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Kocsis Enikő

17. oldal

Fitos Dezső

17. oldal

Gyúró Tamás

15. oldal

Gyúróné Domján Andrea 15. oldal

Gratulálunk pedagógusainknak!

Pedagógus nap alkalmából idén is megrendezték a hagyományos városi ünnepséget a Városháza dísztermében. Június 7-én Kun Péter matematika tanár vehette át az idei pedagógiai díjat, akivel legközelebbi
számunkban beszélgetünk. Az ünnepségen vette át gyémántdiplomáját
Mócsai Györgyné, Sándor Lászlóné, Viski Éva és Poprádi László.
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!

A kultúra nyitott kapui Szentendrén

2. oldal

Június 18-án nyitotta meg kapuit az új Ferenczy Múzeum a felújított,
korszerűsített Pajor-házban, s egyúttal elkezdődtek az 54. Szentendrei
Teátrum és Nyár képzőművészeti, színházi, zenei programjai is.
Ünnepi köszöntőt mondtak: Halász János kulturális államtitkár, dr. Dietz
Ferenc polgármester, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató és
dr. Fabényi Júlia művészettörténész. A megnyitó ünnepségen felavatták Radnóti Miklós emléktábláját. Emlékbeszédet tartott Ilan Mor izraeli
nagykövet.
3-5. oldal

Nyári Bor- és Gasztrofesztivál

A nyári Bor- és Gasztrofesztivál nyitányaként rendezték meg Szentendrén május 25-én a Művészet és Mámor Borszalont, ahol a szakmai és
társadalmi zsűri Szentendre Város Borát is kiválasztotta a neves pincészetek nedűi közül. A versenyről lapunk 8-10. oldalán számolunk be
részletesen, megkérdezve a zsűritagok véleményét a rendezvényről.

8-10. oldal
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SOS

104 mENtőK (26) 310 424, (26) 319 941

VÁROS

Átadták az idei pedagógus-díjakat
XXVII. évfolyam, 12. szám

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

107 RENDőRség (26) 502 400

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) 317 966

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

szombat-vasárnapi ügyelet
Június 29-30. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
Július 6. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11. Tel: 505-779
Július 7. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-igy nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505Július 13-14. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
Július 20-21. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
Július 27-28. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825

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

Pedagógus nap alkalmából idén is megrendezték a hagyományos városi ünnepséget a Városháza dísztermében, június 7-én. Ez alkalommal a Duna áradása több
feladatot adott a városért tenni akaróknak, mégis nagyon sokan eljöttek az ünnepségre. Az árvízi helyzet miatt úgy döntöttek a szervezők, hogy a fogadásra készített vacsorát felajánlják a védekezésben résztvevőknek, melynek bejelentését
nagy taps kísérte. A város pedagógusai közül nagyon sokan vettek részt az árvízi
védekezésben, volt, aki az ünnepélyről is odasietett.
Köszöntőt mondott dr. Dietz Ferenc polgármester, az ünnepi beszédet Dala Nagy
Katalin tankerületi vezető és Zakar Ágnes, az oktatási és kulturális bizottság elnöke mondta. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Fehér Juli, Csőke Flóra, Hámori Angelika, valamint az Izbégi Általános iskola diákjai.

PEDAgógIAI DíJ
Kun Péter – a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Református Gimnázium
nyugdíjas matematika tanára (Díjai: Pro
Urbe Díj, Benda Kálmán-díj, a Magyar
Köztársaság Tisztikeresztjének ezüst fokozata)
gyémÁNt DIPlomÁsoK
mócsai györgyné
sándor lászlóné
Viski éva
Poprádi lászló

NyugDíJAsoK
Abdainé Fleischmann Ágnes (Püspökmajori Tagóvoda)
Balogh Katalin (Nevelési Tanácsadó)
Dankovits gyuláné (Hold u-i tagóvoda)
Fromann Zoltánné (Barcsay iskola)
gilián lászlóné (Püspökmajori bölcsőde)
Hajdu gábor (Rákóczi iskola)
Herczegh mária (Vujicsics zeneiskola)
Kovács Zsuzsanna (Hold u-i tagóvoda)
leikep mária Zsófia (Nevelési Tanácsadó)
Rozsosné Frank Katalin (Vujicsics zeneiskola)
Neumann Etelka (Barcsay iskola)
Zászkaliczky tamás (Vujicsics)
A KlEBElsBERg INtéZEt
KItüNtEtEttJEI:
Neumann Etelka (Barcsay iskola)
Zászkaliczky tamás (Vujicsics zeneiskola)

Fűné Páljános tünde (Izbégi iskola)
greffné láng Helga (Rákóczi iskola)
Németh Iván (Móricz gimnázium)
szendreiné Fazekas Julianna (Templomdombi iskola)
Balogh Katalin (Nevelési tanácsadó)

AZ ÖNKoRmÁNyZAt KItüNtEttJEI
Püspökmajori bölcsőde: miakich
gáborné
Püspökmajori óvoda: magyariné
miskolczi Ildikó
Vasvári úti óvoda: Hodoli tünde
Óvodák logopédusa: ujsághy gyuláné
Andrea
Agy tanoda: sallainé Rigó Erika
Barcsay iskola: dr. Bilonka Judit,
gergely Piroska, szabó gáborné
Izbégi iskola: lázár Enikő, majnekné
Horváth Katalin, Pluhár Viktória
Templomdombi iskola: Bajkóné turóczi
Judit, Horváth Zoltán, mákó miklósné,
sütő melinda
Ferences gimnázium: Kiss menyhért
Móricz gimnázium: post humus Rumli
Antal
Petzelt középiskola: Pajkosné Réczi
Beáta, takács Zoltán, tóth gábor
Rákóczi gimnázium: Faragóné Rostás
Ildikó, Nagy Erzsébet, szirze Adrienn
Református gimnázium: Csesznákné
Nagy Katalin, Kiss székely Zoltán,
Kun Csabáné Kovalik Judit
Vujicsics zeneiskola: gulyás lászló,
szvorák Katalin
Gratulálunk a díjazottaknak!

A lAp témÁjA

A kultúra nyitott kapui
Szentendrén

2013. június 24.

A polgármester
programja
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mEgNyílt AZ úJ FERENCZy múZEum és A sZENtENDREI tEÁtRum és NyÁR

Június 18-án kettős kulturális nyitónapot ünnepelt a rekkenő hőségben szentendre. Ekkor adták át az új Ferenczy múzeumot a nagyközönség számára, s egyúttal elkezdődtek az 54. szentendrei teátrum és Nyár képzőművészeti, színházi,
zenei programjai is.

Polgármesteri program

június 24. hétfő
11.00 Huntigdoni testvérvárosi küldöttség
fogadása
14.00 Vezetői megbeszélés
17.00 Közmeghallgatás

június 25. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
12.00 Árvízi zárómegbeszélés
15.00 Az árvízi védekezésben résztvevő
honvédek köszöntése Hende Csaba
honvédelmi miniszterrel közösen a
Dunakorzón
17.00 Rendkívüli testületi ülés

A

A szalagátvágás ünnepi pillanatai. A képen dr. Kálnoki-gyöngyössy márton
igazgató, Ilan mor, Izrael budapesti nagykövete, Halász János kulturális
államtitkár és dr. Dietz Ferenc polgármester

Kossuth Lajos utcai, egykori Pajorkúria eredeti állapotában restaurált
homlokzata mögött ma elegáns, hófehér belső terek, óriás üvegfelületek adnak
éteri keretet a művészetnek. A megújult és
kibővített épület nemcsak szépségével, de
funkcionálisan is méltó otthont ad a Ferenczy Múzeum kiállításainak, multikulturális programjainak és irodáinak. A 21.
századi követelményeknek megfelelően
modernizált műemléképület Szuromi Imre
építész és a Kocsisok Építésziroda, illetve a
kivitelező, az ÉPKAR Zrt. munkáját dicséri.
A Pajor-házban kapott otthont a múzeum
képzőművészeti adattára, osztálya, az épület felső szintjén hatalmas festményraktár
jött létre, amelynek egy része a későbbiekben látványraktárként fog működni. Ma már
megszokott, hogy nagy múzeumok multifunkcionális térként működnek: itt is megtalálható a kávézó, a múzeumi bolt. A
hangulatos, remek akusztikájú kis udvar
társművészeti programok: koncertek, kulturális események helyszíne lesz. A mobil falakkal felszerelt múzeumpedagógiai tér a
hozzá kapcsolódó terasz konferenciák,
workshopok megrendezésére is alkalmas.
Együttműködő
partnerünk a:

Az épület alatti pincerendszerrel együtt
mintegy 3000 négyzetméter kiállítótér jött
létre, amelyben három állandó kiállítás kapott helyet, illetve 150 négyzetméteren időszaki kiállítások láthatók. Az emeleten a
Ferenczy család alkotásait bemutató tárlat
látható a pompei vörös falakon, egy másik
egység a 20. századi szentendrei képzőművészetet mutatja be. A kiállítás első
része az 1926-ban alapított Szentendrei
Művésztelep festőművészeinek állít emléket. Az alapító nyolcak – Bánáti Sverák József, Bánovszky Miklós, Heintz Henrik,
Jeges Ernő, Onódi Béla, Paizs Goebel
Jenő, Pándy Lajos és Rozgonyi László –
Folytatás a 4-5. oldalon g

A BERuHÁZÁs sZÁmoKBAN:
Összköltség: 660 millió Ft
A szentendrei Ferenczy Múzeum
megújulása című pályázat: 186,1 millió Ft,
ebből 165 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás
Önkormányzati fenntartású muzeális
intézmények 2011. évi szakmai
támogatása – ALFA Program: 55 millió Ft

olvasson QR-kóddal!
Ha okostelefonja kéznél van, próbálja
ki a cikkeink melletti QR-kódokat!
Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre kattintson rá.
Témáinkról így bővebben olvashat a
városi hírportálon.

július 10. szerda
14.00 Vezetői megbeszélés

július 11. csütörtök
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
július 15. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés
Alpolgármesteri program

július 1. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

július 2. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről
15.00 Püspökmajori Baráti Kör ülése
július 3. szerda
11.00 Szentlászlói úti kooperációs megbeszélés
13.00 Alpolgármesteri fogadónap
július 4. csütörtök
10.00 Közterületi reklámról egyeztetés
13.00 Semmelweis Nap a SZEI-ben
július 8. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

július 9. kedd
09.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

SZENTE NHírek
DREI

OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf
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ottHoNKEREsés

VÁROS

A Ferenczy Múzeum korábbi épülete
Szentendre Fő terén eredetileg ortodox
szerb iskolának épült 1794-ben. A copf
stílusú házban 1812–1816 között szerb
nyelvű tanítóképző működött. Az épületet 1972-ben új, modern szárnnyal bővítették, s ekkor költözött ide Budapestről az 1951-ben alapított Ferenczy
Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága.
2010-ben az épület az egyházi kárpótlás keretében visszakerült a Szerb Ortodox Egyház tulajdonába, s a megyei
múzeumigazgatóság irodáit a Fő téri
Kereskedőházba helyezték át. A múzeumnak új helyet kellett találni, s a választás Szentendre legnagyobb világi
műemlékére, a Pajor-kúriára esett.
éPülEtHIstóRIA

A klasszicista stílusban épült villa az
1800-as évek elején épült, tulajdonosa,
Pajor Gáspár 1767 körül született a
Gömör megyei Királyiban, református
vallású nemesi családban. 1787–1788ban Pesten jogi tanulmányokat folytatott, majd beiratkozott az egyetem
orvosi karára is. Már gyakorló orvosként telepedett le Szentendrén, feleségül a város egyik legjelentősebb
kereskedőcsaládjából származó Lovcsánszky Ilonát vette. Pajor Gáspár
személye a magyar irodalomtörténetből
is ismert: Kármán Józseffel szerkesztette az Uránia című irodalmi folyóiratot.
1793-ban Egy hazafi címmel lefordította Moses Mendelssohn német gondolkodó Fédon vagy a lélek halhatatlan
ságáról munkáját, amely a lélek halhatatlanságának bölcseleti érveit fogalmazta meg. Pajor Gáspár 1818-tól Pest
vármegye táblabírájaként munkálkodott. A 19. század első felében jelentős
szellemi-tudományos műhely működött
az épületben, a reformkor jeles alakjai –
köztük például Kazinczy Ferenc – rendszeresen vendégeskedtek a Pajor családnál.
Az 1930-as években az épület a Jókai
Református Gimnázium és leánykollégium otthona lett.
A Pajor-kúria a II. világháború alatt
munkaszolgálatosok szálláshelye volt.
Ide vonult be második munkaszolgálatára Radnóti Miklós is 1942. július 4-én.
Az 50-es évektől, az államosítás után
rövid ideig a helyi rendőrség használta,
majd a 2000-es évek közepéig a Szentendrei Járási Földhivatal működött itt.
Az épület ekkor már igen elhanyagolt
állapotban volt, de ezután néhány éven
keresztül még a szentendrei AGY Iskola képzőművészeti szakiskolája vette
birtokba egy részét.

művei mellett a múzeum másik egysége az
1945-től 1990-ig tartó korszak szentendrei
festészetét mutatja be: az Új Művésztelep,
a Vajda Lajos Stúdió, a Marosvásárhelyi
Műhely alkotóinak munkáit.
Augusztusban nyílik meg a római és középkori kőtár az épület V-alakú pincerendszerében. Ugyanitt teszik közkinccsé a
pilisszentkereszti ciszterci apátság gótikus
kőemlékeit.
Hamarosan megnyílik a múzeum könyvtára is: a gyűjtemény mára 21 ezer könyvet és több mint 10 ezer folyóiratot
számlál. Jelentősen bővülnek a könyvtári
funkciók és szolgáltatások: az elsősorban
képzőművészeti jellegű szakkönyvtárat
nyilvánossá téve a megye és Szentendre
érdeklődő közönsége, a helyi diákok,
egyetemisták új információs színtérrel
gazdagodnak.
A beruházásnál fontos szempont volt a teljes akadálymentesítés a mozgáskorlátozott látogatók számára, illetve a
kiállítótereket és raktártereket a műtárgy-

XXVII. évfolyam, 12. szám

A beruházás a költségvetési keretet
és a határidőket tartva valósult meg.
Az építkezés 2011. október 14. és 2012.
december 3. között zajlott.

Dr. Fabényi Júlia, a ludwig múzeum igazgatója kiemelte, hogy szentendre letette szellemi névjegyét új koncepciójú kiállításaival.

védelmi előírásnak megfelelően hűtő-fűtő
klímaberendezéssel látták el, mely biztosítja a terek állandó hőmérsékletét és szabályozható páratartalmát. A kiállítások a
látogatók által kezelhető információs pultokkal egészültek ki, s a beépített hangosító rendszer is kiépült.

2013. június 24.

VÁROS

A Ferenczy család művészeti hagyatéka újra látható.
Dr. Kálnoki-gyöngyössy márton körbevezeti a kiállításon Ilan mort,
dr. Dietz Ferencet és Halász Jánost

5
JúlIus 1-JE muNKAsZüNEtI NAP
A RENDElőBEN
Kedves Betegeink!

A 2003. évi LXXXIV. Törvény 15/b §-a alapján
július 1. Semmelweis nap,
az egészségügyi dolgozókra
vonatkozóan munkaszüneti nap.
Fentiek értelmében július 1-jén, hétfőn
a Szentendrei Rendelőintézet
valamennyi szakrendelése szünetel.

FOTÓK: KEMPF KÁROLY IGNÁC

Sürgősségi ellátás a munkaszüneti
napoknak megfelelően az ügyeleti
szolgálatnál történik.
Az ügyelet vezetője:
Dr. Baracska József,
telefon: (26) 312-650, Bükköspart 27.
Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető

Köszönet a SZEI-nek

sZENtENDRE KultuRÁlIs mEgyEI
Jogú VÁRos
Sokáig várt a málló vakolatú, de leromlott
állagában is gyönyörű épület a megújulásra, s most a magyarországi vidéki múzeumok között a legkorszerűbb művészeti
intézménnyé vált. Új korszak kezdődött
Szentendre művészeti életében a beruházás befejeztével, Szentendre méltó a kulturális megyei jogú város címre –
hangsúlyozta a megnyitón dr. Kálnokigyöngyössy márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója és Halász János
kulturális államtitkár is. – A beruházás az
eredeti költségvetés keretein belül maradt
és a kitűzött határidőre elkészült – tette
hozzá Kálnoki-Gyöngyössy Márton. Elismerően nyilatkozott a fejlesztésekről Halász János államtitkár, aki példaértékűnek
nevezte a város igyekezetét a kultúra, a
hagyományok, az értékek megőrzésére.
ígérete szerint a továbbiakban sem engedik el a város kezét, segítik Szentendre kulturális életét kiteljesedni. Dr. Dietz Ferenc

polgármester elmondta: a Pajor-kúria a korábbi évtizedekben mindig a közösséget
szolgálta, s idén a kultúra otthonává vált. A
fejlesztéssel fölkerült az i-re a pont, a város
régi adósságát rendezte a most megnyíló
kiállításokkal, s a kulturális megyei jogú
város legújabb intézménye megkoronázza
a korábbi múzeumi fejlesztéseket.
– A fényes időszakok mellett szembe kell
néznünk az épület sötét korszakával is –
mondta el Kálnoki-Gyöngyössy Márton a
megnyitó elején, amikor Ilan mor izraeli
nagykövettel leleplezték azt az emléktáblát
a múzeum belső udvarán, melyet Radnóti
Miklós tiszteletére állítottak.
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”
– mondja Radnóti, de most képzeletben
mégis távolodjunk el a földtől, s fentről
nézzünk a városra. Olyan egyedülálló „kultúrösvény” rajzolódik ki Szentendre Belvárosának kapujától a Régi Művésztelepig,
melyen múzeumok, templomok, művészeti
intézmények sora szolgálja a kultúrát.
Széles Nóra

Emléktábla-avatás. A történelem egyik sötét korszakában
a Pajor-kúriába vonult be munkaszolgálatra Radnóti miklós is.
A költő emlékére állított márványtáblát dr. Kálnoki-gyöngyössy
márton és Ilan mor avatta fel. Az ünnepségen Juhász Károly
művészeti vezető Radnóti naplójából mondott el részleteket, majd
elszavalta Nem tudhatom... című versét.

Ezúton szeretném megköszönni a rendelőintézet
dolgozói – orvosoknak, nővéreknek, technikai
személyzetnek – magas színvonalú munkáját,
amelyet a város lakossága érdekében nap mint
nap tapasztalhatunk. Mindannyian büszkék lehetünk rájuk.
Zaszlavik Jenő
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Nyáron is biztonságban
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Szentendre város vezetése kiemelt figyelmet fordít a közbiztonságra, ezért együttműködési megállapodást kötött a Pest Megyei
Rendőrkapitánysággal. Ennek részeként szabadnapos rendőrök
közterületi szolgálatot adnak a városunk kiemelt részein a nyári
időszakban.

Szünidei segítség
a szentendrei gyermekes
családok számára

Szentendre Város Önkormányzata úgy döntött, hogy gondoskodik a gyermekek nyári felügyeletéről az úgynevezett nyári napközi program beindításával.
Ennek helyszínei és időpontjai:
június 24-28: Barcsay Jenő Általános Iskola
július 1-5: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
július 8-12: Barcsay Jenő Általános Iskola

Igazgatási szünet
a Városházán
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szentendre
Város Képviselő-testülete a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatalban

július 22. – 2013. augusztus 16. között
igazgatási szünetet rendelt el.

Ezen időszakban Hivatalunkban az ügyfélfogadás szünetel, azonban a zavartalan
ügymenet és feladatellátás folyamatosságának biztosításáról, az ügyintézési határidők betartásáról ügyeleti munkarend
mellett gondoskodunk.
Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az igazgatási szünet ideje alatt kérdéseikkel
forduljanak bizalommal a Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatt található Városi
Ügyfélszolgálat munkatársai felé személyesen vagy a 26/300-407-es telefonos elérhetőségen.
Halaszthatatlan ügyek intézésére telefonos ügyeletet biztosítunk a 26/503-300-as
telefonszámon, emellett az ügyintézéshez
kapcsolódó beadványaikat, kérelmeiket leadhatják, illetve postai úton eljuttathatják a
Hivatal központi iktatójába.
Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket.
Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
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pályázatok

szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet
gAZDAsÁgI IgAZgAtóI FElADAtoK EllÁtÁsÁRA

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• Egyetem, a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek
képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.
28.) EüM rendelet 5. §-a alapján:
• szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves vezetői gyakorlattal
• a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számviteli törvényről
szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bek. szerinti nyilvántartásban, és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
• legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetői gyakorlat
• Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsőfokú
végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban
alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni.
• angol nyelv társalgási szintű ismerete
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.
A pályázatokat Szentendre Város Önkormányzata, Szentendre Egészségügyi Intézményei címére várják (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági
igazgató.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány
Annamária intézményvezető nyújt a 20/967-6870-es telefonszámon.
További részletek: a www.szentendreihirek.hu-n

Változás
a Földhivatalnál

2013. június 11. napjától Pilisszántó település már nem a Szentendrei Járási
Földhivatal, hanem Budakörnyéki Járási
Földhivatal illetékességi területéhez fog
tartozni. Az intézkedés a folyamatban
lévő ügyek esetén is érvényesek, tehát a
Szentendrei Járási Földhivatalnál korábban megindított, de még be nem fejezett
ügyekben is az eljárás folytatására a Budakörnyéki Járási Földhivatal lesz jogosult.

A Budakörnyéki Járási Földhivatal
elérhetőségei:
Cím: 1117 Budapest,
Karinthy Frigyes utca 3.
Postafiók: 1386 Budapest, Pf.: 916.
Telefonszám: 06-1-279-2090-2092
Faxszám: 06-1-279-2095
E-mail cím: budakornyek@takarnet.hu

Június 11. napját követően a Szentendrei
Járási Földhivatalhoz érkezett, Pilisszántó települést érintő beadványok tekintetében a szentendrei járási hivatalnak kell gondoskodnia az iratok a
Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz történő áttételéről, amely az ügyintézés idejének elhúzódásához vezethet.

Pályázati felhívás

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei legkésőbb augusztus 27-től bérbeadás útján hasznosítani kívánja a
Kanonok u. 1. szám alatti Rendelőintézetben található büféhelyiséget, melynek
alapterülete 24 m2. A pályázatok bírálati
szempontja a legmagasabb összegű
bérleti díj. Minimális bérleti díj 160 000
Ft/hó + rezsi. Amennyiben a beérkező
pályázók egyike sem ajánlja fel a minimális bérleti díjat, úgy a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A pályázattal kapcsolatban további információ (26) 501-440 számon kérhető. Az
érdeklődők részére a helyszín megtekintésére lehetőséget adunk (érdeklődni a
Rendelőintézet titkárságán, a fenti telefonszámon lehet).

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció a szei@szeirendelo.hu email címen kérhető. A pályázatokat július
23-án 09:00 óráig lehet benyújtani a
Rendelőintézet titkárságára.

A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a
pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült költségeket
a pályázók viselik.

2013. június 24.
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Kitűnőre vizsgázott
a mobil árvízvédelmi fal
mINDENKINEK KÖsZÖNJüK ÁlDoZAtos muNKÁJÁt,
AKIK RésZt VEttEK AZ ÁRVíZI VéDEKEZésBEN!

FOTÓ: www.SZENTENDREIFOTOK.HU

Hamarosan megjelenik a szentendre és Vidéke különszáma, minden, az árvízzel
kapcsolatos fontos és érdekes információval.

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon.
Ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

VÁROS
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Művészet és Mámor Szentendrén
sIKEREs BoRVERsENy és BoRsZAloN

„Ez olyan igazi merlot! selymes és lágy bor, lassan kibomló, visszafogott, elegáns
illatok és ízek! Ezért lehet nagyon szeretni a merlot-t!” – hangzott el egy kiváló
tétel kóstolása közben a szentendre Város Bora 2013 versenyen. A hattagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, rá is ment a szombat délelőtt, mire győztest hirdettek.
A versenynek az önkormányzat és a Pannónia Női Borrend igazán megadták a
módját. A Városháza dísztermében, a szépen terített asztaloknál, a díszes borlovagrendi palástba öltözött borrendi hölgyek szolgálták föl a kiválóbbnál kiválóbb
borokat.

A borverseny zsűrije

A borverseny méltó folytatása volt a Művészet és Mámor Borszalon szintén a Városháza Dísztermében. A jó hangulatú, estébe nyúló rendezvényen 10 kiváló magyar borászat jobbnál jobb borait kóstolhatta meg a szépszámú vendég. A borversennyel
kapcsolatban a zsűri tagjait kérdeztük:

n milyen volt ön szerint a borverseny „mezőnye"? A 20 kóstolt tétel milyen minőséget képviselt? mivel emelkedett ki a mezőnyből az a három bor, amelyek az első
három helyen végeztek? Jó ötletnek tartja-e, különösen nemzetközi borszakértőként,
egy ilyen városi borverseny megrendezését?
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moly életút előtt áll. Kora ellenére úgy éreztem még a csúcspontja előtt van, várni kell
az ízlelésnél, nagyon oda kell rá figyelni. így
lehet, ha gyakorlatlan kóstoló találkozik
most vele, még nem tudja értékelni. Hiába,
egy olyan pincészetnél, ahol a Solus készül
még az úgymond egyszerűbb Merlot is nagyon gazdag és összetett, nagyon hosszú
utóízű, bársonyos, gyümölcsös, fűszeres
bor. Szőke Mátyás pincészetének ez a
„2009-es Amerlot” bora egy új terület szűztermése. Testes, zamatos, de az előbbi két
bor nekem összetettebb ízvilágú volt. Abban
azonban biztos vagyok, a mátrai borvidék
egyik legszebb merlot bora, a termőhely
adottságait a legnagyszerűbben mutatta
meg ez a bor.

A Pannónia Női Borrend kiemelt tevékenységei közé tartozik, hogy a magyar történelmi borvidékeket bemutassa, a minőségi
magyar borokat, a borászokat népszerűsítse. A termelő és fogyasztó között hozza
létre a kapcsolatot, úgy, hogy segít a minőségi bor kiválasztásában szaktudásával,hiszen tagjai között vannak borászok,
somelierek. Ezért amikor felkértek minket a
város borának kiválasztásában való közreműködésre, a megtisztelő feladatot nagy
örömmel vállaltuk.
Úgy gondoljuk, hogy egy város, amikor a
vendégeinek ajándékoz egy bort, annak
nemcsak élvezeti értéke, hanem üzenete is
van a magyar borászoktól, Magyarországról. Annyira értékeltük a felkérést Szentendre városától, hogy immár negyedik
alkalommal vettünk részt a bírálatban és a
verseny megszervezésében. Példaértékűnek tartjuk, hogy a városi vezetőség segítséget kért szakértőktől, ugyanakkor a
zsűriben a lelkes fogyasztók is értékelhettek, így lett különösen értékes az eredmény,
mert a nyertes kiválasztásában mindenki
egyetértett.

A készítők között volt év bortermelője és
kézműves borászat is. Az 5 évjárat 20112007-ig is mutatja, hogy mind évjárat, termőhely és termelő szerint is reprezentatívan
képviselték a magyar merlo-t. Úgy gondolom, hogy ezért volt hasznos az előkészítésbe
bevonni
borrendünket,
mert
megkerestük a szóba jöhető borászokat és
így minden jelentős merlot-irányzat szerepelt a versenyben.

tóthné sass Katalin

Pannónia Női Borlovagrend kancellárja

A borok azon borvidékeket mind képviselték, ahol szép merlot-t készítenek. A 20 tétel
6 borvidékről érkezett. Villányi borvidék,
Szekszárdi borvidék, Egri borvidék, Kunsági
és Dél-Balatoni borvidéki, Mátrai Borvidék.

A kiemelkedés mértéke nem nagymértékű
volt, mert a borok 2 hibás tétel kivételével
magas minőséget képviseltek. Inkább úgy
jellemezném, hogy bírálókat azon a napon,
azon kóstolási körülmények között az a
friss, üde gyümölcsösség ejtette rabul, ami
a Heimann Birtok 2011-es Merlot-ját jellemezte. Ez a bor gazdag összetételű, a gyümölcsössége mögött megbúvó fűszeresség
jellemzi. Azért is jó ez a választás, mert jó
kísérője lehet beszélgetésnek, ételnek. A
Gere Pincészet 2010-es merlot-ja még ko-

Dr. Dietz Ferenc

polgármester, a Szentendre Város Bora
verseny alapítója

Természetesen kiváló minőséget képviseltek, köszönhetően annak, hogy a borverseny szakmai megrendezésére fölkért
Pannónia Női Borrend tagjai már előzsűriz-

2013. június 24.

ték a nevezett borokat. Hogy milyen rangot
vívott ki magának a Szentendre Bora Verseny, azt jól mutatja, hogy több mint száz
borral pályáztak, sőt, a legnevesebb magyar
pincészetek is fontosnak tartották benevezni boraikat. Ebből persze az következett,
hogy nagyon nehéz volt dönteni, egyenletesen magas színvonalú volt a mezőny. Ezek
a borok általában az aranyérmes kategóriába kerülnek a nagyobb versenyeken is.

Erre pontos szakmai választ a szakértők
tudnak adni. Számomra, mint borkedvelő laikus számára, azért ezek a borok voltak a
legmegnyerőbbek, mert bennük éreztem leginkább azt a harmonikus összhatást, amiért én annyira kedvelem a Merlot borokat.
Könnyed, de mégis elegáns, tartalmas
borok. Ha jó egy merlot, márpedig ezek nagyon jók voltak, akkor soha nem tévedhet
velük az ember. Akár ajándékba adjuk, akár
egy romantikus vacsorához bontjuk ki, biztos a siker. Én ezért tehát elsősorban olyan
„szemmel néztem” a borverseny tételeit,
hogy melyik lehet leginkább alkalmas arra,
hogy reprezentációs ajándékként még két
évig megállja a helyét. A zsűri, borversenyekben járatosabb tagjaival közösen, tulajdonképpen egybehangzó döntéssel
választottuk ki a jók közül a három legjobbat. Elismerés számomra, hogy a szakmai
tagok értékítélete egybeesett az enyémmel.

2007-ben azért is találtam ki a Szentendre
Város Bora versenyt, mert városunk történelmének elválaszthatatlan része a minőségi borászat, ami már sajnos nem támasztható föl, de a borkultúra fölvirágoztatásához hozzájárulhatunk. Másrészt azért
fontos ez a verseny, mert ez egy közösségépítő, közösségerősítő élmény. Jó volt látni,
hogy az eredményhirdetésre milyen sok
helybeli jött el. Sokan utána hívtak, érdeklődtek. Ez is azt mutatja, hogy minden ilyen
esemény növeli a lokálpatriotizmust, növeli
az összetartozásunk élményét. A sikeres
borversenyt egy legalább olyan sikeres borszalon követte, amely ismét egy olyan közösségi esemény volt, ahol sok szentendrei
kulturált keretek között együtt tölthetett egy
szép estét, kiváló borok társaságában.
Az sem mellékes, hogy a bor kiváló ajándék. Örömmel éltem meg, hogy sokan keresték az előző, 2011-es Szentendre Város
Borát. Számosan azok közül, akiknek ajándékba adtam, fölhívtak, hogy van-e még,
mert vásárolni szeretnének belőle, annyira
ízlett. A Város Bora messzire viszi Szentendre jó hírét. Szerintem idén megint sikerült nagyon jól választanunk, így tehát ismét
egy kiváló minőségű bor emeli városunk
presztízsét.
Végezetül ezúton is köszönetet mondok a
Pannónia Női Borrend tagjainak a borverseny szakmai lebonyolításáért, Kecze Zoltánnak a Művészet és Mámor Borszalon
megrendezéséért, és munkatársaimnak az
áldozatos munkájukért!
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olyan nagy múltú szervezetbe, melynek
gyökerei egész a középkorig, a nagy tradíciójú Szent György Rendig vezetnek. Nemzetközi viszonylatban is azt tapasztalom,
hogy ezek a „sejtek” kellenek azokhoz az
apró sikerekhez, melyekből lehet majd előrelépni és meríteni. Pontosan ilyen a városi
borverseny is. Fontos továbbá – melyet én
is szeretnék megvalósítani Szentendrén –
hogy a lakosság minderről tudjon, megértse
és magáénak érezze. Hisz csakis így lehet
megteremteni a nagybetűs közösséget, s
csakis így válhat – jelen esetben – a nyertes
bor valóban a város borává.

Nemzetközi borszakértő

A mezőny rendkívül erős volt, és olyan minőséget képviseltek a tételek, mint máshol
egy többkörös borverseny döntős borai. Ez
persze rendjén is van, tekintettel a koncepcióra és a nevező pincészetekre.
A merlot egy világfajta, melyet általában
még a laikus borkedvelőknek sem kell bemutatni. Volt persze olyan, amelynél technológiai probléma jelentkezett, de arányaiban örvendetes lenne, ha ilyen mezőny fogadna minden borversenyen. Legyen elég
annyi, hogy a bírálat óta három helyen zsűriztem az országban, de ilyen magas pontszámokat a testes vörösbor kategóriában
nem osztottam ki.
Én rendkívül fontosnak tartom, hogy a
szakma és közvetett módon a borversenyek is irányt mutassanak és tanítsák az
embereket. Persze az, amit mi a legjobbnak ítélünk, nem mindig egyenesen arányos azzal, ami a leginkább forgalomképes,
ami olykor minőségi probléma is, melyre orvosságot pont az olyan borok jelentenek,
mint amilyenek a dobogósak voltak.
Ugyanis ezeknél a boroknál elmondható,
hogy maximálisan találkozik bennük a
szakmai „elvárás” és a közízlés. Olyan
szakértők által győztesnek titulált tételekről
van szó, melyet az „átlagos” borfogyasztó
is örömmel és elismeréssel fog kóstolni.
Amelyik bor ezt képes megvalósítani, az
mindig kiemelkedik.

Nagyon jó és fontos ötletnek tartom a borverseny megrendezését. Az ember a saját
városának rendszerint külön figyelmet szentel, és bár Szentendre Város Borát más
vidék adja, nem feledkezhetünk meg, hogy
ez nem csupán újkori külcsín, hisz a régió
és maga a város is rendelkezik szőlőművelési és borkészítési múlttal.
Szoktam volt mondani, hogy Európának kulturális itala a bor, mely egyedülállóan ötvözi
a szakralitást a profán evilági léttel. Továbbá
a bor egy kapocs is, mely sok más kulturális ágazathoz hasonlóan közös találkozási
pontokat teremtett és teremt. Remélem, hamarosan sikerül az Európai Borlovagrenden
belül megalapítani a Szentendrei Lovagi
Széket, s ezzel a várost bekapcsolni egy

Novodomszky éva

Szentendre arca, televíziós műsorvezető

Éppen azzal, hogy olyan nagyon merlot-sak
voltak, azaz kiegyensúlyozott, bársonyos,
„toroksimogató” borok. Persze szelídebbek,
mint amelyekhez én szoktam, ezért aztán előfordult, hogy egy-egy tüzesebb tétel nálam nagyobb pontszámot kapott, mint ez a három
győztes, de teljesen elfogadtam a szakmai
zsűri értékelését, hogy mindent összevetve,
ezek a legjobbak.

Én minden ilyen kezdeményezést nagyon
jónak tartok. A városunk és a borok szempontjából is. Ezek az események adnak
egyfajta összetartozás-érzést, nekünk,
szentendreieknek. Azt is jó volt látni, hogy
maga a borverseny csak egy szem volt a
láncban, hiszen kiválóan előkészítette a
nagysikerű Művészet és Mámor Borszalont.
Mint a versenyen kiderült, sokkal több nevező volt szerte az országból, így a poharainkba kerülő 20 bor már egy előválogatáson
túljutott, mondhatni elénk már csak a legjobbak kerültek. így nagyon kiegyensúlyozott és magas színvonal volt szerintem a
jellemző. Ezek között már csak olyan borok
voltak, amelyeket egy kellemes vacsora
mellé bármikor szívesen megkóstolnék.
Külön öröm volt számomra, hogy többségében borszakértők között ülhettem a zsűriben, így jó néhány újdonságot is
felfedezhettem a merlot-val kapcsolatban.
Folytatás a 10. oldalon

10

tóth Adrienn

A Vinoport.hu az Online Bormagazin
főszerkesztője

A mezőny kevés kivételtől eltekintve kiegyenlített volt, igazolta, miért tartjuk a merlot szőlőfajátból készült borokat általában
megbízható, jól fogyasztható tételeknek,
amely széles rajongótábort tud maga köré
gyűjteni. A 2009-es és 2011-es évjáratok

VÁROS

kedvező adottságainak köszönhetően lehetőségünk volt érett tanninokkal rendelkező,
lágyabb savszerkezetű, gyümölcshangsúlyos borok kóstolására.

A három bor, amely a legjobban végzett,
megegyezett abból a szempontból, hogy
szakmailag hibátlanok voltak, szerkezetünkben kiegyensúlyozottak, az illat- és az
ízvilág egymásnak megfelelt. Közülük az
egyik inkább a szőlőből eredő, elsődleges
gyümölcsaromákat jelenítette meg (ezt választottuk győztesként), egy másik inkább a
hordós érlelés jegyeit hordozta, míg a harmadik nagyon komoly struktúrával bírt,
ennek megfelelően azonban úgy gondoltuk,
még egy-két év palackos érlelésre van
szükség ahhoz, hogy teljes szépségében
mutatkozhasson meg.

ugyanez máshol, más klimatikus és földrajzi viszonyok között nem ismételhető
meg. Ezért úgy vélem, egy olyan borverseny, amelynek célja a város borának
kiválasztása, amely bor később rendezvények alkalmával és ajándékként kiemelésre kerül, mindenképpen hasznos és
előremutató kezdeményezés.
Kempf Károly Ignác

Úgy gondolom, hogy a minőségi bor alkalmas arra, hogy a termőtájat, tágabb értelemben véve a bortermő országot
megjelenítse. Prémium mezőgazdasági
termékként azért egyedi, mert pont

Virágosítás összefogással

A szentendre gyökerei Hagyományőrző Baráti társaság szervezésének és munkájának köszönhetően városunk megint egy kicsit szépült, virágosabb, rendezettebb lett. A társaság elnökét, Boda Anikót kértük meg, hogy beszéljen
kezdeményezésük hátteréről, körülményeiről.

Egy évvel ezelőtt párommal egy baltikumi
körutazáson vettünk részt, ahol megcsodáltuk a virágos parkokat, ligeteket. Az élmény hatására elhatároztuk – bár
Szentendre nem rendelkezik hatalmas
parkokkal, ligetekkel –, hogy itthon is megpróbálunk valamit tenni a város szebbé, virágosabbá tétele érdekében.
Hazaérkezésünk után felkerestem dr.
Török Balázs alpolgármestert, és elmondtam a terveinket, aki biztosított a támogatásáról. Ősszel a Baráti Társaság tagjaival
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is ismertettem a terveket, és ők is támogattak.
Idén februárban kezdtem el a szervezést,
s három ütemben határoztuk meg a feladatokat: a Fő tér virágosítása, a 11-es út
menti villanyoszlopokra virágok kihelyezése, illetve a Bodor-udvar előtti tér virágosítása és rendbetétele. Első lépésben
Kudett Krisztina zöldreferenssel felkerestük az érintett belvárosi lakókat, az intézmények, kereskedelmi egységek vezetőit,
hogy vállalják-e a növények gondozását,
locsolását, s nagy örömünkre mindenki
rögtön és lelkesen igent mondott. A virágok megvásárlása, beültetése és előnevelése után május 16-án helyeztük ki
virágokat a Fő tér ablakaiba, melyekhez a
Sipos János által készített tartókat Dragon
József, Bata István és Vanyák Gábor szerelték fel. A Fő tér 12. számú vendégház
elé babérmeggyel beültetett kaspókat, az
OTP bejáratához pedig fa virágtartókat
(Stefanek János munkája) helyeztünk el.
A Bodor-udvar előtti tér virágosításával és
rendbetételével már elkészültünk, jelenleg
a 11-es úton az ELMŰ munkatársai helyezik át a virágtartó kosarakat – ez a munka
a rossz időjárás miatt húzódott el. A 32 virágtartót mindkét oldalon, felváltva szerelik fel a kandeláberekre, a református
gimnáziumtól a rendőrség előtti lámpás
kereszteződésig tartó szakaszon. Száz
cserép muskátlit és örökzöldeket már be-

ültettünk a társaság tagjaival, most gondozás alatt állnak, ezeket majd a VSZ Zrt.
munkatársai locsolják majd kihelyezés
után, speciális autóval.
A virágosítási akció – a virágok, ládák,
cserepek, kaspók, babérmeggyek, tartók
stb. vásárlása – összesen 250 ezer Ft-ba
került. Ennek egy részét a Baráti Társaság
tagjai adták össze, nagy része pedig egy
szponzor nagylelkű támogatásának köszönhető.
Ezúton is szeretném megköszönni a társaság tagjainak támogatását és munkáját,
köztük Stefanek János (Stefa Lapszabászat), Sipos János (Sipos utánfutó-vonóhorog), Vörös Edgárné (Gazdabolt), Drong
György (szponzor), Dragon József, Vanyák Gábor, Füzi Vera, Fúró Jánosné segítségét, illetve Bata István és Harsányi és
Tsa Kft. (Ipartestület), Perneczky Sára főkertész (VSZ Zrt ) és Kudett Krisztina zöldreferens támogatását, segítségét.
A Baráti Társaságnak nem ez az első városszépítési akciója: tavaly ősszel a központi konyha előtt lévő öt virágos ládába,
és az Orbán-keresztnél ültettünk virágokat, a Föld napján pedig az egész parkot rendbe tettük. Ezzel a virágosítással
szeretnénk elérni, hogy elinduljon egy
szemléletváltás, és mindenki csak egy kicsit jobban figyeljen a környezetére, s
akkor virágokkal-növényekkel díszített
utcák, terek között élhetnénk Szentendrén.
Csodálatos érzés volt az együttműködés
az eddig ismeretlen városlakókkal, és látni
nap mint nap, ahogy a virágokat az ott
lakók gondozzák, ápolják mindannyiunk
örömére.
Köszönetem minden résztvevőnek
Boda Anikó
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Szentendre Város Önkormányzata június 4-én, a Kálvária dombon rendezte ünnepi megemlékezését. Köszöntőt mondott
dr. Török Balázs alpolgármester, ünnepi beszédet mondott
Kerezsi Csaba, a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatója. Közreműködtek a Barcsay Jenő Általános Iskola tanulói, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola népdal tanszakának növendékei, Ferencsák
Mihály főtörzsőrmester, Kulcsár Tamás őrvezető és az MH
Altiszti Akadémia Zenekara. Az ünnepségen Juhász Károly konferált.

Turul-szobor lesz városunkban
A képviselő-testület április 9-i testületi
ülésén végre zöld jelzést kapott a
szentendrei turul szoborért Alapítvány
kérelme a városunkban felállítandó
turul-szoborról. Ezzel a végéhez ért a
helyi szinten három és fél év küzdelmünk a szoborért.

Az előzmények. 2006 augusztusában 12 elkötelezett nemzeti érzelmű városlakó létrehozta a
Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kört. Az egyesület célja
a nemzettudat erősítése, ismeretterjesztő előadások
szervezése, történelem és
kultúra témakörben kiadványok megjelenésének elősegítése, a magyar őstörténet ápolása
és terjesztése, politikai rendezvényeken programjának megismertetése.
2008-ban dr. Filó András alapító elnökünk
javaslatára létrehoztuk a Szentendrei Turul
Szoborért Alapítvány 1 000 000 Ft alaptőkével. Az alapítványt egy év küzdelem
után, csak ötödik alkalommal jegyezte be
a bíróság. A kuratórium első elnökét, Dúcz
Lászlót sajnos az Úr magához szólította,

az új elnök Fajcsák Tibor izbégi plébános
lett az alapító felkérésére. A kuratórium
tagja még Tatai Tibor olimpiai bajnok, és
az egyesület részéről Mezei Margit, akinek
külön köszönettel tartozunk, hogy a kulturális munkacsoportban védte a turul-szobor érdekeit. Nagyon sokan nem örülnek
annak, hogy Turul-szobor lesz városunkban, de meggyőződésem, hogy ez
egyszerűen a tájékozatlanságukból ered. Azt tanácsoljuk
nekik, hallgassanak meg néhány előadást a tárgykörből.
Időközben
egyesületünk
további 250 000 Ft-tal növelte az alapítvány vagyonát. 2012 decemberében
felkértük Páljános Ervin szobrászművészt a szobor megalkotására. Ez további bonyodalmakat
okozott, sokan kérdőre vontak, hogy miért
nem pályáztattuk meg. Nagyon egyszerű
a válasz: a szobor az egyesület saját tőkéjéből jön létre, és a többség így döntött,
ugyanakkor Páljános Ervin és a mi elképzelésünk teljesen megegyezett. Ervin javaslatára elfogadtunk egy új helyszínt is: a
rendőrség előtti kis parkot, ahol jelenleg

Kucs Béla alkotása, az Ivó Nő található. E
szobor új helye a Bükkös-patak torkolatánál kialakítandó kis parkban lesz az
örökösökkel indítványozott közös megegyezés keretében.
Sajnos a jelenlegi tőkénk kevés, ezért várjuk további támogatások felajánlását, legyen az bármilyen összeg. Alapítványunk
nyílt és közhasznú. A befizetésekről számlát tudunk adni, amely a jelenlegi adótörvények rendelkezései szerint jóváírható. A
Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány
bankszámlaszáma: 10403112-5050544952491014. Sárga postai csekkek Berkesi
Attilától a 06-20/9411-383-as telefonszámon igényelhetők, vagy személyesen az
Előd utca 6. szám alatt is átvehetők.
Bízunk a szentendrei polgárok támogatásában, hogy hozzájárulásukkal segítik a
szobor még idei (október 23.), de legkésőbb 2014. március 31-i (Árpád nap) avatását. A szoborról még annyi tájékoztatás,
hogy süttői fehér mészkőből készül a térnek megfelelő élethű ábrázolásban, amely
igencsak impozáns látványt fog nyújtani
mindannyiunk örömére.
Berkesi Attila elnök
Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör
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Kiállítások

A Ferenczy múzeum programjai
Augusztus 25-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.
BuDAPEst ARt ExPo FRIss
FIAtAl
Képzőművészek Nemzetközi
Biennáléja

Szeptember 1-jéig
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
műVésZEt és téR
Miro, Chillida, Tapies, Uecker és
kortársaik grafikái

Szeptember 1-jéig
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
tEstoBJEKtíV
A tematikus kiállítás négy szekció
által nyújt bepillantást (fotó, festészet, videó, installáció) a test kortárs reprezentációjába. Kiállító
művészek: Érmezei Lili Zoé, Gőbölyös Luca, Magyar Ádám,
Szász Lilla, Telek Balázs, Czene
Márta, Fehér László, Jovián
György, Verebics Ágnes, Verebics
Katalin, Katarzyna Kozira, Kim
Corbisier, Mátrai Erik, Vincze Ottó,
Vinkler Zsuzsi
Vajda Lajos Múzeum
Hunyadi u. 1.
VAJDA lAJos
EmléKKIÁllítÁs újra nyitva!
Nyitva tartás: szerda – vasárnap
10–14 óra

Előadás

június 25. kedd 19 óra
Pest Megyei Könyvtár
CsEVEJ-Est
Kellár F. János Immánuel
vendége Kovács László,
a népművészet mestereés Gránátalma-díjas
fazekasmester

Gyerekeknek

JÁtéKoK NAPJA

A Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szeeetettel várja a gyerekeket közös játékékra a plakátokon meghirdetett
helyszíneke.
Július 3. szerda 10.00-14.00
Pócsmegyer

SzentendReI pROgRAmmelléklet
Július 10. szerda 10.00-14.00
Kisoroszi
Július 17. szerda 10.00-14.00
Dunabogdány
Július 24. szerda 10.00-14.00
Szigetmonostor
Július 31. szerda 10.00-14.00
Visegrád
Augusztus 7. szerda 10.00-14.00
Leányfalu
Augusztus 14. szerda 10.0014.00 Budakalász
Augusztus 21. szerda 10.0014.00 Pilisszentlászló
Augusztus 21. szerda 10.0014.00 Szentendre

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

június 24. hétfő
18.00 éBREDés (91’) (16)
19.40 A HAllgAtÁs sZABÁlyA
(125’) (12) Robert Redford filmje

június 25. kedd
17.30 A PINgVINKIRÁly (78’) (6)
2D
18.00 RENDHAgyó
KAlENDÁRIum
– Török Katalin várostörténeti
sorozata
19.00 mAgyARoK HollyWooDBAN I. (52’) – közönségtalálkozóval
20.00 A.C.A.B.-mINDEN ZsARu
RoHADéK (112’) (16)

június 26. szerda
18.30 A.C.A.B.-mINDEN ZsARu
RoHADéK (112’) (16)
20.30 A HAllgAtÁs sZABÁlyA
(125’) (12) Robert Redford filmje
június 27. csütörtök
18.30 mAgyARoK HollyWooDBAN II. (52’)
21.00 sZEx AZ Ex utÁN (98’)
(16) kanadai vígjáték

június 28. péntek
17.30 A lEgKIsEBB ugRIFülEs (90’) (kn)
19.00 mAgyARoK HollyWooDBAN III. (60’) – közönségtalálkozóval
20.00 sZEx AZ Ex utÁN (98’)
(16) kanadai vígjáték
június 29. szombat
16.45 EgyEsült ÁllAtoK
(93’) (6)
18.20 mAgyARoK Holly-

WooDBAN IV-V. (97’)
20.00 tHE mAstER (144’) (16)

június 30. vasárnap
17.00 FINAl Cut-HÖlgyEIm és
uRAIm (80’) (18*)
18.30 sZEx AZ Ex utÁN (98’)
(16) kanadai vígjáték
20.10 éN és tE (96’) (16) Bernardo Bertolucci filmje
NAgyANyÁm KÖlDÖKE (10’)
(12*) – kísérő film
július 1. hétfő
18.15 sZEx AZ Ex utÁN (98’)
(16) kanadai vígjáték
20.00 tHE mAstER (144’) (16)

július 2. kedd
18.30 éBREDés (91’) (16)
20.10 éN és tE (96’) (16)
Bernardo Bertolucci filmje
NAgyANyÁm KÖlDÖKE (10’)
(12*) – kísérő film

július 3. szerda
18.00 KíséRlEtI EgEREK
VAgyuNK? (115’) (12)
20.00 A.C.A.B.- mINDEN ZsARu
RoHADéK (112’) (16)
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július 4. csütörtök
18.00 tHE mAstER (144’) (16)
21:00 NyItott sZíVVEl (87’)
(16) főszereplő: Juliette Binoche

július 5. péntek
17.00 KíséRlEtI EgEREK VAgyuNK? (115’) (12)
19.00 NyItott sZíVVEl (87’)
(16) – főszereplő: Juliette Binoche
20.30 tHE mAstER (144’) (16)
július 6. szombat
17.00 lottE és A HolDKő
tItKA (75’) (6)
18.20 HogyAN NEVEZZElEK?
(109’) (12) francia-belga vígjáték
20.30 NyItott sZíVVEl (87’)
(16) főszereplő:
Juliette Binoche

július 7. vasárnap
17.00 A lEgKIsEBB ugRIFülEs (90’) (kn)
18.30 sZEx AZ Ex utÁN (98’)
(16)
20.15 NyItott sZíVVEl (87’)
(16) – főszereplő: Juliette Binoche
A P’ARt moZI 2013. július 8-tól
augusztus 4-ig zárva tart.
A P’Art Mozi
műsora:
http://partmozi.
pioneers.hu/

SzentendReI pROgRAmmelléklet
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SZENTENDREI
TEÁTRUM
ÉS NYÁR 2013
Június 18. – szeptember 1.

Június 27. 19:00, Pest megyei Könyvtár színházterme
Parti Nagy lajos
BIVAly-sZuFlé – tragikomédia
A Nézőművészeti Kft. előadása
Szereplők: Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Katona
László, Kovács Krisztián, Horváth Lajos Ottó
Rendező: Göttinger Pál
Belépőjegy: 2500 Ft
Július 4., 5., 6. 20:30, Városháza udvara
A szentendrei teátrum bemutatja:
lőrinczy Attila
KÖNNyű PRéDA –
zenés vígjáték
Szereplők: Pikali Gerda,
Kelemen József, Bezerédi Zoltán, Balikó
Tamás, Margitai Ági,
Sarkadi Kiss János,
Gonda Kata e.h., Lakatos Máté e.h., Hajmási
Dávid e.h., Piti Emőke
e.h.
Rendező: Réthly Attila
Belépőjegy: 3000 Ft

Július 12. , 13., 19.
20:30, Városháza
udvara
Robert James Waller
A sZíV HíDJAI
Szereplők: Udvaros Dorottya, László Zsolt,
Szamosi Zsófi, Chován
Gábor
Rendező: Novák Eszter
Belépőjegy: 3000 Ft

Július 13. 19:00, DmH udvara
VuJICsICs EgyüttEs KoNCERtJE
Július 20. 19:00, Városháza udvara
JAZZ FEsZtIVÁl
BoRBély műHEly
tRIo mIDNIgHt
FÁBIÁN JulI & ZooHACKER
Belépőjegy: 3500 Ft

Július 26., 27, augusztus 2., 3. 20:30,
Városháza udvara
A szentendrei teátrum
és az orlai Produkció bemutatja:
Paul Blake
RómAI VAKÁCIó - bemutató!
Zenés játék Cole Porter dalaival
Fordította: Zöldi Gergely
Szereplők: Tenki Réka, Fekete Ernő, Szikszai
Rémusz, Hernádi Judit, Cseh Judit, Márton András, Nagy Dániel Viktor
Rendező: Pelsőczy Réka
John Dighton és Dalton Trumbo forgatókönyve
alapján, Cole Porter dalaival, 2012-ben mutatták
be Amerikában a klasszikus Audrey Hepburn –
Gregory Peck film színpadi változatát.
Belépőjegy: 3000 Ft
Értesítjük nézőinket, hogy az erre a napra meghirdetett Csillagok palotája koncert helyett Áthallások címmel ad koncertet Kossuth-díjas
énekesünk: Szvorák Katalin és a Junior Prímadíjas Tímár Sára. A közreműködők Borbély Mi-

hály és zenésztársai lesznek. A koncert helyszíne a Dunaparti Művelődési Ház udvara!

Július 27. szombat, 19:00,
Dunaparti művelődési Ház udvara
(Eső esetén a helyszín: Dunaparti Művelődési
Ház, Barlang)
ÁtHAllÁsoK
Szvorák Katalin És Tímár Sára népzene-világzenei koncertje
Közreműködik:
Borbély Mihály – fúvós hangszerek
P. Szabó Dániel – cimbalom
Havasréti Pál – bőgő, dob, gardon
Belépőjegy: 2000 Ft
Augusztus 1. 19:00, DmH udvara
tiago Rodrigues
Egy PÁR Két sZólAm – felolvasószínház
Játsszák: Csákányi Eszter, Jankovics Péter
Rendező: Kovács D. Dániel
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal
és a szereplőkkel.
Belépőjegy: 1500 Ft
Augusztus 8. 19:00, DmH udvara
ménes Attila
KAlAmBó – felolvasószínház
Játsszák: Danis Lídia, Újvári Zoltán,
Igó Éva, Bezerédi Zoltán, Kolti Helga,
Gáspár Tibor, Pál András
Rendező: Bezerédi Zoltán
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 10. 20:00, Városháza udvara
Örkény István: tótéK
Az Örkény Színház előadása
Szereplők: Csuja Imre, Pogány Judit, Takács
Nóra Diána, Epres Attila, Ficza István.
Rendező: Mácsai Pál
Belépőjegy: 3000 Ft
Augusztus 15. 19:00, DmH udvara
lénárd Róbert
sKIZoPolIsZ – felolvasószínház
Játsszák: Dénes Viktor eh., Lakatos Máté eh.,
Nagypál Gábor, Homonnai Kata, Enyedi Éva,
Horváth Zsuzsa, Nyakó Júlia, Spilák Lajos
Rendező: Rusznyák Gábor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 16. péntek, 20:30,
művészetmalom udvara
HymEN
Frenák Pál Társulatának táncjátéka
Áttetsző plexi-medence a hófehér tér közepén,
gyönyörű menyasszonyi ruhák és sorsdöntő
kérdések, valamint öt kiváló táncos Frenák Pál
legfrissebb koreográfiájában.
Belépőjegy: 2500 Ft
Augusztus 20. 20:00, Református
templom kertje
üNNEPI KoNCERt
az Új Szentendrei Kamarazenekarral
Belépőjegy: 1500 Ft

Augusztus 22. csütörtök 19:00,
DmH udvara
székely Csaba
BÁNyAVíZ – felolvasószínház
Játsszák: Kaszás Gergő, Márkus Sándor,
Tóth József, Eke Angéla, Bozó Andrea
R: Csizmadia Tibor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.
Belépőjegy: 1500 Ft
Augusztus 23. 20:30, művészetmalom
udvara
KIsCsIllAg: IDÁIg tuDom
A tÖRtéNEtEt
Belépőjegy: 2500 Ft
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Augusztus 24. 19:30, Városháza udvara
A NyARAlÁs
A Katona József Színház előadása
Carlo Goldoni azonos című darabja alapján írták
a Mohácsi testvérek
Rendező: Mohácsi János
Szereplők: Vajdai Vilmos, Fullajtár Andrea, Rajkai Zoltán, Fekete Ernő, Kocsis Gergely, Elek
Ferenc, Jordán Adél, Pálos Hanna, Tasnádi
Bence, Rezes Judit, Takátsy Péter
A házasság súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét!
Belépőjegy: 3000 Ft

Augusztus 25. vasárnap, 20:00,
Ferenczy múzeum udvara
Katona József: BÁNK BÁN
Rendező: Alföldi Róbert
A Szentendrei Teátrum különleges bemutatója
Katona Bánk bánja ősbemutatójának
180. évfordulója alkalmából és Gertrudis királyné
halálának 800. évfordulója tiszteletére.
Az előadásra megváltott jegyekkel az előadás
előtt, 19-20 óra között megtekinthető
a Ferenczy Múzeum
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz
[…]” Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013.
című történeti vándorkiállítása.
Belépőjegy: 5000 Ft
gyEREKtEÁtRum

Vasárnap délelőttönként 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara (Dunakorzó 11/A)
Jegyár: 1000 Ft, családi belépő: 4 fő esetén
3000 Ft. Jegyek kaphatók az előadások előtt 1
órával a helyszínen.

Július 7. HEPP tRuPP: A HÁRom KIsmAlAC
Július 14. EsZtER-lÁNC ZENEKAR
KoNCERtJE
Július 21. PÁlyI JÁNos: VItéZ lÁsZló
Július 28. ZIRANo BÁBsZíNHÁZ: PINoKKIó
Augusztus 04. méHEs CsABA: mImóKA
Augusztus 11. mAJoRos ÁgI BÁBsZíNHÁZA: AZ ARANyHAJú KIRÁlylÁNy
Augusztus 18. Helyszín: MűvészetMalom!!!
DVoRÁK gÁBoR: JÁtssZuNK PANtomImEt!
Az előadásra megváltott jegyekkel megtekinthető a MűvészetMalom Testobjektív c. kiállítása
Augusztus 25. KAtÁNg EgyüttEs:
AZ üVEgHEgyEN túl – KONCERT
JEgyVÁsÁRlÁs
Tourinform Szentendre, Dumstsa J. u. 22
telefon: 26/317-965, 26/317-966
Nyitva:
hétfő – csütörtök: 10:00–17:30;
péntek-szombat-vasárnap: 10:00–18:00
A jegymester országos hálózatában:
www.jegymester.hu
Az előadások előtt egy órával a helyszínen.
További programok
és részletes leírás:
www.szentendreprogram.hu

14

Hőségriadó van!

A hőség elleni védekezés fontosságára
figyelmeztet az ÁNtsZ

Másodfokú hőségriasztást rendelt el június
17-én az országos tiszti főorvos. Az egyre
erősödő nappali felmelegedéskor, napközben
35 fok is lehet. Az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a hőség elleni
védekezés fontosságára figyelmeztet.
Hőség idején ajánlatos a lakást, a szobát,
a tartózkodási helyet hűteni. Ennek a klasszikus jól bevált módszere az éjszakai szellőztetés, napközbeni besötétítéssel. A légkondicionálót is jó megoldás, arra azonban figyelni kell, hogy a légkondicionáló legyen
kitakarítva, karbantartva. A hőfok beállításánál pedig az az ideális, ha a kintinél 5-6 fokkal
kevesebb a belső tér hőmérséklete.
Arra is érdemes figyelni, hogy a légmozgás
ne legyen túl gyors, ne fújjon nagyon a szél,
ne legyen huzat, mert ez az ízületekre lehet
káros hatással, vagy nátha alakulhat ki.
A ventilátorok használata addig jó, amíg a
belső tér levegője 35 fok alatt van, mert a
ventillátor keveri a benti meleg levegőt, és így
a légmozgás vonja el a meleg levegőt a szervezetünktől, ám ilyenkor is gondoskodni kell
a folyadékpótlásról. A folyadékpótlásra ezekben a napokban fokozottan kell figyelni, inni
akkor is kell, amikor az ember nem érezi magát

VÁROS

szomjasnak. A szokásos napi 2-2,5 liter
folyadékbevitel mellett még ugyanennyit
vagy akár többet el kell fogyasztani attól
függetlenül, hogy milyen munkát végzünk.
A tájékoztatás szerint akkor ad ki az országos tisztifőorvos másodfokú riasztást, ha az átlaghőmérséklet három
egymást követő napon 25 Celsius-fok
fölé emelkedik.
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Hőségnek azt nevezzük, amikor a napi
átlaghőmérséklet 25 Celsius-fok fölé
emelkedik. Ez gyakorlatilag 30-32 fok
közötti maximum-hőmérsékletnél kezdődik, és ezeken a napokon a minimumhőmérséklet csak 20-21 fok.
forrás: MTI

Időálló értékek
2013. június 24.

VÁROS

20 éVEs A DIótÖRő BAlEttIsKolA

gyúróné Domján Andrea és gyúró tamás két évtizede nevelik a szentendrei és
környéki gyerekeket-fiatalokat a szép, harmonikus mozgásra. A balettiskola nagyszabású, jubileumi évzáróját június 15-én rendezték, s az ünnepségen nemcsak a
jelenlegi balettnövendékek, de a korábbi tanítványok is felléptek a Pest megyei
Könyvtár színháztermében.

V

annak, akiken nem fog az idő. Tamással éppen tíz esztendeje beszélgettem e lap hasábjain, amikor
a Diótörő Balettiskola 10 éves születésnapját ünnepelte. Ma ugyanazzal a lelkesedéssel beszél a kezdetekről, a 20 év
során elért sikerekről, s közben mitsem
változott. Talán a tánc, talán az a szeretet,
amit naponta átadnak Andreával, feleségével a balettozó gyerekeknek, talán
mindez együtt tartja őket folyamatosan fiatalon külsőleg és a szívükben is. Kettősük olyan harmóniát sugároz, ami mostanában ritka kincs.
Valami megnyugtató állandóság veszi
körbe a Diótörő Balettiskolát. Több generáció nőtt már fel Andrea és Tamás szeme
előtt, s a zene, a mozgás életre való élménnyel gazdagította a növendékeket.
Kevés olyan szülővel lehet összefutni a
városban, akinek ne járt volna ide hoszszabb-rövidebb ideig fia-lánya.
Tamást kérdezem a kezdetekről.

n Budapestiként miért választottátok
szentendrét a balettiskola helyszínéül?
Göllner Judit, a Dunaparti Művelődési Ház
közművelődási szervezője felkérésére indítottuk el itt iskolánkat. Korábban már elindult a képzés Lippai Andreával, s
szerették volna, ha folytatódik a balettoktatás a művelődési házban. Judittal apósom, Domján Lajos révén ismerkedtünk
meg, aki szintén szakmabeli, néptánckoreográfus. Nekem is szoros kapcsolatom
van a néptánccal, a KISZ Központi Művészegyüttesében néptánc-balett szakon
kaptam képzést. Ugyanide járt Andrea is.

A Gyúró család: Tamás, Andris és Andrea

n De mégsem ott ismerkedtetek meg...
Nem, bár lehetett volna, de mi egy görög
táncházban találtunk egymásra, az akkor
még Danubius nevű budapesti művelődési
házban.

n s azóta is együtt vagytok párban és
táncban is. tíz évvel ezelőtt, amikor a
terveitekről kérdeztelek benneteket,
nem szakmai tervre gondoltatok. Azóta
megvalósult ez az álom.
Igen, megszületett várva-várt kisfiunk,
Andris, aki most megy majd iskolába.

n Andris is a táncos élet felé orientálódik?
Nagyon tehetséges, hihetetlen ritmusérzéke van, ami fantasztikus szövegtudással párosul. Nagyon korán kiderült róla,
hogy mennyire muzikális, ezért zenebölcsibe, zeneoviba, zeneiskolába járt, és
most is olyan iskolát kerestünk neki, ahol a
zene a legfontosabb helyen áll.
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n Kanyarodjunk vissza a Diótörő Balettiskolához! meg tudnád mondani,
hány gyerek járt ide az elmúlt húsz
évben?
Ó, hát nem tudnám összeszámolni!
(nevet) Kezdetben két csoporttal indultunk,
s most már évek óta több mint száz növendékünk van. Többet nem is bír el az iskola, ezért „terjeszkedni” kezdtünk. Volt
tanítványaink, Imre Ági és Vincze Éva,
akik mindketten táncművészeti diplomával
rendelkeznek, a környéken, Pomázon, Budakalászon nyitnak balettiskolát. Imre Ági
már nagy gyakorlattal kezdi, sok tanítványa van.

n ők az iskola koreográfiáit viszik tovább, vagy új vonalon haladnak?
A régi koreográfiákból sokat megtartanak,
de nyilván hozzáadják saját egyéniségüket. Például több varidance (stilizált ír step)
vagy kortárs balett elem kerül be a repertoárba.

n A hosszú évek alatt melyik koreográfia volt a legnépszerűbb?
Egyértelműen a Macskák musicalre írt koreográfiánk a legsikeresebb, de nagyon
szeretik a tanítványok és a közönségünk
a „Kínai táncot”, az Anastasia-keringőt és
a Singin’ in the rain dallamára született
„esernyős” táncot is. Ma már közel hatvan
koreográfiánk van. Ezek változó idő alatt
születnek, ha a zene megkap, elindít valamilyen inspirációt, alapmozdulatokat,
ebből építkezünk.

n mire vagy legbüszkébb?
Nagyon sok növendékünk profi táncossá
vált. Lengyel Alexandra például Amerikában nyitott tánciskolát, Annus Dettiből
is profi táncos lett, ő táncolja most Esmeralda szerepét a Várszínház Notre
Dame-i toronyőr produkciójában. Stáry Katára is nagyon büszkék vagyunk, aki moderntánc művész, és Juronics Tamás
koreográfiájára táncol Szegeden. Sokan a
Madách Színház tánckarába kerültek, Horváth Bence két éve a Balettintézetbe jár,
korábban öt-hat évig nálunk táncolt. Annus
Bernadettnek, akit az előbb említettem,
most lesz az esküvője. Nyomon követjük
a tanítványok életét akkor is, amikor már
„kinőttek” az iskolánkból.
Vannak akik terápiás céllal járnak hozzánk, velük differenciáltan foglalkozunk, és
sokat javul az állapotuk. Nagyon jó nézni,
ahogy a növendékek egyénisége kinyílik,
a személyiségük teljessé válik a zene és a
mozgás által. Elsősorban nem profi táncosokat képzünk, sokkal fontosabb az a
hatás, ami segíti a lányokat nőiességük kibontakozásában. Néha megkérdezik a
szülők beiratkozás előtt: nem baj, hogy a
gyermeküknek nincs balett-alkata? Mindig
megnyugtatjuk őket, hogy ez másodlagos,
mert sokkal fontosabb az a plusz, amit a
tánctól kapnak.
Sz. N.
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helytöRténet

A Temetőbogarak Titkos Társaságától
a kutatómunkáig
úJABB KÖNyVVEl gAZDAgoDott sZENtENDRE HElytÖRtéNEtE

május 23-án este sokan gyülekeztek a Pest megyei Könyvtár olvasótermében. Volt,
akinek már szék sem jutott. Az érdeklődők Pethő Zsoltné Németh Erika: sírok és
temetők szentendrén (a Kr. utáni I–IV. századtól 2013-ig) című könyvének bemutatójára jöttek.

A

vendégeket Biczák Péter nyugalmazott könyvtárigazgató köszöntötte. A rendezvény egyik fővédnöke, dr. Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottság a nemzeti múlt megőrzésének céljából jött létre.
Fő feladata, hogy támogassa a fővárosban, illetve az ország egyes helyein a temetők feltárását, a jeles halottak sírjának

A szerző könyvbemutatóján, a PMK-ban

megóvását, ápolását. Platthy Iván nyugalmazott államtitkár, a másik fővédnök
együtt dolgozott Fogarasi Katalinnal, és
szentendrei lakosként örömmel támogatta,
segítette a helyi temetőket bemutató könyv
megjelenését. Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere szerint az itt lakók az
évszázadok alatt „sokat sírtak, sokat temettek. Németet, szerbet, zsidót, dalmátot, görögöt és magyart…” Az ezeréves
Szentendrén méltó nyugvóhelyet talált
több, az ország történetében, művészeti
életében is számon tartott, híres személy,
például Avakumovits Avakum (1774–1819)
költő és katona, fuvolaművész, az avakumika feltalálója, Petzelt József (1805–
1850), az 1848-as szabadságharc egyik
honvédtisztje, Stéger Xavér Ferenc

(1824–1911) operaénekes, Erkel Ferenc
barátja, Probstner Zsófia, a lila ruhás nő,
Szinyei Merse Pál modellje, Vujicsics Tihamér (1929–1975) zeneszerző, népzenekutató.
Tóth Antal, a könyv egyik lektora, a Ferenczy Múzeum és a Nemzeti Galéria volt
művészettörténésze a szerzőről szólva elmondta, hogy Pethő Erika az, aki a legtöbbet írt Szentendréről – könyveinek
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száma éppen tíz. A mostani művet értékelve megjegyezte: amellett, hogy olvasmányos, kutatók forrásmunkaként és
helyiek lexikonként is használhatják.
Biczák Péter ezután a szerzőt faggatta: hogyan jutott eszébe, hogy a temetőkről
írjon? Erika elmesélte, hogy 1970-ben, az
egyetem elvégzése után örömmel jött dolgozni a megyei könyvtárba, de sajnálta,
hogy semmit nem tud Szentendréről. Ezért
elhatározta, hogy bejárja a város valamennyi utcáját. 1984-ben meg is írta
Szentendre utcaneveinek történetét. A csinos és kedves könyvtáros nénit szívesen
követték városnéző sétáin a Gyermekkönyvtár kis olvasói… Útjuk során – kalandvágyból – be-benéztek a temetőkbe,
sőt még üzeneteket is váltottak a sírok
mögé rejtett levélkéken. El is nevezték őket
a „Temetőbogarak Titkos Társaságának”.
A temetőlátogatások során feltalált sok érdekes név először csak egy füzetbe került,
majd – miután Erika pár éve örömmel fedezte fel, hogy a temetők helytörténeti
anyagának földolgozása országos támogatásban részesül – nekilátott a szakszerű
munkának. Azonban, mint afféle „gyüttmentnek”, úgy érezte, segítségre van
szüksége. Szerencsére több régi városlakó szívesen bekapcsolódott a munkába,
így például Czweiber Ferenc, idősebb
Dietz Ferenc, Dimitrije Stefanovics és
mások. Biczák Péter is jó szívvel állt az
ügy mellé, és vállalta a könyv egy fejezetének megírását.
A temetői séták után Erika természetesen
végigböngészte a Pest Megyei Levéltár
iratait, az Országos Széchenyi Könyvtár
nyomtatványtárát, vonatkozó könyveit.
Ennek az évekig tartó munkának az eredményét vehette most kezébe az olvasó.
Abban, hogy a könyv szép is lett, ketten
segítettek: dr. Debreczeniné Hajas Ildikó
informatikus könyvtáros a szerkesztésben, Bereznay Péter Munkácsy-díjas grafikus a tipografálásban. A kiadást és a
nyomdai munkát Kádár Péter vállalta.
Végül egy rövid filmvetítés révén, melyet a
szerző történetei kísértek, a jelenlévők is
„bekukkanthattak” a szentendrei temetőkbe. Ezután már kézbe vehették, lapozgathatták a könyvet is. A szerző még több
mint egy órán keresztül dedikált, beszélgetett a jelenlévőkkel.
Végezetül, a pontosság és azok kedvéért,
akik érdeklődnek a város helytörténete
iránt, érdemes felsorolni Pethő Zsoltné
Németh Erika egyedül, illetve társakkal
együtt írt helytörténeti könyveit, melyeket
a Pest Megyei Könyvtárban megtalálhatnak. Szentendrei utcanevei, írók, költők
Szentendrén, írók költők Szentendréről
(kézirat), Szentendre iskolái, A Szent András templom története, Negyvenéves a
Pest Megyei Könyvtár, Szentendrei minimesék, Szentendrei Arcképcsarnok I.,
Szentendrei Arcképcsarnok II., Szentendre sajtótörténete.
Gaján Éva

A győztes mindent vitt!
2013. június 24.

kultúRA

A szentendre Néptáncegyüttes elsöprő sikerét hozta a xxII. szolnoki országos Néptáncfesztivál, melyet május 24-25-26-án rendeztek meg, s ahol ezer táncos és zenész lépett színpadra. A rendezvénynek az Aba- Novák Kulturális
Központ, illetve a szolnoki szigligeti színház adott helyet.

A versenyprogramokat megelőző este került sor a Múltidéző elnevezésű estre, ahol
a korábbi fesztiválok legemlékezetesebb alkotásaiból
válogattak a szervezők. Ez
az este méltán nagy médiaés szakmai figyelem közepette zajlott. Erre is meghívást kapott az együttes a
2011-ben díjazott nagysikerű
Nagyapám emlékére című
koreográfival, mely az együttes egyik vezetőjének, Fitos
Dezsőnek a munkája.
Számos jelentkező együttes
közül 16 vehetett részt a kétévente megrendezésre ke- Kocsis Enikő és Fitos Dezső
rülő fesztiválon. Tizenöt perces, szerkesztett, folyamatos, és szakmai plénum előtt
még be nem mutatott művel lehetett nevezni.
2013-ben az együttes két vezetőjének, Kocsis Enikőnek és Fitos Dezsőnek Ős Kelet
című koreográfiáját vitték táncosaink Szolnokra. Ebben a gyimesi csángók autentikus táncán keresztül mesélik el a keletről hozott ősi kultúrát. Múltbéli, letűnt kor eszméit hordozó alakok kelnek életre, Ők olyan ismeretek tudói, amit mi már nem
ismerhetünk meg. A tánc során ezek az alakok megidéződnek, megelevenednek,
„körülnéznek”, de nem találják itt a helyüket, ezért abban a nagy a porfelhőben, amiben érkeztek, tovatűnnek.
Két éve az együttes elhozta az Együttesi Nívódjat, valamint egy koreográfiai 2. és 3.
helyezést. Idén megszerezték a fesztivál fődíjátk, az Együttesi I. Díjat, az Ős Kelet
című koreográfia pedig megosztott első díjat kapott. A koreográfia zenei szerkesztése
Vizeli Balázs kiváló prímásnak is I. díjat ért, valamint a koreográfiában énekesként
közreműködő Tintér Gabriella különdíjat kapott.
A rengeteg munka most is meghozta az eredményét, és ehhez szívből gratulálunk az
idén harmincéves együttes minden táncosának, kiváló vezetőinek.
A fesztiválra való bejutás minden költségét – utazás, nevezési díj, szállás, étkezés,
zenekari tiszteletdíjak – az együttes alapítványa, és nem kis részben a táncosok
maguk vállalták.
Ahogy elmondták, a siker mellett fontos volt a találkozás, az együttlét az ország számos kiváló együttesével, hiszen ez is a célja egy ilyen fesztiválnak. Remek volt a
szervezés, a rendezők figyelmessége és szeretete pedig példás.
Két év múlva tehát újra Szolnok!

éVADZÁRó ZENés Est

Június 28-án, pénteken 17 órakor
a volt HEMO épületében
évadzáró zenés estet rendez
az Ezüstfény Együttes.

Fellépnek
Kapi Gábor nótaénekes,
Stieglerné Mazács Zsuzsa operetténekes,
Horváth László humorista,
táncol Tóth Verona.
Közreműködik az Ezüstfény Együttes kórusa
és zenekara.
Utána élőzene, tánc.
Szeretettel várunk mindenkit.
Bejárat a rendőrség felőli hátsó ajtón.

Szeretettel meghívjuk nyugdíjas társainkat
július 6-án, szombaton 15 órára
a Püspökmajor-lakótelepi klubba, ahol

ZENés DélutÁNt tARtuNK

Játszik: Déri György és a Mediterrán együttes
A klub befogadóképessége korlátozott, ezért
kérjük, hogy időben érkezzen!

ÁPRILY-VÖLGY LAKÓI
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Emléktúra Jékely Zoltán és gobbi Hilda
születésének 100. évfordulójára

Kedves irodalom-, színház-, és túrakedvelő Barátaink!

Július 6-án (szombaton) kirándulásra invitálunk mindenkit az Áprily-völgyi RegeTermő Tanösvényre, ahol lehetőségünk
nyílik egy kis művészeti kalandozásra is.

találkozó: 10.23-kor, Visegrád-Szentgyörgypuszta, autóbuszmegálló
Autóbusszal útrakelőknek (menetidő 38
perc, útiköltség/út: 370 Ft) indulás Szentendréről, az autóbuszállomásról 9.45-kor.
Visszaindulási lehetőségek a találkozó
színhelyéről: 14.32, 15.27, 15.32, 16.27
Program:
A 100 éve született Jékely Zoltánra emlékezünk édesapja (Áprily Lajos) emléktáblájánál.

Ezt követően a Gobbi-házba látogatunk,
ahol a színésznő szeretett pihenőhelyén
időzhetünk. (A tanösvény 1200 m hosszú,
közepesen nehéz terep.)

Szeretettel vár mindenkit a Pest Megyei
Könyvtár!
A részvételi szándék jelzését
a pmktitkarsag@gmail.com
címen várjuk!
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dIÁkhíRek

Bogi, a nyelvzseni

Nagy Boglárka 12.-es nyelvi osztályba jár a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumba.
2013-ban az angol OKTV-én országos nyolcadik helyezést ért el. Sokan csak ennyit tudnak Bogiról. Pár
diák a háta mögött még megjegyzi, hogy a magas,
vékony lány egy nyelvzseni. Mikor szembesítjük
ezzel a kijelentéssel, akkor Bogi szerényen hárít. Elmondása szerint az angol nyelv csak „ragad” rá,
nem szisztematikusan tanulja, hanem angolul olvas,

Tehetséggondozás
a Barcsayban

Iskolánk megnyerte a tÁmoP-3.4.3-11/1
Iskolai tehetséggondozás pályázatot.

Ennek keretén belül 14 tehetségkörben
146 tanuló kapott lehetőséget, hogy az iskolai tanórákon kívül, délutáni „klubokban"
fejleszthesse képességeit.
Idén május 10-én a madarak és fák napján mutatkoztak be először iskolánk tehetségkörei. Játékos feladatokkal hívták fel a
figyelmét a felső tagozatos diákoknak a
környezetvédelem fontosságára.
Június 6-án tehetségköreink diákjai ismét
megmutatták, mit tudnak. Délelőtt 11 órakor Csepreginé Volosinovszki Mária tanügy-igazgatási referens nyitotta meg a
„Múzsák kertje" művészeti klub kézműves
foglalkozásain alkotó tanulók munkáiból
rendezett kiállítást.
A kiállított műveket az antik görög művészet és történelmi események ihlették. A
gyerekek szénrajzokat készítettek görög
istenekről, antik mellszobrokról. A görög
geometrikus mintás fekete és vörös alakos
vázák alapján a tanulók egyéni, de mégis
antik hatást keltő vázarajzokat készítettek.

Határtalanul

filmet néz és érdeklődik az angolszász kultúra iránt.
De ez még csak a kezdet, hiszen már németből is
rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgával, ezen kívül tanulja a francia és spanyol nyelvet. Jövőbeli terveiről
visszafogottan csak annyit mond el, hogy még szeretne a japán nyelvvel is foglalkozni.
Azt gondolom, hogy mi, rákóczis diákok és tanárok
büszkék lehetünk Bogi teljesítményére, és sok sikert
kívánunk neki az életben.

A diákok a 3 dimenziós ábrázolásban is
kreatívak. Görög pénzérmék dombornyomatait ytongtéglából faragták ki. A tehetségkörösök a trójai faló története alapján
megalkották kisebb-nagyobb dobozokból,
természetes anyagokból saját fantázialényüket. Játékosságuk derűt csempészett
a komoly rajzi tudást tükröző művek közé.
Idézet a kiállítás vendégkönyvéből:
„Igazán szép és színvonalas munkákat láttam, szinte hihetetlen, hogy mindezt gyerekek készítették..." – Sebő Ágnes szülő.
A kiállítás megnyitóját a „Szépen, jól magyarul" és az „Édes anyanyelvünk" anya-

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai a Határtalanul pályázat keretében május 11-14-ig Erdélyben jártak. A
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1 876 000 forinttal támogatta a
programot, amelynek fő célja egy együttműködés volt
a külhoni és itthoni magyar diákok között. A programban 40 szentendrei és 40 kolozsvári gimnazista fiatal,
valamint 4-4 kísérő tanár vett részt, melynek során a
rákóczis diákok eljuthattak Erdély nevezetes helyszíneire, többek között Tordára, Torockóra, Kolozsvárra,
Nagyváradra, Nagyszalontára és a Rozsda-szakadékhoz. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Gimnázium diákjai hazánk történelmi nevezetességeit
látogatták meg, mint pl. az egri vár, a Budai vár vagy a
Bazilika. Az együttműködés során közös tevékenységekben vettek részt a diákok, amelynek célja egyrészt
a közös munka öröme, másrészt a segítségnyújtás
volt. Erdélyben, Mészkő nevű kis magyarlakta faluban
a résztvevők megismerkedtek a helyi lakosokkal, az
unitárius tiszteletessel és segítettek a plébánia falának
rendbetételében, valamint a régi, helyi, unitárius ma-
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Fühlné Szabó Eszter
angol nyelvtanár

nyelvi klubok diákjai, illetve a 6.a osztályos
tanulók műsora tette színesebbé. Egy
ókori görög dallam foglalta keretbe, amelyben a kiállítás anyaga által ihletett saját
versek és Babits Mihály „Hegeso sírja"
című költeménye hangzott el egy „görög
kórus" előadásában.
Délután 14 órakor kezdődött az iskolánkban hagyománnyá vált idegen nyelvi
műsor, a „Pódium".
Ebben a tanévben különlegessé vált ez a
program azzal, hogy a „Hello world!" angol
nyelvklubok és a „Hallo Deutschland! wir
sind da!" német tehetségkör tagjai is felléptek. Az angol nyelvet tanuló diákok egy
klasszikus mesét vittek filmre két változatban. Német nyelven A király és a kísértet
című jelenetet tekinthették meg vendégeink a gyerekek előadásában.
Szülői vélemény a tehetségkörök munkájáról: „Nagyon hasznos a tanulók számára,
mert aki a napi feladatok megoldásánál
többre is képes, van alkalma tanári segítséggel gyarapítani tudását."

A Barcsay-tehetség – Én vagyok projekt
nyári táborral, illetve a következő tanévben
újra induló tehetségkörökkel folytatja munkáját, s a projekt eseményeit az iskola
honlapján figyelemmel kísérhetik az érdeklődök.

gyar temető feltérképezésében. Az erdélyi diákok Szentendrén a
Skanzenben dolgoztak, majd szabadidejüket nem sajnálva segítettek az árvízi védekezésben. Mindeközben szoros barátságok,
kötődések születtek, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a kapcsolat HATÁRTALANUL folytatódjon.

VÁROS

2013. június 24.

mEstERségüK CímERE
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befőzni. Ha egyszerre ennél nagyobb
mennyiséget dolgoz fel az ember, és sokáig hagyja főni, az alapanyagokból elillan
minden hatóanyag. Az egyetlen kivétel a
szilva, mert azt bizony 10-12 órán keresztül kevergetni kell.
A nagy kitartást igénylő munka persze
megtermi gyümölcsét – illetve lekvárját és
szörpjét. Váljék egészségünkre!
(x)

Jó lekvárhoz idő kell

Cikksorozatunkban minden alkalommal
egy-egy, a szentendrei járásban működő termelőt, gazdát mutatunk be,
akik mesterségük jó ismerői, és nem
utolsósorban portékájuk is kitűnő. E
heti vendéglátónk Horváth éva volt.

J

ó háziszörp és -lekvár csak kis léptékben készülhet, még ha ez nem is
igazán gazdaságos készítési mód –
vallja Horváth Éva, aki a nagytermelést áldozta fel a minőségért. Ottjártunk idején
megtudtuk, legfeljebb hány kiló gyümölcsöt szabad egyszerre feldolgozni, ha igazán finomat akarunk.
A háziszörp- és házilekvár-készítő kisiparosok korában nehéz igazán különlegeset
alkotni. Kitűnni legfeljebb azzal lehet, ha a
termelő egyedi eljárást alkalmaz, vagy
speciális ízvilágot honosít meg. Van azonban egy harmadik út is, ami talán kissé patetikusan hangzik, de kétségkívül igaz: ha
a lekvárkészítő a szívét is becsempészi a
főzetbe, akkor garantált sikere lesz. így
tesz Horváth Éva is, akinek a szentendrei
ízmanufaktúrával való együttműködése
révén bárki megkóstolhatja házi szörpjeit
és lekvárjait.
Horváth Éva tősgyökeres szentendrei: itt
született és évtizedek óta itt él a családjával. Tizenkét éve már, hogy háziszörpök

Horváth Éva kóstoltatja Vida Ritát
(ízmanufaktúra)

és -lekvárok készítésébe fogott, jóllehet
korábban teljesen más pályán mozgott.
Egészségügyi és természettudományos
végzettségét azonban kitűnően hasznosítja e munkában, hiszen főleg gyógynövényes szörpöket készít egyebek mellett
csipkebogyóval, citromfűvel és gyömbérrel. Azonban nemcsak a fogyasztók
egészségét tartja szem előtt: vallja, hogy
csak ép és egészséges, teljesen érett gyümölcsből készülhet igazán jó szörp és lekvár – nem véletlenül döntött úgy, hogy
kistermelőktől és helyi kertekből vásárolja
fel hozzá az alapanyagokat, ezzel támogatva őket, s persze saját családját is.
– Nagy titkot árulok el az olvasóknak –
avatott be minket egyik mesterfogásába,
amikor nála jártunk. – A lekvárfőzés valójában nem nagy tudomány, csak sok idő
és nagy odafigyelés kell hozzá. Egyszerre
legfeljebb hét kiló gyümölcsöt szabad csak

Dumtsa Korzó Szentendrén

2013. május 3. – szeptember 29.
péntek, szombat 11-22, vasárnap 11-21 óra között
a Dumtsa Jenő utcában, az Apor hídig
Elérhetőségeink: dumtsa.korzo@gmail.com,
Facebook/DumtsaKorzo, www.dumtsakorzo.hu

Heted7 nyári napközis tábor

Négy héten keresztül várjuk a 6-12 éves gyerekeket
július 1-től július 26-ig a Heted7 nyári táborunkba.

Az öt napos turnusok 8-17 óráig a Skanzen egyedi lehetőségeit kihasználva tartalmas és szórakoztató időtöltést kínálnak.
Nyolc tájegységben ismerkedhetnek a gyerekek a paraszti és polgári társadalom múltjával.
Az öt nap alatt a gyerekek tevékeny részesei lehetnek jellegzetes paraszti munkáknak, kézműves tevékenységeknek, mozgásos és dramatikus játékoknak. A nagy csűrök, pajták, házak kiváló
helyszínt jelentenek esős és meleg időben egyaránt az élményszerzéshez. A múzeum szabadterületei, a kertek, rétek, erdő, a
patak lehetőséget adnak a gyermekek mozgásigényének kiéléséhez.
Minden héten más- más program közül választhatnak: Gazdaszszonyképző (július 1-5.), Garabonciás tábor (július 8-12.), Gazdaképző (július 15-19.), Gézengúz tábor (július 22-26.). További
részletek és jelentkezés: www.skanzen.hu, Pintérné Herczeg
Andrea, email: tabor@sznm.hu, T: 26/502-599.

Július 6. szombat 17 óra

Templomtól templomig!

A szentendrei tDm iroda városnéző, városismertető sétákat indít idegenvezető irányításával, melyre szeretettel várjuk városunk
lakóit.

Szentendre városképi sajátosságai a templomtornyok:
10 templom 9 tornya adja a város jellegzetes arculatát. A július 6-i túra a Tourinform iroda elől (Dumtsa u. 22.) indul, és a
négy különböző felekezethez – evangélikus, katolikus, szerb,
református – tartozó, öt belvárosi templomot érint.
Elsőként a 2004-ben épített, Bükkös-patak partján álló evangélikus templomot és parókiát lehet megtekinteni. A séta következő állomása az 1752-ben épült Fő téri Blagovesztenszka
templom, amelynek megtekintése után egy keskeny sikátoron
keresztül közelítjük meg a Templomdombot, ahol Szentendre
legrégebbi és egyben névadó (Szent András tiszteletére felszentelt) plébániatemplomának történetével ismerkedünk
meg. Innen utunk a Belgrád-székesegyházhoz vezet, amely a
püspöki palota és a Szerb Ortodox Egyházművészeti Múzeum
kertjében, évszázados fák ölelésében, kőkerítéssel elkerített
területen fekszik. A túra utolsó állomása az 1746-ban épült református templom, amely egykoron szintén szerb templom
volt.
A túra időtartama 2 óra. Részvételi díj: 1200 Ft.
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Bajnokság után

SpORt

Június első hétvégén véget ért a Pest megyei labdarúgó-bajnokság mindhárom osztályban.

A Pest megyei bajnokságokban szereplő környékbeli csapatok helyezéseit közöljük a bajnokság végén. Környékünk csapatai közül a
pomázi és a visegrádi öregfiúk, valamint a másodosztályban szereplő leányfalusiak érték el a legjobb helyezést – az élmezőnyben
zárták a bajnokságot.
I. osztály: Budakalászi MSE – 10. hely 10 győzelem 4 döntetlen 16
vereség – 34 pont
II. osztály:
Leányfalu SE – 5. hely 18 gy., 5 d. 7 v. – 59 pont
Dunabogdány SE – 9. hely 13 gy.. 5 d., 12 v. – 44 pont
Pomáz ICO SE – 10. hely 11 gy., 5 d., 14 v. – 38 pont
Szigetgyöngye SE – 11. hely 10 gy., 5 d., 15 v. – 35 pont
(Szigetmonostor)
Visegrád SE – 5. hely 1 gy., 0 d., 29 v. – 3 pont
III.osztály:
Pilisszentlászló – 7. hely 10 gy., 3 d., 11 v. – 33 pont
PILE SC – 9. hely 6 gy., 5 d. 13 v. – 23 pont
(Pilisszentkereszt)
Szentendre VSE – 10. hely 6 gy., 4 d.,14 v. – 22 pont
Tahitótfalu SE – 13. hely 6 gy., 0 d., 18 v. – 18 pont
Öregfiúk:
Pomáz – 2. hely 18 gy., 8 d., 2 v. – 62 pont
Visegrád – 5. hely 16 gy., 5 d., 6 v. – 53 pont
Leányfalu – 9. hely 10 gy., 7 d., 10 v. – 37 pont
Szentendre – 10. hely 8 gy., 7 d., 13 v. – 31 pont
Pilisszentkereszt – 11. hely 8 gy., 3 d., 17 v. – 27 pont
Szigetmonostor – 12. hely 6 gy., 2 d., 19 v. – 19 pont
Budakalász – 13. hely 4 gy., 5 d. 18 v. – 17 pont
Gerlai

Kíváncsi általános egészségi állapotára?
Olyan panasza van, amely évek óta kínozza?
Tegyen próbára bennünket!
MORA MR ÁLLAPOTFELMÉRÉS
ÉS HUMÁN TERMOGRÁFIÁS
dIAGNOSzTIkAI vIzSGÁLAT
Szentendrén, a Veltmed Egészségközpontban!

MORA MR DIAGNOSZTIKA
ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉS KEZELÉSSEL
ALTERNATÍV MEDDŐSÉG KEZELÉS
ALLERGIAVIZSGÁLAT ÉS KEZELÉS
BIOLÓGIAI DAGANAT KEZELÉS – VITAMIN INFÚZIÓK,
HOMEOPÁTIÁS KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA
A DAGANATOS BETEGSÉGEK UTÓKEZELÉSBEN,
TELJES VÉR ÉS VIZELETVIZSGÁLAT
VÁRAKOZÁS NÉLKÜL,
24 ÓRÁN BELÜLI EREDMÉNY – most csak 6000 Ft
Módszereink segítségével garantáljuk
a gyógyszerek nélküli tünetmentes éveket!
Minden vizsgálatunk fájdalommentes, nincs káros sugárzás
és a kezelés természetes gyógymódokkal történik!
Júniusban és júliusban minden vizsgálat
-50%-os kedvezménnyel vehető igénybe!

Bejelentkezés a 06-30-366-2205-ös telefonszámon.
Papp Izabella – természetgyógyász, egészségtanácsadó

KAJAK-KENu
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Evezős sikerek

Június 1-jén Sukorón, a Velencei-tavon rendezték a Kajak-Kenu
Országos Diákolimpiát, ahol Péli Zalán, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 5. osztályos tanulója MK-1 első korcsoportban 5. helyezést ért el, 60 induló közül. Péli Zalán a
szentendrei Hármaspálya Sportegyesület versenyzője.
Mivel a kajak-kenu egy minden korosztály számára űzhető
sportág, ezért masters, vagyis a 35 évnél idősebbeknek is rendeznek versenyt. A májusi Győrben rendezett versenyen a Hármaspálya Sportegyesület több korcsoportban is indított
versenyzőket:

35-39 évesek között Figder András kajak egyesben 5.
40-44 évesek között Péli Sándor kajak egyesben 2.
45-49 évesek között Zsoldos Miklós kajak egyesben 7.
35-39 évesek között Figder András-Péli Sándor kajak párosban
1.helyezést ért el.

2013. június 24.

AtlétIKA-FutÁs

SpORt

Szentendrei Futó Kör

A Szentendrei Futó Kör versenyzői május 27-én Dunavarsányba
utaztak. Nagy kihívás előtt álltunk, hiszen célunk a pályacsúcs
megdöntése volt a 21 km-es váltófutás kategóriában. Hétfős váltónk versenye előtt még indítottak versenyszámokat, ahol szintén sikeresek voltunk, és Baranyi Esztertől Murányi Leventéig
mindenki megmutatta, mire képes, mennyire csodás futók!
Eredmények
500 méter: Baranyi Eszter 1. hely (Izbégi iskola), Dombai Bence
1. hely (Barcsay iskola), Tuczai Barnabás 2. hely (Barcsay iskola).
4 km: Pirityi Luca 2. hely (Református gimnázium), Murányi Levente 1. hely (Móricz gimnázium)
21 km félmaraton váltó: Az aranycsapat tagjai (új pályacsúcs
1:39:07): Murányi Máté (Izbégi iskola), Graf Míra (Izbégi iskola),
Borsódy Katalin (Izbégi iskola), Mérges Zsuzsi (Szent András iskola), Néda Julis (Barcsay iskola), Néda Tamás (Barcsay iskola),
Magyar Emese (Barcsay iskola)
Pár szóban a verseny rendezéséről. Pontatlan információk, sokszor érthetetlen pályavezetés, sok kreatív megoldás, rögtönzött
eredményhirdetés jellemezte. Ám mindezektől eltekintve nagyon
jól éreztük magunkat, hiszen sikeres versenyt zártunk. Kitűzött
célunkat a hét versenyző kemény futásának, kitartásának köszönhetően sikerült elérni: több mint 2 perccel döntöttük meg a
pályacsúcsot. Egyetlen ellenfelünk volt: a stopperóra! Legyőztük,
de egy jövő évi versenyre újra kihívott minket! Kihívásának tárgya
1 óra 39 perc 7 másodperc! A Szentendrei Futó Kör versenyzőinek üzenete nem más, mint hogy: a múltba küldünk stopper!
Büszke vagyok az összes futóra, akik Szentendrét képviselték
szívvel, büszkén!

Az idén is megrendezett Kinizsi futóversenyen a Szentendrei Futó
Kör versenyzői először szerepeltek. Az eredmények részletezése
előtt szeretnénk megköszönni az
SZ.K.H.S.E rendezőinek, dolgozóinak a kifogástalan munkát, gördülékeny program rendezést.
Csapatunkból most is csak páran
szerepeltek, mivel néhányan másutt versenyeztek, vagy éppen
nem illett a profiljukba a 2- 4 km-es
táv. Magyar Pistit, Barna Tamarát,
és Zsámár Annát külön megdicsérném, hiszen nekik ez a táv még nem volt ideális. Hála Istennek a
szereplésünk ennek ellenére nagyon jól sikerült, ami a hatékony
felkészülést igazolja vissza nekünk.
A gyerekek ezekben a hónapokban közel sincsenek 100%-os terhelésen, hiszen iskolaidőben én ezt nem látom indokoltnak.
Az igazán kemény felkészülés csak júniusban kezdődik, ám
ehhez képest rendre dobogón végeznek, bármerre is megyünk
versenyezni.
Ezek az eredmények nem léteznének a szülők és az Izbégi
Általános Iskola vezetőségének, dolgozóinak támogatása nélkül.
Szeretném Nekik megköszönni magam és a Csapat nevében a
bizalmat, a buzdítást, szurkolást!
Zsámár Anna
2 km
5. hely Rákóczi Ferenc isk.
Magyar Pisti
2 km
nincs infó. Bimbó utcai óvoda
Barna Tamara 2 km
nincs infó. Izbégi isk.
Magyar Emese 4 km
2. hely Barcsay Jenő isk.
Bosódy Katalin 4 km
2. hely Izbégi isk.
Baranyi Eszter 4 km
1. hely Izbégi isk.
Murányi Máté
4 km
1. hely Izbégi isk.
Gedeon Zsolt
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lABDARúgÁs

Amfora Cup

Nemzetközi torna, Porec, Horvátország, május 18-19.

A Dunakanyar Sportegyesület – a tavalyi, jól sikerült premier
után – immár második alkalommal vett részt pünkösd hétvégéjén a Porec-ben több korosztályban megrendezett nemzetközi labdarúgó utánpótlás-tornán. A színvonalas futballkupán
kilenc ország 51 csapata mérte össze játékerejét U11, U13,
U15, U17 és U19 korosztályban. A magyar színeket egyedüliként képviselő Dunakanyar SE az U11-es korosztályban két,
a többi kategóriában egy-egy csapattal nevezett.
Mindkét U11-es csapatunk játékában a korosztálynak megfelelő szakmai teljesítményeket láttunk. A szervezők magukénak vallották az általunk is hangoztatott elvet, mely szerint az
összes részt vevő játékosnak érmet adtak, így végül a 3. helyen záró 2002-eseink mellett a 4. helyen végző 2003-asaink
is medállal térhettek haza.
Az U13-as korosztályunk 17 játékossal vágott neki a küzdelmeknek, és helyenként kifejezetten élvezetes játékkal végül
a két osztrák, egy német és egy cseh csapat ellen megvívott
csoportmeccset követően a döntőbe jutott, ahol ugyan alulmaradt a JFG Helenental-lal (német) szemben, a második helyezés azonban így is nagyszerű eredmény.
Az U15-ös korosztályban jött össze talán a legerősebb mezőny. A korosztályunk nem vallott szégyent, hiszen sikerült egy
győzelmet aratnia egy német csapat ellen, ez azonban kevésnek bizonyult, hiszen emellett egy francia és egy lengyel
együttes is győztesen hagyta el a pályát velünk szemben, így
búcsúztunk a további küzdelmektől.
Az U17-es csapatunk arra készült, hogy a tavalyi kitűnő teljesítménnyel elért tornagyőzelmet megpróbálja megismételni.
Az otthoni országos bajnokságban is kiválóan álló csapat (2.
hely) címvédőhöz méltóan játszott, és végig kiegyensúlyozott
teljesítménnyel, az elődöntőben és a döntőben hatalmas
győzni akarásról és lelkesedésről tanúságot téve újra elhódította a trófeát. Az egész tornán jellemző volt a csapatra a példaértékű, „profi” hozzáállás, és bizonyítottuk, hogy nemcsak
egyénileg kiváló képességű játékosok alkotják az együttest,
hanem csapatként is képesek vagyunk jelesre vizsgázni.
Az U19-es korosztályban vegyes összetételű csapattal indultunk, hiszen a csapatban helyet kapott két U15-ös és több
U17-es játékos is. Ez az együttes is igen büszke lehet a teljesítményére, hiszen a 2. helyet szerezte meg úgy, hogy a
végső győztes lengyel csapattól mindössze 1:0-ra kapott ki.
A vasárnap esti eredményhirdetésen a magyar virtus újra előtört: a Himnusz büszke éneklése, a közös fotózások, a tiszteletkör-futás magyar zászlóval, a rigmusok közös kiabálása, az
U17 edzőjének levegőbe repítése mind-mind megható mozzanatok egy olyan könyvben, mely majdan a Dunakanyar SE
történetét fogja ecsetelni. Gratulálunk a játékosoknak és az
edzőknek, köszönjük a hihetetlen mértékű és mennyiségű
szurkolást és biztatást a helyszínen és a különböző csatornákon keresztül. A szervezők külön méltatták a magyar csapat
szakmai és fair-play teljesítményét. Büszkén érezhetjük úgy,
hogy méltó módon képviseltük a magyar színeket, és keltettük
jó hírnevét hazánknak!
Batári Csaba szakmai igazgató
és Egervári Zsolt vezető edző

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS, MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

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

Bélyeget, képeslapot, könyvet,
fotót, plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is.
Tel. (26) 385-387.
XVI. Lajos korabeli ülőgarnitúra
eladó. Tel. 06-70-236-5103.
Költözés miatt eladó szőnyegek, gáztűzhelyek, mosógép,
centrifuga stb. Tel. (26) 310675.
ÁllÁSt kínÁl

A Duna House szentendrei csapatába új kollégát keresünk. Tel.
06-30-619-5653, email: jablonszky.bea@dh.hu.
Szentendre belvárosában lévő
étterem szakácsot, séfet keres.
Tel. 06-30-600-8165, 06-30600-9709.

Cégünk keres teherautó-szerelésben jártas, önállóan dolgozó
középkorú szerelőt gépkocsijainak javítására és telephelyünk
karbantartására. Fényképes
önéletrajzot várunk a bérigény
megjelölésével. A munkavégzés
helye Békásmegyer. Feltétel:
erkölcsi bizonyítvány, C-kategóriás jogosítvány. Az önéletrajzok
Tóth Andrásnak címezzék az
atoth@bekaskft.hu e-mail
címre.
ÁllÁSt keReS

Háznál takarítást vállalok. Tel.
06-20-498-8794.
egéSzSég

ApRÓk

Balázs Boglárka, klinikai szakpszichológus, 06-20-393-3113.
keretbe

Masszázskezelések! Várom
gyógyulni és pihenésre vágyó
vendégeimet. Vállalok gyógy-,
svéd-, fogyasztó-, frissítő-,
relax- és nyirokmasszázst is.
Ár: 3000 Ft/óra. Tel. 06-20-2885868.
ezOtéRIA

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

Szentendre belvárosában 30
nm-es kis lakás kiadó. Tel. 0620-665-3685.

Szoba kiadó. Tel. (26) 310-675.
Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30662-1266.
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
A Püspökmajor-lakótelepen II.
emeleti, 2 szobás lakás kiadó.
Tel. 06-70-561-4296.
Albérlet kiadó. Tel. 06-30-8542277.
lAkÁS, IngAtlAn

Szentendrén, a Szélkerék utcában 2009-ben épült egyszintes,

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.

110 nm-es, kétgenerációs családi ház eladó. Irányár: 37 millió
Ft. Tel. 06-20-354-9025.

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. 06-70-6044882.
Szentendre belvárosában, a
postától 100 méterre a Fürdő
utcában új építésű, 3 lakásos

XXVII. évfolyam, 12. szám

gángyűjtő. Pál István. Tel. 0620-947-3928.
SzOlgÁltAtÁS

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.
Parkettás. Tel. (26) 320-861,
06-30-928-8247.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel.
06-30-949-6456.

társasházban 85 nm-es, 4 szobás teraszos lakás kertrésszel
eladó. Ár: 32 millió Ft. Tel. 0620-354-9025.
A Füzesparkban 54 nm-es, tehermentes, azonnal költözhető
öröklakás tulajdonostól eladó.
Tel. 06-70-252-1547, 06-30255-6273.
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.
Matematikából és fizikából javító (érettségi) vizsgára korrepetálást, középiskolába felvett
nyolcadikosoknak szintre hozó
felkészítést vállalok. Tel. 06-30855-3543.
RégISég

GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, képeslap, pénz, plakett. jelvény,
katonai, keleti stb.) vásárol ma-

mIkRObuSzkölcSönzŐ

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.
Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-, ácsmunkát vállalok!
Tel. 06-70-578-1468.
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.

Kedves Olvasóink!

Lapunk legközelebbb július
15-én jelenik meg!
Hirdetésfelvétel
hétfő-kedd: 9-17 óra között
szerkesztőségünkben,
Dumtsa Jenő u. 22.
(tourinform épülete),
vagy e-mailben:
szevi@szentendre.hu

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes 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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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!

hIRdetéS

Hirdessen nálunk!

Nyári akcióinkról kérdezze
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!

AUTÓSZERVíZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás
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SzentendRe SzépÜl

Takarítás árvíz után
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FOTÓ: SZENTENDREIFOTOK.HU
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A művészet esernyői

Virágosítás Szentendrén

A szentendre gyökerei Hagyományőrző Baráti társaság
szervezésének és munkájának köszönhetően városunk
megint egy kicsit szépült, virágosabb, rendezettebb lett.
Írásunk lapunk 10. oldalán
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