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A kivitelezés 2014 nyarán indult, a beruházás keretein belül körülbelül 194
millió forintból 80 lakás (köztük 32 önkormányzati ingatlan) és a földszinti 
üzletek energetikai korszerűsítése valósult meg. A Concerto Programot az Eu-
rópai Unió, a hazai Zöld Beruházási Rendszer, valamint a társasház közel 
50 milliós hozzájárulásával sikerült létrehozni.

3. oldal

Csaknem 1500 önkéntes jelentkezett a Föld napi városszépítő akciókra Szent-
endrén. Az április 18-26-ig tartó rendezvénysorozaton a város közterületeinek
takarítása, rendezése, szebbé tétele volt a cél a tavaszi megújulás jegyében. 
Az önkormányzat nem csak a szervezésben állt az akció élére, saját dolgozói a
kétkezi munkából is kivették részüket.

9. oldal

A HÉV-aluljáró felújítására márciusban írt ki ötletpályázatot  az önkormányzat.
A 12 regisztráló közül végül hatan nyújtották be pályázatukat az 
április 15-i határidőre. A beérkezett pályázatok közül az április 20-án megtar-
tott bírálaton a zsűri a három legjobbnak Borbás Péter, Golda János és a Jassó
Építőműhely Kft. munkáját ítélte.

5. oldal

Lezárult a HÉV-aluljáró pályázat 

Átadták az első Concerto-házat 

Föld napi akciók városunkban

Még nincs vége az iskolának, de már most érdemes gondolkodni azon, hol tölt-
hetik el hasznosan, jókedvűen a szentendrei és környékbeli gyerekek a vaká-
ciót. Összeállításunkban szülőknek-gyerekeknek adunk tippeket a nyári szünet
idejére.

18. oldal

Nyári táborok Szentendrén 



Virágosítás a DMH-ban!
A Dunaparti Művelődési Ház udvarára a Kulturális Központ
dolgozói vidám tavaszi-nyári virágokat ültettek. A nyári
programokat szeretnék szép környezetben megrendezni,
ezért további növényekre lenne szükség az udvar szépíté-
séhez.

Kérjük a szentendreieket, ha akad olyan nagy méretű 
növényük (leander, yukka, pálma), melyet tudnának nél-
külözni, vagy kinőtte lakásukat, kertjüket, ajánlják fel a kö-
zösségnek! Nagyon köszöni a DMH minden szentendrei
nevében!
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 
Belváros: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth tamás r. törzsőrmester 
(Horvathtamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti lászló r. törzszászlós 
(Gatil@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)

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:
május 10. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. tel: 505-779
május 17. napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. tel: 319-354
május 24. Pünkösd vasárnap Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. tel: 310-868 reggel 7 órától hétfő reggel 7
óráig ügyeletes a többi gyógyszertár zárva
május 31. Vasvári Patika
Sas u. 10. tel: 312-825

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

SOS Olvasóink kérdezték...
…miért nem telepítenek törpeárvácska helyett
magasabb, mutatósabb növényeket a belváros
zöld virágládáiba. Kudett Krisztina, a város zöld-
referense kérdésünkre elmodta: a ládák első-
sorban forgalomtechnikai céllal kerültek ki a
helyszínre, rendezvények idején a nagy mé-
retű, nehéz ládák mozgatása körülményes,
ezért választották az árvácskákat az ültetéshez.
A későbbiekben ezeket kisebb, könnyebben
emelhető ládákra cserélik, szintén fából ké-
szülnek majd, fém kerettel. Mutatós, magasabb növények kerülnek a ládákba. A jelenlegi 
nagyobb virágtartókat a Paprikabíró utcai parkolóhoz telepítik át. Kudett Krisztina elmondta
még, hogy a korzóra is új virágokat ültet hamarosan az önkormányzat.
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Drazsé Szentendrén
mentett
Mentőkutyás mentőgyakorlat volt április 26-
án Szentendrén. A Pest Megyei Kutató-Mentő
Szolgálat nyolcéves Drazsé nevű labradora volt
az egyik főszereplő a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság és a Pest Megyei Kutató-
Mentő Szolgálat közös mentési gyakorlatán. 
A mentőkutyák világnapján rendezett akción
azt mutatták be, hogyan kutatják a túlélőket
az állatok egy lakóépületre zuhant utasszállító
repülőgép roncsai között. (Forrás: MTI)

Tulipánok a Postaépület előtt
Az önkormányzat megbízásából gyönyörű tulipánsort ültettek a Posta előtti parkba.
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A kivitelezés 2014 nyarán indult. A beruházás
során 80 lakás (köztük 32 önkormányzati in-
gatlan) és a földszinti üzletek energetikai kor-
szerűsítése valósult meg. A bekerülési összeg
194 millió forint volt, mely az uniós Concerto-
programból, a hazai Zöld Beruházási Rend-
szerből, valamint a társasház közel 50 milliós
hozzájárulásából tevődött össze.

A projekt során a következő fejlesztésekre 
került sor:
• nyílászáró-csere és homlokzati hőszigetelés

napfénytetős erkélyek
• tetőfelújítás integrált hibrid napelem-nap-

kollektor rendszerrel
• szellőzési rendszer cseréje
• szezonális tárolók kialakítása

A Concerto-program keretében eddig megva-
lósult fejlesztések közé tartozik Szentendrén
az ÉMI tudásközpont és a hozzá tartozó épü-
letegyüttes, a VSZ nZRt. felújított irodaháza és
a püspökmajori óvoda energetikai fejlesztése.
A Concerto-programban további két társasház
korszerűsítése is szerepel: a Kálvária út 57-61.,
illetve a Hamvas Béla utca 12-18. Megkezdő-
dött a Püspökmajori óvoda napelem-rendsze-
rének építése márciusban, és még az idén
befejeződik a Bimbó utcai óvoda energetikai
korszerűsítése is.

Az önkormányzat a Concerto-program mellett
2012-ben elindította a társasházak energeti-
kai korszerűsítését támogató Dunyha tervet,
mely alapján elkezdődött a társasházak ener-
getikai korszerűsítésének szervezése önkor-
mányzati támogatással. 
Reményeink szerint a nemrég elkészült Fehér-
víz utcai társasház és a Concerto házak példája
nyomán egyre több társasházi közösség fogja
megújítani otthonát.

Átadták az első Concerto-házat a Püspökmajorban

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések,
a felújítások kiemelt fontosságúak a város és a lakóközösségek szem-
pontjából. Ennek elősegítésére önkormányzati támogatás igényel-
hető. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő
beruházással nem keletkezik közös tulajdon. Ugyanazon fejlesztési
helyszínre egy pályázat nyújtható be. 

Az 1+1 program keretében rendelkezésre álló összeg 19 000 000 Ft.
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség,
aki/amely egy adott útszakasz építése, felújítása céljából polgári jogi
társaságot alakít. A támogatás igénybe vehető minden, Szentendrén
lakossági önerőből megvalósuló út- és járdaépítésre, felújításra. 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: a bruttó (áfás) bekerülési összeg maximum
50%-a. 
A lakossági költséghányad minimális mértékét (50%) minden építő-
közösségnek összességében vállalni kell. Az 50%-nál kevesebb há-
nyadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek. Az önkormányzat
pénzügyi támogatását elnyerő lakóközösségek más kedvezményben
nem részesülhetnek! (A helyi építményadóból nem írható le a beru-
házásuk.)

A támogatás a támogatási szerződés megkötését és a feltételek tel-
jesülését követően kerül kiutalásra, a felhasználásról pedig a lakókö-
zösség köteles elszámolást készíteni a beruházás építési naplójának
lezárását követő 30 napon belül. A tervezési és a kivitelezési költsé-
gek támogatási aránya együttesen nem haladhatja meg a teljes 
beruházási költségek 50%-át.

A kérelmek elbírálása június 30-ig történik meg, jelen felhívásban köz-
zétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján a keret kimerüléséig.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a lakossági önerő
mértéke az 50%-ot meghaladja. Előnyben részesülnek azon pályáza-
tok, melyeknél a beruházás indokoltsága az adott közösség által be-
mutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez
szorosan illeszkedik és jelentős lakossági igényt elégít ki.

A kérelem a dokumentumok csatolásával nyújtható be június 19.
(péntek) 12.00 óráig. 

további felvilágosítás kérhető a 06-20-943-8372 telefonszámon, 
valamint a kosztek.gabi@ph.szentendre.hu e-mail címen.

1+1 program a lakossági út- és járdaépítések, felújítások támogatására

Befejeződött a Hamvas Béla utca 2-10. szám alatti társasház innovatív energetikai kor-
szerűsítése. A beruházást a PIME’s Concerto projekt keretében, Szentendre Város Ön-
kormányzatával együttműködve a társasház és a Városi Szolgáltató Zrt. beruházásában
valósult meg. Az első Concerto-házat április 22-én adták át a Püspökmajorban.
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Fórum Pannónián
Április 21-én a Pannónia Étteremben ren-
deztek fórumot a 2. körzet lakóinak a Pár-
beszéd Szentendréért elnevezésű konzul-
tációsorozat keretében, ahol Verseghi-
Nagy Miklós polgármester és Boda Anikó
képviselő válaszoltak a lakók kérdéseire.

A szokott menetrend szerint először a polgár-
mester ismertette a kérdőíves konzultáció
eredményét és az ennek alapján készülő vá-
rosstratégiát, majd Boda Anikó rövid áttekin-
tést nyújtott a megválasztása óta terjedő
időszakról. Szerinte a körzet legégetőbb prob-
lémai: a 11-es út melletti terület rendezetlen-
sége, az utak és járdák rossz állapota, a
közösségi terek elhanyagoltsága. Ezek alapján
a következő célokat tűzte ki: a 11-es út rend-
betétele, virágosítása, ápolása; az utak, járdák
állapotának javítása; a Dera-patak környéké-
nek rendezése (a meder és a zsilip takarítása);
a buszvárók rendbehozatala.
A tervek közül néhány már megvalósult: 
például tulipánágyást telepítettek a 11-es út
mellett, elkezdték a padka takarítását, a gömb-
akácokat megmetszették, elbontottak egy
beton hirdetőoszlopot, illetve rendbetettek
egy buszvárót is, ülőalkalmatosság került két
buszváróba is.
Idén a Városkaputól a HÉV-állomásig muskát-
likkal fogják díszíteni a lámpaoszlopokat. A
szükséges kátyúzásokon kívül a Möller utcá-
ban szeretné a képviselő asszony a járda- és
útépítést megoldani. A képviselő-testület már
meghirdette az 1+1 útépítési pályázatot, s a
Gyöngyvirág utcai lakók jelezték, hogy szeret-
nének részt venni a programban. Folyamatban
van a Stromfeld és a liliom utca közötti kis há-
romszög alakú terület közösségi térré terve-
zése. 

Kérdések és válaszok

Közlekedés
A lakosok közül többen javasolták a vízelve-
zető árkok lefedését, ami biztonsági és parko-
lási szempontból is jó lenne. Kérték, hogy a
felújításból kimaradt utcák gödreit legalább
murvával töltsék fel, illetve az Irányi utcában
lévő fekvőrendőrök elbontását szorgalmazták.
A közlekedéssel kapcsolatban jelezték, hogy
Budapest felöl nincs szinkronban a zöldhullám,
és nehézséget jelent, hogy nem lehet balra
nagy ívben kanyarodni Pannóniára. 
A polgármester elmondta, hogy a közlekedési
munkacsoport a fekvőrendőr helyett más tí-
pusú forgalomlassító eszközt támogat, pl. szla-
lomos megoldást. tárgyalás folyik a Közúttal a
zöldhullám újratervezése ügyében, a balra
nagy ívben kanyarodáshoz viszont új sávot és
lámpát kellene létrehozni, amire nincs hely. 

Köztisztaság
A lakók szerint a nyitott esővíz-elvezető meg-
építése óta a házak felé folyik a víz. Javasolták,
hogy az ároktakarítás során keletkezett hulla-
dékot a Városi Szolgáltató szállítsa el, ugyan-

úgy, mint a szelektív hulladékot. Kérték, hogy
az önkormányzat tegyen valamit a Bükköspart
74. alatti rendezetlenség felszámolására. Ja-
vasolták a zöldhulladék égetési időintervallu-
mának szűkítését, mert elviselhetetlen füst
van még szombaton is.
A polgármester elmondta, hogy az ingatlan tu-
lajdonosát már többször felkérték saját terü-
letének rendbetételére, az ántSZ vizsgálata
pedig nem talált szabálytalanságot. Szerinte a
zöldhulladék égetésére jelenleg is rövid idő áll
rendelkezésre, ezt már nem lehet kurtítani.

Játszótérlezárás, szúnyogirtás, lőtér
A játszótér lezárásával és az átjárás megszün-
tetésével kapcsolatos kérdésekre Fenyvesi
Péter, az érintett társasház közös képviselője
válaszolt. Elmondta, hogy a lakások már ma-
gántulajdonban vannak, a társasházat körbe-
vevő terület pedig osztatlan közös tulajdon,
melyre a játszóteret a lakók saját pénzükön
építették. A társasház közgyűlése határozott
úgy, hogy kerítéssel veszik körbe a társasházat
saját védelmük érdekében. 
többen kifogásolták az akadémia lőterének
zajterhelését, szerintük nem lehet lőteret üze-
meltetni ilyen közel a lakókörnyezethez. A pol-
gármester elmondta, hogy a zajmérés szerint
nagyobb a 11-es út zajterhelése, mint a lőtéré,
de igyekeznek a lakossági kéréseknek megfe-
lelni.

Lakótelepi fórum
Április 28-án a V8 konferenciatermében
folytatódott a városrészenkénti konzultá-
ciósorozat, ahol Verseghi-Nagy Miklós
polgármester és Horváth Győző képviselő
várta a 4. körzet lakóit.

Körzeten belüli problémák
A polgármesteri tájékoztató után a lakók
mondták el kéréseiket. Szerintük szükség
lenne a lakótelepen a parkolóhelyek bővíté-
sére, és határozott fellépést kértek a graffiti-
sek ellen. A polgármester szerint a falfirkákkal
az a probléma, hogy nehéz tetten érni az elkö-
vetőt, de elmondta, hogy az HÉV-állomás mel-
letti aluljáró felújításánál graffiti-biztos, vagyis
lemosható burkolatot terveznek.
A lakók javasolták, hogy a város állítson 
Széchenyi István-szobrot a Széchenyi térre. A

polgármester jónak tartotta az ötletet, és meg-
ígérte, hogy a kérést továbbítja a Szobor 
Bizottságnak.
A Bükkös-patakkal kapcsolatban felmerült
gondok: a kotrással tönkreteszik az élővilágát,
egyes szakaszokon pedig a víz színe tejfehér
volt. Utóbbira Hernádi Krisztina környezet-
védő válaszolt. Szerinte áradásos időben, éger-
virágzás esetén ez természetes jelenség lehet,
s hozzátette, hogy ő jobban aggódik a Mókus-
hídnál érzett szennyvíz-szag miatt. A lakók pa-
naszkodtak a biciklisekre, akik a Bükkös-parti
sétányon szinte lesodorják a gyalogosokat.
A lakók kérték még az ebtartás szabályainak
betartatását is, és javasolták a Pomázi út mel-
lett lévő zöld terület kutyasétáltatónak való ki-
jelölését.
Panaszkodtak a Hamvas Béla úton a reggeli
órákra jellemző hatalmas forgalom miatt, ja-
vaslatként felmerült az utca egyirányúsítása is. 
A buszközlekedéssel kapcsolatos gondok:
szombat délelőtt is szükség lenne egy járatra
a piac miatt, az iskolai járatra pedig a szünidő-
ben is szükség lenne. A buszpályaudvar nincs
kivilágítva, a tájékoztató tábla nem olvasható.
Az önkormányzat segítségét kérték a Barcsay
iskolánál közösségi összefogással kialakított
füves pálya befejezéséhez: szükség lenne még
labdafogó hálóra, illetve szakember segítsé-
gére a parkosítás befejezéséhez.

Körzeten kívüli problémák
Sok kérdés hangzott el a város más részeit
érintően is. A lakók javasolták, hogy a Duna-
korzón állandóan járőrözzenek a közterület-
felügyelők. Kérték, hogy a helyiek ingyen
parkolhassanak a három kiemelt övezetben is,
illetve szerintük hosszú a parkolási idő, amit fi-
zetni kell. Szóvá tették, hogy a város határte-
rületein több helyen, pl. a Budakalászi úton
rengeteg a szemét.
A polgármester elmondta, hogy a Dunakorzón
a közterület-felügyelők csak hétvégén tudnak
folyamatosan járőrözni, hétköznap ez lét-
számhiány miatt nem megoldható. Ingyenes
parkoló kialakítását a Fehérház előtt, a Duna-
korzó 18. számnál terveznek a helyiek szá-
mára. A parkolási idő csökkentésével
egyetértett, de idén erre még biztosan nem
kerül sor. A Spar mögötti parkolóval kapcsola-
tosan elmondta, hogy a terület fejlesztésére
valószínűleg a jövő évi költségvetésben külö-
nítenek el forrást.
A városszerkezeti tervvel kapcsolatos kérdésre
elmondta, hogy ennek elkészülésére 2018 a
kötelező határidő, de valószínűleg már koráb-
ban, 2016 közepére elkészül a településfej-
lesztési koncepció és ennek alapján készülő
integrált településfejlesztési stratégia, amit
majd véleményezésre bocsájtanak a lako-
soknak.

N. E.

A fórumokról bővebben honlapunkon olvas-
hatnak: www.szevi.hu

A konzultáció-sorozat utolsó fóruma 2015.
május 5-én lesz a Kőzúzó utcai focipályánál. 
A 3. egyéni vk. képviselője, Kun Csaba várja a
körzet lakóit.
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A HÉV-aluljáró felújítására márciusban írt ki ötletpá-
lyázatot  önkormányzat. A 12 regisztráló közül végül
hatan nyújtották be pályázatukat az április 15-i 
határidőre, melyek április végéig megtekinthetők a
Városháza díszterme előtti tablókon. A beérkezett
pályázatok közül az április 20-án megtartott bírála-
ton a zsűri a három legjobbnak Borbás Péter, Golda
János és a Jassó Építőműhely Kft. munkáját ítélte.

Zsűri tagjai voltak: dr. Benkő Melinda tanszékvezető
(BME Urbanisztikai tanszék), Kósa János egyetemi
docens (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Festő
tanszék), Kolozs János főmérnök (Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal), Aba lehel főépítész (Szent-
endrei Közös Önkormányzati Hivatal), Verseghi-nagy
Miklós polgármester, dr. török Balázs városfejlesz-
tési alpolgármester. 

A díjazott pályaművek felhasználásával a HÉV-alul-
járó legkésőbb augusztus végéig megújul. Ezúton is
köszönjük minden pályázónak, hogy munkájával, öt-
leteivel segítette városunk megújulását!

Helyi értékeink 
és termékeink
Hogyan élhetünk együtt jobban kisváro-
sainkban, falvainkban, a pilisi-dunaka-
nyari térségben, milyen helyi érté-
kekkel, hungarikumokkal rendelkezünk?
Hogyan lehet ezeket megmutatni, erősí-
teni? E kérdésekre válaszolt a Fenntart-
ható vidék – Helyi érték, helyi termék a
Dunakanyarban címmel rendezett be-
szélgetés-, tervezésfolyam indító konfe-
rencia. A Városháza dísztermében április
22-én, a Föld Napján neves előadók
meghívásával rendezte meg a Dunaka-
nyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövet-
kezet a helyi TDM-irodával közösen az
előadássorozatot.

A fenntartható vidék, a környék természeti
értékei, regionális szerep, turisztikai szolgál-
tatások, helyi termékek, értékek népszerű-
sítése témákban tartottak előadást a
meghívottak: Szakáli István lóránd agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért felelős he-
lyettes államtitkár, Halász Ferenc kommu-

nikációs referens, Duna-Ipoly nemzeti Park
Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti ne-
velési osztály, Horváth Zoltán, az Ister-Gra-
num Ett helyi termékek programjának
vezetője, dr. török Balázs alpolgármester,
Vajda János, a Dunakanyar-Pilis Helyi 
termék Szociális Szövetkezet felügyelőbi-
zottsági tagja, Kósa Klára keramikusművész,
Márta Attila, a Bánki Vidékfejlesztési non-
profit Kft. ügyvezetője és Molnár Zsolt, 
Szigetmonostor polgármestere.
A rendezvény fővédnöke V. németh Zsolt, a
Földművelésügyi Minisztérium környezet-
ügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumo-
kért felelős államtitkára, védnöke
Verseghi-nagy Miklós, Szentendre polgár-
mestere, levezető elnöke Kükedi Zsolt helyi
gazdaság- és közösségfejlesztő volt.
Számos aspektusból megközelítve, de ösz-
szességében a hagyományos, helyi értékek
jelentőségére, megbecsülésére koncentrál-
tak a felszólalók előadásai. Minderre foga-
dókész volt a nagy számban megjelent
közönség, mintegy 70 meghívott tette tisz-
teletét. A konferenciát lezáró ebéd alkalmá-
val helyi termékekből készült ételeket és
italokat kínáltak, közben folytatták a részt-
vevők az előadások végén kezdődő, jó han-
gulatú megbeszéléseket.

Új játszótér 
a Czóbel-parkban

Várunk mindenkit szeretettel a Czóbel
Parkban épült új játszótér átadására
május 7-én, csütörtökön 16 órakor. 

A megnyitó beszédet 
Verseghi-nagy Miklós polgármester 

és Homonnai Ferenc tDM-ügyvezető
mondja. Az ünnepséget a Bimbó úti 
óvodások színesítik programjukkal. 

Anyakönyvi ügyintézés 
időpontfoglalással

Tisztelt Ügyfeleink! 

tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyv-
vezetője május 15-ét követően csak 
előzetes időpontfoglalást követően 
fogadja ügyfeleit. 

Kérjük, hogy az anyakönyvi ügyintézéssel
kapcsolatos ügyekben személyesen a
Szentendre, Dunakorzó 18. szám
alatt vagy a  26/300-407-es telefonos 
elérhetőségen az Ügyfélszolgálat 
munkatársai segítségével szíveskedjenek
időpontot egyeztetni. 

Szíves megértésüket köszönjük! 

Eredményt hirdettek a HÉV-aluljáró pályázaton
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Csatornázási hírek
Kivitelezői tájékoztató 
az ütemterv módosításról
leányfalun, tahitótfaluban és Szentendrén a
csatornázás kivitelezési munkálatainak ütem-
tervét módosítottuk. A Vállalkozó a vízjogi 
engedélyeket és a munkaterületet az enge-
délyezés elhúzódása miatt pontosan előre
nem tervezhető időpontokban kapta meg.
Emiatt a korábban szerződésekkel lekötött al-
vállalkozói kapacitások mozgósítása a terve-
zettnél hosszabb időt vesz igénybe, továbbá
a munkavégzés szempontjából kedvezőtlen
téli időjárási körülmények miatt a korábbi
ütemtervünket módosítottuk.

Általános építésszervezés
Az ütemtervben hétköznapi munkavégzés
van betervezve, napi 10 óra munkaidővel. A
kivitelezés 7:00-kor kezdődik és 17:00-kor,
esetenként 17:30-kor fejeződik be. Szombati
munkavégzés az ütemtervben nem szerepel,
ennek ellenére számítani kell rá, hogy a szűk
határidő miatt szükség lesz a szombati kivite-
lezésre. Vasárnap, valamint az ünnepnapo-
kon a munkavégzés szünetel.
Az építés ideje alatt gyalogosan minden in-
gatlan elérhető lesz. Személygépjárművel a
zsákutcákban elhelyezkedő ingatlanok csak
munkaidőn kívül lesznek megközelíthetőek.
nyitott munkaárok nem marad éjszakára és
hétvégére, viszont előre nem látható esemé-
nyek miatt (közműszakítás, felhőszakadás
stb.) előfordulhat, hogy a munkaidő befejez-
tével sem tudjuk vissza adni a gépjárműfor-
galomnak a munkaterületet. tűzoltó- és
mentőautó behajtását minden körülmények
között biztosítjuk. A meredek, szűk utcákban
ez úgy oldható meg, hogy a nyitott munka-
árok azonnal betemetésre kerül.
A kivitelezés alatti forgalmi rendet a közútke-
zelők által jóváhagyott forgalomtechnikai ter-
vek tartalmazzák, melyekben típusrajzok
kerültek kidolgozásra az adott útszakasz tere-
padottságaihoz igazodva. Ahol lehetőség volt
rá, terelőutakat határoztunk meg, melyeket

táblák jelölnek. A lakosság tájékoztatására a
lakossági fórumok, postaládába dobott szó-
rólapok, plakátok és a www.dunakanyaricsa-
tornazas.hu honlap szolgálnak. Az érintett
utcákba a plakátokat a munkakezdés előtt
két héttel tesszük ki. 

Az érintettek a panaszaikat és kérdéseiket az
info@dunakanyaricsatornazas.hu e-mail
címen, vagy a 06-80-109-755 zöld számon ke-
resztül tudják feltenni. A beérkezett megke-
resések iktatjuk és három munkanapon belül
megválaszoljuk.

Munkaszakaszok
Gravitációs szennyvízcsatorna-gerinc építése
esetén 15 fm/nap a haladási sebesség, nyo-
mott szennyvízcsatorna-gerinc építésnél
pedig 20 fm/nap. Ebbe a haladási sebességbe
beletartoznak az tisztítóakna-építések, a há-
zibekötés-építések és a minősítő vizsgálatok.
A szennyvíz-csatornaépítés után, 1-2 munka-
napon belül elkészül az ideiglenes úthelyre-
állítás, ami aszfaltút esetén sovány beton
útburkolatot jelent. A konszolidációs időszak
letelte után történik meg a végleges aszfalt-
burkolat helyreállítása. A meredek utcák 
veszélyei miatt a lehető leghamarabb kez-
dődnek meg a végleges úthelyreállítások. 
Az átemelők építését külön brigádok végzik.
Az ütemtervben az átemelők a hozzájuk tar-
tozó öblözeteknél vannak feltüntetve. 
A környezeti hatásvizsgálatban műszakilag in-
dokolatlan előírás lett megfogalmazva, ami
miatt fellebbeztünk, ez az előre nem látható
esemény a kivitelezés kezdetét egy-két hó-
nappal elcsúsztatta. A vízjogi létesítési enge-
dély kiadását nehezítette a Közép- Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság átszervezése is.
A kivitelezés alatt felmerülhetnek olyan prob-
lémák, amelyek veszélyeztetik a kivitelezés
előrehaladását, és emiatt részlegesen vagy
teljesen át kell dolgozni az ütemtervet. Ilyen
például az árvíz, szélsőséges időjárás stb.
A vállalkozó személyzetét megfelelő szak-
tudású és jogosultsággal rendelkező szakem-
berek alkotják. A brigádokban egy tehergép-
kocsi vezető, egy gépkezelő, egy brigád-
vezető és három építőmunkás van.

Szentendrén a vízjogi létesítési engedély kia-
dási dátuma: 2014. december 30. Munkate-
rület átadás: 2015. január 13. A kivitelezés
tényleges kezdő időpontja 2015. január 2. 
Szentendre területén két alvállalkozói terü-
letet osztottunk fel a nagy mennyiségű épí-
tendő csatorna-hálózat miatt. Pismány északi
részén a II-es számú vállalkozói övezetben 6
helyen folyik egyszerre a szennyvízcsatorna-
építés csúcsidőben (6 brigád). 
Pismány déli részén lévő III-as számú vállal-
kozói övezetben összesen 6 helyszínen épül
majd a szennyvíz- csatornahálózat júliusban
és augusztusban 6 brigád részvételével.
A 2015 augusztusában és szeptemberében
épülő gerincszakaszok esetén (Sz-35-2, Sz-35-
2-1, Sz-35-1-2, Sz-27-4, Sz-37-5, Sz-37-3, Sz-
37-3-1, Sz-37-3-2, Szny-37-3-3, Sz-26-3,
Szny-26-4, Sz-34-0) nem áll rendelkezésre 45
nap az építést követően a kameravizsgálatok
megkezdéséhez. 
Az aktuális ütemterv a Dunakanyari Csator-
názás honlapjáról (http://www.dunakanya-
ricsatornazas.hu/) az Építési ütemterv
menüpontból letölthető.

Az ütemterv-változás miatt a lakosság meg-
értését és türelmét kéri a

Dunakanyar Konzorcium

Csatornabekötések egyeztetése 
Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék fi-
gyelemmel a csatornabekötések helyéről 
a tájékoztatókat! Az értesítés után kérjük,
egyeztessenek a kivitelezők szakembereivel:
Szentendrén: Kubik Roland 06-70/430-7084

Szerződés-aláírás a kivitelezővel
Május 6-án, 14 órakor a Városházán kerül sor
a Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz
tartozó települések csatornahálózatának bő-
vítése tárgyú projekt keretében, a Szent-
endre szennyvíztisztító kapacitásbővítési
feladatok elvégzésére szóló kivitelezői szer-
ződés aláírására.
A rendezvényen részt vesz:  
• A Penta Kft. részéről nagy Gábor lajos
ügyvezető
• Az A-HÍD részéről dr. Csohány András
ügyvezető igazgató és Hodula nándor vállal-
kozási főmérnök
• DCSt részéről németh Miklós elnök és
Bornemisza Miklós projektiroda-vezető

SZEntEnDREI SZEnnyVÍZ-AGGloMERáCIó-
HoZ tARtoZó tElEPÜlÉSEK SZEnnyVÍZ-
CSAtoRnáZáSI REnDSZEREInEK
FEJlESZtÉSE: (AZonoSÍtóSZáM: 
KEoP – 1.2.0 / B – 10-2010-0061) 
EU-KA FInAnSZÍRoZáS

Forgalmi változások Szentendrén! 
A csatornázási munkák idején forgalomelterelés lesz Pismány, Petyina, tyúkosdűlő több
utcájában. A Berkenye utca továbbra is le lesz zárva a Kakukk utcai kereszteződésig. A belső
utcákat – Meredek, Borbolya, Szilfa, Magas – a munkák idején szintén lezárják. Az autósok
részére ideiglenes parkolóhelyet biztosítanak a 11-es út hegy felőli oldalán, a Berkenye és
áfonya utca közé eső szakaszán, a helyszínt parkolótábla és sárga szalag jelöli. Kérjük a la-
kosságot, használják az ideiglenes parkolót a forgalomelterelés idején!
A 11-es út felől a Várkonyi – Csóka – tyúkos dűlő – Hajnal utca felé terelik a forgalmat. 
A Barackvirág, Akácfa és Berek utcákat az összekötő, Hajnal és tyúkos dűlőutcákon ke-
resztül, kerülővel lehet megközelíteni, illetve a Csóka utca felől. Itt a keskeny út miatt kérik
az autósokat, hogy lassan és óvatosan vezessenek. A Csóka utcában 40-50 méterenként
beállók segítik a közlekedőket. A Barackvirág úton a házi bekötések miatt napközben vár-
ható ideiglenes útlezárás. Az eddigi „egérút” sem használható az Akácfa és Bérc utca felől,
itt is útlezárásra kell számítani. 
Kérjük, figyeljék a forgalomterelő jelzőtáblákat! A munkálatok idején – előreláthatólag egy,
másfél hónapon keresztül – a Pismányban közlekedők megértését, türelmét kérik a kivite-
lezők.
Letölthető térkép a forgalomelterelésekről:
http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/2015/04/tablak-a-pismanyi-utelterelesekrol/
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Bicajos 
szabályok!
Végre itt a tavasz, rengetegen
veszik elő a biciklijüket és
vágnak neki a környék felfe-
dezésének. A kerékpár hasz-
nálatának azonban nagyon
szigorú szabályai vannak.

Ha megszegjük a szabályokat, a
legkisebb helyszíni bírság 5 ezer
forint, a legnagyobb 50 ezer 
forint. leggyakrabban a bicikli
irányváltoztatására vonatkozó
szabályokat szegik meg, illetve
hiányos a jármű kivilágítása. Ha
fél éven belül kétszer büntetnek
meg, akkor akár már 70 ezres
bírságot is kiszabhatnak ránk.

A KRESZ alapján a kötelező fel-
szereléseknek meg kell lenni a
kerékpáron, ezek pedig a követ-
kezők:
1. könnyen kezelhető, megbíz-
ható kormány
2. Két, egymástól független fék-
rendszer, mely száraz és nedves
időben is megbízható
3. csak csengő hangot adó jelző-
berendezés

4. elöl fehér vagy kadmiumsárga
fényszóró, legalább 150 mé-
terre világító helyzetjelző
5. hátra piros fényt adó, leg-
alább 150 méterről látható hely-
zetjelző lámpa
6. elöl fehér, hátul piros fény-
visszaverő háromszög 1-1
darab, vagy akár 2 db hátul,
szimmetrikus elhelyezéssel
7. legalább az első keréken, leg-
alább 2 db küllőprizma, mindkét
oldalra működő fényvisszaverő-
vel
8. az első fehér vagy kadmium-
sárga, a hátsó lámpa a biciklit
hajtó emberen is lehet
9. fényvisszaverő mellény vise-
lete kötelező, ha lakott terüle-
ten kívül úttesten, leállósávon,
útpadkán közlekedik.

Forrás: http://palyazatok.co

Kerékpártartó-átadó
Ünnepélyesen is átadták a P’Art Mozi előtt és a Lázár cár téren
a Rotary Club Szentendre jóvoltából januárban kihelyezett 
10 kerékpártárolót.

A tavaly augusztusban megrendezett IV. Rotary Gumikacsa-verseny 
támogatói jegyeiből befolyt összegből állíttatta a club a biciklitartókat,
melyeket a város főépítésze javasolta design szerint készítettek el a Pap
lajos Kőfaragó Műhely szakemberei. A városlakóknak április 23-án adta
át a kerékpártartókat a Rotary Club vezetősége és Verseghi-nagy 
Miklós polgármester, aki az átadóra stílusosan kerékpárral érkezett.
A Rotary Club Szentendre tagjai kiemelten fontosnak tartják a városban
élő gyerekek támogatását. A biciklitároló ötlete is a korábbi Gumika-
csa-verseny fődíjához, egy kerékpárhoz kapcsolódik, ezzel is ösztönözve
sportolásra a fiatalokat.
Albert István, a szentendrei Rotary Club elnöke kérdésünkre elmondta,
további terveik között szerepel a Bárczi Gusztáv iskola udvari sportpá-
lyájának megújítása. A gyógypedagógiai intézmény diákjainak fejlesz-
téséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő környezetben mozog-
hassanak, sportolhassanak. A projekthez támogatókat keres a club, a
részletekről, csatlakozási lehetőségekről megújult honlapjukról lehet
tájékozódni: http://www.rcszentendre.hu/.
A Rotary Club Szentendre legközelebb a 3. alkalommal meghirdetett
„Bízz magadban” pályázat résztvevőit köszönti. A Szentendrén tanuló
9-13. osztályos diákok számára meghirdetett ösztöndíjpályázat nyer-
tesei – humán és reál területen – 100 ezer forintot kapnak, melyet ter-
veik megvalósítására fordíthatnak. Ez lehet tanulmányaik további
finanszírozása, utazási költség vagy akár egy rég áhított hangszer vagy
sporteszköz beszerzése. A pályázatra idén a korábbiaknál is többen 
jelentkeztek, a több lépcsős elbírálás még folyamatban van. Eredmény-
hirdetés és díjátadás május közepén lesz, melyről szintén hírt adunk.

Sz. N.

Biciklitartó-eklektika a korzón Ha már szóba kerültek a kerékpártartók a
belvárosban, érdemes megnézni, hányféle
alkalmatosság van a Dunakorzón pár mé-
teren belül. A különböző szín- és forma-
gazdagságú tárolókat jó lenne a későb-
biekben egységesíteni, összehangolni. A
most felavatott tárolók a legpraktikusab-
bak és legbiztonságosabbak, hiszen nem a
kereket kell rögzíteni a tartóhoz, és egy-
szerre nagyobb csapatok érkezését is fo-
gadni tudják. Az esztétikai „versenyben”
pedig (nem reprezentatív röp-felméré-
sünk nyomán) a zöld színű, hajlított kerék-
pártárolók nyertek.
Mint megtudtuk, a városvezetés a Duna-
korzó szépítési feladatai között újabb ke-
rékpártárolók kihelyezését és cseréjét is
tervezi.
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Konzultáció a közbringáról
A szentendrei Regionális Környezetvédelmi Központ kezdemé-
nyezte városunkban a közbringa, azaz BuBi bevezetését. Ennek kap-
csán lakossági konzultációt tartottak április 25-én, a REC Föld napi
rendezvényén, ahol nagyrészt aktív kerékpárosok és szakemberek
részvételével beszélték meg a közbringa nyújtotta lehetőségeket. A
javaslatok között szerepelt az utak minőségének javítása, fejlesz-
tése, a BuBi kerékpárok gyerekverzójának igénye, gyűjtőállomások
kialakítása, illetve a turisták bevonása nagyobb túrákra: a Skanzen,
Dömörkapu irányába. A programról még két hétig zajlik az online és
utcai kérdőívezés.
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Föld Nap a REC-ben
Idén is családi programokkal, kiállítással,
előadással, fórummal várta a szentend-
reieket a Regionális Környezetvédelmi
Centrum (REC).

A családi programok elé Verseghi-nagy Miklós
polgármester mondott köszöntőt, aki kitért a
környezettudatosságra nevelés fontosságára,
illetve a civil szervezetek társadalomban be-
töltött egyre erősödő szerepére. Gondolatait
Weöres Sándort idézve zárta: „tűzben fa 
parazsa volnék, vízben puha moha volnék,
szélben jegenyefa volnék, földön apám fia 
volnék.”
A Madarak jönnek, madarak mennek… című
kiállítás anyagából állítottak ki a központban a
legjobban sikerült alkotásokból. A szentendrei
gyerekek újrahasznosított anyagokból kreált,
ötletes műtárgyai itt is nagy sikert arattak. Az

előadóteremben lakossági konzultáció várta a
kerékpárosokat. A fórum témája a REC kezde-
ményezése nyomán Szentendrén meghono-
sítandó közbringa-szolgáltatás volt. A Buda-
pesten már több városrészben működő Mol
Bubi rendszert ismertette Dalos Péter, a BKK
szakembere, a vitát Katona Attila moderálta a
REC képviseletében. A közbringa-fórum után
dr. Káldy Anna tartott előadást a klímaválto-
zás egészségügyi hatásairól. A nap programja-

ként a látogatók végigjárhatták az épület rej-
tett területeit: megismerve a REC energiaha-
tékony épületgépészetét.
A rendezvényen az árvácska állatvédelmi
Egyesület sátránál adományokat gyűjtöttek, és
az árva kölyökkutyáknak kerestek gazdit az ön-
kéntes segítők, a felnőtteken kívül diákok is:
többen a Petzelt iskolából és a Rákóczi suliból.
A Helyi termék Szociális Szövetkezet házi ször-
pöket, lekvárokat, száraztésztát, kolbászt, 
ürmösbort tett az asztalra, novák Brigitta 
őstermelő gyógynövény teákat, fűszereket 
kínált. A Duna-Ipoly nemzeti Park pavilonjá-
ban természeti kincsekkel ismerkedhettek a
gyerekek, a Gyermekekkel a természetért
Egyesület szintén képviseltette magát. A nagy-
színpadon zümmögtek, azaz doboltak és 
énekeltek a Méhek. A kétfős zenekar a sárga-
csíkos „fellépőruhában” már látványban is jól
passzolt a százszorszéppel hintett réthez, a
háttérben az únyi lovasklub jóvoltából lovagló
gyerekekkel. Sz. N.

Föld napi kiállítás madarakkal
A Föld Napjához kapcsolódva a MűvészetMalomban szentend-
rei óvodások, iskolások több mint 400 alkotásából nyílt összmű-
vészeti kiállítás április 18-án. A Madarak jönnek, madarak
mennek… című egyedülálló kezdeményezés a város valamennyi
oktatási intézményét megmozgatta, a gyerekek fantasztikusan
kreatív munkáit végignézve érezhetjük, van utánpótlás a művé-
szetek városában. 

A Madarak jönnek, madarak men-
nek... projekt ötletgazdája Szakács
Imre festőművész, akinek régi terve
volt, hogy a környezetvédelmet a
művészettel összekapcsolva hívja fel
a figyelmet legfontosabb kincsünk, a
Földünk védelmére. Festészetének
központi figurája a sebzett, a veszély-
helyzetben vergődő madár, több-
nyire élettelen tájba zárva: kavicsok,
sziklák közé szorítva. A kiállítás alap-
motívuma is az ősi szabadság-szim-
bólum, a madár lett. Az ötletet az
önkormányzat és a Ferenczy Mú-
zeum felkarolta, s meghirdette a
helyi iskolák és óvodák között, s a fel-

hívás nyomán példátlan örömmel és aktivitással vetették az alkotó
munkába magukat az oktatók és a gyerekek.
A madár olyan erős szimbólum, ami nem véletlenül indította be a szent-
endrei gyerek-alkotók fantáziáját. Ahogy Kósa Klára a kiállítás-megnyitó
után előadásában elmondta, a madár minden korban meghatározó
szimbólummal bírt: a galamb a Szentlélek, a holló és a bagoly a magá-
nyos tudás, a turul, azaz a kerecsensólyom a megmaradás, a gólya a
szerencse, a nyitott szemmel a napba szálló sas a feltámadás, s egyben
az erő és a hatalom jelképe. A megnyitón Gyürk Dorottya kulturális al-
polgármester példaként Assisi Szent Ferencet, a környezetvédők 
védőszentjét említette, akit mindig madarakkal ábrázolnak. Ő még ösz-
tönösen cselekedett, ismerve a madarak nyelvét, nekünk már tudato-
san kell tennünk környezetünkért. 
A kiállításon az újrahasznosított anyagokból készült madarak hihetetlen
ötletgazdagságot vonultatnak fel. A színes PEt-palack kupakok moza-
ikképpé állnak össze, a papírgurigák pompás paradicsommadárként
élednek újjá, a tejesdobozok mint színpompás madárodúk sorakoznak
egymás mellett, a fatörzsön papírmasé harkály kopog. A régi, foszlott
iskolai térképből óriásmadár installáció készült, de van itt biciklikerék-
ből alkotott, elegáns páva, autó és kerékpár abroncsból „kikelt” bajkáli

hattyú és a szintén zseniális alkotás, a tyúkanyó ócska konyhai resze-
lőkből, fémhuzalokból. Egy másik kompozíción egy fészekalja flakon-
fecske nyitogatja csőrét, megint másikon a metszőolló-madár hullat
csőréből magot fiókáinak. Vannak továbbgondolt művek is: a madaras
képek óriás memóriajátékként használhatók, egy oszlopon a kifüg-
gesztett festmények kvízjátékra hívnak. Döbbenetes erejű az Ikarosz
sírja című kép és az energiaital-fémdobozokból applikált, fészkén bús-

lakodó nagy madár is. A kidobásra ítélt, felesleges hulladékok úgy 
lényegülnek át műalkotássá, hogy közben rávilágítanak civilizációnk
egyik bűnére: hihetetlen mennyiségű csomagolóanyag-szemét terme-
lődik naponta a háztartásokban. Amíg ezek a remek művek elkészül-
tek, a fiatal alkotók szembesültek ezekkel a problémákkal, s felnőttként
remélhetőleg a környezettudatosság természetes lesz számukra.
A kiállítás-megnyitón a Vujicsics tihamér Zeneiskola ritmusszekciója
adott rendhagyó minikoncertet. A dobok mellett a kimustrált műanyag
festékdoboz, az óriás üvegpalack, de az előadók keze, lába is hang-
szerként szolgált. A megnyitón stílusosan pattogatott kukoricával, friss
vízzel, mosolygós almával kínálták a résztvevőket. Vizúr János interak-
tív előadást tartott, kivetített gyönyörű természetfotóival pezsdítve fel
hallgatóságát.
A kiállítás fővédnökségét áder János köztársasági elnök vállalta, akinek
üdvözletét Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenn-
tarthatóság Igazgatóságának igazgatója tolmácsolta a megnyitón. 
Szakács Imre festőművész további célja, hogy a kiállítás gazdag anyaga
művészeti albumba rendezve jelenhessen meg, hagyományt teremtve
és példát mutatva más régióknak is az együttalkotás teremtő erejéről.
A tervek szerint jövőre folytatódik a projekt, regionálissá bővítve a meg-
hívott fiatal művészek körét. A következő év témája a víz lesz.
A tárlat anyagából a REC Föld napi rendezvényén, illetve a Városháza
Galériáján is láthattunk válogatást. Gratulálunk minden résztvevőnek a
fantasztikus munkákhoz! A díjazottak névsora honlapunkon olvasható:
http://szevi.hu/fold-napi-kiallitas-madarakkal/

Sz. N.
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Föld napi akciók 
városunkban
Csaknem 1500 önkéntes jelentkezett a Föld napi városszépítő
akciókra Szentendrén. Az április 18-26-ig tartó rendezvénysoro-
zaton a város közterületeinek takarítása, rendezése, szebbé té-
tele volt a cél a tavaszi megújulás jegyében. Az önkormányzat
nem csak a szervezésben állt az akció élére, saját dolgozói a két-
kezi munkából is kivették részüket.

A hétvégi rendezvényekre magánszemélyek, baráti társaságok és 
utcaközösségek mellett a Hétszínvirág óvoda, a Hold utcai óvoda, a 
Püspökmajor ovi, az Izbégi, a Vasvári, a Bimbó utcai óvoda, a Petzelt
szakiskola, a Református Gimnázium, az „Agy” tanoda, a templom-
dombi általános Iskola, a Bárczi Gusztáv általános Iskola, a  Szentendre
Gyökerei Hagyományőrző Baráti társaság, a Vigyázók Had- és Kultúr-
történeti Egyesület, a Püspökmajori Baráti kör, a Dunakanyar SE, a Bük-
kös Partiak Baráti Köre és a Ford Közép-és Kelet-Európai Kft. 
is jelentkezett. 

Takarítás Pismányban
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester felhívására a pismányi alsó
buszfordulónál lévő játszótér melletti rendezetlen, cserjék által benőtt

terület szépült meg. A munka végeztével pikniket tartottak, ahol egy
pohár bor mellett pihenték ki magukat.

Öt helyszínen a TESZ
A Kőhegy lábánál a tESZ (társaság az Élhető Szentendréért) szervezett
hulladékgyűjtési akciót. A tESZ tagjai – kiegészülve barátokkal és 
ismerősökkel – öt helyszínen öt konténernyi hulladékot, illegálisan 

kihelyezett szemetet szedett össze. A jól végzett munka után az éhes
csapat elfogyasztott egy bográcsnyi paprikáskrumplit Verseghi-nagy
Miklós polgármesterrel közösen. A konténereket, zsákokat és a kesz-
tyűket a Városi Szolgáltató biztosította.

Pannónia-telep is megszépült
Boda Anikó képviselő április 25-én várta a körzetben élő, tenni akaró
szentendreieket Föld napi takarításra. nemcsak a környék megtisztítá-

sára figyeltek, de szépítésére is: a képviselő asszony közbenjárására a
Papírgyár előtt, a járda mellett pompás tulipánágyásokat alakítottak ki.

Takarítás a REC környékén
A Regionális Környezetvédelmi Központ és Arborétum (REC) munka-
társai a Duna és a patakok partját, köztereket és közutakat takarítottak
önkéntesek segítségével. 

Megszépült a Családsegítő
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a
Szentlászlói úti székhelyüket és budakalászi telephelyüket igyekeztek
szebbé, zöldebbé tenni. A program keretében a tavaszi kerti teendőket

és a szükséges ház körüli munkákat végezték el a lelkes kollégák, és ter-
mészetesen nem maradhatott el az épület belső tereinek nagytakarí-
tása sem. A nap végén a frissen mázolt korlátokra muskátlik kerültek. 

Temetőtakarítás Izbégen
Az Izbégi általános Iskola az Izbégi Baráti Körrel együtt szervezte az iz-
bégi iskola melletti temető takarítását április 25-én. Munkájukat haté-
konyan segítette a VSZ nzrt. A munka utáni szerény vendéglátást a
baráti kör tagjai biztosították.
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FELHÍVÁS KITÜNTETÉSI 
JAVASLATTÉTELRE
Szentendre Város Önkormányzata
a Szent István Nap tiszteletére
2015. augusztus 20-án rendezett
városi ünnepségen kitüntetéseket
adományoz: a Szentendre Város
Díszpolgára Címet és a Pro Urbe
Emlékérmeket.

Szentendre Város Díszpolgára Cím
adományozható –  a város önkor-
mányzatának legnagyobb elismeré-
seként – annak a magyar, vagy
külföldi állampolgárnak, aki vala-
mely téren jelentős, kiemelkedő
munkájával vagy életművével mind
a városon belül, mind pedig orszá-
gosan vagy nemzetközi viszonylat-
ban elismerést szerzett, és ezzel
hozzájárult Szentendre város jó hí-
rének öregbítéséhez.
Pro Urbe Emlékérem adományoz-
ható azoknak a személyeknek, cso-
portoknak, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik
vagy amelyek a város fejlesztésé-
ben, a közszolgálati, az egészség-
ügyi, a szociális, az oktatási, a
kulturális, a sport, a társadalmi
vagy a gazdasági élet bármely ága-
zatában a város értékeit gyarapítva,
kiemelkedő eredményt értek el.
Pro Urbe Emlékérem minden
évben maximum 3 db adományoz-
ható.
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Polgármesteri

Hivatalhoz határidőre beérkezett
javaslatok alapján dönt majd arról,
hogy a 20. évi Szent István napi vá-
rosi ünnepségen mely személyek
vehetik át a Szentendre Város Dísz-
polgára Címet és a Pro Urbe Emlé-
kérmeket.
Az adományozásra tett javaslatokat
személyekre és kitüntetésekre
bontva, külön-külön javaslatként
kérjük beadni.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett
működő bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szerve-
zetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 20 szentendrei állandó
lakhellyel rendelkező polgár.

A javaslatok beérkezési határideje:
május 11. hétfő 17.00
A javaslat beadásának helyszíne:
Szentendre Város Polgármesteri 
Hivatal iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a
méltatások szövegét 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg a hivatal
ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a
honlapunkról letölthető adatlapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mailben is el lehet küldeni a
fent megadott határidőre, a 
következő címre: nemeth.vikto-
ria@szentendre.hu

további felvilágosítás: németh Vik-
tória, (26) 785-042

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a

Szentendre, Alkotmány u. 1. szám alatt álló 92 m2 alapterületű 
önkormányzati tulajdonú lakás 

piaci alapon történő bérbeadásáról
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. május 19. 9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Köztéri permetezés
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy május
4-től 17-ig Szentendre közterületein a
vadgesztenyefák növényvédelmi perme-

tezését fogjuk végezni. A permetezéshez felhasznált szer: Dimilin
25 WP dózis: 0,5 kg/ha, topas 100 EC dózis: 0,3 l/ha, Silwet dózis:
0,15 l/ha, Decis Mega dózis: 0,25 l/ha. A felhasználás során kijutta-
tandó szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlegesen
eszközökre (pl. gépjármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz. 
Kérjük, hogy jelezzék felénk, ha a permetezendő díszfák 10 méte-
res körzetében érő gyümölcsfa, illetve ha – kerítésen belül – zöld-
ségfélék találhatók. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap.
A permetezéssel kapcsolatban további információt a 06-70/324-
5395 telefonszámon kérhetnek. Minden további észrevételükkel
Szentendre Város Központi Ügyfélszolgálatát keressék: Duna-korzó
18.; (26) 300-407; ugyfelszolgalat@szentendre.hu. Ügyfélfogadási
idő: H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-12; Ebédidő: 12-13.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. megbízásából
Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

Ökohét Izbégen
Az elmúlt másfél hónapban
óvodánk a környezettudatos-
ság lázában égett! Mivel neve-
lési programunkban kiemelt
szerepet játszik az egészségne-
velés mellett a környezet-
tudatos gondolkodás megala-
pozása, úgy határoztunk, hogy
hagyományteremtő jelleggel új
projekthetet iktatunk be éves
nevelési tervünkbe ÖKoHÉt
néven. Ezen a héten minden
nevelési területünket, minden
korcsoportban az ÖKo-témák
járták át. 

Fontosnak tartjuk a már iskolába készülő gyermekeknél, hogy a tá-
gabb és szűkebb környezetükről ismereteket gyűjtsenek. Ezért az
ÖKoHÉt témakörét két fontos témahét előzte meg. Az első a Világ-
űr témája volt, melyben ezzel kapcsolatosan játszottunk, alkottunk,
beszélgettünk, tornáztunk, számoltunk, énekeltünk és meséltünk. A
második témahetünkben a Földre koncentráltunk: gyűjtőmunkával
és tudományos gyermekkönyvekkel végiggondoltuk, hogy mennyi
csodálatos dolog létezik ezen a szépséges kék bolygón. 
Végül pedig a Föld napján óriási tavaszi nagytakarítást, kertrende-
zést, ültetést és lomtalanítást szerveztünk óvodánk udvarán. 

Simon Ildikó óvodapedagógus
Izbégi óvoda Maci csoport

A cikk teljes terjedelemben a www.szevi.hu honlapon olvasható

PÁLYÁZAT

Álláshirdetés
A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
(VGyKE) azonnali kezdéssel keres munkatársat Szentendrén közösségi
civil szervező munkakörbe, napi 4 órás munkaidőben.
Feltételek: megváltozott munkaképesség (legalább 40%), mobilitás, 
jó kapcsolatteremtés és kommunikációs készség, számítógép-ismeret,
internethasználat alapfokon.
Feladatok: látássérültek közösségbe szervezése, szabadidős progra-
mok, klubok, kirándulások, egyéb közösségi programok szervezése. 
Fizetés: a minimálbér időarányos része.   
Önéletrajzokat a lampas.szentendre@gmail.com címre várjuk. 

Pálinkafőzés: bejelentette?
Hasznos tudnivalók a házi pálinkafőzés jogszabályairól a szevi.hu-n:
http://szevi.hu/palinkafozes-bejelentette/
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A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénz-
ügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Kubatovics
Áron, aki listán került be képviselő-testületbe
a tESZ (társaság az Élhető Szentendréért) tag-
jaként. Önkormányzati „előélete” nincsen, de
a közéletben évek óta részt vesz: alapítója és
elnöke a tizenegylet Ifjúsági Egyesületnek,
tagja az omkamra és a Művészköztársaság
Egyesületeknek. Szentendrei születésű, jogi
egyetemet végzett, jelenleg grafikusként-prog-
ramozóként dolgozik. 
A bizottság tagjai: Tolonics Gyula (Fidesz-frak-
ció), Magyar Judit (MSZP) – képviselő tagok,
dr. Vass Péter és dr. Kőrösi Tibor – mindket-
ten Fidesz által delegált külsős tagok.

Amiről nem tárgyalunk, az nincs is
A tagok a testületi ülések előtti héten ássák
bele magukat intenzíven a munkába, az ösz-
szejövetelek kedden, általában 3-tól 7-ig tar-
tanak. A bizottság általános ellenőrző
feladatot végez, ami azt jelenti, hogy minden
előterjesztést, ami a képviselők elé kerül, vé-
leményeznek jogilag vagy pénzügyileg. Mindez
nagy felelősséget is jelent, hiszen észre kell
venniük, ha bármiféle gond van, illetve a ké-
sőbbiekben felmerülhet. 
– Ha nem támogatunk egy előterjesztést,
akkor meg kell tudnunk fogalmazni, hogy mi a

baj vele. Éppen ez adja a
munkánk nehézségét
is, hiszen hol a
csatornázásba,
hol a szociális
ügyekbe, a
pénzügyekbe,
a városgazdál-
kodásba kell
b e l e m é l y e d -
nünk, legalábbis
annyira, hogy fele-
lősen tudjunk állást
foglalni.  Minden ügyet el-
lenőrzünk, Szentendrén nem for-
dulhat elő, ami más önkormányzatoknál, hogy
a város pénze bennragadjon egy brókercégnél
– mondja Kubatovics áron.

Nyilvános ülések
– Sokan nem tudják. hogy a bizottsági ülések is
nyíltak. Érdemes lenne tudatosítani az érin-
tettekkel, hogy a viták itt is zajlanak, ezért itt is
meg kellene jelenniük, és elmondani az érvei-
ket, nem csak a testületi ülésen – mondja Ku-
batovics áron. – A célunk az, hogy a felek
beszélgessenek, ne pedig gyűlölködjenek.
nem az a baj, ha viták vannak, hanem az, ha
ezeket nem tudjuk kulturált módon kezelni, és

átmegy személyeske-
désbe.

Kubatovics áron
fontos gesztus-

nak tartja, hogy
a városvezetés
az ellenőrzési
funkciót áten-
gedte az „el-

l e n z é k n e k ” ,
hiszen ez a meg-

szokott gyakorlat az
európai demokráciák-

ban is.
– Úgy látjuk, hogy a mostani vá-

rosvezetés másképpen áll az ügyekhez. nem is
nevezném ezt a klasszikus városvezetés kontra
ellenzék felállásnak. Mi, a tESZ képviselői nem
ellenzékiként tekintünk magunkra, és nem az
a célunk, hogy mindent, ami nem a mi kezde-
ményezésünk, lesöpörjünk az asztalról. Az
ügyeket nézzük, azt, hogy Szentendrének le-
gyen jó, és ez alapján fogadjuk el vagy utasít-
juk el az elénk kerülő előterjesztéseket. Ebből
következik, hogy nem ideológiák alapján dön-
tünk, hanem a lakóközösségek, a szentend-
reiek érdekeit figyelembe véve.

N. E.

Bemutatjuk a jogi és pénzügyi bizottságot
Folytatjuk a múlt heti lapszámunkban elkezdett sorozatunkat, amelyben a képviselő-testület mellett működő bizottságokat mutat-
juk be. 

A bizottságok legfontosabb
feladata, hogy segítsék a képviselő-

testület munkáját. Ennek érdekében a bizottsági
tagok előzetesen megtárgyalják, véleményezik 

a testület elé kerülő napirendi pontok közül azokat, 
amelyek a szakterületükhöz taroznak. A város vezetése
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az előterjesztések 

kellően előkészítettek legyenek és a vitás ügyeket ne 
a testületi üléseken, hanem a bizottságoknál 

tárgyalják meg, ezzel ugyanis jelentősen
rövidül a testületi ülések idő-

tartama. 

A Hónap Rendőrei 
A Szentendrei Rendőrkapitányság április 23-án ünnepi állománygyűlést
tartott, melyen meghívottként részt vett Verseghi-nagy Miklós polgár-
mester és Petricskó Zoltán alpolgármester. A polgármester úr és 
Kovács lászló r. alezredes kapitányságvezető átadta a 2015. év január–
április hónapban odaítélt Hónap Rendőre címeit. A Hónap Rendőrei a
szentendrei önkormányzat jóvoltából idén is a Vizes nyolcasban 
pihenhetnek családtagjaikkal.

Bölcső-díj a V8-nak!
A tavalyi évben nyújtott támogatásáért a V-8 Uszoda és Sza-
badidőközpont elnyerte  'a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének Aranybölcsős támogatója' címet.

A Bölcső-díjjal az Egyesület azon támo-
gatók tevékenységét köszöni meg, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy számos hát-
rányos helyzetű nagycsalád számára
jobb életkörülményeket tudjanak bizto-
sítani. A V-8 jóvoltából olyan családok,
gyermekek kaptak esélyt arra, hogy
uszodai, bowling programban legyen ré-
szük, akiknek másképp nem lett volna le-
hetőségük erre. 

A Bölcső-díjat 1997 óta adja át minden
évben a nagycsaládosok országos Egye-
sülete. A három kategóriában (bronz-,
ezüst- és aranybölcső fokozat) odaítélt
díjra a helyi egyesületek és csoportok,

valamint a nagycsaládosok országos Egyesületének főtitkára tehet
javaslatot. Előterjesztéseket a korábbi évben kapott támogatások
alapján lehet tenni.

A díjátadó keretében került sor az ön-
kormányzat által a rendőrkapitány-
ságnak adományozott irodai bútorok
ünnepélyes átadására.

KÖZLEMÉNY
tudomásunkra jutott, hogy ismeretlen személyek a szentendrei Pest Megyei Könyvtár nevében könyveket vásárolnak tulajdonosoktól 

Feltételezhetően a könyvvásárlás csak ürügy, hogy bejussanak a lakásokba és közben feltérképezzék a helyszínt. Felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy a Pest Megyei Könyvtár nem vásárol fel könyveket magánszemélyektől, és nem adott ki ilyen irányú hirdetményt.

A Pest Megyei Könyvtár vezetősége
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Hiánypótló képzés 
városunkban
12 éve működik a városunkban a Szakkay Jó-
zsef Szakközépiskola, amely az egyetlen olyan
oktatási intézmény kistérségünkben, ahol
érettségizett tanulók részére idegenvezető
szakképzés folyik. Dr. ács Katalinnal, az iskola
igazgatójával, a budapesti tagozat irányítójá-
val, és Csokonay nórával, a szentendrei te-
lephely vezetőjével a képzés fontosságáról és
előnyeiről beszélgettünk.

A kifejezetten oktatási célra létrehozott Szak-
képzett Ifjúságért Alapítvány két helyszínen
működteti az iskoláját: a Baross utcai szék-
hely 2000, a szentendrei 2003 óta várja a di-
ákokat. Dr. ács Katalin igazgató szerint a
turizmus kifejezetten húzóágazat lett ha-
zánkban, és Szentendre, mint a Dunakanyar
kapuja, az elsődleges célpontja a Budapest-
ről kiránduló magyar és külföldi turistáknak.
Éppen ezért a kétéves ingyenes szakképzés –
melynek célja, hogy naprakész, a gyakorlat-
ban jól használható tudást adjon a
tanulóknak – hiánypótló szerepet tölt be a
térségben. 

Csokonay nóra elmondta, rendkívül fontos-
nak tartják, hogy a várost és környékét jól is-
merő idegenvezetők mutassák be a helyi
nevezetességeket. Éppen ezért a képzés szer-

ves részét alkotják a helyi városismereti
túrák, a múzeumlátogatások, amelyhez nagy
segítséget kapnak a Ferenczy Múzeumtól. Az
iskolát támogatja a labirintus Étterem és
nemzeti Bormúzeum is, ahol szakavatott ve-
zetéssel és borkóstolóval válik igazi élménnyé
az elméleti ismeret. A gyakorlati foglalkozá-
sok természetesen városunk környékére és
Budapestre is kiterjednek.
A képzésnek a Református Gimnázium ad ott-
hont, s Csokonay nóra szerint az intézmény-
nyel nagyon jó az együttműködés, sok
segítséget kapnak, és az is nagyon fontos,
hogy szép, jól felszerelt környezetben tanul-

hatnak a diákok. A gimnáziummal közös
programokat is szerveznek, legutóbb például
a csobánkai rehabilitációs intézetben lakók
önálló életvitelének megszervezésében, be-
illeszkedésében segítettek a gimnázium ta-
nulóival közösen. 

– Iskolánkban a szakmai tárgyak mellett in-
tenzív nyelv- és számítástechnikai oktatás is
folyik, s újdonság, hogy diákjaink a német és
angol nyelv mellett latint is tanulnak. Angol
és német nyelvből diákjainkat eljuttatjuk a
középfokú nyelvvizsgáig, mivel ez az idegen-
vezető szakmai vizsga előfeltétele. tapaszta-
lataink szerint azoknak a diákoknak jelenthet
segítséget ez a képzés, akik az érettségi után
még bizonytalanok a jövőjüket illetően, vagy
nem sikerült bejutniuk felsőoktatási intéz-
ménybe. Ezt az átmeneti időszakot értelme-
sen és hasznosan tudják eltölteni, ráadásul
gyarapodik általános műveltségük, a meg-
szerzett nyelvvizsga pedig előnyt jelent a
munkaerőpiacon. Az is nagyon fontos, hogy
ezek a fiatalok egy szakma megszerzése után
nagyobb rálátással, koncentráltabban, céltu-
datosabban tudnak foglalkozni a jövőjükkel –
tette hozzá Csokonay nóra.
A nappali rendszerű képzésre 21 év alattiak,
az esti képzésre az ennél idősebbek jelent-
kezhetnek a www.szakkay.hu honlapról le-
tölthető jelentkezési lap elküldésével
augusztus 25-ig. Bővebb információ: www.fa-
cebook.com/Szakkay, 06-20/575-2875,
06/30-999-3909.

Móricz Zsigmond 
nyomában Leányfalun
KUl-tÚRA IRoDAlMI BARAnGoló

Irodalmi sétánk következő állomása Leány-
falu volt. Itt vett telket Móricz Zsigmond
1911-ben. Sehol nem tudott olyan boldogan,
felszabadultan dolgozni, mint itt, Leányfa-
lun. A csendben, a jó levegőn, a kedves he-
gyek alatt. Mennyi regényt, mennyi örömet,
mennyi munkát adott a kert!

A telekvétel története
A Sári bíró előadásának idejére esett a vásár-
lás. Rózsahegyi Kálmán bácsi, akinek már
akkor megvolt a háza a faluban, rá akarta be-
szélni az írót, hogy vegyen itt telket. Addig
nem nyugodott, míg ki nem hozta ide Móricz
Zsigmondot, és gazdai büszkeséggel végig
nem vezette a falun. Volt a falu közepén egy
szép telek, telis-tele szőlővel. Móricz Zsig-
mond megállt a felsőúton, végignézett a ker-
ten. Annak közepén egy hatalmas diófa állt,
melynek földig boruló lombja óriási sátort ké-
pezett, legalább tíz méter átmérőben. Impo-
záns fa. „látod, Kálmán, ezt a fát
megvenném.” Meg is vette. Így lett az író le-
ányfalui gazda haláláig.
A Helytörténeti Múzeum Móricz Zsigmond
Emlékszobájában Jékely Endréné várta csapa-
tunkat. Móricz Zsigmondnak tiszacsécsétől le-
ányfaluig tartó életútját ismertető izgalmas

előadást tartott nekünk. nagyon sok érdekes-
séget hallhattak a diákok, amelyeket más
módon, könyvekből nem tudhattak volna meg.
Különleges történeteket hallhattunk Móricz
egy-egy alkotói korszakából, regényeinek ke-
letkezéséről.
A tárlat képei idézték fel az író életének ese-
ményeit, a plakátok a színházi előadásokat;
korabeli fotókat láthattunk a családtagokról,
megnézhettük nagyon sok regényét, kéziratait
és néhány tárgyát. olyan cikkeket is olvas-
gattunk, amikor Móricz Zsigmond a nyugat fő-
szerkesztője volt.
A tartalmas, lenyűgöző előadás után közösen
helyeztünk el egy koszorút a múzeum előtt
lévő Móricz Zsigmond-szobornál. Köszönjük az
itt eltöltött, a hely szellemével különlegessé
tett néhány órát!

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

Májusban is folytatódik
a szeniorképzés!
A Zsigmond Király Főiskola és a Szentend-
rei Önkormányzat közös szeniorképző
programja ebben az évben már második
szemeszteréhez érkezett. 

Május 5-én a kezdő (13 órától) és a 2. szintű
angol (15:30-tól)  indul, s május 12-től in-
dulnak Szilassy Eszter magasabb szintű
nyelvi kurzusai. Ezekre a képzésekre jelent-
kezhet minden 50 év feletti szentendrei és
környéki lakos, s a befizetett bruttó 10 000
forintos tandíjért 21 tanórát kap – ezen
kívül semmilyen plusz költség nincsen. Je-
lentkezni lehet minden hétfőn-szerdán-
pénteken az Aranykor Központ irodájában
lehet (Dunakorzó 18., földszint), 15 és 17
óra között!

Folytatódnak az ingyenes Szenior Akadé-
miai előadások is városunkban: május 6-án,
szerdán, 15 órától dr. Kassai-Farkas ákos,
a nyírő Gyula Kórház osztályvezető főor-
vosa, Mi az, hogy drogfüggőség – mi a te-
endő? címmel tart előadást a Városháza
dísztermében, majd a félév zárásaként
május 20-án, szerdán, 15 órától Dr. Jász-
berényi József, a képzési program vezetője
tart előadást Szerelem és szexualitás idős-
korban címmel.
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A 90 éves Magdi nénit köszöntöttük!

Vershegi-Nagy Miklós polgármester személyesen köszön-
tötte az 1925-ben született Kéry Jánosné Magdi nénit, aki
nagy örömmel, kedves ismerősként fogadta városunk első
emberét, hiszen szinte gyermekkora óta ismer.

A találkozás alkalmával számos régi emlék elevenedett újra, bete-
kinthettünk a családi albumba is. Igazán szívet melengető élmény
volt a rendkívűl jó egészségnek örvendő Magdi nénit szerető csa-
ládja körében látni.
A család a délvidéki Szabadkáról jött Magyarországra. Magdi néni
1943-ban került Budapestre az irgalmasokhoz, ahol óvónőképzőt
végzett, majd a Kiscelli utcai általános Iskolában matematikát ta-
nított. lánya Kéry Magdolna, akinek négy csodálatos gyermeke
van. Mára tovább bővült a család, két dédunoka is született. Magdi
néni 1993-ban költözött Szentendrére lányához és annak családjá-
hoz, azóta is itt él közöttünk.
Ezúton is kívánunk további jó egészséget és boldog születésnapot
Magdi néninek polgármester úr és Szentendre Város Önkormány-
zata nevében! 

A 95 éves „Ica mamát” köszöntöttük!

Petricskó Zoltán alpolgármester személyesen köszöntötte
Szabó Zoltánnét, mindenki „Ica mamáját “ 95. születésnapja
alkalmából.

Ica mama két lányával és vejével nagy szeretettel fogadta az alpol-
gármestert. Elmesélte, hogy 19 éve él Szentendrén. Aktív nagyma-
maként és aktív dédmamaként segítette családját egész életében,
de különösen Szentendrére költözése után tudott részt venni a gye-
rekek nevelésében.
Ica mama nagyon jó egészségnek örvend, ma is önellátó és szép-
korúsága ellenére is aktív kapcsolatokat ápol  nagy családjával.
további jó egészséget és boldog születésnapot kívánunk Szent-
endre Város Önkormányzata nevében is!

KönyvMegálló a DMH-ban is!
A Városháza, a rendelőintézet és a tourinform iroda után nemrégiben
a Dunaparti Művelődési Ház kapott könyvmegállót. Az ünnepi átadón
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester hangsúlyozta: a programmal
nem csupán az olvasás kultúráját szeretné népszerűsíteni a városveze-
tés, hanem a közösségépítést is szolgálja. 

A tervek szerint nyáron a Dunakorzón a Bercsényi út sarkán és a HÉV-
állomásnál létesít közösségi könyvszekrényeket az önkormányzat.
A közösségi könyvespolcok a „hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet”
elvén működve szabadon cserélhető, helyszínen olvasgatható köny-
vekkel várják az érdeklődőket. Keresse Ön is a könyvmegállókat, olvas-
son, cseréljen, kölcsönözzön könyveket!
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Dömdödöm Versíró
Verseny
A Fulco deák utcai Völgyzugoly könyves-
bolt Dömdödöm Versíró Versenyt hirde-
tett, melynek április 24-én, a Kis Könyves
Éj programsorozat keretében volt a díjáta-
dója. 49 vers érkezett 36 költőpalántától.
Volt aki egész verseskötetet küldött. A zsű-
rizésben három magyartanár vett részt:
Farkas Arnold levente, Mákó Miklósné és
Hajdú noémi, illetve egy 6. osztályos iro-
dalomkedvelő nagylány a templomdombi
Iskolából. A verseket a zsűri tagjai név nél-
kül kapták meg, és így pontozták. Az első
osztályosok verseit külön értékelték a kor-
osztályi különbségek miatt.

1. osztályos kategóriában:    
I. helyezés: Rédei Rózsa lola (Izbégi ált.
Isk.)
II. helyezés: Dálnoki lujza Róza (temp-
lomdombi ált. Isk.)
III. helyezés: Hoyt Brigitta Isa (Barcsay
Jenő ált. Isk.)

Alsó tagozatos kategória: 
I. helyezés: Debreczi lilla (Izbégi ált. Isk.)
II. helyezés: Dietz Annamária (Izbégi ált.
Isk.)
III. helyezés: ábel nikolett Viktória (Izbégi
ált. Isk.)

Felső tagozatos kategória:
I. helyezés: Halász Gábor (Izbégi ált. Isk.)
II. helyezés: tőzsér Anna (Izbégi ált. Isk.)
III. helyezés: Buda Vivien (Izbégi ált. Isk.)

A diákok verseit elolvashatják honlapun-
kon: http://szevi.hu/domdodom-versiro-
verseny/

Emlékezés a Szántó 
emlék- és imaházban
Az 1944-ben elhurcolt, hajdani szentendrei zsidó szomszé-
dainkra való megemlékezés és a helytörténeti kiállítóhely
megnyitás alkalmából megtelt a Hunyadi utcai Szántó-ház
udvara április 17-én.

A Vujicsics együttes zenei bevezetője után a kiállító emlékoszlo-
pok képernyőin a békebeli évek és a vészkorszak dokumentum-
képeit láthattuk. A vitrinekben – többek között – szentendrei

művészek kerámiáit mutatta be a Magyar-Izraeli Baráti társaság
szentendrei egyesülete. Ezt követte a felolvasás, mellyel a csupán
vallásuk miatt elpusztított 179 polgártársunkra emlékeztünk. 
A nevek mellett – a kutatásoknak köszönhetően – az elhurcoltak
életkorát és foglalkozását is megismerhette a hallgatóság. Idén a
felolvasásban 18 szentendrei lakos vett részt, köztük alpolgár-
mesterünk, Gyürk Dorottya, valamint egy tahitótfalui lakos, mivel
onnan, illetve a leányfalui, pócsmegyeri, visegrádi, szigetmonos-
tori zsidókat is Szentendréről vitték el.
Az eseményen résztvevők átvehették az ez alkalomra elkészült
„Szomszédaink voltak – Szentendre zsidósága” című zsidó hely-
történeti kiskönyvet, mely reményeink szerint beilleszkedik majd
városunk sokszínű helytörténetébe.                             Vajda JánosFo
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A Vujicsics Tihamér 
Zeneiskola hírei
Színvarázs orgonával és ecsettel
Zászkaliczky ágnes orgonahangversenye
május 15-én, pénteken 17 órakor kezdődik a
Református Gimnázium kápolnájában (áprily
tér 5.). Közreműködik Bogányi tibor gordon-
kaművész. A szentendrei Vujicsics tihamér
Zeneiskola Alma mater sorozatában szervezet
hangversenyt vezeti és a művészekkel beszél-
get: Silacher tamás, az MtV riportere. 
A hangverseny után, 19 órakor Zászkaliczky
ágnes Zenészportrék című kiállításának meg-
nyitója a zeneiskola nagytermében. Megnyitja
Farkas ádám szobrászművész.
támogatójegy a hangversenyre 1500 Ft, me-
lyet a szervezők a zeneiskola hangszereinek
karbantartására fordítanak.

Felvételi tájékoztató
A 2015-2016. tanévre szóló zeneiskolai 
felvételi meghallgatás június 10-én szerdán,
és június 15-én hétfőn 14.00-18.00 óra között
lesz a zeneiskolában, a 6. életévüket betöl-
tött, iskolás gyermekek részére.

Jelentkezés a felvételire előzetesen május 
1–június 9. között, vagy a felvételi napján, 
a helyszínen. Ügyfélfogadás az irodában 
(Dunakorzó 16.): munkanapokon 8.00–18.00
között. Elérhetőségeink: (26) 500-524,
06-70-339-7202, www.vujicsics.net,  
vujicsics@vujicsics.net.

A felvételi meghallgatás június 10-én és jú-
nius 15-én, 14.00–18.00 között lesz a zeneis-
kolában. A meghallgatásra a gyermekek
egy-két dalocskával készüljenek. 

A meghallgatás eredményéről honlapunkon
vagy a zeneiskolában lehet tájékozódni, 
várhatóan június 23-tól. 

IV. Pest Megyei Rézfúvós Verseny
1. helyezést ért el, és megosztott fődíjat 
kapott turai Gergő, tanára Kresz Richárd
1. helyezést ért el Bereczky Zsolt, tanára 
Szilágyi István
1. helyezést ért el árgyelán Domonkos, tanára
Palatinus Ferenc
A versenyen szép eredménnyel árki Imre is
részt vett, tanára Banás András
Zongorán kísért: Forrai Judit

X. Országos Négykezes 
és Kétzongorás Verseny
1. helyezést ért el Balikó Virág és németh
Sára, tanáraik Völgyesi Zsuzsanna és Richter
Annamária
3. helyezést ért el Józsa Bojána és Makay 
Annamária, tanáraik Gaál natália és Richter
Annamária
Richter Annamária tanári különdíjat kapott.
Az országos döntőbe jutott Minya nóra 
és Pálffy Donát, tanáraik Forrai Judit és Gaál
natália

V. Regionális 
Hangjegykártya-verseny
A versenyen résztvevő tanulók közül heten 
jutottak az esztergomi a szuperdöntőbe.
Fóris Aliz 12., Vass Réka 10., Bor Klára 9. 
helyezés, felkészítő tanáruk Szépszabó Me-
linda, Darvas Rebeka Borbála 7., Vass ágoston
5., németh Sára 4., Grimaldi Giulio Benedek
3. és Makay Annamária 3. helyezés, felkészítő
tanáruk Bokorné Forró ágnes.



KULTÚRA2015. május 4. 15

Asszonyi-csobogó a Dunakorzón
Szentendre Város Önkormányzata felkérésére és költségvállalásával, az
nKA Vizuális Kollégiuma pályázati támogatásával Asszonyi tamás szob-
rászművész Madaras csobogót tervezett Szentendrére, a Dunakorzó és
a lázár cár tér sarkára, a Boromisza-ház elé. Az Adriai tengerpartról
származó vízmosta kövön három bronz madár csőréből folyik a csobogó
vize. A kőtömb közepének mélyedéséből természetes, illetve faragás-
sal alakított repedéseken csorog a víz a kő alatti víznyelőbe, majd a víz
visszaforgatva ismétlődő körforgást végezve csobog. 
A csobogó ünnepélyes felavatását április 21-én tartották. Az eseményt
Eredics Salamon délszláv dallamokkal nyitotta, majd Asszonyi Johanna
mondott verset. A jelenlévőket Gyürk Dorottya kulturális alpolgármes-
ter köszöntötte, aki elmondta, hogy a szobrászművésznek Szentendrén
három kútja van, de Székesfehérvárott, Szolnokon, Gödöllőn, Kapos-
váron, sőt Hollandiában és németországban is vannak Asszonyi-kutak.

– A játékosság áthatja Asszonyi művészetét, a tárgyakban megvalósuló
játékaiban egy irigylésre méltóan szabad világkép tárul föl, ez a köny-
nyedség, humor van jelen a súlyos bronz szobrokban is. A vízköpő fi-
gurák is alkotójuk érzékeny lelkiségét, empátiakészségét, ragyogó
intellektusát tükrözik. Szentendre egy nagyszerű eredeti műalkotással
gazdagodott – fogalmazott Gyürk Dorottya.
Szentendre önkormányzata 2013-ban nyújtott be pályázatot a nemzeti
Kulturális Alaphoz, melyre 4 millió forint támogatást kaptak, melyet 4,4
millió forintos önerővel egészítettek ki. A kivitelezési tervrajzokat és a
csobogóra tervezett madáralakok gipsz mintáit a ZÖlD BAGoly Bt. ké-
szítette.  Az elhelyezést a Puhl és Dajka Építész Iroda Kft. tervezte. A ki-
vitelezésre a Pap lajos Kőfaragó, Kőszobrász Műhely Kft.-t, a
bronzmadarak elkészítésére Paizs Bélát és munkatársait kérték fel, a
gépészeti és vezérléstechnikai berendezések szerelésével a VitaEnerie
Kft.-t bízták meg.
A szakvélemény szerint a természetes módon artisztikus kőtömbre
megalkotott kompozíció várhatóan a közönség, a turisták által kedvelt,
kellemes pontja lesz a városnak.

.
Kedves zenerajongók, Waldorf-szimpatizánsok és érdeklődők!
A hagyományoknak megfelelően idén is színes és élvezetes zenei
programmal várunk  kicsiket-nagyokat: az iskola zenét tanuló di-
ákjai mellett a Rutkai Bori Banda, Rozs tamás és Gyulai Csaba, a
lost & Found és a Vasárnap Dél együttes csiszolják tovább zenei íz-
lésünket. további feledhetetlen élményeket garantál a Ghymes
két frontembere: Szarka tamás költői esttel, Szarka Gyula pedig
bordalokkal lopja be magát a szívünkbe. Rekeszizmaink alapos
megtornáztatásáról ezúttal is a megismételhetetlen és megunha-
tatlan Méhes Csaba pantomim művész gondoskodik, Barnabás fia
segítségével.
S mindezen felül profi zsonglőr-mutatványokkal, táncházzal, egész
napos kézműves programokkal és gasztronómiai csábításokkal vár-
juk  látogatóinkat, akik saját bőrükön érezhetik majd egy igazi Wal-
dorf zenei ünnep lüktetését.

Programjaink:
09:00 Kezdés
09:30 Kékvölgy Zenei Műhely - zongora
10:35 Rutkai Bori Banda
11:35 néptáncbemutató, majd táncház
12:10 Dobkör
12:40 Kékvölgy Waldorf Iskola tanári kórusa
12:55 Kékvölgy Zenei Műhely - gitár
13:10 Kékvölgy Zenei Műhely - szaxofon és klarinét
13:30 Kékvölgy Zenei Műhely - trombita
13:45 Rozs tamás és Gyulai Csaba: A zsák és a folt
14:40 Kékvölgy Zenei Műhely - hárfa
14:50 Kékvölgy Zenei Műhely - hegedű
15:10 Kékvölgy Zenei Műhely - citera
15:30 Kékvölgy Zenei Műhely - cselló
15:50 a Regionális Waldorf Gimnázium 9. osztályának előadása
16:25 Kékvölgy Zenei Műhely - dob
16:40 a Kamaraerdei Waldorf Iskola műsora
16:55 Kékvölgy Waldorf Iskola 8. osztályának előadása
17:15 Méhes Csaba és Barnabás
17:45 Szarka tamás (Ghymes) - költői est a teaházban
18:15 Szarka Gyula (Ghymes) - bordalok
19:20 a Gödöllői Waldorf Iskola diákjainak koncertje
20:10 lost&Found koncert
21:20 Vasárnap Dél koncert

A SZEntEnDREI DoBBAnáSoK jótékonysági rendezvény, melynek
teljes bevételét gyermekeink zenei képzésére fordítjuk. A belépés
önkéntes adomány alapon történik.
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Könyvbemutató és dedikálás 
a Pest Megyei Könyvtárban

Aknay János Munkácsy- és Kossuth-díjas
festőművész albumát mutatták be április
22-én a Pest Megyei Könyvtár olvasóter-
mében. Az emlék jelene című kötetet 
P. Szabó Ernő művészettörténész ismer-
tette, vetítettképes bemutatót tartott Bán
Miklós képzőművész, grafikus, a kötet ter-
vezője. 
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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 17-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

P’ARt MoZI
Dunakorzó 18.
Május 15. péntek 18.00
SZÍNEK ÉS SZAVAK
orgoványi Anikó kiállítása 
A megnyitóműsort irányítja Ruda
Gábor felelős kiadó, közreműködik
Mohai Marietta (ének) és Wernke
Bernát költő

VIZES nyolCAS
SZABADIDŐKÖZPont
Kálvária út 16/C
Május 15. péntek 16.00
KÖTőDÉS A VÁROSHOZ

Molnár 
Bertalan 
festőművész 
kiállítása. 
A kiállítást
megnyitja: 
Sárkány
Győző 
grafikus-

művész, a MAoE alelnöke. 
A kiállítás megtekinthető június 
30-ig

VAJDA lAJoS StÚDIó
Péter-Pál utca 6.
Május 8. péntek, 18:00
TRANZITóRIKUS VALóSÁG
Varga Rita képzőművész kiállítása
Megtekinthető május 24-ig.

Előadás
SZEntEnDREI KolPInG
CSAláD EGyESÜlEt
KolPInG AKADÉMIA

Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca)
Május 16. szombat, 16.00
A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÚJ KIHÍVÁSAI 
Dr. Verseghi-nagyMiklós Szent-
endre város polgármestere tart elő-
adást

PEtŐFI KUltURálIS 
ÉS HAGyoMányŐRZŐ
EGyESÜlEt
Stéger köz

Május 8. péntek 18.00
őSKÉPEK A KAZETTÁS 
MENNYEZETEKEN
Bereczky Zoltán előadása

SZEntEnDRE SZAlon

Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Május 14. csütörtök 18.00
INTEGRÁLT VÉDELMI RENDSZER,
HO-RE-KA
nyári lászló előadása

Színház
IVAnCSICS IlonBA ÉS SZÍntáRSAI
PMK SZÍnHáZtERME
Pátriárka u. 7.
Május 9. szombat 18.00
KI FUT A Nő UTÁN?
vígjáték
Szereplők: Széles tamás, 
nagy Enikő, Szabó Győző
Május 16. szombat 18.00
ÖLJ CSAK MEG LELKEM
Komédia 2 részben
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, 
Harsányi Gábor, Császár Angela
Jegyek vásárolhatók a tourinform
Irodában: Dumtsa u. 22.,
tel: 317-965

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
Előadók: Szentes Anna (szoprán),
Bakos Kornélia (alt), Megyesi Zoltán
(tenor), Jekl lászló (basszus), 
a lutheránia Ének- és Zenekara, 

vezényel dr. Kamp Salamon
Belépés díjtalan, önkéntes adomá-
nyokat elfogadnak 

REFoRMátUS GIMnáZIUM
KáPolnáJA
áprily tér 5. 
Május 15. péntek 17.00 
SZÍNVARÁZS ORGONÁVAL 
ÉS ECSETTEL
Zászkaliczky ágnes orgonahangver-
senye – Alma mater sorozat
Közreműködik Bogányi tibor gor-
donkaművész, a művészekkel be-
szélget: Silacher tamás, az MtV
riportere
támogatójegy 1500 Ft, melyet a 
zeneiskola hangszereinek karbantar-
tására fordítanak
A hangverseny után 17.00-kor:
Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
Zenészportrék - Zászkaliczky Ágnes
kiállítását megnyitja Farkas Ádám
szobrászművész

DMH UDVARA
Duna-korzó 11/A.
Május 16. szombat 9:30–22:00
SZENTENDREI DOBBANÁSOK
A Kékvölgy Waldorf Iskola zenei 
ünnepe 
A programokat lásd: 15. oldal

Gyerekeknek
DMH BARlAnG
Dunakorzó 11/A.
Május 13. szerda 10:00
AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉI –
AVAGY A RóZSAMOSOLYÚ LÁNY
TÖRTÉNETE
A MASZK Bábszínpad előadása 
A darab különlegességét a keleti
mesék jellegzetes motívumai adják:
dzsinnek, repülőszőnyeg, a speciális
látványvilág, mint például arany ví-
zesés, türkizkék sziklák, zenélő fa és
beszélő madár.
Jegyrendelés: Dunaparti Művelődési
Ház, 312-657 

DUnA-KoRZó/PoStáS StRAnD 
Május 31. vasárnap 10.00–18.00
VÁROSI GYERMEKNAP 

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

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

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’)(16) 
május 8. péntek
16.45 VÉGRE ottHon (94’)(6)
18.20 ARGo 2 (95’)(16) 
20.00 BoSSZÚállóK- UltRon KoRA
(150’)(12)
május 9. szombat
16.00 SAM KISMADáR nAGy 
KAlAnDJA (90’)(6)
18.00 ARGo 2 (95’)(16)
20.05 BoSSZÚállóK- UltRon KoRA
(150’)(12)
május 10. vasárnap
15.30 SAM KISMADáR nAGy 
KAlAnDJA (90’)(6)
17.00 3 SZÍV-KEGyEtlEn SZERElMI
HáRMSZÖG (106’)(12)
19.00 BoSSZÚállóK- UltRon KoRA
(150’)(12)
május 11. hétfő
18.00 ARGo 2 (95’)(16)         
19.40 FIlMPIKnIK – SÖRGyáRI 
CAPRICCIo (94') (12)  
május 12. kedd
18.30 ESZEVESZEtt MESÉK
(122’)(16) lÉlEKMoZI SoRoZAt
20.35 3 SZÍV-KEGyEtlEn SZERElMI
HáRoMSZÖG (106’)(12)
május 13. szerda
16.30 ARGo 2 (95’)(16)
18.15 RotARy REnDEZVÉny 
20.20 GRAnD BUDAPESt HotEl
(100’)(16)   
május 14. csütörtök
17.30 UtAM AZ ISKoláBA (77’) (6)
19.00 EGy CSÉSZE tEA KUKoRElly
EnDRÉVEl Vendég: Vámos Miklós író      
19.15 KUKoRICASZIGEt (100’)(12)
május 15. péntek
17.00 DÍnó KAlAnD (88’) (12)
18.00 SZÍnEK-SZAVAK kiállítás
18.30 CSáBÍtUnK ÉS VÉDÜnK
(90’)(12E)
20.00 A PláZA áSZA VEGASBAn(94’)(12)
május 16. szombat
15.30 DÍnó KAlAnD (88’) (12)
17.00 3 SZÍV-KEGyEtlEn SZERElMI
HáRMSZÖG (106’)(12)
18.45 A PláZA áSZA VEGASBAn(94’)(12)
20.20 CSáBÍtUnK ÉS VÉDÜnK
(90’)(12E)
május 17. vasárnap
16.00 DÍnó KAlAnD (88’) (12)
17.30 A KIRálynŐÉRt ÉS A HAZá-
ÉRt (115’)(??)
19.30 A PláZA áSZA VEGAS-
BAn(94’)(12)
Keresztény Filmnapok 18-21-ig
május 18. hétfő 
16.00 MáRIA FÖlDJÉn (116’) (12)
18.00 MARIE tÖRtÉnEtE (95’)(16)  
19.35 KUKoRICASZIGEt (100’) (12)
(A vetítést követően  beszélgetés a
filmről) A P’Art Mozi műsora:

http://partmozi.hu
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18 XXIX. évfolyam, 8. számTÁBOROK

Szamba – angol nyelvi tábor 

A Szentendrei Baptista Gyülekezet tábora
texasi és lettországi tanárokkal
Időpont: július 6-10, naponta 8:00-16:00
Jelentkezési határidő: június 21.
részvételi díj: 10 000 Ft/fő/hét teljes ellátás
(Korai jelentkezés: május 31-ig
részvételi díj: 8000 Ft)
Jelentkezési lap letölthető:
www.szentendreibaptista.hu
vagy kérhető: szambatabor@gmail.com

Múzeumi történeti tábor

Ebben az évben Szentendre helytörténetét
járjuk körbe – szó szerint és képletesen is.
Szokásainkhoz hűen ez alkalommal is sok
játékkal, nevetéssel, kézműves feladatok-
kal, kirándulással, közös főzéssel szórakoz-
tatjuk egymást.
Időpont: június 22-26., 8:00– 16:00
Helyszín: Castrum-kert, Ferenczy Múzeum
Pajor-kúria épülete.
ár: 18 000 Ft/fő, amely tartalmazza a 
tízórait, ebédet, uzsonnát, a múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat és közös kirándulást
is. testvérkedvezmény: 15 000 Ft/fő. 
Jelentkezés:  Csillag Edina múzeum-
pedagógus, edina.csillag@femuz.hu, 
06-30-694-3858

Alapozó üveg-, fejlesztő
művészeti, alkotó napközis tábor

A foglalkozásokon megismerheted:
• a különböző üvegek gazdag felhasználási

lehetőségeit és az üveges szerszámok
használatát

• játszhatsz a színekkel akril-, olaj-, textil-,
zománcfestékek felhasználásával, miköz-
ben 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

Logiscool nyári tábor

Programozás - Játék – Sport. Várunk 
minden 7-17 évest!
Fél nap programozás fantasztikus
újdonságokkal, fél nap szuper játékok 
és sportok víz mellett.
Programozni bárki tud, próbáld ki te is!
Itt jelentkezhetsz:
http://www.logiscool.com/
#!szentendre/c1qaf

Ugrókötél edzőtábor

Ugrókötelezünk, talajtornázunk, 
sportjátékozunk. Fiúk jelentkezését is 
szeretettel várjuk!
I. turnus: június 29–július 4. (hétfő-péntek)
9.00–16.00
II. turnus: augusztus 10–14. (hétfő-péntek)
9.00–16.00
Helyszín: Szent András általános Iskola.
Részvételi díj: 17 500 Ft (ebéddel), előleg
5000 Ft.
Jelentkezés telefonon: lengyel Ibolya edző,
06-20-338-2600.

GóLIÁT vízi- és kalandsport-tábor

A Góliát Diák és Szabadidő Sport Egyesület
táborozást szervez gyerekeknek 7-től 14
éves korig a Duna-parton. Ajánljuk azoknak
a gyerekeknek, akik szeretik a vizet, szeret-
nének biztonságos környezetben és 
feltételek között megismerkedni a vízi élet,
a kajakozás-kenuzás, a kerékpározás, a 
túrázás alapjaival. Romantikus környezet-
ben igényes, élménydús foglalkozások, 
naponta változó programok (úszás, evezés,
kerékpározás, méta, túrázás, asztalitenisz,
röplabda, foci), teljes ellátással.
Időpontok:  06. 16–20.; 06. 22–26.; 07. 13–
17.; 07. 20–24.
Részvételi díj: sátorozással, teljes ellátással
29 900 Ft/hét, bejárós, napközis jelleggel 
21 900 Ft/hét     
Jelentkezés:  06-30-353-3315, 
06-30-448-9015, goliatdse@freemail.hu
www.goliategyesulet.com        

Nyári vízi sporttábor

Intenzív úszásoktatás, kirándulás, játékok,
angol nyelvoktatás, lovaglás, vízilabda és
további sportágak kipróbálása szakképzett
úszóoktatókkal, edzőkkel. A 4 év feletti
úszni tudó és még nem tudó gyermekek 
részére, akik szeretnék elsajátítani az úszás

alapjait, illetve fejleszteni 
úszáskészségüket. 
Időpontok: július 15-től augusztus 14-ig,
hétfőtől péntekig, heti turnusokban
Helyszín: V8 Uszoda és Szabadidő Központ
(Kálvária út 16/C)
Részvételi díj: 19 990 Ft. 
testvéreknek 10% kedvezmény
Jelentkezés:  Zombori Regő 06-30-583-
7704, Wiesner Zsolt 06-30-905-0046, 
vizisport.szentendre@gmail.com, 
www.facebook.com/szentendreivizisport

Jóga- és önismereti tábor

A Börzsöny szívében békés környezetben
jógaórák, közös meditáció, önismereti 
foglalkozások, kirándulás, medence- 
és jakuzzihasználat. napi háromszor 
vegetáriánus ételek.
Időpont: június 19–21.
Helyszín: Málnáskert Vendégház, Kóspallag
Részvételi díj: 29 900 Ft, mely tartalmazza 
a teljes ellátást, a szállást 2 ágyas szobák-
ban 2 éjszakára és programokat.
Jelentkezés május 8-ig 15 000 Ft előleg 
befizetésével: 06-30-942-1644, 
schweder@t-online.hu

Nyári úszó- és sporttábor
norbi bácsival és csapatával

Úszásoktatás, falmászás, kirándulás a kör-
nyéken, kézműves foglalkozások, sportfog-
lalkozások a szabadban és a torna-
teremben, bowling, játszóház, lovaglás, 
íjászat, asztalitenisz. Jó idő esetén  pénteki
táborzárás evezéssel. napi 3 x étkezés.
Időpont: június 15-19.; június 22-26.; jú-
nius 29-július 3.; július 6-10.; július 13-17.;
július 20-24.; július 27-31.; augusztus 3-7.,
augusztus 10-14.; augusztus 17-21. közötti
turnusokban, naponta 8-tól 16 óráig
Helyszín: Barcsay Jenő általános Iskola.
Részvételi díj: 23 000 Ft/hét, 17 000
Ft/hét/fél nap. testvéreknek kedvezmény
Jelentkezés: Mihály norbert 06-30-872-
6248, 06-30-560-4566,
mihaly.norbert@elevenekse.hu

Röplabda-tábor
a Dunakanyar SE szervezésében 

Időpont: június 15-19., június 22–26., 
augusztus 17–21., augusztus 24-28., 
8:00 – 18:00 
Gyülekező: 7:30 – 8:00 között a leányfalui
iskola tornatermében.

Nyári táborok Szentendrén 2015
Hol tölthetik el hasznosan, jókedvűen a szentendrei és környékbeli gyerekek a vakációt? 

Összeállításunkban szülőknek-gyerekeknek adunk tippeket a nyári szünet idejére.
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Thaibox gála
Idén 8. alkalommal rendezték meg Szent-
endrén – telt házzal – a  Muaythai  Mania
elnevezésű thaibox gálát, melyen két
nemzet, Magyarország és Litvánia össze-
csapásait láthattuk, s ahol az SZVSE három
kiváló harcosa is küzdött: Albrecht Péter,
Kisfalvi Milán és Lapusnyik László. 
A rendezvénysorozatot a Szentendre Városi
Sportegyesület (SZVSE) hívta életre, és Skro-
bár Róbert  elnök, a muaythai szakosztály
edzője kitartó munkájának köszönhetően a
WMC (Muaythai Világtanács) támogatását is
megkapta. Így az SZVSE – MtM Magyaror-
szág egyetlen WMC által elismert verse-
nyévé vált.
Az első nemzetközi rendezvényen részt vett
Verseghi-nagy Miklós polgármester is, aki
nyitó beszédében elmondta, hogy a városnak
nagyon fontos a városi sportélet fellendítése
és nem csak a húzó sportágak, hanem az
egyéb, már jól teljesítő sportágak segítésében
is szerepet vállalnak a jövőben. A versenyen
jelen volt a litván delegáció is Rasa Kairiené lit-
ván nagykövet asszony vezetésével.

Az idén megalakulásának 10. évfordulóját ün-
neplő szentendrei csapat profi rendezvénye-
ket tudhat maga mögött, melyről a hazai
média is rendszeresen beszámol. Szentendre a
sportág fellegváraként a muaythai rendezvé-
nyek hazai színtere. legfőbb célkitűzésük
ennek a tradicionális alapokon működő  küz-
dősportágnak a megismertetése és minél több
fiatal a bevonása, amellett, hogy Szentendre
központi szerepet kaphasson ebben a sport-
ágban – tudtuk meg Skrobár Róberttől –, aki
hozzátette, hogy bár sok munka vár még rájuk,
de tapasztalataik szerint az ezt a sportágat vá-
lasztó fiúk és lányok egész életre képesek el-
köteleződni mellette, mely kitartásra,
fegyelmezettségre neveli őket.
Kis-Márton Vidor koordinátor, aki maga is lel-
kes thaiboxoló, elmondta, hogy ez a küz-
dősport thaiföldről származik, és eredetileg a
harcmezőre fejlesztettek ki, így gyakorlatilag
az egész testet fegyverré kovácsolták. nem
csak kézzel, de könyökkel is ütöttek, hatékony
térdrúgásokat is kifejlesztettek a félelmetes
harcosok, de ma már megfelelő védőfelszere-
lésekkel bárki számára biztonsággal űzhető
sport lett.

A rendezvény támogatói

Pokorádi Balázs -  Európai Muaythai Birói
Szövetség főtitkára, Skrobár Róber - Szent-
endre Városi Sport Egyesület elnöke, Varga
István - Muaythai Mania szervezője, Kis-Már-
ton Vidor - Muaythai Mania szervezője, Bata
tamás - Magyar Muaythai Szövetség főtit-
kára, Szamedli Gábor - to Ken 2005 Kft., te-
rületi vezetője, főtámogató, Vura Zsolt,
Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület
CGSI Irodacenter, BSK Crossfight, 4 Szürke
vendéglő

Eredmények

Pro-Amatőr kategória
Kovács Alexandra – Vaida Masiokaite (61.24
kg) – megosztott pontozással nyert Kovács A. 
Kisfalvi Milán - ovidijus Jurginas (82.55 kg)
egyhangú pontozással nyert Kisfalvi
Bereczki Dominik – Martynas Jasiunas (72.58
kg) – megosztott pontozással nyert Jasiunas
Bakacs Dezső – Ernestas Dapkus (76.2 kg) –
egyhangú pontozással nyert Dapkus
lapusnyik lászló – Mantas Rimdeika (lithua-
nia) tKo mantas
Összesítés Magyarország - litvánia 2:3.

Profi kategória
Albrecht Péter (Szentendre VSE, magyar
amatőr bajnok) – Radics Róbert (Simon Gym)
(66,68 kg) – egyhangú pontozással nyert Ra-
dics

SZVSE Muaythai szakosztály
Skrobár Róbert elnök
Cím: Szentendre, Kőfaragó utca 4.
Edzések időpontja: kedd-csütörtök-péntek
16.30-20.30
Edzőtábor: Papszigeti Camping, 2015. július
(szervezés alatt) 

Várunk mindenkit szeretettel!

Edzések korosztályok szerinti csoportokban,
reggeli, ebéd, uzsonna biztosított 
Részvételi díj: napközis 18 000 Ft, bentalvós
22 000 Ft
Jelentkezés: Balázs Böbe, 06-30-950-4425,
b.balazs.bobe@gmail.com 

Diótörő Balettiskola nyári tánctábor

Immáron hagyományosan, idén is 
szervezünk napközis rendszerű tánctábort 
a Dunaparti Művelődési Házban.
I. Június 22-26-ig 6–9 éves gyermekek ré-
szére
II. Június 29. – július 3-ig  9–13 éves gyer-
mekek részére.
A tábor résztvevői a balettművészet mellett
megismerkedhetnek a táncművészet egyéb
ágaival: néptánc, társastánc, karaktertán-
cok, jazzbalett. A napi foglalkozások 8.00–
16.00 között tartanak.

Részvételi díj: 21 000 Ft, mely tartalmazza a
táncfoglalkozásokon való részvételt, napi
háromszori étkezést (tízórai, ebéd,
uzsonna), szabadidős elfoglaltságokat.
Jelentkezés: kitöltött jelentkezési lappal,
5000 Ft előleg befizetése mellett a 
Dunaparti Művelődési Ház irodájában vagy
a táborvezetőknél: Gyúróné Domján 
Andrea, Gyúró tamás tánctanárok, 
06-20-933-5468

Állatvédő tábor

A Szentendrei árvácska állatvédő
Egyesület, mint évek óta, idén is tervezi 
a nyári állatvédő, kutyás tábor elindítását 
július hónapban. 
további információ: 
Horváth Ria állatvédelmi felelős, 
horvathria@gmail.com, 
06-20-220-0223.

Divatműhely

Szeretsz öltözködni? Érdekel a divat? 
teremtsd meg saját stílusodat! 
Az öltözködés is az önkifejezés egy formája,
alakítsd ki úgy ruhatárad, hogy az elmondja
rólad, hogy ki is vagy te valójában. 
Merj álmodni és ismerd meg, hogy hogyan
valósíthatod meg elképzeléseidet. 
Akiket várok: általános iskolásokat, akik
kreatívak, akiket érdekel a divat, akik 
szeretnek öltözködni, szabni, varrni, 
akik szeretnének belelátni a divattervezés
rejtelmeibe. 
Helyszín: Articsóka Stúdió 
Időpont:  június 29.–július 3., 9:00 – 13:00 
Jelentkezés határideje: június 15. 
Részletek és jelentkezés: 
http://articsokastudio.hu/hirek/article/
divatmuhely-7-14-eveseknek-a-kreator-
varromuhely-szervezeseben.html
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Kézilabda
óRIÁSI SIKER: BIZTOS AZ EZÜST!

Szentendrei KC–MKB Veszprém
KC II U23  39-30 (19-15)
Hétvégén hazai pályán fogadtuk
az utánpótlás korúakból álló
veszprémi csapatot. Ez a mérkő-
zés sajnos hangulattalan volt, a
csarnok nyomasztó, csendes lég-
köre ráragadt a csapatokra
annak ellenére, hogy számunkra
fontos találkozó volt.
A mérkőzésen nyújtott teljesít-
ménnyel összességében elége-
dettek lehetünk, a kisebb
hullámvölgyeket – ahol gyerme-
teg hibákat követtünk el – leszá-
mítva. Megint sok gólt lőttünk,
de már megint sok gólt kaptunk.
Az első játékrészben védekezés-
ben hiányoztak a mélységi védő-
mozgások, illetve a kapus és
védelem összhangja sem műkö-
dött: amelyik lövés kapura ment,
az gól volt. Hiányoztak a köte-
lező, megbeszélt védések. A tá-
madás, a lerohanás és a
visszarendeződés rendben volt.
A második félidőben feljavult a

védekezés, voltak jó időben fon-
tos védések, amiből nagyobb
előnyt tudtunk szerezni, amely-
lyel magabiztosan megnyertük a
mérkőzést. Az újabb két ponttal
megerősítettük második helyün-
ket a bajnoki tabellán.
A hátralévő mérkőzések ered-
ményétől függetlenül a csapat
biztos ezüstérmes, így a város
történetében és a csapat élet-
ében a legjobb eredmény érte
el. Gratuláció jár vezetőknek, já-
tékosoknak egyaránt.
A Vác elleni mérkőzésre május
10-én, vasárnap 17 órakor kerül
sor, melyre várunk minden kézi-
labdát szerető szentendreit,
hogy együtt ünnepelhessük a
csapat ez évi sikeres szereplését.

Játékoskeret: Damir oszvald, Ke-
rekes lőrinc, Gulás Máté (2),
nagy Bence (2), Bendó Csaba
(6), Doros ákos, Szaka lászló,
Szerencsés Szilveszter, Duzsi
Dávid (1), Perényi Zoltán, Józsa
Máté (6), tatai olivér, Sutka
norbert (15), Völker Kristóf,  Kol-
ler tamás (3), Völker Bálint (3).

Hajdu Gábor

14. Kinizsi futóverseny
Szentendre Város Önkormányzata, a Szentendrei Kinizsi Hon-
véd Sportegyesület és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
közös rendezésében május 9-én, szombaton futóverseny lesz
a Postás-strand melletti kerékpárúton.

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 átvételére 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

Úszás – Kinizsi SE
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület versenyúszóinak 
sikere Dorogon! 

április 18-án, szombaton került megrendezésre a VII. Új-Hullám 
Békatalálkozó a nipl Stefánia Uszodában Dorogon. Az úszóverse-
nyen 10 sportegyesület 160 versenyzője vett részt. Szentendrét a
Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület képviselte. Versenyző-
ink 10 egyéni és 1 váltó érmet hoztak haza. Kiemelkedő eredményt
ért el: Domján Dávid, Vörös Benjámin, Szántó Bálint, Szirmai orso-
lya Kákai ákos és Szántó olivér. Azokra is büszkék vagyunk, akik
most éremmel ugyan nem, de helyezéseikkel és egyéni csúcsaikkal
öregbítették városunk és az SZKHSE hírnevét: Dömötör Emma luca,
nagy Zorka, Kákai Anna, Hangyál Anna, nemere Imola, Szokoli Mik-
lós. Gratulálunk minden Kinizsis elevennek! 

Úszás – Kossuth SE
Budapest Kupa II. forduló
Április 18., Komjádi Béla Sportuszoda

22 hazai egyesület 231 versenyzője nevezett a BtÚSZ fővárosi kör-
versenyének II. fordulójára, melyen a szentendrei színeket a Kos-
suth SE 11 fős sportolói gárdája képviselte. Úszóink szépen
teljesítettek; 1 ezüst és 2 bronzérem mellett még pontszerző he-
lyezéseknek és egyéni rekordoknak is örülhettünk. Figyelemre
méltó, hogy a gyermek korosztályos váltónk már a harmadik egy-
mást követő versenyen a dobogón állt, illetve hogy az I. fordulóhoz
képest sokat javítottunk a pontversenyben.
Kossuthos LEG-ek:
legeredményesebb – SZABó Inez: 1 ezüst-, 1 bronzérem)
100%-os teljesítmény – AlBERt Kolos  (4 versenyszám)
legértékesebb eredmény – SZABó Inez 537 lEn (200P)

Az egészséges időskor titka 
Előadássorozat a V8 Uszoda és Szabadidőközpont kis konferenciatermében
Május 4. hétfő, 17:00 A helyes táplálkozás – Miháldi Kinga
Május 11. hétfő, 17:00 Tájékoztatás a magyar nyugdíjrendszerről – Hidasi lászló
Május 18. hétfő, 17:00 Lássunk tisztán! – Kemenyeczki Edit
Június 1. hétfő, 17:00 Kortalan természetjárás – Beck lászló
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Labdarúgás
Április 26., csobánkai sportpálya
Csobánka SE–Szentendre VSE 0–6 (0–1), megyei III. o. mérkőzés, 
nyugati cs.

A nyugati csoport éllovasa, Szent-
endre, Csobánkán is nagy arányú
győzelmet aratott.
Immár azonos számú lejátszott
mérkőzéssel 2 ponttal megelőzi a
szintén bajnoki címre hajtó török-
bálint tC II. csapatát. 
Csobánka együttese jó első félidőt
produkált: változatos játék mellett
mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de míg Szentendre Dalkó
Soma kellemetlen pattogós lövésével, amely a jobb sarokban kötött
ki, a 34. percben megszerezte a vezetést, addig a  csobánkaiaknak
csak egy nagy lövésre futotta. Ezt követően  a SzVSE megszerezhette
volna második gólját, de Szijj Krisztián szabadrúgását a kapus – Vá-
rady árpád – bravúrral hárította.
A második játékrész 7. percében a kapura törő szentendrei támadót
akasztották, a büntetőt Szijj higgadtan értékesítette. Szépíteni pró-
báltak a hazaiak, de védelmük ezáltal szellősebb lett, úgy tűnt, el is fá-
radtak. A 61., a 63. és a 75. percben Dalkó, Székely és ismét Dalkó
góljaival ötre növelte a vendégcsapat góljainak számát. Az i-re a pon-
tot lukács Gábor 86. percben lőtt gólja tette fel.
Csobánka becsülettel küzdött a bajnokesélyes ellen, de úgy látszik, ez
a szentendrei csapat magasan kiemelkedik a harmadosztály mező-
nyéből. Végignézve  tavaszi idényüket (is), a tudósító módosítja őszi
kijelentését, miszerint: „nem sok csapat fogja megúszni a Kőzúzó
utcai pályán négy  kapott gól alatt". Hét tavaszi meccsen 36-ot lőtt a
Szentendre, és csak egyet kapott!

Április 27., pilisszentiváni sportpálya
Pilisszentiván–Szentendre 1–1 (0–0), megyei öregfiúk mérkőzés, 
nyugati cs.
G.: Molnár István Krisztián, illetve Nagy László.

A kifejezetten élvezetes, jó iramú találkozón a nyugati csoport har-
madik és második helyezett csapatai megosztoztak a pontokon. Az
első félidőben mindkét csapat folyamatos, technikás összjátékra tö-
rekedett, ez a félidő elején a vendégeknek, a félidő második felében
a hazaiaknak sikerült jobban. Igazi helyzet a szentendreiek előtt adó-
dott, a szentivániak két jó szabadrúgással  veszélyeztettek.
A második félidőt is jobban kezdte a vendégcsapat. Az egyik baloldali
szabadrúgásuk kipattant a hazai védőkről, és a jobbról érkező nagy
lászló kapásból leadott lapos lövése a jobb sarokban kötött ki. Válto-
zatos játék következett ezután, a vendégcsapat a biztonságos véde-
kezésre törekedett. A szentivániak ezt észrevéve higgadtabban
kezdték járatni a labdát és sokadik 
indításuk sikerrel járt: szabadrúgás után indult a jobbszélsőjük, bea-
dását nem tudták keresztezni, és az élesen belőtt labdát Molnár ke-
ményen a léc alá fejelte. Hajrázott a Szentiván a győztes gólért,
Szentendre okosan tartotta a labdát, sőt kontrákkal a hazai kapu elé
jutottak, de gólra nem futotta. Az utolsó percek nagy izgalmakat hoz-
tak a vendégek kapujánál: jobb szélen futott a hazai támadás, a bea-
dás a kapu elé szállt, nagy volt a kavarodás, a kapus nem fért a
labdához és egy szentiváni fejről a kapuba hullott a labda! A partjelző
szabálytalanságot  – lest (?) – intett és a hazaiak heves tiltakozása el-
lenére szabadrúgás lett kifelé. 
Minden dicséret megilleti a két csapatot, jó mérkőzést láthatott a kö-
zönség. nagy a számolgatás mindkét csapat háza táján. Szentendré-
nek a hátralévő öt meccsén 13 pontot kellene szerezni az
ezüstéremhez, a Szentivánnak mind a hat hátralévőt nyernie kellene.

Gerlai P. 

óriásit ugrottak 
a szentendrei 
„Kenguruk”
Diákolimpia
A XX. országos Kötélugró Diákolimpiát március
7-8-án Szolnokon rendezték. A Szentendrei
Kenguru Kötélugró DSK versenyzői idén is
többször állhattak a dobogón.
Eredmények
Hilbert Petra (5/A, Szent András iskola): II. hely
összetett versenyszámban, III. hely szabadon
választott versenyszámban, II. hely 180 mp
gyorsasági versenyszámban
országh lili (3/B, Szent András iskola): II. hely
szabadon választott gyakorlat
Kocsis Ajna (4/A, Szent András iskola: III. hely
30 mp gyorsasági versenyszámban
országh Adél (7. o., Református Gimnázium):
III. hely szabadon választott gyakorlatban
Dévényi Dorottya (8/A, II. Rákóczi iskola), 
Merényi luca (7/A, II. Rákóczi iskola), Dévényi
nikoletta (5/A, II. Rákóczi iskola), Hilbert Petra
(5/B, Szent András iskola) III. hely formációs
gyorsasági versenyszámban

Kismesterek versenye
Március 21-én Szombathelyen rendezték meg
a Kismesterek (15 év alattiak) kötélugró ver-
senyét, ahová Franciaországból, Ausztriából és
Szlovákiából is érkeztek versenyzők. Ebben az
erős mezőnyben egyesületünk egyik verseny-

zője, Dévényi Dorottya 8/A osztályos tanuló II.
helyezett lett szabadon választott gyakorlatá-
val, II. helyezett lett a 180 mp-es gyorsasági
versenyszámban, az összetett versenyben
pedig III. helyezést érte el.
Hilbert Petra 5. osztályos tanuló az összetett
versenyben VI. helyezett lett, ami szintén na-

gyon szép teljesítmény, hiszen még nagyon 
fiatal. 
Gratulálunk versenyzőink kiemelkedő teljesít-
ményükhöz, városunk, iskoláink hírnevének
öregbítéséhez!

Lengyel Ibolya 
edző

Elöl: Országh Lili, Kocsis Ajna, Dévényi Dorottya, hátul: Merényi Luca, Országh Adél, Hilbert Petra, 
Dévényi Nikoletta
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ADÁSVÉTEL

Családi Csemege! Megnyi-
tott üzletünk a Kucsera F. u.
3-ban. nyitva: hétköznap
7.30–17.00, szombat 8.00–
12.30, április 12-től vasár-
nap is 9.00–13.00.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, 
bélyeggyűjteményeket, régi 
képeslapokat, kitüntetéseket, 
jelvényeket. tel. (26) 385-387.

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, ezüst tárgyakat,
étkészleteket, porcelánokat,
bronzokat stb. és teljes hagyaté-
kot. tel. 06-20-280-0151, 
herendi77@gmail.com.

ÁLLÁST KERES

40-es mobil háziasszony takarí-
tást vállal. tel. 06-70-277-9955.

leinformálható, mobil, 40-es 
háziasszony vállal gyermekfel-
ügyelet vagy takarítást. tel. 06-
70-617-2038.

ÁLLÁST KÍNÁL

A Szentendrei Járásbíróság leírói
állást hirdet, középiskolai 
végzettséggel. okirattal igazolt
gépírás-tudás, számítógép-keze-
lői ismeretek feltétele mellett.
Erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Fizetés bértábla szerint."

A Rab Ráby Vendéglő keres szak-
képzett, nyelveket tudó felszol-
gálót, és főzni, tálalni tudó
szakácsot. tel. 06-20-980-9274,
06-20-340-5706.

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

Angolul beszélő munkatársat 
keresünk népművészeti üzle-
tünkbe. 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

tisztánlátó szeretettel várja! 
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. 
tel. 06-30-605-7199.

EGÉSZSÉG

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. tanácsadás. tel. 06-30-
340-1392.

Érszűkület kezelése szén-dioxid-
fürdővel. nehézjárás, görcs, 
hidegérzet esetén próbálja ki 
a Mafetta-kezelést. tel. 06-30-
340-1392.

KIADó LAKÁS

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. tel. 06-30-340-1392.

Keresek hosszú távra bérel-
hető, legalább kétszobás 
bútorozatlan házat vagy
házrészt, főleg a belváros-
ban vagy a közelében. tel.
(26) 718-003, 06-70-258-
8562.

LAKÁS, INGATLAN

Pap-sziget környékén, az Ady
Endre úton eladó 38 nm-es, nap-
pali + hálószobás, loggiás, kertre
néző, földszinti elhelyezkedésű,
keleti fekvésű lakás. Befektetés-
nek is kiváló!  tel. 06-70-377-
3343.

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. emele-
tén (lift nincs) felújítandó, de
akár azonnal költözhető, erké-
lyes, egyedi fűtésű, tehermentes
lakás tulajdonostól eladó. 
Irányár: 11,9 millió Ft. tel. 06-30-
255-6273, 06-70-252-1547.

óvárosban, a Vörösmarty utcá-
ban kínálunk megvételre 125
nm-es, 2 szintes, dupla-komfor-
tos családi házrészt. 4 lakásos
rendezett udvar, kulturált lakó-
közösséggel! Garázs és gépkocsi
beálló van. Irányár: 39,9 M Ft.
tel. 06-70-377-3343.

OKTATÁS

Matematikából és fizikából kor-
repetálást vállalok. tel. 06-30-
855-3543.

SZOLGÁLTATÁS

Építés-felújítás! Vállalok lakásfel-
újítást, homlokzatszigetelést és
teljes körű kivitelezést referenci-
ával és garanciával. nova-Park
Bt., 06-20-341-4585.

Vállalkozási szakon végzett re-
gisztrált mérlegképes könyvelő
szolid áron vállalja kft., bt.,
egyéni vállalkozó könyvelését,
munkaügyi nyilvántartását teljes
körű adatszolgáltatással. tel. 06-
30-626-2818.

tetőfedő-, bádogos-, lapostető-
szigetelés- és ácsmunkát válla-
lunk! 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.

ÜDÜLÉS

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

ÜZLET

Szentendre központjában étte-
rem kiadó felszereléssel. tel. 06-
20-437-1153.

A Vasvári Pál utcában kínálunk
eladásra vagy bérbeadásra 68
nm-es, utcai és gazdasági bejá-
rattal rendelkező üzlethelyisé-
get. Alkalmas irodának vagy
bármilyen üzleti tevékenységre.
06-70-377-3343
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Közgyűlés
A Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület Kht. május 28-án, 
csütörtökön 16.30 órai kezdettel tartja közgyűlését a Dunaparti
Művelődési Házban (Dunakorzó 11/A).
napirendi pontok:
1. éves tevékenységi és pénzügyi beszámoló
2. tagtoborzás
3. alapszabály-módosítás
4. tervek és javaslatok a további működéshez
A taggyűlésen való megjelenésükre és javaslataikra feltétlen 
számítunk.

Az áRVáCSKA állatvédő Egyesület szeretettel várja minden kedves
barátja, partnere, az állatmenhely mindennapjai iránt érdeklődő 
lakosság látogatását!

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület vezetősége
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KIEMELKEDő KERESETI LEHETőSÉG!
MUnKAERŐFElVÉtEl
Könnyű fizikai munkára, megbízható, munkájára igényes
férfi/női munkaerőket keresünk hosszútávra, egyedi 
betonburkolatokat készítő üzemünkbe, azonnali kezdéssel.
Munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 160.
további felvilágosítás a 20/371-7269-es telefonszámon 
és a helyszínen. 

www.kazaconcrete.com

HASTÁNC OKTATÁS
Szentendrén

Kiscsoportos hastáncoktatás
kezdő, középhaladó és haladó

szinten magánháznál, 
minden korosztálynak.

tánctudásuknak megfelelő szintű
koreográfiák készítése, betanítása.

tel.: 06-20-540-3490 du. 2 órától

SHAOLIN CSIKUNG (ZHONGUAN)
oktatás ugyanitt

OKLEVELES
HAGYOMÁNYOS 

GYÓGYÍTÓ segít megtalálnod és legyőznöd betegségeid rejtett okátHordós Tünde: 06-20-941-8045, Castrum Center Szentendre,Paprikabíró u. 21-23. www.tundespirits.com

A Díjbeszedő Holding Zrt. 
Fővárosi Leolvasási Osztálya
FOGYASZTÁSMÉRő LEOLVASó
MUNKATÁRSAT keres. 
Munkavégzés: Szentendrén
és a környező településeken.

Leendő munkatárs fő feladatai:
• meghatározott ütemezés sze-

rint a közüzemi szolgáltatók
fogyasztásmérőinek leolva-
sása, a fogyasztási adatok rög-
zítése, fotók készítése

Elvárások:
• minimum 8 általános
• alapvető számítógépes isme-

retek,
• otthoni szélessávú internet,
• fizikai alkalmasság, terhelhe-

tőség
• pontosság, precíz munkavég-

zés
• saját tulajdonú motorkerék-

pár/gépjármű

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• alapfizetés + teljesítményará-

nyos jövedelem
• gépjármű költségtérítés

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes önélet-
rajzát küldje a gyorgy-sandor
@dbrt.hu e-mail címre. további
információ a 06-1-481-97-74 tele-
fonszámon kérhető. 

A Skanzen felvételt hirdet 
KIÁLLÍTÁSőR munkakörbe 

A jelentkezés feltétele fényképes
önéletrajz, melyet

a vajda.sandor@sznm.hu 
e-mail címre 

vagy a 2000 Szentendre, 
Sztaravodai út postacímre

kérjük elküldeni. 
további információk a

www.skanzen.hu honlapon vagy
a 06-30/411-48-77-es számon

kérhetők hétköznap 
9-16 óra között.
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Szentendre mobil árvízvédelmi fala építészeti nívó-díjat
nyert el, melyet Asszonyi Tamás szobrászművész míves
bronzplasztikája hirdet a Dunakorzón. 

A „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása
– első mobilgát Magyarországon” projekt 2014 decemberében
kapott Építőipari nívódíjat környezetvédelmi és vízügyi létesít-
mény kategóriában. április 24-én a rangos díjat hirdető bronz-
tábla avatását rendezték meg a tervezők, kivitelezők,
városvezetők jelenlétében.
Az ünnepségen megjelenteket dr. Becker lászló projektvezető
üdvözölte, ünnepi beszédet mondott Bognár árpád, a Swietelsky
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Verseghi-nagy Miklós,
Szentendre polgármestere és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány
képviseletében dr. Kiss Jenő, a Magyar Mérnöki Kamara Építési
tagozatának elnöke. Az alvállalkozóknak díszoklevelet, tanúsít-
ványokat nyújtott át az ünnepségen Bálint Péter, a díj bíráló 
bizottságának elnöke.

Élénk külföldi érdeklődés 
a díjnyertes mobilgát iránt 
A mobilgát nem csak megvédte Szentendrét a kellő időben,
hanem egyre szélesebb körben válik ismertté, és nemzetközi
hírnévnek örvend. 

A Duna mellett most már a mobilgát is olyan tényező, amely részévé
válik a város imázsának, amely ide vonzza az érdeklődőket szó sze-
rint messze földről is. Jiao yong kínai vízügyi miniszter-helyettes és a
Kínai Vízügyi Minisztérium több képviselője érkezett Szentendrére
április 17-én, hogy a magyarországi látogatás részeként megtekint-
sék a mobil árvízvédelmi védművet.  
A Belügyminisztérium felkérésére az országos Vízügyi Főigazgatóság
(oVF) a szakmai programja keretében mutatta be a szentendrei mo-
bilgátat a magas szintű kínai delegációnak, mint a hazai árvíz elleni
védekezés egyik kiemelkedő példáját. 
A delegációt Verseghi-nagy Miklós polgármester fogadta a Városhá-
zán, majd a minisztériumok és az oVF képviselőivel közösen sétáltak
le a Duna-partra, ahol a VSZ Zrt. munkatársainak köszönhetően meg-
tekinthették a gát elemeinek összeszerelését egy rövid bemutató ke-
retében. 
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Emléktábla-avatás 
a nívó-díjas mobilgáton
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