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Célegyenesben a városstratégia

Élénk érdeklődés övezte a májusban véget ért Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozatot. A tíz héten átívelő fórumsorozat során tíz egyéni választókerületet keresett fel a városvezetés, hogy ismertesse a januári városi
kérdőíves felmérés eredményét és az ennek alapján készülő városstratégiát
a szentendreiekkel közösen alakítsák ki. Verseghi-Nagy Miklós polgármestert
arról kérdeztük, beváltotta-e előzetes várakozásait a társadalmi egyeztetés.
3. oldal

Családbarát pihenőhely a Czóbel-parkban

Családbarát pihenőhely épült Szentendrén, a Czóbel parkban. A május 7-i ünnepélyes átadón köszöntőt mondott Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre Város
polgármestere és Homonnai Ferenc, a Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt
Kft. ügyvezetője. Az eseményt a Bimbó utcai óvodások műsora színesítette.

6. oldal

Pünkösdi terepfutó-versenytrió

ULTRA-TRAIL® - City-Trail™ - Kids-Trail® – egy verseny, ami három, 111 kilométer, 4000 méter szintkülönbség, 0 eldobott pohár. Május 23-án rajtol Szentendréről a Salomon Ultra-Trail® Hungary terepfutó verseny, három különböző
kategóriában, minden korosztálynak. A gyerekfutóversenyre jelentkezni a Postás-strandon lehet május 23-án, 9 órától a rajt időpontjáig.

21. oldal

Városi Gyereknap 2015

Május 31-én, vasárnap 10.00-17.00 óra között Szentendre a gyerekeké. Több
helyszínen, színes programok várják a családokat: népi játékpark a Lázár cár
téren, óriás táblajátékok a Fő téren, gyereksziget a DMH udvarán, ügyességi játékok a DMH előtt, színpadi programok a Dunakorzón – bábelőadások, gyerekelőadások, tánc- és sportegyüttesek bemutatói, Bolba Éva és a Jazzterlánc
együttes koncertje, kézműves foglalkozások, éneklés, zenélés, kirakodóvásár a
Dunakorzón.
11. oldal
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VÁROS

SOS

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 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

olvasóink kérdezték...

...lehet-e a zöldhulladékot a kertünkben
égetni. A képviselő-testület márciusban módosította a város köztisztasági rendeletét,
melynek főbb pontjairól már részletesen beszámoltunk, de nem árt a fontos tudnivalókra visszatérni.

júniustól tilos az égetés!

A tavaszi kertészkedés során jelentős mennyiségű lomb, gally halmozódhat fel a legapróbb

túrázók ﬁgyelmébe!

újra jár a Volánbusz Dömörkapu és
Szentendre között. Berki Zoltán, a lokomotív turista Egyesület tagja, szentendrei lakos a természetjárók ﬁgyelmét
hívja fel a járatra, s egyben a buszjáratért indított petíció megfogalmazójaként
köszöni a Volán rugalmasságát.

Felhívom a természetjárók ﬁgyelmét, hogy
2015. március 29-től október végéig (a nyári
időszámítás ideje alatt) hétvégenként újra
igénybe vehető a turisztikailag rendkívül fontos, 868-as sz. Szentendre-Dömörkapu buszjárat, amely a 2013. évi teljes megszüntetést
követően a Volánbusz felé megfogalmazott
„Petíció a Szentendre – Dömörkapu Volán
járat szezonális visszaállításáért” közös kérvény eredményeképpen 2014-ben azzal a
kompromisszumos megoldással indult újra,
hogy a busz a nyári időszámítás ideje alatt
szombat, vasárnap közlekedik, ha a járatra
legalább egy menetjegy a Volánbusz bármely pénztárában (pl. Szentendrén) az utazás napján Dömörkapu felé 9:00-ig,
Szentendre felé 16:00-ig elővételben megváltásra került. A busz ezekkel a feltételekkel Szentendréről Dömörkapura 9:10-kor,
Dömörkapuról Szentendrére 17:25-kor
indul, s csak a Lajosforrási elágazásnál áll
meg. A buszjáratnak köszönhetően könnyen
teljesíthető, sáros időben, babakocsival, kisgyerekkel kényelmesen végigjárható (a Szentendréről Pilisszentlászlóra közlekedő autóbusz igénybevételével) a Pilisszentlászló –
Öreg-nyílás-völgy – Bükkös-patak – Dömörkapu közforgalom elől lezárt, folyamatos
lejtésű erdészeti műút, Dömörkapuról kiindulva (vagy oda megérkezve) szép túrák tehetők a Kőhegyre (turistaház), a Vasasszakadékhoz, Lajosforrásra, a Holdvilág-árok
felé, a Sikárosra, Dobogókőre és a Szőke-forrás-völgyön át Dömös felé.
A buszjárat közlekedését, annak igénybevételének módját a Pilis–Visegrádi-hegység turistakalauz (Cartographia) 2014. évi ill. a
turistatérkép (Cartographia) 2015. évi kiadása pontosan közli.
A járat turisztikai célú visszaállításának kezdeményezőjeként kérem, hogy a járat fennmaradása érdekében minél többen,
egyénileg vagy csoportosan, túraszervezés
formájában vegyék igénybe, szőjék túra-
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kertben is. A zöldhulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani és talajjavító
anyagként felhasználni, hiszen a nyári időszakban, június 1–október 31. között az égetés saját ingatlanon belül is tilos! A rendelet
szerint csak november 1. és május 31. között
égethetünk kertünkben kisebb mennyiségű
kerti hulladékot. Ősztől az égetés szélmentes
időben, pénteki napokon végezhető.
További hasznos információk:
http://szevi.hu/zold-hirek-juniustol-tilos-azegetes/

programukba a dömörkapui buszjárattal történő utazást.
Itt hívom fel a ﬁgyelmet, hogy májusban újraindult a Bp. – Szentendre – Fellegvár –
Nagy-Villám – Kis-Villám buszjárat is.
Ezúton is köszönöm a Volánbusznak a dunakanyari természetjárás segítését.

Berki Zoltán
Lokomotív Turista Egyesület

A Szentendre – Dömörkapu és a Szentendre
– Visegrád – Fellegvár – Kis-Villám
„turistabusz-járatokhoz” kapcsolódó
túrAAjánlAtoK

• Dömörkapu – ZΔ – lajosforrás – P£ – P+ – P –
Lom-hegyi-nyereg – P – Bükkipuszta – K – Szilágyi
Bernát-forrás – K – Sikáros – K – Bükkös-patak –
Z+ – Dömörkapu (busz) 12 km
• Dömörkapu – ZΔ – Lajosforrás – S – Kő-hegyi th.
– Z – Dömörkapu/lajosforrási elág. (busz) 7 km
• Dömörkapu – ZΔ – lajosforrás – P£ – P+ –
Holdvilág-árok – P+ – Kiskovácsi (busz) 6 km
• Dömörkapu – Z+ – Bükkös-patak – K – Sikáros –
K+ – Király-völgy – P – Szőke-forrás-völgy – P –
Dömös (busz, hajó, rév) 13 km
• Dömörkapu – Z+ – Bükkös-patak – K – Sikáros –
K – Szilágyi Bernát-forrás – K – Bükkipuszta – K –
Öreg-Vágás-hegy – K – Dobogókő (busz) (fordított
irányban haladva végig lejt az út) 13 km
• Dömörkapu – Z+ – Bükkös-patak – K – Öreg-nyílás-völgy – K – Pilisszentlászló (busz) 6 km
• Pilisszentlászló – P+ – P – Szent László-völgy – P
– Kaán-forrás – P – Apátkúti-völgy – P – Visegrád,
Mátyás király út, kisvillámi busz megállója, 10 km
• nagy-Villám, bobpálya – KK+ – Sóstó-rét – K –
Borjúfő – K – Barát-halom – K – Vízverés nyerge –
K – Pap-rét – KP – Pilisszentlászló (busz) 12 km
• nagy-Villám, bobpálya – KK+ – Sóstó-rét – K+ –
Mester-rét – K+ – józsef-forrás – Z – Vértes-mező
– PZ – PS – Vörös-kő – S – SZ – Álló-rét – S+ –
Sztara voda (busz) 15 km
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Élénk érdeklődés övezte a májusban véget ért Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozatot. A tíz héten átívelő fórumsorozat során tíz egyéni választókerületet
keresett fel a városvezetés, hogy ismertesse a januári városi kérdőíves felmérés eredményét, és az ennek alapján készülő városstratégiát a szentendreiekkel közösen
alakítsák ki. Verseghi-nagy Miklós polgármestert arról kérdeztük, beváltotta-e előzetes várakozásait a társadalmi egyeztetés.

• Az új városstratégia megalkotásához a
helyiek bevonását ígérték. Ehhez előbb
kérdőívek segítségével, majd személyes
konzultációkon kérték a lakosság véleményét. Mi a legfontosabb tanulsága a
Párbeszéd Szentendréért elnevezésű
konzultációsorozatnak?

A szentendreieknek fontos, hogy hallassák a
hangjukat. Ez már a kérdőíves felmérésből is
kiderült, a személyes találkozók tapasztalatai
pedig csak megerősítettek ebben. Sokan és
aktívan szerepeltek a fórumokon. Néhol parázs vita folyt, ahol a lakók nem kímélték az
önkormányzatot, többször pedig egymás között is heves vitát folytattak. Ugyanakkor fontos azt is elmondani, hogy mindig arra
törekedtünk, hogy a valós problémákról váltsunk szót, és közösen keressük a legjobb
megoldásokat. A konzultációk eredményét
nem az asztalﬁóknak szántuk, hanem Szentendre jövőjét meghatározó városstratégiánk
alapjául.

• tíz választókerület tízféle probléma- és
kívánsághalmaz. Hogyan lehet ebből egy
egységes jövőképet felvázolni?

A várost is eltérő jellegzetességű részei alkotják, teszik kerek egésszé. A mögöttünk
álló, kétségtelenül munkás tíz hétben képviselőtársaimmal és a városrészek lakóival azokat a területeket vettük sorra, melyek
egy-egy szűkebb közösség számára a legfontosabbak.
Ennek a módszernek a legkézzelfoghatóbb
hozadéka, hogy az íróasztalok mögött megfogalmazott elvont célok helyett valós problémák kerülnek terítékre, és azokra közösen
keressük meg a legjobb megoldást.

Az utolsó városi
konzultáció

Végéhez érkezett a Párbeszéd Szentendréért elnevezésű konzultációsorozat. Az
utolsó fórumot a Kőzúzó utcai pályán tartották a 3. körzet lakóinak, ahol a szokás
szerint Verseghi-nagy Miklós polgármester és a körzet képviselője, Kun Csaba válaszolt a lakók kérdéseire, észrevételeire.

Kun Csaba röviden összefoglalta a körzet neurotikus pontjait: sok útnak nincs aszfaltborítása, járdák nincsenek, vagy rossz állapotban
van. A rózsakertieknek elsősorban a Postás
strand körülményei, a zaj miatt fordulnak

Az emberekkel folytatott élő párbeszéd során
világossá vált az is, melyek a legsürgetőbb
kérdések, és mi az, amit közép- és hosszabb
távú terveinkbe építhetünk be.

• Hogy fest a konzultációsorozaton a
Szentendréről kirajzolódó kép? Melyek a
legfontosabb megoldandó feladatok?

A szentendreiek jogos igénye, hogy egy olyan
városban szeretnének élni, ahol rend van. A
szentendrei lakosok túlnyomó többsége azt
várja a városvezetéstől, hogy rendet tartson
a településen és a helyi rendeleteknek határozottan érvényt szerezzen. Meghallottuk az
igényt, és hamarosan elkészítjük Szentendre
új „házirendjét.” Ez a kissé talán riasztó megnevezés egyébként a követendő közösségi
normák betartatását takarja, amire komoly
igény mutatkozott a konzultáció során.
Lényegi eleme a konzultációnak, és így a jövőről való gondolkodásunknak is, az épített
környezet állapota. E tekintetben Szentendre
jelentős lemaradást könyvelhet el. Csak a belterületi utakból több mint 100 kilométernyi
várja, hogy szilárd burkolatot kapjon, sok helyen a meglévő utakat kellene felújítani, máshol a járda járhatatlan, több városrészben a
csapadékvíz-elvezetés jelent komoly gondot.

• A város összköltségvetése jelenleg hatmilliárd forint, a fejlesztési igények és a
célra fordítható összeg tehát elég távol
áll egymástól.

A jelenlegi költségvetésben mintegy 500 millió áll rendelkezésre városfejlesztési célokra,
a terveim szerint ezt évente százmillióval növelnénk. Tehát, ha egyszerre nem is valósulhatnak meg a célok, de felelős költség-

hozzá, a Vasúti villasoriak zöld növénysort telepítését kérik az ipartelep elé. A HÉV-állomás
környékén hatalmas a forgalom, kevés a parkolóhely. A külterületen legfontosabb feladatnak a zöld terület megőrzését tartja.

Utcánkénti problémák

nagyvárad utca
A lakók szeretnék, ha a közműépítés után az
eredeti állapot helyreállítanák, illetve 150 méteren aszfaltborítást kapna, és kérték az utca
egyirányúsítását.

Pomázi út
Eltűnt a 30-as sebességkorlátozó tábla, a lakók
szerint az útra való felfestés is jó megoldás
lenne. Elkerülő úttá vált, de erre nem alkalmas. Szükség lenne térﬁgyelő kamera kihelye-

vetéssel, józan tervezés mellett egyre többet
fordíthatunk fejlesztésekre. A célom, hogy a
ciklus végére a jelenlegi 500 milliós fejlesztési
büdzsét a duplájára emeljem.

• Összegezve mit adott a városnak és a
városvezetésnek a konzultációsorozat?

A Párbeszéd Szentendréért valóban elindított
egy, a szó legnemesebb értelmében vett párbeszédet a helyiek és a település választott
vezetői között. Az emberek megértették,
hogy valóban kíváncsiak vagyunk a véleményükre, mert teret és időt kaptak annak kifejtésére. Számunkra pedig új szempontokat
és hangsúlyokat adott a tízhetes városrészi
konzultációsorozat, melyekkel meglévő elképzeléseinket hangolhatjuk át. A találkozókon elhangzott javaslatokat felhasználva
hamarosan elkészül Szentendre fejlesztési
stratégiája, mely az épített környezet fejlesztése, az ügyfélközpontúság javítása és a
közösség erősítése hármas pilléren nyugszik,
és amelyet mindannyian magunkénak érezhetünk.
zésére, illetve zebrára a Hamvas Béla és Pomázi út között.

radnóti út
Az út végére forgalomlassító bukkanó kellene,
szükség lenne járdára, parkolóhelyekre.
Mathiász utca
Az utca gyűjtőúttá vált, nagy a forgalom,
nehéz kihajtani a Római sáncra. A gyalogosok
alig tudnak átmenni rajta a reggeli és délutáni
órákban, ezért zebrára lenne szükség.

tómellék utca
Nem folyik el a csapadékvíz.
A polgármester elmondta, hogy testületi döntés született arról, hogy a közműépítések utáni
helyreállítást a Városi Szolgáltató végzi a
DMRV helyett, mert nagyon sok panasz volt
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korábban, melyeket a VSZ-nek kellett orvosolni. Hozzátette, hogy rövid távon csak gyűjtőutakat tudnak aszfaltozni, és javasolta az
1+1-es útépítési pályázaton való részvételt.
Az egyirányúsítással kapcsolatban elmondta,
hogy a közlekedési munkacsoport a nyár végére fejezi be a város feltérképezését, és bírálják el a forgalomváltozással kapcsolatos
igényeket.
Egyetértett azzal, hogy a kritikus helyeken sebességmérésre lenne szükség, a kamera felállítása viszont milliós nagyságrendű beruházás.
A bukkanó építését nem támogatja az önkormányzat, helyette más forgalomlassítást pl.
szlalomos út kiépítését javasolja a közlekedési
munkacsoport. Ígéretet tett arra, hogy Kun
utcai zebra és a közvilágítás kiépítésének terveit megrendeli a Városi Szolgáltatótól.
Kun Csaba a vízelvezetési problémákkal kapcsolatban elmondta, hogy a Városi Szolgáltató
már többször átmosta a fedett vízelvezető
árkot a Tómellék utcában. A megoldás az árok
nyitottá tétele lenne.

Köztisztaság

Egy lakos szerint a zöldgyűrű megtartása létfontosságú, ennek érdekében szigorúan be
kellene tartatni a természetvédelmi törvényt.
Szerinte a belvárost körülveszik az illegális szemétlerakók, amelyek miatt csökken az ingatlanok értéke. Hozzátette, hogy a fejlesztések
helyett a pénzt inkább karbantartásra kellene
fordítani.
A lakótelep környékén lakók panaszolták, hogy
a szelektív gyűjtő mellé sittet tesznek. Kérték,
hogy a májustól októberig tartó időszakban
rendszeresen szállítsák el a zöldhulladékot.
Egy felszólaló elmondta, hogy csak most tudta
meg, hogy lomtalanításhoz évente egyszer térítésmentesen lehet konténert rendelni a
Város Szolgáltatótól, szerinte ezt jobban kellene hirdetni.
A focipálya környéke is elhanyagolt a lakók
szerint, tele van törmelékkel, nyáron parlagfűvel, ha pedig esik, megáll rajta a víz.
A polgármester elmondta, hogy a szelektív
hulladékgyűjtés ilyen formában nem vált be,
ezért hamarosan felszámolják a szigeteket, és
helyette a zsákos szelektív gyűjtést szorgalmazzák. Megnézik annak lehetőségét, hogy a
korábbi egy alkalom helyett kétszer szállítsák
el a zöld hulladékot, de a jó megoldás a komposztálás.

Kőhegy

A lakók panaszolták, hogy rosszak az utak:
agyagosak és csúszósak, néha tengelyig is elsüllyed az autó. Kérték, hogy a Városi Szolgáltató hozzon oda 1-2 teherautónyi zúzalékövet,
amit az ott lakók elterítenének. Kérték azt is,
hogy valahova állítsanak fel egy konténert,
ahová lehozhatják a lakók a szemetet.
Elmondták, hogy sok lakó állatokat (pl. disznókat) tart, amelyek rendszeresen kiszabadulnak, és tönkreteszik az utakat, kerítéseket.
Az egyik kőhegyi lakó elmondta, hogy amikor
a hegyre költöztek, tisztában voltak azzal, hogy
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testületi hírek

A 2015. május 14-i testületi ülés hírei.

Zárszámadás

nem várhatják el azokat a szolgáltatásokat,
amilyeneket a belterületi lakosok, ezért szeretnék saját erőből fejleszteni környezetüket,
amihez kérik ehhez az önkormányzat jóváhagyását, és azt, hogy adójuk egy részét erre fordítsák. Sérelmezte, hogy a korábbi beépítési
engedélyt, miszerint kéthektáros területen
lehet építeni, szigorították, amellyel lehetetlenné tették az építkezést.
A polgármester elmondta, hogy az adójóváírás
helyett egy ún. vállalkozói 1+1 konstrukció bevezetését tervezik, a részleteit most dolgozzák
ki. Kun Csaba hozzátette, korábban a Kőhegy a
város éléskamrája volt, és a városvezetés azt
szeretné, hogy a Kőhegy mezőgazdasági célt
szolgáljon, ne pedig lakócélt.

Kishíd, temető, iránybusz

A szigeti kishíddal kapcsolatos kérdésre a polgármester elmondta, hogy a felvetés aktualitását az adja, hogy Szigetmonostor
nemrégiben pert nyert az állammal szemben,
és a Megyeri híd addig nem kaphatja meg a
végleges forgalomba helyezési engedélyt,
amíg a híd nem épül meg Szigetmonostor és
Szentendre között. Hozzátette, hogy egyeztetni fog a szigetmonostori polgármesterrel a
híd helyszínéről.
A kőhegyi temetőre vonatkozó kérdésre azt
válaszolta, hogy arra egyelőre nincs szükség,
mert az üzemeltető szerint van még hely a
Sztaravodai úti köztemetőben.
A Vasúti villasori lakók felvették, hogy nagy
segítség lenne számukra egy iránytaxiként közlekedő kisbusz működtetése, ami Budakalászon nagyon bevált. A polgármester jó
ötletnek tartotta, és megígérte, hogy tanulmányozzák a budakalászi példát.

Végezetül Maholányi Pál javasolta, hogy a Kőhegy – mint a város egyik jellegzetes területe
– jelenjen meg valamilyen formában a belvárosban. Javasolta, hogy a turistaút melletti
sziklát a Kálvária téren helyezzék el egy tájékoztató táblával, és mellé lehetne ültetni
Szentendrei rózsát. Végül köszönetet mondott
a Kálvária téri közvilágítás korszerűsítéséért és
a Bükkös-patak kotrásáért.
N. E.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának
zárszámadása alapján a 2014. évi költségvetést
a testület 7 791 654 000 Ft bevételi és kiadási
előirányzattal fogadta el, melyet év közben
7 940 528 000 Ft-ra módosítottak. A polgármesteri beszámolóból kiderült, hogy a bevételek 91,33%-a, a kiadások 83,16%-a teljesült, a
maradvány összege ez alapján 651 750 000 Ft.
Bázisállomás
A Magyar Telekom Nyrt. „Szentendre 1” nevű
bázisállomása jelenleg a Református Gimnázium ingatlanán van elhelyezve. A bérleti szerződés 2013-ban lejárt, és az egyházközség
kezdeményezte a leszerelését. A bázisállomás
működése kiemelten fontos, mert a szolgáltatás a város egészét érinti, s tartalmazza a kormányzati szervek digitális rádió-kommunikációs rendszerét (ÉDR-Tetra) is.
A város Helyi Építési Szabályzata azonban nem
teszi lehetővé a jelenlegi közelében új állomás
létesítését, ezért szükségessé vált a módosítása. Az önkormányzat a tervmódosítási javaslatot
véleményezésre
megküldte
az
államigazgatási szerveknek, és felhívást tett
közzé a városi honlapon és a SzeVi-ben, mely
szerint a tervezetet április 1. és 20. között lehet
véleményezni. A lakosság részéről írásban a
11-es út Egyesület elnöke részéről érkezett
észrevétel, április 14-én, a Gondozási Központban megtartott lakossági fórumon pedig
komoly ellenállás volt a lakosság részéről az
adótorony felépítésével kapcsolatban. A kifogásoló véleményeknek helyt adva visszavonták
a Sztaravodai út és a Dunakanyar krt. találkozásában a szabályozási terv módosítását, s
egyúttal pontosították a vezeték nélküli hírközlési létesítmények elhelyezési feltételeiről
szóló rendelkezést annak érdekében, hogy az
igénybe vehető építmények, területek körét általánosabban megfogalmazva, több helyszín
váljon alkalmassá az állomás(ok) fogadására.
Ez lehetőséget ad a szolgáltató számára, hogy
alternatívákban gondolkozhasson, amennyiben pl. a Tetra-rendszert és a publikus szolgáltatások egységeinek áttelepítését külön
helyszíneken valósítja meg.

Szigorúbb bejelentési kötelezettség

Az önkormányzat településképi bejelentési eljárásról szóló rendelete felsorolja a bejelentés
alá tartozó építési tevékenységeket, és rendelkezik a reklámberendezések elhelyezéséről.
Korábban a kerítésére, támfalára rögzített tájékoztató tábla, valamint matrica esetében
csak az 1 nm-nél nagyobb felületre vonatkozott a bejelentési kötelezettség. Tekintettel
arra, hogy a belváros kiemelt területein a reklámozási formák gyakran 1 nm-nél kisebb felületben jelennek meg, viszont jelentős
városképi kihatásuk van, a képviselők úgy módosították a rendeletet, hogy a reklámhordozók mérettől függetlenül bejelentési kötelesek.

2015. május 18.
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Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy
Múzeum igazgatója vezetői megbízásának
közös megegyezéssel történő megszüntetése
után a képviselő-testület pályázatot írt ki a
múzeumigazgatói álláshely betöltésére. A két
érvényes pályázat közül a véleményező bizottság Gulyás Gábort javasolta a posztra. Az
ülésen szót kapott a leendő igazgató, aki elmondta, hogy kidolgozott, konkrét programja
van, és arra törekszik, hogy ne csak szlogen legyen a festők városa kifejezés, hanem tartalommal töltsék meg. A testület jóváhagyása
után a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének a megbízásához még szükség lesz a
miniszter egyetértésére is.
***

térinstalláció a Dunán

Megszavazták a képviselők, hogy a belvárosi
Duna-szakaszon megvalósuljon Vincze Ottó
Munkácsy-díjas művész River-pool nevű térinstallációja. A kompozíció kifejezetten szentendrei megvalósításra készült. A játékos,
látványos színdinamikájú, a vízfelületen „parttalanul” szétguruló installáció 20, egyenként
85x110 cm nagyságú, 7,5 kg súlyú, különböző
színű hajózási ütközőbójából áll. A megvalósításhoz az önkormányzat 1 millió Ft-ot biztosít,
s a képviselők felkérték a kulturális alpolgármestert további szponzorok felkutatására. Az
installáció előreláthatólag július végén készül el.

Solar Decathlon Europa

Az ÉMI Nonproﬁt Kft. megkereste az önkormányzatot a Solar Decathlon Europa verseny
Szentendrén történő megrendezése érdekében. A szerelten készíthető, energiahatékony
és napenergiát hasznosító mintaházak versenyére 2017 nyarán kerülne sor, az összköltsége várhatóan 2,5-3 milliárd Ft. A népszerű
versenyt kétszer Madridban, tavaly pedig Versailles-ben rendezték meg. Magyar egyetemként a BME Építészmérnöki kara már részt vett
a versenyen 2012-ben, ahol az előkelő hatodik helyet szerezték meg. A pályázati kiírás
még folyamatban van, azonban a pályázat beadásához az előkészítési munkálatokat minél
előbb meg kell kezdeni, melyhez az önkormányzat 6 350 000 Ft-ot szavazott meg. A verseny a rendező ország/város szempontjából
kiemelkedő turisztikai eseménynek számít.

Vállalkozásfejlesztési program
indul

A város gazdasági fellendülésének kulcsszereplői a mikro-, kis- és közepes vállalkozások
lehetnek, melyek működését kormányzati
programok is segítik, de a városvezetés szerint
szükség van helyi kezdeményezésekre is. A
vállalkozásfejlesztési program indításának
célja a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás növelése, illetve a vállalkozások számának növelése. Az
önkormányzat a kedvezmények biztosításával
vonzó, kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói környezet szeretne kialakítani.

A tervek szerint a kedvezmények egyelőre két
területet érintenek. Az áprilisban elfogadott
1+1 program kibővítésének célja, hogy az ipari
területen lévő közutak is fejlesztésre kerüljenek a helyi vállalkozások közreműködésével,
melyek a város fejlesztési programjában csak
évek múlva kerülnének sorra. Az induló és betelepülő vállalkozások támogatása érdekében
pedig ún. „de minimis” támogatást nyújt az
önkormányzat az érintett vállalkozóknak a vállalkozás indítását vagy a székhelyváltozást követő két adóévben, mely az iparűzési adó
50%-ának megfelelő mértékű.

rendeletmódosítás

A képviselő-testület módosította az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletet. A módosítás célja,
hogy parkolóhely(ek) biztosításról szóló megállapodásokkal az önkormányzat segítse azokat vállalkozásokat, melyek új építmények,
területek rendeltetésszerű használatához előírt gépjármű elhelyezését saját ingatlanukon –
hely hiányában – nem tudják biztosítani. Az
önkormányzat szolgáltatása abban áll, hogy
amíg az építtetőnek parkolóhely-biztosítási kötelezettsége van, addig az önkormányzat a
megállapodás tárgyát képező helyet parkolóhelyként fogja üzemeltetni, vagy 500 méteres
körzetben másik parkolóhelyet biztosít.

turul-szobor

Az április testületi ülésen a képviselők nem
hoztak döntést a Szentendrei Turul Szoborért
Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló
Turul-szobor elhelyezéséről, hanem felkérték
a polgármestert, hogy folytasson további
egyeztetéseket az új helyszín kiválasztásáról
az alapítvánnyal és a Szobor Bizottsággal. Az
egyeztetések megkezdődtek, de megállapodás a májusi ülés napjáig nem történt. Mivel a
Szobor Bizottság javaslatait (Kálvária tér, illetve Kálvária út vége) az alapítvány nem fogadta el, a város vezetése várja az alapítvány
javaslatát, melyet majd a Szobor Bizottság fog
írásban véleményezni. A helyszín meghatározását ennek megfelelően a júniusi testületi
ülésre terjesztik elő.

A Ferenczy Múzeum beadja a régészeti akkreditációs pályázatát a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások végzésére jogosult
intézmények és a feltárásban alvállalkozóként
részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló rendelet
alapján. A pályázat beadásához szükség van a
fenntartó, azaz Szentendre Város Önkormányzatának nyilatkozatára, mely szerint garantálja az akkreditáció elnyerésétől számított
3 évig a személyi és tárgyi feltételek biztosítását a Ferenczy Múzeumban.

Ingatlanhasznosítás

Az önkormányzati ingatlan egy része az új, kőhegyi köztemető építésére lett kijelölve, de
ebben az évben biztosan nem kerül temetőként hasznosításra. A jelenleg elhanyagolt állapotban lévő földterület rendben tartása
(kaszálása) indokolt. A kaszálás költsége 6
Ft/m2 áron számítható, melyet évente minimum kétszer javasolt elvégezni. Az ingatlan el
nem kerített részére a tervek szerint pályázati
úton haszonbérleti szerződést kötne az önkormányzat a testületi felhatalmazás után.

Pirk Múzeum

Pirk Ambrus, a festőművész Pirk János ﬁa számolt be az édesapja életművét bemutató múzeum építésének jelenlegi állapotáról,
melynek megvalósulását az önkormányzat 10
millió Ft-tal támogatta. Mint elmondta, az
építkezés folyamatosan zajlik, s szeretnék
ebben az évben befejezni. Az építkezés elhúzódásának oka, hogy a várostól kapott épület
rendbehozatala az előzetes számításoknál sokkal több pénzt emésztett fel, 70-80 millió Ftnál tartanak most. Emlékeztette a
képviselőket, hogy az épület a városé lesz,
tehát közvagyonná válik.
Fülöp Zsolt javasolta, hogy mérjék fel a készültségi fokot, és hogy milyen pénzügyi segítséggel lehet megvalósítani, és ha szükséges, a
város tegyen hozzá kiegészítő forrást. Kun
Csaba egyetértett a felvetéssel, és hozzátette,
hogy helyi vállalkozók bevonásával lehetne
gyorsítani a befejezést, illetve javasolta a képviselőknek a közös bejárást.
N. E.
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Családbarát pihenőhely
a Czóbel-parkban
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A KMoP-3.1.2/C-11-2011-0001 azonosítószámú, Szentendre és
térsége tDM nonproﬁt Kft. tevékenységeinek fejlesztése című
projekt keretében megépült a családbarát pihenőhely Szentendrén, a Czóbel parkban. A május 7-i ünnepélyes átadón köszöntőt mondott Verseghi-nagy Miklós, Szentendre Város polgármestere és Homonnai Ferenc, a Szentendre és térsége tDM
nonproﬁt Kft. ügyvezetője. Az eseményt a Bimbó utcai óvodások műsora színesítette.

A családbarát pihenőhely az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai
Unió és a Magyar Állam társﬁnaszírozásában, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal támogatásával valósult meg. A projekt 85%-át –
3 647 520 Ft-ot – uniós forrásból ﬁnanszírozta az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, a fennmaradó 15%-ot a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal fedezte. A beruházás a Játszópark Kft. kivitelezésében valósult meg.

A fejlesztés eredményeként új játszótérrel gazdagodott Szentendre,
ahol kellemes és nyugodt környezetben tudnak a gyerekek pihenni,
játszani, kikapcsolódni. A szentendrei városvezetés kiemelkedő célként fogalmazta meg, hogy a kisgyermekes családok számára még
szebbé és élhetőbbé tegye a várost, ennek érdekében e projekt keretében hintákat, mászókát, csúszdát, illetve piknikasztalt, padot, szemetest, kerékpártárolót telepítettek a belvárosi, Duna-part közeli
Czóbel parkba.

tudatos tervezés, terv
szerinti megvalósítás

A végéhez közeledik az új Városfejlesztési
Stratégia kialakítása, amely egyik főszereplője a HBHE szakértői csapata. A Belügyminisztérium jóvoltából a cég munkatársai nemcsak folyamatos szakmai
konzultációt biztosítottak Szentendre számára az elmúlt hónapok folyamán, de a
végleges anyag formába öntésében is jelentős szerepet vállaltak. A tapasztalataikról és a hamarosan elkészülő eredményről Konok Edit vezető tanácsadót
kérdeztük.
Egyszerre több település számára is segítséget nyújtanak az új városfejlesztési stratégiák kialakításában. Mi alapján került a

– Szerencsés vagyok, mert a város láthatóan épül, szépül, amióta hivatalban vagyok. Szinte nem múlik el hét, hogy ne történjen valami új,
hogy ne adjunk át valamit. Ritkán adódik azonban alkalmam gyerekekhez szólni, a gyerekeknek átadni valamit, pedig ez szívemhez szóló
téma – kezdte beszédét Verseghi-Nagy Miklós polgármester a május
6-i ünnepélyes átadáson. – Gyerekeink talán nem tudják, mit hoz a
jövő, de vakon bíznak bennünk, ezért a mi dolgunk, hogy megteremtsük számukra azt a környezetet, ahol biztonságban érezhetik magukat. A tudatosság, az elkötelezettség a mi dolgunk, a játék az övék.
Homonnai Ferenc, az uniós pályázatot menedzselő TDM Kft. ügyvezetője köszönetet mondott új önkormányzati vezetésnek, hogy kiállt
a több éve húzódó pályázat folytatása mellett anyagi áldozatot is vállalva, illetve a Játszópark Kft.-nek a színvonalas kivitelezésért.

A beszédek után a Bimbó utcai óvodások műsorával zárult a hivatalos ceremónia, és kezdődött az önfeledt játék, ahol a gyerekek kipróbálták a vadonatúj hintát, csúszdát, mászókát. Az uniós pályázatnak
és a szentendrei önkormányzat támogatásának köszönhetően új pihenőhellyel gazdagodott városunk, ahol a gyerekek biztonságban,
szép környezetben játszhatnak, miközben a szülők is élvezhetik a pihenést.

szentendrei csapatba, és milyen benyomást tett önre városunk?

Az elmúlt tíz évben a területfejlesztésen belül
kiemelten a turizmusfejlesztéssel foglalkoztam, így kézenfekvő volt, hogy Szentendre
esetében – mely egyike hazánk legismertebb
turisztikai desztinációinak és ahol a turizmus
igen fontos szerepet játszik a gazdasági-társadalmi folyamatok alakításában – is részt vegyek a városfejlesztési stratégiát kidolgozó
szakértői csapatban. Az elmúlt hetekben nagyon érdekes tapasztalatokkal gazdagodtam.
Bennem is élt az az általános kép, miszerint
Szentendre, a turizmusnak köszönhetően, jól
prosperáló település, tekintettel a város ismertségére és pozitív imázsára. A munka
során ugyanakkor kiderült, hogy akad még teendő a városfejlesztés területén, és annak érdekében, hogy Szentendre valódi perspektívát
tudjon kínálni a helyi lakosoknak, vállalkozásoknak.

Sikerült az új stratégia megalkotásához
fontos szempontokkal szolgálni?

A város vezetői és a helyi társadalmi, gazdasági,
kulturális élet megkérdezett szereplői alapvetően jól látják a város erősségeit és gyengeségeit, valamint azokat a potenciálokat, amelyekre
építeni lehet a jövőben. A mi szerepünk az, hogy
segítséget nyújtsunk ezen törekvések szakmai
szempontok szerinti rangsorolásához, a feladatok megfelelő rendszerbe foglalásához oly
módon, hogy a megvalósuló beavatkozások
egymást erősítsék. A városnak számos olyan értéke van, amire építeni lehet a jövőben is, ezek
mellett számos adottsága jelent további kiaknázható lehetőséget. A helyi gazdaság élénkítése, a sokoldalú és minőségi turisztikai
kínálatfejlesztés, a közösségépítés, a közlekedésfejlesztés, a települési humán közszolgáltatások minőségjavítása kiemelt fontosságú, de
csak az élhető városi lépték megőrzése mellett.
A Duna intenzívebb bekapcsolása a város életébe ugyancsak fontos potenciál.

2015. május 18.

Bővül a szennyvíztisztító kapacitása

Ünnepélyes keretek között írták alá május 6-án a Városháza
dísztermében a szentendrei szennyvíztisztító kapacitásbővítési
feladatok elvégzésére szóló kivitelezői szerződést. A dokumentumokat a kivitelező Penta Kft. részéről nagy Gábor lajos
ügyvezető, az A-HÍD részéről dr. Csohány András ügyvezető
igazgató és Hodula nándor vállalkozási főmérnök, a Dunakanyari Csatornázási társulás részéről németh Miklós elnök írta
alá. Az ünnepségen jelen volt Bornemisza Miklós, a DCSt projektiroda vezetője. Az ünnepi esemény elé Verseghi-nagy Miklós, Szentendre polgármestere mondott köszöntőt.

A „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése” c., KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítószámú, több mint 3 milliárd Ft uniós támogatásban részesülő
beruházás öt település – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – fejlesztéséhez járul hozzá.
A Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
(DPÖTKT) 2009 márciusában döntött a kistérségi csatornázási pályázat beadásáról EU-s források elnyerése céljából (KEOP 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban
megvalósítandó projektek támogatására). A csatornázási pályázathoz
a kistérség 13 települése közül öt csatlakozott.

Milyen eszközei, lehetőségei vannak a városnak jelenleg, amelyekkel irányt szabhat fejlődésének, avagy gerjesztheti azt?
Mennyire képes az önkormányzat meghatározó szerepet játszani a településfejlesztésben?

A legfontosabb talán a tudatos tervezés és a
terv szerinti megvalósítás. A városvezetés feladata és felelőssége ebben igen nagy, hiszen
az önkormányzat tudja elindítani, generálni,
segíteni, koordinálni ezeket a folyamatokat. A
városfejlesztés azonban nem kizárólag a helyi
önkormányzat feladata, részt kell benne venniük a helyi vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, lakosoknak, a regionális szervezetek
és a közszféra más szereplőinek is. Nagyon
fontos ezért, hogy a városfejlesztés integrált
módon, az érintett szereplők bevonásával valósuljon meg. Ehhez már a tervezés során széles körű partnerségre kell törekedni, ahogyan
azt Szentendre Város Önkormányzata példaértékű módon meg is teszi.
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Szentendre Város, Leányfalu Nagyközség, Tahitótfalu, Pócsmegyer és
Szigetmonostor Község Önkormányzatai Dunakanyari Csatornázási
Társulás (DCST) néven önkormányzati társulást alapítottak 2010 szeptemberében. Az öt település által benyújtott pályázat pozitív döntésben részesült, a Támogatási Szerződést 2011. december 19-én írták
alá, ennek alapján több mint 3 milliárd Ft uniós támogatásban részesült a projekt.
Az előkészítési munkák 2009-ben kezdődtek meg, melynek költségeit
az érintett települések biztosították, az érdekelt ingatlanok számának
arányában. A csatornázásban részt vevő lakosok vízgazdálkodási
társulatot (Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat) alapítottak. A társulat gondoskodik a lakossági beﬁzetések összegyűjtéséről.
A várhatóan 2015 őszén befejeződő projekt során mintegy 64 km
hosszú csővezeték kerül lefektetésre. A beruházásban 3049 támogatott és 791 nem támogatott bekötés valósul meg.
A szentendrei szennyvíztisztító kapacitásbővítési feladatainak elvégzésére szóló kivitelezői szerződés aláírása a megvalósuló projekt egyik
fontos állomása.
„Amit most itt ünnepelünk, az egy további sikertörténet, a projekten
egy újabb korona: a szennyvíztisztító telep felújítása. A DMRV Zrt. kezelésében levő szennyvíztisztító telep – fogalmazzunk ﬁnoman – nem
kielégítő állapota azt indokolta, hogy a nagy projekt kíséreteképpen
a telep is az EU-s normáknak, a 21. század elvárásainak megfelelő
színvonalú legyen. Ehhez további forrásokra volt szükség, és a Miniszterelnöki Hivatal jóváhagyásának köszönhetően újabb, 340 milliót tartalmazó szerződésmódosítás lépett életbe. A csatornázással és
a szennyvíztisztítóval kapcsolatos munkálatok befejezésének határideje egy és ugyanaz, a mostani szerződés aláírása után el is kezdődhet a kapacitásbővítési feladatok elvégzése. Köszönet mindezért a
DCST részéről Németh Miklós elnöknek és Bornemisza Miklós projektiroda vezetőnek, és gratulálunk a Penta Kft. részéről Nagy Gábor
Lajos ügyvezetőnek és az A-HÍD részéről dr. Csohány András ügyvezető igazgatónak és Hodula Nándor vállalkozási főmérnöknek” – fogalmazott az eseményen Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre
polgármestere.

Mindezeken milyen módon és mértékben
képes változtatni a készülő stratégia?

A városfejlesztési program kidolgozása során alapvető fontosságú a ﬁnanszírozási lehetőségek ﬁgyelembevétele. A rendelkezésre álló forrásokat
érdemes koncentrált módon felhasználni, néhány
célterületre fókuszálva, annak érdekében, hogy a
város egésze szempontjából érezhető, kézzelfogható változásokat indukáljunk. Nagyon fontos továbbá leszögeznünk az, hogy eredményt nem
kizárólag nagy infrastrukturális beruházásokkal lehet
elérni. Sok esetben kisebb, kevésbé költségigényes,
ún. „szoft” beavatkozásokkal is célt lehet érni, vagy
legalábbis el lehet indulni egy jó úton. A készülő stratégia ezt a szemléletet követi, azaz javaslatot tesz a
források koordinált felhasználására, a nagyobb beruházások mellett kisebb költségű beavatkozásokra
is. A stratégia arra kínál lehetőséget, hogy a pályázati
források elnyerése mellett a város képes legyen bizonyos feladatokat önerőből is megvalósítani, vagyis elinduljon egy olyan tervezett úton, amely
egyre inkább saját lábára állítja a helyi gazdaságot.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt.
Épületfenntartási divíziója kőművest
keres azonnali kezdéssel.
Érdeklődni lehet:
Szentendre,
Szabadkai u. 9. porta.

Önéletrajzot és szakmunkás bizonyítvány
másolatot a VSZ NZRT. portán kérjük
leadni mobil telefonszám feltüntetésével.
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toUrISt PolICE
– Közösségi szolgálat
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Az idei évben is elindítják középiskolai diákok részére a kötelezően előírt önkéntes munkavállalást. A Tourist Police szolgálatban részt vevő
diákok egy felkészítő eligazítást követően a nyári időszakban segítségére lesznek a turistáknak, számukra útbaigazítást adnak, információt
nyújtanak a bajban lévőknek. A tájékoztatókat és a jelentkezési lapokat
az iskoláknak elküldte az Önkormányzat. A ledolgozott órákról az igazolásokat az önkormányzat állítja ki. A diákok 2x3 órában 3-3 fős csapatokban járőrözhetnek. A jelentkezéseket a teljes nyári időszak alatt
várják!
Működési időszak: 2015. június 19. – augusztus 30.
Munkaidő: minden péntek-szombat-vasárnap 15.00-18.00 és 18.0021.00 között.
Eligazítás: június 17. (előzetes tájékoztatást küldünk)
A programban részt vevő szervezetek: Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei Rendőrkapitányság, Szentendrei Mentőszolgálat, Ferenczy Múzeum, Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft.,
Tourinform Iroda, Közterület-felügyelet
További információ: Soltész Emese civilkapcsolati referens, e-mail:
soltesz.emese@szentendre.hu, tel: 06 20 393 0150, 06 26 785 097

rendőrségi hírek

XXIX. évfolyam, 9. szám

Ünnepélyes katonai eskütétel

Szentendrén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján rendezett ünnepségen százhetvenkét katona tett esküt május 7-én.

A szerződéses legénységi állományban lévő, illetve szerződéses pályakezdő tisztek és altisztek február elején vonultak be a 14 hetes egységes alapkiképzésre, melyen számos elméleti és gyakorlati foglalkozás
keretében sajátították el a katonai ismeretek alapjait. Ezek között
szerepelt alaki kiképzés, általános lőkiképzés, általános harcászat,
rögtönzött robbanóeszközök elleni kiképzés, csoportépítés, drogprevenció, nemzetbiztonsági ismeretek, CIMIC (civil-katonai együttműködési ismeretek), katasztrófavédelmi, vegyivédelmi ismeretek,
túlélési ismeretek, logisztikai ismeretek, egészségügyi ismeretek,
híradó kiképzés. Az alapkiképzés kétnapos elméleti és gyakorlati záróvizsgával zárult.
A most esküt tett katonák többsége lövész, de vannak köztük műszakiak, logisztikusok, díszelgők, azaz a díszegyenruhás alakulat tagjai, és
légvédelmi rakétások is. Az eskütétel után visszatértek befogadó
alakulatukhoz, ahol megkezdték katonai szolgálatukat.

újra virágba borul a Fő tér!

75 embert csapott be

A Dunakeszi Járási Ügyészség csalás vétsége miatt emelt
vádat az ellen a férﬁ ellen, aki interneten pendrive-okat,
memóriakártyákat árult, de a pénzért soha nem küldött
árut. 2012 őszétől kínálta az árukat eladásra az interneten, és az ország számos pontjáról jelentkező vevők a vételárat átutalták a vádlott bankszámlájára – 3000 – 26 000 Ft között –,
azonban hetvenöten hiába várták a megrendelt árut. A férﬁ a sértettek számára a megrendelést követően elérhetetlen volt. Az
ügyészség elzárás, közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabására
tett indítványt.

Besurranó tolvaj Szentendrén

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt M. Zoltán
38 éves szentendrei lakos ellen, aki a jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint május 5. 22 óra és május 6. 6 óra közötti időben a
nyitott ajtón keresztül bement egy szentendrei lakóházba, ahonnan eltulajdonított egy karórát és egy táskát, majd a garázsból különféle szerszámgépeket. A szentendrei rendőrök azonnal
megkezdték az adatgyűjtést, majd a Budakalászi Rendőrőrs munkatársai május 6-án 18 óra körüli időben az egyik szentendrei utcában intézkedés alá vonták M. Zoltánt. A rendőrök átvizsgálták a férﬁ
ruházatát és a nála lévő csomagot, melynek során megtalálták az eltulajdonított karórát és a szerszámok egy részét. A járőrök a férﬁt
előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.

A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság több éve
számos programmal és városszépítő akcióval segíti Szentendre fejlődését. A tavalyi évben a városlakókkal és az Önkormányzattal
együttműködésben rendezett nagy sikerű Fő téri virágosítási program idén is folytatódott a baráti társaság szervezésében. A virágosítás során május első heteiben több mint 35 ablakba került
muskátli a Fő téren.
Áprilisban a Papírgyár előtt 3 beton virágtartóba ültettek egynyári
virágokat és a gyárral szemben lévő buszvárót takarították ki. Így
méltó helyre került az pad, amit az önkormányzat helyezett ki a váróba.
A baráti társaság elnöke, Boda Anikó elmondása szerint a társaság
ezekkel a városszépítési programokkal szeretné ösztönözni Szentendre lakóit, hogy tegyenek együtt a városért, és induljon el egy
olyan szemléletváltás, mely során mindenki még jobban odaﬁgyel
a környezetére, a körülötte lévő értékekre és a város szépségére.

2015. május 18.

Bemutatjuk a Városfejlesztési bizottságot
VÁROS
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Folytatjuk a múlt heti lapszámunkban elkezdett sorozatunkat, amelyben a képviselő-testület mellett működő bizottságokat mutatjuk be.

A Városfejlesztési Bizottság elnöke Kun
Csaba, aki jelenleg a negyedik ciklusban képviselő, 2006 és 2010-ig pedig alpolgármester
volt. A bizottsági munkát illetően is nagy tapasztalattal rendelkezik, hiszen vezette már –
ellenzékben – a Pénzügyi Bizottságot, majd a
Költségvetési Bizottságot, az előző ciklusban
pedig a Városüzemeltetési Bizottságot. Az őszi
választások után módosult a bizottság neve,
mert az új városvezetés inkább a fejlesztésre
helyezi a hangsúlyt, de a bizottság feladatköre
gyakorlatilag megegyező a korábbiéval.
A testület munkáját segítő négy bizottság
közül a városfejlesztésinek a létszáma a legnagyobb. A bizottság képviselő tagjai: Zakar
ágnes, Horváth Győző és Holló István, külsős
tagjai: Szegedi István, lontai tamás és Vadkerti István.
A nagyobb létszámot elsősorban a feladatok
sokrétűsége indokolja. Bár az elnevezésében
nem szerepel, de a költségvetési bizottság feladatai is ide tartoznak. Nemcsak a közvetlen
szakterületükhöz tartozó, hanem az összes,
testületi ülésen szereplő üggyel foglalkoznak:
ez a bizottság tárgyalja meg és véleményezi

például a forgalmi váltolegrészletesebben a hazásokkal kapcsolatos
tározati javaslatokat,
A bizottságok legfontosabb
kérdések.
és ezért is fontos
feladata, hogy segítsék a képviselő– Sokszor előforminden
párt
testület munkáját. Ennek érdekében a bizottsági
dul, hogy felújíszámára, hogy
tagok előzetesen megtárgyalják, véleményezik
tanak
egy
képviseltesse
a testület elé kerülő napirendi pontok közül azokat,
rossz
utat,
magát ebben
amelyek a szakterületükhöz taroznak. A város vezetése
utána pedig a
a bizottságnagy hangsúlyt fektet arra, hogy az előterjesztések
lakók a megnöban.
kellően előkészítettek legyenek és a vitás ügyeket ne
vekedett forgaA
bizottság
a testületi üléseken, hanem a bizottságoknál
lom
miatt azt
munkáját jelentárgyalják meg, ezzel ugyanis jelentősen
kérik, hogy korláleg a közlekedési
rövidül a testületi ülések időtozzák a behajtást,
munkacsoport segíti,
tartama.
vagy a forgalom lassítása
amely minden közlekedést
érdekében fekvőrendőrt szeretérinti, forgalmi változással kapcsolatos ügyet megtárgyal és szakmailag véle- nének. Ez utóbbit a közlekedés munkacsoport
ményez a bizottság számára. Ebben a nem támogatja, helyette egyéb forgalomlasciklusban először közlekedési szakértőt is al- sító módszereket javasolnak – mondja Kun
kalmaznak, aki szakmai tudásával segíti a mun- Csaba.
kacsoport és a bizottság munkáját – neki A bizottság a csütörtöki testületi ülések előtti
köszönhetően jól előkészített anyagok segítik hétfői napokon ülésezik. Az ülések nyitottak,
ezekre az érintetteket, a szakértőket mindig
a döntéshozatalt.
A bizottság tagjai között az ügyek többségének meghívják, de szívesen látják a lakosokat is, ha
megítélésben egyetértés van, de néhány ügy kíváncsiak egy-egy ügy során elhangzó érmegosztja a tagokat – ahogyan a város lako- vekre-ellenérvekre.
N. E.
sait is. Ilyen a Turul-szobor elhelyezése, vagy

Várjuk a kerékpárosokat is
a korzón!

új kerékpártárolókat helyeztetett el az önkormányzat a Dunakorzóra.

Ahogy már április 20-i lapszámunkban megírtuk, június 1-jétől a képviselő-testület döntése alapján a Péter-Pál utca a és Lázár cár tér között autómentesebb sétálóövezet várja a korzózókat. Az autósok a
Lázár cár tér parkolóhelyen állhatnak meg járműveikkel, illetve a hamarosan elkészülő, Bolgár utcai parkolóban. A felszabaduló helyeken
több asztallal települnek ki a korzó vendéglátóhelyei, több kulturális
és gyerekprogram várja az ideérkezőket, így megélénkül majd a gyalogos- és kerékpáros forgalom is.

A most kihelyezett, tesztüzemben működő tárolókról Gyürk Dorottya
kulturális és turisztikai alpolgármestert kérdeztük.
– Magam is szenvedélyes kerékpáros vagyok, így felkaroltam a város
ezzel kapcsolatos feladatait Tavasszal nagyságrendekkel megnövekedik a kerékpárosforgalom a városban, ezért úgy gondoltuk, a Dunakorzón szükséges újabb biciklitárolókat kihelyezni a sportos
városnézőknek. A biciklisták jellemzően a közelükben szeretik tudni
járgányaikat, melyekre rálátnak a belváros frekventált pontjairól, ahol
megállnak ebédelni, fagyizni, a Dunát nézni. Számukra nem jelentene
megoldást a belváros északi vagy déli pontján kialakított nagyobb kerékpárparkoló.
Az új biciklitartók prototípusát teszteljük most a Dunakorzón. A négytagú, talajba rögzített, magas állású tárolóhoz egyszerre legalább
nyolc kerékpárt lehet kikötni, praktikusan nem a kerékhez, hanem a
vázhoz. A tárolók formájának kialakítása hosszas egyeztetés eredménye: részt vettek benne a szentendrei kerékpáros civilszervezetek, a város főépítésze, Aba Lehel és a kivitelező Városi Szolgáltató
vezetője, Mandula Gergely. Az egyszerű és praktikus forma egyéb-

ként megegyezik a Rotary Club által a városban elhelyezett kerékpártárolókkal. Szempont volt még a költséghatékonyság, illetve, hogy
a Vsz Nzrt.-től igény szerint folyamatosan tudunk utánrendelni a tárolókból. A Dunakorzóra került tárolókat a mobilgátat kivitelező Swietelsky szakembereivel is egyeztettük.
A szezonális igényeket is ﬁgyelembe vettük: májustól október-novemberig lesznek a helyükön, utána a VSZ Nzrt. raktáraiban helyezzük el ezeket, védve a korrodálódástól. A mobil tárolók fesztiválok
alkalmával is könnyedén odébb helyezhetők, nem gond a faházak kitelepítése a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva vagy a Sörfesztivál idején.
A tervek között szerepel még egy őrzött biciklitároló-park létrehozása
is. A helyszín a „Fehér Ház” épülete mögötti szabad terület lenne,
ahol a kerékpárokat nagyjából 200 Ft félnapos díj ellenében vagyonőrök vigyáznák. Az üzemeltetést a Dumtsa Korzó szervezője, Novák
Gábor végezné.
Sz. N.
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Szentendre arculata
megújul

SZEntEnDrE VároS ÖnKorMányZAtA
PályáZAtot HIrDEt
új VároSI loGó tErVEZÉSÉrE

A vizuális identitás az, amit egy város mind a
belső, mind a külső érintettek felé megmutat
magából. Az arculat, a logó, a színkészlet, a
betűtípus, a szlogen és az online megjelenés
mind egyazon gondolat szerint kell, hogy
megépüljön, mert egyidejűleg kell reﬂektálniuk az itt élők igényeire és az ide látogatók
elvárásaira. A kiíró a pályázóktól olyan logóterveket vár, melyek egyedi módon tükrözik
Szentendre különleges értékeit (természeti-,
épített környezet, kulturális örökség). A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel
(szöveges-, ikonikus- és vegyes logóval), de
kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban az (graﬁkai) ábra/embléma típusú pályaművekre kíváncsi.
Szempontok: egyszerű és könnyen felismerhető; kilép a sablonok világából, merész; színés formavilága (és tipográﬁája) ﬁgyelemmel
van a különböző megjelenési módozatokra
(nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális),
trendkövető, de időtálló.
A pályázat során kiosztható összeg 300 000
Ft. Nyertes pályázatok száma: maximum 3
db. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes

KULTÚRA
pályaművek között a rendelkezésre álló öszszeget nem egyenlő arányban osztja el.
logótervek
a. minimális használható méret: 50 mm
b. logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.
SZEntEnDrE VároS ÖnKorMányZAtA
PályáZAtot HIrDEt
új VároSI SZloGEn tErVEZÉSÉrE

A kiíró a pályázóktól olyan szlogenterveket
vár, melyek egyedi módon tükrözik Szentendre különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség). A
frappáns jelmondat segíti az arculati elemekkel történő azonosulást, világossá teszi, hogy
a szentendreiek mit gondolnak magukról, városukról. A pályázók pályázhatnak bármilyen
típusú tervvel (akár szöveges vagy vegyes logóval is), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban szövegre koncentráló
pályaművekre kíváncsi.
Szempontok: egyedi; kifejezi Szentendre
különleges értékeit; a megszokott statikus
városszlogenekkel szemben dinamikus, cselekvésre késztető; rövid és egyszerű, de akár
kétértelmű (asszociációra késztető); jól beazonosítható és megkülönböztethető; könynyen megjegyezhető; a logikára (is) és az
érzelmekre (is) hat; előnyös színben tünteti
fel a várost.
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A pályázat során kiosztható összeg 60 000 Ft.
Nyertes pályázatok száma: maximum 3 db. A
kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályaművek között a rendelkezésre álló összeget
nem egyenlő arányban osztja el.
Szlogentervek
a. szöveges tervet doc és/vagy pdf formátumban,
b. vegyes (logóval vegyített) tervet vektoros
(EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF,
PNG) is kérjük beküldeni.
A pályázati adatlapok május 18-tól letölthetőek a www.szentendreihirek.hu honlapról.

A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

A pályázóknak a pályaművet június 30.
(kedd) 10:00 óráig kell benyújtani a Szentendre Város Önkormányzatához (2000 Városház tér 3.) „városi logó”, illetve „városi
szlogen” megjelöléssel.
A műveket kiválasztó szakmai zsűri tagjai:
Vincze Ottó, Csontó Lajos, Eln Ferenc

Pályázati tájékoztatás: sajto@szentendre.hu,
06-20-429-3858, munkaidőben
További részletek a pályázatokról:
www.szevi.hu és www.szentendreihirek.hu

2015. május 18.
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Városi Gyereknap 2015

GYEREKVÁROS A DUNA-KORZÓN ÉS A FŐ TÉREN
2015. május 31. vasárnap 10.00-17.00 óráig

• Népi játékpark a Lázár cár téren
• Óriás táblajátékok a Fő téren
• Gyereksziget a DMH udvarán – játék, torna, játékbörze,
gyerekelőadás
• Ügyességi játékok a DMH előtt
• Színpadi programok a Duna-korzón:
- bábelőadások, gyerekelőadások
- tánc- és sportegyüttesek bemutatói
- Bolba Éva és a Jazzterlánc együttes koncertje

• Kézműves foglalkozások, éneklés, zenélés, kirakodóvásár
a Duna-korzón

FELHÍVÁS ÁRUSOKNAK

A szentendrei Városi Gyereknapra a következő termékkel foglalkozó
árusok jelentkezését várjuk:
- hagyományos és reform, ill. adalékanyag-mentes és bio élelmiszer, édesség, ital
- kreatív és fejlesztő játékok
- fajátékok
- népi hangszerek, népi játékok
- ipar- és képzőművészeti termékek
A rendezvény időpontja: 2015. május 31. vasárnap
Helyszín: Szentendre, Duna-korzó (Péter Pál utca és a Lázár cár tér közötti
szakasz)
Jelentkezni, érdeklődni az alábbi e-mail-címen lehet:
szabo.kata@szentendre.hu
Kérjük, a bemutatkozó anyagban az installációról fotókat mellékeljenek!
Sátorbérlésre van lehetőség, kérjük, jelezzék ezt is e-mailben!
Szervező/bővebb információ: Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt
Kft., 2000 Szentendre, Duna-korzó 11/a., tel: 06/26-312-657.

Szentendrei teátrum és nyár 2015

Július 10. 20:00, Városháza udvara
G. ragni – j. rado – G. Macdermot:
HAIr – musical
A Belvárosi Színház előadása | Rendező: Mohácsi János

Július 11. 20:00, Városháza udvara
Hindi Brooks: roMAnCE.CoM
A Rózsavölgyi Szalon előadása | Fsz.:
Molnár Piroska,
Jordán Tamás | Rendező: Dicső Dániel

Július 12. 10:00, Dunaparti Művelődési Ház udvara
DoBronKA CIrKUSZ, VIláGSZáM!
A szombathelyi Mesebolt Bábszínház
előadása

Július 12. 20:00, MűvészetMalom
udvara
VEntS D’ESt – jubileumi koncert
Miquéu és Baltazar Montanaro (FR),
Écsi Gyöngyi, Buják Andor, Pukkai Attila, Vujicsics Együttes

Július 17. 20:00, Városháza udvara
AnyáM tyúKjA I.
– a magyar irodalom kötelező versei
Az Örkény Színház előadása
Rendezte: Mácsai Pál

Július 18. 20:00, Városháza udvara
AZt MESÉlD El, PIStA!
Örkény István szavaiból összeállította
Bereményi Géza és Mácsai Pál | Elmondja: Mácsai Pál
Július 19. 10:00, DMH udvara
VICCES, KIrályKISASSZony?!?
– zenés mesejáték
A MaNNa, a Váci Dunakanyar Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház
és a Dumaszínház előadása
Július 19. 20:00, Ferenczy Múzeum
udvara
A CSEMEGEPUltoS nAPlójA
Játssza: Ötvös András | Rendező:
Göttinger Pál

Július 23. 20:00, Dunaparti Művelődési Ház udvara
Barta lajos: SZErElEM
– felolvasószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói
Rendező: Szenteczki Zita e.h.

Július 24., 25., 30., 31. augusztus 1.
20:00, Városháza udvara
Ernest thompson: ArAnytó
A Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkció bemutatója
Szereplők: Vári Éva, Benedek Miklós,
Bertalan Ágnes, Vasvári Csaba, Bábel
Vilmos/Szekeres Máté
Rendező: Gálﬃ László

Július 25-26. Duna, Duna-part,
Duna-korzó
IStEr nAPoK – DUnA-FESZtIVál
Vízi és vízparti programok, zenés
gyertyaúsztatás,
7 nemzetiség művészeti és gasztronómiai bemutatói
Július 26. 20:00, Ferenczy Múzeum
udvara
KrIPlI MArI
– Lázár Kati Jászai Mari estje
Július 31. 20:30, MűvészetMalom
A DoHány UtCAI SErIFF
A Füge és a Kaposvári Egyetem
produkciója |Rendező: Mohácsi
János
Augusztus 2. 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
janikovszky Éva: VElEM MInDIG
tÖrtÉnIK VAlAMI
Előadja: Zsurzs Kati

Augusztus 2. 20:00, Ferenczy
Múzeum udvara
Emmanuel robert-Espalieu:
A HAl nEM HAl BElE
Nézőművészeti Kft. | Játssza: Katona
László, Scherer Péter

• július 10. – augusztus 31.

Augusztus 2. 20:00,
MűvészetMalom udvara
PArno GrASZt KonCErt

Augusztus 6. 20:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
Csokonai Vitéz Mihály:
ÖZVEGy KArnyónÉ ÉS A KÉt
SZElEBUrDIAK – felolvasószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói | Rendező: Szilágyi Bálint
e.h.

Augusztus 7. 20:00, Városháza udvara
Patrick Marber: CloSEr
Az Átrium Film-Színház és a -011- Alkotócsoport előadása | Rendező:
Radnai Márk

Augusztus 8. 20:00, Ferenczy
Múzeum udvara
CAro CArUSo – olasz dalest
Domenico Menini (tenor)
és a Straviartre Phora

Augusztus 9. 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
A SZEGÉny EMBEr ÉS A róKA –
Nyáry Detti interaktív bábelőadása

Augusztus 9. 20:00, MűvészetMalom
udvara
BUDAPESt Bár KonCErt

Augusztus 13. 20:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
Petőﬁ Sándor:
A HElySÉG KAlAPáCSA
– felolvasószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói
Rendező: Markó Róbert e.h.

Augusztus 14. 20:00, Városháza
udvara
KÉKrE FEStEtt tÖrtÉnEtEK
A Szentendre Táncegyüttes
néptáncelőadása
A Szentendrei Teátrum bemutatója

Augusztus 16. 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
lACI KIrályFI –
A MárkusZínház bábelőadása

Augusztus 16. 20:00, Ferenczy Múzeum udvara
Székely Csaba: SZErEtIK A BAnánt,
ElVtárSAK?
A Játékszín és a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió előadása
Játssza: Sebestyén Aba, rendező:
Sorin Militaru

Augusztus 21. 20:00, Városháza
udvara
rejtő jenő: A SZŐKE CIKlon
A Szegedi Szabadtéri Játékok,
a Művészetek Háza
Gödöllő és a Játékszín előadása
Sz.: Őze Áron, Földes Eszter, Szerednyey Béla, Józsa Imre, Csonka András
Rendező: Szente Vajk

Augusztus 29. 20:00,
MűvészetMalom udvara
APáról FIúrA – VUjICSICS
& SÖnDÖrGŐ KonCErt

Augusztus 28-29-30.
Szentendre belvárosa
SZEntEnDrE ÉjjEl-nAPPAl nyItVA
és
MŰVÉSZEt ÉS MáMor
– III. Szentendrei Borés Gasztrofesztivál
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

jEGyVáSárláS:

Júniustól
Tourinform Szentendre, Dumtsa J. u.
22., tel.: 26/317-965, 26/317-966
Az Interticket országos hálózatában
Online: www.szentendreprogram.hu
és a www.jegy.hu oldalon
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túl az írásbeli érettségin

OKTATÁS

A nehezén már túl vannak az érettségizők: lezárultak az írásbeli
vizsgák, a szóbeli előtt lehet még egy nagy levegőt venni, és megtanulni, ami még megtanulható. Szentendrei tanárokat kérdeztünk arról, hogy milyennek látták a kérdéseket, szerintük
nehezebbek vagy könnyebbek voltak-e az előző évekhez képest.

• Szentendrey rita matematikatanár (Móricz Zsigmond Gimnázium)
szerint az idei feladatok nagyon igényesek voltak. A feladatlap szokás
szerint két részből állt: az elsőben a rövid válaszokkal a pontszámok
30%-át lehetett megszerezni. Ez a rész kifejezetten könnyű volt, a feladatok pedig jól megoldhatóak, meglepetés nem érte a diákokat. A második részben voltak a nehezebb kérdések, és ami szokatlan volt a
diákok és tanárok számára egyaránt, hogy nagyon előtérbe került a szövegértés: előfordult, hogy mintegy féloldalnyi szöveget kellett elolvasni
és értelmezni a megoldáshoz. – Úgy gondolom, hogy az idei matematikai érettségit jól megírni kihívás volt a diákok számára – mondta Szentendrey Rita.

• Szarvas rita magyartanár (Móricz Zsigmond Gimnázium) szerint alapvetően nem okoztak meglepetést az idei érettségi kérdések, az utóbbi
években hasonló típusú feladatok voltak, a nehézségi fokát tekintve átlagosnak mondható. A diákok számára viszont idén is gondot okozott,
hogy a középszintű feladatoknál a szöveg kicsit unalmas és nehezen
érthető volt, a téma nem hozta lázba a diákokat, ezért a megoldás is kicsit nyögvenyelős volt, nem is tudta mindenki időben befejezni. Az
emeltszintű érettségi feladatok viszont nagyon jók voltak, Lator László
szép, de egyáltalán nem könnyű versét a diákok nagy érzékenységgel
elemezték.

• Szakács áron történelemtanár (Ferences Gimnázium) szerint az idei
érettségi feladatsor viszonylag könnyű volt, a diákok véleménye szerint az írásbeli vizsgák közül ez volt a legkönnyebb. A feladatok nem
okoztak meglepetést, a feladattípusok is megegyeztek a korábbi években megszokottakkal. Az esszékérdések ismert témák voltak, amelyekről az órákon sok szó esett, és jól megfogalmazhatóak, jól
megoldhatóak voltak. – Ami különösen tetszett, hogy olyan kérdéseket is kaptak a diákok, amelyek gyakorlatiasak és életközeliek, s amelyek közel állnak ehhez a korosztályhoz – mondta Szakács Áron.

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

Valós idő

Valamelyik hatóság szóvivője jelentette, hogy „az ünnepségre
felügyelő szervezetek valós időben, vagyis azonnal tudnak intézkedni.” Olvasom, hogy a
ráksejteket új módon igyekeznek
megtalálni egy orvosi laboratóriumban: „A vizsgálati rendszer érzékenysége olyan nagy, hogy az
áramló folyadékban valós időben
egymillió sejt között is észleli a
megbújó, egyetlen, oda nem illő
sejtet.” Ezek szerint, gondolom,
azonnal jelez a műszer, ha fülön
csíp egy rákos sejtet. Van körmönfontabb megoldás is, a közszolgálati rádióban mondja egy
pártvezér: „A képviselőnknek
valós idejű találkozásokat kell végeznie a választóival.” Erről már
nem is tudom, mit gondoljak…
Szintén a szaknyelvi kifejezés
presztízse hozhatta létre a következő megfogalmazást: „Az emberek, amikor beszédfelismerőkkel találkoznak, igen türelmetlenek. Csak a valós idejű átírás
megfelelő számukra”, vagyis az
azonnal szeretnék látni a beszéd
írásos változatát. Ezen a megállapításon is lehet tűnődni: „A
valós idejű játék az, amikor a
gyermekek állandóan számítógépen játszanak…”
Az immár tizenegyedik éves számítógépem használati utasításában ez a kifejezés a hibaüzenetek
egyik fajtája két nyelven is: „Real
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time clock error – Valós idejű órahiba.” A számítógépekben olyan
óra van, amely akkor is követi az
idő múlását, ha maga a masina
éppen ki van kapcsolva. Ez az óra
általában a rendszer egyik áramkörén van, egy fémoxid félvezetőn, amely különféle beállításokat tárol. A föntebbi példák
szerzői nyilván hallottak valamit
harangozni (valós délidőben?)
erről és a valós idejű beágyazott
operációs rendszerekről, amelyek
a személyi számítógépek, az
okostelefonok, a digitális órák és
más egyéb szerkentyűk felépítői.
Talán ennyi a szakmai-tudományos háttérből elég is ahhoz,
hogy megértsük, miről is van szó.
A valós idejű óra és az operációs
rendszer szakmai kifejezések,
ezek (vagy azok a kifejezések,
amelyek annak tűnnek) a szakmán kívülállóknak a tudomány
hitelességét jelzik akkor is, ha
semmi közük sincs semmilyen tudományterülethez. Ezért bizonyos tekintélyt ébreszt vagy
ébreszthet az eﬀéle szóhasználat
azokban a hallgatókban, olvasókban, akik nem vagy csak felületesen ismerik a részleteket.
„Az idő az, ami nincs” – mondta a
legenda szerint Pais Dezső nyelvészprofesszor vagy fél évszázada, ha valamilyen munkájára
még nem tudott sort keríteni. Humoros szólását azonnal értette
mindenki az akkori „valós időben”.

Ballagás és Szabó Károly-díj

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola végzős diákjai megható,
szép ünnepség keretében búcsúztak iskolájuktól április 30-án.
Egy meglepetés tette emlékezetessé a búcsúzást. Ötletem alapján,
iskolánk történetében először egy olyan személyiségről elnevezett díjat
alapítottunk, aki méltó példakép lehet mindenki számára. Mivel iskolánk fő proﬁlja a vendéglátás és idegenforgalom, így olyan személyiséget választottam, aki szakmaszeretetével, innovativitásával, a közösség
iránt elkötelezett, mindenkor támogató, segítőkész magatartásával
követendő minta lehet.
A Szabó Károly-díjat 2014. december 10-én, a cukrászmester születésnapján alapította a Szabó Marcipán Múzeum Kft. és a Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola. Egy szép plakettet is terveztettünk, melynek kivitelezője Somogyi Sándor volt. Az oklevelet Kutas Laura szerkesztette.
Olyan tanulók kapják a díjat, akik a cukrászmesterség elsajátításában
kimagasló teljesítményt nyújtottak, vagy a vendéglátás-idegenforgalom területén kiemelkedő munkát végeztek, jó a tanulmányi eredményük és a közösségért sokat tettek. A díjhoz pénzjutalom is tartozik,
melyet minden évben a Szabó Marcipán Múzeum Kft. biztosít.
Az Alapító okiratot és a plakett prototípusát, mely „Karcsi bácsit” ábrázolja, az igazgatónő, Énekes Rita kapta meg a ballagás alkalmával.
Iskolánk történetében az első díjazott Vaskó Cintia 12.V osztályos tanuló, második díjazott Sárik Henrietta 12.V osztályos tanuló.
A harmadik díjazott Páliné Szappanos Zsuzsanna tanárnő a megemlékezések szervezéséért, a nemzeti értékek megismertetése, a kulturális

emlékezet átadása terén végzett kimagasló munkájáért, a Szabó Károly-díj létrehozásáért.
A díjakat átadta Zsigmond Lászlóné, a Szabó Marcipán Múzeum Kft.
ügyvezető igazgatója és Keresztes Edit üzletvezető.

Ritkán van életünkben olyan esemény, melynek alkalmával mindenki
nagyon boldog. Nagyon örült Énekes Rita igazgatónő, hiszen titokban
szerveztem, neki is meglepetés volt. A Szabó Marcipán Múzeum Kft.
képviselői már a díj ötletének is örültek, és természetesen nagyon boldogok voltak a díjazottak is.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

2015. május 18.

VÁROS

Ingyenes szemészeti

szűrővizsgálat

országos szintű szemészeti szűrővizsgálat
indult április elején,
amelynek során az ország 105 körzetében
összesen 3600, ötvenéves vagy annál idősebb személyen végeztek ingyenes szemészeti vizsgálatot, vércukortesztet és kérdőíves felmérést.
A vizsgálat célja a látásromlással élők felderítése, a cukorbetegség szemészeti szövődményeinek feltárása volt.

Szentendrén a Deli Antal, a Huba, a Festő és a Szobrász utcákban
lakók közül választottak ki 35 személyt, akiknél cukorbetegség gyanúja esetén részletesebb szemvizsgálatot is végeztek, és szükség
esetén a szakrendelőbe irányították őket. A csoport munkáját Székely Tamás helyi lakos segítette.
Az adatok feldolgozása június végén kezdődik el, amikor az összes
körzetben befejeződik a vizsgálat. A vizsgálat végeredményeként
olyan adatokhoz jutnak a kutatók, amelyek alapvető fontosságúak
a szemészeti ellátás és szűrőprogramok megfelelő tervezéséhez, a
vakság jobb megelőzéséhez.
A pályázati forrásból a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika kutatócsoportja által végzett vizsgálatot a Vakok Állami Intézete, a
Lions Klubok Magyarországi Szövetsége és a Magyar Diabetes Társaság támogatta – tudtuk meg dr. Szabó Dorottyától, a program koordinátorától.

SoS-szemüveg
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tÉnylEG roSSZUl látoK?

Napjainkban egyre többen tapasztalnak munkavégzéskor vagy azt
követően szokatlan látáspanaszokat. A panaszok általában váratlanul, rapszodikusan jelentkeznek, de előfordul a nap második felében, vagy csak az esti órákban érzékelhető tünet is. A panaszok
lehetnek: égő, szúró érzés a szemekben, fejfájás, fókuszváltási nehézségek közelről távolra nézéskor és fordítva, monitor előtti
munka nehézségei, táblagép vagy telefon kijelzőjének bizonytalan
látása.

Sokan kitartóan próbálnak szembeszállni a kellemetlen, sokszor a
munkájukat lassító vagy akár kényszerpihenőre késztető problémával. Néhányan komoly betegségeket is sejtenek a panaszok hátterében – alaptalanul. Először egy drogériában vagy benzinkúton
döbbenek rá, hogy szemüveggel jobban, tisztábban látnak. A készen kapható szemüveg gyors mentőövnek bizonyul. Sajnos a legtöbben ott követik el az első hibát, hogy megvásárolják ezt a
szemüveget. Hosszú ideig ilyen SOS-szemüveggel olvasnak, végzik
mindennapos teendőiket, amíg nem jelentkeznek újabb panaszok.
Amikor ezzekkel a szemüvegekkel nem sikerül megoldani a látáspanaszokat, következik a szemészeti vagy optometriai vizsgálat.
Szerencsére ilyenkor már jó eséllyel kaphat a bizonytalan páciens
választ a kérdéseire, megoldást a problémáira.
Amit mindenképpen fontos tudnunk!
A felgyorsult munkatempó, a szinte szünetmentes, monitor előtt
töltött munkaidő, a digitális kijelzők speciális terhelésnek teszik ki
szemünket. Mindannyian elfogadjuk, hogy pihenőt kell tartani, ha
például futás közben elfáradunk vagy begörcsöl az izmunk. Szemeink jelzésére mégsem ﬁgyelünk. A fent felsorolt panaszok pedig
vészjelzések.
Manapság már a szemüveglencsék széles skálája áll rendelkezésre,
amivel a speciális munkaterületen dolgozók látásigényeit a legergonomikusabban, a legtermészetesebben tudjuk korrigálni. Ezekkel
a lencsékkel bármilyen távolságra tisztán és jól láthat a páciens. A
lencse felületére olyan védőrétegek kerülnek, amelyek nemcsak
védik, hanem kímélik a szemet, illetve javítják a kontrasztot, ezáltal gyorsabb észlelési időt, megfelelő látáskomfortot biztosítanak.
A pontos látásvizsgálat, a megfelelő szemüvegkorrekció és egy jól
elkészített szemüveg nagy segítséget jelent a megterhelő, felelősségteljes helyzetekben is. A szemüvegviselés ma divat, design,
kényelem – és nem betegség.

Próbálja ki megszokási garanciával a multifokális
vagy munkaszemüveglencséket, amelyekhez 20 000 Ft
vagy 5000 Ft kedvezménnyel segítünk a vásárlásban.
Kérjük, hozza magával ehhez a hirdetésünket!

BÜKKÖS oPtIKA

Szentendre, janicsár u. 7. (a rendelőintézettel szemben)
Telefon: 301-230, 30/599-0237

Az egészséges időskor titka

Előadássorozat a V8 Uszoda és Szabadidőközpont kis konferenciatermében
Május 18. hétfő, 17:00 lássunk tisztán! – Kemenyeczki Edit
Június 1. hétfő, 17:00 Kortalan természetjárás – Beck László

14

KULTÚRA

Pünkösd a Skanzenben

XXIX. évfolyam, 9. szám

új szolgáltatás a PMK-ban
KÉrDÉSE VAn? SEGÍtÜnK!

Kérdése van a számítógéppel vagy saját laptopjával kapcsolatban?
Gyors választ keres egy számítógépes problémára? Elakadt, nem
tudja hogyan léphetne tovább? Kérdéseire személyre szabott választ kaphat a Pest Megyei Könyvtár informatikusától internettermünkben (Vajda-terem) személyenként 20 percben, minden kedden
és csütörtökön 15-től 16 óráig.
Jelentkezés, bővebb információ: Héjja Balázs, (26) 310-222,
info@pmk.hu, vagy személyesen a könyvtár kölcsönzőpultjánál. Regisztráció szükséges!

Matyó hímzőasszonyok, tápéi gyékényszövők, solymászok, mezőtúri fazekasok, hagyományőrző dunai halászok, kalocsai pingálók –
csak néhány azok közül a közösségek közül, amelyekkel a szentendrei Skanzen pünkösdi rendezvényén találkozhatunk. Az immár
ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Pünkösdi Örökség Fesztivál lehetőséget teremt arra, hogy egyszerre megismerhessük a
magyar nemzeti jegyzéken szereplő szellemi örökségeket. Megtudhatjuk, hogy zajlik a mohai tikverőzés, miként díszítik pünkösdkor a templomot Mendén, hogyan varrják a leheletfinom cérnából
készülő halasi csipkecsodákat. Emellett kóstolhatunk szatmári szilvalekvárt vagy borsodnádasdi molnárkalácsot is.
Mint minden évben, most is készülnek a szervezők meglepetésvendéggel az UNESCO reprezentatív listájáról: idén a macedóniai
dobos-táncos csoport mutatja be a fergeteges Kopachkata táncot.
A pünkösdi fesztivált az elmaradhatatlan pünkösdi királyválasztáson és királynéjáráson, kézműves bemutatókon, színes kirakodóvásáron, népzene- és néptáncforgatagon kívül az idén Sebestyén
Márta ünnepi koncertje is színesíti.
Szabadtéri néprajzi Múzeum, Szentendre – május 24-25.
Részletes program: http://skanzen.hu/hu/latogatas/programok/
punkosdi-orokseg-fesztival

A Cantus énekkar (norVÉGIA) szabadtéri koncertje a Fő téren
vezényel: Anders Torberntsson
Május 31. (vasárnap) 12:30 óra
Szentendre – Fő tér

Gyere ki a KÖnyVtérre!
GyErEKnAP A PESt MEGyEI KÖnyVtárBAn

Május 29-én, pénteken 15-től 18 óráig várja a gyermekkönyvtár
(Pátriárka u. 7.) a kikapcsolódni vágyókat a könyvtárból átalakult
könyvtérre, ahol lesz:
• könyvcserélde: hozz magaddal 5 könyvet, és választhatsz helyette
5 másikat!
• társasjáték: Dobble, Dixit, Lélekpillangó
• kézműveskedés: gumikarkötő készítés, kavicsfestés
• babzsákfotel az olvasáshoz
• mesehallgatás: Papírszínház 16:30-tól 17 óráig
• szörpi és pattogatott kukorica
Szeretettel várunk mindenkit!
www.pmk.hu, www.facebook.com/pmkszentendre

A szeniorképzés záróelőadása

A Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei Önkormányzat közös
szeniorképző programjának idei szemeszterében az utolsó előadás
május 20-án, szerdán, 15 órától lesz. Dr. Jászberényi József, a képzési program vezetője tart előadást Szerelem és szexualitás időskorban címmel.

Vasútmodell-kiállítás a V8-ban

Most először lesz látható a TnT Vasútmodell Klub új,
amerikai modulrendszere. Az N méretbe épített
hosszú terepasztalon ott lesznek a jellegzetes amerikai vonatok. A német tematikájú H0-ás terepasztal-modulrendszeren több mint 20 méteren át
kígyóznak a személy- és tehervonatok. A városi közlekedést kedvelőknek ajánljuk a villamos terepasztalunkat. A legkisebbeket favonatos játszóház várja,
de lesz a gyerekek által irányítható terepasztal is.
A kiállítás alatt lehetőség van autó-, vasútmodellek
és kiegészítők vásárlására és eladására. Tanácsadással is várjuk az érdeklődőket.

Helyszín: V-8 Uszoda és Szabadidőközpont, Kálvária út 16/C.
nyitva: június 5-től 7-ig (péntektől-vasárnapig) minden nap 10.00–18.00

Belépő: 600 Ft, gyermekeknek: 400 Ft. Pénteken a csoportosan érkező, előre bejelentkező
óvodásoknak és kisiskolásoknak 300 Ft/fő (a kísérő pedagógusok részére térítésmentes).
Bejelentkezés és további információ: 06-70/381-5406, vozovi.gyula@gmail.com

Bútorszövetek most
nagykereskedelmi
áron

2015. május 18.

Szenvedély és ráció
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PErlrott CSABA VIlMoS (1880-1950) ÉlEtMŰ-KIállÍtáS

A 2014 tavaszán a MűvészetMalomban megnyílt, kiemelkedően sikeres
Czóbel, egy francia magyar című kiállítás egy sorozat első állomása volt.
A hosszú távú kiállítási program kialakításakor kiemelkedően fontosnak tartotta a múzeum, hogy a 20. század legkiválóbb magyar művészei közül olyanok életművét mutassa be, akiknek alkotó évei, vagy azok
egy része Szentendréhez köthető.
Idén júniustól Perlrott Csaba Vilmos életművének bemutatása a nagy
feladat. A kettős évforduló (születésének 135., halálának 60. évfordulója) különösen indokolttá teszi a megemlékezést. A Ferenczy Múzeum
kiemelkedően gazdag gyűjteménye mellett számos országos és vidéki
múzeum anyaga, illetve a magángyűjtőktől kölcsönzött műtárgy-együttes bemutatása revelációként hathat egy olyan művész vonatkozásában, aki Nagybányától Párizsig, Kecskeméttől Szentendréig mindenhol a
20. századi művészet nemzetközi élvonalában jelent meg, mesterei és
példaképei között pedig Matisse, Picasso, Koszta József vagy Ferenczy
Károly neveit említhetjük. Életmű-kiállítást nem rendeztek még Perlrott
Csaba Vilmos műveiből, teljességre törekvő monográﬁa nem jelent meg
róla. Ennek a régóta várt és szükséges, jelentős tárlatnak a megrendezését a szentendrei Ferenczy Múzeum kötelességének tekinti.

Perlrott Csaba Vilmos a 20. századi magyar festészet egyik legjelentősebb művésze. Szinte
minden életrajzi összefoglalója ezzel a megállapítással kezdődik, és kivétel nélkül utalnak
ezek a szövegek arra az újító szerepre, ami jellemző volt Perlrottra. „Sem rajongó magyarázói, sem megbűvölt követői nem akadtak, s ma
mégis ábrázoló modern festészetünk egyik úttörője” – írta Perlrott Csaba Vilmosról 1947-ben
Kassák Lajos Vallomás tizenöt művészről című
könyvében.
Életművének jelentős része a magyar múzeumokban található – különösen fontos azok bemutatása, amelyek vidéki gyűjteményekben lelhetők fel. Sok fontos mű lett magángyűjtemények része, s ezek közül jó
néhány a műkereskedelem szabályai szerint időről időre más tulajdonoshoz kerül, így nem egyszerű feladat nyomon követésük. Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a festő angol származású második felesége
az utolsó években született műveket magával vitte Londonba. Innen
egy részük Izraelbe került, az özvegy meghalt, s a képeknek részben
nyomuk veszett. Tudunk Németországban, Franciaországban és az
Egyesült Államokban fellelhető képekről is.
Az életmű legjelentősebb műveiből válogatott tárlathoz tanulmányokkal és a bemutatott művek leírásával katalógus is készül.

Helyszín: Ferenczy Múzeum, MűvészetMalom
Időpont: június 5. – szeptember 6.
A kiállítás kurátorai: dr. Basics Beatrix, dr. Boros Judit, Jurecskó László,
Sümegi György

EfZámbó-kiállítás Pekingben
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Ef Zámbó István festőművész kiállítása nyílt Pekingben, május 16-án. A kiállítás
közös a Kínai Központi Akadémia elnökhelyettesével,
mindketten 20-20 művet állítanak ki.
A kiállítás Peking központi
helyén, a Galaxy Soho elnevezésű modern épületkomplexumban látható, a
Magyar Intézetben.

Aknay-kiállítás Eszéken

Aknay János Kossuth-díjas festőművész „Festmények a Horváth & Lukács gyűjteményből” című kiállítása
nyílt meg május 18-án a Szlavón Múzeum régészeti részleg épületében,
Eszéken (Trg Sv. Trojstva 2.).
A kiállítás július 15-ig megtekinthető
a Szlavón Múzeumban.
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Kiállítás
FErEnCZy MúZEUM

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–18.00
KoZáK GáBor MŰGyŰjtEMÉnyE
Megtekinthető május 24-ig
június 5.
PErlrott-CSABA VIlMoS (18801955) ÉlEtMŰ-KIállÍtáS
kurátor: Jurecskó László, Boros
Judit, Sümegi György, Basics Beatrix
Megtekinthető szeptember 4-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
EGy tAnÍtVány
A SZŐnyI FEStŐISKoláBól
Benkő Erzsébet (1911 – 2000)
Megtekinthető június 14-ig

VIZES NYOLCAS
SZABADIDŐKÖZPONT
Kálvária út 16/C
KÖtŐDÉS A VároSHoZ
Molnár Bertalan festőművész
kiállítása. Megtekinthető június 30-ig

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
Május 29. péntek, 20:00
EGyED láSZló CErUZArAjZoK
Megynitja Dombrovszky Ninette
művészettörténész
Megtekinthető június 23-ig

Előadás

SZENTENDREI KOLPING
CSALÁD EGYESÜLET
KOLPING AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca)
június 6. szombat 16.00
A tErEMtÉS SZABADSáGA
Páljános Ervin szobrászművész előadása

PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz
Május 22. péntek 18.00
AZ EtrUSZKoK ErEDEtE
A HAGyoMányBAn
Kiss Mao-Tun István előadása

SZENTENDREI PROGRAMOK
Május 29. péntek 18.00
A KAUKáZUSBAn jártAM
Böröczky Csongor vetítettképes előadása
június 5. péntek 18.00
A Grál tItKA
Varga Tibor előadása

június 12. péntek 18.00
SÍPPAl-DoBBAl
Birinyi József hangszerbemutató
előadása
június 19. péntek 18.00
A CSIllAGáSZAt tÖrtÉnEtE
Varga László előadás

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Május 28. csütörtök 18.00
BIZánC, KonStAntInáPoly,
ISZtAMBUl ÉS A tÖrÖKÖK
Dr. Sipos József előadása
június 11. csütörtök 18.00
IntEGrált VÉDElMI rEnDSZEr:
Ho-rE-KA
Nyári László előadása

Gyerekeknek

DUNA-KORZÓ/POSTÁS STRAND
Május 31. vasárnap 10.00–18.00
VároSI GyErMEKnAP
Részletes program a 11. oldalon

Mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos ﬁlmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

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)

május 19. kedd
18.00 LAVINA (118’) (12) (A vetítést
követően beszélgetés a ﬁlmről)
20.00 MARIE TÖRTÉNETE (95’)(16)

május 20. szerda
18.00 KUKORICASZIGET (100’) (12)
19.40 TEMPLOM A DOMBON (112’)
(16) (A vetítést követően beszélgetés a ﬁlmről)

május 21. csütörtök
17.15 VIOLETTE(139’)(16E)
19.40 MÁRIA FÖLDJÉN (116’)(12) (A

vetítést követően beszélgetés a
ﬁlmről)

május 22. péntek
17.00 NICOLAS AZ ISKOLÁBAN
(91’)(kn)
18.30 MAGYARORSZÁGI NÉPTÁNCOK III. (80’) - NÉPZENEI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 CSÁBÍTUNK ÉS VÉDÜNK
(90’)(12E)

május 23. szombat
16.00 A NYÁR KIRÁLYAI (96’) (12)
(LÁMPÁS SOROZAT-DunaP’Art Filmklub)
17.45 ADALINE VARÁZSLATOS ÉLETE
(110’)(2D)
19.45 A KIRÁLYNŐÉRT ÉS A HAZÁÉRT (115’)

május 24. vasárnap - Pünkösd
15.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 3.-JÁTSZÓTÁRSAK (70’) (kn)
16.15 ANNIE (118’) (6) (2D)
18.15 HÖLGY ARANYBAN
(109’)(12E)(2D) fsz.: Helen Mirren
20.15 TOSZKÁNAI ESKÜVŐ
(104’)(16)
május 25. hétfő - Pünkösd
16.00 HAMUPIPŐKE (112’)(6)(2D)
18.00 HÖLGY ARANYBAN
(109’)(12E) (2D) fsz: Helen Mirren
20.05 wHIPLASH (107’)(16)(2D)

május 26. kedd
17.00 MŰGYŰJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
(Török Katalin beszélgetéssorozata)
Vendég: Bélai György,
az Artchívum alapítója
18.30 NAGY SZEMEK (105’)(12)(2D)
- LÉLEKMOZI SOROZAT – (DunaP’Art
Filmklub)
20.15 ÉDEN (131’ )(16) (2D)

május 27. szerda
17.00 UTAM AZ ISKOLÁBA (77’)
(6)(2D)
18.30 FISCHER IVÁN (75’)(kn)(2D)
20.00 A KIRÁLYNŐÉRT ÉS A HAZÁÉRT (115’)(12)(2D)

május 28. csütörtök
17.30 A SZERELEM ÜSTÖKÖSE
(91’)(12)
19.05 ANNA KARENINA
(130’)(12)(2D) - NYISD KI A SZEMED!
SOROZAT - (DunaP’Art Filmklub)

május 29. péntek
17.00 ARGO 2. (95’)(16)(2D)
18.30 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK
(97’)(12)(2D)
20.15 HOLNAPOLISZ (123’)(12)(2D)
fsz.: George Clooney

május 30. szombat
16.00 CSOCSO-SZTORI (106’)(6)(2D)
18.00 HOLNAPOLISZ (123’)(12)(2D)
fsz.: George Clooney
20.15 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK
(97’)(12)(2D)

XXIX. évfolyam, 9. szám
május 31. vasárnap
15.00 SAM KISMADÁR NAGY KALANDJA (90’)(6)(2D)
16.30 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT
2. (105’)(6)(2D)
18.15 MANCS (92’)(6)(2D)

19.50 HOLNAPOLISZ (123’)(12)(2D)
fsz.: George Clooney

június 1. hétfő
18.00 VIOLETTE (139’)(16E) - fsz.:
Emmanuelle Devos
20.20 A KIRÁLYNŐÉRT ÉS A HAZÁÉRT (115’)(12)(2D)

június 2. kedd
17.00 UTAM AZ ISKOLÁBA
(77’)(6)(2D)
18.30 GEMMA BOVERY (99’)(16)
20.15 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK
(97’)(12)(2D)

június 3. szerda
18.00 A FÖLD SÓJA (110’)(12)(2D) wim wenders és Juliano Ribeiro
Salgadó ﬁlmje
20.00 A SZERELEM ÜSTÖKÖSE
(91’)(12) - romantikus ﬁlm

június 4. csütörtök
18.30 HÖLGY ARANYBAN
(109’)(12E)(2D) fsz.: Helen Mirren
20.20 DANNY COLLINS - EGY SZÍV
DALA (106’)(12E) (2D) - szívmelengető történet, jó zenékkel,
főszereplő: Al Pacino

június 5. péntek
16.45 BOGYÓ ÉS BABÓCA 3.
– JÁTSZÓTÁRSAK (70’)(kn)
18.00 DANNY COLLINS-EGY SZÍV
DALA (106’)(12E) (2D) fsz.: Al Pacino
20.00 ÉDEN (131’)(16)

június 6. szombat
16.30 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12)
18.15 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK
(97’)(12)(2D)
20.00 DANNY COLLINS - EGY SZÍV
DALA (106’)(12E)(2D) fsz.: Al Pacino

június 7. vasárnap
16.00 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12)
17.45 ADALINE VARÁZSLATOS ÉLETE
(110’)(12)(2D)
19.45 DANNY COLLINS - EGY SZÍV
DALA (106’)(12E)(2D)
szívmelengető történet, jó zenékkel,
főszereplő: Al Pacino
A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu

2015. május 18.
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Az árVáCSKA állatmenhely örökbe fogadott kutyái, valamikor az állatmenhely lakói, ma mind boldog életet élnek az új családnál. A gazdik írják.

Brenda

Az első nap azt hittük, hogy hangja sincs, olyan csendes volt. De aztán! Ha idegen jár az utcában, azonnal
jelez, megugatja. Tavaly egy éjszakára bejött hozzánk egy kölyök macska, akivel Brenda megosztotta
a vacsoráját és a házát is, együtt aludtak. Szintén tavaly történt, hogy egy rigó fészket rakott a kertben
és kiesett egy kicsi. Brendus addig nem hagyott
békén, amíg a fészekbe vissza nem tettük a kismadarat. Nagyon bújós, szereti, ha simogatják. Amikor
hazaérek, szalad elém a kapuhoz, boldogan üdvözöl.
Nagyon szeretem őt! Köszönöm, hogy 2011-ben
gondoskodtak róla!

Futrinka

Jól van, sok örömet szerez szüleimnek, és nekünk is,
amikor hétvégenként hazautazunk barátnőmmel
Veszprémbe. Nagyon kezes, még mindig az az emberimádó kutyus, akit elhoztunk, noha pár kiló felszaladt rá, és makacsul ott is maradt. Annak ellenére,
hogy felnőtt korában hoztuk el, rendkívül okos, és
nagyon tanulékony. Póráz nélkül is ügyesen sétál, ezt
is hamar elsajátította. Hálásak vagyunk, hogy egy
ilyen főnyeremény kutyus került a családunkba!

obi

Most Matyó névre hallgat. Van két macskánk, velük
jól megvan, bár szeretné mindig kergetni őket. Vannak tyúkjaink, pulykáik, őket sem bántja, de azért kerítésen keresztül szereti ijesztgetni őket. Van a
kertben egy kis tó. Ősszel, amikor kezd befagyni, feltöri a jeget. Télen a jégen mászkál, amúgy sokat fürdik benne. Nagyon szeretjük Matyót, vidámságot
hoz az életünkbe. Élénk, játékos kedvű kutya.
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nyári táborok Szentendrén 2015
TÁBOR

Hol tölthetik el hasznosan, jókedvűen a szentendrei és környékbeli gyerekek a vakációt?
Összeállításunkban szülőknek-gyerekeknek adunk tippeket a nyári szünet idejére.

Broadway Musical Stúdió tábor

Ha vonz a musicalek világa, szeretsz
énekelni, táncolni és szívesen tanulnál
színészetet proﬁ tanároktól, itt a helyed!
Amit nálunk tanulhatsz: színészmesterség,
színpadi mozgás, musical tánc, koreográﬁák, hangképzés és még sok minden más!
Időpont: július 27-től 31-ig, 8.00-17.00
Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház,
Barlang (Dunakorzó 11/A.)
Tábor díja: 20 000 Ft
Regisztráció és információ:
broadwaymusicalstudio@gmail.com,
06-20-364-8382
Nyílt nap: június 2. kedd 16.00, a DMH
Barlangban. Gyere és ismerkedj meg ﬁatal,
kreatív tanárainkkal, és vegyél részt egy
ingyenes bemutató órán!

Mozgás és kézműves tábor
kisiskolásoknak (7–9 év)

08.00-12.00: balett-tánc-gimnasztika
12.00-13.00: ebéd
13.00-16.00: kézműves foglalkozás, majd
uzsonna
Részvételi díj: 21 500 Ft (ﬁzetési határidő:
május 31.)
gyerekcsoportnak: (10-14 év)
12.30-17.00: balett – jazztánc – saját koreográﬁa készítése; euro-gym – streching
(gimnasztika, erőnlétfejlesztés); helyzetgyakorlatok – személyiségfejlesztés; beszélgetés az egészséges táplálkozásról és
életmódról
Részvételi díj: 16 000 Ft (ﬁzetési határidő:
május 31.)
Választható időpontok: június 29.–július 3.
(5 nap); július 27.–július 31. (5 nap)
Jelentkezés és felvilágosítás: Pintér Andrea,
06-30/399-4465, www.euro-gym.hu vagy
www.facebook/euro-gym hungary

Művészeti tábor

„Egy hét a művészetek világában! című
egyhetes táborunk célja, hogy a gyerekek
egész ﬁatalon megismerkedhessenek
a kultúra, a művészetek világával. Alpár
Balázs zeneszerző segítségével hangokból,
zörejekből zenét varázsolunk. Dobos Emőke
graﬁkusművész, látványtervező vezetésével
bábok, különleges technikájú rajzok készülnek. Tamás Iván animációs ﬁlmrendezővel
rövid animációs ﬁlmet hoznak létre a
gyerekek. Szántói Lilla fotóművésszel
mindenkiről készül egy-egy portréfotó,
hogy világos legyen, mire kell ﬁgyelni egy
fotó készítésekor. Tarr Ferenc színházpeda-

gógus, rendező vezetésével öt napon
átívelő színházi játékban, „próbafolyamatban” is részt vehetnek a gyerekek.
A végeredmény egy árnyékszínházi
bemutatót is tartalmazó gálaműsor lesz,
ahol bemutatjuk a hét során készült legjobb
alkotásokat, jeleneteket. A gálaműsor
házigazdája Lukácsházi Győző, a BonBon
Matiné alapítója, a Szegedi Szimfonikus
Zenekar igazgatója lesz.
Korosztály: alsó tagozatos gyerekek,
befejezett óvodai nagycsoport
Időpont: július 6-10., naponta 8.00–16.00.
Játék, gyermekmegőrzés 17 óráig kérhető
Helyszín: Barcsay Jenő Általános Iskola
(Kálvária út 18.)
Részvételi díj: 22 000 Ft (háromszori
étkezés, foglalkozások, anyagköltség),
testvéreknek 10% kedvezmény
Jelentkezés Morvai Zsuzsa szervezőnél június 7-ig: morvaizsuzsa@bobonmatine.hu;
06-30-237-9942, www.bonbonmatine.hu

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, miközben a nyomat, a lazúrozás, spriccelés,
folyatás, kaparás, batikolás varázslatos
világát kipróbálhatod
A turnusok minden nap 8-16 óra között az
alábbi időpontokban indulnak:
5 éves kortól: június 15-19., június 22-26.,
június 29.-július 3., augusztus 10-14.,
14 éves kortól: augusztus 15-19.
Helyszín: családi környezetben, a Bükköspataknál, 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

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, szeretnének biztonságos környezetben és
feltételek között megismerkedni a vízi élet,
a kajakozás-kenuzás, a kerékpározás, a
túrázás alapjaival. Romantikus környezetben 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 úszó- és sporttábor
Norbi bácsival és csapatával

Úszásoktatás, falmászás, kirándulás a környéken, kézműves foglalkozások, sportfoglalkozások a szabadban és a tornateremben, bowling, játszóház, lovaglás,
íjászat, asztalitenisz. Jó idő esetén pénteki
táborzárás evezéssel. Napi 3 x étkezés.
Időpont: június 15-19.; június 22-26.; június 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 06-30-8726248, 06-30-560-4566,
mihaly.norbert@elevenekse.hu

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.
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országos szentendrei sakksiker!

A 2007-es születésű Zakar
ádám lett a legjobb a Korcsoportos rapid Magyar Sakk Bajnokságon az U-8-as mezőnyben. Az első osztályos szentendrei ﬁú nyakába május 2-án
akasztották az aranyérmet
a hajdúböszörményi verseny
szervezői, akik szó szerint megizzasztották a sakkpalántákat:
9 (!) fordulót kellett ugyanis
teljesíteniük, körönként maximum 40 perces versenyidővel.

„Sikk a sakk”

A kétnapos viadalon „feketén-fehéren” kiderült, hogy mind a mai
napig népszerű a sakk idehaza.
Lelátók ugyan nem voltak, de így
is több száz szülő, szimpatizáns
zsúfolódott össze a hajdúsági mezőváros tornacsarnokában, hogy
az összesen 12 korcsoport legjobbjaiért szurkolhasson. A focipályák hangzavarával ellentétben

SPORT/TÁBOR

itt néma csendben zajlott a küzdelem, de nem érzelmek nélkül!
A vesztes csemeték általában sírtak, a győztek lurkók pedig diadalittasan
tájékoztatták
a
szüleiket a matt után.

„Mattra játszik”

Nos, a Hüsi SC-ben játszó Zakar
Ádámnak a leggyakoribb szava a
„nyertem” volt. Egymás után hétszer mondta a zsűrinek, hogy győzött, azaz, mattolta az ellenfél
királyát. A rend kedvéért a végén
még egy döntetlen és egy vereség
bejött, de ez már nem számított:
a dobogó legmagasabb fokára az
augusztusban 8 éves szentendrei
ﬁatalember állhatott. Zakar Ádám
egyébként már 2014-ben is megismerhette a siker ízét. Tavaly a
többi között az Országos Óvodás
Sakkbajnokságot, a budapesti Lauder Sakkfesztivált és a Sakksarok
Grand-Prix versenysorozatot is
megnyerte.

nyári táborok a Skanzenben

Nép-zene-motívum-mese-kincses táborok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, június és júliusban. További információ: tabor@sznm.hu,
www.skanzen.hu.

19

„tusi-tanítvány”

Ádám sikerében elévülhetetlen
érdemei vannak Tusák Józsefnek,
aki kezdettől fogva az edzője a
magyar bajnoknak. A szentendrei
sakkozó mestere az országos viadal után azt mondta: tanítványa
sikerének kulcsa, hogy nem csak
nézi, de látja is a mezőket a sakktáblán. „Nagyon ritka tulajdonság
az övé: a sakklátás. Vagyis képes
ilyen ﬁatalon előre gondolkozni
akár 3-4 lépést is” – érzékeltette
Ádám erényeit Tusák József, azaz
„Tusi bácsi”, aki majd négy évtizede oktatja páratlan eredményességgel
a
szentendrei
ﬁatalokat a sakk fortélyaira.

„Európa-bajnokság előtt”

Ami a jövőt illeti, a hazai versenyek után Tusák Józsefék szeretnének nemzetközi vizekre evezni.
Az U8-as magyar bajnoki cím
ugyanis jó eséllyel kecsegtet például a soron következő, 2015-ös
Rapid Európa Bajnokságon is,

jótékonysági futás

amit július végén rendeznek
Szerbiában. A biztató eredmények ugyanakkor csak az érem
egyik oldalát jelentik, a másikban
a megnövekedett edzés- és
versenykiadások vannak. Ezért
a szentendrei tehetség a zakaradam@gmail.com címen keresi
pólójára a helyi támogatók emblémáit, azaz szponzorálási szándékát.

Május 31-én ismét jótékonysági céllal rendeznek futóversenyt a Dunakorzón. A „nevezési díjak”-at, azaz a tartós élelmiszercsomagokat a
Karitasznak ajánlják fel.
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Kézilabda
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SZEntEnDrEI KC – VáCI KSE 34-30 (17-17), nBI/B

Utolsó hazai mérkőzésünket játszottuk a már bajnok Váci KSE csapatával, meglepően nagy számú – mintegy 400 – szurkoló biztatása mellett. A mérkőzés nagy rangadónak számított, hisz az első és a második
helyezett csapat csapott össze.
Az első félidőben fej-fej mellett haladtunk, sok gól esett mindkét csapat részéről. A második játékrészt jól kezdtük, és a 10. percben már öt
góllal is vezettünk, amit magabiztosan meg tudtunk tartani a meccs
végéig, így megnyerve a rangos találkozót.
Kapusteljesítményünk végre magas szintű volt, támadásban helyzeteinket jól használtuk ki, gólerős volt a támadójátékunk, lerohanásaink
száma megfelelő volt, illetve ezeket pontosan fejeztük be. A vissza-

rendeződésekkel akadtak gondok, illetve a védekezésünk sem volt
olyan meghatározó. A második félidő elejére találtuk meg azt a védekezési rendszert, ami azután már működőképes volt. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!
Korai az éves értékelés, miután május 16-án Vecsésen játsszuk utolsó
bajnoki mérkőzésüket, de történelmi sikert aratott a csapat. Úgy gondolom, hogy önerőből, szponzori, önkormányzati támogatás nélkül
ezüstérmet elérni egy magas színvonalú bajnokságban dicséretes.
Gratulálok a csapat minden játékosának, edzőinek, a szurkolóinknak
pedig köszönjük az egész évi biztatást.

FOTÓK: TOKODI GÁBOR

Játékoskeret: VÁCZI DÁNIEL, Damir Oszvald, Kerekes Lőrinc, Gulás
Máté (4), NAGY BENCE (8), BENDÓ CSABA (2), Doros Ákos, Szaka
László, Szerencsés Szilveszter, DUZSI DÁVID (4), Kovács Márton, Perényi Zoltán (2), JÓZSA MÁTÉ (5), Tatai Olivér, SUTKA NORBERT (8), Völker Bálint (1)
Hajdu Gábor

labdarúgás
MájUS 3.,
KŐZúZó UtCAI PályA

Szentendre VSE – Tahitótfalu SE
8-0 (3-0),
megyei III. o., nyugati csoport
G.: Lukács Gábor (3), Szalai Áron
(3), Dalkó Soma, Krasznai Vilmos.

A nyugati csoport első és utolsó
helyezettjének összecsapásán a
papírforma
egyértelműen
szentendrei győzelmet ígért,
csak a gólkülönbséget illetően
tértek el a vélemények, hisz a
tavaszi idényre megerősödött
Tahitótfalu utóbbi mérkőzésein
több ellenfelének megkeserítette a szájízét: megszerezték
első győzelmüket Csobánkán, a
többi meccseiken pedig ellenfeleiknek meg kellett küzdeniük a
győzelemért. Ezért volt szép
számú néző a pálya körül anyák
napján, ezen a borongós délutánon. Végül a SzVSE szép
„csokor” góllal kedveskedett a
nézőknek. Elég sokáig kellett
várni az első gólra, előtte több
helyzet is adódott a szentendreiek előtt, de a vendégek kapusa
bravúrok
sorozatát
mutatta be, ezzel csapata és a
mezőny legjobbja címet is kiérdemelte, a kapott nyolc gól ellenére. Hozzátesszük: mind a
nyolc találat védhetetlennek
tűnt.
A 33. percben tört meg a jég,
majd állandósuló hazai fölény
jegyében szögletek és szabadrúgások egymás után ívelődtek
a kapu előterébe, és előbb Szalai Áron bombafejese, majd
Dalkó Soma jó csel utáni okos
gurítása ellen nem volt ellenszere a tótfalui védelemnek.
A második játékrészben óriási
mezőnyfölénybe került a cserékkel is frissített SzVSE, sorra
húzták meg a jobb és baloldalon
a széleket, jól indították labdajáratás után a sokat futó irányító középpályásokat, és
tetszés szerint érték el góljaikat
a láthatóan fáradó vendégcsapat ellen.
Dombay Zsolt, a SzVSE vezetőedzője elégedetten nyilatkozott:
Csapatom továbbra is jó formában veszi az akadályokat. Haladunk a célunk felé… Elégedett
vagyok a teljesítményükkel.
A nyugati csoport bajnoki címe
továbbra is kérdéses: jelenleg a
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Törökbálint TC II. ugrott az élre
53 ponttal, de egy meccsel többet játszott, gólkülönbsége 82 24. Szentendre a második,
gólkülönbsége imponáló: 10420. A harmadosztályú bajnokságok legizgalmasabb hajrájára
számíthatunk itt. A Törökbálint
II-nek már nincs veszélyes hátralévő ellenfele, Szentendre
pedig két kemény idegenbeli
meccsre utazik az Érd II-höz és
Dunabogdányba.
MájUS 4.,
KŐZúZó UtCAI PályA

Szentendre VSE – PILE SC ( Pilisszentkereszt ) 5-0 (1-0), megyei öregﬁúk, nyugati csoport
G. : Vaczó Tamás (3), Stoltz András, Váradi Gábor.

Az első húsz percben a Szentendre irányította a játékot, védelme és középpályásai hol a
jobb, hol a bal szélre indítottak,
de nem sikerült gólt szerezniük.
Kikerült néhány percre a szorításból a PILE, és szöglettel, szabadrúgással veszélyeztettek, de
az ő lövéseik is célt tévesztettek. Sok volt az eladott labda
mindkét oldalon, a hazaiakon
látszott, hogy türelmetlenkednek. Végül a félidő utolsó perce
meghozta a hazaiak vezetését.
A PILE játékosai kapus elleni
szabálytalanságot vitattak –
hiába.
A második félidő elején egy
jobboldali Jelfy lövés akadt a
vendég oldalhálóba, majd változatos mezőnyjáték után a
Szentendre cseréket hajtott
végre, és a friss játékosok lendületbe hozták a csapatot: a 61.
percben Váradi szerzett labdát,
Vaczóhoz gurított, ő kiugratta
Stoltzot, aki a kapus mellett a
hosszú alsóba pörgetett (2-0).
Tíz percen belül még két gólt
lőtt a SzVSE: A 73. percben alakult ki a végeredmény: Váradi
Gábor a kapu jobboldalába
bombázott.
Szentendre ezzel a győzelemmel az élre ugrott (42 pont, +37
gólkülönbség), de bajnoki reményei csak akkor válhatnak
valósággá, ha a Pilisvörösvár (41
pont + 70! gólkülönbség) kettőt
elveszít a hátra lévő és az elmaradt meccseiből. Nagy hajrá
várható – mindhárom csapat
tetszetős, jó futballt játszik, bármelyikük nyer, jó helyen lesz a
bajnoki cím.
Gerlai P.

2015. május 18.

Pünkösdi terepfutóversenytrió
UltrA-trAIl® - City-trail™ - Kids-trail®

Egy verseny, ami három, 111 kilométer,
4000 méter szintkülönbség, 0 eldobott
pohár. Május 23-án rajtol Szentendréről a
Salomon Ultra-trail® Hungary terepfutó
verseny, három különböző kategóriában,
minden korosztálynak.

14. Kinizsi futás

SPORT

A Salomon Ultra-trail® Hungary, 111 és 52 kilométeres távon indul, az útvonal Szentendre
– Dobogókő– Pilisszentlélek – Pilismarót – Pilisszentlászló – Visegrád – Szentendre. A 111
km-t lefutók május 23-án, éjfélkor indulnak a
távra, az 52 kilométeres táv rajtja május 24én, 8 órakor lesz. A két távon 18 ország 450
futója indul a Lázár Cár téri versenyközpontból. Mindkét táv a Bükkös-patak partján
hagyja el a várost. Kérjük az ott lakókat, hogy
álljanak ki a házuk elé és buzdítsák a futókat!

A Salomon Szentendre City-trail™ városfelfedező, érintőpontos versenyt Szentendre szívében rendezik, a macskaköves utcákon
keresztül, a Templomdombon, Dunakorzón át.
rajt május 23-án, 9 órakor a Lázár Cár térről.
Az Ultra-Trail és a City-Trail rajtidejében pár
perc forgalomirányításra kell számítani, a verseny útvonala: Lázár Cár tér – Fő tér – Kanonok utca – Bükkös-part.
Az ifjú terepfutóknak szól a Salomon Szentendre Kids trail™. A Duna-parton rendezett
versenyen mindenki győztes, mindenki ugyanolyan rajtszámot visel, és ugyanazt a befutó
ajándékot kapja.

Salomon Szentendre Kids trail™
POSTÁS STRAND
rajtok időpontja:
3-5 éveseknek 400 m, rajt: 11.00-kor
5-7 éveseknek 600 m, rajt: 11.30-kor
7-9 éveseknek 800 m, rajt: 12.00-kor
9-11 éveseknek 1000 m, rajt: 12.30-kor
nevezési díj:
Minimum 500 Ft adomány a Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány részére, melyet a helyszí-

Gyönyörű időben, több mint 350 sportolni, mozogni vágyó gyermek és felnőtt vett
részt a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület, az MH Altiszti Akadémia és Szentendre város által megrendezett 14. Kinizsi futáson, május 9-én.

A legnagyobb létszámmal az óvodások képviseltették
magukat, de szép
számmal
vettek
részt általános iskolás gyermekek is.
Az SZKHSE elnöksége mindenképpen szerette volna
megjutalmazni azt
az oktatási intézményt, amely a legtöbb
gyermeket
nevez a sportrendezvényre. A XIV. Kinizsi futáson az 50 000 Ft-os sporteszköz vásárlási utalványt a szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tanulói kapták meg. Számos ajándékot is
kiosztottunk a résztvevőknek, nyerteseknek.
Támogatóink: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal, MH Altiszti Akadémia, Hososz, Cleopatra Szépségszalon, Dalnoki Sport, Mahart, MySoup levesbár, Erms Burger Bistro, Szentendrei Múzeumok, PartMozi, Édeni Édességek Boltja, Adria Étterem és Kávézó, Elevenek SE,
Surányi Cukrászda, Gaga Pizzéria, Szilágyi Pékség, Magyar Tartalékosok Szövetsége - Matasz, Hoppá Graﬁkai Stúdió, ICO, Skanzen, Maratonmann, Szevasz Elektromos Kisautó, V8
Uszoda és Szabadidőközpont, Zrinyi Média HM Kommunikációs Kft., Tourinform Iroda, TDMSzentendre, Graﬃc-Com, Marcsi Büfé, Bükk-Hungária Kft.
Köszönjük támogatásukat! Gratulálunk minden résztvevőnek!
Az eredmények a www.szkhse.hu weboldalon megtalálhatók.

nen az Alapítvány
gyűjtődobozába kérünk bedobni. A befolyt összegből kültéri
játszóeszközt vásárol
az Alapítvány a Városi
Bölcsőde számára.
A versenyszámokra
jelentkezni a Postásstrandon lehet május
23-án, 9 órától a rajt
időpontjáig.
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A versenyszervezők az
egészség megőrzésén
túl a környezetvédelmet is fontosnak tartják. Minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a versenynek
minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, és
ebben a futóversenyen résztvevőket is együttműködésre kérik.
A verseny nyomtatott anyagait FSC papírra
nyomják, vízbázisú festékekkel. A frissítőpontokon nem használnak eldobható műanyag
poharakat, egyedileg csomagolt élelmiszert,
a meleg ételt komposztálható tányérban
adják, fém evőeszközzel. Szelektív hulladékgyűjtőket és használtelem gyűjtőket állítanak
fel. Az okleveleket letölthető formátumban
„nyújtják át”. A futóktól azt kérik, ne szemeteljenek, tölthető elemeket használjanak,
a versenyre tömegközlekedéssel vagy tele
kocsival érkezzenek.
A versenyről részletes információk térképpel:
http://ultratrail.hu
Sz. N.

óbuda Sportolója

A szentendrei Nagymihály Levente az
UTE 17 éves kenus
versenyzője. A Szentendrei
Kajak-Kenu
Clubból igazolt át
Óbudára 2010-ben.
Meglehetősen korán
megmutatkozott tehetsége, már 14 évesen a kölyök korosztályban Magyar
Bajnokságot tudott nyerni. Azóta is korosztálya egyik legjobb versenyzője egyes
és páros kenuban. 2014-ben a Szlovákiában rendezett Olimpiai Reménységek Versenyén társával, Kosznovszki Gergellyel
aranyérmesek lettek 500 méteres párosban. A 28 ország versenyzőit felvonultató
regattán 1000 méteren is begyűjtöttek egy
szépen csillogó ezüstérmet.
Levente amellett, hogy kiváló sportoló, a
tanulást sem hanyagolja el. Az óbudai
Árpád Gimnázium kitűnő tanulója, tanulmányi versenyek sikeres résztvevője.
Szorgalma, sportága iránt érzett szeretete
és elkötelezettsége példaként állítható a
ﬁatalok elé.
Április végén Levente Óbuda Sportolója
kitüntetést vehetett át Bús Balázs III. kerületi polgármestertől.
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ADáSVÉtEl

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, órákat,
ezüst tárgyakat, étkészleteket, porcelánokat, bronzokat stb. és teljes hagyatékot. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com.

Gyöngytyúk-tojás keltetésre folyamatosan kapható. Tel. 06-30-212-9798.

Elektromos akupunktúra-készülék eladó.
Tel. 06-20-423-8914.

álláSt KErES

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

álláSt KÍnál

Bogdányi utcai üzletembe munkatársat keresek. Alapszintű angol
nyelvismeret szükséges. Tel. 06-20383-9784.

A Szentendrei TDM front oﬃce munkatársat keres a helyi Tourinform irodájába. Elvárás: középfokú végzettség,
angol nyelvtudás, helyismeret. Az önéletrajzokat várják a szentendre@tourinform.hu címre.

A Szentendrei Járásbíróság leírói állást
hirdet, középiskolai végzettséggel. Okirattal igazolt gépírás-tudás, számítógépkezelői ismeretek feltétele mellett.
Erkölcsi bizonyítvány szükséges. Fizetés
bértábla szerint."
A Rab Ráby Vendéglő keres szakképzett,
nyelveket tudó felszolgálót, és főzni, tálalni tudó szakácsot. Tel. 06-20-9809274, 06-20-340-5706.

A szentendrei Agy Tanoda MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola főállásban tanítót keres,
angol műveltségi területtel. Feltétel: releváns gyakorlat. Az önéletrajzokat az alábbi email címre
várjuk: titkarsag@agytanoda.hu.
Tel. (26) 311-387, 06-20-509-5002.

A DMRV ZRT. CSATORNATISZTÍTÓ
GÉPKEZELŐ
munkakörbe munkatársat keres,
szentendrei munkavégzési hellyel.
Feladatai: a szennyvízelvezető
rendszerek és műtárgyainak váratlan jellegű hibaelhárítása, karbantartása, a munkalapok,
menetlevelek, anyagkiírások pontos, naprakész vezetése.
Feltételek: szakmunkás végzettség,
nehézgépkezelői -, C kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent: undort keltő anyagok
szállítására vonatkozó képesítés.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal május 26-ig a DMRV ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
postacímen vagy az oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen
lehet.

Angolul beszélő munkatársat keresünk
népművészeti üzletünkbe. www.handcraft.hu, rozsafolklor@gmail.com, 06-20446-2231.
Visegrádon, a Gulyás Csárdába felszolgáló-pultost keresünk. Tel. 06-20-9607833.

EGÉSZSÉG

Vízerek, káros földsugárzások bemérése.
Kemenyeczky Edit, 06-20-430-9999.
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. 0630-340-1392.

EZotÉrIA

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

KIADó lAKáS

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

Szentendrén, az Ősz utcában 20 nm-es
helyiség bútor tárolására kiadó. Tel (26)
315-638, este.
Leányfalun különbejáratú lakrész őszig
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

lAKáS, InGAtlAn

Eladó a Dózsa György úton 37 nm-es,
téglaépítésű társasházi öröklakás tárolóval. Egyedi konvektoros fűtés, alacsony
rezsi. Ár: 7 millió Ft. Tel. 06-30-393-1799.
Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
Kertes lakások (40-180 nm-esek, igény
szerint) 190 000 Ft/nm áron eladók. Tel.
06-30-949-6456.
Szentendrén, a Füzesparkban 14 lakásos, téglaépítésű társasház IV.
emeletén (lift nincs) 54 nm-es, 2
szobás, felújítandó, de akár azonnal költözhető, erkélyes, egyedi fűtésű, tehermentes lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 11,9
millió Ft. Tel. 06-30-255-6273, 0670-252-1547.
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Telek eladó Pismány hegyen! 1587 nmes, örökpanorámás, összközműves telek
15%-os beépíthetőséggel eladó. Tel. 0620-279-9230.

Szentendrén 5000 nm-es külterületi föld
állattartók közelségében nagyon olcsón
eladó. Tel. 06-30-212-9798.

oKtAtáS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

SZolGáltAtáS

Lakberendező-tanácsadás, tervezés, gyerekszoba-tervezés, dekorációs festés.
Tel. 06-30-908-6890,
http://szentlak.blogspot.com/
Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást,
homlokzatszigetelést és teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával.
Nova-Park Bt., 06-20-341-4585.
Kútfúrás 20 éves tapasztalattal, reális
áron, garanciával. Tel. 06-70-220-6206.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70578-1468.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 0630-950-4187, Mezei Sándor.

ÜDÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő
részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel. 06-20494-2550, hevizi-apartman.hu.

ÜZlEt

Szentendre központjában étterem kiadó
felszereléssel. Tel. 06-20-437-1153.
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Bohócdoktorral adták át a napelemrendszert az óvodában

FOTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

Május 13-án délután az óvodások és sok érdeklődő jelenlétében adták át ünnepélyes keretek között a Püspökmajori óvoda
napelem- és árnyékolórendszerét, amely a három évvel ezelőtti energetikai korszerűsítés mellett a projekt innovatív eleme
volt.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester kiemelte, hogy a beruházás célja nem csak
egyszerűen az intézmény fejlesztése,
hanem a gyerekek kényelme és jóléte, hisz
ebben az óvodában nevelődik a jövő generációja, akik a nevelőiktől és a szüleiktől tanulva, a jó példát látva, a szép környezetet
értékelve nőnek majd fel. Dr. Matolcsy Károly, az ÉMI tudományos igazgatójának elsősorban az óvodásoknak szóló köszöntő
beszédében játékosan mesélte el, hogy mit
is jelent az óvodájuk korszerűsítése. Ezt követően a gyerekekkel együtt átvágták a
nemzeti színű szalagot, mely után dr. prof.
Hablaty Olivér bohócdoktor várva várt elő-

adása következett. A gyerekek A szeretetenergia nem vész el című előadásban nagy
örömmel vettek részt, mert a bohócdoktor
összegyűjtötte a szeretetenergiájukat, szelektív gyűjtőbe helyezte az összes rosszkedvüket, hogy felhőtlenül örülhessenek az
óvodájuk fejlődésének.
A Püspökmajori óvoda épületét 2012-ben
a PIME’S projekt keretében újították fel; az
általános energetikai korszerűsítés mellett
a projekt kötelező eleme volt az innovatív
megoldások kialakítása, melynek most a
napelem-rendszer és árnyékoló megvalósításával tesz eleget az önkormányzat.
A rendszer kialakításának költsége bruttó

13 936 ezer Ft, melyből a Concerto PIME’S
támogatása 5 775 ezer Ft.
Az árnyékolókon 24, míg a két épületet öszszekötő üvegezett folyosó tetején további 8
napelemet helyeztek el, melyek a hatékonyság növelése érdekében az évszakoknak megfelelően áthelyezhetőek.
A napelem-rendszer által termelt villamosáram az ELMŰ rendszerébe kerül betáplálásra, a ﬁzetendő áramdíjból pedig levonják
a megtermelt áram díját.
A próbaüzem alatt a termelt áram az óvoda
teljes villamosenergia-felhasználását biztosította, így a beruházás jelentős megtakarítást eredményez majd az intézménynek.

