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11-es út: eredményes tárgyalások

Nagyobb áteresztőképességű csomópontok, kisebb környezetterhelés, rendszeres tisztítás, zöldhullám és a kerékpáros közlekedés biztosítása – a Szentendrét átszelő 11-es főúttal kapcsolatban számos elvárás fogalmazódott meg,
melyeket már mutatkozó eredménnyel képvisel a városvezetés a Magyar
Közút Nzrt.-vel folytatott tárgyalásai során.
3. oldal

Barcsay-kép a ház falán

Átadták a Dunyha-program támogatásával energetikailag korszerűsített
Fehérvíz u. 2-8. számú társasházat, mely elsőként csatlakozott a programhoz.
A társasház nem csak korszerű szigetelést és megújult külsőt kapott, hanem –
oldalán egy Barcsay ihlette több emeletnyi képpel – hamisítatlan szentendrei
karaktert is nyert.
6. oldal

Interjú dr. Cseri Miklóssal

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum idei programjairól, céljairól,
fejlesztéseiről, fenntartásáról beszélgettünk dr. Cseri Miklóssal, a Skanzen
főigazgatójával, aki idén március elsejétől a múzeum Erdély tájegységének
megvalósításáért, valamint a szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai megújításáért felelős miniszteri biztos.
8-9. oldal

Városi majális 2015 – Postás-strand

Május 1-jén idén is a Postás-strandon várják a családokat változatos programokkal. A fellépők között a Portéka Színpad, az Eurogym, a Bailar Táncegyüttes,
a Diamond Cheer Dance, Zumba Éva és tanítványai, a Welldance táncosai, a
Szentendrei Gyerekszínpad és Kreatív Stúdió tagjai, az Afrodité Hastánc, Eszes
Viki és Zenekara, Schwartz Dávid, a Spencer Hill Magic Band és tűzzsonglőrök.

13. oldal
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

Vasárnap nyitva tartó üzletek – frissítve!

Legutóbbi lapszámunkban összeállítást közöltünk a Szentendrén
vasárnap nyitva tartó üzletekről. Olvasóink kérésére a bővitett listát újra közöljük. A felsorolást folyamatosan ﬁrissítjük, kérjük, írják
meg, mi maradt ki: szevi@szentendre.hu. A lista honlapunkon:
http://szevi.hu/vasarnap-nyitva-frissitve/ és Facebook-oldalunkon
olvasható: https://www.facebook.com/szentendreesvideke.

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
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzsőrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra között a Barcsay Jenő Általános Iskolában.
Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
Elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 501 100
T-HOME hibabejelentés 1412
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma
(26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma:
(26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 785 056
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
ÜGYElETI Díj ESTE 9 órÁTól 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
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u.33. Tel: 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
rEGGEl 7 órÁIG
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
Vasárnap este 9 órától ügyeletes:
április 26. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
május 1-én pénteken
a Napvirág csepp Gyógyszertár, Attila u. 23. Tel: 319-354
ügyeletes reggel 7 órától szombat reggel 7 óráig.
A többi gyógyszertár ZÁrVA.
május 3. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
május 10. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

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

Élelmiszerboltok, ABC-k, zöldségboltok:

Vegye-Vigye, Kálvária út, V8 uszodával szemben
Vasárnap nyitva: 6.00-23.00-ig
Zöldséges, Hamvas Béla utca, Püspökmajor
Vasárnap nyitva: 7.00-12.00-ig
Vegyesbolt, Kovács lászló út 79.
Vasárnap nyitva: 8.00-15.00-ig

Honi ABC, a Pap-szigetnél
Vasárnap nyitva: 00.00-24.00-ig (este 22.00
után kiszolgálás az oldalsó ajtónál)

Izbég ABC MiniCoop, Szentlászlói út
Vasárnap nyitva: 6.00-20.00-ig

Zöldségpláza, Ady Endre út
Vasárnap nyitva: 7.00-20.00-ig

Vegyesbolt, Izbég, Pásztor u. 17.
Vasárnap 7.00-13.00-ig
Mini ABC, Hév-aluljárónál
8.00-22.00-ig

Zöldség-gyümölcs, Vasvári Pál u. 37.
Vasárnap nyitva: 7.00-13.00-ig
Vegye-Vigye, Vasvári Pál u. 37.
Vasárnap nyitva: 6.00-22.00-ig

Coop ABC, Dózsa György út, a Katonai
Főiskolával szemben
Vasárnap nyitva: 6.00-tól kora délutánig

Coop, Kálvária út
Vasárnap nyitva: 7.00-12.00-ig

Fókusz ABC, Püspökmajor lakótelep,
Széchenyi tér
Vasárnap nyitva: 8.00-13.00-ig
Családi Csemege, Kucsera u. 3.
Vasárnap nyitva: 9-13.00
Pékségek:

Príma Pék, Dumtsa Jenő utca 20.
Vasárnap nyitva: 7.00-12.00-ig

Szilágyi Pékség, Kálvária út, Püspökmajor
Vasárnap nyitva: 12.00-22.00-ig

Fornetti, HÉV-megálló
Vasárnap nyitva: 7.00-19.00-ig

Szabad a Nass! Finoméria, Dunakorzó 12.
Vasárnap nyitva: 9.00-19.00-ig
Dohányboltok:

Fő téri dohánybolt
Vasárnap nyitva: 9.00-20.00-ig

Dohánybolt a HÉV-megállónál, a peronon
Vasárnap nyitva: 7.00-19.00-ig

Traﬁk, Eper utca
Vasárnap nyitva: 6.00-22.00-ig

Nemzeti Dohánybolt, Sztaravodai út 12.
Nyitva: minden nap 6.00–22.00-ig

Dohánybolt a laktanyával szemben, a Surányi
cuki mellett, rózsa utca 2.
Vasárnap nyitva: 8.30–20:00-ig
Virágboltok:

Virágbolt, Dunakanyar körút 16.
Vasárnap nyitva: 8.00-20.00-ig

Függőkert virágbolt, Dunakanyar körút,
Attila utca
Vasárnap nyitva: 10.00-15.00-ig

Virágbolt, Kálvária út
Vasárnap nyitva: 8.00-14.00-ig

Sztaravodai úti virágbolt, a temető mellett
Vasárnap nyitva: 8.00-15.00-ig

Virágos, Vasúti Villasor – Dunakanyar krt. sarka
Vasárnap nyitva: 9.00-15.00-ig
Könyvesbolt:

A líra Könyv Zrt. Fő téri könyvesboltja továbbra
is nyitva tart minden nap, vasárnap
és ünnepnapokon egyaránt!
Kivétel: nov. 1., dec. 25-26.
Nyitva: október 1-től április 30-ig: 9.00-18.30-ig;
május 1-től szeptember 30-ig 9.00-20.00-ig.

Olvasóink kérdezték...

…mi épül a Jókai utca elején, az Inyenc Zenés
Bisztró teraszán felhalmozott nagy kövekből?
Utánajártunk, és a bisztró tulajdonosától,
Scheili Pétertől megtudtuk, a sörözőt látványkonyhával bővítik és kerítés is épül hamarosan
a terasz köré. Az átépítés után hétvégenként
ismét üzemel majd itt a gyerekek kedvére a
körhinta.
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11-es út: eredményesen tárgyal az önkormányzat
A LAP TÉMÁJA
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Nagyobb áteresztőképességű csomópontok, kisebb környezetterhelés, rendszeres tisztítás, zöldhullám és a kerékpáros közlekedés
biztosítása – a Szentendrét átszelő 11-es főúttal kapcsolatban számos elvárás fogalmazódott meg, melyeket már mutatkozó eredménnyel képvisel a városvezetés a Magyar Közút Nzrt.-vel folytatott tárgyalásai során.

Kitartóan és kellő határozottsággal lép fel az
önkormányzat a 11-es út szentendrei szakaszának üzemeltetési és forgalomtechnikai
problémáinak megoldásáért. Szentendre a városrészi fórumokon felvetett kérések mindegyikével megkereste a Magyar Közút Nzrt.-t,
a folyamatos tárgyalások eredményeként
pedig valamennyi kérdéskörben előrelépés
történt.

Takarítás

Az önkormányzat elsőként a belterületi szakasz letakarításában és a további sárfelhordás megelőzésében ért el kézzelfogható
eredményeket a 11-es főút problémakörében. A város kezdeményezésére a feladatot
közösen végzi a városi szolgáltató és a közútkezelő: a VSz Nzrt. géppel-kézzel lenyesi a
padkát és elszállítja az anyagot, a Magyar
Közút pedig biztosítja a sávlezárás forgalomtechnikáját és a szegély mellett maradó hordalék eltávolítását. Ezt követi az útfelület
tisztítása seprűs kocsival. Az önkormányzat eltávolítja a vízelvezető rendszerbe került avart
és az árokból a hordalékot. Ezzel a gyakorlattal a belterületi szakasz további sarasodása,
porosodása megelőzhető.

Körforgalom-átépítés

Visszatérő igény az Auchan csomópont nagyobb áteresztőképességének biztosítása.
Ennek érdekében a Magyar Közút Nzrt. szerint
a csomópont átépítésének elrendelése várható, miután ez belekerült a szaktárca elé terjesztett programba. Az ún. turbós, jelzőlámpás
körforgalommá történő átépítéshez szükséges
tervek elkészítésére az árajánlatot megkérték,
a szerződéskötés folyamatban van. Az átépítés az engedélyezési eljárás lefolytatását követően kezdődhet.

Jelzőlámpák átprogramozása

Árajánlatot kért a Magyar Közút a zöld hullám
kialakításának tervezésére is a 11-es főúton. A

tervek és az ezt követően elkészített költségvetés ismeretében a megvalósítás előtt a közútkezelő – forráshiányra hivatkozva - újbóli
egyeztetést kért az önkormányzattól.
Felmerült a 11-es főúton reggel 6:00 és este
21:00 után sárga villogóra váltás kérdése is.
Szentendre jelzőlámpás irányítása 3 szakaszból áll össze. A csomópontok - a lidl áruház
környékén lévő szakasz kivételével - éjszaka is
folyamatos üzemben működnek Budapest irányából a Volán pályaudvarig. A Dunakorzó
utáni csomópontok egy összefüggő rendszer
részei, több helyen 5 sávot keresztező gyalogos- és járműmozgással, ezeken a helyeken a
közútkezelő nem támogatja az éjszakai sárga
villogó üzemmód bevezetését. Ugyanakkor tájékoztatásuk szerint bejelentkezés után a mellékirányok várakozási ideje legfeljebb 60
másodperc.
A Magyar Közút Nzrt. szerint a sárga villogó
üzemmód beállítása a jelenlegi programok
alapján nem is lehetséges, az csak új programváltási utasítással történhet. Amennyiben
az átkelési szakaszon a jelzőlámpás irányítás
összehangolása megtörténik, abban az esetben ezt az igény figyelembe tudják venni.

Kerékpározás tervezése

Folyamatban van a 11-es úton a kerékpározás
feltételének tervezése. A tilalmi táblák bevonása a tervek jóváhagyása után, a kerékpáros
nyom piktogram felfestését követően történhet meg.

Csomópontok

Sikeres vezetői egyeztetést folytatott az önkormányzat az Ipar utcai csomópont költségmegosztásának rendezéséről. A közútkezelő
minden önkormányzattal megállapodást köt a
települési forgalomirányító jelzőberendezések
üzemeltetési költségeinek megosztására.
A megállapodás első lépéseként a MK Nzrt.
Központi Forgalomtechnikai és Kezelői osztálya egyeztet a várossal a műszaki kérdések-

ről, az üzemeltetési megállapodást majd a
Pest Megyei Igazgatóság Üzemeltetési osztálya köti meg az önkormányzattal.

A Szentlászló úti csomópont leányfalu felőli
balra nagy ívben bekanyarodást segítő áteresztőképesség növelése a közútkezelő szerint átprogramozással lehetséges, melyet csak
külső vállalkozó bevonásával tudnak elvégeztetni. Jelezték azonban, hogy amennyiben a
balra kanyarodó irány hosszabb zöldidőt kap,
úgy a 11-es főút egyenes irányú forgalma
nagyobb mértékben torlódhat.
Az önkormányzat továbbra is folyamatosan
egyeztet a közútkezelővel a 11-es főútról, az
eredményekről pedig rendszeresen tájékoztatja a lakosságot.
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A február végén kezdődő, mind a tíz körzetet érintő konzultációsorozat részeként
április 14-én a gondozási központban tartottak fórumot. Rendhagyó volt a fórum
abból a szempontból, hogy ezt a körzetet
érinti a bázisállomás áthelyezése. A téma
olyan sok lakót érdekelt, hogy nem is fért
be mindenki a terembe.
A fórum elején Bárány József, a Magyar Telekom képviselője tartott előadást a Szentendre
1 elnevezésű bázisállomás kényszerű áthelyezésének indokairól, az új helyszín kiválasztásának szükségességéről. Mint elmondta, az
állomást 1995-ben telepítették a mostani református Gimnázium épületére, de a bérleti
szerződés 2013-ban lejárt, és az iskola kezdeményezte a leszerelését. olyan alternatív helyet kellett keresni, amely kiváltja ezt a
bázisállomást, s amelyen a Magyar Telekom és
a Telenor távközlési szolgáltató cégek antennáin kívül a kormányzati védelmi szervek kommunikációs rendszere, a Tetra rádiós hálózata
is helyet kapott. A Tetra rendszeren keresztül
kommunikál a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem is, így pl. árvízi védekezéskor kulcsfontosságú a rendszer biztosítása.
A műszaki szempontokat legendás Tamás rádióhálózat-fejlesztési mérnök ismertette.
Évek óta folyik az egyeztetés az önkormányzat
és Magyar Telekom között az ideális helyszín
kiválasztásáról, amelynek az a nehézsége,
hogy egyfelől ﬁgyelembe kell venni a szolgáltatás megfelelő minőségű biztosíthatóságának
a szempontjait, azaz a már kiépült lefedettséget, a meglévő cellastruktúrát és ehhez kapcsolódóan a domborzati és beépítettségi
adottságokat, a kiszolgálandó ügyfelek elhelyezkedését, szokásait és igényeit, valamint a
minőségi mutatókat (hangminőség, megfelelő
sávszélesség), másfelől a város helyi építési
szabályzatát, a hatósági előírásokat és városképi szempontokat. A többfordulós egyeztetések során, részletes telepítési tanulmányterv
keretében több helyszínt is megvizsgáltak.
Végül a megfelelőnek ítélt négy lehetséges
helyszín közül a 11-es számú főút és Sztaravodai út csatlakozásában lévő közterületi kialakítás kapott prioritást. A Magyar Telekom
szakemberei szerint a kényszerű bontás miatt
a cellastruktúra felborulása és ennek a lefedettségére gyakorolt káros hatása kizárólag
úgy küszöbölhető ki, ha a bontásra kerülő állomáshoz közeli helyszínen épül meg a kiváltó
állomás. Ellenkező esetben a kieső cella helyét
ugyan megpróbálja átvenni a többi állomás, de
nem tudják biztosítani az elvárt minőséget és
lefedettségi lyukak lesznek a város sűrűn lakott
területén. A Tetra-rendszer kiesése azonban
ennél sokkal súlyosabb, élet- és vagyonvédelmi szempontokat is fölvet. Hozzátette továbbá, hogy a fatorony díjat nyert alkotás,
építészeti-iparművészeti szempontból is megállja a helyét Szentendrén.

Kérdés-felelet

Előadása után záporoztak a kérdések a lakóktól: milyen élettani hatásai vannak az adótoronynak, miért a lakosság közelébe telepítik és
miért nem hegytetőre, pl. a Kőhegyre, Szamárhegyre. Többek szerint a torony elcsúfítja
a városképet, zavarja a közlekedőket.
A válaszban elhangzott, hogy a meglévő lefedettséghez (cellakiosztáshoz) való igazodás feltétlenül szükséges velejárója az áttelepítésnek, a szolgáltatók kötelezően és ellenőrizhetően betartják a nemzetközi és hazai szervezetek által kidolgozott és elvárt sugárbiológiai határértékeket, sőt a Telekom azt is
vállalja, hogy saját költségén akkreditált szervezettel méréseket végeztet, de a torony magassága már önmagában is garancia arra, hogy
nagy biztonsági tartalékokkal teljesülnek az
előírt határértékek. Ezen állítások bizonyíthatóak és tarthatóak. Az is fontos szempont –
amire a lakosok általában nem is gondolnak –,
hogy a saját mobiltelefonjuk által kibocsátott
jel erőssége is függ a bázisállomás távolságától
(minél messzebb vagyunk a bázisállomástól,
annál erősebb jelet kénytelen generálni a mobilkészülék), és mindenki érdeke ennek minimalizálása. Szentendre az országban az egyik
leggyengébben lefedett település, rengeteg a
reklamáció, és ha a lebontás után nem megfelelő helyre építenék a bázisállomást, az tovább
rontaná a helyzetet. A szakember hangsúlyozta, hogy mindez rádióhálózati tervezési
kérdés, komoly tudományon alapuló szakma,
s kérte a lakókat, hogy fogadják el a több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező mérnökök
munkáját, a nagy körültekintéssel kialakított
valós megoldási javaslataikat.
A lakók többsége tiltakozott az adótorony felállítása ellen, de volt, aki arra a felvetésre, hogy
az adótorony felállításával csökken az ingatlanok értéke, úgy érvelt, hogy az akkor csökken,
ha nincs telefon és internet, és ma már mindenkinek van igénye mobiltelefonra és arra,
hogy 15 percen belül kiérkezzen a mentő.
Arra a kérdésre, hogy a lakókat miért nem
vonták be korábban a döntés előtt, Aba lehet
főépítész elmondta, hogy a lakosság teljes bevonásával történik a tervezés, hiszen most
még csak abban a stádiumban tartanak, hogy
a képviselő-testület egyhangú felhatalmazást

FoTó: NÉMETH ErIKA

Prezentáció a bázisállomásról

adott a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítására, de annak megváltoztatásával kapcsolatban hamarosan lesz további társadalmi
egyeztetés.
Első lépésként, a szabályozás-módosítás megindítását megelőzően a Magyar Telekom elkészíttetett egy telepítési tanulmánytervet.
Ebben számos helyszínre tett javaslatot a településtervező. A Magyar Telekom a meglévő
cellastruktúrát és domborzati adottságokat ﬁgyelembe véve véleményezte a javaslatokat és
szűrte ki a négy megfelelő helyszínt.
A képviselő-testület ezt a tanulmányt hagyta
jóvá és adott felhatalmazást a szabályozás módosítására. Ennek megindítása történt meg, a
véleményezési anyag partnerségi egyeztetése
jelenleg is folyik – minderről a városi honlapon
keresztül a www.szentendreihirek.hu-n kapnak tájékoztatást a szentendrei lakosok.

Körzeti problémák

A körzet érintő problémákkal folytatódott a
fórum, melyek közül a legfontosabbak: több
úton, pl. Egres, a Sztaravodai úton nem megoldott az esővízelvezetés, az utóbbin takarításra lenne szükség, illetve túl nagy a
forgalom, traﬃpax kellene. A felújított Nap utcában az autósok túl gyorsan mennek, sebességkorlátozásra vagy fekvőrendőrre lenne
szükség. Eső esetén a meredek Szamóca utcán
a zúzott kő lezúdul, aszfaltozni kellene, sok a
kátyú pl. a Barackos úton, a Törökvölgyi utcában, s kérték, hogy inkább kevesebb javítást
végezzenek, de az legyen jó minőségű. Felvetették, hogy amíg városunkban nincs egyetem,
addig nem lesz élő város. Javasolták a parkolóhelyek jeleinek átfestését a taxiállomásnál,
a PMK előtt és a Dunakorzón. A lakók kérték,
hogy a Sztaravodai út elején a volt játszóteret
újítsák fel, mert azt a lakók saját maguk építették, és szeretnék, ha gyerekeik is ott játszhatnának. Az előtte lévő pékségnél meg
kellene oldani a parkolást. Szóba került még,
hogy a Gondozási Központnál kis átépítéssel,
a járdából elvett területtel kellene segíteni a
jobbra kanyarodást. Többen felszólaltak az
Egres utcai kishíd miatt: szűk az út, nincs világítás, a híd korlátját éppen aznap kidöntötték.
A Zúzmara utcában nem megoldott a parkolás.

2015. április 20.

Válaszok a felvetett kérdésekre

A Nap utcánál megvizsgálják a forgalomlassítási lehetőségeket a közlekedési munkacsoporttal, idén ősszel megoldják a Fürj és a
Galamb utcák esővízelvezetését. A testület
még áprilisban dönt az 1+1 útépítésről (5050%-ban a lakók, illetve az önkormányzat ﬁnanszírozásában), melyeket majd prioritásként kezel a testület. A kátyúzást folyamatosan csinálják, ez októberig tartó program. A taxiállomásnál hamarosan elkezdik a parkolóhelyek újrafestését, a Dunakorzón viszont szűkítik a parkolási lehetőséget a Péter-Pál utca
és a lázár cár tér között, így nagyobb teret
kapnak a gyalogosok, éttermek, és a kerékpárosok számára is lesz kijelölt út.
Az idei költségvetésben szerepel a Egres úti
híd rendbetétele és a környék forgalmának áttervezése. A Zúzmara utcai parkolási probléma megszűnik, ha elvinnék a gyerekorvosi
rendelőt, erre most készül a hatástanulmány.
Tervezik a Sztaravodai út és a 11-es út kereszteződésében a jobbra kanyarodó sáv szélesítését is.

A város más részeit érintő felvetések

A polgármester a kérdésekre reagálva elmondta, hogy a strand idén biztosan nem nyit
ki, fejleszteni szeretnék a területet, és beruházót keresnek a termálvíz hasznosítására. A
Postás strand környékén szabadstrandot szeretnének kialakítani.
Városunkban hamarosan lesz felsőoktatás: a
BGF kihelyezett tagozata idén szeptemberben
kezdi működését, az ÉMI is tárgyal a Szent István Ybl Karával és a Műszaki Egyetemmel, illetve művészeti téren is terveznek felsőoktatást. A polgármester hozzátette, hogy a
legjobb megoldás egy kollégium felépítése
lenne, de erre rövid távon nem lát esélyt.
A polgármester tájékoztatta a lakókat, hogy jól
halad az együttműködés a Magyar Közút Nzrt.vel, mely szerint áprilisban és májusban a 11es út mentén nyesés, sorozás, takarítás, illetve
az út menti padka tisztítása megtörténik.
N. E.

További fórumok:
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Testületi hírek
Április 16.

Új igazgatók

Mandula Gergely korábbi divízióvezető vezérigazgatóvá való kinevezését egyhangúlag
támogatta a testület. Néhány kérdés merült
fel a vezérigazgató premizálása és az alacsony ﬁzetése miatt, hiszen a 2,5 milliárd
költségvetésű cég vezetőjeként nagy a felelőssége. A polgármester javaslatára jövő év
elején újratárgyalják a ﬁzetését.
Szintén egyhangúlag fogadták el a képviselők Csató Kata pályázatát, és választották
meg a Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. ügyvezetőjévé.

1+1 program

Egyhangúlag megszavazták a képviselők az
ún. 1+1 programot, amellyel az önkormányzat a lakossági út- és járdaépítéseket, felújításokat kívánja támogatni. A lakosok a
bruttó bekerülési összeg maximum 50%-ig
igényelhetik az önkormányzati támogatást,
amennyiben polgári jogi társaságot alapítanak. A másik 50%-ot a közösségnek kell vállalnia. Előnyben részesülnek azok a
pályázatok, melyeknél az önérő mértéke
meghaladja az 50%-ot, illetve amelyek jelentős lakossági igényt elégítenek ki. A kérelmeket június 19-én (péntek) 12.00 óráig
lehet benyújtani papíralapon a Városfejlesztési Iroda részére, vagy elektronikusan a
kosztek.gabi@szentendre.hu email-címre. A
kérelmek elbírálása június 30-ig történik
meg, az erre elkülönített 19 millió Ft-os
keret kimerülésig.
Mivel a beruházás költsége nem írható le a
helyi építményadóból, Fülöp Zsolt képviselő
(TESZ) szerint kétséges, hogy jelentkezneke a lakosok a felhívásra, mert így átlagosan
400 ezer Ft jut egy lakosra. Dr. Török Balázs
városfejlesztési alpolgármester szerint az
önkormányzatnak fontossági sorrendet kell
felállítania, és a rövid, keskeny utcákra sokára kerülne sor, de ha a lakosok megengedhetik maguknak, akkor hamarabb meg
tudják építeni ezzel a konstrukcióval.

Közterületi szabályozás

A képviselők megszavazták az egyes közterületeken életvitelszerűen tartózkodás tilalmáról szóló rendeletet. A korlátozás alá vont

közterület: a Dózsa György út– Vasúti villasor–Volán/BKV-telep–római temető utca
keleti oldala által lehatárolt terület.
Több képviselő véleménye szerint ez a rendelet – amely szinte minden fórumon napirendre került – valóban szolgálja a
városlakók biztonságát, de nem oldja meg a
problémát, mert beteg emberekről van szó,
ezért inkább szociális úton kell a kérdéshez
közelíteni. lehetőségként felmerült egy szociális munkás alkalmazása, aki mentorálná
ezeket az embereket.

Dumtsa Korzó

Évek óta nagy sikere van a Dumtsa Korzó
kulturális és kulináris programnak, melynek
szervezésére az önkormányzat a TDM-irodát
kérte fel. Dr. Gerendás Gábor jegyző beszámolt a Dumtsa utcában lakók, a TDM és a jogászok közötti egyeztetésekről, ugyanis a
lakók tiltakoznak a zaj és a füst miatt. Dr.
Mérész Katalin jogász elmondta, igyekeztek
a lakók kéréseit maximálisan ﬁgyelembe
venni, minden jogszabályi kötelezettséget
betartani: megszüntették a füstforrásokat,
nem lesz hangosítás, koncert pedig 10 óráig
lehet. A jogszabályban előírt decibelt viszont
nagyon könnyű átlépni. A késő esti programok három családot zavarnak, akikkel nem
sikerült az álláspontokat közelebb hozni a
nyitva tartás kérdésében. Néhány képviselő
javasolta, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat az itteni lakásokat egyeztetéssel elcserélje.
Végül a képviselők megszavazták az önkormányzat és a TDM közötti szerződést, mely
szerint a programsorozat május 1-jétől október 4-ig tart, tehát 23 hétvégén keresztül.
A szerződés szerint a TDM átengedheti a
rendezvényszervezés jogát harmadik személynek az önkormányzat által jóváhagyott
feltételek mellett.

Támogatás a polgárőröknek

A képviselők szavaztak arról, hogy az önkormányzat 1 000 000 Ft támogatást nyújt
a Polgárőrség Szentendre Egyesületnek,
illetve 500 00 Ft támogatást a Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületnek. A támogatás fejében a
két polgárőr egyesület vállalta, hogy az önkormányzattal folyamatosan egyeztetve
közreműködnek a város hatóságaival (rendőrség, közterület-felügyelet, tűzoltóság, katasztrófavédelem stb.) a közrend, a
közbiztonság, az épített és természeti környezet védelme érdekében.

Közbeszerzési törvényt

Módosították a képviselők a közbeszerzési
törvényt a közbeszerzési eljárások törvénynek megfelelő, hatékony lebonyolítása és az
ellenőrizhetőség érdekében. A törvényben
rögzítették az eljárás előkészítésének,
bonyolításának, dokumentálásának és belső
ellenőrzésének rendjét, meghatározták az
eljárásban részt vevő személyek, testületek
felelősségét is.
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Átadták a Dunyha-program támogatásával energetikailag korszerűsített Fehérvíz u. 2-8. számú társasházat, mely elsőként
csatlakozott a Dunyha-programhoz. A társasház nem csak korszerű szigetelést és megújult külsőt kapott, hanem – oldalán egy
Barcsay ihlette több emeletnyi képpel - hamisítatlan szentendrei
karaktert is nyert.

A munkálatok tavaly novemberben kezdődtek és március végére készültek el. A társasház energetikai korszerűsítésének április 17-i ünnepi
átadásán Verseghi-Nagy Miklós polgármester és dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
A polgármester József Attila Altatóját idézve azt mondta: „Mostantól a
Dunyha-programnak köszönhetően igazi takaróként véd és melegít az
energetikailag korszerű szigetelés. Szép álmaik lesznek az itt lakóknak.
Sikerült elérnünk, hogy a modernizálás, a korszerűsítés ne csak álom
legyen, hanem kézzelfogható, látható valóság.”

Májustól forgalmirend-változás
a Szamárhegyen

Petricskó Zoltán belvárosi képviselő kezdeményezésére, a belvárosi lakók véleményének ﬁgyelembe vételével, közlekedési
szakértő és a közlekedési munkacsoport bevonásával a Városfejlesztési Bizottság módosította a szamárhegyi forgalmi
rendet.

A Bartók Béla út és az Angyal utcában 6.30 és 8.30 között - a reggeli
iskolakezdési időszakban – a területet behajtási engedély kötelessé
válik. Az engedély nélküli behajtást tiltó táblák az Angyal utca–Apród
utca sarok, a Bartók Béla út–Temető utca sarok, az Iskola utca–Arzén
utca sarok és a Martinovics utca–Hunyadi utca sarokhoz kerülnek ki.
A táblák mind a négy helyen önálló oszlopra kerülnek, a célforgalmi
behajtást engedő táblák megmaradnak a jelenlegi helyükön.

A forgalmi rendet szabályozó KrESZ-táblák május első heteiben
kerülnek ki, és a változásról ﬁgyelemfelkeltő táblát is kihelyeznek,
annak érdekében, hogy a közlekedők időben észleljék a változásokat.
A helyi rendelet értelmében védett övezetbe csak behajtási, várakozási, áruszállítási-szolgáltatási behajtási, illetve eseti útvonalengedéllyel szabad behajtani. Az eljárási díja 3 000 forint. A védett
övezetbe egy önálló rendeltetési egységhez (ház, lakás, üzlet, iroda
stb.) csak egy engedély adható ki térítésmentesen, további engedélyek térítési díjkötelesek. Behajtási engedély hiányában közigazgatási
bírság szabható ki, melyet a rendőr vagy a közterület-felügyelő is
kiszabhat. A bírság összege 30 000 forint.
Behajtási engedélyt a Városi Ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18.) lehet
kérni (ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-16:00; P 8:0013:00).

XXIX. évfolyam, 7. szám

„Igazi örömömre szolgál, hogy nemcsak technikai-energetikai szempontból újult meg a ház, hanem Szentendre művészi hírnevéhez méltóan a homlokzat is különleges arcot kapott” – utalt a város első
embere a felújítás különlegességére, a társasház oldalfalát díszítő képzőművészeti alkotásra. Dr. Tari Gábor festőművész, színtervező, egyetemi docens munkáit Barcsay ihlette, a több emeletnyi képek címe:
Barcsay idézetek I-II.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester megköszönte a felújításban résztvevők munkáját és a lakók, az önkormányzat, a kivitelezők és a Városi
Szolgáltató összefogását. A sikeres együttműködést és annak eredményét dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester is méltatta.
A Dunyha programban elsőként átadott beruházás összköltsége 41 319
060 Ft volt, melyet az önkormányzat a 10%-kával, 4 131 900 forinttal támogatott.
Az ünnepélyes átadón az önkormányzat képviselői egy jelképes kulcsot
nyújtottak át a ház közös képviselőjének. Az eseményt a Ko-Ma-Ko
Együttes és barátaik műsora zárta, akik népdalcsokrot adtak elő.
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Gondolatok a Föld napja alkalmából

Ötven évvel ezelőtt, a hidegháborús űrverseny idején jólﬁzetett
jövőkutatók azt jósolták, hogy az ezredforduló után már a Holdon, a Marson fogunk nyaralni, és a bolygók között utazgatni.
Pedig százötven éve Madách már megírta, hogy feljut ugyan az
ember a világűrbe, de képtelen lesz ott maradni. Vegyük sorra,
hogy jelenlegi tudásunk szerint miért a Föld az egyetlen élhető
planéta.

Éltetőnk, a Nap

A Nap évmilliárdok óta, viszonylag egyenletesen sugározza ránk a fényt és
a hőt. A Föld éppen optimális távolságra van tőle. Közelebb túl melegek,
távolabb túl hidegek a bolygók. A Föld az egyenlítő mentén 1669 km/h
sebességgel forog a tengelye körül, így az éjszakák és nappalok között elviselhető a hőmérsékletkülönbség. A Hold egyik oldala jéghideg, a másik
tűzforró a forgás hiánya miatt.
A Föld 103 ezer km/h körüli sebességgel kering a Nap körül. Mivel forgástengelye szöget zár be a keringés síkjára, így még a sarkvidékeken is
van nyár minden évben. A Föld tömege elég nagy ahhoz, hogy a tömegvonzása által megtartsa a gázokat, gőzöket, így felszínének legnagyobb
részét óceánok alkotják. A Hold gázait, vízpáráját a kis tömegvonzása
miatt a Föld elvonzotta, ezért akadálytalanul csapódhatnak be a Hold felszínére. A légkörünk súrlódása, az oxigén jelenléte miatt ezek elégnek.

Növekvő ózonpajzs

A levegő páratartalma csökkenti a napi hőingadozást. Az óceáni áramlások és szelek folyamatosan próbálják kiegyenlíteni a hőmérsékletkülönbségeket. Eredetileg a levegő szén-dioxidot tartalmazott, de ennek
széntartalmát a planktonok beépítették a szervezetükbe, így keletkezett
a légköri oxigén, amelynek háromatomos molekulái kivédik a világűr
radioaktív sugárzásának nagy részét. Potom ötven év alatt „sikerült” ezt
az ózonpajzsot elvékonyítani ﬂuor-, klór- és brómvegyületek gyártásával.
Világméretű betiltásuk óta viszont újra, mérhetően vastagszik az ózonpajzs.

Föld Napi takarítások

A Föld Napján hagyományosan megmozdul egész Szentendre, összefognak az egy körzetben lakók és közös erővel rendbe tesznek egy közösségi
teret. A körzet képviselőjeként én is hívom Önöket, hogy takarítsuk ki a
pismányi alsó buszfordulónál lévő játszótér melletti rendezetlen, cserjék
által benőtt területet. Az önkormányzat biztosít számunkra konténert,
zsákokat, kesztyűt. Kerti szerszámokat, talicskát nekünk kell hozni. A
munka végeztével pedig javaslom, terítsünk pokrócokat a fűbe, rendezzünk egy kis pikniket és egy pohár bor mellett beszélgessünk közös dolgainkról.
Időpont: április 26. vasárnap 10 óra
Helyszín: pismányi alsó buszforduló, játszótér melletti terület
Ha számíthatok a segítségükre, kérem jelezzék:
Gyürk Dorottya 20/411 8339
gyurk.dorottya@szentendre.hu

Április 25-én, szombaton 10 órától szeretettel várok mindenkit körzetembe Föld napi takarításra! A takarításhoz szükséges zsákokat,
kesztyűket biztosítjuk. Kérem, jelentkezzenek a szervezéshez telefonszámomon: +36 30 678 3695.
Boda Anikó képviselő

Az előző évekhez hasonlóan, a Föld napja tiszteletére, április 25-én,
9 órától hulladékgyűjtési akciót szervezünk Szentendre határában, a Kőhegy lábánál. A hulladékgyűjtéshez 5 konténert veszünk igénybe, melyhez
még számos gyűjtőzsákot és kesztyűt is szétosztunk. A munkát április 25én, szombaton, reggel 9 órától 12 óráig tartjuk.
Gyülekező helyszíne: lászlótelepi buszforduló parkolója
Gyülekező időpontja: április 25. 9:00
A hulladékgyűjtés az alábbi felosztás szerint történik, esős időben is:
Sorszám Konténer helye
Szervező
1
egykori Tyúkosok
Maholányi Pál
2
lászló-telepi buszforduló
Helyes Imre
3
Kőhegyi víztározók
Schneider Géza
4
Püspökforrás I.
Fekete János
5
Püspökforrás II.
Sághy Erna

A szervezőbizottság nevében: Schneider Géza
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A klíma mindig változik, jelenleg melegszik. Grönland jege évente 2-3 méterrel vékonyabb. Globális éghajlati katasztrófa mégsem létezik, mert a
sivatagosodással egy időben Amerika és Eurázsia északi vidékei egyre élhetőbbek. Az urán, kőolaj és földgáz elfogyása után lehűlés fog következni.

Túlhasznosítás

Egyre nagyobb baj a túlhasznosítás. Izlandon Vörös Erik előtt összefüggő
nyírfaerdők voltak. Írországot is a legeltetés teszi holdbéli tájjá, Mongóliát is és a Száhel övezetet is. Az erdők négyszer, ötször több szerves anyagot állítanak elő, mint a mezőgazdaság, ennyiszer több oxigént is, de az
élelmiszerek is ennyivel drágábbak, mint a fa. Síkvidéken gabonát, hegyvidéken fát gazdaságos termelni.
Hazánk helyzete jobb, mint gondolnánk. A rendszerváltás előtti 14%-ról az
alföldi feketefenyő, nyárfa és akáctelepítésekkel 21%-ra nőtt az erdősültség, vagyis 50%-kal emelkedett. A világ számtalan pontján irtják az
őserdőket. Mi ezt már a honfoglalás után megtettük. A Brit-szigeteken
még a csiszolt kőkorszakban kiirtották az erdőket, a növekedő népesség
élelmezése érdekében.
Mi a feladatunk? A fenntartható gazdálkodás! Azért nem írtam fejlődést,
mert az folyamatos terméshozam-növelést jelent, bármilyen áron, ami
rontaná a gazdaságosságot. A kasza a halál szimbóluma, pedig az életé kellene, hogy legyen. Aki szántott, vetett, gyomirtózott, annak aratnia is kell.
Amikor a farontó bogarak kártétele már meghaladja a gyarapodást, a
fákat ki KEll vágni. Védenünk is kell a természetet, de termelnünk is kell
egyszerre. Meg kell találnunk a kettő optimális arányát, és fent kell
tartanunk.

Néhány érdekesség

Ha szemben állunk a Nappal az északi féltekén, az balról jobbra vándorol
az égen, a déli féltekén viszont jobbról balra. A sarkkörökön túl a Nap 360
fokban körbejár minket, ha ott éppen nyár van, vagyis éjszaka Nyugatról
megy Kelet felé!
„Micsoda föld ez a vidék, hogy itt a Nap száll Keletre, nem, mint máshol
Naplementre.” – Arany János: rege a csodaszarvasról.
Losonci Miklós mérnök

Szinergia Szentendre kultúrájában
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BESZÉlGETÉS Dr. CSErI MIKlóSSAl

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum idei programjairól, céljairól, fejlesztéseiről, fenntartásáról beszélgettünk dr. Cseri Miklóssal, a Skanzen főigazgatójával, aki március elsejétől a múzeum
erdély tájegységének megvalósításáért, valamint a szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai megújításáért felelős miniszteri biztos.

• Hogyan tudnak bekapcsolódni Szentendre kulturális
vérkeringésébe, hogy ne maradjon a múzeum város a városban?

Alapvetően csak abból fakad a
Skanzen város a városban, állam
az államban jellege, hogy a közvélemény így gondolkodik róla. Ez
valójában társadalompszichológiai, -szociológiai kérdés, és viszszamutat arra az időre, amikor
Szentendre – akár megérdemelten, akár nem – mesterségesen
kiemelt kulturális szféra volt az országban. Dőlt a pénz, csillogott a
kirakat. Amint megjelentek programjaikkal újra az erős történelmi
hagyományokkal
rendelkező
városok, mint Esztergom, Visegrád, Vác, hirtelen eltűnt a városka
elkényeztetett egyke nyugalma.
Már nem ide jött minden turista,
már nem innen akart mindenki
szuvenírt vinni haza.
Ma már óriási a konkurencia.
Nem érdemes nosztalgiázni azon,
hogy régen ideáramlott a Fő téri
Teátrumba minden főiskolás, a
legjobb színészek, mert így volt,
de csak mert nem volt más. Most
már van tíz szabadtéri színpad, és
egyik jobb, mint a másik. A színház nem egyedüli, máshol is vannak teátrumok, fesztiválok,
falunapok, a Duna sem csak a
miénk. Benne vagyunk egy hatalmas kulturális körforgásban, és
nagyon sokszor olyan expanzív
eszközökkel meglévő kulturális

konkurenciaharcban, amin nem
lehet keresztülnézni. Meg kell
küzdeni Sopronnal, a diósgyőri
várral, Zsámbékkal. óriási a kínálat. A Skanzen a régi szituációban
a ’70-es években egy kis falumúzeum volt, ahol el lehetett tölteni
egy órácskát, közben egy lángost
enni, de már nem erről szól a történet, a Skanzen ezen rég túlfutott. A különböző szponzorációk,
a fenntartói támogatások, az
uniós projektek miatt a Skanzen
nem szorul a városra, és a város
sem ránk. De ettől függetlenül
nem igaz az, hogy egymás mellett
kell élnünk anélkül, hogy kapcsolatot létesítsünk.

• Milyen új együttműködési
lehetőségeket lát a Skanzen a
várossal?

Mindig konstruktív és együttműködő párbeszéd folyt a város és a
múzeum között, de kritikaként ki
kell mondani: voltak évek, amikor
nem voltak távlatok és koncepció
a város kulturális életében. Saját
tapasztalatainkból tudjuk, ahhoz,
hogy a beutaztató turisztikai és
egyéb desztinációban meg tudjunk
ragadni, előre kell gondolkodnunk,
már az előző év szeptemberében
tudnunk kell a programokat, le kell
kötnünk előadóművészeket, képzőművészeket. Az áprilisban megjelenő programfüzetünkhöz jóval
korábban tudnunk kell, milyen
programok lesznek a városban
nyáron, ősszel. Hiába törekszünk

arra, hogy a rendezvényeink ne
fedjék időben egymást, ha az öszszehangolásra nem marad idő. Az
együttműködés arról szól, hogy ne
konkurenciaként és ne is „csak”
egymás mellett létezzenek a Skanzen és Szentendre programjai, de
kiegészítve, erősítve az eseményeket. Nagyon hiszek abban, hogy ez
változni fog, és a kapcsolat kialakul. Úgy érzem, a városvezetés nagyon nyitott, törekednek arra,
hogy meghallgassanak szakmai
kérdésekben mindenkit, előregondolkodnak, igyekeznek a helyi értékeket kihasználni, megmutatni.

• említette a kapcsolatot a várossal. Mire gondol?

Paritáson alapuló együttműködést
tudok elképzelni. Néhány hónapja
például volt a városban egy megbeszélés, ahol a bicikliútról volt
szó, és ott az egyik résztvevőtől elhangzott, hogy mindegy, merre
megy az út, csak ne a Skanzen felé.
Nehogy nekünk jó legyen. Amíg a
hozzáállás ilyen, addig nem lehet
továbblépni. Évek óta tárgyalunk a
múzeumon belüli teátrumunkról –
1000 nézőt befogadó szabadtéri
színpadról van szó – felajánlottuk:
használja a város, hozzon ide színházi programokat, mi biztosítjuk a
helyszínt, csak a rezsit kérjük. otthont adnánk városi rendezvényeknek is: lehetne itt majális, városi
ünnepségek, vagy az itt élő nemzetiségek szokásait is el lehet hozni
a Skanzenig: például a dalmátok az

Ivan dant itt is ünnepelhetik, lehetne szüreti felvonulás, helyi szokásokat bemutató ünnepek…

• ezzel több itt élő látogatna el
a múzeumba. Van-e kedvezmény a szentendreiek számára?

Itt élek, ide köt a munkám, és
bánt, hogy a kétszázezres látogatószámból nagyon kevés a helyi.
Ha Zalaszentgrótról, ópusztaszerről idejönnek a családok, meggyőződésem, hogy a helyiek is
szívesen jönnének. A múzeumban
működik a kedvezményes Skanzen-kártya, ugyanígy el tudok
képzelni egy várossal közös Szentendre-kártyát, amivel a helyiek
kedvezménnyel látogathatnák a
Skanzent. Ha az itt élőnek vendége érkezik, ne csak a belvárost
mutassa meg neki, jöjjenek el a
szabadtéri múzeumba is. Eddig is
léteztek akcióink, tavaly a pismányiakat hívtuk meg, közülük hétszázan látogattak el hozzánk, de
az igazi egy állandó konstrukció
lenne a szentendreieknek.

SKANZeN PROGRAMNAPTÁR 2015
április 26.
Nagy Civil Futás

május 1-3.
Alkotónapi hétvége

május 24-25.
Pünkösdi Sokadalom
augusztus 20-23.
Mesés hétvége

Május 24-25-én pünkösdi hétvége lesz a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

szeptember 5-6.
II. Kárpát-medencei
Táncházzenészek Találkozója

szeptember 27-28.
Szomszédoló.
A Dél-Dunántúl
tájegység hétvégéje
október 23-25.
Gyermekés pásztorjátékok
hétvégéje
november 7-8.
Szent Márton
Újborfesztivál
és Libator

2015. április 20.

• Akár a városi kulturális rendezvényekkel is összekapcsolható a múzeumi látogatás.
Például a Teátrumba megvásárolt színházjegyhez kedvezményes belépőt kapna a néző…

Minden hasonló elképzelésre nyitott vagyok. A megjelenésben, a
közös kommunikációban, közös
programnaptárban, a város arculatának alakításában boldogan
vállaljuk az együttműködést. Mindenféleképpen hiszek a szinergikus hatásokban, egymást kell
erősítenünk. A Skanzen az elmúlt
évtizedekben kialakította imázsát,
már csak a fenntartásra kell
koncentrálni. A fenntarthatóság
egyik kulcsa, hogy a várossal
milyen közös kulturális egységet
tudunk kialakítani. legyen tudatosság a közös munkában, hogy a
látogató a városba, a múzeumba
ne csak betévedjen, hanem megérkezzen.

• Kiket várnak a múzeumba?

Minden évben ﬁgyeljük a látogatottsági mutatókat, mérjük a látogatói igényeket és e szerint az
ideérkezők 67,5%-a Budapestről
és környékéről érkező, magasan
kvaliﬁkált, 25-30 év közötti, kisgyermekes család. Ennek nyomán

VÁROS

a „gyerek-skanzen” kialakítása a
következő tervünk. lesz játszótérés pihenőbővülés, bevezetjük a
játékos közlekedési eszközt, a húzható kiskocsikat, amiben a gyerekek utazhatnak. Kialakítunk fotóműtermet, ahol interaktív játékkal
ismerhetik meg fényképezést, lesz
ruhatár: népviseletbe, vintagevagy retroruhákba öltözhetnek a
családok.
De természetesen foglalkozunk
minden korosztállyal és a betegekkel, hátrányos helyzetű emberekkel is. Nemrég jártam egy
konferencián Angliában, ahol egy
fontos probléma megoldása volt
a téma. Az elöregedő társadalmakban egyre több a demens, az
Alzheimer-kóros beteg – Magyarországon ma közel 400 ezer
embert érint –, s Európa skanzenjei közösen dolgoznak ki egy programot számukra. Kutatások
igazolják, hogy a demenciában
szenvedő betegek, ha ﬁatalkoruk
megszokott környezetébe kerülnek, rendkívül jól reagálnak. Az
észak-svédországi Jamtli skanzenjében az 50-es, 60-as évek berendezésével alakítottak ki házakat,
ahol a szinte magatehetetlen betegek a környezet hatására évtizedeket „ﬁatalodtak”, motorikus

reakciók indultak be náluk, újra
képesek voltak megfőzni maguknak a kávét, magabiztosabban
mozogtak ebben a térben. A
szentendrei Skanzenben is lesz a
kornak megfelelően berendezett
ház, ahol ezeket a betegeket
fogadjuk. Jelenleg is 27 egészségügyi intézménnyel állunk kapcsolatban, szívesen várjuk a mozgás-,
látás-, hallássérült embereket a
múzeumban.

• Gyakran tapasztalom, amikor délután fél négy körül
megállít az utcán a turista, és
megkérdezi, merre van a Skanzen, hogy nem tudja: egy óra
nem elég a múzeum feltérképezésére. Jelenleg mekkora területen fekszik a múzeum?
Hogyan tudják az óriási területet karbantartani?

60 hektáron 312 épületünk van,
ez egy közepes falunak felel meg,
75 lakóházzal, a gazdasági- és a
középületekkel: templomokkal,
fogadókkal, szatócsbolttal. Kicsit
előreszaladt a múzeum fejlesztése, mert, mint említettem, a
fenntartás ugyanolyan fontos,
mint a fejlesztés. legutóbb kollégáim kiszámolták: ha minden épületet letapasztanánk, lemeszelnénk, csak ez több mint 80 millió
forintba kerülne. De ma még a
kultúraﬁnanszírozás úgy működik,
hogy hamarabb adnak pénzt a fejlesztésre, mint a működtetésre.
reményeim szerint hamarosan
megemelkedik a múzeum szubvenciója, amit karbantartásra
költhetünk.
A fenntartáshoz azonban nem csak
a pénzeszközök kellenek. Állandó
gondunk az eredeti anyagok megtalálása. Zsúpot a háztetőkre rendszeresen Zakopánéból hozatunk,
zsindelyt Avasról, a Máramarosszigetéről. Amikor a vízimalom
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épült, egy méter átmérőjű tölgy
kellett volna a vízkerék gerendájához, de nem volt Magyarországon
ekkora tölgyfa. Gyergyószentmiklósról kellett hozni. A Balaton-felvidék tájegység kőkerítéseinek
pótlásához sem találunk már itthon anyagot, mert bezártak a bányák. Van egy harmadik nehézség:
a szakemberhiány. Nehéz felkutatni, ki tud zsúpfedelet készíteni,
vályogot vetni, követ faragni, falat
tapasztani. Éppen ezért veszünk
részt a „nagyapám háza” mesterinas programban, így akik mesterséget szeretnének tanulni, itt
elsajátíthatják, hazavihetik falujukba a tudást.

• Külföldi önkéntesek is
dolgoznak-tanulnak a Skanzenben…

régi vágyam volt, hogy itthon is
meghonosítsuk a külföldi mesterösztöndíjprogramot.
Egykor
ugyanezt az utat járták: ahhoz,
hogy mester legyél, előbb legény
voltál, és el kellett menni külhonba, ellesni a mesterséget.
Most Észtországból, Finnországból, Németországból, Írországból
érkeztek hozzánk ﬁatalok, hogy a
szakmákat megismerjék.

• A fenntarthatóságról sokat
beszéltünk, de a Skanzen
folyamatosan bővül, évről évre
új tájegységeket ad át. Mi lesz
a következő?

A Sztaravodai út másik oldalán
30 hektárnyi terület lett kijelölve
a rendezési tervben, amivel bővíthetjük a múzeumot. Miniszteri
biztosként a feladatom az ehhez
szükséges koncepció előterjesztése. Az egyik legfontosabb célunk jelenleg az ide tervezett
erdélyi terület kialakítása.
Sz. N.

Nagy Civil Futás

Április 26-án a Skanzenben rendezik meg a Nagy Civil Futás
jótékonysági futóversenyt, mely arra hívja fel a ﬁgyelmet,
hogy az adó 1% felajánlásával bárki támogathatja a civil szervezetek munkáját és az általuk képviselt ügyeket.

Az ötkilométeres futás útvonala a néprajzi múzeum területén halad
végig: szőlőskertek, malmok, kis házikók között. A futás minden
korosztály számára teljesíthető, nincs szintidő! Az esemény közös
bemelegítéssel indul, majd 11 órakor rajtol a futóverseny. Délután
további izgalmas családi programokkal várják az érdeklődőket.
A regisztrált futó ingyenesen vehet részt a programokon, és az egész
napot a Skanzenben töltheti. A regisztrációra itt van lehetőség:
www.nagycivilfutas.hu. A regisztrált futók családtagjainak és kísérőiknek 500 Ft-os belépőt kell váltaniuk a helyszínen, mely levásárolható a Skanzen területén.
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„Magyarul énekelünk,
és magyarul táncolunk”

25 ÉVE TESTVÉrVÁroSUNK KÉZDIVÁSÁrHElY ÉS ZIlAH

Április 10-12. között különleges hétvégét ünnepeltünk: 25 éve
írták alá a testvérvárosi szerződéseket a címben szereplő két
várossal.

Mindkét városból érkezett hozzánk delegáció: polgármestereket, képviselőket köszönthettünk, sőt Kézdivásárhelyről diákcsapat is érkezett,
hogy a gálaműsoron szerepeljen legnagyobb örömünkre.
A vendégek több részletben érkeztek, hisz Kézdivásárhely a legkeletibb
magyarlakta település Székelyföldön, s nekik nagyon hosszú utat kellett
megtenniük azért, hogy velünk lehessenek. Az onnan érkező diákok elszállásolásában a Szentendrei református Gimnázium, az oda járó gyerekek és szüleik segítettek; ezúton is köszönet ezért.
Péntek reggel a Skanzent látogattuk meg, ahol különleges bánásmódban részesültünk: személyes kísérővel látogattunk meg egy tájegységet, körbevonatoztunk, ebédeltünk, s talán a Kallós Zoltán kiállítás volt
a legnagyobb élmény, ahonnan a cikk címét is kölcsönöztem:
„Addig leszünk magyarok,
míg magyarul énekelünk, és magyarul táncolunk,
mert ez a kultúra tartott meg minket” – Kallós Zoltán

ket szerzett a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, nekik köszönhetjük – többek között – a Csicserkón állított kopjafákat, amelyeket mindkét delegáció megkoszorúzott.
Szombatot már jobbára az egyesületek, az izbégiek és a Szentendrei
Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete szervezte, karöltve a református
Gimnáziummal. Minden vendégünkkel a Parlamentben kezdtük a
napot, majd budapesti programok, városnézés után a felnőtteket este
a főtéri Vendégházban vártuk magyaros – gulyásleves, citerazene – vacsorán. A gyerekek a Költészet Napját nem feledve a Versünnepen vettek részt a Nemzeti Színházban.
Mennyi szín, mennyi program, mennyi érzelem és mennyi pozitívum
fér bele egy hétvégébe, ha igaz összefogás és közös munka van mögötte! Köszönet érte minden résztvevőnek, mert, ahogy a reklámokban szokták mondani: „a műsor nem jöhetett volna létre a
SkanzenBarátiKörSZNKEszülőkreformátusGimikollégákszereplőksofőrökszállásadóktanárokzenészekszervezők – „Tovább is van, mondjam
még?” (Tamkó-Sirató Károly) – nélkül.

eRDÉLYI UTAZÁS

június 27-től július 2-ig (6 nap, 5 éjszaka)

FoTóK: PArASZKAY GYÖrGY

Ez a gondolat hatotta át az esti gálaműsort is, amelyen szó szerint a
város apraja-nagyja szerepelt, hisz felléptek az izbégi óvodások, a Musicantus Gyermekkar és még számos gyermek- és felnőtt szereplő. Az
est fénypontja kétségtelenül a kézdivásárhelyi ﬁatalok produkciója volt,
magyar költők megzenésített verseit adták elő szívhez szóló, mindenkit igazán megszólító módon: a közönség állva tapsolt!
A pénteki program szerves része volt a 25. évfordulóját ünnepelő Izbégi Baráti Kör kiállításának megnyitója, Pethő Zsoltné Németh Erika
által írt ünnepi kiadványuk bemutatása. A Baráti Kör komoly érdeme-

egyesületünk egy utazás-sorozat megszervezését határozta el
azokba az országokba, amelyeknek valamelyik városával testvérvárosi szerződésünk van. Júniusban elsőként erdély-körútra indulunk. A szállások – falusi turizmus keretében –
házaknál, panziókban vagy hotelben lesznek.
1. nap Szentendre – Zilah
2.nap Kalotaszentkirály – Bánﬀyhunyad - nap Körösfő – Kolozsvár
– Marosvásárhely – Békás-szoros, Gyilkos-tó
3. nap Parajd – Szováta – Farkaslaka – Székelyudvarhely – Gyimesbükk
4. nap Csíkszereda – Szent Anna-tó – Kézdivásárhely
5. nap Kézdivásárhely – Prázsmár – Brassó – Fogaras – Sebes
6. nap Gyulafehérvár – Vajdahunyad – Déva – Arad – Szentendre

Az útvonal a programok végleges kialakulásáig változhat. Az utazás
légkondicionált autóbusszal történik. Várható költség: 69 000 Ft, ez
tartalmazza az utazást, szállást, félpanziót és egy mulatós estet is.
Idegenvezetőt az egyesület biztosít.
Az utazásra jelentkezni a szentendre.nke@gmail.com e-mail címre
küldött levéllel lehet, a helyfoglalás hivatalossá az előleg beﬁzetése
után válik. (lehetőség van részletfizetésre is.)
Érdeklődni lehet a 06-20-342-7705-ös telefonszámon. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete

2015. április 20.
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Bemutatjuk a Kulturális és Turisztikai Bizottságot
KÖRNYEZET

Az októberi önkormányzati választások után a bizottsági rendszer részben átalakult, ezért most kezdődő sorozatunkban bemutatjuk a jelenleg működő négy bizottságot, melyek név szerint: Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi ellenőrző Bizottság,
Kulturális és Turisztikai Bizottság, Jóléti Bizottság, Városfejlesztési Bizottság.

A Kulturális és Turisztikai Bizottság neve – és szükséges segítséget mindig megkapják a hi- • megtárgyalják a Kulturális Központ és a
TDM Kft. üzleti tervét
természetesen a tevékenysége – a korábbihoz vatal dolgozóitól.
• véleményezik az álláspályázatokat
képest annyiban módosult, hogy működési kö- A bizottság főbb feladatai:
réből kikerült az oktatási tevékenység, s he- • ﬁgyelemmel kísérik a dunakanyari csator- • megtárgyalják az alapító okiratok módosítását
názással kapcsolatos kommunikációs tevélyette a turisztika lépett be. A bizottság elnöke
• megtárgyalják a Nemzetközi Kapcsolatok
kenységet
Boda Anikó, képviselő tagjai: Horváth Győző
Egyesülete 2015. évi programjait
(Fidesz) és Fekete János (TESZ), külsős tagjai: • megvitatják és véleményezik a Kulturális
Központ által rendezett kulturális eseméPál Gábor (Jobbik) és Hidegkuti Dorottya.
nyek, illetve az önkormányzat által rende- Boda Anikó nemcsak képviselőként és bizottBizottsági ülést általában havonta egy alkazett, történelmi hagyományokkal rendel- sági elnökként tevékenykedik, hanem egyúttal
lommal, a csütörtöki testületi ülést megelőző
a Szentendrei Gyökerei Baráti Társaság elnöke,
kező városi ünnepek előterjesztéseit
kedden tartanak. Boda Anikó elmondta, hogy
megalakulásuk óta öt ülés volt. 2014-ben az • javaslatot tesznek az önkormányzati cégek ahol évek óta végez közösségi munkát.
felügyelő bizottsági tagjainak kinevezésére Anikó elmondta, hogy a képviselői és bizottadventi és szilveszteri programok, illetve az
sági munka alapvetően új a számára, hiszen
újévi koncert és a Magyar Kultúra Napja elő- • döntenek az új utcanevekről
korábban nem dolgozott önkormányzatnál,
készítése volt a fő napirendi pont, és terménem volt bizottsági tag. A bizottsági – és külöszetesen az aktuális feladatokból adódó
nösen a képviselői – munka nagyon tetszik
előterjesztések. Januárban megvitatták és elA bizottságok legfontosabb
neki, hiszen mindig szeretett a városért, az
fogadták a bizottság 2014-es éves munkájáról
feladata, hogy segítsék a képviselőemberekért tenni.
szóló beszámolót, és a 2015 évi munkatertestület munkáját. Ennek érdekében a bizottsági
„Egy héten legalább kétszer kint vavet. A bizottsági ülésekre mindig meghívtagok előzetesen megtárgyalják, véleményezik
gyok a körzetben, autóval körbejárjuk,
ják az előkészítőket, akiknek a bizottság
a testület elé kerülő napirendi pontok közül azokat,
a felmerült problémákra a szükséges
tagjai felteszik kérdéseiket, s minderről
amelyek a szakterületükhöz taroznak. A város vezetése
intézkedéseket azonnal megteszem.
jegyzőkönyv is készül.
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az előterjesztések
Egyre többen keresnek telefonon vagy
Anikó szerint a bizottságban nagyon jól
kellően előkészítettek legyenek és a vitás ügyeket ne
személyesen a fogadóórámon, sok
tudnak együtt dolgozni, jó közösség alaa testületi üléseken, hanem a bizottságoknál
kedves, segítőkész emberrel találkoztam
kult ki. Nincsenek pártalapú viták vagy nétárgyalják meg, ezzel ugyanis jelentősen
már a munkám során. Úgy érzem, sikerült
zeteltérések, mindig az aktuális kérdésekkel
rövidül a testületi ülések időszoros és jó kapcsolatot kialakítanom a lakofoglalkoznak, azzal, hogy városunk jobb, szebb
tartama.
sokkal.”
és élhetőbb legyen. A Bizottság munkájához
PIlISI PArKErDő HÍrEI

Visszatértek a fekete gólyák

A Magyarországon csak kis állományban fellelhető, fokozottan védett fekete gólya számára kiváló fészkelőhelyül szolgáltak a pilisi
erdők, ugyanis – az immár visszatérő – gólyapár az idei költési szezonra is a Pilisi Parkerdő területén telepedett le. Tavaly nyáron
számoltunk be az örömhírről, miszerint a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészete által
kezelt területen fészket rakott fekete gólyapár sikeresen felnevelte
három ﬁókáját, akik kirepültek a családi fészekből. Az erdészet munkatársai örömmel tapasztalták, hogy a pár nemrégiben visszatért, és elfoglalta tavalyi fészkét. A fehér „rokonával” ellentétben a fekete gólya
kedvelt élőhelyei a nyugalmas vízfolyásokkal, tavakkal váltakozó erdős
területek. Az ember jelenlétét nem kedvelő fekete gólya a megérkezés
és a ﬁókák kikelése közötti, 30-40 napos kotlási időszakban különösen
érzékeny a zavarásra, a költőpár nyugalmát 150 méter sugarú védőzónával biztosítják az erdészet munkatársai, és távolból kísérik ﬁgyelemmel a fészek életét.

BAKANCSOS TÚRÁVAL AZ eRDőK MeGÚJíTÁSÁÉRT
Második alkalommal kötött támogatási megállapodást az utazásszervezéssel foglalkozó Alfatours Kft. és a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete. A megállapodás értelmében az Alfatours Kft. vállalja, hogy
annyiszor 100 Ft támogatást nyújt a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének facsemete-ültetés céljára, ahány utas beﬁzet náluk a bakancsos túrákra 2015. március 23. és 2015. október 31. között. Az idei
támogatást a parkerdő előreláthatólag a jégkár miatt sérült erdőállományok megújítására fordítják.

Fenntartható vidék – Helyi érték,
helyi termék a Dunakanyarban I.

Beszélgetés-, tervezésfolyam indító konferencia arról, hogyan
élhetünk együtt jobban kisvárosainkban, falvainkban, a Pilisi
Dunakanyari térségben
2015. április 22. 9.00-15.00 Városháza Díszterem (Városház tér 3.)

Fővédnök: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
Védnök: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre Város polgármestere
Szervező: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet, Szentendre

levezető elnök: Kükedi Zsolt helyi gazdaság- és közösségfejlesztő

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
További információ és jelentkezés:
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet
2000 Szentendre, Deli A. u. 34.
E-mail: dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com, Tel: +36 30 478 3173
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Maradandó
élmény

Idén is népes közönség töltötte meg a Móricz
Zsigmond Gimnázium auláját a 24. reál osztályok Találkozóján. A korosztályok találkozójának is mondhattuk, hiszen a Móriczos
Öregdiák Egyesület ötven éve végzett diákjai
a gimnazistákkal és a vendégekkel: a mai agykutatás színe-javával és a dunaszerdahelyi
vendégekkel együtt, remek előadásoknak
voltak részesei.
A találkozó különleges alkalom is volt: Somogyi Péter akadémikus agykutató által létrehozott ramón y Cajal ösztöndíj-pályázatnak a
10. évfordulóját ünnepelték. Az ösztöndíj
célja, hogy felkarolja a tehetséges, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő gimnazistákat és a kutatói munkával ismertesse
meg őket. Somogyi Péter tíz évvel ezelőtt
előbb csak a szentendrei gimnazistáknak
adott lehetőséget a pályázaton való indulásra,
majd fokozatosan kiterjesztette a csíkszeredai, később a dunaszerdahelyi gimnazistákra
is.
Az évfordulón Freund Tamás, az MTA élettudományi alelnöke, neves agykutató tartott
előadást. Prezentációja egyben köszönet és
tisztelgés volt mestere, Somogyi Péter előtt.
Hogyan működik az agyunk, miként vagyunk
képesek emlékezni, bevésni az ismereteinket? Erre válaszolt az előadás: a kivetített képeken nagyon jól lehetett látni az idegsejtek
nyúlványainak találkozásait, „kémiai anyagkénti kisüléseit”. Ezeknek az erőssége attól
függ, milyen erős a késztetésünk, a motiváltságunk, azaz az izgalmi állapotunk. Tehát
agyunk működésének a legfontosabb eleme
az élmény, az aktív részvétel az élet valamennyi területén. Ezek közül is kiemelte az

Török Zsolt átveszi a díjat Somogyi Pétertől

előadó a közös éneklést, zenélést, a színjátszást. A maga példája is megerősítette az elmondottakat, hiszen 14 éves kora óta
kórusban énekel, és alkalmilag szívesen beszáll egy-egy dzsesszkoncert improvizációs
részébe.
Az est hátralévő részében az eddigi díjazottak
közül hárman mondták el pályakezdő élményeiket. Mindannyian, mint a ramón y Cajal
pályázat nyertesei egy-két hónapot töltöttek
és kutattak oxfordban, a Somogyi Péter vezette Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetben. A móriczos Szigeti Viktor az Állatorvostudományi Egyetem PhD-hallgatója, a klímaváltozást a hegyesdi rét lepkéin vizsgálja. oxfordi tartózkodása idején ﬁgyelt fel arra, hogy
gyerekkori kedvenc rajzaira, ﬁktív, képzeletbeli
várostérképeire mennyire hasonlítanak az
idegsejtek rajzolatai. Most is térképeket rajzol:
a kis Apolló-lepkék életterének változatait.
Pásztor Zsóﬁa hatodéves orvostanhallgató,
annak idején a Ferences Gimnáziumban végzett, elbeszélte, hogy mentőtisztként egy
300/195 vérnyomású ﬁatalemberen azért tudott segíteni, mert az oxfordi tanulmányútja
során az agyi központok funkciójának átvételéről sokat hallott, és így ismerte fel a páciens
szerotonin rendszerének a működési zavarát.
A csíkszeredai lukács István, aki Marosvásár-

Kistérségi angol, német nyelvi
verseny

A Szent András Katolikus Általános Iskola idén április 10-én már
harmadszor rendezte meg nagy érdeklődéssel kistérségünknek,
nevezetesen a budakalászi, pomázi, szentendrei, szigetmonostori, leányfalusi és tahitótfalusi iskoláknak angol, illetve
német nyelvi versenyét, melyre a 6-8.-os korosztály legjobb idegennyelvi tudású tanulóit hívta meg.

A jelentkező 9 iskolából közel 100 versenyző érkezett péntek délután
a verseny helyszínére, ahol egy 60 perces feladatsorral mérték össze
tudásukat. A kísérő nyelvszakos kollégák azonnal neki is láttak a feladatlapok javításának, a Szent András Iskola lelkes, összeforrt tanárdiák csapata pedig kiértékelte és feldolgozta azokat, így az
eredmények még aznap megszülettek. Az eredményhirdetésre április 15-én, szerdán került sor, ahol Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester adta át a díjakat.

Az idei verseny győztesei:
Angol nyelv 6. osztály: 1. hely Szabó Gergő (Szentistvántelepi Ált. Isk.),
2. hely lendvai Péter (Szentistvántelepi Ált. Isk.), 3. hely – megosztva

XXIX. évfolyam, 7. szám

Szekeres Lajos és Dombi Balázs ﬁzika kísérlete

helyen orvostanhallgató, egyértelműen elkötelezte magát az agykutatás kísérleti módszerei mellett, és minden nyáron az oxfordi
intézetben kutat.
Freund Tamás előadásából és a beszámolókból nyilvánvaló, hogy mennyire fontosak a
gyerekkori, ﬁatalkori hatások, amelyek élményként raktározódnak és életre szóló hatásúak lehetnek. Mindennek a fényében még
fontosabbnak tűnik Maknics Gábor tanár úr
tevékenysége, aki majdnem negyedszázada
élteti ezt a rendezvényt. A világszerte ismert
tudósok és tanítványaik szavai nem homályosították el a 11. A osztály diákjainak teljesítményét, sokszínű előadásait, akik talán
életükben először adtak így elő, és mutattak
be kísérleteket okosan, mindenki számára
maradandó élményként.

Az idei pályázat díjazottjai:
I. díj: Papp Andrea – Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda
II. díj: Szabó Annamária – Magyar Tanítási
Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely
III. díj: Török Zsolt – Szentendrei református
Gimnázium és Capcalo Dániel – Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

- Szabó Zsanett (Móricz Zsigmond Ált. Isk., leányfalu) és Szurmai Kristóf (Templomdombi Ált. Isk.); Angol nyelv 7. osztály: 1. hely lakatos
Gyula (Zöldsziget Ált. Isk., Szigetmonostor), 2. hely Hortobágyi Cecilia (református Gimnázium), 3. hely lissák Júlia (református Gimnázium); Angol nyelv 8. osztály: 1. hely Schiller Enikő (Szentistvántelepi
Ált. Isk.), 2. hely Facskó Adria (református Gimnázium), 3. hely Bencze
Petra (református Gimnázium);
Német nyelv 6. osztály: 1. hely Schaﬀer Noémi (református Gimnázium), 2. hely Kállai Ákos (Móricz Zsigmond Ált. Isk., leányfalu), 3. hely
Bihácsi Bernadett (református Gimnázium); Német nyelv 7. osztály:
1. hely Kapási Flóra (református Gimnázium), 2. hely Tomkó Benita
(II. rákoczi Ferenc Ált, Isk., és Gimn.), 3. hely Nemere Imola (református Gimnázium); Német nyelv 8. osztály: 1. hely Köpe Anna (Ferences Gimnázium), 2. hely Pierson-Bartell róbert (református
Gimnázium), 3. hely Dávid réka (Ferences Gimnázium);
Ez a verseny végre lehetőséget nyújt tehetséges diákjaink számára,
hogy angol vagy német nyelvtudásukat megmutathassák, a nyelvtanároknak pedig egy szakmai fórumot nyit azzal, hogy évente egyszer
ezen a napon találkozhatnak, tapasztalatokat cserélhetnek, ismerkedhetnek egymással. A Szent András Iskola diákjai mindezidáig nem
vettek részt a versenyen, mivel az ő tanáraik állították össze a feladatokat, de ígéretet kaptak, hogy jövőre a többi iskola is részt vesz a versenyfeladatok összeállításában és akkor végre a szentandrásos diákok
is megmérettethetik magukat.

2015. április 20.
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Újabb KönyvMegállók a városban

Két új könyvmegállót adott át az elmúlt napokban a szentendrei önkormányzat
nevében Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, közülük az elsőt április 10-én
a SZeI-ben, a másodikat április 16-án, a Tourinform Iroda kapujában. A harmadik könyvmegálló avatására április 23-án, 11 órakor kerül sor a Dunaparti Művelődési Házban.

A város a Pest Megyei Könyvtárral együttműködve csatlakozott a Nyugat-Európában
már elterjedt és itthon is egyre népszerűbb
„közösségi könyvespolcok” kezdeményezéshez, melynek keretében a Városházán
alakították ki az első Szentendre KönyvMegállót.
A KönyvMegállók a „hozz egy könyvet, vigyél
egy könyvet” szellemiségben állnak a helyi
közösség szolgálatában, ezzel a feleslegessé
vált könyvek másik olvasó kezébe juthatnak,
egyúttal találkozási pontokat is kijelölnek a
közösségi terekben. Helyszínen lapozgatni
akkor is szabadon lehet, ha nincs nálunk cserealap, fontos cél az olvasás népszerűsítése.
Keresse Ön is a könyvmegállókat, olvasson,
cseréljen, kölcsönözzön könyveket!

Városi Majális

2015. május 1. péntek, 10.00-22.00
PoSTÁS STrAND

Fellépők:

Portéka Színpad
Eurogym
Bailar Táncegyüttes
Diamond Cheer Dance
Zumba Éva és tanítványai
Welldance
Szentendrei Gyerekszínpad és Kreatív Stúdió
Afrodité Hastánc
Eszes Viki és Zenekara
(Jelasity Péter – szaxofon, Barta Zsolt – Gitár)
Schwartz Dávid
Spencer Hill Magic Band
http://www.spencerhillmagicband.hu
tűzzsonglőrök
Kísérőprogramok:

Civilsátrak: pártok, egyesületek – bográcsozás,
kézműves foglalkozás gyerekeknek, sportbemutatók
Véradás – Magyar Vöröskereszt

FoTóK: SZÉlES NórA

rendőrség kitelepülése: biztonsági őr szimulátor,
tanpálya

Felébredtek Csipkerózsika álmukból
a szentendrei kismúzeumok!

GyerekPagony - interaktív előadások, mesélés, zenélés egész nap a Hajarózsa Meseszínházzal
vidámpark, arcfestés, vásár, étel-ital stb.

Április 1-től újra látogathatóak kismúzeumaink. Erre az örömteli eseményre hívtuk fel látogatóink ﬁgyelmét az elmúlt hétvégén megrendezett Kapunyitási Pánik rendezvénysorozatunkkal.
Szombaton a Fő téren mutatta be legújabb tavaszi kollekcióját az ArT6 szalon két divattervezője: Somodi Bea és Bagdi Katalin. A Kmetty Múzeum előterében látható Verebélyi Dia
festményekre komponált ruhakölteményeket lelkes önkéntesek mutatták be óriási sikerrel.
A divatbemutató után a Vajda lajos Emlékmúzeum kertjében várta a közönséget a Szentendrei Kreatív Színházi Stúdió Mesekávéház című darabjával. A klasszikus mesék főszereplőit –
Hófehérkét, Hamupipőkét és Csipkerózsikát – alakító borostás és szakállas férﬁak alakítása mindenkit egyaránt megnevettetett.
Vasárnap a Barcsay Múzeumban mutatta be Feledy Balázs művészeti író Herpai András művészettörténész által összeállított új katalógust, amely a Barcsay-díj 25 éves jubileumi kiállításához készült. Megkoszorúztuk a múzeum udvarán elhelyezett kopjafát, megemlékezvén
a festőművészre, aki 115 évvel ezelőtt született.
Mint minden alkalommal, idén is nagy érdeklődés és lelkes taps kísérte a szentendrei zenésznövendékek és tanáraik koncertjét a Barcsay Múzeum kertjében.
Az Ámos Imre-Anna Margit Múzeumban meghirdetett Mi a kóser? című programunk sajnos
elmaradt, de a programot mindenképpen szeretnénk megtartani egy későbbi időpontban.
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Versdélutánok a P’Art Moziban

KULTÚRA

A Költészet Napja Szentendrén
évtizedek óta a hagyományos városi versmondó versenyt is jelenti
az általános iskolás diákok számára. A döntő a Pest Megyei
Könyvtár olvasótermében április
8-án zajlott.
Idén Kosztolányi Dezső Zsivajgó
természet című verseskötete adta
az ötletet, mivel rohanó világunkban gyakran nem marad időnk
észrevenni a körülöttünk lévő ter-

percre, és belemerülhettünk a
természet világába. Hallhattunk
tréfás, komoly, kortárs és klasszikus verseket.
A zsűri tagjai lőte Attila Jászai
Mari-díjas színművész, Juhász Károly színművész és Kiss lászló, a
Magyar Versmondók Egyesületének radnóti- és Csokonai-díjas elnöke voltak. A verseny végén
mindhárman értékelték a produkciókat, biztatva a diákokat további
versmondásra. Szakmai tanácsaikból pedig segítséget kaphattak a
helyes versválasztás, a beszédtechnika és az előadás kérdéseivel
kapcsolatban.

FoTó: SZÉlES NórA

Mondjunk együtt verset József Attila születésének 110. évfordulója
alkalmából öt estén át a P’Art Moziban! – szólt Kertész József és
Klötz Ildikó hívogatója. Április 13-17. között öt alkalommal jöttek
össze versszerető szentendrei gyerekek és felnőttek a mozi barátságos kávézó-teázójában, hogy együtt örüljenek a költészet és a
zene ihlette pillanatoknak. József Attila költeményeiből válogattak
a jelenlévők, s a versekből szőtt párbeszédet egy-egy zenei blokk
színezte.

Verssel ünneplő
diákok

XXIX. évfolyam, 7. szám

Ismét „Művésztea” a Városházán

FoTó: SZÉlES NórA

A Városházán Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester április 7-én harmadik alkalommal látta vendégül városunk művészeit. A teázás, beszélgetés mellett a meghívott képzőművészek minikiállítása
is megnyílt a polgármesteri és alpolgármesteri irodában. ez
alkalommal Farkas Zsóﬁa, efZámbó István és Vincze Ottó képzőművészek voltak a „Művésztea” meghívottjai.

Farkas Zsóﬁa organikus, „biomorf” szobrai, efZámbó István pimaszul élénk színekkel és formákkal megfestett képei és Vincze ottó
ﬁlozoﬁkus szitanyomata és installációja friss lendületet ad a hófehérre festett falaknak a patinás épületben. A háziasszony, a beszélgetés moderátora most is Musza Györgyi, a helyi művészeti életet
aktívan segítő lakástárlat Alapítvány elnöke volt. A havonta megrendezett párbeszéd Szentendre művészei és a városvezetés között
nemcsak a jó kapcsolatok ápolására szorítkozik, de a tartalmas beszélgetések mentén új együttműködési lehetőségek, továbbgondolásra érdemes ötletek is megfogalmazódnak. A „Művésztea” fő
témaköre most a köztéri szobrok új koncepciója volt. A beszélgetés
a nemrég megrendezett Szoborszimpóziumon felmerült kérdésekre
is reﬂektált: hogyan lehet a kortárs műalkotásokat a város arculatába integrálni.
Sz. N.

mészet csodáit, apró szépségeit.
Hogy miről beszélnek hozzánk a
madarak, bogarak, lepkék, fák, de
még az ásványok és a kövek is.
A versenyt Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere
nyitotta meg. Kányádi Sándor szavait idézte, miszerint egy iskolás
kisﬁú egyszer azt válaszolta a költőnek: a vers az, amit mondani
kell!
Szentendre városa is büszke lehet
diákjaira, hiszen ők is szép számmal gondolják így: az elődöntőkben közel 300 diák vett részt, a
döntőben pedig kilenc iskola 40
diákja mondott verset.
A versmondók a II. rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumból,
Agytanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából,
Barcsay Jenő Általános Iskolából,
Dunakanyar Magániskolából, Ferences Gimnáziumból, Templomdombi Általános Iskolából, Izbégi
Általános Iskolából, Szent András
Általános Iskolából és a Szentendrei református Gimnáziumból érkeztek hozzánk. A versmondókat
hallgatva megállhattunk egy

Díjazottak
I. korcsoport
1. lázár Emese réka (Barcsay iskola)
2. Nagy Eliza (Szent András iskola)
3. Görög Mátyás (Izbégi iskola)
Különdíj: Verba Ádám (II. rákóczi
iskola) és Fekete Tamás (Izbégi iskola)
II. korcsoport
1. Kirchhof Barna és Kirchhof lilla
(II. rákóczi iskola)
2. Elefánty Borbála (Templomdombi iskola)
3. Pál Vanda (Szent András iskola)
Különdíj: Dunai Tímea (református Gimnázium)

III. korcsoport:
1. Zajácz réka (Izbégi iskola)
2. Szabó Álmos (Barcsay iskola)
3. Kovács Gergely Mátyás (II. rákóczi iskola)
Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok munkáját, gratulálunk a díjazottaknak és további sikeres versmondást kívánunk mindenkinek!
Bors Anikó, Fucskár Erika
könyvtárosok, versenyszervezők

Szeretettel meghívjuk nemcsak nyugdíjas társainkat
április 25-én, szombaton 15 órára
a Püspökmajor lakótelepi klubba, ahol

ZeNÉS DÉLUTÁNT TARTUNK

Játszik: a Nosztalgia Ko-MA-Ko együttes és barátai
A klub befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük,
hogy időben érkezzen!
Adományt elfogadunk!

2015. április 20.

FoTó: MórICZ JÁNoS

Könyvtárak a közösségekért

A konferencia záróeseménye ünnepi tortával és a meghívott előadókkal, résztvevőkkel

FoTó: SZÉlES NórA

„Befogadás és elfogadás” – könyvtárak a közösségekért címmel rendeztek április 15-én konferenciát a
Pest Megyei Könyvtárban a Könyvtárosok Világnapja
alkalmából. Az egész napos rendezvény célja nemcsak
annak bemutatása, miként lehet megteremteni a
mindenki számára elérhető kulturális alapellátásokat,
de a szakmai előadásokkal a közösségek identitásformáló erejére is szeretnék felhívni a ﬁgyelmet határon
Dr. Vígh Annamária, az
innen és túl.
EMMI Közgyűjteményi
Az előadások hazai, külföldi példákon keresztül muFőosztályának vezetője
tatták meg a mai olvasási szokások átalakulását, a
volt a konferencia egyik
könyvtárak
szerepét, lehetőségeit, de kitértek olvaelőadója
sáspszichológiai, -szociológiai, pedagógiai kérdésekre
is. A konferencián Szentendre testvérvárosaiból meghívott kutatók beszámolói
hangzottak az olvasási és kölcsönzési szokásokról.
A rendezvény záróakkordjaként a könyvtárból nyugdíjba vonult dolgozók és önkéntes kollégák számára rendeznek múltidéző beszélgetést és „nosztalgiatúrát”
a könyvtárban.
Sz. N.

Negyven éve Szentendrén

FoTóKIÁllÍTÁS A PEST MEGYEI KÖNYVTÁr ElőCSArNoKÁBAN
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Idén ismét jubilál a Pest Megyei Könyvtár: negyven éve költözött Szentendrére. Hatvanhárom
évvel ezelőtt, 1952-ben jött létre, s kezdetben
Budapesten működött. Az első két évtized viszontagságai után 1975-ben Szentendrén kapott
helyet, a Pest Megyei Művelődési Központ és
Könyvtár akkor átadott, új épületében. Így éppen
negyven éve szolgálja a szentendrei és környékbeli olvasókat, és bizonyos értelemben szervezi
e tágabb közösség kulturális életét a sokrétű megyei könyvtári feladatai mellett.
1991-től a Pest Megyei Könyvtár ismét önálló intézmény lett. 2013-tól államilag
meghatározott feladatai közé tartozik az ötezer fő alatti települések könyvtári ellátása is. Jelenleg hatvanhat kistelepülés könyvtára tartozik a Pest Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerhez.
Az eltelt negyven év alatt sok híres ember megfordult a könyvtárban. Író-olvasó találkozók előadójaként, tematikus beszélgetések résztvevőjeként, a néhány éven keresztül megrendezésre került Töltsön egy éjszakát a könyvtárban!, a Zsíros kenyér
extrákkal sorozat, az Irodalmi karnevál vagy a Szentendre Éjjel-Nappal rendezvényeinek meghívott vendégeként. Szakértőként, művészként vagy olvasóként.
Az évforduló alkalmából most a vendégeinkről – országosan ismert személyiségekről – készült fotókból válogatva szeretnénk felvillantani négy évtized egy-egy emlékezetes pillanatát. A képgalériát kiegészítettük a vendégkönyvi bejegyzésekkel,
és azon hírességek névsorával, akik szentendrei vagy környékbeli lakosként gyakori
vendégei, használói a könyvtárnak.
Természetesen mindkét esetben csak válogatásról van szó, amelyben ráadásul sok
a véletlenszerűség. A sor szinte vég nélkül folytatható. Kérjük, aki tudja, folytassa!
Írja az általa ismert „híres ember” (vagy akár a saját) nevét az utolsó paravánon lévő
üres lapra!
Gaján Éva könyvtáros

ANYANYElVÜNK ÉrDEKESSÉGEI

Csatornák

Hallom, zöldszámon lehet csatornázási ügyekben a
városhoz fordulni.

Szőlőt kötöztem apámmal a kiscserfői hegyen. Kora
nyári meleg volt, a szomszéd gazda, Gyura bátyám a
kiskanizsai nyelvjárást beszélte: „Na, gyerök, inkább
fürönnyi kéne neköd a csatornyában!” – szólt át a mellettem lévő szőlősorból. Először arra gondoltam, hogy a
hegyi kútnál lévő, egyetlen fatörzsből faragott vályúra
gondol, amelyből lovait szokta itatni. Ilyenről az
iskolában Arany János Toldijában olvastunk: „…felült
lackó a béresek nyakára, | Nincs, ki vizet merjen hosszu
csatornára.” De Gyura bá’ a Principális-csatornára célzott, amelyben az, ha a zsiliptáblát leengedték, hajdan
ott fürdött a környék apraja-nagyja.
A csatorna szót persze ismertem, de mint városi
gyereknek az esőcsatorna volt vele elsõ találkozásom,
és alighanem a Principális a következő. Akkoriban egy
„büdös árok” is volt arrafelé, abban csordogált a város
szennyvize.
A mocsaras területek lecsapolására vagy szennyvíz
elvezetésére szolgáló csatornák mellé azután fölsorakozott más jelentésű csatorna is. Először földrajzórán,
évtizedek múltán Angliába hajózva megismertem a la
Manche-csatornát, Velencében gondolázva a Canal
Grandét. Az is újfajta csatorna volt, amelyet maroknyi
kezelőgombbal lehetett váltogatni a csupaszem orion
készüléken éppen félszáz évvel ezelőtt: így egyszer Graz
jött be, másszor ljubljana, harmadsorra Kab-hegy, több
tévéadó nem volt, amelyet a csatornaváltó behozhatott
volna. Sorolhatom az újabb és újabb ismereteket:
csatornadíj, csatornahálózat, csatornarendszer;
bekötőcsatorna, bélcsatorna, ﬁlmcsatorna; fogcsatorna, hajózócsatorna, kábelcsatorna; könnycsatorna,
vércsatorna, sportcsatorna; stb. Folytatható képzett
szavakkal a sor: csatornás, csatornázás, csatornáz.
Ennek az utóbbinak a sajtónyelvben van az eredeti
jelentéstől messzebb eső ivadéka: „A tanács a
mezőgazdasági érdekeltségek véleményét csatornázta.”
Vagyis valamit valamilyen módon továbbított a tekintetes tanács, ha jól értem.
Újabb és újabb csatornafajtákat találunk, ezeket Gyura
bátyám épp úgy nehezen értené, mint én az ő
„csatornyá”-ját. lássuk csak: „A politikus kiemelte a
csatornaépítés fontosságát a vágyott nyilvánosság felé.”
– „Még általános iskolai tanárom csatornázott be a szakkörbe.” – „A civilek elégedetlenségét kell becsatornázni a parlamenti ellenzékbe.”
Nemcsak be-, hanem át- és ki- is lehet csatornázni: „A
kormány közmunkával becsatornázza a romákat a
munka világába.” – „A nyugdíjpénztári vagyon
átcsatornázásával az állam összerúgta a port a
pénzvilággal.” – „A szántóterületet a legrövidebb időn
belül kicsatornázzák a kedvezményezetteknek.”
Az utóbbi igékre nem akad az olvasó semmilyen szótárban, annyira újak, mondhatni: divatosak, mint a hölgyek,
urak nyakába tekert némelykor függönynyi méretű (nem
is tudom, micsoda, talán) sál, amelyet többnyire az
időjárástól függetlenül viselnek az utóbbi időkben. E
sálakat a nyári meleg nem hagyja hordani, a divatos
csatornázásokat talán a nagyobb szókincs és olvasottság
korlátozhatná. Egyelőre nem itt tartunk, amit jól mutat,
hogy már bele is buktak egyesek a képzavaros stílus
büdös árkába: „A miniszter a diplomáciai csatornákon
elvarrta a szálakat” – ha nekem is lenne zöld
(telefon)számom, segítenék ebből kikászálódni.
Büky László
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Kiállítás

FeReNCZY MÚZeUM

MŰVÉSZETMAloM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–18.00
Északi szárny
KOZÁK GÁBOR MűGYűJTeMÉNYe
Megtekinthető május 24-ig

Déli szárny
HeLYZeTeK ÉS ÉRZeTeK
Hajdú lászló életmű-kiállítása
Megtekinthető május 24-ig

SZENTENDrEI KÉPTÁr
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda–vasárnap 10.00–
18.00
KOLLÁZSOK, MONTÁZSOK
100 éve született Bálint Endre
Megtekinthető május 31-ig

FErENCZY MÚZEUM
Kossuth l. u. 5.
Nyitva: kedd–vasárnap 10.00–18.00

Barcsay terem
2015. március 27.– június 14.
eGY TANíTVÁNY A SZőNYI FeSTőISKOLÁBóL
Benkő Erzsébet (1911 – 2000)
Megtekinthető június 14-ig

Információ: (26) 310-244; 06-20779-6657
A kapcsolódó programokról a
www.femuz.hu és a facebook: ferenczymuzeumszentendre oldalakon nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Az április 1-jétől újra látogatható
múzeumok nyitva tartása

Ámos Imre – Anna Margit Kiállítás
(Bogdányi u. 10.): szerdától vasárnapig 14.00–18.00
Barcsay Múzeum (Dumtsa u. 10.):
szerdától vasárnapig 10.00–18.00
Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása (Fő tér 21.): szerdától vasárnapig 14.00–18.00
Népművészetek Háza (rákóczi u.
1.): szerdától vasárnapig 10.00–
14.00
Vajda lajos Emlékmúzeuma (Hunyadi u. 1.): szerdától vasárnapig
10.00–14.00

SZENTENDREI PROGRAMOK
VAJDA lAJoS STÚDIó
Péter-Pál u. 6.
Május 8. péntek 18.00
TRANZITóRIKUS VALóSÁG
Varga rita képzőművész a kiállítás
helyszínére készített művei
Megtekinthető május 24-ig
VIZES NYolCAS
SZABADIDőKÖZPoNT
Kálvária út 16/C
Május 15. péntek 16.00
KÖTőDÉS A VÁROSHOZ
Molnár Bertalan festőművész kiállítása. A kiállítást megnyitja: Sárkány
Győző graﬁkusművész, a MAoE alelnöke. A kiállítás megtekinthető június 30-ig

előadás

SZENTENDrEI KolPING
CSAlÁD EGYESÜlET
KolPING AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca, bejárat a Török köz
felől)
Május 16. szombat, 16.00
A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÚJ KIHíVÁSAI
Dr. Verseghi-NagyMiklós Szentendre város polgármestere tart előadást
PETőFI KUlTUrÁlIS
ÉS HAGYoMÁNYőrZő
EGYESÜlET
Stéger köz
Április 24. péntek, 18:00
GYóGYíTó-TeReMTő CSILLAGKAPU
Pintér Zsuzsa előadása
PEST MEGYEI KÖNYVTÁr,
olVASóTErEM
Pátriárka u. 7.
Április 20. hétfő, 18:00
ZSíROS KeNYÉR eXTRÁKKAL
Vendég: Grecsó Krisztián

Zene

DUNAPArTI MŰVElőDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a

Május 5. kedd, 19.00
BORBÉLY MűHeLY – JAZZ KLUB
Vendég: Pátkai rozina – ének
Belépőjegy: 1000 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft
rEForMÁTUS GIMNÁZIUM
Áprily tér 5.
Május 10. vasárnap 18.00

BACH-KONCeRT
Program: J. S. Bach: o ewiges Feuer,
o Ursprung der liebe – Pünkösdi
kantáta, BWV. 34.; J. S. Bach: Ich
hatte viel Bekümmernis - 21. sz.
kantáta, BWV. 21.
Előadja: Szentes Anna (szoprán),
Bakos Kornélia (alt), Megyesi Zoltán
(tenor), Jekl lászló (basszus), a lutheránia Ének- és Zenekara, vezényel
dr. Kamp Salamon
Belépés díjtalan, önkéntes adományokat elfogadnak

Mozi

P'ArT MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak hagyományos ﬁlmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

április 20. hétfő
17.45 GEMMA BoVArY (98’) (16)
19.30 FIlMPIKNIK VADÁSZ GYÖrGY
BEMUTATJA KEDVENC FIlMJÉT:
BoloND PIErroT (110’) rendező:
Jean-luc Godard
főszereplő: Belmondo és Anna Karina

április 21. kedd
18.00 ToSZKÁNAI ESKÜVő
(104’)(16)
20.00 JUlIE KISASSZoNY (129’)(16)
április 22. szerda - A FÖLD NAPJA
18.00 AMAZóNIA (83’)(6)
19.30 A FÖlD SóJA (110’)

április 23. csütörtök
17.30 A 44. GYErMEK (137’)(16)(2D)
20.00 lÁMPAGYÚJToGATóK
(107’)(12)

április 24. péntek
17.00 VÉGrE oTTHoN (94’)(6)(2D)
17.30 CSAlÁDI NÉPDAlÉNEKlÉS
lázár Enikővel
18.35 A SZoMSZÉD FIÚ (91’)(18)(2D)
20.15 BÉrHAVEroK (101’)(16)(2D)

április 25. szombat
15.30 VÉGrE oTTHoN (94’)(6)(2D)
17.05 NICHolAS AZ ISKolÁBAN
(91’)
18.40 BÉrHAVEroK (101’)(16)(2D)
20.35 A SZoMSZÉD FIÚ (91’)(18)(2D)

április 26. vasárnap
15.30 VÉGrE oTTHoN (94’)(6)(2D)
17.05 PoPPEr SoroZAT V/4.
GYErEKKorI AGrESSZIó (80’)
18.35 ADAlINE VArÁZSlAToS ÉlETE
(110’)(2D)
20.30 A SZoMSZÉD FIÚ (91’)(18)(2D)

XXIX. évfolyam, 7. szám
április 27. hétfő
18.30 PArTY GIrl (96’)(6)(2D)
20.10 ADAlINE VArÁZSlAToS ÉlETE
(110’)(2D)

április 28. kedd
17.00 MŰGYŰJTőK ÉS MECÉNÁSoK
- Török Katalin
beszélgetéssorozata
18.30 AProPó SZErElEM (111’)(12)
lÉlEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.25 A HANGoK (103’)(18)

április 29. szerda
18.30 A HANGoK (103’)(18)
20.20 PArTY GIrl (96’)(6)(2D)

április 30. csütörtök
17.00 lÁMPAGYÚJToGATóK
(107’)(12)
19.00 A NYÁr KIrÁlYAI (95’) (12)
NYISD KI A SZEMED! SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.35 NAGY SZEMEK (105’)(12)(2D)

május 1. péntek
17.00 SAM-KISMADÁr NAGY
KAlANDJA (90’)(6)(2D)
18.30 KElETI NYUGAloM-A MÁSoDIK MArIGolD HoTEl (122’)(2D)
20.35 DUKE oF BUrGUNDY
(104’)(18)

május 2. szombat
16.30 SAM-KISMADÁr NAGY
KAlANDJA (90’)(6)(2D)
18.00 KElETI NYUGAloM-A MÁSoDIK MArIGolD HoTEl (122’)(2D)
20.05 DUKE oF BUrGUNDY
(104’)(18)

május 3. vasárnap
15.30 SAM-KISMADÁr NAGY
KAlANDJA (90’) (6)(2D)
17.00 PoPPEr SoroZAT V/5.
A lElKI EGÉSZSÉG (90’)
Vendégünk: Paulinyi Tamás író, pszikutató
20.00 KElETI NYUGAloM-A MÁSoDIK MArIGolD HoTEl (122’)(2D)

május 4. hétfő
18.30 PArTY GIrl (96’)(6)(2D)
20.10 A HANGoK (103’)(18)

május 5. kedd
18.00 lÁMPAGYÚJToGATóK
(107’)(12)
20.00 ADAlINE VArÁZSlAToS ÉlETE
(110’)(2D)

május 6. szerda
18.00 NAGY SZEMEK (105’)(12)(2D)
19.50 A 44. GYErMEK (137’)(16)(2D)

május 7. csütörtök
17.00 DÍNó KAlAND (86’)(12)
18.30 lIZA A róKATÜNDÉr (98’)(16)
20.15 ArGo 2 (95’)

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu

2015. április 20.

SZENTENDREI PROGRAMOK

Alapozó üveg-, fejlesztő művészeti,
alkotó napközis tábor Szentendrén

A foglalkozásokon megismerheted:
• a különböző üvegek gazdag felhasználási lehetőségeit és az üveges szerszámok használatát
• játszhatsz a színekkel akril-, olaj-, textil-, zománcfestékek felhasználásával, miközben
a nyomat, a lazúrozás, spriccelés, folyatás, kaparás, batikolás varázslatos világát
kipróbálhatod

A turnusok minden nap 8-16 óra között az alábbi időpontokban indulnak:
5 éves kortól: június 15-19., június 22-26., június 29.-július 3.,
augusztus 10-14., 14 éves kortól: augusztus 15-19.
Helyszín: családi környezetben, a Bükkös-pataknál, Kovács l. u. 75.
részvételi díj: 28 500 Ft/fő/hét, háromszori étkezéssel, anyagköltséggel
A díjat május 31-ig kérjük beﬁzetni
Jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20-364-5415, www.piszkator.com
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Kevesebb várakozás, előjegyzés
és szakorvosi leletek online

XXIX. évfolyam, 7. szám

Rövidebb előjegyzési idő, online bejelentkezés a szakrendelésekre, interneten keresztül lehívható leletek, közvetlen kapcsolat a beteg, a háziorvos és szakorvos között. erre a
szakorvosi rendelőintézetben most bevezetett új internetes
szolgáltatás ad lehetőséget.

A szentendrei szakorvosi rendelőintézetben a labor előjegyzések
időpontja sajnos egyre hosszabb, s ennek oka, hogy az intézmény
meghatározott volumenkorlátánál nyolcszor több beteg veszi
igénybe a laboratóriumot. A SZEI-ben március 30-tól új medikai
programot vezettek be, mely lehetővé teszi a háziorvos és a beteg
számára a SZEI-ben keletkezett leletek lehívását, így a laborleleteket
is. Ezzel a felesleges vizsgálatok kiszűrhetők.
A belépés módjáról, a leletek elérhetőségéről adtak tájékoztatást a
Városháza dísztermében április 9-én a szakorvosok, háziorvosok számára.
A rendezvényt dr. Pázmány Annamária, a SZEI igazgatója nyitotta
meg, aki elmondta, a 2012-ben átépített, kibővített intézmény jóval
nagyobb betegforgalmat lát el, mint a korábbi években. A szakrendeléseken hosszú a várakozási idő, az új szakrendelések, a gasztroenterológia, a diabetikai rendelés előjegyzési ideje még inkább,
hiszen hetente csak 1-2 napon van itt rendelés.
Az új medikai rendszerről adott tájékoztatást Szauter lajos, a BékerSoft ügyfélkapcsolati osztályvezetője. Első lépésként a medikai
rendszert cserélték az intézményben, amely lehetőséget ad a
betegellátás színvonalának további növelésére. Az informatikai fejlesztés második lépcsője a FőnixWEB szolgáltatás bevezetése lesz.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó háziorvosokhoz több információ jut el
a betegekről, az intézményben keletkezett dokumentumok TAJszám alapján elérhetőek. A pacienseknek nem kell a papír alapú
leletekkel külön utakat bejárnia. Gyakran előfordul, hogy az információk azért nem jutnak el a háziorvoshoz, mert a beteg elhagyja a
leleteit vagy vissza sem megy az elvégzett vizsgálat után az eredményeiért. A rendszer a felesleges ügyintézés költségeit is kiváltja.
Másik előnye, hogy kevesebb adminisztrációs teher nehezedik az
asszisztensekre.
A lakosság a SZEI honlapján keresztül, regisztráció után tud majd
csatlakozni a szolgáltatáshoz. A regisztrációt követően, személyesen kell véglegesíteni a bejelentkezést a rendelőintézetben, ekkortól aktiválódik a szolgáltatás. A beteg a honlapon kérhet előjegyzési
időpontot a szakrendelésekre, illetve letöltheti vizsgálati leleteit.
A betegeknek természetesen joguk van a digitálisan tárolt eredmények titkosítására is. Amennyiben a beteg így rendelkezik, a FőnixWEB rendszer nem továbbítja a leleteket a háziorvos felé.
A rendszer szigorú biztonsági előírásoknak felel meg, a hozzáférés
csak a családorvos számára biztosított, ezáltal a visszaélések elkerülhetőek.

Gyógynövényekkel a fülgyulladás ellen

Végre megérkezett a tavasz, egyre melegebb van odakint, éledezik a természet. Ám nem szabad megfeledkeznünk arról sem,
hogy az időjárás ilyenkor nagyon szeszélyes tud lenni, és könynyen megfázhatunk. egy-egy gyulladásos betegség hamar rámehet az ember fülére is, kellemetlen tüneteket okozva. Ilyen
problémák esetén az orvos mellett fordulhatunk a természet patikájához is.

Megfázásból fakadó fülgyulladás esetén a két leghatásosabb gyógynövény a körömvirág és a fokhagyma. Mindkettőt használjuk fülbe cseppentve és elfogyasztva is, a hatékony gyógymód érdekében. A
körömvirágból készítsünk forrázatot: 1-2 teáskanál szárított virágszirmot forrázzunk le 2-3 dl vízzel, majd ezt csepegtessük a fülbe egy tiszta
textília segítségével. reggel, délben és este ismételjük meg a folyamatot, és a nap során fogyasszunk el 1 liter körömvirág teát is. A fokhagyma-csepp elkészítéséhez néhány gerezd fokhagyma levét kell
belepréselnünk egy teáskanálnyi olívaolajba, majd a fülbe csepegtetni.
Használjuk ki a fokhagyma magas antibiotikus hatását is, ehhez egy
bögre langyos tejbe aprítsunk bele 1-2 gerezd fokhagymát, adjunk
hozzá egy teáskanál mézet, és lassan kortyolgatva fogyasszuk el az italt.
Sokan esküdnek a kamillavirágzat gyulladáscsökkentő hatására, ám allergiások esetében a kamillával való csepegtetés vagy gőzölés akár fordítva is elsülhet, és még nagyobb gyulladást okozhat, mind a szem, fül
és az arcüreg gyulladása esetén. Kamillateát azonban nyugodtan kortyolgathatunk gyulladáscsökkentő célzattal.
A népi gyógyászatban előszeretettel használták/használják a kövirózsa
kipréselt levét is különböző gyulladások kezelésére, többek között a középfülgyulladás kezelésére. Ahhoz, hogy ki tudjuk préselni a kövirózsa
levét, egy nagyobb levelet mossunk és szárítsunk meg, majd vágjuk
ketté és csepegtessük ki a nedvét. A félbe vágott levelet ne tároljuk, ha
újabb adag levet szeretnénk nyerni, használjunk friss levelet.

2015. április 20.

19

EGÉSZSÉG

Látásszűrés, látásvizsgálat 14 -18 évesek körében

Adatok és tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumban elindított látásszűrő programról.

Előzménye az Egészséges Városért Közalapítvány felkérésére a tavaly novemberi rákóczi
Egészségnapon több osztálynak tartott előadások nagy sikere. A látásról, a túlzott monitorhasználatról, a rossz megvilágítástól,
olvasási távolságtól, helytelen táplálkozás látással való összefüggéseiről tartott érdekes
előadást Stockinger-B. György, a Kaiser optika – ZEISS Vision Center tulajdonosa, optometrista szakember. Ez megerősített
bennünket is és az iskola vezetését abban,
hogy szükséges a szokásos iskolai szűréseken
kívül is foglalkozni a diákok látási problémáival.
Ezért elindítottuk még tavaly decemberben
az első fázist, elsősorban a továbbtanulás

előtt álló tanulók számára (8. és 11. évfolyamnak), akiknek a jó látás a pályaválasztás,
továbbtanulás miatt fontos. Szabó Anikó védőnő főleg azokat a diákokat szólította meg
és kérte a szülők engedélyét, akiknek valamilyen panaszuk van a látásukkal kapcsolatban.
A szűréseket folytattuk januárban is, melyet
szintén a Kaiser optika – ZEISS Vision Center
végzett, megnézték a látásélességet (távoli/közeli), térlátást, színlátást és kétszemes
együttlátást. A jelentkezett és vizsgált diákok
56%-ánál ellenőrizendő a látás, elsősorban a
látásélességben találtak eltéréseket. A szám
szerint 39 főnél elvégzett vizsgálatok rámutattak arra, hogy feltételezésünknek megfelelően sajnos növekvő tendencia a ﬁatalok
körében a látásromlás. Érdekességként bemutatunk egy 2012-ben a város négy iskolájában készült felmérést is, ahol az egészségi
állapotukat a gyerekek maguk hogyan ítélik

meg. Van-e valamilyen állandó betegséged,
egészségi problémád kérdésre 45 % válaszolt
nemmel 2012-ben, és az igen 55%, akik akár
több problémával is élnek.
Partnerre találtunk a Fekete János által 1991ben alapított GYErMEKEINKÉrT '91 AlAPÍTVÁNY-ban, akik 25 év alatt közel 500 millió
forint értékben támogatták a gyermekegészségügyet. Folyamatosan szakember háttérrel
működnek, jelenleg is a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet fő szakmai támogatásával a
háta mögött, és közös cél, hogy minél kevesebb kisgyermek legyen beteg, ezért támogatják elsősorban a megfelelő életforma
megismerését, a megelőzést. Az általuk felajánlott 200 000 Ft támogatással tudtuk folytatni az elkezdett szűréseket. Adományukat
ezúton köszönjük a szentendrei diákok nevében is. Folytatni fogjuk a látásprogramot idén
is az érdeklődő iskolákban.
Gerőcs Katalin
Egészséges Városért Közalapítvány
Köszönjük , hogy támogatja adója 1%-val
az egészségnapokat, a lakosságot, a betegellátást, az egészségügyi életút támogató
rendszer megvalósítását Szentendrén!
egészséges Városért Közalapítvány
2000 Szentendre, Városház tér 1-3.
Adószám: 18681574-1-13

Tanulási zavarok és a migrén ellen

A rejtett kancsalság, vagyis heterophoria okozhat évtizedeken át tartó migrénszerűen fellépő fejfájást, szédülést és koncentrációs
zavarokat.

A rejtett kancsalság mint gyakori, ám annál ritkábban vizsgált látásprobléma esetén nem látható szemizom-eltérés, tehát látszólag
párhuzamos szemállás ﬁgyelhető meg. A tökéletes térérzékeléshez szükségünk van a kétszemes együttlátáshoz, így abban az esetben,
ha a szemállások eltérnek a párhuzamostól, az
agyunk csak óriási erőfeszítéssel tudja tökéletesíteni a látott képet az ideghártyán. Ez az
erőlködés nagyon fárasztja az agyunkat, és ez
többféle kellemetlen panaszt okozhat a mindennapokban.
A rejtett kancsalság gyakori probléma lehet,
amely sokaknál látási problémákat egyáltalán
nem okoz. A panaszok a következők:
• gyakori, akár migrénszerűen fellépő fejfájás
• szemfáradtság, fáradtságérzet a nap második felére
• monitornál vagy olvasásnál a sorok összecsúszása
• olvasási nehézség, ami szemüvegviselés ellenére sem javul
• fényérzékenység
• időnként kettős látás
• fókuszálási nehézség
• térérzékelési probléma
• gyerek-, ill. ﬁatalkorban: tanulási problémák
(diszlexia, diszgráﬁa)

A polateszt-viszgálatról
Ha szakorvoshoz fordulunk, és a leleteink
negatívak, vagyis szervi elváltozást nem mutatnak, akkor érdemes egy átfogó látásvizsgálaton felül az ún. polateszt-vizsgálatot is
elvégezni, amely a szemizom egyensúlyi problémáinak kimutatására szolgáló speciális látásvizsgálat. A vizsgálat elvégzése során
kiderülhet, hogy rejtett optikai hibáról van
csak szó, vagy esetleg a kétszemes együttlátással lehet probléma.
A polateszt-vizsgálat fájdalommentes, de elvégzése fárasztó és időigényes, emiatt hat-hét
éves kor előtt nem is ajánlott, mert ők még
nem tudnak a kérdésekre korrekten válaszolni.
A polateszt során polarizált szűrőn keresztül
ábrákat mutatunk a vizsgált személynek. A
jobb és a bal szem képe így különválik, az ábrákon tapasztalt eltéréseket értékelve pedig
lehetőség nyílik a két szem együttműködésének vizsgálatára. Amennyiben eltérést találunk, azt egy ún. prizmával korrigáljuk. A
prizmás szemüveg rendszeres viselésével a
fenti panaszokat megszüntethetjük.

Személyes példa
15 éves koromig szenvedtem migrénes fejfájással, amelyre rendszeresen erős fájdalom-

csillapítót szedtem. Majd édesanyám elvitt egy
polateszt-vizsgálatra, azóta hordom állandó
jelleggel a prizmás szemüvegem, amelynek köszönhetően a panaszaim teljesen megszűntek,
és ezzel összefüggésben az iskolai teljesítményem is javulást mutatott.

INGYeNeS VIZSGÁLAT

A polateszt-vizsgálatot
szemész szakorvosi rendelőben nagyon
ritkán tudják elvégezni, illetve csak olyan
optikában vállalja, ahol megfelelő
eszközállomány található hozzá.

Szentendrén, a Máté Fotó-optikában
május 16-ig lehetősége nyílik ingyenesen
elvégeztetni ezt a vizsgálatot a szokásos,
8000 Ft-os díj helyett.

Máté Fotó-Optika

Szentendre, Sztaravodai út 54.
Tel. (26) 311-841
Metzger Alexandra
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SPORT

Április 12., törökbálinti sportpálya
Törökbálinti TC II.–Szentendre VSE 0-0, megyei III. o., nyugati csoport
Mindkét csapat nagyon készült erre a találkozóra. A hazaiak négy megyei első osztályú játékossal erősítettek, a vendégek pedig egynapos
összetartással készültek a találkozóra.
A szentendreiek többet birtokolták a labdát, azonban az ellenfél 16osánál elfogyott a lendület, a védők sorra szerelték a betörni készülő támadókat. A második félidőben állandósult a szentendrei fölény, a
törökbálintiak továbbra is többször csak szabálytalanul tudtak tisztázni,
de ekkor már előkerültek a lapok: három sárga és egy piros. A pirosat
Gonda Imre kapta sorozatos szabálytalanságért és (talán) vitáért. A
hátra lévő percekben a keményen védekező hazaiak megőrizték kapujukat a góltól. A Szentendre VSE sérülés miatt két játékosát is kénytelen volt cserélni.
Ezzel a döntetlennel megmaradt a vendégek kétpontos előnye, de a
hazaiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Aki kettejük közül botlik a továbbiakban, az valószínűleg búcsúzhat a bajnoki címtől.

Április 13., solymári sportcentrum
Solymár SC - Szentendre VSE 0–3 (0–1), öregﬁúk, nyugati csoport
G. Vaczó T., Malatinszki J., ónodi Z.
Az első negyedórában a szentendreiek próbáltak támadólag fellépni,
többet birtokolták a labdát, de az átadásokba és a befejezések kísérleteibe rendre hibák csúsztak. A 22. percig kellett várni az első gólra.
Stoltz András kapott jó labdát a baloldalon a 16-osnál, jól fordult be és
a menteni akaró védő lábán felakadt! 11-es. A büntetőt Vaczó a jobbra
mozduló kapus mellett a bal sarokba lőtte. Amásodik félidőben először
a solymáriak próbálkoztak támadásokat vezetni, de a SzVSE védelme
magabiztosan állt a lábán. A támadásokba ezután is hibák csúsztak, a
többször is előre törő középső védőt, Szaka róbertet csak taktikai szabálytalanságokkal sikerült feltartaniuk a hazaiaknak. Az 56. percben
megszületett a második szentendrei gól. Változatos mezőnyjáték következett, szentendrei szabadrúgásokkal és fölénnyel. Már senki nem
számított gólra, amikor Vaczó és ónodi Zoltán a bal oldalon kényszerítőztek, ónodi tisztán befelé indult és erős, lapos lövése a bal alsóba
vágódott. Szentendre magabiztosan őrzi második helyét, s nagy harc
várható a dobogós helyezésekért.
Gerlai P.

Úszás

XXIX. évfolyam, 7. szám

A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 10 versenyúszója képviselte Szentendre városát a Kistarcsán rendezett XXIII. Nyuszi kupán,
március 28-án, ahol több, mint 350 úszó, több mint 20 egyesület mérte
össze erejét.Versenyzőink 10 egyéni érmet és 1 váltó érmet hoztak el.
Kiemelkedő eredményt ért el Szokoli Miklós, Szántó Bálint, Kákai Ákos
és Kákai Anna, Kokas Fanni, Földi Patrik.

Nem feledkezünk meg azokról sem, akik ugyan éremmel még nem, de
kitartó munkájukkal és helyezéseikkel tovább vitték a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület és Szentendre város jó hírnevét: Vándor
Sára, Nagy Zorka, Németh Miklós, Németh Panni
Ugyanezen a napon Katula Panni Debrecenben versenyzett a Hajós Alfréd kupán, ahonnan 4 arany- és 1 ezüstéremmel tért haza.
Gratulálunk minden Kinizsis elevennek!

Úszás

Április 11., Pest megyei Csapatbajnokság I. forduló,
Gárdonyi tanuszoda
A 9 MUSZ regisztrált Pest megyei Úszószakosztály 2015. évi
Csapatbajnokság körversenyének első állomását Érden rendezte az
Érdi ÚK és a Pest megyei ÚSZ. 7 klub, 208 versenyző, 524 rajt jellemezte a jól szervezett, izgalmas sporteseményt. Szentendre városát
a Kossuth SE 34 sportolója képviselte lombos Eszter, lukács Ferenc
és Szabó lászló edzők irányításával. Elmondható, hogy jól kezdtük
a versenysorozatot; 139 ponttal a IV. helyen állunk, nem sokkal
lemaradva a Budaőrsi SC (23 pont) és a „nagymúltú” Érdi ÚK (29
pont) mögött.

Az éremtermés is bőségesnek mondható: 8 arany-, 4 ezüst-, 12
bronzérem.
Az aranyérmesek:
50 m hát: Jánosi Blanka, Páva Szabolcs, Katula Panni
50 m gyors: Szabó Inez, Jánosi Blanka, Abonyi-T. Glenda
200 m mell: Szabó Teodóra
4x50 m gyors: HKlSE (Abonyi-Farkas-Vákár-Katula)
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Ökölvívás

Április 1-4. között rendezték meg
Győrszentivánon az ökölvívó
utánpótlás olimpiát (régi nevén:
diákolimpia). 51 egyesület 310
versenyzője vett részt a megmérettetésen. Városunkat a Vasas
színeiben kötelek közé lépő Békési Karina képviselte. Mindjárt az
első napon egy komoly kihívással
kellett szembenéznie. Ugyanis az
ellenfele az EB bronzérmes regnáló magyar bajnok soproni versenyző volt. Karina kiváló, taktikus
és fegyelmezett ökölvívást bemutatva, egyhangú pontozással le-

Kézilabda

Csurgói KK–Szentendrei KC 2833 (12-14), NB/I B

Hétvégén idegenbe látogattunk
egy jól felkészített, szimpatikus,
ﬁatalokból álló csurgói utánpótlás csapathoz. Nagyon fontos
volt számunkra a két pont megszerzése, ezért így is készültünk
a mérkőzésre.
Az első félidőt a hosszú útnak
köszönhetően kicsit tompán
kezdtük, majd a tizenhatodik
percre utolértük az ellenfelünket, és a félidőt kétgólos előnynyel zártuk. A második
játékrészt lendületesen kezdtük.
Már a tizenkettedik percben hét
góllal is vezettünk, majd következett nálunk sajnos egy négyperces gólcsend, ahol a
támadásban elkövetett hibáinkból, kihagyott helyzeteinkből
gyors kontragólokat kaptunk,
ezzel kissé szorossá téve a végjátékot.

SPORT

győzte ellenfelét, és ezzel visszavágott a tavalyi országos bajnokság elődöntőjében elszenvedett
vereségért.
A második napon ismét egy bajnokot hozott elé a sorsolás. A
múlt évben még serdülő korú
debreceni versenyzőt a második
menetben leléptették, mert teljesen egyhangúvá vált a mérkőzés.
Karina technikai Ko-val nyert.
A harmadik napon a döntőben
Karina nem sok időt töltött a szorítóban. Ellenfelére mindjárt az
első menetben alig több mint egy
perc elteltével kétszer is rá kellett
számolni. Ezután a bíró a fehérvári versenyző testi épségének
megóvása érdekében beszüntette
a meccset. Így tehát Karina ismét
TKo-val nyert, és ezzel a győzelemmel felállhatott a dobogó legfelső fokára.
A tornán nyújtott kiváló teljesítményének köszönhetően ő lett a
legjobb női versenyző is. Így az
aranyérem mellé még egy különdíjat is kapott.
Karina eredménye nem csak a
szorgalmának, és kitartásának köszönhető. Tehetségét a dédnagypapájától örökölte. Az ökölvívást
kedvelő idősebb szentendreiek
emlékezhetnek még Szűcs Józsi
bácsira, aki Szentendrén alapítója
volt az ökölvívó sportnak. Kezei
közül számos tehetség került ki a
60-as, 70-es években, akik egészen a válogatottságig is eljutottak.
Összességében a mutatott játékkal, a támadójátékkal, a védekezéssel,
a
visszarendeződéssel és a lerohanással elégedettek lehetünk.
Voltak hullámvölgyek, de azokat
jól vészeltük át, csapatként
küzdve javítottuk hibáinkat. Kapusteljesítményben hiányozott
öt-hat kötelező jellegű védés így
megint sok gólt kaptunk. A játék
sok elemében felülmúltuk ellenfelünket, de akad javítani való
ahhoz, hogy a hátralévő 4 mérkőzésből megszerezzük az ezüstéremhez szükséges két pontot.
Dicséret illeti a csapat minden
játékosát és vezetőit.
Játékoskeret: Váczi Dániel,
Damir oszvald, Kerekes lőrinc,
Gulás Máté (5), Bendó Ccsaba
(1), Doros Ákos, Koncz András
(2), Szaka lászló, Szerencsés Szilveszter, Duzsi Dávid (6), Kovács
Márton, Perényi Zoltán, Józsa
Máté (4), Tatai olivér (3), Sutka
Norbert (9), Völker Bálint (3).
Hajdu Gábor

14. Kinizsi utcai futóverseny

21

Szentendre Város Önkormányzata a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
közös rendezésében május 9-én, szombaton futóverseny lesz
a Postás strand melletti kerékpárút
Rajtidőpontok

9.30: 2008 után születettek – táv 300 méter
10.00: 2006-2007–ben születettek – táv: 1 km
10.20: 2005-2004–ben születettek – táv: 2 km
10.45: 2003-2002–ben születettek – táv: 4 km
11.30: 1999 és előtte született nők
(iﬁ, junior, felnőtt, senior, veterán) – táv 6 km
12.15: 1999 és előtte született férﬁak
(iﬁ, junior, felnőtt, senior, veterán) – táv 6 km

Előnevezés: május 7-ig, www.szkhse.hu, a SZKHSE számlaszáma:
raiﬀeisen Bank 12020005-00147867-00100006, a név és születési
év feltüntetésével. Az előnevezettek csoportos regisztrációjára,
rajtszám átvételre, akkor van lehetőség, ha azt előre e-mailben
jelzik. A nevezési díjakból befolyt összegből a legeredményesebb,
és a legtöbb sportolót felvonultató óvoda, iskola tárgyjutalomban
részesül.
További információ:
www.szkhse.hu, szkhse@gmail.com

APRÓK
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Családi Csemege! Megnyitott
üzletünk a Kucsera F. u. 3ban. Nyitva: hétköznap 7.30–
17.00, szombat 8.00–12.30,
április 12-től vasárnap is
9.00–13.00.

Almásy Katalin vásárol készpénzért bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, szobrokat,
csillárt, hangszert, könyveket,
szőrmét, bizsukat, borostyán ékszert 10 000 Ft-tól, teljes hagyatékot,
díjtalan
kiszállással
hétvégén is. Tel. 06-20-597-8280.
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, órákat, ezüst tárgyakat,
étkészleteket,
porcelánokat,
bronzokat stb. és teljes hagyatékot. Tel. 06-20-480-0151, herendi77@gmail.com.

ÁLLÁST KeReS

40-es mobil háziasszony takarítást
vállal. Tel. 06-70-277-9955.

leinformálható, mobil, 40-es háziasszony vállal gyermekfelügyelet vagy takarítást. Tel. 06-70617-2038.

ÁLLÁST KíNÁL

Szentendrei cukrászdába pultost
keresünk állandó munkára. Tel.
06-20-468-0566.

Édesanyám mellé gondozónőt keresek éjjel-nappali felügyelet ellátására. Tel. 06-20-340-4763.

A rab ráby Vendéglő keres szakképzett, nyelveket tudó felszolgálót, és főzni, tálalni tudó
szakácsot. Tel. 06-20-980-9274,
06-20-340-5706.

Szentendre belvárosi üzletünkbe
női eladót keresünk. Feltétel: középfokú angolt igazoló okmány.
Tel. 06-30-430-1063.

Szentendrei étterembe konyhai
kisegítőt (mosogatót) keresek.
Tel. (26) 317-054.

Angolul beszélő munkatársat keresünk népművészeti üzletünkbe.
www.handkraft.hu, rozsafolklor@gmail.com, 07-20-446-2231.
Szentendrei étterembe pultost és
felszolgálót keresünk. Tel. (26)
311-175, 06-20-591-4941.

eZOTÉRIA

LAKÁS, INGATLAN

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.
Kertes lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm áron
eladók. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén, a Füzesparkban 14
lakásos társasház IV. emeletén
(lift nincs) felújítandó, de akár
azonnal költözhető, erkélyes,
egyedi fűtésű, tehermentes lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 11,9
millió Ft. Tel. 06-30-255-6273, 0670-252-1547.

OKTATÁS

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

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-8553543.

eGÉSZSÉG

SZOLGÁLTATÁS

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

Érszűkület kezelése szén-dioxidfürdővel. Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-3401392.

KIADó LAKÁS

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és
teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park Bt.,
06-20-341-4585.

Vállalkozási szakon végzett regisztrált mérlegképes könyvelő
szolid áron vállalja kft., bt., egyéni
vállalkozó könyvelését, munka-
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ügyi nyilvántartását teljes körű
adatszolgáltatással. Tel. 06-30626-2818.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

PÁRKeReSő

Fiatalos, szentendrei, 60-as özvegy társat keres. Vidám, társaságkedvelő hölgyek jelentkezését
várom 55 éves korig. Szentendre
és vidéke előnyben. Tel. 06-70416-9321.

ÜDÜLÉS

Hévízen, a centrumban apartman
2-3 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550,
hevizi-apartman.hu.

ÜZLeT

Szentendre központjában étterem kiadó felszereléssel. Tel. 0620-437-1153.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-340-1392.
Keresek hosszú távra bérelhető, legalább kétszobás bútorozatlan házat vagy
házrészt, főleg a belvárosban
vagy a közelében. Tel. (26)
718-003, 06-70-258-8562.

1,5 szobás, bútorozott, I. emeleti
lakás kiadó téglaházban. Tel. 0630-651-2612.
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Autómentesebb Dunakorzó
Városunk az ország egyik legkedveltebb turisztikai célpontja,
az idelátogatók mégis csak egy-két órát töltenek itt, tehát
nem járulnak hozzá jelentősen a város gazdasági fellendüléséhez. A városvezetés célja ennek megváltoztatása, a látogatottság és az itt eltöltött idő növelése.

kedő sávot 20 virágláda választja el egymástól. A kavicssétány
felöli oldalra mobil kerékpártárolót és virágládát helyeznek ki.

A korzón a jelenlegi egyirányú közlekedési rend megmarad, de felfestéssel és ﬁzikai akadályok felállításával kétirányú kerékpáros
közlekedési sáv és a 3 méter széles gyalogos sáv lesz kialakítva,
ahol a babakocsik is biztonságban elférnek. A gyalogos- és közle-

A korzó átalakítására, és ezzel összefüggésben a közlekedési jelzőtáblák, felfestések, az utcabútorok kihelyezésére 5 millió Ft-ot szavazott meg a képviselő-testület. A változtatások egyelőre kísérleti
jellegűek, céljuk a korzó turisztikai vonzerejének növelése.

Ennek érdekében a Dunakorzó központi részén az alábbi változások lesznek a képviselő-testület április 16-i döntése értelmében:
• a Péter Pál utca és a lázár cár tér közötti szakaszon tiltva lesz a
parkolás, illetve kerékpár- és gyalogos sávot jelölnek ki
• a lázár cár tértől a rév utca felé parkolóhelyeket festenek fel
halszálkás elrendezésben.
• irányító táblát helyeznek el a 11-es úton, a Dunakanyar krt. elején és végén a 3 nagyparkoló jelölésével (Paprikabíró, Bolgár utcai
és Teátrum)

A lázár cár tér és a Napórás ház között a parkolóhelyek halszálkás
elrendezésűek lesznek, az egyirányú közlekedést útburkolati
felfestéssel jelzik. Jelenleg ezen a szakaszon mindkét oldalon engedélyezett a parkolás, 58 parkolóhely van. A tervezett halszálkás
megoldással a város felöli oldalon 40 parkolóhely alakítható ki.
A funkcióváltással összességében 53 parkolóhely szűnik meg.
A megszűnő parkolóhelyek pótlására készül a Dunakorzó déli bejáratánál készülő Bolgár utcai nagyparkoló. A felszabaduló helyeket az érintett étterem-tulajdonosok „belakhatják”, például
asztalokat, napernyőt telepíthetnek, illetve programokat szervezhetnek, hogy még vidámabb, pezsgőbb legyen a korzó. A kitelepülési lehetőségeket idén térítésmentesen vehetik igénybe az
éttermek a június 1. és október 31. közötti időszakban.

Új padokkal gyarapodott a
Dunakorzó. A Szentendreiszigetre közlekedő révátkelőnél két új pad teszi
kényelmesebbé a várakozást, és a korzózók is megpihenhetnek itt. Az erre
közlekedők és a belvárosi
lakosok kérésére rendelte
meg a munkát VerseghiNagy Miklós polgármester
a VSZ Nzrt-től. A költségeket Szentendre Város Önkormányzata állta.
Jó hír még, hogy hamarosan további padokat helyeznek ki a korzóra.

FoTóK: SZÉlES NórA

Új padok a Dunakorzón, a révátkelőnél

