciójától. Körbejártuk azt,
hogy milyen kapcsolódó programokat érdemes szervezni a kortárs kiállításokhoz.
Kiemelt célunk volt a kétnapos konferencia megszervezésével,
hogy föltérképezzük, milyen együttműködés lehetséges a résztvevő múzeumok között. Abban egyetértettük, hogy az együttműködés kialakítása szükségszerű és előnyös. Először
kiállítások cseréjére lehet koncentrálni és fokozatosan lehet eljutni a közös kiállítások/koncepciók kidolgozásáig.
Érdemes megjegyezni, hogy a résztvevő intézmények mindegyike komoly nemzetközi együttműködési tapasztalatokkal
rendelkezik – e téren talán a MűvészetMalom jár leginkább gyerekcipőben. A mostani, első nemzetközi konferenciánk már azt
a célt szolgálta, hogy minél gyorsabban el tudjunk indulni azon
az úton, amelyen a többiek már messzebbre jutottak.
Ez azért is fontos számunkra, mert egyrészt már az intézményünk alapításakor is igény volt a külhoni kapcsolatok felkutatására, másrészt ez egy nagyon kézenfekvő megoldás a
szentendrei művészet és művészek külföldi bemutatására.
A konferencián a Bázis Platform Kolozsvári Ecsetgyár, az újvidéki Kortárs Művészetek Múzeuma, a debreceni MODEM –
Modern és Kortárs Művészeti Központ, a Paksi Képtár, a csehországi Kutna Horai Gallery of Central Bohemian Region, a pozsonyi Centre of Visual Art, a bonni Kunstmuseum, a
lengyelországi poznani Art Station Foundation, valamint a székesfehérvári Szent István Múzeum vezetői és munkatársai
vettek részt a MűvészetMalom és a Ferenczy Múzeum szervezésében.
Kassai Hajnal

június 18. FERENCZY MÚZEUM
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„Minden, minden lehet, hogyha teszünk érte.”
2013. április 29.

Kudlik Júlia hazánk egyik legismertebb tévés személyisége, akit negyven éven át láthattunk a tévé képernyőjén, és aki
sokak számára szinte családtaggá vált. Idén március 15-én a Magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át Balog
zoltán minisztertől. ennek kapcsán kérdeztük a hivatásáról, karrierjéről, de a válaszok sokkal inkább a lélekről és a szeretetről szóltak.

n Számos rangos díjjal
ismerték már el tevékenységét, csak az utóbbi években: 2001: Magyar televízióért életműdíj, 2003:
Príma-díj, 2004: Magyar televízió örökös tagja, 2011:
a Köztársasági elnök érdemérme, idén cornelius
életmű-díj és a Magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta. Melyikre a
legbüszkébb?
Mindegyikre és egyikre sem. Az ember ne
azért dolgozzon, hogy kitüntessék, én sem
azért teszem a dolgom. Persze nagyon jól
esik, amikor a munkámat elismerik, de számomra sokkal nagyobb öröm, hogy, bár 12
éve nyugdíjban vagyok, még mindig ismernek, tudják, hogy ki vagyok. Ennél nagyobb
kitüntetés nem érhet.

n Felsorolni is nehéz, hogy hány műsornak volt riportere, szerkesztője, műsorvezetője. neve elsősorban a Delta
magazinnal forrt össze, de emellett számos műsor házigazdájaként is tevékenykedett, mint például az Iskolatelevízió, táncdalfesztiválok, gazdit keresünk, Juli suli, Szeszélyes évszakok. Ha
most mindent elölről kezdhetne, újból ezt
a hivatást választaná?
Nem szeretem a feltételes módot. Azt vallom, az adott pillanatban a lehető legjobban
kell a feladatokat megoldani. Számomra
nincs kis és nagy feladat, mindegyikre becsülettel fel kell készülni. Más időpontban,
már tudás és tapasztalat birtokában ugyanazt a feladatot másképpen oldjuk meg. Hiszek abban, hogy valamennyien valamilyen
előre meghatározott céllal, feladattal érkezünk, amikor megszületünk, olyan talentumokkal, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy tanuljunk, hogy változzunk és olyan emberekké váljunk, amilyenek lenni szeretnénk. Ehhez kapunk még
két ajándékot: a választás lehetőségét és a
döntés szabadságát. Hogy ezekkel élni tudjunk, nagyon sokat kell tanulnunk. Életünk
során nem tükörsima aszfalton, hanem buckákkal és gödrökkel teli úton kell végig mennünk, s közben folyamatosan döntéseket
hozni: jót is, rosszat is. Ha jól döntünk, mindig megkapjuk az újabb lehetőségeket, a
segítő társakat, akik előre visznek. Idővel –
ha befelé is figyelünk – rájövünk, hogy miért
vagyunk itt és mi a dolgunk a világban.
Én korán felismertem, hogy mi a dolgom.
Időben megtanultam nemet mondani, és
arra is rájöttem, hogy nincs mindig minden
miértre válasz. Ma már tudom: így volt jó!
Ha döntenem kellett, mindig a nehezebb

utat választottam. Lehet, hogy
emiatt lassabban jutottam
előre. Megérte! Az életpálya
elindul egy görbén. Ha ennek
íve lapos, akkor van mögötte
tudás, rutin, tapasztalat. Lassabb ugyan a haladás, de az
út jól megalapozott, és amit
elértünk, azt hosszú távon
meg is tudjuk tartani. Ha viszont hirtelen emelkedik magasra, szinte biztos, hogy
hirtelen vissza is esik, nem
tud fennmaradni, mert nincs mögötte az,
amitől fennmaradhatna. A mai világban mindenkinek nagyon nehéz sokféle szempontból. Nézzük például az információrobbanást, amit a Deltában már évtizedekkel ezelőtt beharangoztam. A fiatalok beleszületnek, az idősebb korosztály nincs rá
felkészülve. A fiatalok leülnek a számítógép
elé, zúdul rájuk válogatás nélkül a rengeteg
információ, keveredik a virtuális és a valódi
világ. Azt hiszik, mennyi mindent tudnak!
Pedig mindaz csak ismeret, ami közel sem
azonos a tudással. Meg kell tanulnunk kordában tartani ezt a virtuális világot!

n évek óta járja az országot, és a szeretetről osztja meg a gondolatait…
…egy olyan világban, ahol nem szeretik a
szeretetet. Pedig a harmadik évezred kezdetén is ugyanaz az egyetlen járható út számunkra, mint kétezer évvel ezelőtt: és ez a
szeretet útja. Ha a ma embere – aki leginkább
győzni, uralkodni és fogyasztani akar – nem
döbben rá erre, elveszünk egy szálig.
Korunk legnagyobb problémája nemcsak
hazánkban, hanem szerte a nagyvilágban a
megértéssel, illetve a megnemértéssel van.
Lassan ott tartunk, hogy az emberek saját
magukat sem értik. Nagyjából senki nem ért
meg senkit. Nem értik egymást a nemzedékek, a tanárok a diákokat, a főnök a beosztottat, a vezetők a népeket, és megfordítva.
A népek nem értik egymást, még ha azonos
nyelvet beszélnek is. Ha a nyelvek különbözőek, hogy értenek szót? A megnemértés
pedig gyűlölködéshez vezet! Még nagyobb
baj, hogy az ember nem érti a természetet,
amelynek szerves részeként teremtettünk!
Süketek vagyunk arra a nyelvre, amelyen a
természet napnál világosabban közli velünk,
hogy kárt, fájdalmat okozunk a Földnek. így
lassan az evolúciós spirálban egyre lejjebb
kerülünk. És már nem is az a baj, hogy lent
vagyunk, hanem hogy lefelé nézünk. Nem
tudunk fölfelé nézni! A kérdés az: akarunke? A döntés rajtunk áll! Ahogy kortárs költőnőnk, Körmendi Gitta írja: „Lehet még más
világ, lehet benne béke. / Minden, minden
lehet, hogyha teszünk érte.”

n Milyen tapasztalatokat szerzett az országjárás során?
Nagyon sok a jószándékú, tenni akaró, segítőkész ember, mégis a maroknyi sápítozó
sikoltozót halljuk meg. „A hangos szó a félelem palástja”. Aki fél – nem képes szeretni. A félelem a szeretet ellentéte. Hiszen
a szeretet lényege, hogy lemondunk önmagunkról a másik javára. Aki fél, az önmagával és félelemével van elfoglalva. Manapság
a rosszak azért olyan erősek, mert a jók
olyan gyöngék. A jóknak pedig az kell legyen a feladata, hogy a hatalom szeretete
helyett a szeretet hatalmát hirdessék, tanítsák és terjesszék. A szeretet megalapozását alázattal, áldozattal kell kezdeni. A
leghosszabb út a világon, amely az embertől az emberig vezet. Ezt kell, kellene újra
megtalálnunk, és egymás kezét megfogva,
megszorítva hittel, akarattal, elszántsággal
és szeretettel segíteni egymást a bajbanbetegségben, hogy azután együtt tudjunk
örülni mások és a magunk sikerének.

n ön mindig kiegyensúlyozott, nyugodt,
kedves. Mi a titka ennek a derűnek, amely
szinte árad az egyéniségéből?
Belül rend van. Ebben neveltetésem, családom és hitem segített és segít ma is.

n Hogyan telnek napjai itt Szentendrén, a
Bükkös-patak partján? Azt tudjuk, hogy
részt vesz a helyi közéletben, legutóbb
például a Korközpont avatásán, amelynek új nevére éppen az ön javaslata alapján írtak ki pályázatot.
Amikor Pesten laktunk, rengeteget jártunk
ide a férjemmel, kedveltük ezt a városkát.
1998 óta lakom Szentendrén. Nagyon jól
érzem itt magam, már nem szívesen megyek Pestre. Nyugdíjas életem első nagy élménye volt, hogy egy könyvet az elejétől a
végéig el tudtam olvasni – nemcsak néhány
oldalt az éppen aktuális munkámra készülve. Végre van időm arra is, hogy életműveket olvassak végig, időrendben.
Hetente egyszer a Gödöllői Művésztelepen
– remek társaságban, szeretetteljes légkörben, fantasztikus hölgykoszorúban – Remsey Flórától gobelinszövést tanulok.
Elsajátítottam a csipkeverés tudományát és
gyakorolom a foltvarrás, „úri nevén” patchwork technikát. 12 éve nem nézek televíziót.
Inkább 2-3 könyvet elolvasok hetente, barátokkal múlatom az időt és utazom. Az idei
tanév végén fejezem be tanulmányaimat a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia
szakán. Tervezem, hogy szélesítem informatikai ismereteimet is. Igazán nem érek rá
unatkozni.
Németh Erika
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Mesterek és tanítványok
koncertsorozat

timár Sára és mestere, Szvorák Katalin
koncertje – Budapest, Hagyományok
Háza, május 8., 19 óra

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.” (Kodály Zoltán)

A Hagyományok Háza, felismerve az eltűnő paraszti kultúra élő átadásának jelentőségét, tavaly új koncertsorozatot
indított útjára. Kodály sorainak szellemében céljuk a folytonosságot megmutatni,
az idősebb és fiatalabb zenészeket, az
egymástól tanuló generációkat, a mestereket és a tőlük tanuló, ihletet szerző tanítványokat egy színpadra állítani.

Szvorák Katalin és Tímár Sára

A legszebb, legősibb és legőszintébb
hangszer az emberi hang, melyet a mester
és tanítvány együtt és egymást váltva szólaltat meg. Az énekek abból a mélységből
csendülnek fel, ahol egyek vagyunk: születésben, halálban, szerelemben, ünnepekben. A koncert egy önfeledt éneklés és
testvéri látogatás különböző magyar dallamcsaládoknál, a Kárpát-medence népeinél, betekintve a régizene századaiba is.
Acapellás áthallások és variációk után
Tímár Sára és zenekara örömzenél.
Szvorák Katalin Liszt- és Kossuth-díjas
népdalénekes tíz éven át tanította Tímár
Sára Junior Príma-díjas népdalénekest a
szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. A Zeneakadémián ismét tanára lett.
A koncerten közreműködik: Orbán Johanna, Paár Julianna, Soós Réka (ének)
Nyitrai Tamás (hegedű) Fekete Márton
(brácsa) Horváth Dávid (bőgő)
A színpadot Pistyur Imre Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotásai díszítik.

Műsoron: gyimesi bánatos, szláv-magyar
tavaszköszöntés, Szentiváni tűzugrás és
dudaszó, szlovák-magyar közös aratás és
lakodalom, táncos erdélyi, széki népdalok
Petőfi Sándor tollából, Felső Tiszavidéki muzsika, Küküllő-vidéki asszonymulatság.

Az előadást követő táncházba is szeretettel várják az érdeklődő közönséget!
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XXVII. évfolyam, 8. szám

Labirintus, zeneszóval

gyeRMán JÚlIA HegeDűMűVéSz VeRSeSKöteténeK BeMutAtóJA

A Szentendrén élő gyermán Júlia, mint
sokan mások, kamaszkorában kezdett el
verseket írni. A költészet csodálatos világába
zenész édesapja vezette be. Júlia számára
serdülőként komoly dilemmát okozott, hogy
a zene vagy a költészet-e az út, amelyen járnia kell. 2012-ben hegedűművészként csatlakozott a Pannon Filharmonikusok
társulatához. Végül a hegedű győzött, de a
vers iránti szerelme olthatatlannak bizonyult.
Első verseskötetének bemutatójára május
15-én, szerdán, 18 órakor kerül sor a Pest
Megyei Könyvtár olvasótermében. Beszélgetőtársa dr. Magyar Miklós irodalomtörténész lesz. Belső útvesztő című, Holló Dávid
grafikus által illusztrált, szép kiállítású könyvéből Juhász Károly színművész olvas fel. A
szerző a helyszínen dedikál, és meglepetésre is lehet számítani.

Figyelem! A Pest Megyei Könyvtár 2013. május 1-jétől a korábbi nyitvatartási
rendjére áll vissza, azaz szerdán a könyvtári szolgáltatás nem működik!

felhívás kitüntetési
javaslattételre

Szentendre Város önkormányzata augusztus 20-án, a Szent István király
tiszteletére rendezett városi ünnepségen adja át a Szentendre Város Díszpolgára kitüntető címet és a Pro urbe
emlékérmeket.

Szentendre Város Díszpolgára kitüntető
cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel
hozzájárult Szentendre város jó hírének
öregbítéséhez. A díszpolgári cím minden
évben csak egy adományozható.
Pro Urbe Emlékérem adományozható
azoknak a személyeknek, csoportoknak,
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város
értékeit gyarapítva, kiemelkedõ eredményt értek el. Pro Urbe Emlékérem
minden évben maximum 3 db adományozható.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz határidőre beérkezett javaslatok
alapján dönt arról, hogy az idei városi ünnepségen kik vehetik át a kitüntetéseket.
Az adományozásra tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva,
külön-külön javaslatként kérjük beadni.

Javaslatot tehetnek:
• a polgármester, a jegyző
• a képviselők, a képviselők mellett működő bizottságok tagjai
• szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
• legalább 20, szentendrei állandó lakhellyel rendelkező polgár.

A javaslatok beérkezési határideje:
május 31. hétfő 15.00 óra

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Polgármesteri Hivatal iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán
átvehető, vagy a honlapunkról letölthető
adatlapon.

A javaslatokat e-mailben is el lehet küldeni a következő címre:
kadar.kristof@ph.szentendre.hu
További felvilágosítás:
Kádár Kristóf (26) 503-371

2013. április 29.

Felhívás táboroztatóknak!
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Kedves Szervezők és Programgazdák!
A Szentendre és Térsége TDM Szervezet várja azok jelentkezését, akik a nyári időszakban diákoknak táborokat – sport,
nyelvi, művészeti, napközis, felekezeti stb. – szerveznek városunkban. A számunkra elküldött programokat megjelentetjük a TDM honlapján, a www.iranyszentendre.hu/taborok cím
alatt, valamint a megkapott szórólapokat a május 3-i hétvégével induló Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztiválsorozat ideje alatt a Tourinform Iroda épülete előtt felállítandó
standon kívánjuk továbbadni az érdeklődőknek.
A kezdeményezéssel szeretnénk segítséget nyújtani egyrészt
a szentendrei szülőknek abban, hogy gyermekeik számára
megfelelő programokat találhassanak a nyári időszak idejére
itt helyben, másrészt pedig a szervezők munkáját kívánjuk támogatni. Reméljük, munkánkkal sikerül hozzájárulnunk ahhoz,
hogy – a Dumtsa Korzó programsorozat üzenetével összhangban – a Belváros olyan pezsgő, élettel teli találkozóhellyé
vállhasson, ahol a különböző szolgáltatást kínálók és az azt
igénybe vevők egymásra találhatnak.
A táborszervezők jelentkezését folyamatosan várjuk e-mailen
(tdmszentendre@gmail.com) vagy telefonon (317-965), hogy
egyeztethessük egymással a további lépéseket.
Szentendre és Térsége TDM Szervezet

Dumtsa Korzó 2013

Májustól hétvégente újra megtelik vidám korzózókkal a Belváros
megszépült sétálóutcája, a Dumtsa Jenő utca. Május 3-án
ugyanis kezdetét veszi az idei Dumtsa Korzó – hivatalos nevén
Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztiválsorozat. A tavalyi
nagy sikert aratott civil rendezvény megújulva, kibővítve folytatódik 2013 tavaszán és nyarán. A Korzó ezúttal nemcsak péntek és
szombat délutántól éjjel 11-ig, hanem vasárnap is este kilenc
óráig várja a látogatókat. Helybelieket és ide látogatókat egyaránt. Azok számára, akik olyan sokáig maradtak a Korzó forgatagában, hogy lekésték az utolsó buszt vagy a HÉV-et, a rendezők
hajójáratot kívánnak szervezni.
A Novák Gábor vezette szervezőcsapat ötletbörzét tartott különféle témákban, s ezeken a város életében aktív civilek vettek
részt. Rengeteg, jobbnál jobb ötlet hangzott el a jókedvű együttléteken. Az ötletekből remélhetően jobbnál jobb programok születnek. Állandóság és változatosság egyaránt jellemzi ezeket.
Idén is lesz a tavaly nagy sikert aratott Magic Box játéksarok,
gyermekprogram, gyermekmegőrző, utcazene és különféle táncprogram, a gasztronómiai élményt pedig sajtkóstoló, grillételek,
fröccs és bioételek adják.
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Töltse a pünkösdi hétvégét a Dunán!

A Szentendre és Térsége TDM Szervezet szervezésében az idei
nyár újdonsága lesz, hogy a vizes élményre vágyók többféle hajózási lehetőség közül válogathatnak. A negyvenszemélyes Klára kishajóval el lehet hajózni Visegrád-Nagymaros irányába, de rövidebb
hajókirándulások is lesznek a város partjainál, ahonnan nemcsak a
város varázslatos fekvését, hanem az épülő gátat is meg lehet
nézni. A gyermekeket pedig a kalózhajó várja, amelyen megismerkedhetnek a kalózélet alapvető szabályaival. Esténként pedig borkóstolásra is lehetőség lesz a hajón, melynek házigazdája a
tahitótfalui Eper Pincészet lesz.
Információ: szentendre@tourinform.hu, (26) 317-965. Az igények
felmérése érdekében előzetes regisztrációra van szükség. A részletek megtekinthetők a www.iranyszentendre.hu honlapon.
Május elsejétől a tourinform Irodában is lehet jegyeket vásárolni a Mahart járataira. Bővebb információ: Tourinform Iroda,
Dumtsa u. 22., 317-965, szentendre@tourinform.hu.

A programok minden hétvégén más és más tematika alapján
szerveződnek. A kezdő hétvégét elsősorban az anyák napja jegyében tervezik, számos ajándékötlettel, de emellett a tavasz egyik
legfinomabb, de kevéssé ismert zöldségének, a spárgának a bemutatását is – ültetése, termesztése és jótékony hatása kerül ezúttal terítékre. Természetesen idén is kínálják az asztaloknál a
kézművesek és a kistermelők portékáikat. Lesz antik- és bolhapiac, valamint árverés is az utcában.
A tervek szerint idén kinyúlik a Korzó a Fő térre is, az ottani üzletek a hétvégékre kitelepülnének valamennyire az utcára. A
Dumtsa Korzó idén befogadta a KOMP nevű rendezvényt, minden hónap egy szombatján ők mutatják be alkotásaikat. A fiatalokat is meghívták a Korzóra – saját ötleteik alapján létrejövő
programok révén az övék lesz az utca. Újdonság az is, hogy bemutatkoznak itt a Szentendrei-sziget települései – Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Tahitótfalu és Kisoroszi – is.
Az immár hagyományosan, az utcára kirakott kényelmes régi bútorokkal berendezett Dumtsa Jenő utca a nyár végéig ismét a
város nappalijává válik. Amelyben mi szentendreiek és az ide látogatók egyaránt felhőtlenül érezhetjük majd magunkat. Elfelejtve
gondot, viszályt, napi politikát, a „mi együtt” nagyszerű érzését
élhetjük meg minden hétvégén.
Rappai Zsuzsa
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Kötelékben Szentendrével

„A képek vegyes technikával készült alkotások: akril, tengeri és folyami homok, valamint egyéb anyagok felhasználásával” –
mondja Orgoványi Anikó, aki a műalkotásain keresztül egyszerre utal a Szentendréhez, a természeti környezethez,
valamint az emberi kapcsolatok közötti kötődésekre. Ezt az üzenetet a képek mellett
versbe szedve is igyekezett megfogalmazni.

Kocsik és szekerek

Egy hungarikum, a Komárom megyei Kocs
településen kifejlesztett kocsi a témája a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának. A Kisalföld tájegység rábcakapi pajtájában megnyitott interaktív
tárlaton a Skanzen gyűjteményében levő,
frissen restaurált fogatolt járműveket mutatják be. A látogató a hagyományos magyar közlekedési eszközök történetével,
hatásával, különböző fajtáival, készítésével és fogatolásával egyaránt megismerkedhet itt.
R. Zs.
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház (2026. Visegrád, gizella-telep)
határozatlan időre bérbe adja:
• a kórház főépületének I. emeletén található
17,4 m2 alapterületű helyiséget, gyógyászati
segédeszköz forgalmazás és méretvételezés céljára.
• a raktár, mosoda épület 12 m2 alapterületű
helyiségét fodrászat céljára.
• a kórház főépület földszintjén található 10 m2
alapterületű helyiséget herbária, újság, ajándék üzlet céljára.
Az ajánlat beadási határideje: 2013. május 8án 12.00 óra.
Az ajánlat leadásának helye: a szakkórház
gazdasági igazgatói titkársága.

Az ajánlat elbírálásának határideje:
2013. május 14.
A bérleti díj a rezsiköltséget nem tartalmazza.
Az ajánlat nyertese, aki a legmagasabb öszszegű bérleti díjat ajánlja.

A bérlet tervezetten 2013. június 1-jétől határozatlan időre köttetik, 3 hónapos felmondási
idővel, a szerződéskötést engedélyező
GYEMSZI jóváhagyásának függvényében és
annak birtokában.

A bérlő feladata: üzemeltetéssel kapcsolatos
engedélyek megszerzése, a helyiség technikai berendezése. Igazolnia kell, hogy nincs
adótartozása. Előnyt jelent: hasonló jellegű
üzemeltetésben szerzett gyakorlat.
Feltételezett vásárlói kör: 230 fő fekvő beteg,
beteglátogatók, járó betegek, ill. 190 fős dolgozói létszám.
további információ május 2-től kérhető a
szakkórház gazdálkodójától a 06-30-6198743 számon.
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Orgoványi Anikó:

Szerelmem Szentendre

Ég és Föld nászának
pozsgás szép gyümölcse,
víg géniuszfészek!
Élettől pezsdülő
termékenység-kert vagy,
csodás Szentendre!

Orgoványi Anikó

A kiállítás címe, „Kötelék” is találóan jelzi,
hogyan viszonyul a Festők városához Orgoványi Anikó, akinek a legújabb tárlata
május 10-én, pénteken este 7 órakor nyílik Szentendrén, a P’Art Mozi galériában
(Duna-korzó 18.).

Anikó mesterei Nagy B. István és Blaskó
János festőművészek voltak, de Barcsay
Jenő is nagy hatást gyakorolt művészetére
a személyes találkozások alkalmával.
1988 óta rendszeresen megmutatja, mit
gondol a világról téglalap alapon, két dimenzióban. Szentendrén ez már a negyedik tárlata lesz.

Bohém hitvallásod
átívelt sötét éveket,
harcokat, keserveket,
aranykort és mámort,
tapsvihart, újhullámot –
bölcs túlélő vagy te, Szentendre.

Mesél itt minden kockakő,
mint bicsaklott ki bakancs és tűsarkú cipő,
s bár vakolatod olykor
nyakunkba hullatod,
korod nyugodtan letagadhatod –
az örök fiatalság tobzódik benned,
Szentendre!

Karcsú ujjak templomtornyaid
ujjongva, fennen hirdetik:
múzsák építik fellegvárukat itt,
dombok koszorújára, Duna víztükrére –
szeretni való vagy,
csodás Szentendre!

Színes arcod, gazdag szellemed,
lélekfényes tekinteted
megbabonáz, magához láncol,
ítél boldog kötelékre.
Önként vállalt foglyod vagyok
mindörökre,
Szerelmem, Szentendre!

A kiállítást Kondor Katalin nyitja meg. Közreműködik Borbély Mihály Liszt-díjas zeneművész, Balázs László Gábor előadóművész és a Musica Beata Kórus.
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MESTERSÉGÜK CÍMERE

KultúRA

rén nevelkedett Imre Zsolt már kisgyerekként édesanyja mellett állt a helyi piacon,
ahol a család által termelt zöldségeket
gyüMölcSöző KAPcSolAt
árusított, később kajszibarackkal egészítve ki a kínálatot. A szülők által telepícikksorozatunkban minden alkalommal tett, 140 fából álló barackos művelését 19
egy-egy, a szentendrei járásban mű- esztendősen vette át. A 140 fányi gyümölködő termelőt, gazdát mutatunk be, csös utóbb kéthektárosra bővült, háakik mesterségük jó ismerői, és nem rom éve pedig a család már a Vác melletti
utolsósorban portékájuk is kitűnő. ezen Kosdon is háromhektárnyi gyümölcsöst
a héten a lekvár- és szörpkészítő Imre gondoz, ahol a kajszibarack mellett más
családnál vendégeskedtünk.
gyümölcsök is megtalálhatók.
De nemcsak a termesztésbe
vont terület növekedett ilyen
ütemben. Tízéves házassága alatt Imre Zsoltnak és a
szörpök, lekvárok árusításának szervezésében is aktív
szerepet vállaló feleségének, Nórának hat fiúgyermeke született. – Az
ismerőseink sokszor ugratnak minket, biztosan azért
vállaltunk ennyi gyereket,
hogy később a segítségünkre legyenek a gazdaságban.
A
vádakat
határozottan visszautasítjuk,
bár nem tagadjuk, időnként
a gyerekek is részt vesznek
a munkában – fogalmaz
Imre Zsolt. Bár táj- és kertA gyümölcsök forrása: Imre Zsolt és Vida Rita (ízmanufaktúra)
építész mérnök végzettsége
a mama szentendrei kertjében fát metsz
szerint van némi köze a kerSokan úgy vélik, a legédesebb ételek a le- tekhez, a gyümölcstermesztést valójában
ginkább kártékonyak a szervezet számára. autodidakta, módon sajátította el. Amióta
De miért is ne lehetne olyan szörpöket és megszűnt a budapesti kertészeti szakértői
lekvárokat gyártani, amelyek finomságuk munkája, Imre Zsolt teljes erővel koncentmellett egészségesek is? A kistermelő rálhat a családra és a gyümölcstermeszImre család mindig is vegytiszta gyü- tésre. A mérnöki diploma haszna a
mölcsből készítette termékeit, de idén gazdaságban mindössze annyi, hogy a
piacra lépnek a teljesen cukor- és adalék- logót és a címkéket saját maga tervezte:
mentes finomságokkal.
az emblémán látható két nagy és hat kicsi
Bár kistermelőként az Imre család hivata- fa a családot szimbolizálja.
losan mindössze egy éve készít lekváro- A lekvárkészítés ötletét a piacon megmakat és szörpöket, a szakmai múltjuk jóval radt sok barack adta. A kezdetben rokoni
régebbi időkre nyúlik vissza. A Szentend- és baráti körben osztogatott édesség meg-

Roushk – a természet eleganciája
SVetlAnA neSteRuSHKInA önálló KIállítáSA
Az eRDéSz gAléRIáBAn

Az Erdész Galéria Design szekciója több mint 20 éve kiemelt figyelemmel kíséri a tehetséges iparművészeket, designereket.
Minden évben egy-két alkalommal lehetőséget kap egy önálló kiállító vagy csoport a bemutatkozásra.
Svetlana Nesterushkina orosz származású ékszertervező munkáit tavaly ősszel láthattuk először Magyarországon. A hatalmas
sikerre való tekintettel április 24-től a tervező első önálló kiállítása
tekinthető meg az Erdész Galériában.
Svetlana Nesterushkina neves európai és orosz építészstúdiókban kezdte karrierjét. A designert a számos Afrikában eltöltött év
arra inspirálta, hogy az építészetben alkalmazott tehetségét egy
különleges értéket és szépséget képviselő ékszermárka felépítésében kamatoztassa. Ékszereivel a természet páratlan kincseire
és az eltűnőben lévő kézműves technikákra hívja fel figyelmün-
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lepően gyorsan elfogyott. Amikor a család
észlelte, hogy kereskedelmi forgalomban
nem, vagy csak alig kapható mesterséges
adalékanyagoktól és tartósítószertől mentes gyümölcskészítmény, idén piacra léptek a hagyományos recept szerint,
rézüstben, cukorral főzött lekvárokkal és
szörpökkel. Legfőbb tapasztalatuk, hogy
az egészséges életmódra törekvés jegyében nagyon sokan keresik a teljesen adalék- és cukormentes termékeket, ezért
hamarosan ezekkel bővítik a termékpalettát. Termékeik már több viszonteladónál,
így a szentendrei ízmanufaktúránál is
megvásárolhatóak, de családi házuknál és
a családfő édesanyjának szentendrei házánál is szívesen szolgálnak ki vevőket,
hogy a szó szoros értelmében minél gyümölcsözőbb legyen a termelő és a vásárlók közti kapcsolat.
BT

ket, és ez a stílus egyben a tervező védjegyévé vált. Limitált darabszámú, esetenként egyedi ékszereiben a különböző helyi népcsoportok, etnikumok ősi kézműves technikáinak és az orosz
tervezőnő modern szemléletének konstruktív ötvözete köszön
vissza. Az expedíciók során a gondosan kiválogatott anyagokból egyedülálló személyiséggel bíró kézműves
darabok készülnek, városi viseletre is
alkalmas ékszerek, ugyanakkor egyedülállóan fenséges stílusban.
A természet iránti tiszteletet és egyben
a legmagasabb luxust megtestesítő
design és a különböző kultúrák misztikuma valamennyi ROUSHK ékszerben tükröződik. A tervező alkotásai
május 12-ig tekinthetők meg az Erdész Galériában.
www.roushk.com

SPORt

20

LABDARÚGÁS

Megyebajnoki mérkőzések környékünkön:
április 20. Visegrád – Viadukt Biatorbágy 1-3 (1-2). A megyei másodosztályú
mérkőzésen a visegrádi csapat a hazai
pálya kímélése céljából bérelt pályán játszotta hazai mérkőzését a festői hátterű
pilismaróti pályán. A háttérrel ellentétben a
pálya talaja nem volt jó: kemény és helyenként egyenetlen volt, így hiába reménykedtünk abban, hogy a zöldmezes
visegrádiak megszerzik első győzelmüket,
mert mindjárt az elején egy furcsán pattanó labdát a kapus rosszul számított ki
és: 0-1!

A visegrádiak nem adták fel, egyenlítettek,
aztán egy kapu előtti kavarodásból az
egyik kékmezes „betolta” a labdát. Még
minden lehet, mondtuk a félidőben, de a
második félidő ugyanúgy, ahogy az első
félidő vége, a zöldeké volt, de amíg a lövéseik mellé, fölé vagy a kapushoz mentek, addig a Viadukt megint talált egy gólt
a bizonytalankodó visegrádi védők között.
(Ugyanilyen helyzetben a visegrádi csatár
nem tudta bekotorni a labdát a vert kapus
mellett! ) A játékvezetők közepesen vezették a mérkőzést. Szedlacsek János csapatkapitány tömör véleménye: – Mindig
ilyen „majom” gólokkal kapunk ki, mert a
kapu előtt nem tudjuk tisztességesen elrúgni a labdát!

április 21. tahitótfalu – Kisalag 3-0. A
megye harmadosztályban sereghajtó Tahi
ezen a meccsen mindent megtett azért,
hogy megszerezze második győzelmét. Az
első félidő változatos játékkal telt és a hazaiak gólt szereztek, helyzeteik közül sikerült egyet belőniük. A második játékrész
jobbára a Tahi veszélyesebb támadásait
hozta, bár a vendégek is vezettek néhány
gólveszélyes támadást, de a hazai kapus
a helyén volt! A vége előtt nem sokkal a
vendégek kapusát nagyon becsapta egy
szabadrúgásból lőtt, a talajon furcsán
megpattanó labda, ezzel lett 3 - 0. A haza-

iak győzelme megérdemelt. A játékvezetők korrekten vezették a mérkőzést. A mezőny legjobbjai hazaiak voltak, a kapus és
az előretolt irányító Czifferi Tamás.
Ebben a fordulóban a Tahi meccsével egyidőben a Szentendre VSe harmadosztályú csapata súlyos vereséget szenvedett a
listavezető Sóskút ellen (8- 0!)
Érdekes eredmények még ebből a fordulóból:
Budajenő – Dunabogdány 1-2
gödöllő II. – Pilisszentkereszt 2-3
A Szentendrei VSE öregfiúk három mecscset játszottak eddig a tavaszi idényben,
legérdekesebb mérkőzésük Ürömön volt:
üröm–Szentendre VSe öregfiúk: 1-1
(0 -1). Gólszerzőnk: Barton R. A mieink –

az ismert „világoskékek” – végig fölényben
és tetszetősen játszottak, de ezen a műfüvön nem jöttek be azok a figurák, amelyek
a gólhelyzeteket hozni szokták. E mellett
egy vitatott és nevetséges góllal (bedobáskapufa - védőre pattan: gól!) egyenlített az
ellenfél, és megtartotta az egy pontot
olyan játékkal, amelyet azzal lehet legjobban jellemezni, hogy elrúgdosott labdáik
miatt perceket állt a játék, mert a labdák a
szomszédos Kálvárián vagy a pálya melletti utca kertjeiben voltak! Védelmünk és
középpályásaink egyre jobb, összeszokottabb játékot produkáltak, csak a befejezésekkel maradtunk adósak. A mezőny
legjobbjai: kapusunk, Oláh Attilla és Vaczó
Tamás középhátvéd voltak. A játékvezető
a kezezések és a test-test elleni küzdelem
megítélésében vitatható ítéleteket hozott.
A tavaszi szezon három mérkőzésén két
pontot szerzett a csapat, ezzel a 10. helyen áll, a későbbiekben több mérkőzésen
győzelmi esélyekkel léphetünk pályára.

KÉZILABDA

április 21. Szentendrei Kc – tatai Ac
28-26.
Az NB I/B-s férfi mérkőzés első félideje
oda-vissza egygólos vezetésekkel izgalmasan alakult, a második félidő közepétől
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a hazai csapat jó védekezéssel és remek
kapusteljesítménnyel 2 gólos vezetéshez
jutott, és azt az utolsó percekben tartani
tudta az élcsoporthoz tartozó vendégekkel
szemben. Nagyszerű csapat-teljesítmény
volt! Csapatunk a 10. helyen áll a bajnokságban.

ELEVEN hírek
házunk tájáról

Gerlai P.

Az Elevenek SE közel 30 úszóval vett
részt az április 13-án megrendezett kistarcsai úszóversenyen! A több mint 350 induló között versenyzőink kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak.
Érmeseink
2007-ben születetett versenyzők: Dömötör
Emma Luca – 2 aranyérem (gyors, hát);
Árvay-Nagy Áron – 1 arany (gyors) és 1
ezüst (hát)
2006-ban született versenyzők: Katula
Panni – 3 aranyérem (gyors, mell, hát)

2004-ben született versenyzők: Domján
Dávid – ezüstérem (hát), 2 bronzérem
(gyors és mell); Katula Balázs – ezüstérem
(mell); Katula Balázs, Katula Ákos, Domján Dávid és Szántó Bálint bronzérem
(váltó).
Nem feledkezünk meg azokról sem, akik
ugyan éremmel még nem, de kitartó munkájukkal és helyezéseikkel tovább vitték
egyesületünk jó hírnevét:
Hidegkuti Lilla, Skach Iván, Földi Patrik,
Kákai Ákos, Niesz Viktória, Masszi Noel,
Schindler Bori, Kiss-Haypál Gergely,
Orova Máté, Néda Julis, Néda Tamás, Berényi Zoé, Nagy Jázmin, Nagy Viola, Bán
Eszter, Metzger Lili, Zsigri Noémi, Zsigri
Márton, Rácsai Richárd, Szirmai Orsi.
Gratulálunk minden kis és nagy ELEVENNEK!

mIKRObuSzKölCSönző

Norbi bácsi és csapata

8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu
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A Szentendrei Futó Kör
sikeres egy éve

SPORt

Szentendre város futócsapata, a Szentendrei Futó Kör bő egy
éve van jelen a magyar futók életében. Nemrégiben kiemelkedő
sikerekkel mutatkoztunk be a Pólus Budapest mezei futóbajnokságán. Ám természetesen nem ez volt az első versenyünk, hiszen ezt megelőzően már jártunk Vác városában, ahonnan
arany-, ezüst- és bronzérmeket hoztunk el. Egy futó kivételével
minden versenyzőnk érmet szerzett. Decemberben Budapesten
is jártunk (háromszor is), ahol szintén nagy győzelmeket értek el
futóink. Április 6-án elkezdtük az idényt – ez volt az első éles versenyünk –, ahol kiváló eredmények születtek. Az eredmény mö-

A váci versenyen, sikeresen

gött egy kiváló szellemiséggel, összetartással rendelkező csapat
áll, melynek minden tagjával elégedett vagyok, mind emberileg,
mind pedig az edzésen nyújtott teljesítményt tekintve. Ez annak
köszönhető, hogy a csapattagok nagy része iskolákból válogatott gyermek. Ezért a Szentendrei Futó Kör csapatába való kerülés feltétele a jó magaviselet, szorgalom, és egy-egy hetes
próbaidő. A próbaidő a magaviseletre koncentrálódik. Aki ennek
nem tud megfelelni, az sajnos nem kerülhet be csapatunkba. A tizenhét fős csapat tagjai közül tizenketten tudtak részt venni a bajnokságon. Biztos vagyok benne, hogy Szentendre egy két éven
belül rendelkezni fog néhány országos bajnokkal.
Lássuk a mezei bajnokságot részleteiben. (vidéki versenyzők)
Zsámár Anna:
1400 m-en
1. hely
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója
Barna Tamara:
1400 m-en
2. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Baranyi Eszter:
1400 m-en
2. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Graf Míra:
1400 m-en
4. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Szappanos Benedek: 2800 m-en
5. hely
Dombai Bence:
1400 m-en
2. hely
a Barcsay Általános Iskola tanulója
Borsódy Katalin:
1400 m-en
4. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Murányi Máté:
2800 m-en
2. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Tuczai Barnabás:
1400 m-en
1. hely
a Barcsay Általános Iskola tanulója
Magyar Emese:
2800 m-en
5. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Magyar Júlia:
1400 m-en
8. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Rábai Dóri:
1400 m-en
7. hely
az Izbégi Általános Iskola tanulója
Gedeon Zsolt:
5600 m-en
1. hely
a csapat edzője, a PSN Zrt. versenyzője
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tuczai Barna útban a győzelem felé

Külön dicséret illeti Rábai Dórit, Magyar Emesét és Magyar Julcsit is, akik csak pár hete edzenek a csapatnál. Minden versenyzőm felé elismeréssel adózom, és nagy tisztelettel nézek rájuk,
hiszen mindegyikükön láttam a küzdelmet, a harcot, elszántságot és amit nagyon szeretek: a bátorságot!
A teljes csapat nem tudott részt venni a versenyen, de álljon itt
minden tag neve: Murányi Máté, Murányi Levente, Tuczai Barnabás, Dombai Máté, Dombai Bence, Graf Míra, Graf Darius,
Zsámár Anna, Barna Tamara, Baranyi Eszter, Borsódy Katalin,
Szappanos Benedek, Rábai Dóri, Magyar Júlia, Magyar Emese,
Magyar Pisti, Sterbinszky Mina. Felnőtt futók: Medve Csilla, Sáfrány Eszter. Szülők, akik futnak: Magyar Zsófi, Tuczai Péter.
ígérjük, hogy a jövőben a Szentendrei Futó Kör atlétái még nagy
sikereket érnek el, fényesítve Szentendre város hírnevét!

Gedeon Zsolt
csapatedző

22

AdÁSVétel

Bélyeget, képeslapot, könyvet,
fotót, plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is.
Tel. (26) 385-387.
ÁllÁS

lAKÁS, IngAtlAn

APRóK

Szentendrén, Dunától 200 méterre három (73-85 nm + terasz
+ kertkapcsolat, 3 szoba+nappali) új építésű lakás eladó. Ár:
21,9 -23,9 millió Ft-ig. Tel. 0630-494-9987.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozót
keres. Bővebb információ a
www.szentendre.hu oldalon.

Eladó 120 nm-es, új építésű
családi ház csendes helyen.
HÉV, busz 5 perc sétára. 3
háló + nappali + 2 fürdő. Irányár: 27,9 millió Ft. Tel. 06-20849-3614.

egéSzSég

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás.
Tel. 06-30-949-6456.

Elindult pszichológiai magánrendelésem; szeretettel várom!
Segítő kapcsolat krízisben, terhelt életszakaszban, családi,
gyermeknevelési problémák
esetén.
www.docszentendre.hu. Balázs
Boglárka, klinikai szakpszichológus, 06-20-393-3113.

Masszázskezelések! Vállalok:
svéd, sport, nyirok, szegment,
illetve orvosi gyógymasszázst
is. Várom a fogyni vágyó hölgyeket cellulitmasszázsra is!
Ár: 2500 Ft/óra. Tel. 06-20-2885868.
ezOtéRIA

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

A Bükkös-pataknál különálló
épület műteremnek, lakásnak
kiadó. Tel. 06-20-939-3940.

Eladó a Károly utca 16-ban
IV. emeleti, 54 nm-es, panorámás lakás. Ár. 8 millió Ft.
Tel. 06-70-579-9670.

A Füzesparkban 54 nm-es,
tehermentes, azonnal költözhető öröklakás tulajdonostól eladó. Tel.
06-70-252-1547, 06-30-2556273.

Szentendrén csendes, jó levegőjű zsákutcában önálló, tehermentes, 1987-ben épült családi
ház sürgősen eladó. 540 nm
telek, 114 nm lakótér, 33 nm
szuterén. Irányár: 24 900 000
Ft. Tel. 06-20-325-3878.
Összközműves, 90 nöl-es építési telek szép környezetben,
igényes építkezőnek eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
57 nm-es, 2 szobás I. emeleti
lakás tulajdonostól eladó
csúsztatott zsalus társasházban, Szentendrén. Tel. 06-70604-4882.
Szentendre belvárosában, a
postától 100 méterre a Fürdő
utcában új építésű, 3 lakásos

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
Kiadó Szentendrén, a Tavasz
utcában 70 nm-es, kétszobás
családi házrész. Olcsó rezsi.
Tel. 06-20-665-3713.

A Bogdányi utcában 1,5 szobás, konvektoros lakás társasházban kiadó. Tel.
06-20-346-7470.
Garázs kiadó Szentendrén, a
Vasvári Pál utcában, a benzinkút mellett. Tel. 06-30-4952086.

Sürgősen eladó! Ceglédhez
közel (wellnes és termálfürdői
lehetőség) öt éve épült csemői
kertes házam összközművel.
Eladási ár 12 millió Ft. Beszámítok Szentendrén és környékén, vagy a III. kerületben 7
millió Ft értékben építési telket.
Tel. 06-70-382-0822.

Tulajdonostól eladó a Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, jó
állapotú, csendes helyen lévő 2
szobás, I. emeleti lakás. Tel.
06-30-913-0549.
OKtAtÁS

ANGOL nyelvtanfolyamok, magánórák, nyelvvizsgára való
felkészítés (EURO, TELC,
Cambridge, ECL stb., Business
English), a szentendrei HÉVvégállomás mellett, vagy az Ön
otthonában. Dinamikus, de türelmes, magyar és nemzetközi
referenciákkal bíró tanárral.
Tel. 06-70-527-3879, email:
cserip72@gmail.com.
SzOlgÁltAtÁS

Minőségi kertek-, öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése
és fenntartása megbízható
szakembertől. Meglévő kertek
rendbetétele, átalakítása, illetve minden, ami kert.
www.akerteszek.hu, Szőcs
Miklós, 06-20-374-9442.
Megbízható nyugdíjas nagymama vasalást, takarítást vállal, esetleg
gyermekfelügyeletet. Tel. 0630-221-7018.
Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-, ácsmunkát vállalok!
Tel. 06-70-578-1468.

társasházban 85 nm-es, 4 szobás teraszos lakás kertrésszel
eladó. Ár: 32 millió Ft. Tel. 0620-354-9025.
Eladó 100 nm-es családi ház
Izbégen, a Pásztor utcában. 3
háló, nappali, fürdő, 16 nm-es
száraz pince, 2 autónak parkoló a telken belül. Irányár:
21,9 millió Ft. Tel. 06-20-8493614.

Kertgondozást vállalok. Tel. 0670-548-5519.
keretbe
HITELKIVÁLTÁS, ha elégedetlen deviza alapú hitelének kamatozásával! A
törlesztő részlete akár 1030%-kal csökken havonta,
és a futamidő változatlan
marad. Fapados Hiteliroda,
06-20-944-3165.

Társasházak, lakóparkok kezelése, üzemeltetése jogi, mű-

XXVII. évfolyam, 8. szám

szaki, pénzügyi háttérrel, felelősségbiztosítással. Tel. 06-20987-5527.
www.hollandhaz-pluszkft.com.

SZÜLETÉSNAPI ZSÚR? Isten
éltessen! Élő zenés, bábos
vidám előadással készülök az
összesereglett gyerekekkel
való meseországi kirándulásra.
Tel. 06-70-527-3879, email:
cserip72@gmail.com.
Elromlott? Ami elromlott az Ön
otthonában, én megjavítom.
Víz, villany, csatorna, háztartási gép, zár, ajtó, ablak, festés, mázolás, burkolás.
Szentendre és környéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel.
06-30-949-6456.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

Asztalos munkát vállal. Fából
mindent! Tel. (26) 318-219, 0630-319-7278.
Költöztetés! Tel. 06-30-9664305.
Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr, thai
talp- és lábmasszázs referenciával. Tel. 06-20-5143323.

üdüléS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő részére (5000 Ft/éj)
kiadó. Tel. 06-20-494-2550, hevizi-apartman.hu.
Balatonfüreden emeletes nyaraló kiadó (egész nyáron is). A
szintek külön is, egybenyitva is
használhatók (kert, zsákutca, a
part gyalog 10 perc). Tel. 0630-959-1670.
üzlet

Budapest, III, ker., a Szentendrei úton 140 nm-es büfé-étterem kiadó. Ugyanitt
raktárhelyiségek bérelhetők.
Tel. 06-70-389-4500.

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS,
MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

Szentendre, Szentlászlói út 153/A.,
az izbégi focipályával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-30-461-4658.

2013. április 29.

hIRdetéS

SZTRAKA Kft.
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen,
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás
1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs
teherautóval, kisteherautóval
az ország egész területén!
• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!

A szentendrei tDm nonprofit
szervezet a tourinform iroda
épületében található

nyilvános WC
üzemeltetetésére
keres partnerszolgáltatót
május 1-jei kezdéssel.

Bővebb információ
a tdmszentendre@gmail.com
e-mailen
vagy a 06-20-945-1909-es
telefonszámon kérhető!
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FOTó: SZENTENDREIFOTOK.HU

Ismét jelentős értékkel gyarapodott Szentendre

FOTóK: SZENTENDREI MÉDIAKÖZPONT

Csíkszentmihályi Róbert Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása került a Dumtsa utca végére, az elmúlt
évben felújított Tourinform iroda épülete elé. A két méter magas,
kőből faragott, tetején kovácsoltvassal díszített Csobogó Papp
Lajos kőfaragó műhelyében Kovács Endre díszműkovács közreműködésével készült el. Az avató ünnepségen dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere azt hangsúlyozta: nagy öröm,
hogy Szentendrén a helyi művészek kiváló alkotásai díszíthetik
a köztereket.
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