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Szentendre Város Egészségügyi Intézményei rendezésében tartottak meg-
emlékezést Semmelweis Ignác születésének 197. évfordulója alkalmából jú-
nius 30-án, a polgármesteri hivatal dísztermében. Az ünnepség keretében,
2014-es alapítása óta első alkalommal került sor a Semmelweis Díj átadására.
Az év Semmelweis-díjasa: dr. Irsai Éva ortopéd szakorvos és főorvos. 

3. oldal

Az Egres úton épülő új óvoda kivitelezője, a Gold-Block Hungary Kft. kb. 45%-
os készültségnél abbahagyta a kivitelezést,  ezért az önkormányzat felmondta
a vállalkozóval kötött szerződést. Újabb közbeszerzési eljárást indítottak, s
ennek köszönhetően az Egres úti óvoda a pályázatban kiírt határidőre elké-
szülhet, ezzel az intézményt – a tervek szerint – a 2015/16-os tanévben bir-
tokba vehetik a gyerekek és a pedagógusok. 

13. oldal

A Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye a szentendrei tankerü-
let tanulásban akadályozott, és értelmileg akadályozott gyerekeit látja el, 
Esztergomtól Budapestig az egyetlen gyógypedagógiai intézményként. Az is-
kola helyzetéről, a fejlesztési módszerekről, a szülők magára hagyatottságáról
az igazgatóval, Kádárné Monori Évával beszélgettünk.

11. oldal

Segítünk, sokszor erőnkön felül

Semmelweis Díj 2015: dr. Irsai Éva

Folytatódik az Egres utcai óvoda építése

Csató Katával, a Kulturális Központ áprilisban kinevezett igazgatójával beszél-
gettünk terveiről és az idei nyár színes programjairól. Júliusban elkezdődött a
Szentendrei Teátrum és Nyár programsorozata, olyan népszerű események-
kel, mint az Ister Napok, melyet néhány éves szünet után újra megrendeznek.
A Duna fesztiválján a népszerű gyertyaúsztatás, sárkányhajók, dunai progra-
mok, az itt élő nemzetiségek programjai várnak majd mindenkit. 

17. oldal

Nagyon sok minden múlik rajtunk
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

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

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 501 100  
T-HOME hibabejelentés 1412  
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma 
(26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma: (26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás

Hétfő 8:00-20:00
K-Sz-Cs 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:00

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  

Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
július 12. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10.   T: 312-825
július 19. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u. 1.    T: 500-248
július 26. Kálvária Gyógyszertár 
Szentendre, Kálvária u. 33.   T: 787-796

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

Állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. 
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.  
06 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS Könny és mosoly
EMlÉKEzÉS MÁDI SzAbó zoltÁNrA

Semmelweis nap: az egészségügyi dolgo-
zók, ápolók, orvosok napja. Ezen a napon
egy kicsit megállunk, nem rohanunk, van
módunk gondolkodni munkánkról, hivatá-
sunkról, arról a szolgálatról, amellyel Márait
idézve: „embertársaink ügye felé fordu-
lunk", hisz' az életnek értéket csak egy ilyen
szolgálat adhat.
Szükséges, hogy időnként legyen egy kis pi-
henés mindannyiunk életében, hisz' mi is le-
terhelődünk, elfáradunk, megbetegszünk.
2015. július 1-jén elsősorban szeretett kol-
légánkra, dr. Mádi Szabó Zoltánra emléke-
zünk, aki pár nappal ezelőtt, súlyos
betegségben hunyt el.
Egy beszélgetés alkalmával mondtam a há-
ziorvoslás emberi oldaláról azt, hogy két
szóban tudnám leírni: könny és mosoly. Úgy
érzem, elengedhetetlenül szükséges az
együttérzésünk, segíteni akarásunk, jóra-
való igyekezetünk ahhoz, hogy betegeink
panaszait, problémáit átérezzük, megért-
sük, és együtt találjuk meg velük a megol-
dásokat.
Úgy gondolom, Mádi doktort ezért is sze-
rették és ragaszkodtak hozzá betegei és mi,
kollégák is. Az, hogy mindig számíthattunk
rá, az ő esetében nem csak egy jól hangzó
mondat, hanem az én életemben meghatá-
rozó valóság is, hisz' ő tette lehetővé, hogy
a 90-es évek elején a szabad orvosválasztás
következtében gyarapodó betegeimet a
rendelőjében láthassam el, egészen addig,
míg saját praxisom nem lett Szentendrén.
Nem a vetélytársat látta bennem, nem a sa-
játját féltette, hanem segített önzetlenül,
mosolyogva. Mert leginkább ez jellemezte
őt: a mosoly, a derű. Az a derű, amiről Ham-
vas Béla így ír: „A derű nem nevetés, nem
kitérés, nem görcs, a derű tiszta öröm, füg-
getlen a szenvedéstől, vidámságtól, nyug-

talanságtól, görcstől, lelkifogásoktól. Füg-
getlen a gyengeségtől. A derű az élet ab-
szolút eleme. Történelemmentes. Mindig
meglévő. Nincs más jelentősége, csak ön-
maga. Önkénytelen, meghatározhatatlan,
le nem írható. Gyermekek, tájak, színek su-
gároznak derűt." Keveseknek adatik meg,
hogy ezt a derű megmaradjon betegségük,
szenvedésük idején is!
Könny és mosoly. „Ideje van a sírásnak és
ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és
ideje a szökdelésnek." Ez most a szomorú-
ság és az emlékezés ideje... 
Július 1., Semmelweis nap, az elment kollé-
gáimra emlékezem. Hálás vagyok, hogy is-
merhettem Katona Gyuszi bácsit, Horváth
Pistát, Kiss Lacit, Mádi Zolit. Mind más ka-
rakter, de mindannyian segítették, bátorí-
tották munkánkat. Jó volt Szentendrén
pályakezdőnek lenni.
Ezért is lesz nehéz a búcsú, nézni a vizet, az
eget, a földet. Szomorú, de nem végleges,
hiszem, hogy földi létünknek van folytatása,
és hiszem, hogy egykor az Ég és a Föld ösz-
szenő.

Dr. Bartha Zsolt

Anyakönyvi hírek
Áprilisban elhunytak
Bari Istvánné élt 82 évet 
Harsányi Margit élt 80 évet
Dr. Raffai Jenő élt 60 évet
Látóné Monos Erzsébet élt 69
évet
Czikora Józsefné élt 71 évet
Goszpodinov Ivanov Györgyné
élt 92 évet
Moldován Gyula élt 88 évet
Németh János Antalné élt 54
évet
Ferincz Margit élt 75 évet
Székely Istvánné élt 92 évet
Vályi Lászlóné élt 92 évet
Patakfalvy Károly élt 40 évet
Barkóczi Andrásné élt 70 évet
Istráb László élt 63 évet
Eszteró Endréné élt 67 évet
Jámbor Jánosné élt 64 évet
Rezsnyák Lászlóné élt 77 évet

Májusban elhunytak
Gál Istvánné élt 88 évet
Kéri Mihályné élt 69 évet
Várfalvi Istvánné élt 83 évet
Mireisz Sándor élt 77 évet
Gyurcsák Péterné élt 64 évet
Püspöki Lászlóné élt 93 évet
Pancsor Ferencné élt 89 évet
Schvarcz-Duhász Péter élt 60
évet
Erdei János élt 96 évet
Darabant Elekné élt 80 évet
Juhász Dezsőné élt 72 évet
Ábrahám Ferencné élt 75 évet
Szabó László élt 69 évet
Szalai Jenőné élt 77 évet
Vinkler István élt 64 évet
Králik Jánosné élt 82 évet
Maczó Imréné élt 71 évet
Sándori Sándorné élt 86 évet
Györi István élt 69 évet
Pavlovszky György élt 76 évet

Júniusban elhunytak
Magyar József élt 54 évet
Danyi Istvánné élt 76 évet
Böcsödi Istvánné élt 91 évet
Dr. Kozma Nóra élt 55 évet
Ádám Sándor élt 60 évet
Tóth Zsuzsanna élt 64 évet
Tóth László Csaba élt 62 évet
Holdas Mátyás élt 38 évet
Juhász Oszkárné élt 81 évet
Szabó Imre élt 79 évet
Mészáros Jánosné élt 76 évet
Holba Mihály élt 78 évet
Dr. Müller Tibor élt 77 évet
Dr. Mádi Szabó Zoltán élt 67
évet
Gecse Tibor élt 60 évet
Oláh Péter élt 65 évet
Tóth Sándor élt 72 évet
Illés Sándorné élt 56 évet
Vörös István élt 64 évet
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Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
rendezésében tartottak megemlékezést Sem-
melweis Ignác születésének 197. évfordulója
alkalmából. 
Az ünnepség elején egyperces néma tisztelet-
adással búcsúztak a közelmúltban elhunyt
családi orvostól, Mádi Szabó Zoltántól.  
A rendezvény résztvevőit Verseghi-Nagy Mik-
lós polgármester köszöntötte, aki megkö-
szönte az egészségügyben dolgozók ál-
dozatos munkáját, és az orvosi hivatás fon-
tosságát egyéni példája alapján hangsú-
lyozta: „Édesanyám arra kért gyerek-
koromban, ne ünnepeljük az anyák napját, hi-
szen ő az év háromszázhatvanöt napjában
nekünk szenteli figyelmét, szeretetét.
Ugyanez a tisztelet kell, hogy övezze az egész-
ségügyben dolgozókat, akikre nagy felelősség
hárul.” Ünnepi beszédet dr. Bánki László se-
bész szakorvos mondott, összegezve Sem-
melweis életútját, s kiemelte „az anyák
megmentője” korszakalkotó kutatómunkáját.
A Semmelweis Díj a kimagasló egészségügyi
teljesítményt nyújtó közalkalmazottak sze-
mélyes megbecsülése és további ösztönzése
céljából ítélhető oda. A díjat Verseghi-Nagy
Miklós polgármester adta át dr. Irsai Éva fő-
orvosnak, aki munkáját évtizedek óta a bete-
gek nagy megelégedésére végzi. 
Ezt követően igazgatói dicséreteket adtak át 
D. Lajter Katalin diabetológia szakápoló, Turi
Ágota kardiológiai és angiológiai szakápoló,
Mireisz Erzsébet ÉÉG-EMG szakasszisztens,
Tasiné Nagy Anita, az egynapos sebészet
esetmenedzsere és Szilágyi Ildikó sürgősségi

szakápoló részére. Az ünnepségen adták át
Dr. Nagy Zsuzsanna pszichiáter, pszichotera-
peuta Mentálhigiénés Gondozó Intézet ve-
zető főorvosi kinevezését. Ezután beszá-
molót tartottak az „Egészségügyi szakember-
fejlesztés a SZEI-ben” című program lezárá-
sáról (lásd: lapunk 4. oldalán). 
Dr. Pázmány Annamária, a SZEI intézmény-
vezetője a díjátadás után megköszönte mun-
katársainak küldetéstudatát, empátiáját és
türelmét, ami nélkülözhetetlen hivatásuk
gyakorlásához.
Az ünnepséget Elter Luca, a Szentendrei Re-
formátus Gimnázium tanulója fuvolajátéka
zárta. 

Semmelweis Díj 2015: 

Dr. IrSAI ÉVA
1966-ban végzett a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen. 1966-tól a Miskolci Me-
gyei Kórház ortopédiai osztályán kezdett
dolgozni, ahol az ortopédiai betegeken kívül
reumás betegekkel és rehabilitációval is fog-
lalkozott. 1977-től Budapesten, az ORFI-ban
folytatta munkáját, ahol sokféle műtét elvég-
zésére volt lehetősége. 1989-től dolgozik
Szentendrén, mint ortopéd szakorvos, főor-
vos. Ortopédiai szűrővizsgálatot végez a kis-
térség településeinek általános iskoláiban,
skoliózis-szűrést végez a gyógyúszáson részt-
vevő gyermekeknél, önkéntesen ellátja az in-
tézmény higiénikusi teendőit. 2 gyermeke és
4 unokája van.

Első alkalommal adták át a Semmelweis Díjat
2014-es alapítása óta első alkalommal került sor a Semmelweis Díj átadására június 30-án a polgármesteri hivatal dísztermében.

A díjátadás utáni ünnepi pillanatokban
kérdeztük dr. Irsai Évát.

• Miért választotta ezt a pályát?
1944-ben az idősebbik bátyám cseléd-
könyves volt… nagyon tetszett a karsza-
lagja… Amikor hároméves elmúltam,
akkor elmondták, azért itt nagyon sokat
kell tanulni. 1960-ban elkezdtem az
egyetemet, és hat év múlva, nő létemre
nagysebészeti pályára mentem, orto-
pédsebész lettem. Azt hiszem, ezzel jól
jártam, mert az én céljaim között is ott
volt, hogy gyerekeket szeretnék ne-
velni, ezt az én pikírt megfogalmazá-
somban úgy mondanám: „akinek 20
éve bütyke van, annak még három
napig lesz.” És így bizony fel is neveltem
a két gyerekemet…

• …akik szintén az orvosi hivatást
választották?
Egyikük sem. A lányom Philadelphiában
egy tudományos kutatóintézet sze-
mélyzeti és adminisztratív igazgatója, a
fiam a Digi Tv-nél zenei szerkesztő.

• Akkor kicsit messze estek az
almák a fájuktól. Milyen ered-
ményre a legbüszkébb pályája
során?
Az aktív időszakomból arra, hogy képes
voltam a műtéteket úgy elvégezni, mint
akármelyik férfi, illetve a számomra
kissé inaktívabb időszakból, hogy sike-
rült olyan kapcsolatrendszert kiépíteni
az orvosok, az intézetek és a betegek
felé, amire büszke lehetek, bár néha
könnyebb lenne, ha kevesebb jutna
ebből.

• Úgy tudom, nagyon népszerű a
betegek körében. Van valami, amit
szeretne még elérni szakmailag?
A betegeim nagyon ragaszkodnak hoz-
zám. 73 éves elmúltam, mit is szeretnék
még? – egészségesen dolgozni még egy
darabig.

• Az egészségügyben most tapasz-
talható változások hogyan befolyá-
solják a mindennapi munkát?
A folyamatok alapvetően jók, ami gon-
dot okoz itt is: az az orvoshiány. Sajnos
ez még hosszú ideig változatlan marad.
Ami Szentendrén kiemelkedő: nagyon
jó a légkör az intézményben, minket a
szakma érdekel elsősorban. Én például
semmiért sem cserélném el asszisz-
tensnőmet, jellemző, hogy a kitünte-
tésről sem tudtam, ügyesen titkolta,
abszolút meglepetés volt. Köszönöm! 
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ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

EGÉSzSÉGÜGYI SzAKEMbEr-
FEJlESztÉS A SzEI-bEN
Az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program, a TÁMOP-6.2.4.B-12/1-
2013-0002 azonosító számú pályázat keretében
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei minő-
ségi humánerőforrás- fejlesztést hajtott végre. A
pályázatban elnyert 30 millió Ft. támogatási összeg
5 szakdolgozó szakmai továbbképzését, illetve 1 új
dolgozó foglalkoztatását tette lehetővé az Intéz-
mény hatékony működése és a betegek magasabb
színvonalú ellátása érdekében.

A Szentendre 1000év+ program keretében a SZEI
megújulását lehetővé tevő KMOP-4.3.2-2008-0004
„Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakí-
tása Szentendrén” c. uniós pályázat által megvaló-
sult új szakrendeléseken magasan képzett
szakápolók foglalkoztatása, valamint létszámbőví-
tés vált lehetővé ezzel a programmal.

A program célja az egészségügyi ellátórendszer ha-
tékony működéséhez szükséges humánerőforrás
biztosításának elősegítése, figyelemmel az ágazati
fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben fog-
lalt egészségügyi struktúra-átalakításra.
A 2015. június 30-án véget érő pályázattal kapcso-
latban a következő tájékoztatást adjuk: A pályázat-

ban nevesített 4 szakmai területen, a projekt során
egy éves szakmai továbbképzésen 5 kollégánk vett
részt. A képzéseken résztvevők, a képzések időtar-
tamára motivációs ösztöndíjban részesültek. A kép-
zések végén munkatársaink sikeres vizsgát tettek,
így mostantól az alábbi szakmákban szélesebb körű
ismeretekkel rendelkező szakdolgozók segítik majd
Intézményünk gyógyító munkáját és szolgálják
Szentendre város és vonzáskörzete (összesen 13 te-
lepülés) lakosságának magas színvonalú járóbeteg
szakellátását és gondozását:

Diabetológiai szakápoló
Kardiológiai és angiológiai szakápoló
Klinikai neurofiziólógiai szakasszisztens
Sürgősségi szakápoló

Dr. Pázmány Annamária arról is beszámolt, hogy a
program olyan szakképesítések elvégzését tette le-
hetővé a szakdolgozók számára, melyekre a képzé-
sek magas költségei miatt nem lett volna lehetőség.
A képzéseken való részvétel a szakdolgozók ese-
tenkénti távollétét jelentette a mindennapi mun-
kából, de a pályázat fedezte a helyettesítés
költségeit is. Így az érintett időszakokban is mara-
déktalanul biztosítani tudták a folyamatos betegel-
látást.
Ezen kívül sor került olyan belső képzésekre is – új-
raélesztés-oktatás, stresszkezelő tréning –, amelyek
az intézmény dolgozóinak szélesebb körű szakmai
ismereteinek elsajátítását teszik lehetővé, segítve
ezzel mindennapi munkájukat. 
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SAJtóKÖzlEMÉNY

MEGVALÓSULT A SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE TDM
NONPROFIT KFT. TEVÉKENYSÉGEINEK FEJLESZTÉSE
C. KMOP-3.1.2/C-11-2011-0001. PÁLYÁZAT

Nagy örömünkre szolgál hírül adni, hogy megvaló-
sult Társaságunk KMOP-3.1.2/C-11-2011-0001. pá-
lyázata, amely a Szentendre és Térsége TDM
Nonprofit Kft. tevékenységeinek fejlesztése címet
viseli. A projekt keretein belül mintegy 30 tevé-
kenységet valósítottunk meg. Többek között inf-
rastrukturális beruházások, eszközfejlesztések és
különböző marketingmegjelenések készültek el
közel 50 millió forint értékben.

A pályázat kiemelt infrastrukturális tevékenységei
a látogatóközpontunk és egyben irodánk belsőépí-
tészeti kialakítása, bebútorozása, festett mobil áru-
sítópavilonok készíttetése és a családbarát

turistapihenőhely kiépítése voltak. Emellett jelen-
tős beszerzés a látogatóközpont hardver és irodai
eszközeinek, valamint a kapcsolódó szoftverek
megvásárlása. Változatos kommunikációs és mar-
ketingtevékenységek kerültek megvalósításra, ezek
közül nevesítjük a fontosabbakat. Elkészült, illetve
megújult 20 kültéri turisztikai várostérkép, továbbá
több nyelven, szóró kivitelben is készültek térképek.
Megjelent a Szentendrét bemutató imázskiadvány,
6 témában készültek tematikus útvezetők, a helyi
szolgáltatók bemutatására színkódos kártyarend-
szert jelentettünk meg. Készítettünk különböző rek-
lámajándékokat, tollat, lufit, hűtőmágneseket.
Kiadtunk helytörténeti mesekönyvet és kapcsolódó
foglalkoztató füzetet, valamint új arculati anyaga-
ink – köztük jegyzetfüzet, levélpapír, névjegykártyák
– is legyártásra kerültek. Teljesen megújult a web-
oldalunk, lehetőséget kaptunk kiállításokon való
megjelenésre, elmehettünk belföldi tanulmányútra
is. Nem utolsósorban jelentős bértámogatásban ré-
szesültünk. Ezzel összességében egy jól előkészített,
változatos projekt megvalósítása történt meg,
amelynek méltó zárásaként ünnepélyes rendez-
vényt szerveztünk.

1+1 program
Szentendre város Önkormányzata 2015 áp-
rilisában hirdette meg, majd májusban ki-
bővítette a lakossági/vállalkozói együtt-
működéssel megvalósuló út- és járdaépí-
tési, felújítási programját. A június 19-én 
lezárult időszakban hat pályázó döntött
arról, hogy saját szervezésben megújítja
közvetlen környezetét. A Városfejlesztési
Bizottság első körben öt utca (Pataksor, Jó-
zsef Attila, Rügy, Kertész, Eötvös) beruhá-
zásának támogatása mellett döntött,
mellyel közel 25 millió Ft értékű fejlesztést
valósítanak meg az önkormányzat több
mint 12 millió Ft-os hozzájárulásával. Re-
mélhetőleg további utcák kapcsolódnak be
a programba, így városi közútjaink az ösz-
szefogás eredményeként újulnak meg,
mindannyiunk örömére.

lakossági fórum
Szentendre Város Önkormányzata lakos-
sági fórumot rendez a Dunakorzó komplex
közlekedési, építészeti és közmű engedé-
lyezési terveiről, valamint az óváros for-
galomtechnikai kialakításáról. A fórum
időpontja: július 9., csütörtök, 17 óra. Hely-
szín: Városháza, díszterem. A tervdoku-
mentációk a Városháza hivatalos honlapján
érhetőek el. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Átadják a bolgár utcai
parkolót
Tavaly októberben indultak el a Bolgár ut-
cánál az új városi parkoló kivitelezési mun-
kálatai, melyek várhatóan ezen a héten
lezárulnak, így július első hétvégéjén már
használatba vehetik a parkolót az autósok.
A parkoló 88 autó befogadására alkalmas, a
Dunakorzóról lehet majd ki- és behajtani. 
A korzóval párhuzamosan, a Kertész utca
irányában a gyalogos megközelíthetőséget
is biztosítják.
A lehajtó mellett helyezkednek el a napele-
mes parkolójegy-automaták. A parkoló a 2.
zónába fog tartozni, tehát a szentendreiek
ingyen vehetik igénybe az új várakozóhe-
lyeket.



A helyes irány:

Az Egészséges Városért Közalapítvány –
együttműködésben Szentendre Város Egész-
ségügyi Intézményeivel – június 25-én work-
shopot szervezett a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak részvételével a munkahelyi egész-
ségről. A programot a Nemzeti Egészség-
fejlesztési Intézet, mint a Népegészségügyi Há-
lózati Központ szakmai ajánlásával a Város-
háza dísztermében tartottuk, melyen Kuntár
Ágnes egészségfejlesztési szakértő előadást
tartott az egészségmegőrzésről, a munkahelyi
egészségtervről. A munkahelyi egészségfej-
lesztés célja az egészségi állapot romlásának
megelőzésén kívül olyan szemléletformálás,
amely az egészségesebb életvitel, a szabadidő
hasznosabb eltöltésének lehetőségére helyezi
a hangsúlyt. Munkahelyi egészségpolitikák ré-
szei pl. a helyben kialakított egészségbarát-
munkahely politika, alkohol- és drogmentes
munkahely, az élelmiszerbiztonság magas
szintje és az egészséges táplálkozás irányelve-
inek megfelelő választék a munkahelyi étkez-
dében, egészségügyi és munkabiztonsági
bizottság, családbarát munkahely, oktatás és
képzés az egészség és munkabiztonság téma-
körében, kialakított indikátorrendszer a fejlő-
dés monitorozására, emberi erőforrás-
menedzsment politika.

Európai kitekintő
Június 23-án hozták nyilvánosságra az Európai
Parlamentben az új és jövőbeni kockázatokat
vizsgáló európai vállalati felmérésnek (ESE-
NER-2) a legfontosabb megállapításait. A fel-
mérés közel 50 000 munkahelyet érintett 36
országban, köztük mind a 28 EU-országban.
Megállapításuk szerint a pszichoszociális és
izomrendszeri kockázati tényezők a legelter-
jedtebbek az európai munkahelyeken. Az Eu-
rópai Munkahelyi Biztonsági és Egészség-
védelmi Ügynökség (EU-OSHA) kutatásokkal,
fejlesztésekkel és megbízható, pártatlan biz-
tonsági és egészségügyi információkkal járul
hozzá, hogy az európai munkahelyek bizton-
ságosabbak, egészségesebbek és termeléke-
nyebbek legyenek. Ennek érdekében pán-
európai figyelemfelkeltő kampányokat szer-
veznek, mint például a 2014-15 Egészséges
munkahelyek kampányt, mely megtanít ke-
zelni a stresszt. A munkahelyi stressz és a pszi-
choszociális kockázatok valójában európai
szintű problémák. Gyakori probléma ezzel
kapcsolatban, hogy a munkaidő és a magáné-
let között egyre jobban elmosódik a határ a
modern technológia, az okostelefonok miatt,
állandósul a nyomás a teljesítményre, a ké-

szenlétre. Ezek a tendenciák az okai a munka-
vállalók magasabb stressz-szintjének, amely
negatív hatással van az egészségükre.
A múlt héten hirdették ki Brüsszelben a kam-
pány győztesét: a Siemens cég elsők között is-
merte fel a holisztikus megközelítést a
pszichoszociális kockázatok csökkentése érde-
kében. A globális „Life in Balance” módszer
alapja öt pontban: a tudatosság, a vezetés be-
vonása, a kommunikáció, a képzés és az Emp-
loyee Assistance Program. Az EAP (munka-
vállaló támogatási program) célja, hogy se-
gítse a munkavállalóknak kezelni a személyes
problémákat, amelyek hátrányosan befolyá-
solhatják a munkahelyi teljesítményt, az
egészséget és a jól-létet. Ezek a szinergiában
lévő tevékenységek növelték az elkötelezett-
séget az egészségesebb életmód iránt a veze-
tés és az alkalmazottak körében, amely a
munkavégzésre és a magánéletre is pozitív ha-
tással van.

Szemléletváltással a változásért
Ezen útmutatások alapján gondoljuk váro-
sunkban folyamatosan szinten tartani a mun-
kahelyi egészség kérdését is, hiszen a
különböző lakossági egészségmegőrző-, sport-
és kulturális programok az életmódváltással,
annak tartóssá tételével, a szemléletváltással
tudnak pozitív változást elérni.
Kapcsolódott ez a rendezvény a nemrégen el-
nyert Családbarát Önkormányzat címhez, hi-
szen a családbarát közintézményekben is
egyre több munkaadó ismeri fel, hogy akkor
lehetnek igazán sikeresek, ha támogatják
munkatársaikat abban, hogy „bátran vállalják
családi hátterüket”. Ahogy Európa több orszá-
gában, Magyarországon is egyre inkább elter-
jed a gyermeknevelés melletti munkavállalás,
és a nők szívesebben és bátrabban vállalnak
gyereket akkor, ha látják, hogy összeegyeztet-
hető lesz a családi életük a munkájukkal.
A Családbarát Önkormányzat szemlélethez
kapcsolódóan Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester gondolatait fontosnak és előremuta-
tónak tartom: „Mindenekelőtt a szemlé-
letünkön kell változtatni, és fel kell ismernünk,
hogy munkavállalóink elégedettségének nö-
velése olyan befektetés az önkormányzat jö-
vőjébe, amely jobban teljesítő, elkötelezett,
munkahelyüket és munkájukat szerető dolgo-
zókat eredményez. S mindez végső soron az
egész város közössége számára jár előnyökkel,
ami a gördülékeny, ügyfélbarát kiszolgálásban
és a hozzánk forduló polgárok mindennapi
problémáira való nagyobb odafigyelésben ölt-
het testet. Ezért is tartom fontosnak, hogy az
önkormányzatok, mint a települések legna-
gyobb munkaadói, jó példával járjanak elöl, és
lehetőségeikhez mérten segítsék a családba-
rát megoldások meghonosítását a munkahe-
lyeken.”
A rendezvényen Kovács László rendőrkapitány
a nyitott rendőrségről tartott előadást, a
Rendőrség, az EVA és az önkormányzat közötti
együttműködésről. A kapitány a városlakók
biztonságáról, az egymásra figyelő szülők, pe-
dagógusok, diákok együttműködéséről szólt.

Újszerű kezdeményezésként kísérleti progra-
mot szeretnének indítani „Üdítősarok”, avagy
négyszemközt a rend őrével, Police Cafe cím-
mel, illetve a „Csevegősarok” – pszichológus
tanácsai témákban. Rendőrségi szakértő tart
előadást a nyári időszakban a bulik, a nyaralá-
sok veszélyeiről, hogy hova forduljanak a 
fiatalok, a szülők, hogyan kezeljék a problé-
mákat. Szóróanyagot készítettek a veszélyek-
ről, drogokról, alkoholról, bűnfelismerésről,
melyek a városi, rendőrségi honlapon is meg-
találhatók.
A következő rendezvényt szeptemberben a
mozgás jegyében tartjuk, melyre szeretettel
várunk minden érdeklődőt. A nyári időszakban
is hasznos pihenést, testi és lelki feltöltődést
kívánok, és közben figyeljünk egymásra, hi-
szen jogainkkal is csak mások jogainak meg-
sértése nélkül élhetünk.

Gerőcs Katalin
Egészséges Városért Közalapítvány
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A munkahelyi egészségről

Nyáron különösen fontos
a folyadékpótlás

A víz az emberi lét
egyik alapja, az emberi
szervezet számára nél-
külözhetetlen forrás.
Testünket 60-65 %-ban
víz építi fel. A víz bizto-
sítja szervezetünk szá-
mára a szükséges
tápanyagok felszívódá-

sát és szállítását, és testünk megfelelő
belső hőmérsékletéhez is elengedhetetle-
nül fontos. Egy átlagos felnőttnek napi 2-
2,5 liter folyadék fogyasztása ajánlott, így
pótolható a napi vízleadásunk. Nyáron a
verejtékezés miatt megnő a szervezetünk
vízvesztesége, ezért ebben az időszakban
még fontosabb a megfelelő folyadékpótlás. 
A víz párologtatásával testünk hűti magát
a nagy melegben. A köznyelvben izzadás-
ként, verejtékezésként emlegetett folya-
mat révén a legnagyobb melegben akár
több liter vizet is veszíthetünk. Ha ezt nem
pótoljuk, az fejfájást, kiszáradást és akár
ájulást is okozhat. Különösen fontos odafi-
gyelni a kisgyermekek és az idősek folya-
dékpótlására. Szervezetük alkalmazkodó-
képessége alacsonyabb, ráadásul korosz-
tályi sajátosság az olykor nem megfelelő
mértékű vízfogyasztás. A kicsik a játékba
belefeledkezve elfelejtenek inni, az időseb-
bek esetében a szomjúságérzet csökken.
Szakemberek szerint a legtökéletesebb fo-
lyadékpótló a víz. Magyarország igen sze-
rencsés, hiszen gazdag felszín alatti
vizekben, amelyek minősége lényegesen
jobb a felszín felettieknél. Az ország ivóvíz-
készletének 95 százaléka származik felszín
alatti vizekből. A csapvíz és a víziközművek
által szolgáltatott nyilvános kutak vize jó
minőségű, folyamatosan ellenőrzött, üdí-
tően friss és kiegyensúlyozott mértékben
tartalmazza a szervezet számára nélkülöz-
hetetlen ásványi anyagokat.
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testületi hírek
Június 18.

Sürgősségi indítvány
A képviselők támogatták a Kulturális kft. pá-
lyázatát a balett-terem parkettázására és esz-
közbeszerzésére 7 millió Ft értékben, melyhez
a 10%-os önerőt az önkormányzat biztosítja.

beszámolók a nagyprojektekről
Kistérségi csatorna-beruházás
Elfogadták a képviselők a csatorna beruházási
projekt tájékoztatóját. A tájékoztatás szerint a
kivitelezés menetrendszerűen zajlik, májusban
Szentendrén az Ady E. úton, a Berek, a Páf-
rány, a Szalonka, az Akácfa, a Barackvirág, a
Fészek, a Túzok, az Orgona és a Kakukk utcák-
ban épült összesen 1000 m szennyvízcsatorna
gerincvezeték és kb. 45 házi-bekötés. Az elké-
szült szakaszokon elkezdődött a végleges út-
helyreállítás. A 11-es főúton több lámpás
forgalomkorlátozásra nem kell számítani. A
csatornaépítés ezután még kb. egy hónapig
kétirányú útszűkület mellett folyik. A lakosság
tájékoztatása szórólapokon és plakátokon ke-
resztül történik. Az érintettek a kérdéseikre a
06-80-109-755 zöld számon és az info@duna-
kanyaricsatornazas.hu email címen kapnak tá-
jékoztatást, a kivitelezési ütemterv a
www.dunakanyaricsatornazas.hu honlapon
tekinthető meg. 
Fülöp Zsolt képviselő (TESZ) szerint nem megfe-
lelő a lakosság tájékoztatása, a megadott tele-
fonszámok nem működnek, a zöld számon pedig
ugyanazokat a számokat adják meg. A projekt
kommunikációját vezető Csató Kata elmondta,
hogy csak azért az információért tudnak felelős-
séget vállalni, amely a birtokukba kerül, a kivite-
lezők pedig nem adnak részletes tájékoztatást.
Hozzátette, hogy folyamatosan frissítik az infor-
mációs rendszert, illetve ígéretet kaptak a kivi-
telezőktől a részletesebb tájékoztatásra.
regionális hulladékátrakó- és  -udvar
Az építkezés az ütemtervnek megfelelően
halad, az augusztus 1-jei határidő tartható,
ekkor indul el a próbaüzem. A teljes projekt
2016-ban fejeződik be.

Intézményvezetői változások
Új igazgató a PMK-ban
A képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy
augusztus 1-jétől Werner Ákos legyen a Pest
Megyei Könyvtár új igazgatója a nyugdíjba vo-
nuló Nincsevics Klára helyett. Werner Ákos el-
mondta, hogy két fontos feladatot kell
megoldania: egyrészt a helyi oktatási intéz-
ményekkel szeretné szorosabbra fűzni a kap-
csolatot, mert hatalmas szellemi kincs
birtokában van a könyvtár, és ezt a lehetősé-
get minden helyi diáknak ismernie és használ-
nia kellene, hiszen versenyelőnyt jelent
számukra a munkaerőpiacon, másrészt a Kul-
turális Kft.-vel való ingatlanmegosztás zökke-
nőmentes megoldása, hogy egyik intézmény
érdekei se sérüljenek. 
leváltottak az uszoda igazgatóját
Három év után hívták vissza ügyvezetői tiszt-
ségéből Balogh Zoltánt, a V-8 uszodát üzemel-
tető Aquapalace Kft. ügyvezetőjét. A hivatal

szerint az uszodában elindított szerkezeti át-
alakítás, mely elsősorban a bérleti jogviszo-
nyokat érinti, nem megfelelő. Balogh Zoltán
elmondta, hogy megbízatását azzal a feltétel-
lel vállalta, hogy a képviselők 100%-osan tá-
mogassák. Szerinte az uszoda megfelelő
működéséhez az irány megvan, a végrehajtás
van hátra. 
tDM-ügyvezető
Három hónappal meghosszabbították Ho-
monnai Ferenc ügyvezető határozott idejű
szerződését a Szentendre és Térsége TDM
nKft. pályázatának elhúzódása miatt.

SzeVi
A Kulturális kft. – mely a Szentendre és Vidéke
lap kiadója – üzleti tervének tárgyalásakor Ma-
gyar Judit képviselő (MSZP) kérte, hogy a szep-
temberi testületi ülésre készüljön előterjesztés
a SzeVi átalakításáról, mert az évi 11 millió Ft-
ot költséget aránytalanul soknak tartja. A TESZ
(Társaság az Élhető Szentendréért) képviselői
egyetértettek az újság ingyenes megjelenésé-
vel, de szerintük is gazdaságosabban kell elő-
állítani, a 11 ezer példányt például túlzottnak
tartják, hiszen egyre többen online olvassák.
Holló István képviselő (Jobbik) szerint az új-
ságnak érdekesebbnek kellene lennie, és helyt
adnia a különböző véleményeknek. 

Ferenczy Múzeum átvilágítása
A képviselő-testület februárban rendelte el a
Ferenczy Múzeum (FEMUZ) működésének el-
lenőrzését. A június 5-én elkészült jelentés
szerint 2013-14-ben a FEMUZ saját bevételei
csökkentek, és ez a tendencia várhatóan a jö-
vőben sem fordul meg a régészeti feltárások
kieső bevételei miatt. A vizsgálat során nem
találtak jogi szempontból aggályos vagy vala-
mely félre kirívóan hátrányos rendelkezést, de
vizsgálatot végző cég javasolta az egész szer-
ződéses rendszert átvizsgálását. A képviselők
elfogadták a vizsgálati jelentést, és felkérték
az új igazgatót a szükséges intézkedések meg-
tételére, a javaslatok kivizsgálására.

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 ülésre sem történt: a Szobor Bizott-
ság javaslatait (Kálvária tér, illetve Kálvária út
vége) az alapítvány nem fogadta el.
A város vezetése - figyelembe véve a városképi
és használati elveket – a szobor elhelyezésére
új helyszínt javasolt: a Sztaravodai út és 11–es
számú főút csatlakozásában található kis par-
kot, mely a 11- es út magaslati pontján, fő vá-
rosszerkezeti tengely mentén helyezkedik el.
A helyszínt a Szentendrei Turul Szoborért Ala-
pítvány is elfogadta.
Az ülésen Kubatovics Áron (TESZ) szólalt fel el-
sőként. Szerinte a városban minden szerve-
zetnek megvan a joga az önreprezentációra,
de most a város olyan szobrot készül felállí-

tani, amely sokakban ellenérzést kelt, mert
még nem telt el kellő idő ahhoz, hogy objektí-
ven lehessen megítélni a 20-30-as években
történteket. Holló István (Jobbik) szerint ez
nem önreprezentáció, hanem a nemzet jel-
képe, és 70 év után már nem kellene előhoza-
kodni a régi dolgokkal, amiket a turulra
rátettek. Ekkor a polgármester jelezte, hogy
nem a szobor felállítása a téma, hanem a hely-
színről kell szavazni, amelyben végre konszen-
zus van, így a városi megegyezés szimbóluma
is lehet a Turul-szobor felállítása. Fekete János
(TESZ) a Szobor Bizottság véleményére hivat-
kozva utasította el az új helyszínt, mire Kun
Csaba emlékeztette, hogy korábban Kossuth-
díjas művészekből álló Lektorátus javasolta a
rendőrség előtti helyszínt. Szerinte a Turul-
szoborral gazdagabb lesz Szentendre, hiszen
ez az Árpád nemzetség szimbóluma, és nekik
köszönhetjük, hogy most itt vagyunk. Végül az
új helyszínt 10 igen, 1 nem és két tartózko-
dással fogadták el a képviselők. A határozat
szerint a szobor felállításával és környezeté-
nek rendezésével kapcsolatos költséget, az en-
gedély megszerzését, a Lektorátus véle-
ményének beszerzését a Szentendrei Turul
Szoborért Alapítvány vállalja. A helyszín vál-
toztatásából fakadó adminisztrációs és terve-
zési költségeket az önkormányzat átvállalja,
illetve a szobor megvalósítását 1 millió Ft-tal
támogatja. A felállításhoz a tulajdonosi hozzá-
járulást a szobor és környezetére készített és a
városi Tervtanács által jóváhagyott látványterv
ismeretében adja meg.

településfejlesztési stratégia
A testület januári döntése értelmében a Bel-
ügyminisztérium szakmai iránymutatásai, elő-
írásai alapján megkezdődött az új Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) előkészítése.
Az előzetes anyagot májusban kiküldték az ál-
lamigazgatási szervezetek számára, valamint a
társadalmi egyeztetés érdekében különböző
kommunikációs csatornák segítségével nyilvá-
nossá tették. Az így kapott vélemények beépí-
tését követően küldik el a Belügyminisztérium
számára megfelelőségi értékelésre, majd a vég-
legesített anyag szeptemberben kerülhet jóvá-
hagyásra a képviselő-testület elé.

zöldenergia-projekt
Városunk sok intézményében elavult központi
fűtési rendszerek működnek, ezért a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy megindítja a
közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal,
a Templomdombi Általános Iskola és a Duna-
korzó Irodaház fűtéskorszerűsítésére. A tervek
szerint az épületekben megújuló, geotermikus
alapú primer fűtési rendszer alakítanak ki, s a
beruházást az energia-megtakarításból finan-
szírozzák. A számítások alapján a Polgármes-
teri Hivatalnál évente kb. 1,6 millió, a
Templomdombi Iskolánál 0,5 millió, a Duna-
korzó Irodaháznál 1,1 millió Ft megtakarítás je-
lentkezne úgy, hogy közben a primer fűtési
rendszerek korszerűsítésre kerülnek.

SzEI
Dr. Pázmány Annamária, Szentendre Város
Egészségügyi Intézményeinek vezetője kéré-
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sére a testület támogatta a SZEI-t megillető
teljesítmény-volumen korlát (TVK) emelésé-
nek kezdeményezését az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár Többletkapacitás-
befogadási Bizottságánál. A TVK hazánkban a
finanszírozás tarthatósága érdekében került
bevezetésre 2004-ben, azóta a finanszírozást
az OEP az ellátóknak kizárólag a volumenkor-
lát keretein belül nyújtja. Az intézményvezető
már korábban is tett lépéseket a TVK emelése
érdekében, azonban mindeddig nem született
kedvező döntés annak ellenére, hogy a fej-
lesztések eredményeként nőtt a teljesítmény.

rendeletmódosítások
Utcai előadók közterülethasználati-engedély
kiváltásának könnyítése
A képviselők módosították a közterület-hasz-
nálat rendjét annak érdekében, hogy az egy-
szerűsített engedélyezési eljárással és
ingyenes fellépési lehetőségek biztosításával
elősegítsék egy pezsgő, élettel teli összművé-
szeti környezet kialakulását, ahol az utcai elő-
adóművészek minden előadói ágban
bemutathatják tudásukat a város közterüle-
tein. A Dunakorzó funkcióbővítéséhez is kap-
csolódik, hogy a korzó mozgalmassá, fiatalossá
válása folyamatos programok biztosításával
oldható meg leginkább.
Ezzel együtt a módosították a város zajrende-
letét is, melynek fő célja az előadóművészeket
terhelő adminisztrációs terhek csökkentése, il-
letve a mozgó zajforrások, hirdetési célokra
használt hangosító berendezések használatá-
nak korlátozása a vasárnapi napokon. 

Napközi konyha
A központi konyhában nemrégiben jelentős
mértékű felújítás volt, melynek köszönhetően
széles körben elfogadottá, sőt szerethetővé
vált a közétkeztetési szolgáltatás, amit a már-
ciusi felmérések is igazoltak. Az étlapszerkezet
kialakításához (kifejezetten a szentendrei igé-
nyeket figyelembe véve), a teljes körű korsze-

rűsítéshez és hatékonyabb szállítási kapa-
citáshoz azonban további fejlesztésekre van
szükség, ezért a testület a napközi konyha és
ebédlő gépészeti fejlesztését és az eszközbe-
szerzését 8,3 millió Ft-tal támogatta, melyből
botmixert, ipari szeletelő gépet, tepsit, mele-
gen tartó ládákat, ételszállító edényeket és
150 db éttermi széket vásárolnak.

Egres úti óvoda 
A kivitelező visszalépése miatt megállt az Egres
utcai óvoda építése, ezért új közbeszerzési el-
járást kellett indítani a kivitelezésre. Két érvé-
nyes pályázat érkezett be, azonban érté-
kelésüket már nem tudta a testületi ülés előtt
elvégezni az önkormányzat, ezért a közbe-
szerzési bizottságra ruházná át a pályázat ki-
választásának folyamatát. Az elfogadott
ajánlat többletköltségét az önkormányzat az
általános tartalékból, illetve a korábban a ka-
zánberuházásra elkülönített összegből bizto-
sítja, amely felszabadul a zöld energiával való
fűtés építésével. A visszalépett kivitelezővel
szemben elindítják a jogorvoslati eljárást.

óvodai logopédiai ellátás
A 2011. évi köznevelésről szóló törvény értel-
mében kötelező a logopédiai ellátás biztosí-
tása az óvodákban. Szentendrén korábban
hat, jelenleg két logopédus látja el a feladato-
kat, ezért két óvoda is ellátatlanul maradt a
múlt tanévben. A helyzetet a Pedagógiai Szak-
szolgálatnak kell megoldania, de intézkedés
nem történt, pedig megközelítőleg 100 gyer-
mek szorul logopédiai ellátásra. A képviselők
között vita alakult ki, hogy a probléma megol-
dását vállalja-e át az önkormányzat, vagy
pedig próbálják megoldani, és a költségeket
terheljék át a fenntartóra. Végül a képviselők
felkérték az alpolgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Pest Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálattal, és városi médiafelületek biztosí-
tásával és egyéb módon nyújtson segítséget az
üres álláshelyek betöltéséhez.

A hivatal átvilágítása és az SzMSz módosítása
A CMS Vezetési Tanácsadó Kft. végezte el a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal mű-
ködésének átvilágítását. Az elkészült vizsgálati jelentésben foglalt intézkedési javaslatok vég-
rehajtásáról, valamint az addig végre nem hajtható intézkedések megvalósításának
ütemezéséről előterjesztés készül a szeptemberi testületi ülésére. A CMS Kft. jelentése sze-
rint a hivatal alapvetően jól működik, de tettek javaslatot szervezeti átalakításra, egyes ál-
láshelyek megszüntetésére, átalakítására, illetve új álláshelyek létrehozását ajánlották az
egyes irodákra, kabinetekre vonatkozóan.
Az SZMSZ-módosítás részben a CMS Kft. által tett javaslatokat tartalmazza, illetve a közle-
kedési munkacsoport megszüntetése és a fejlesztési és közlekedési tanácsnok tisztség lét-
rehozása, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok pontosítását fogadták el a
képviselők.
Az SZMSZ átfogó módosításáról (új SZMSZ elfogadásáról) szintén őszre terveznek előter-
jesztést készíteni.

Összefoglaló táblázat a változtatásokról

Átalakításra kerülő álláshelyek Új álláshelyek
1 fő jogi Irodavezető 1 fő városfejlesztési irodavezető
1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző álláshely 1 fő közigazgatási és adóiroda vezető
1 fő építéshatósági ügyintéző 1 fő útügyi mérnök
1fő építéshatósági ügyintéző 1 fő jogtanácsos
1 fő pénzügyi ügyintéző 1 fő főépítészi koordinátor
0,5 fő köznevelési referens 1 fő kulturális és köznevelési referens álláshely
1 fő adminisztrátor 0,5 fő adminisztrátor 

1 fő kiemelt kapcsolati munkatárs

Megegyezés a turul-szobor 
helyszínéről

Hosszan tartó vita végére tett pontot a június
18-i képviselő-testületi ülésen meghozott dön-
tés, amellyel kijelölték a Nemzeti Konzervatív
Kör által felállítandó turul-szobor helyszínének
a Dunakanyar körút és Sztaravodai úti keresz-
teződésében lévő közparkot. Összeállításunk-
ban a döntésben részt vevők véleményét
kérdeztük az új helyszínről.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester
A Turul-szobor felállításának kérdése megosz-
totta a szentendreieket. Sokan érzelmileg erő-
sen kötődnek a Turul szimbólumának jelen-
téstartalmához, ugyanakkor sokan idegenked-
nek tőle, sőt olyan is akad, aki hevesen ellenzi a
szobor felállítását. Számomra sosem volt kér-
dés, hogy ennek az ősi magyar szimbólumnak
helyet kell találni a városban, ugyanakkor fon-
tosnak tartottam, hogy Szentendre arculatába,
építészeti szerkezetébe is jól illeszkedjen a szo-
bor. A helyszín, amit június 18-án a testület
megszavazott, a saját ötletem volt, és meggyő-
ződésem, hogy így nem kellett kompromisszu-
mot kötni, mert mindkét szempontrendszer
érvényesülni tud. A Turul méltó helyre kerül a
város szívében, a főváros felől érkezőket ugyan-
akkor továbbra is az Ivó lány köszöntheti. Örü-
lök, hogy a döntéshozatal során, egy politikailag
és érzelmileg feltüzelt csatában végül győzött az
egymásra figyelő, kölcsönös szempontokat tisz-
teletben tartó józanság.

Fajcsák Tibor, a Szentendrei Turul Szoborért Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke
Kompromisszumos megoldásnak tartom az új
helyszínt, mert nem igazán méltó a Turul-szo-
borhoz. Fő szobornak fő helyen kell lennie, az
ország, a vallás központi gondolatát kifejező jel-
képet nem lehet mellékutcába állítani – az már
egy közösség szellemi leépülését mutatja. A
Turul az Atya szellemének a jelképe, tehát fő
helyre kell tenni. A skanzeni útkereszteződés
második megoldásnak jó: bár forgalmas útke-
reszteződésről van szó, nem fő helye a város-
nak. Jobbnak tartom viszont a rendőrség előtti
helyszínnél, de a Turul-szobornak igazán méltó
helye a Rózsakerti lakótelep vagy a nagyposta
előtti téren lett volna.

Holló István képviselő (Jobbik)
Örülök, hogy közös megegyezéssel sikerült meg-
oldani ezt a régóta húzódó ügyet. Azért tartom
jónak a helyszínt, mert ez egy olyan útkereszte-
ződés, ahol a főút kétfelé ágazik, és mindkét ága
ugyanoda vezet: Visegrádra és Esztergomba.
Mindkét település közel áll a szívünkhöz, és fon-
tos szerepet játszott történelmünkben. Ez a ke-
reszteződés az első magaslati pont, mely
Pismány lábánál van, mely a kultikus Pilis hegy-
ség bejárata, az egész rendszer legdélibb pontja.
Azért is jó helyszín, mert közel van a temetők-
höz, ahol sokan megfordulnak, tehát nem egy
elszigetelt hely, hanem kapcsolódik az emberek
mindennapi életéhez is. A Turul kitárt szárnya
jelképesen az egész nemzetet védi, óvja, ezért is
gondolom, hogy jó döntés született.

További vélemények: www.szevi.hu
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Duna: szeretem!
ÚJrA MEGNYItHAt A PoStÁS-StrAND!

Hét Dunakanyar menti település, Szentendre, Dunabogdány, Kisoro-
szi, leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor és tahitótfalu strandjain
indul el az az egységes mérési rendszer, mely révén a nyáron a Duná-
nál fürdőzők folyamatosan tájékozódhatnak majd a folyó aktuális víz-
minőségéről. 
Az ellenőrzést és az adatok közzétételét a Coca-Cola Magyar-
ország támogatja, a méréseket pedig az ÁNTSZ végzi el májustól szep-
temberig. A mintaprojekt célja, hogy támogassa a Dunakanyar menti
településeken a Dunához kötődő szabadidőprogramok, sportok, illetve
a strandolás fellendítését. 

Egységes vízminőség-ellenőrzés a Dunakanyarban
Egységes vízminőség-ellenőrzés indul a Dunakanyar környékén fekvő
hét településen, Szentendrén, Dunabogdánynál, Kisorosziban, Leány-
falun, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron és Tahitótfalun – erről írt alá
együttműködési megállapodást a Coca-Cola Magyarország és a hét
érintett, folyó menti település vezetése. A mintaprojektben résztvevők
a Dunakanyar menti strandok vízminőségének folyamatos ellenőrzé-
sét, megőrzését és védelmét tűzték ki célul, ezzel segítve a lassan újjá-
éledő Duna menti strandok fejlődését.  
„A Dunakanyarban évek óta jónak számít a vízminőség a rendelkezésre
álló adatok szerint, az érintett strandszakaszok pedig fürdőzésre teljes
mértékben alkalmasak” – mondta el Magai Józsefné, az ÁNTSZ köz-
egészségügyi felügyelője. A kiemelt üdülőkörzetben fekvő strandokon
egyaránt jó eredményeket mért az ÁNTSZ az első, májusi próbaméré-
seknél, ami a nyár elején újabb jó hír a fürdőzni vágyóknak, a hazai sza-
badvízi fürdőhelyek többségénél (80 százalékánál) kimutatott jó, vagy
kiváló vízminőség-mérési adatok után.

Újra megnyit a Postás-strand
Szentendre hosszú távú tervei között szerepel a Postás-strand újranyi-
tása – mondja Verseghi-Nagy Miklós. A város polgármestere kiemelte:
„A Duna nemcsak vizuális élményt kínál, hanem Szentendre egyénisé-
gének alkotója is, meghatározza a város életét, hozzátartozik a szent-
endreiek mindennapjaihoz. Az új strand a jövőben tovább növelheti a
város turisztikai vonzerejét.”

Új honlap a Duna-szeretőknek
A Coca-Cola Magyarország azt is vállalta, hogy elindítja és működteti
az I love Duna (iloveduna.hu) weboldalt, ahol a legfrissebb adatok te-
rületenként elérhetőek lesznek, a Dunánál kikapcsolódni vágyók szá-
mára hasznos más információk mellett. Az oldal a Nemzetközi Duna
Naptól, június 29-tól elérhető, ugyanezen a napon #iloveduna Instag-
ram fotópályázat is indult, amelynek legjobb – Duna tematikájú – képeit
a nyár végén egy budapesti kiállításon is megtekinthetik az érdeklődők.  

Partnerség a Dunáért
A 10 országon keresztül folyó Duna vízminőségének és természetes kör-
nyezetének megóvása, a vizes élőhelyek rehabilitációja az 1994-es

Duna Védelmi Nemzetközi Egyezmény óta határokon átnyúló közös
érdek is, amelyre a június 29-i Nemzetközi Duna Nap is minden évben
emlékeztet.
A The Coca-Cola Company és a Coca-Cola HBC 2005-ben kötött partneri
megállapodást a Nemzetközi Dunavédelmi Bizottsággal (ICPDR) a Duna
megóvásáért. Az italgyártó cég vállalta, hogy minden évben részt vesz a
Duna Nap megünneplésében, továbbá természetvédelmi civil szerve-
zetekkel együttműködve támogatja a Duna-menti vizes élőhelyek meg-
óvását, melynek keretében 2008 és 2013 között 150 millió forinttal
támogatta a mohácsi Szabadság-sziget megmentését. Az együttműkö-
dés harmadik pillére a Dunához kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő
tevékenység, amelyre létrejött egy, az iskolákban Németországban,
Ausztriában, Magyarországon, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában
egyaránt használt oktatási segédanyag, a Duna Ismerettár. 

Helyszíni bejárás az épülő 
hulladékátrakónál
Helyszínbejárást tartottak a Duna-Vértes Köze regionális Hulla-
dékgazdálkodási társulás épülő szentendrei telepén a városi ön-
kormányzat a kivitelezők és civilek részvételével június 26-án,
ahol a városvezetést dr. török balázs városfejlesztési alpolgár-
mester képviselte. A helyszíni tájékoztatást a júniusi testületi
ülésen kérték képviselők.  

A 83 település részvételével megvalósuló regionális hulladékgazdálko-
dási rendszer szentendrei létesítményei számára az Ipar utcában, a tűz-
oltóság mögött jelöltek ki helyet. A terepet májusban adták át, jelenleg
a csatornázással kapcsolatos földmunkák zajlanak. A helyszínen egy hul-
ladékudvar és egy hulladékátrakó létesítmény épül.  
A bejáráson a kivitelező képviselője elmondta, hogy a hulladékudvarba
a lakosság szállíthatja be a ház körül keletkezett, nem kommunális hul-
ladékot. A szelektíven gyűjtött üveg, PET palack és egyéb műanyagok
mellett lehetőség lesz elhelyezni a tönkrement elektronikai eszközö-
ket, bútort, akkumulátort, kiürült festékes dobozt és egyéb veszélyes
hulladékot is. Az átrakóállomás a lakosságtól begyűjtött kommunális
hulladékot fogja kezelni. Elhangzott, hogy a kommunális hulladékot zárt
technológiával tömörítik, és zárt konténerekben szállítják tovább lera-
kókba. Ezzel a technológiával jelentősen csökken az úthálózat teher-
forgalma. 
A hulladékátrakó kapacitása évi 20 ezer tonna, Szentendrétől 
Pilisszentlászlóig az egész szentendrei járás kommunális hulladékának
kezelésére alkalmas. Első körben a Városi Szolgáltató jelenlegi ellátási
területét veszi majd át, azaz mintegy negyvenezer embert szolgál ki,
később más települések is csatlakozhatnak. A hulladékátrakás 
Magyarországon mindeddig példa nélküli módon, hangszigetelt falak
között zajlik majd, hogy a természeti környezet védelme mellett a zaj-
védelem is megvalósuljon. 
A hulladékkezelés során nagy hangsúlyt fektetnek a talajvizek tisztasá-
gának megóvására, ezért az egész folyamat zárt rendszerű. A porkép-
ződést vízpermetezéssel minimalizálják, a csurgalék vizeket pedig
szintén zárt rendszerben vezetik el.  Nem történhet meg, hogy a bur-
kolatokon áthatol a csurgalékvíz, s vele a szennyeződések. A szikkasz-
tókba is csak már tisztított – pl. olajszűrő-rendszereken átvezetett – víz
kerülhet. 
A kivitelezők szerint a technológia kipróbált és bevált, a beruházáshoz
pedig valamennyi szakhatóság megadta az engedélyt. Mint elhangzott,
a hulladékkezelő létesítményeket működésük során is nagyon szigo-
rúan ellenőrzik. 
Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester a bejáráson úgy fogal-
mazott: „27 ezren lakunk ebben a városban, és valamennyien hulla-
dékkezelők vagyunk, mégsem mondanám, hogy tönkretesszük a
környezetet. Itt is ez történik nagyban, zártabb rendszerben. Mindent
megteszünk a talajvizek védelméért, bármit is örököltünk a múltból”.
A kivitelező részéről elhangzott, hogy a hulladékátrakó beruházási ha-
tárideje tartható, október végére elindulhat a próbaüzem, december-
ben pedig lezárulhat a projekt.

Dunakanyari polgármesterek a Coca-Cola Magyarország sajtótájékoztatóján 
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toborzó a Pap-szigeti
mellékág revitalizációjáért
A toborzás annyit tesz, hogy önkénteseket
hívunk csatába induló seregbe, olyanokat,
akik akár az életüket is hajlandók felál-
dozni a nemes cél érdekében. Nos, valami
ilyesmiről van szó most is, persze tényle-
gesen nem kell életet áldozni a cél eléré-
séhez, viszont harci szellem minden-
képpen szükséges.

Talán rajtam kívül is többen emlé-
keznek még arra, hogy a 80-as
évek végén, a 90-es évek elején 
remekül végig lehetett evezni a
Pap-szigeti Duna-mellékágban,
horgászni a vizében, gyönyörködni
az élővilág különféle rezdülései-
ben. Abban az időben még rend-
szeresen karbantartották ezeket a

vízfolyásokat is, mert az árvízvédelem számára
fontos volt, hogy az időnkénti, de rendszeres
nagyvizek minél több ágra bomolva, minél
gyorsabban levonulhassanak. Ebben a mellék-
ágaknak is nagyon fontos szerep jutott, mi-
közben remek élőhelyet biztosítottak a vízi
élőlények számára, kikapcsolódási lehetősé-
get a horgászoktól a kajakos-kanus-evezős ví-
zitúrázókon át a parton ücsörgőkig, egyszóval
a természet kedvelői számára is.
Mára ez nincs így, a Pap-szigeti mellékág gya-
korlatilag teljesen eliszaposodott, az ártérből
bedőlt fák akadályozzák és lassítják az amúgy
is kevés víz lefolyását, amely a hordalékot így
könnyen lerakja. A mellékág nem tudja betöl-
teni fontos árvízvédelmi funkcióját sem, ezért
a parti létesítmények is egyre nagyobb ve-
szélynek vannak kitéve.

Ez így nem maradhat tovább! Ezért kérünk
mindenkit, akinek fontos, hogy a mellékág
visszanyerje régi, természetes élővízes állapo-
tát, támogassa kezdeményezésünket, amely-
hez csatlakozni remek esemény kínálkozik a
napokban.

A Word Wide Foundation és annak magyaror-
szági szervezete nagyon sokat tesz az élő vizek
védelme érdekében. Rendkívül sikeres akciót
hajtottak végre a közelmúltban a Mohács kör-
nyéki mellékágak revitalizációja során, ahol a
Pap-szigetihez hasonló állapotok voltak ko-
rábban. Ez teremtette meg az alapot a Koródi
Project Menedzsment Kft. (KPM Kft.) és a
WWF Magyarország közötti kapcsolatfelvé-
telre annak érdekében, hogy a mohácsi ta-
pasztalatok Szentendrén is hasznosul-
hassanak. A szervezetek közötti együttműkö-
désbe a helyi lakosságot, civil szervezeteket is
be kívánjuk vonni, legyenek ők – a remélt
eredmény későbbi haszonélvezői – is részesei
az együttgondolkodásnak és a megvalósítás-
nak egyaránt.
Az egészséges folyóvizek megőrzésének fon-
tosságára hívja fel a figyelmet a Nagy Ugrás,
amely az ember és a természetes környezet

közötti harmónia újraélesztésének európai
kezdeményezése. Európában, több mint 500
helyszínen, százezrek ugranak egyszerre a fo-
lyók vizébe, hogy így hívják fel a figyelmet él-
tető vizeinkre, Európa folyóira. Szentendre is
csatlakozott az akcióhoz, ahová mindenkit,
akinek ez az ügy fontos, szeretettel várunk jú-
lius 12-én, vasárnap 14 órától (a programot
lásd külön). 
Részletek a Bicajos-Szentendre Facebook-
oldalán.

Koródi Péter
szervező

A TERVEZETT PROGRAM
Július 12. vasárnap
Helyszín: Dunakanyar sétány, a Sellő u. előtt 
14.00: Zene: Pancsoló kislány és társai. 
A résztvevők fogadása, csoportba osztása
14.45: Köszöntő – a Bicajos projekt bemuta-
tása, közösségi tervezéshez toborzás, 
a biztonsági szabályok ismertetése, vagyon-
megőrzés
15.00: Kategóriánként Nagy Ugrás
15.45: Sorsolás, fotózkodás
16.00-tól: a Bicajos tervező-közösség meg-
alakítása

Nagy Ugrás: július 12.
Június 29-ét a Duna napjává nevezték ki azzal a céllal, hogy a Duna
menti országok minden évben emlékezzenek meg a folyó természeti
értékeiről.
A Magyarországot és Horvátországot érintő több mint 630 000 hek-

táros szakaszon 2012-ben jött létre a Mura-Dráva-Duna Határokon
Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum. A WWF Magyarország elkö-
telezett munkát folytat annak érdekében, hogy a jelenlegi területet ki-
terjessze az öt Duna menti ország területére, mellyel megnyílhatna
az út az egyedülálló természetvédelmi kezelési stratégia előtt.
A Big Jump, azaz a Nagy Ugrás elnevezésű program a folyók, a mel-
lékágak, a holtágak rossz állapotára, a folyó és az emberek közötti
kapcsolat megszakadására kívánja felhívni a figyelmet. Ennek kereté-
ben 2005-ben 22 ország 31 folyójába ugrott be 250 000 ember ugyan-
abban a pillanatban. Legközelebb július 12-én, vasárnap 15 órakor
rendeznek ugrást a patakokba, folyókba a WWF Magyarország szer-
vezésében.
A központi esemény a dunabogdányi szabadstrandon lesz majd a
Coca-Cola Magyarország támogatásával. Délelőtt biciklitúrát indíta-
nak Budapestről Dunabogdányba, ahol egy órától az esemény végéig
ott lesz a WWF Élő Duna Turnéja is. Emellett fotókiállítással, Végvári
Tamás túrakajakos Bioszféra Rezervátumban tett túrájának élmény-
beszámolójával, strandröplabda bajnoksággal, ugrálóvárral és egy
igazi olimpiai mászófallal várják mindazokat, akik részesei akarnak
lenni Európa legnagyobb csobbanásának.

részletes program
10:00–13:00: Biciklitúra Budapesttől Dunabogdányig, Szentendre
érintésével
13:00–18:00: WWF Élő Duna turné – strandröplabda-bajnokság, ug-
rálóvár, olimpiai mászófal, élménybeszámoló, fotókiállítás és videó-
vetítés Végvári Tamás felvételeiből
14:30: Regisztráció és felkészülés az ugrásra – vízipisztolycsatás be-
melegítés
15:00: Nagy Ugrás ország- és Európa-szerte egy időpontban, össznépi
vízitorna
16:30: Strandröplabda-bajnokság döntő és eredményhirdetés
17:00: Indian Joe Band koncert
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Csatornázási hírek
Fórum

Közel nyolcvan szentendrei vett részt az
Ady Endre utcai Silhouette kávézóban
rendezett fórumon, melynek témája a
városban idén elkezdődött csatornaépí-
tés volt. 

A fórumot Csató Kata, a projekt kommuniká-
cióját végző Kulturális Kft. igazgatója mode-
rálta, a lakók kérdéseire Bornemisza Miklós,
a Dunakanyari Csatornázási Társulás pro-
jektirodájának vezetője, valamint Csernaj
Zsolt, a kivitelező Penta Kft. építésvezetője,
Kántor Ervin, a Dunakanyar Konzorcium pro-
jektvezetője, Pauza Balázs a DCST projekt-
iroda képviseletében, Szűr Tímea, a
Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulat Intézőbizottságának elnöke, Katona
Tibor a Penta Kft. képviseletében, Platthy 
Richárd az Utiber Kft. képviseletében vála-
szoltak.
Bornemisza Miklós bevezetőjében röviden
vázolta a jelenlegi helyzetet és a főbb prob-
lémákat. Mint mondta, a projekt 2009-ben
kezdődött öt település részvételével. Már az
elején azzal kellett szembesülniük, hogy a
szennyvíztelep – az állami ígéret ellenére –
nem tudja fogadni a nagyobb mennyiségű
szennyvizet, ezért szükség van a telep re-
konstrukciójára.
A tervek szerint Szentendrén ebben az évben
befejeződik a csatornázás, s a próbaüzem

ősszel kezdődik. Hozzátette, amióta a mun-
kát elkezdték, rengeteg meglepetés érte
őket, elsősorban az évtizedekkel korábban 
lefektetett közművek miatt, de olykor az is
hátráltatta a munkát, hogy kiderült, a terv-
rajzokhoz képest más helyen áll a ház, a kerí-
tés, vagy akár útkereszteződés. Az ütem-
csúszások oka gyakran az, hogy a közművek
nem a feltüntetett helyen vannak, és a mun-
kások vagy nem találták meg, vagy elvágták a
közművezetéket, és ilyenkor meg kell várni,
hogy az érintett szakág rendbe tegye. Emiatt
az önkormányzattal közösen készített ún.
mátrix-táblázatot, hogy mikor és hol lehet
közlekedni, már többszörösen át kellett ala-
kítani. 
A fórumon felszólalt dr. Török Balázs alpol-
gármester, aki kérte, hogy a jobb kommuni-
káció érdekében a csatornázás honlapjára –
dunakanyaricsatornazas.hu – napra kész in-
formációkat töltsenek fel, a lakosoknak
pedig, akik ezt igényik, közvetlenül e-mailben
is küldjék ki. Kérte a kivitelezőt és a projekt
kommunikációját végzőket, hogy ne várjanak
egymásra, hanem követeljék egymástól az in-
formációt. Bejelentette, hogy az önkormány-
zat hamarosan felvesz egy munkatársat a
kivitelezés befejezésig, aki nem a projektme-
nedzsment, hanem az önkormányzat megbí-
zottja lesz, és akinek feladata a megfelelő
kommunikáció és a munka minőségének el-
lenőrzése lesz.
Hamarosan egyetemisták járják majd az érin-
tett környéket láthatósági mellényben, és se-
gítenek a lakóknak igény szerint a csomag-
szállításban, illetve az információ-adásban. 
(A fórumról bővebben: www.szevi.hu)

Félpályás útlezárás 

A Római sánc utcán szennyvíz-csatorna épí-
tési munkák miatt félpályás útlezárás lesz az
Avar és a Botond utca között július 10-ig. A
munkavégzés alatt lámpás forgalomirányítás
lesz.

Elkészült utak 

Elkészült Szentendrén a Gesztenye utca vég-
leges aszfaltozása a csomópont kivételével
június 26-án.

Szintén visszaadták a kivitelezők a forgalom-
nak a 11-es főút nagyjából 217 fm-nyi, újabb
szakaszát.

A Várkonyi utcában a módosított ütemezés
alapján befejeződtek a munkák, újra hasz-
nálhatják a lakók. Az utcában a munkák során
kiszoruló földet/törmeléket  forgalom mellett
szállítják el a kivitelezők.

A Dunakanyari Csatornázás honlapja:
http://www.dunakanyaricsatornazas.hu
Hírlevélre feliratkozni a honlapon lehet
Facebook: https://www.facebook.com/
dunakanyaricsatornazas
E-mail: info@dunakanyaricsatornazas.hu
zöldszám: 06-80-109-755

Sikeres a komposztálási program
Száz szentendrei lakos kapott ingyen komposztládát a helyi kom-
posztálási program záró rendezvényén. A város állandó lakosai
és intézményei számára meghirdetett programban a jelentkezők
egy-egy komposztládát vehettek át ingyen, és további egyet ren-
delhettek meg az önkormányzattól. 

Szentendre Város Önkormányzata idén már hetedik alkalommal szer-
vezte meg a helyi komposztálási programot. Mint a záró rendezvényen
elhangzott: a városvezetés nagy súlyt fektet a kör-
nyezet egészségének megóvására, ezt szolgálja az
évekkel ezelőtt elindított zöld program, melynek
része a helyi komposztálási program is. Ennek
célja, hogy a helyi kerttulajdonosokat arra ösztö-
nözze, hogy a konyhai, kerti hulladékot ne éges-
sék el, hanem komposztálással hasznosítsák. Ezzel
nem csak a hulladék mennyisége és az égetésből
származó légszennyezés mértékét csökkentik,
hanem a talaj megújulását is elősegítik. 
Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester

elmondta, hogy a városvezetés igyekszik évről évre új jelentkezőket be-
vonni a programba, hogy a környezettudatos szemlélet minél szélesebb
körben elterjedjen Szentendrén. Hangsúlyozta, hogy a cél érdekében
egyaránt fontosak a kisebb és nagyobb erőfeszítések, befektetések:
„Olyan ez nagyban, mint a komposztálás kicsiben, a válogatással és az
újrahasznosítással minimálisra csökken a környezetet terhelő, lerakott
hulladék. Ennek a nemzedéknek az a közös felelőssége, hogy a követ-
kezők jövőjét ne terhelje tovább.”
A jövő nemzedékek és az egész bolygó iránti felelősség állt a fókuszá-
ban Gellért Miklós, a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
elnöke mondandójának is. Az elnök előadása a legalapvetőbb kom-

posztálási ismeretektől a globális környezettu-
datos szemléletig ívelt. 
Mezeiné Bánlaki Ilona, a jelentkezők egyike a
program zárásakor elmondta, hogy otthon van
már saját készítésű komposztládájuk, de az nem
ilyen praktikus. Fontosnak tartják a környezetet
megóvását, hogy legalább a mostani állapotá-
ban megmaradjon az unokáinknak is. 
Az akció nagy sikere alapján várható, hogy jö-
vőre is sokan szeretnének a programhoz kap-
csolódni.
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Segítünk, sokszor
erőnkön felül
A Cházár András EGYMI bárczi Gusztáv
tagintézménye a szentendrei tankerület
tanulásban akadályozott, és értelmileg
akadályozott gyerekeit látja el, Eszter-
gomtól budapestig az egyetlen gyógype-
dagógiai intézményként. Az iskola
helyzetéről, a fejlesztési módszerekről, a
szülők magára hagyatottságáról az igazga-
tóval, Kádárné Monori Évával beszélget-
tünk.

Gyakorlati oktatás, mozgásterápia 
Az intézménybe jelenleg 64 gyerek jár, a kor-
osztály vegyes, vannak köztük 16-17 évesek is.
Néhányan halmozottan sérültek, tehát látás-,
mozgás-, hallásproblémákkal küszködnek, au-
tisták, vagy annak az enyhébb változatában, az
Asperger-szindrómában szenvedők. 14 tanár
munkáját három óraadó, egy önkéntes tanár
és egy zenetanár is segíti. Az intézmény mű-
ködéséhez elengedhetetlen a pszichológus, a
szociális munkás, a védőnő, az iskolaorvos 
segítsége és együttműködése, mert a külön-
böző problémákat csak team-munkában tud-
ják megoldani. Az esetek felében súlyos
szociális probléma is van a háttérben. 
„A hangsúlyt az intellektuális tárgyak oktatá-
sán túl az olyan praktikus dolgok megtanítá-
sára helyezzük, mint a főzés, kapálás,
háztartásvezetés, barkácsolás. Emellett a moz-
gás fejlesztését tartjuk nagyon fontosnak.
Szentendre Város önkormányzatának támo-
gatásával rendszeresen visszük úszni a gyere-
keket a V-8-ba és a Rákóczi iskola tan-
uszodájába, két úszómester pedagógusunk
irányításával. Többféle fejlesztőterápiát alkal-
mazunk: az Ayres-terápia mellett nagyon
jónak tartjuk a speciálisan a lakótelepi gyere-
kek számára összeállított mozgásterápiát és az
alapozó terápiát. Szerencsére a gyakorlatok-
hoz szükséges eszközök a rendelkezésünkre
állnak, legutóbb például Petricskó Zoltán al-
polgármester közbenjárására hintákat és
egyéb mozgásfejlesztő eszközöket kaptunk,
amelyek nélkülözhetetlenek a terápiás eljárá-
sokhoz” – mondja az igazgatónő. 

A korai felismerés fontossága
„A siker záloga a probléma időben való felis-
merése, és természetesen fontos a jó együtt-
működés a szülőkkel” – teszi hozzá Éva. Sok
szülő ugyanis nem fogadja el a tényt, hogy sé-
rült a gyermeke. Az érési folyamat nem egy-
forma a gyerekeknél, és vannak, akik nem
tudják felvenni az iramot a többséggel. Ezek a
gyerekek előbb-utóbb perifériára szorulnak a
többségi iskolában, a pedagógusok ugyanis
nem tudnak mit kezdeni velük, mert sokszor
nincsenek rá kiképezve, vagy magasak az osz-
tálylétszámok. A tudásbeli hiányosságok pedig
halmozódnak, és a szülők gyakran csak a felső
tagozatban veszik észre, hogy gyerekük nem
tud lépést tartani a többiekkel. „Ez már késő!

Ha korábban el tudjuk kezdeni a gyerek fej-
lesztését, reálisabb esélye lesz a visszaútra,
utolérhetik a többieket. Iskolánkban kötelező
a rendszeres kontrollvizsgálat, tehát nincs
kőbe vésve, hogy itt kell kijárnia a gyereknek
az általános iskolát.”

Utazó tanári szolgálat
Az iskola pedagógusai ún. utazó tanári szolgá-
latot is vállalnak, ami azt jelenti, hogy a rászo-
ruló gyerekeket vagy az iskolájukban keresik
fel, vagy pedig a gyermek jön az intézménybe.
Ezzel a módszerrel elsősorban a hallássérülte-
ket, autistákat és a beszédfogyatékosokat lát-
ják el. Az iskola tanárai rendkívül jól képzettek,
van köztük több logopédus, szomatopedagó-
gus, szurdopedagógus, pszihopedagógus, pszi-
chológus, konduktor, gyógytestnevelő, nyelv-
és beszédfejlesztő, van, akinek három szakte-
rülete is van. Nagyon fontos, hogy a sérült gye-
rekeket az adott szakterületen képzett
gyógypedagógus kezelje.

továbbtanulási lehetőségek
A sajátos nevelésű igényű gyermekek integrá-
ciója Szentendrén címet viselő uniós pályázat
– amelyen közösen pályázott a Bárczi a szent-
endrei óvodákkal, a Barcsay és a Petzelt isko-
lákkal – lehetőséget teremt arra, hogy
óvodáskortól a munkába állásig követhessék
az SNI-s gyerekek életútját. A Bárzciból a jobb
képességű gyerekek a Petzelt szakiskolában
tanulhatnak szakmát, idén már a harmadik
turnus folytatta ott a tanulmányait. A többi
gyereknek Vácon, illetve Budapesten van le-
hetősége szakmát tanulni. „Minden egyes gye-
reket egyéni útmutatással, kidolgozott
fejlesztési tervvel engedjük az útjára. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek jól
megállják a helyüket. Ehhez azonban szükség
van a Petzelt iskola kollegáinak pozitív hozzá-
állására, köszönet érte.”

A szülők magukra vannak hagyva
Már óvodáskorban meg kell alapozni az írás-
olvasás tanítását, és addigra a súlyos beszéd-
problémáknak meg kell oldódniuk.
Napjainkban előtérbe került egy új probléma,
a beszédészlelési zavar, amikor a gyerek nem
tudja kiszűrni a beszédhangot a környezeti zaj-
ból. Ez tulajdonképpen hallászavar, és egy vizs-
gálattal kiszűrhető lenne, s gyakran
összekeverik a diszlexiával. Talán hihetetlen-
nek hangzik, de az allergia, mint pl. a lisztérzé-
kenység késői felismerése is okozója lehet a
tanulási problémáknak.
„Sajnos azt tapasztalom, hogy ilyen esetekben
szülők magukra vannak hagyva. A Nevelési Ta-
nácsadó túlterhelt, a szülők pedig kipróbálnak
többféle fejlesztési módszert, ami anyagilag is
nagy terhet jelent. Nem tudják, hogy mivel
foglalkozik az iskolánk, és azt sem, hogy szülői
kérésre például szűrővizsgálatokat is végzünk,
térítésmentesen. Amit tudunk, megteszünk,
sokszor erőnkön felül.”

Vannak támogatók
Az intézmény állami iskola, a KLIK fenntartá-
sában. Voltak és vannak nehézségek, mint

minden iskolában, de úgy tűnik, lassan minden
rendeződik. A KLIK sok mindenben segített,
legutóbb a tető felújítása jelentett nagyobb ki-
adást. „Hál’ Istennek vannak támogatóink is.
A napokban kezdődik el a sportpálya felújí-
tása, melynek 2,5 milliós költségéhez a KLIK
egymillióval, a Rotary Club Szentendre egy-
millió-ötszázezer forinttal járul hozzá.
Ősszel jótékonysági koncertet szervezünk
„Gyerekek a gyerekekért” címmel a Vujicsics
zeneiskola támogatásával, melynek bevételét
a szabadidős programokra, a nyári táborozásra
fordítjuk. Rendszeresen kapunk adományt –
játékot, ruhaneműket – egy Németországban
élő volt ferences diáktól. Patronál minket a Re-
formátus Gimnázium, pl. elkísérték a gyereket
az állatkertbe, vagy a cipősdoboz akcióban
minden diákunk kap ajándékot karácsonykor.”
Az adományokat Az Értelmi Fogyatékos Gye-
rekek Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány
számláján gyűjtik. Ha szükséges, ebből finan-
szírozzák a hátrányos helyzetű családok támo-
gatását, mert volt olyan eset is, hogy egy
családlátogatás során kiderült, hogy nem volt
mit enniük a gyerekeknek. Ilyenkor más szent-
endrei szervezetek, például a Karitász is be-
kapcsolódik.

A legboldogabb pillanatok
„Mi a legapróbb sikernek is örülünk, annak,
amit más tanárok észre sem vesznek, mert ter-
mészetes a számukra. Siker, ha a gyerek meg-
érti az olvasott szöveget, siker, ha azt teszi,
amit kérünk tőle. Siker, ha leül a többi gyerek
közé, meghallgatja őket, esetleg a szemébe
néz vagy kezet fog vele. Örülünk, amikor a ta-
nítványaink visszajönnek az iskolába, beszá-
molnak az életük eseményeiről, vagy ha
boldogan újságolják, hogy a másik iskolában
megdicsérték őket.”

Kádárné Monori Éva a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai  Tanárképző Főiskolán
végzett oligofrén-pszichopedagógiai sza-
kon, emellett oktatás informatikus, disz-
kalkúlia szakember, a számtalan tan-
folyam elvégzésén túl pedagógus szakvizs-
gával rendelkezik. 1980 óta dolgozik az in-
tézményben, korábban volt igazgató-
helyettes, 2008 óta igazgató. Kitüntetései:
Miniszteri dicséret, Bárczi-díj és Szentendre
Város Pedagógiai Díja.
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Móricz Gála
Az év utolsó tanítási napján rendhagyó tanévzáróra kerül sor minden
évben a Móricz Gimnáziumban. A Móricz Gálán ugyanis nem a ta-
nulmányi eredményeket összegezzük, hanem visszatekintünk az év
programjaira, eseményeire, és tehetséges diákok mutatkozhatnak be
az iskola nyilvánossága előtt.

Visszatekintő

Idén 24. alkalommal tartottuk meg a Reál Osztályok Találkozóját, a
ROT-ot. Ezen a nagy hagyományú rendezvényen a mindenkori 11.a osz-
tályos tanulók tartanak bemutató előadásokat, kísérleteket a mate-
matika, a biológia, a kémia, a fizika és az informatika tárgyköreiből. A
diákok ott elhangzott előadásai közül kettőt láthattunk a gálán.
Az idei évben az iskolai témahét a fényről szólt, hiszen 2015-öt a fény
nemzetközi évének kiáltották ki. Ebből az alkalomból humán tagoza-

tos diákok Dus Polett árnyszínházas rendező irányításával különböző
technikákkal ismerkedhettek meg, ebből készítettek egy videoklipet.
Ezzel idéztük fel azt az eseményekben gazdag hetet, mikor szinte min-
den nagyszünetben történt valami látványos bemutató, az aulában fo-
tókiállításba ütközhettünk. Sok diák számára jelentett felejthetetlen
élményt, hogy testnevelés órán megismerkedhetett egy fény nélkül
zajló játékkal, a csörgőlabdajátékkal az Egri Vakok és Gyengénlátók In-
tézete Csörgőlabda Szakosztályának segítségével.
A 2014-15-ös tanév újdonsága volt, hogy a kilencedikes tanulók bizo-
nyos tantárgyukat tömbösített formában, ún. projekthét alkalmával sa-
játíthatták el, amely nagyobb lehetőséget adott a modernebb,
kooperatív és adaptív oktatási módszerek használatára. A humán ta-
gozatos diákok média csoportja a MTVA székházába látogatott, míg a
történelem tagozat a környék római kori emlékeit nézte meg, építhette
meg a legkülönfélébb anyagokból az ókori épületeket, majd elkészít-
hette a kor jellegzetes történelmi szereplőinek Facebook profilját. 
Iskolánkban minden évfolyamon két osztályban is kiemelt az idegen
nyelv oktatása. A Móricz Gálán angol nyelven tartottak előadást tanu-
lók a jellegzetes angol sportokról, illetve a Hebridák szigetcsoportról.
Verseket hallhattunk német és francia nyelven is. A tanév tavaszán egy
busznyi móriczos diák egy hétre meghódította a fények városát, Pá-
rizst. Erről az utazásról is készítettek egy különleges élménybeszámo-
lót. A Gálán persze nem volt hiány a zenés-táncos produkciókban sem,
köszönhető ez a művészeti területeken tehetséges tanulóknak.
A Móricz Gála egyik fontos eseménye a Szülői Közösség által alapított
Év tanára-díj átadása, ezt a díjat a tanulók szavazatai alapján az idei
tanévben Tóth István tanár vehette át. A diákság a rendezvény alkal-
mával gratulált dr. Cseriné Andirkó Éva tanárnőnek, aki az Apáczai
Csere János-díjat vehette át a Parlamentben Balog Zoltán minisztertől.
A gála záró programjaként egy különleges eseményre került sor. A po-
mázi Z-Kutyaiskola néhány kutyája és gazdái tartottak egy kedves be-
mutatót a közönség nagy örömére. 
A Móricz Gála után néhány nappal, június 19-én a tanévzáróval hiva-
talosan is befejeztük a 2014-15-ös tanévet.

Szentendrei Móricz zsigmond 
Gimnázium

Curie Kémia Emlékverseny
Csorba Gábor (10.a) területi 7. hely. Felkészítő: Mak-
nicsné Benedek Erzsébet, Maknics Gábor

Curie Matematika Emlékverseny
Csorba Gábor (10.a) országos 10. hely. Felkészítő: Ke-
resztes Jusztina

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Bátori Levente, Malek Szilvia, Varga Milán (10.a) te-
rületi 1. hely
Aszalós Domonkos, Balogi Bence, Szarka Gábor (10.a)
területi 2. hely. Felkészítő: Keresztes Jusztina

országos Innovációs Verseny
Balázs Csenge, Havranek Zita, Mózer Dóra (9.e) or-
szágos 5. hely. Felkészítő: Czuth Éva

Fülemüle országos Informatikai tehetségkutató Ver-
seny
Dombay Gergely (10.a), Galbács  Lőrinc, Marlen Dá-
niel (9.a) az országos középdöntőbe jutottak. Felké-
szítő: Czuth Éva

lóczy lajos Földrajz Verseny
Anderle Dániel (11.a) a középdöntőben 17. hely. Fel-
készítő: Berényi Attila

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
Galbács Márton (11.a) megyei 17. hely. Felkészítő:
Mucsi Dezső, Csorba Gábor (10.a) megyei 25. hely.
Felkészítő: Keresztes Jusztina

Festival d’ Italiano országos olasz Verseny
Lukovics Milán (11.c) 4. hely. Felkészítő: Dálnoki Gabriella

országos Implom József Helyesírási Verseny, megyei
forduló
Hegedüs Hajnalka (13.e) 8. hely. Felkészítő: Ácsné Ko-
vács Ildikó

Mozgóképkultúra és médiaismeret oKtV
Takács Viktória (11.b) országos 22. hely. Felkészítő:
Szöllősy Tamás

történelem oKtV
Hegedűs Márk (11.b) a 2. fordulóba jutott. Felkészítő:
Fellner Máté

Futsall Diákolimpia, labdarúgás
Fiúcsapat megyei 6. hely. Felkészítő: Özvegy Tamás

MlSz Coca Cola Kupa, labdarúgás
Fiúcsapat megyei 10. hely. Felkészítő: Özvegy Tamás
Lánycsapat megyei 5. hely. Felkészítő: Özvegy Tamás

Városi Katasztrófavédelmi Verseny
2. hely. Felkészítő: Gergi Erna

Honvédelmi Kötelék Hadi Verseny
Horváth András, Kádár Máté, Nagy Levente és Tóth
Roland (11.a és b) 5. hely. Felkészítő: Gergi Erna

Diákolimpia Amatőr leány röplabda, megyei elődöntő
2. hely. Felkészítő: Horváth Ágnes

Magyar Vöröskereszt országos Elsősegélynyújtó Ver-
seny, területi forduló
A gimnázium ötfős csapata 2. hely. Felkészítő: Varga
Tamásné

zeneiskolai sikerek

Előző lapszámunkban közöltük az iskolák eredmé-
nyeit, melyek között szerepelt, hogy a Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskola részt vett egy Kárpát-medencei
tehetségkutató versenyen, amelynek lapunk megje-
lenésekor csak a selejtezői zajlottak le. Az országha-
táron átívelő nagyszabású verseny döntőjében a
zeneiskola növendékei kiemelkedő sikert értek el,
ezért utólag közöljük az eredményeket.

Kárpát-medencei Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
tehetségkutató Verseny, Miskolc
Tipituli énekegyüttes – arany minősítés. Felkészítő:
Tímár Sára

Vukics Ferenc
Lél (citera)
arany minősí-
tés. Felkészítő:
Dömény Krisz-
tián 
Népdalcsoport
I. kategória
Szabó Nóra és
Szűcs Teréz
( k é p ü n k ö n )
ezüst minősí-
tés. Felkészítő:
Szvorák Kata-
lin

Diák-sikerek Szentendrén II.
Már több éves hagyomány, hogy pedagógus nap közelében lapunkban hírt adunk a szentendrei általános és középiskolák diákjai-
nak kiemelkedő eredményeiről. Az alábbiakban folytatjuk az iskoláktól kapott beszámolókat.
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talentum ösztöndÍj
Szentendre Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete idén is meghirdeti a város 
kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi 
támogatására kiírt pályázatát. „talentum”
Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon tehet-
séges, nappali tagozatos középiskolai tanul-
mányokat folytató és első diplomájuk
megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egye-
temi hallgatóknak adható, akiknek Szen-
tendrén már öt éve bejelentett állandó
lakcímük van.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik:

•   a nappali tagozatos tanulmányokat folytató
középiskolás pályázó tanév végi bizonyítvá-
nyával igazolja, hogy számított átlaga 5.0,
•   a nappali tagozaton az első diplomája meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató
főiskolai, vagy egyetemi hallgató az előző két
félév teljesítménye alapján számított kreditát-
laga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi
eredménye meghaladja a szakos évfolyamát-
lag 1,5-szeres értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni leghama-
rabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató pályázónak az első tanév két
félévének eredményével lehet, melyhez csa-
tolni kell a következő mellékleteket:
- a tanulmányok folytatásának igazolását, a
jogviszony igazolását,
- szentendrei lakcímének igazolását,
- tanulmányi eredményét igazoló dokumentu-
mot,
- amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga
nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kre-
dit teljesítése mellett, csatolni kell az intéz-
mény által kiállított igazolást az előző két félév
szakos évfolyamátlagáról,
- a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt ér-
deklődési területeire, illetve tanulmányi el-
képzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,
- a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt kö-
vetően tartani a kapcsolatot a várossal,
- a pályázathoz csatolni kell legalább három
olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő te-
hetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felső-
fokú tanulmányokat folytató pályázó eseté-
ben. Az ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára,
októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testü-
let szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
szeptember 18.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj
további részleteiről a www.szentendre.hu
honlapon, vagy Kozma Krisztina köznevelési
referenstől lehet információt kérni az 785-
085-ös telefonszámon.

Folytatódik az óvodaépítés
Az Egres úton épülő új óvoda kivitelezője, a Gold-block Hungary Kft. kb. 45%-os ké-
szültségnél abbahagyta a kivitelezést,  ezért az önkormányzat felmondta a vállalkozó-
val kötött szerződést. 

Az óvoda építési kivitelezé-
sére meghirdetett új közbe-
szerzési eljárás szerint a
vállalkozó feladata a kivite-
lezés teljes befejezése, és
szerződésben kell felelőssé-
get vállalnia a munka gazda-
ságos és gyors befejezéséért
a szerződéskötéstől számí-
tott 3 hónap határidővel. 
Az új közbeszerzési eljárás-
ban az alábbi ajánlatok ér-
keztek: 
1. ARCHIBONA Kft., Buda-
pest, Bokor u. 9-11., ajánlati
ár 149 500 000 Ft + ÁFA 
2. T-Invest’ 91 Kft., Szeged, Ősz u. 11., ajánlati ár 190 644 090 Ft + ÁFA 
A T-Invest’ 91 Kft. a hiányosságokat a felszólítás ellenére sem pótolta, így az ajánlatuk érvény-
telen lett, az eljárás nyertese az ARCHIBONA Kft. lett. 
A szerződéskötés tervezett időpontja július 6. Az újabb eljárásnak köszönhetően az Egres úti
óvoda a pályázatban kiírt határidőre elkészülhet, ezzel az intézményt – a tervek szerint – a
2015/16-os tanévben birtokba vehetik a gyerekek és a pedagógusok. 
A szerződés pályázati támogatásból valósul meg „Egres úti óvoda építése” néven a „Nevelési in-
tézmények fejlesztése” program keretén belül. 

Európai tartalmakat az iskolába!
Ezzel a gondolattal indult útjára az első Leonardo csapat 2003-ban
egy olaszországi kisvárosba, Spoletoba. A Petzelt József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola vendéglátós diákjai voltak a pályázat ked-
vezményezettjei. Az első projektet számos újabb mobilitás követte,
már nemcsak diákok, de tanárok is részt vehettek külföldi tovább-

képzéseken: ebben a tanévben Portugália és Finnország fogadta az iskola tanárait az Élethosszig
tartó tanulás programjában működő Leonardo da Vinci projektben. 
A finnországi szakképző iskolákban nemcsak a csodaként számon tartott oktatási rendszert és
tanítási kultúrát ismerhették meg a magyar kollégák, hanem az ECVET alapú oktatással is talál-
kozhattak. 
Portugáliában a Braga Mobility Open – szakmai és kulturális iroda szervezte és bonyolította a ta-
nártovábbképzést igen magas színvonalon. Több gasztronómiai és turisztikai iskolalátogatást
szerveztek, ahol a tanáraink megtapasztalhatták, hogy Portugáliában kiemelkedő gondot fordí-
tanak a vendéglátóipari tanulók képzésére.
Annak ellenére, hogy iskolánk szaktanárai Európa egymástól távol eső országaiba látogattak,
mindegyik továbbképzésen megbizonyosodhattak arról, hogy a tudás és gyakorlati alapú okta-
tás jelenti a jövőt. A kreativitás, a vállalkozói szellem, az egyéni kibontakozás, a diák önbizal-
mának és önismeretének fejlesztése a cél. 
(Bővebben a porjektről honlapunkon olvashat: www.szevi.hu)

Lukácsné Németh Klára
projekt-vezető
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
A parlagfű-mentesítési programban a járási hivatalok földhivatali osz-
tályai is részt vesznek, a törvény alapján a földhivatalok feladata a par-
lagfűvel szennyezett területek felderítése és az adatok továbbítása a
növényvédelmi hatóság felé. 
Köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos aller-
giás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a fertőzöttség visz-
szaszorítása törvényileg előírt feladat. A föld használója, illetve
tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen
a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig fenntartani. A helyszíni ellenőrzést június 30-tól
a földhivatalok mezőgazdász munkatársai a bejelentések alapján ösz-
szeállított útvonalterv alapján végzik, együttműködve a növényvédelmi
hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a
lakossággal.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő embertár-
saink életének megkönnyítése érdekében a hatóságok kérik a ter-
mőföld-tulajdonosokat, hogy a parlagfű elleni védekezést elsősorban
mechanikusan (földből történő kihúzás, kapálás, tárcsázás, kaszálás
stb.), vagy vegyszeres irtással végezzék, végeztessék. 

PMKH Földhivatali Főosztály Vezetője

IStEr NAPoK 
SzENtENDrÉN 

2015

FElHÍVÁS
árusoknak

Az Ister Napokra a következő termékkel
foglalkozó árusok jelentkezését várjuk:

• ipar- és képzőművészeti termékek
• hagyományos és reform, illetve ada-

lékanyag-mentes és bio élelmiszer,
édesség, ital

• kreatív és fejlesztő játékok
• fajátékok
• népi hangszerek, népi játékok

A rendezvény időpontja: 
július 25. szombat és 26. vasárnap 11.00-
20.00 óra között

Helyszín: Szentendre, Duna-korzó (Péter-Pál
utca és a Lázár cár tér közötti szakasz)

Jelentkezni, érdeklődni az alábbi e-mail-
címen lehet: dmh@szentendre.hu
Kérjük, hogy bemutatkozó anyagot, az ins-
tallációról fotókat mellékeljenek!

Sátorbérlésre van lehetőség, kérjük, jelezze
ezt is e-mailben!

Szervező/bővebb információ: 
Szentendrei Kulturális Központ 
Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Duna-korzó 11/a.
tel: 26/312-657 

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz
közzé a Szentendre, Dumtsa Jenő u. 12. szám alatt álló 
37 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás piaci 
alapon történő bérbeadásáról.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. július 13. 9 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Szentendre, Pap-szigeten talál-
ható önkormányzati üdülők hasznosítására:

Szentendre, Pap-sziget telek/ház alapterület Induló (licit) Pályázati biztosíték
használati díj /év + Áfa

1. üdülő (hrsz. 4483) 2117/43 m2 240 000 Ft 20 000 Ft
2. üdülő (hrsz. 4482) 717/39 m2 240 000 Ft 20 000 Ft

Szentendre Város Önkormányzata tájékoztatja a leendő pályázót arról, hogy az üdülők lakhatási célra
nem használhatók. 
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. július 14. 9 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok értékesítésére:

Szentendre Övezeti besorolás. Alapterület bruttó Induló (licit) ár Pályázati biztosíték
Mandula u. 7. Lke-04 377 m2 7 130 000 Ft 250 000 Ft
Hrsz: 3775 (kertvárosias (36 havi 
(kivett lakóház lakóterület) részletfizetéssel)
és udvar)

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. július 23. 9 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre Övezeti besorolás Alapterület bruttó Induló (licit) ár Pályázati biztosíték
0403/52 Üh-3 4922 m2 25 590 000 Ft 250 000 Ft
(legelő) (üdülőterületek-

hétvégi házas terület) 

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2015. július 28. 9 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

A részletes pályázati kiírások a Vagyongazdálkodási Irodán vehetők át és a www.szentendre.hu/
ingatlanportal internetes oldalról tölthetők le. tájékoztatás: 26/785-088

A parlagfű leggyakrabban utak és vasúti
sínek mentén, parlagon hagyott terüle-
teken, nem használt telkeken, nem meg-
felelően gyomirtott, és bolygatott
földeken fordul elő. 
A parlagfű Magyarországon március

végén kezd kelni, és áprilisban tömegesen csírázik, nyáron intenzív
növekedésnek indul. Porzós virágai július elején-közepén megje-
lennek, a termős virágok 1-1,5 héttel később. A virágpor szóródá-
sának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban
történik meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok be-
álltáig tart. 
A parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erős pollenkon-
centráció a levegőben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell
a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat
ki. A kézi irtást kesztyűben kell végezni. A környezetet és a költsé-
geket is leginkább kímélő eljárás a kaszálás. Általában három ka-
szálás biztosít megfelelő eredményt, de ha ez nem valósítható meg,
úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző időszak-
ban a leghatékonyabb. Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett
nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, fű-
magvetéssel, gyep telepítésével.

PÁlYÁzAtoK
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A prototípus bevált
terhelési próbát tartottak a pannónia-telepi vízelvezető árkokra
tervezett fedélrendszer tesztelésére. Az autók parkolására is al-
kalmas árokfedélrendszert két helyi lakos, Varga lajos és Drong
György  gépészmérnökök fejlesztették ki.

Pannónia-telep szűk utcáiban nincsenek járdák, a vízelvezetésre ké-
szült árkok pedig balesetveszélyesek, mert rossz látási viszonyok
között nehéz észrevenni az árkokat, nagyobb hóban pedig eltűn-
nek, de a bicikliző gyerekekre is komoly veszélyt jelentenek. A prob-
lémát és a lehetséges megoldásokat már lakossági fórumon is
tárgyalták, ekkor ajánlotta fel a két mérnök, hogy kifejlesztenek egy
olyan árokfedélrendszert, amely lehetővé teszi a biztonságos köz-
lekedést, és a vízelvezetést sem gátolja. Dlauchy Dénes telektulaj-
donos hozzájárult, hogy a háza előtti árkon kipróbálják ötletüket,
sőt ő maga is alkotó módon vett részt a munkában.
Az árokfedél több betonelemből áll, az egyes elemeket egy ember
is meg tudja emelni. A fedél elemei eltávolíthatók, így az árok bár-
mikor hozzáférhető, pl. tisztítás céljából. Az egyes elemek közötti
résen a csapadék az árokba tud folyni, de rés van a betonelemek és
az árok széle között is. 
A június végi terhelési próbán a felhelyezést, az elemek leemelését,
a vizes és az autós terhelést is állta a fedélrendszer. Boda Anna
Mária, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy ameny-
nyiben érdeklődés mutatkozik rá, bemutatják a lakosságnak a rend-
szert, és megszervezik a sorozatgyártást. A tervezők szerint ehhez
fel kell mérni, hogy hány folyóméter a befedendő árokrendszer, s
mivel az árkok nem egységes szélességűek, a munka további terve-
zést is igényel. A prototípus - mely egy 1,80 m hosszú árkot fed le -

anyagköltsége mintegy tízezer forint, nagyobb mennyiség legyár-
tásánál azonban az anyag és a gyártás is olcsóbb. Ezt azonban még
megelőzi az ÉMI töréstesztje, melyre már bejelentkeztek a „VD
árokfedéllel”, ahogy a két mérnök elnevezte az általuk kifejlesztett
rendszert.

Krokodil a szobában
Egy budakalászi férfi kért rendőri segítséget június 25-én, mert 
vitába keveredett az általa bérelt lakás tulajdonosával. A férfi 
a rendőrök jelenlétében végül megengedte, hogy a főbérlő ellen-
őrizze a lakás használatát, de ezalatt láthatóan feszülten viselke-
dett. Mikor a tulajdonos és a rendőrök a legbelső szobába is
szerettek volna bejutni, akkor zavart lett. 

A szobában a rendőrök két pápaszemes kajmánt és egy aligátor-
teknőst találtak. Ezek az állatok a jogszabályok alapján veszélyes 
állatnak minősülnek, és tartásuk engedélyhez kötött.
A budakalászi férfi nem rendelkezett a szükséges engedéllyel, ezért
a rendőrök az állatokat lefoglalták, és gondoskodtak elszállításukról,
elhelyezésükről.

rENDőrSÉGI HÍrEK

tea a VlS művészeivel
A Városházán Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester június 16-án negyedik alkalommal látta ven-
dégül városunk művészeit. A teázás, beszélgetés mellett a meghívott
képzőművészek minikiállítása is látható a polgármesteri és alpolgár-
mesteri irodában. Ez alkalommal Aknay János, Bereznai Péter és Deim
Péter képzőművészek voltak a „Művésztea” meghívottjai.



Aranyló nyáreste
Olyan ez, mint a mesében: egyszer
régen, valami esős őszi napon kap-
csolgattam a távirányítót, és Henry
Fonda arca és a történet megfogott,
és végignéztem egy 1981-ben ké-
szült filmet, úgy, hogy közben nem
olvastam, vasaltam, dolgozatot javí-
tottam, hanem csak tévéztem.
Pedig nem szólt benne hatlövetű,
nem rúgtak senkit fejbe, és még új
mutáns fajok sem jelentkeztek, csu-

pán Jane Fonda igazán szolid bikinis képei színesítették a párbeszé-
deket. Egy boldog idős pár nyarából láthattunk egy-két villanást. Azt,
hogy milyen nehéz is a lányoknak igazodni az apákhoz! Elfogadni azt,
hogy nem vagyunk ideális nagyszülők! Azt, hogy soha nem késő,
soha nem lehetetlen a szülőkhöz fordulás!  És elhibázott évtizedek
után is következhet feloldozás! Ernest Thompson tanult író. Párbe-
szédei egyszerre szórakoztatóak, és ragadnak meg valami torokszo-
rítóan fontosat, amit éreztünk már mi is, de valahogy nem tudtuk
szavakba önteni. 
Gálffi László színészként és rendezőként mindig igényes alapanyag-
gal dolgozik, nem véletlenül fedezte fel újra ezt a kamaradarabot.
(Tolnay Klári és Mensáros László ragyogó párosa évtizedekkel ez-
előtt már sikerre vitte a színművet.) Most a nyugalmazott egyetemi
tanár szerepére Benedek Miklóst kérte fel, akivel viszonylag ritkán
találkozunk (pláne főszerepben) a magyar színpadokon. Vári Éva 
feleségként, anyaként és nagymamaként három szerepet játszik, 
tulajdonképpen egyszerre. 
Minden kornak megvan a maga szépsége – gyakran élünk ezzel a
közhellyel. De viccként így folytatódik, hogy: na, mondj egyet az
öregkorról! Ám ha július végén, amikor már lement a perzselő nap,
és hűsítő szellők simogatnak, és a Teátrum színpadán végignéztük,
sírtuk-nevettük az Aranytó című darabot, biztos fel tudunk sorolni
párat, nem egyet, legalább ötöt.

Őzi
Július 24., 25., 30., 31. augusztus 1. 20:00, Városháza udvara
Ernest thompson: ArANYtó   
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SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT  • WWW.SZENTENDREPROGRAM.HU

Szentendrei teátrum és Nyár 2015
júliusi programajánló

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 Művelő-
dési 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 Szín-
ház, 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 Művelő-
dési 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  mű-
vészeti 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 

A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

További programok: 
www.szentendreprogram.hu

JEGYVÁSÁrlÁS: 
Tourinform Szentendre, 
Dumtsa Jenő u. 22., nyitva: 10:00-
18:00, tel.: 26/317-965, 26/317-966
Az Interticket országos hálózatában  
Online: www.szentendreprogram.hu
és a www.jegy.hu oldalon  

Műsorváltozás a teátrumban!
A Szentendrei teátrum Városháza udvari színpadán augusztus 7-
én 20:00 órára meghirdetett Closer című előadás elmarad, he-
lyette a Szkalla lányok című előadás kerül színre. A Closerre
megváltott jegyek érvényesek a Szkalla lányok című előadásra,
vagy a vásárlás helyén visszaválthatók augusztus 15-ig. 

Augusztus 7. péntek, 20:00, Városháza udvara
Esőhelyszín: Pest Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka u. 7.)

A SzKAllA lÁNYoK
MaNNa Produkció

Örkény István Macskajáték
című kisregényét színpadra
alkalmazta: Berényi Gábor
Játssza: Tordai Teri 
és Béres Ilona
Látvány: Ondraschek Péter
Jelmez: Jánoskuti Márta
Produkciós vezető: 
Gáspár Anna

A nemzetközi hírű Macskajáték számtalan előadást ért már meg kü-
lönböző szövegvariációkkal. Berényi Gábor, a szolnoki színház hajdani
direktora korábban már színpadra állította Örkény darabját, 2012-ben
pedig A Szkalla lányok címen szenzációs változatot készített, „újraírta”
a Macskajátékot, amelyben csupán a két főszereplő mondja el, éli meg
a Szkalla nővérek híres történetét. Ehhez persze olyan Orbánné kellett,
mint Béres Ilona, aki Örkény elképzelésének megfelelően egyszerre
piaci kofa és antik kariatida, akinek Csemlényi Viktor iránt érzett egész
életét végigkísérő szenvedélyét ugyanúgy elhisszük, mint a béna Gizára
és az őt példaképként imádó Egérkére gyakorolt hatását.

„Egy zenei illanástól eltekintve nincs eleje és nincs vége, ezért csupán
elkezdődik és befejeződik az előadás. Másfél órában mégis életre kel
Örkény István tragikomédiájának, a Macskajátéknak a kétszemélyes
változata. Nem a mű egésze – de egy újszerű műegész.” (Tarján Tamás)
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Milyen lesz az idei Szentendrei teátrum és
Nyár?
Nagyon örülök, hogy a megörökölt progra-
mokkal, az adott lehetőségekkel együtt igen
színes műsort sikerült összeállítani. Különböző
műfajokat próbáltunk beemelni, a város szá-
mára új művészeket idehozni. Lesz zenés, tán-
cos, alternatív, lesz könnyed, nyárestéhez illő,
és fajsúlyos, filozófiai tartalmú előadásunk is.
Mohácsi János rendezésében mutatjuk be a
Hairt, ami izgalmas és érdekes adaptációnak
ígérkezik. Szeretném kiemelni a Vents d’Est vi-
lágzenei produkciót helyi, határon túli és fran-
cia zenészekkel, illetve a nyarat záró Vujicsics
és Söndörgő közös koncertet. Lesznek olyan
gyöngyszemek az előadások között, mint A Do-
hány utcai seriff, a Csemegepultos naplója,
ami nagyon vidám estének ígérkezik, vagy a
Szőke ciklon, amelyet a Rejtő-rajongóknak
ajánlunk. A Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkciós Iroda bemutatója, az Aranytó Be-
nedek Miklóssal és Vári Évával igazi, klasszikus
nyáresti program lesz. Színes műsorral várjuk
a gyerekeket is a Gyerekteátrum előadásaira.
Néhány éves szünet után újra megrendezzük
a Duna fesztiválját, az Ister napokat a népszerű
gyertyaúsztatással, sárkányhajóval, dunai
programokkal, az itt élő nemzetiségek prog-
ramjaival. 

lesz változás a korábban meghirdetett
előadásokban?
A Szentendrei Táncegyüttes bemutatója de-
cemberre tolódik, a másik változás pedig, hogy
elmarad a Closer című előadás, mert a Teát-
rum színpadára nem lehet átültetni technika-
ilag a darabot. Erre az időpontra a MaNNa
Produkció Szkalla nővérek című előadását hoz-
zuk el, Tordai Teri és Béres Ilona vendégjáté-
kával. 

tervezel-e hosszabb távon változást, újí-
tást a Kulturális Központban? 
Most átmeneti időszakot élünk, de talán dec-
ember végére letisztul a kép, és elkezdhetem
felépíteni, amit elképzeltem. Először is fon-
tosnak tartom, hogy azok az emberek, akik itt
dolgoznak, jól érezzék magukat. Aki jól érzi
magát a helyén, azt lehet motiválni. Úgy gon-

dolom, az itteni szakemberek – a színház, a
mozi, a SzeVi vagy a közművelődés területén –
éppen ezzel a szerelemmel állnak a feladathoz.
A változás inkább abból következik, hogy mire
van szüksége a városnak. Nagyon gyorsan vál-
toznak az igények, nem ugyanaz a közönség, s
nem ugyanazt a színházat akarják, mint régen
volt. Ennek a városnak teljesen mást kell tud-
nia, mint Kőszegnek vagy Gyulának vagy Sze-
gednek, és ezt az arculatot még fel kell építeni.

Például mivel?
Sokkal sokszínűbb programmal. Jelenjen meg
az opera, az új cirkusz, jelenjenek meg az utcai
bábos előadások. Úgy látom, hogy a jelenlegi
intézményvezetők nyitottak erre, és a jövőben
sokkal nagyobb átjárhatóságnak kell lenni a
városi múzeumok, a kulturális intézmények
között, mint eddig. Nem szabad külön blok-
ként kezelni a városi eseményeket, hogy ez a
mi fesztiválunk, ez a mi programunk, mert a
város mindannyiunké. A programok között le-
gyen képzőművészet, tánc, zene, szóljon a
nyugdíjasnak, a felnőttnek, a gyereknek. Na-
gyon örülnék, ha öt év múlva olyan fesztivált
tudnék létrehozni, ami ezt tükrözi, hiszen nem
lehet megvalósítani mindezt egy év alatt. 

régóta probléma, hogy a Kulturális Köz-
pont épülete, a Dunaparti Művelődési Ház
elhanyagolt állapotban van. Van remény
a változásra?
Nagyon szomorú, amikor egy művelődési ház
így néz ki. Az épület teljes szigetelését, fűtés-
korszerűsítését, a homlokzat, a padló, a nyílá-
szárók felújítását meg kell oldani. Bízom
benne, hogy az épület Péter-Pál utcai szárnyát
egybeköthetjük majd a jelenlegivel, és a teljes
rekonstrukció után igényes környezetben,
minden korosztálynak megfelelő, minőségi
programokat tudunk kínálni. A város maximá-
lisan támogatja elképzeléseinket.

beszéljünk kicsit rólad is! Sokan nem tud-
ják, hogy bábművész vagy, a bábszínész,
bábrendezői szakot lengyelországban vé-
gezted. Miért választottad ezt a műfajt?
Édesanyám, Tomka Zsóka iparművész babákat
is készített, s bár én nem szerettem babázni,
nagyon tetszettek a porcelánfejű, különböző
korokba öltöztetett babák. A bábművészet
duplikát feladat. Két különböző entitás mutat-
kozik: egyrészt a báb, másrészt én magam is
kitűnően látható felület vagyok. Életre keltek
egy élettelen dolgot, s mindennek van egy na-
gyon érdekes misztikus és praktikus része. A
mostani tendenciák még mindig a paraván
előtti játékot helyezik előtérbe, de érdekes
látni a tanítványaimon, ahogy visszatérnek a
totális illúzió megteremtéséhez. Izgatja őket
például az árnyszínház, ami olyan kombiná-
ciója a színháznak, a képzőművészetnek, a kü-
lönböző technikáknak, amelytől teljes a va-

rázslat. A sors iróniája egyébként, hogy bár
nem vettek fel a budapesti színművészetire,
most ott vagyok osztályfőnök. 

Mi ad energiát a mindennapokhoz, a szer-
teágazó munkádhoz, a magánélethez?
A lehetetlen. Például mérhetetlenül fel tud
pörgetni, ha azt látom, hogy valamihez még
egy kevés kell, és attól működni kezd. Az em-
beri kishitűségből képzett korlátok tudnak
csak visszavetni, nem a szekér súlya, amit
húzni kell, mert az soha nem rettentett vissza.
Hiszek abban, hogy nagyon sok minden múlik
rajtunk, és nem hiábavaló energiabefektetés
megpróbálni megoldani valamit, még akkor is,
ha nem sikerül. Ha érzem, hogy valami lehúz,
gyorsan keresek magamnak egy pontot az
életemből, ami átlendít. Hála Istennek, nekem
megadatott, hogy van két fantasztikus gyere-
kem, egy tündéri férjem, akikből tudok merí-
teni, és akik rengeteg energiát adnak. 

Nagyon sok minden múlik rajtunk
bESzÉlGEtÉS CSAtó KAtÁVAl, A KUltUrÁlIS KÖzPoNt VEzEtőJÉVEl

A Kulturális Központ áprilisban kinevezett igazgatójának nem volt könnyű dolga, amikor 
átvette az intézmény irányítását, hiszen döntések sorát kellett meghoznia a nyári program-
sorozat előkészítésének véghajrájában. 

Ismét IStEr NAPoK
Szentendrén!
Ember IS! tErmészet is! A Duna ünnepe
és a szentendrei nemzetiségek fesztiválja
július 25-26. között!

ElőzEtES A ProGrAMoKból:

Vízi sport és szabadidős programok mindkét
nap 11.00-től sötétedésig:
kajak-kenu, csónakázás és ügyességi játékok,
verseny, sárkányhajó, gályahajó, gyermek- és
felnőtt programok
szombat 21.30: gyertyaúsztatás (Vadkacsa
Egyesület)

Szentendrén élő nemzetiségek bemutatko-
zása: 
cigány, görög, horvát, lengyel, magyar, román,
szlovák, szerb, zsidó nemzetiségi sátrak a
Duna-korzón 11.00-től sötétedésig
nemzetiségi műsorok a nagyszínpadon 17.00
órától

Programok kicsiknek és nagyoknak:
kézműves foglalkozások a Duna-korzón
gólyalábas felvonulás és előadás (Langaléta
Garabonciások)
Molyolda – régi idők játékai a Lázár cár téren
gyerekelőadások, gyerekkoncertek (Mintapinty
Zenekar, Paprika Jancsi…)
rajzversenyek az éttermekben egész nap

Egyéb programok:
kirakodóvásár: helyi termék, iparművészek,
képzőművészek

A rendezvényről lapunk 19. oldalán is olvashat
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Szomszédünnep a Vasvárin
Nem először rendeztek a Vasvári lakóparkban szomszédünnepet, hogy a a „Vasin”
élők, ahogy maguk között nevezik ezt a csendes lakóövezetet, együtt lehessenek egy
piknik keretében,  közelebb kerülhessenek egymáshoz. A Vasvári példás közösségének
az utóbbi időben többször lehettem tanúja, résztvevője akár Mikuláskor, akár már-
cius 15-én, akár más összejöveteleken.
A mostani júniusi kellemes együttlét megszervezéséért köszönet illeti Martini Emil-
nét, a Teátrum lakásszövetkezet igazgatósági tagját, és Háfra Jánost, a Lakásszövet-
kezet elnökét. Ma, amikor
mindenki arról beszél, hogy az
emberek bezárkóznak, nem is-
merik szomszédjaikat, itt a
Vasvárin egész másnak lehet-
tünk tanúi ezen a szép hétvé-
gén. Együtt beszélgettek régi
és új lakók, idősebbek és fiata-
lok, közeli és távoli ismerősök. 
Köszönjük a szervezést, várjuk
a következő szomszédünnepet
a Vasvárin!

Zakar Ágnes

Polcbazár Szentendrén
A Dunakanyar körúton, Pismány elején
talányos nevű cégtáblára lettem figyel-
mes: PolcosBazár. A bazár szóról elsőre az
isztambuli nagybazár ötlik az ember
eszébe, kisebbre véve a léptéket legalább
bolhapiacra gondol az ember. De mitől
polcos? Kíváncsian léptem a kis helyi-
ségbe…

Polc hátán polc
Két kedves hölgy, Horváth Éva és Kérdő
Anita fogadott. Körülöttünk sok-sok polc,
és azokon rekeszek tele áruval: antik
bronzcsillár, porcelántárgyak, tündéri
gyerekruhák, divatos táskák, rádió. Bizo-
nyára látszott rajtam, hogy elsősorban a
kíváncsiság hozott ide, így a hölgyek
örömmel adtak felvilágosítást. Svájcban
és Németországban már nagy népszerű-
ségnek örvendő polcbazárok mintájára
hívták életre kereken egy éve a PolcosBa-
zárt. Szerettek volna egy olyan vállalko-
zást létrehozni, amivel akár Szentendrén,
akár a környéken élő embereknek segít-
séget nyújthatnak. 

A működés lényege
Bárki kibérelhet egy-egy polcot egy hó-
napra rendkívül kedvező áron, ahova,
mint egy piaci standra, kiteheti az áruját.
Tipikus áru például egy ajándékba kapott,
de nem használt tárgy, vagy akár könyv,
amelyet valaki nem akar kidobni. A ma-
gyar ember általában nem tapasztalt al-

kudozó, és itt mindenki „inkognitóban”
piacolhat. A hölgyek elmondása szerint
igen nagy örömet okoz a polcbérlőknek,
amikor megtudják, hogy sikerrel „elment”
egy-egy portékájuk. 

Nonprofit és jótékony
A mai világban ritka mint a fehér holló; a
működés nem profit-orientált a tulajdo-
nosok számára. Elmondásuk szerint 
alapvető céljuk a közösségépítés és jóté-
konysági tevékenység. A PolcosBazár
több alapítványt és civil szervezetet tá-
mogat a lehetőségein belül, többek kö-
zött az Árvácska Szentendrei Állatvédő
Egyesületet és a Vasárnapi Merőkanál-
Szentendre szervezetet, mely ételt oszt a
rászorulóknak. Az Árvácskának saját pol-
cot adnak, amire kitehetik a pénzre vál-
tandó, ajándékba kapott tárgyaikat: így
lesz az ajándék pórázból eledel az elha-
gyott állatok számára. A segítőkészség itt
alapérték; Éva saját készítésű szörpökkel,
lekvárokkal is támogatja a Vasárnapi Me-
rőkanált, merthogy az országban harma-
dikként már 14 év óta őstermeléssel
foglalkozó szakember, bio lekvárokat és
szörpöket készít házilag.

Visszagondolva a látogatásra talán annak
örültem a legjobban, hogy vannak kö-
zöttünk még Horváth Évák és Kérdő Ani-
ták, akiknek nem kérkedő, csendes,
mindennapos tevékenysége a közösségek
önzetlen építése, a bajban lévők segítése.

Vajda Orsolya

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Szentendrei
Szent Erzsébet Szeretet Szolgálat (KARITÁSZ) vezetőjé-
nek és  minden egyes tagjának hosszú évek óta tartó ál-
dozatos munkájukért, akik lehetőségeik szerint minden
ellenszolgáltatás nélkül a legnagyobb szeretettel, 
készséggel, odafigyeléssel végzik jószolgálati tevékeny-
ségüket. 
A számos segítségben részesültek közül a legnagyobb
köszönettel és elismeréssel:

Barta Lászlóné, Farkas Renáta és még sokan mások

A Karitász a környéken és Szentendrén élő nagyon sze-
gény sorsú nyugdíjas és nagycsaládos, munka és jöve-
delem nélküli embereket segíti áldozatos munkájával.
Az önzetlen, jószolgálati tevékenység nyomán nagyon
sokan részesülhettek élelmiszer-támogatásban, gyógy-
szer és gyógyászati eszközök juttatásában, hozzájut-
hattak könyvekhez, játékokhoz, ruhaneműkhöz,  ágy-
neműhöz, konyhai eszközökhöz, bútorhoz.   
A fenti köszönet valamennyi szentendrei adományozó-
nak is szól, akik a segélyezetteket megtisztelve, részükre
gondosan, tisztán és szeretettel adják át használaton kí-
vüli ruhaneműiket, használati eszközeiket. 

Ételdoboz Szentendrén is
A HÉV-állomásnál, a
zöldséges mellett a
zöldre festett szek-
rénykében mindig
van egy-két zacskó
rizs, liszt, flakon olaj
vagy egy doboz kon-
zerv. „Enni adok –
enni kapok” – hirdeti
az egyszerű üzenet a
„szeretet-láda” mel-
letti plakáton. Még
csak pár napja került
helyére az ételdoboz,
de a helyiek már rá-
kaptak: azok is, akik jó szívvel adnak, s azok is, akik rá-
szorulnak, hogy elfogadják az adományt. 
A jó példa ragadós, az országban egyre több helyen, pél-
dául Pécsett, Sopronban, Székesfehérváron, Sziget-
szentmiklóson, Szegeden és Szigetváron „üzemel”
hasonló, tartós élelmiszert rejtő zöld doboz. Budapes-
ten ajándék-szekrény is nyílt, ahol gazdát cserélhetnek
ruhaneműk, játékok, könyvek, újságok, ágyneműk, ház-
tartási eszközök vagy más használati tárgyak.
A nemrég, tragikus hirtelenséggel elhunyt lakberen-
dező, Kozma Nóra vetette fel még év elején az ételdo-
boz meghonosítását Szentendrén. Az ötlet nyomán
Sághy Erna és Hajdu Noémi fogott a szervezésbe. Noémi
olvasott egy cikket a szadai római katolikus egyházköz-
ség „Ételdoboz az emberségért” akciójáról, így ennek
nyomán felvette a kapcsolatot a Facebookon keresztül
a közösséggel, akik Szentendrének is elkészítették pla-
kátjukat. A dobozt Noémi férje, Hajdu Péter ütötte
össze, Bojtor Verabella képzőművész kifestette, és meg-
találták helyét is, a HÉV-állomás mellett, Mester Péter
zöldséges standjánál. A civilkezdeményezés folytatódik,
Szentendre minden városrészében szeretnének ételdo-
bozokat elhelyezni, lehetőleg élelmiszerbolt közelében.
Ehhez támogatókat keresnek, akinek ötlete van, írjon
Hajdu Noémi címére: hnoja68@gmail.com.
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Nemzetiségi Napok –
július 25-26.
Szentendre soknemzetiségű, színes kul-
túrájú város, ahova a történelem folya-
mán több különböző nemzetiség települt
le, és gazdagította a várost, ami mára egy
színes, mediterrán hangulatú mozaik.

Ezt a sokszínűséget, sokféle hangot és arcot
szeretnénk bemutatni az ISTER NAPOK kere-
tében megrendezett Nemzetiségi Napokon,
ahol a helyi nemzetiségi önkormányzatok kap-
nak teret a bemutatkozásra műsorokkal és sát-
rakkal. 
Szentendre hét nemzetisége – cigány, görög,
horvát, lengyel, szerb, szlovák, román – mel-
lett természetesen magyar fellépők is lesznek,
kitelepül a Skanzen, hogy teljes legyen a kép. 
Különlegességképpen az Izraeli-Magyar Baráti
Társaság start-upokkal jelenik majd meg.
Kiemelt vendégünk Lengyelország, hisz a Nem-

zetiségi Napokkal egy időben lengyel kiállítás
nyílik a MANK (Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft.) Galériában a Régi Mű-
vésztelepen. A rendezvény rangját mutatja,
hogy már számos nagykövettől kaptunk visz-
szajelzést, hogy szívesen részt vesznek az ese-
ményen.
A kétnapos rendezvény ünnepélyes megnyi-
tója a MANK-nál lesz, július 25-én szombaton,
16.00 órakor, majd 17.00 órától a Dunakorzón
a Görög utcánál található színpadon kerül sor
a zenés-táncos fellépésekre. A sátrakban be-

mutatkozóanyagok, különleges termékek és
kóstolók egész sora várja az érdeklődőket. 
Mindkét nap szervezünk táncházat, szomba-
ton görög, vasárnap pedig szerb zenészek és
táncosok igyekeznek majd mindenkit csatla-
kozásra bírni, reméljük, sikerrel!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk,
programelőzetes az Ister Napokról lapunk 17.
oldalán. 
A részletes programot következő számunkban,
július 20-án közöljük.

Ünnepélyes eskütétel a Fő téren
A 2015-ben az MH Altiszti Akadémián nappali és levelező rendszerű
képzésben végzett altisztek ünnepélyes eskütételére július 11-én,
10.30-tól, Szentendre város Fő terén kerül sor. 

A város és az altisztképzés története az elmúlt évtizedekben összefo-
nódott. Az altisztavatás hagyományteremtő elemei között megjelent a
kezdeményezés, mely szerint az avatási ünnepséget minden évben
más, az altisztképzéshez, az altiszti léthez szervesen kapcsolódó város-
ban tartják. A várossal való együttműködés legszebb példája, hogy idén
ezen ünnepi eskütétel helyszíne a város főtere lesz.
Az ünnepélyes altisztavatás mellett a Dunakorzón (Lázár cár tér előtti
útszakasz) a Magyar Honvédség statikus bemutatóját tekintheti meg a
közönség: az MH Altiszti Akadémia haditechnikai eszközei mellett tűz-
szerész bemutató, repülőgép szimulátor és hagyományőrző bemutató
várja az érdeklődőket.

Az ünnepség és a statikus bemutató miatt a város számos pontján for-
galomkorlátozásra, útterelésre kell számítani, kérjük megértésüket!

A rendezvénnyel kapcsolatos útlezárások:
Július 10-én pénteken 08.00 órától 12.00 óráig 
- a Fő tér (a Péter-Pál utcától a Fő térig a Dumtsa Jenő utca is).
Július 11-én szombaton 
-  Fő tér teljes területe (a Péter Pál utcától a Fő térig a Dumtsa Jenő
utca is) 06.00 órától 12.00 óráig
- a Rákóczi Ferenc utca az Arany János utcától a Városház térig 06.00
órától 13.00 óráig
- a Dunakorzó Jókai utcától a Rév utcáig terjedő szakasza 06.órától
12.00 óráig, és a Péter-Pál utcától a Rév utcáig 18.00 óráig
- a Bogdányi utca Bercsényi utca – Fő tér közötti szakasza 06.00 órától
12.00 óráig
- a Lázár cár tér teljes területe 06.00 órától 18.00 óráig (emiatt a Rév
utca felől a Bogdányi utca a Fő tér felé zsákutca lesz)
Az ideiglenes forgalmi rend alapján a Bajcsy-Zsilinszky utca irányából a
Kucsera Ferenc utca felé a Városház tér megnyitásra kerül a gépjármű-
forgalom számára, hogy a Péter-Pál utca felső része, a Kucsera Ferenc
utca, valamint a csatlakozó kis utcák (Jankó János utca, Ignatovity Jakov
utca) megközelíthetőek legyenek.
A lezárásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Városi Ügyfélszol-
gálaton a 06 (26) 300-407-es, vagy a Közterület-felügyeleten 06 (26)
785-056-os telefonszámon kérhetnek.

Köszönjük türelmüket!

Ivan dan Szentendrén
Idén is megrendezték a hagyományos Szent Iván napi ünnepséget
Szentendrén. Szent Iván napja, ahogy a szamárhegyiek nevezik: az
Ivan dan Keresztelő Szent János születésének napja, a szentendrei
dalmátság ünnepe, ehhez a naphoz kötődik a templomdombi plé-
bániatemplom búcsúja. A közösségi ünnepet a szentendrei dalmátok
eredeti formájában az 1930-as években még ünnepelték, majd a het-
venes években újították fel a szokást. 
Délután a templomdombi plébániatemplom dalmát miséjén a Szent
Cecília Kórus tagjai énekeltek, majd a hagyomány szerint a dalmát
zászlóval a Városháza elé vonultak a férfiak. 
A téren összegyűlt szentendreiek együtt énekelték a horvát és ma-
gyar himnuszt a díszruhás katonazenekar kíséretével, majd a Szent-
endrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Valentin János
hívta meg a város polgármesterét, Verseghi-Nagy Miklóst az esti ün-
nepségre. 

A Daru piacon felállított asztaloknál zeneszó mellett, baráti beszél-
getés közben fogyott el a sok tál bográcsban főtt gulyás, az Opanke
Táncegyüttes tagjai kólózásra hívták az ünneplőket, egészen késő
estig.
Éjfélkor fellobant a máglya tüze, s próbára tehették a szerelmespá-
rok és a gyógyulni vágyók a szentivánéji tűzugrás mágikus erejét.
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Kiállítás

FErENCzY MÚzEUM

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–18.00

PErlrott-CSAbA VIlMoS (1880-
1955) ÉlEtMű-KIÁllÍtÁS
kurátor: Jurecskó László, Boros
Judit, Sümegi György, Basics Beatrix
Megtekinthető szeptember 4-ig

Az INtIMItÁStól A KÖzSzFÉrÁIG
A Pécsi Tudományegyetem Művé-
szeti Kar Doktori Iskola kiállítása
A kiállítás kurátora: Johan van Dam
Megtekinthető július 12-ig

tErEK
Johan van Dam kiállítása
Megtekinthető július 12-ig

ForMÁlóMEző
Németh Ágnes kiállítása
Megtekinthető szeptember 6-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap
10.00 – 18.00

A MÉrtAN HArMóNIÁJA GEoMEt-
rIKUS ÉS KoNStrUKtÍV tÖrEKVÉ-
SEK A KoGArt GYűJtEMÉNYÉbEN

A KOGART közel 2500 műalkotást
számláló kortárs gyűjteményeiből
olyan válogatás látható, amely
a 20. század második felének 
geometrikus igazodású és konstruk-
tív művészeit mutatja be. Jelen sze-
lekció egyben tiszteletadás Barcsay
mester késő festői periódusának
„konstruktív” törekvései előtt is, 
hiszen a kiállításon szereplő művé-
szek közül többen szoros barátság-
ban, vagy tanítványi viszonyban
álltak Barcsay Jenővel. Szentendre
művészete mindig is vonzotta az
absztrakt szellemiségű alkotókat,
ezért a válogatás egyik fontos szem-
pontja volt a városhoz kötődő mű-
vészek beemelése (Kocsis Imre,
Bartl József, Deim Pál, Hajdú László). 

Megtekinthető augusztus 30-ig 

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap 10 – 18 óra

Barcsay terem
oPtIMAlIzÁlt tÁVKAPCSolAt
Vincze Ottó kiállítása
A kiállítás áttekintést nyújt 

a Munkácsy-díjas képzőművész 
grafikai munkásságáról
A kiállítás megtekinthető
október 4-ig

MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
tÉPőzÁr
Krenács Ágota és orosz lajos kiállí-
tása
A két művész festményeit, grafikáit
a véletlen pillanat fűzi össze a kiállí-
tásban, de mindegyik mű az alkotók
önálló világát, a világról alkotott
képét tükrözi. Azt szólítja meg, aki
szeret mosolyogni, örülni, bánkódni,
sírni, de leginkább a világban-érzés-
ben is létezni.

P’ART MOZI GALÉRIA
Dunakorzó 18.

lÉCKAtoNÁK
Éles bulcsú kiállítása
Megtekinthető július 12-ig

FENG SHUI GALÉRIA
Fonyód
Szent István u. 82.

Az ÁlMoK ÚtJÁN
Urmánczy losonci lilla szentendrei
festőművész kiállítása
Megtekinthető július végéig

Koncert
REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
(Eső esetén: Református Gimnázium 
kápolnája, Áprily Lajos tér 5.)
Augusztus 20. csütörtök, 20:00, 
Az ÚJ SzENtENDrEI 
KAMArAzENEKAr ÜNNEPI
KoNCErtJE
Belépőjegy: 1500 Ft 

Mozi
P'ART MOZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

július 6. hétfő
16.30 UTAM AZ ISKOLÁBA
(77’)(6)(2D) Téged a mamád visz 
iskolába?
18.00 TÖRTETŐK (95’)(12E)(2D) fő-
szereplő: Mark Wahlberg és Emily
Ratajkovszki
19.35 FILMPIKNIK – A LÁPVIDÉK
GYERMEKEI (115’) Házigazda:
Schramkó Péter

július 7. kedd
16.30 UTAM AZ ISKOLÁBA
(77’)(6)(2D)
18.00 A KÉM (120’)(16)(2D) - Az év
legjobb vígjátéka - f: Jude Law,
Jason Statham
20.00 NE ZAVARJATOK! (79’)(12) -
francia komédia

július 8. szerda
16.30 UTAM AZ ISKOLÁBA
(77’)(6)(2D)
18.00 KÉM (120’)(16)(2D) - Az év
legjobb vígjátéka - f: Jude Law,
Jason Statham
20.00 TÁVOL A VILÁG ZAJÁTÓL
(119’) (12) (2D) - romantikus film, f:
Carey Mulligan

július 9. csütörtök
15.30 LOTTE ÉS A HOLDKŐ TITKA
(75’)(kn)
17.00 MINYONOK (90’)(6E)(2D
18.30 TÁVOL A VILÁG ZAJÁTÓL
(119’)(12)(2D) - romantikus film, f:
Carey Mulligan
20.30 WHO AM I - EGY RENDSZER
SINCS BIZTONSÁGBAN (105’) (16)
(2D)

július 10. péntek
17.00 MINYONOK (90’)(6E)(2D)
18.30 TÖRTETŐK (95’)(12E)(2D) fő-
szereplő: Mark Wahlberg és Emily
Ratajkovszki

20.00 WHO AM I - EGY RENDSZER
SINCS BIZTONSÁGBAN
(105’)(16)(2D)

július 11. szombat
15.30 MINYONOK (90’)(6E)(2D)
17.00 NE ZAVARJATOK! (79’)(12) -
francia komédia
18.20 TÁVOL A VILÁG ZAJÁTÓL
(119’)(12)(2D) - romantikus film, f:
Carey Mulligan
20.05 WHO AM I - EGY RENDSZER
SINCS BIZTONSÁGBAN
(105’)(16)(2D)

július 12. vasárnap
15.00 LOTTE ÉS A HOLDKŐ TITKA
(75’) (kn)
16.30 MINYONOK (90’)(6E)(2D)
18.00 TÖRTETŐK (95’)(12E)(2D) fő-
szereplő: Mark Wahlberg és Emily
Ratajkovszki
20.00 WHO AM I - EGY RENDSZER
SINCS BIZTONSÁGBAN
(105’)(16)(2D)

A mozi július 13-augusztus 9-ig
zárva tart. Nyitás: augusztus 10-én
hétfőn!
Nyári vetítések a V-8 tetőteraszán
(lásd a plakátot)

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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Duna-parti 
kreatív-party
A 10 éves P’Art Mozi egész
éves programsorozatának ke-
retében június 21-én „Vízparti
Kreatív-party”-t tartottunk a
Kacsakőnél, a bükkös-patak
torkolatánál.  Köveket festet-
tünk sok-sok gyerekkel, majd
„landartoltunk”, és kiraktuk
őket a partra.

A hely és a
téma adta
magát. Hol
is csinál-
hatna a
P’Art Mozi szabadtéri gyerek-
programot, ha nem a Duna-par-
ton, egy nagyon gyerek- és
családbarát helyen, a Kacsakőnél.
Ahol van víz, meg kő (no, meg ka-
csakő), árnyat adó fák, tűző nap,
vidám hangulat. Ehhez a kellék-
tárhoz csak az ecsetet és a festé-
ket kellett hozzá adni... meg az
ötletet. Alapgondolatom az volt,
hogy „levigyük a mozit a partra”,
és olyan maradandó dolgot alkos-
sunk, amiben a legkisebbek is ak-
tívan részt tudnak venni, illetve a

nyár folyamán – a Kacsakő biszt-
róval karöltve – tovább tudunk
fejleszteni a gyerekekkel, azaz
nem csak egyszeri alkalomról szól. 
A színeket vittük le a partra.
Ahogy a P’Art Mozi színes bejá-
rata vidáman kacsint ránk a nagy
fehér falfelületen, a Duna-part
szürke kavicsos fövenyén messzi-
ről hívogatnak a megfestett tarka-
barka köveink. Mert bizony a
gyerekkezek és a színek életre kel-
tették őket. Mióta megszülettek,
mindennap megnézem és fotó-
zom, hogy mi történik velük. Jön-
nek, mennek, hazatalálnak, új
alakzatba rendeződnek, víz alá
merülnek, majd megint partra...
és várnak. Várják a többieket, vár-
ják a gyerekeket, hogy még sok-
sok követ keltsenek életre, hogy
ha már sokan lesznek, akár óriás
mozaikot lehessen kirakni belő-
lük. Vagy mintákat. Vagy bármit. 

Kedves Szülők!
Mondjátok el gyerekeiteknek,
hogy a kövek a partról nagyon
várják őket, és arra kérnek Tite-
ket, hogy kövessétek a Kacsakő
Bisztro Facebook oldalát, ahon-
nan mindig értesülhettek a gye-
rekprogramok időpontjairól.

Kyrú
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Új szellemi műhely alakult 
városunkban
A Civil MultiMédia kezdeményezésére új szellemi
műhely alakult, melynek a pismányi városrészben
lévő Stúdiórum ad otthont. A heti rendszeresség-
gel szervezett előadások csütörtökönként 18-18.30-
kor kezdődnek. Az előadásokról készült video-
felvételek megtekinthetők a Civil MultiMédia kö-
zösségi oldalán és a studiorum.civilmultimedia.com
honlapon.

A kezdetekről, a megalakulásról Holló István képviselőt
kérdeztük, hiszen az ő pismányi telkén (Cseresznyés út
152.) található az előadások helyszínéül szolgáló impo-
záns épület. Holló István szerint a hely létrejöttét az ősök
élete és tettei előtt való tisztelgés motiválta. „Pismány
gyönyörű panorámája, a völgyek és a hegyek látványa, a
magyar történelemben meghatározó szerepet játszó
Pilis közelsége segít jobban átélni, átérezni történel-
münket. A társszervezővel, Juhász Zoltánnal az a célunk,
hogy a civil társadalom tagjai nemre, fajra, vallásra való
tekintet nélkül tehessék közzé gondolataikat, oszthas-
sák meg szellemi, technikai, kulturális területeken létre-
hozott alkotásaikat, melyekkel talán hozzájárulhatunk a
körülöttünk zajló zavaros események jobb megértésé-
hez, a nem tudásból eredő gondolkodásunk helyreállí-
tására. S mivel az előadások helyszíne magáningatlan, a
közönség nyugodtan maradhat az előadások után is, s
beszélgethetnek az ott elhangzottakról. A programokkal
egyúttal szeretném a figyelmet Pismányra irányítani, ami
az életet jelenti a számunkra, hiszen minden értékünk
itt van, és úgy gondoljuk, mi, pismányiak is a város része
vagyunk, akik sem kirekeszteni és sem kirekesztődni
nem akarunk.”

A Magyarnak lenni című előadássorozat eddigi előadói
voltak: Herceg Ferenc, dr. Varga Tibor, dr. Grandpierre
Atilla, Bogár László, illetve a Test-Lélek-Szellem előadás-
sorozat keretében dr. Weixl-Várhegyi Lászlót hallgat-
hatták meg az érdeklődők.

további előadások
Július 9.: A szerves társadalom bemutatása, avagy a spi-
ritualitás és a hétköznapi élet szerves egysége. Előadó:
Pataki Antal
Július 16.: A Tayos-barlang kutatásának múltja, jelene és
jövője. Előadó: Varga Zoltán
Július 23.: Dr. Géczy Gábor előadása
Július 30.: Múltunk nem kezelhető jelenünktől és jö-
vőnktől függetlenül. Előadó: Jásdi Kiss Imre

Az előadás-sorozat augusztusban szünetel, szeptember-
től folytatódik.

Művészet a SzEI-ben is
Hopka Károly festőművész kiállításával folytatódik július 9-én
a szakorvosi rendelőintézet galériáján a kiállítás-sorozat. 
A várakozási időt kellemesen ellensúlyozzák a helyi művészek
munkái a falakon, az emeleten Bihon Győző madártávlatból
komponált városképe, Hopka Károly diptichonja, valamint 
Buhály József festményei dobják fel a fehér felületeket. 
Mesterét, Buhály Józsefet követi a kiállítók sorában Hopka
Károly autodidakta képzőművész, aki művészi ambícióit kez-
detben a zenében élte meg. Több rockzenekar szólista-szö-
vegírójaként vált ismertté a városban és a Dunakanyarban,

többek között a White Rose együttes énekeseként. A dalszövegek mellett két 
verseskötete is megjelent. A zene és az irodalom mellett a festészetben találta meg
leginkább önkifejezési formáját. A város és
művészeti élete inspirálja a mindennapok-
ban, festészetére Szakács Imre művészi vi-
lága, motívumai erősen hatottak. Képein
nemcsak az erős, szimbolikus madarak: a
hollók, a baglyok bukkannak fel újra és újra,
de Szentendre ősmotívumai, a környező táj
szépségei egyaránt. A holló, mint motívum
régóta foglalkoztatja. Nemcsak a drámai,  
A Holló (The Crow) című film hatott rá, de
személyes találkozása is egy leányfalui ud-
varban élő hollópárral. A holló könnyen és
gyorsan tanul, e példányok egyike emberi hangon szólalt meg, s e misztikus élmény
azóta is kísérti, ezt szövi bele képeibe az alkotó. Vonzódását a misztika felé az 
autentikus indián-zene iránti rajongása is mutatja (baráti kapcsolatot ápol az equa-
dori Indians zenekarral, akik már több megnyitóján is zenéltek), absztrakt, szimboli-
kus képein szenvedély és szürreális víziók tükröződnek. 
A SZEI-ben július 9-én, csütörtökön 18 órakor nyíló kiállítást dr. Pázmány 
Annamária, az intézet vezetője nyitja meg, köszöntőt mond Gyürk Dorottya, Szent-
endre kulturális alpolgármestere. A kiállítás augusztus 28-ig tekinthető meg.

Várják a kiállítani szándékozó művészeket, a részleteket Hopka Károllyal lehet meg-
beszélni: khopka@gmail.com.

Nyáron is vár a Könyvtár!
A nyári forróságban is jusson eszébe a Pest Megyei Könyvtár, ahol lég-
kondicionált helyiségekben várjuk az olvasni vágyókat közel 200 000
könyvvel, több mint 300 folyóirattal, ingyenes WiFi-vel és nyugodt kör-
nyezettel.

A Próbálja ki! akció keretében a
könyvtárunkba eddig még nem
regisztráltakat biztatjuk arra,
hogy egy hónapra próbálják ki a
könyvtár szolgáltatásait ingyene-
sen. 

További részletek: www.pmk.hu

Beiratkozott olvasóinknak azzal kedveskedünk, hogy 6 helyett akár 10 könyvet
is kikölcsönözhetnek a nyári szünetre!
A gyermekkönyvtár helyisége légkondicionált, így a böngészés a könyvek között
a nyári melegben is kellemes. Az új könyveket kiemelt helyen tároljuk, valamint
a szokásos 6 helyett 10 kölcsönözhető a vakáció idejére a gyermekkönyvtárból
is! 
Holnapunkon (www.pmk.hu) elérhető egy elsősorban az általános iskolások szá-
mára összeállított könyvajánló, amelyben mindenki megtalálhatja a kedvére valót. 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a könyvtár július 29. és augusztus 23. között
zárva tart. Megértésüket köszönjük!
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PadArt a Duna-parton
Dadaista versek, klasszikus zene, színek, formák, naplemente-nézés a Duna-parton… Mindez
hogy függ össze? Négy helyi festőművész, Dóró Zsolt, Nyakas Attila, Szabó Norbert és Farkas
Dániel, a Dunaway Művészeti Csoport tagjai 24 padot ajánlottak fel a városnak, melyeket mű-
vészi festéssel tesznek egyedivé. A Dunaway Galéria és az önkormányzat közös akciója a Du-
nakorzó turisztikai vonzerejének növelését célzó projekthez kapcsolódik. 
A padokat a SpaceVital Kft. bocsátotta a művészcsoport rendelkezésére, s a hétvégén, június
27-28-án az alkotófolyamat közben leshették meg az arra járók a készülő padokat a Dunaway
Galéria udvarán. A volt Jakabos házban, a Dunakorzó 10. alatt nyitott kapukkal várták az ér-
deklődőket a művészek. A team ötödik tagja maga Tristan Tzara volt, akinek szellemét felol-
vasott verseivel idézték meg az alkotók. Munka közben klasszikus zene szólt az erősítőből, s
mint Dóró Zsolt elmondta, az irodalmi és zenei aláfestés mellett a közös alkotás a leginspirá-
lóbb számukra. A 24 festett pad időszaki kiállításként látható majd hamarosan a Dunakorzón,
természetesen használatba is vehetik a korzózók, a nyári szezon végén pedig jótékonysági ár-
verés keretében értékesítik a művészi padokat.

Szenvedély és ráció 
Perlrott Csaba Vilmos szeptember 6-ig 
látogatható életmű-kiállításához kapcsolódó
programok a MűvészetMalomban

Július 9. csütörtök 17.00: Tárlatvezetés gye-
rekeknek: Portré és Akt
Július 23. csütörtök 18.00: Zenés tárlatveze-
tés Templomtornyok címmel Jurecskó László
kurátor részvételével. Zenei közreműködök:
Musica Beata kórus
Július 29. szerda 18.00: Program nyugdíjasok
részére

A mértan harmóniája
A Ferenczy Múzeum és a Kovács Gábor Mű-
vészeti Alapítvány rendezésében nyílt meg 
június 25-én A MÉRTAN HARMÓNIÁJA – 
GEOMETRIKUS ÉS KONSTRUKTÍV TÖREKVÉ-
SEK A KOGART GYŰJTEMÉNYÉBEN című kiál-
lítás a Szentendrei Képtárban.
A vendégeket Gulyás Gábor múzeumigazgató
üdvözölte, köszöntő beszédet Gyürk Doroty-
tya, Szentendre kulturális alpolgármestere és
Fertőszögi Péter, a Kovács Gábor Művészeti
Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott. A kiállítást Wehner Tibor művészettörténész

nyitotta meg.
A kiállító művészek: ATTALAI Gábor, BAK
Imre, BARTHA László, BARTL József, CSIKY
Tibor, DEIM Pál, FAJÓ János, FARKAS Ádám,
GAÁL Endre, GERZSON Pál, HAÁSZ István,
HAJDÚ László, HENCZE Tamás, HERITESZ
Gábor, JOVÁNOVICS György, KELEMEN Zénó,
KOCSIS Imre, KONOK Tamás, MARTYN Fe-
renc, MEGYIK János, PAPP Oszkár és SZIKORA
Tamás.
A kiállítás megtekinthető augusztus 30-ig,
szerdától vasárnapig, 10-18 óra között a
Szentendrei Képtárban (Fő tér 2-5.)

Klasszikus tartalom modern formában
A Pest Megyei Kormányhivatalban június 18-án mutatták be a pestmegyeimustra.hu honlapot,
melynek célja, hogy népszerűsítse a megye épített örökségét az itt lakók és az idelátogatók kö-
rében. 
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott köszöntőjében elmondta, hogy a Mustra kiadvá-
nyok megjelenése óta többször felvetődött az igény, hogy a felújított műemlékeknek modernebb
formát is adjanak, tárják azt az internetező széles közönség elé. Így jött a honlap ötlete, amelyre a
megye felújított műemlékei közül 21-et válogattak össze, a turai kastélytól kezdve a szentendrei
kálvárián át a lórévi szerbek templomáig. A honlap nem titkolt célja, hogy kedvet csináljon a mű-
emlékek megismeréséhez, meglátogatásához.  
A megyében élő közel másfél millió embert és az ide látogató turistákat a kormánymegbízott arra
bátorítja, hogy legyenek büszkék a megyében található műemlékekre, érezzék ezeket magukénak,
és bővítsék a megyében fellelhető kulturális örökségek számát a honlapon. Bárki elküldheti Pest me-
gyei települése műemlékét fotók és egy rövid leírás kíséretében, ezzel bővítve a kezdeményezést
és interaktívvá téve az oldalt. 
A honlappal párhuzamosan a kormányhivatal közösségi oldalt is indított www.facebook.hu/pest-
megyeimustra címen, ahol felhívást tett közzé „Szelfizz műemlékkel!” címmel. Ennek lényege, hogy
a műemlékeket meglátogató turisták, családok lefotózhatják magukat a helyszínen, és ezeket a fo-
tókat a rajta levő műemlék és a szereplő személyek nevével együtt feltölthetik a facebook-oldalra.
A szervezők a fotókat feltöltők között havonta nyereményeket sorsolnak ki. 



bajnokok tornája 2015 
Június 14-én a Pest megyei III. osztályú
labdarúgó-bajnokságok aranyérmesei
mérték össze tudásukat a Kőzúzó utcai
sporttelepen. A tornát az MlSz Pest Me-
gyei igazgatósága írta ki, a szervezést
Szentendre városa kapta meg. A rendez-
vény szervezőjeként Dombay zsolt sport-
tanácsnok a labdarúgó gála mellett igazi
sportjuniálist valósított meg.

Az ünnepélyes megnyitón kaptak elismerést az
MLSZ felnőttképzési intézete által szentendrei
helyszínen megtartott grassroots önkéntes
szervező tanfolyam résztvevői, akik a Bozsik-
tornák lebonyolításában, nyári napközis tábo-
rok segítőjeként, a pályák karbantartásában,
intézői feladatok ellátásában tudnak tevé-
kenykedni. Ezt követően azonnal megkezdő-
dött az első mérkőzés a Mogyoród FC  és a
Sződliget SMTE között, s ezzel egy időben vette
kezdetét a családok, baráti társaságok, spor-
toló gyermekek részvételével a bográcsfőző
verseny is. A kiváló hangulatról profi műsor-
közlő, rendezvényvezető gondoskodott.
Az első mérkőzés a Mogyoród Fc 3:1 arányú
győzelmével zárult. A meccsek közötti pihenő-
időkben a szervezők különböző, látványos és
szórakoztató versenyekre hívták a jelenlévő-
ket. Kezdődött az ún. „félpályáról a kapuba
rúgó” versennyel, melyet a közönség nagy
buzdítása mellett Dalkó Dominik, egy tizenöt
éves(!) fiatalember nyert meg, aki az első díjat
Zsinka János szentendrei születésű, korábbi
labdarúgó-válogatott játékostól vehetett át. 
A második mérkőzésen városunk csapata, a
nyugati csoport bajnoka lépett pályára. Ellen-
felünk Sződliget volt, akiken erősen érződött a
nagy meleg és az előző mérkőzés okozta fá-
radtság. A Szentendre VSE már az első játék-
részben hétgólos előnyre tett szert, az
eredmény 10:0 lett, így igazi gálaelőadást lát-
hattak a jelenlévők. A pihenőidőben ismét a
közönség szórakoztatása került előtérbe: a
szervezők ezúttal „büntetőrúgó” versenyre
ösztönözték a hölgyeket és a gyermekeket.
Óriási volt az érdeklődés, a hangulat, főként a

hölgyek versengése alatt. Több mint 40 vállal-
kozó közül Szaka-Berkesi Dóra és Acsai Máté,
a gyermekverseny győztese vehette át az el-
sőnek járó díjat.  
Következhetett a torna döntő mérkőzése a
Mogyoród FC és a Szentendre VSE között. A
két bajnok, az elért éves eredményéhez mél-
tóan futballozott. A mogyoródiak korán veze-
tést szereztek és ezt sikerült is megőrizniük az
első félidő végéig. A második játékrészben a
szentendrei csapat dominált, és sorra vezette
a támadásokat, de a gólhelyzetek sajnos
rendre kimaradtak. A Mogyoród FC végig vé-

dekezte a második félidőt, és kontrára ren-
dezkedett be, és a szentendreiek nem találták
az ellenszert, sőt a meccs vége előtt néhány
perccel a vendégek eldöntötték a mérkőzés
végkimenetelét. Ezzel a Mogyoród FC lett a
Bajnokok Tornája 2015-ös kiírásának győztese,
a Szentendre VSE lett az ezüst, míg a Sződliget
SMTE a bronzérmes. 
A mérkőzés szünetében Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, valamint Boross Tamás, az
MLSZ megbízottja ünnepélyes keretek között
adta át a Szentendre VSE öregfiúk csapat tag-
jainak a 2014/15 bajnoki évben elért második
helyért járó ezüstérmeket. A nézők hatalmas
tapssal fogadták az öregfiúkat, akiket érthető
módon meghatott ez a fogadtatás.
A döntő mérkőzés lefújása után azonnal meg-
kezdődött a gálát záró, kupa- és díjátadó ün-
nepség. Verseghi-Nagy Miklós adta át a
Bajnokok Tornája résztvevőinek a kupákat és
az érmeket. A Dunakanyar SE részéről Batári
Csaba mondott záróbeszédet és elcsukló han-
gon vett búcsút azon 1995/96-os születésű já-
tékosaitól, akik az idei évben mint „kiöregedő”
sportolók a Szentendre Városi Sportegyesü-
letbe igazolnák át. Sokan közülük több mint 10
éven át voltak a Dunakanyar SE sportolói, Ba-
tári Csaba növendékei, így érthető volt mind-
két fél részéről a meghatódottság.
Végül a tombolasorsolásra és a bográcsfőző
verseny győztesének kihirdetésére került sor.
Ebben a versenyszámban is kiélezett volt a ver-
seny, nehéz dolga volt a szakavatott zsűrinek,
mert hat bográcsban főttek a finomságok. A
verseny győztese Szaka László és baráti társa-
sága lett, aki egyébként a szentendrei kézi-

labda klub kiválósága. A záróünnepség befe-
jeztével a jelenlévők megkóstolhatták az éte-
leket, így mindenki jól lakva és remek
élménnyel gazdagodva hagyhatta el a hely-
színt. 
Dombay Zsolt városi sporttanácsnok lapunk-
nak elmondta, hogy a labdarúgó szövetség, a
résztvevő csapatok, a jelenlévő, sportot, lab-
darúgást kedvelő városlakók messzemenőkig
elégedetten nyilatkoztak az eseménnyel kap-
csolatban. Nem volt könnyű dolga szervezők-
nek, mert tíz napjuk volt az előkészületekre,
de sokan segítettek és álltak az ügy mellé.
„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki segített, valamint a támogatóinknak: Szent-
endre Város Önkormányzat, V-8 uszoda, Szilá-
gyi Pékség, Hufi-Hús Kft., Nickmann és Fülöp
Kft. és nem utolsósorban a Dunakanyar SE ve-
zetőinek és az edzői stábjának. Külön köszö-
nöm a Máltai Szeretetszolgálat mentőszolgálat
munkatársainak, Kovács Miklósnak és Balázs
Nikolettának a rendezvény egészségügyi ellá-
tásának biztosítását, melyre a sportolók, ér-
deklődők nagy száma és a hőség miatt
kiemelten szükségünk volt. Nagyon örülök,
hogy a sporteseményt sikerült igazi gálává ten-
nünk. Az esemény különlegessége volt, hogy
Miklósi István barátom segítségével, a helyi
médiákon kívül, egy kamerával felszerelt ún.
drón is rögzítette az eseményt, melyet rövide-
sen szeretnénk megosztani.
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XXI. talentum Kupa -
Nemzetközi nyílt
sakkverseny
Balatonföldvár, 2015. augusztus 23-30.

Versenyterem, szállás, étkezés egy helyen!
Egyszerre sakkozhat és nyaralhat a Bala-
tonnál, színvonalas, vízparti szállodában! 
Riviera Park Hotel***, www.rivierapark-
hotel.hu

A verseny rendezője: a Hűvösvölgyi Sakk-
iskola Sport Club (HÜSI SC)
Három egyéni csoport, korhatár nélkül:
"A" csoport – FIDE értékszámszerző
"B" csoport – FIDE értékszámszerző, 2100
értékszám alattiaknak "C" csoport – ama-
tőr, nem minősítő, versenyengedély nél-
küliek is játszhatnak
Nevezési és szállásdíj kedvezmények!

Nevezési határidő: 2015. július 20.
További információ: Valis János, 
husi-sc@t-online.hu, 36-1/397-1719, 
06-20/934-3066, www.husi-sc.hu



TULIPÁNOS HÁZIKÓ

• Exkluzív  ajándék tárgyak, porce-
lán készletek születésnapra, eskü-
vőre, ballagásra, rokonoknak
• Lakberendezési tárgyak, konyha-
ruhák, terítők (rózsás, levendulás,
olajbogyós),  kész ágyneműk, taka-
rók, díszpárnák, faliórák
• Ruhák, kalapok, sálak, pénztárcák, bizsuk, órák 
• Kreatív, készségfejlesztő játékok, fából, kesztyű és újbábok, cso-
magoló papírok, bortartók, dísztasakok
• Kovácsoltvas tárgyak készítése megrendelésre (kapu, asztal, szék,
lámpa)
Dumtsa J. u. 13. (bent az udvarban, felső terasz, Tel: 06-20-322-9311)
Nyitva: kedd, csütörtök 9-16, szerda 10-18, péntek 9-14
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Szentendrén, Szarvashegyen 
örökpanorámás,

1601 nm ingatlan áron alul eladó.
Víz, villany van. 50 nm kőház, nagy

terasz, víztárolóval, 
gyümölcsössel.

Ár: 16 000 000 Ft
web: telek.dago.hu
tel: 06-30-602-0232

Hirdessen nálunk!
Akcióinkról kérdezze 
hirdetésszervezőnket:
Németh Erika
06 20 266 4642
szevi@szentendre.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!

TULIPÁNOS HÁZIKÓ

• Függöny akció: 3 m széles német 
függönyök 800 Ft/m áron! kaphatóak. 
Új jaquard és csipke függönyök, 
vitrázsok érkeztek!
• Méteráru: lepedővászon, angin, mintás, egyszínű és gyűrt pa-
mutvászon (kékfestő is), selyem, organza, bársony, polár, krepp,
flanel  anyagok, zsákvászon, lenvászon, rávasalható közbélés, via-
szos vászon
• Néptáncosoknak ruha, szoknya, blúz, ing anyagok
• Szivacs tábla, törmelék, szilikon golyó 
• Csipke, szalag, gumi, cérna és egyéb rövidáru
Dumtsa J. u. 13. (bent az udvarban, felső terasz, Tel: 06-20-322-9311)
Nyitva: kedd, csütörtök 9-16, szerda 10-18, péntek 9-14



ADÁSVÉtEl
Szarvasagancsot vásárolok magas
áron. Hétvégén is hívjon bizalommal!
Tel. 06-70-222-9707.

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

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

Egy szezont használt Bobil légkondi-
cionáló fél áron eladó. Tel. (26) 385-
387.

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

ÁllÁSt KÍNÁl
Pályakezdő recepciós munka-
társat keresünk! Szállodai re-
cepciós munkakörbe keres
pályakezdő munkatársat a szi-
getmonostori Rosinante Szál-
loda* és Étterem. Elvárások:
középfokú idegenforgalmi vég-
zettség, egy idegen nyelv közép-
fokú ismerete, a Windows
Office programok magabiztos
használata, képesség az önálló
és precíz munkavégzésre, ven-
dégbarát attitűd, rugalmasság
és elkötelezettség, többműsza-
kos munkarend vállalása. Szent-
endre környéki lakhely. Előny:
felsőfokú végzettség és szállo-
dai vagy utazási irodai tapaszta-
lat. A fényképes önéletrajzokat
az alábbi címre várjuk sok
szeretettel július 20-ig:
rosinante@rosinante.hu.

A Ferenczy Múzeum szentendrei
munkavégzési helyre augusztus 1-
jétől könyvelő munkatársat keres.
Részletek a www.femuz.hu és a
www.kozigallas.gov.hu oldalakon.

Bogdányi utcai üzletembe mun-
katársat keresek. Alapszintű
angol nyelvismeret szükséges.
Tel. 06-20-383-9784.

A Rab Ráby Vendéglő keres szakkép-
zett, nyelveket tudó felszolgálót, és
főzni, tálalni tudó szakácsot. Tel. 06-
20-980-9274, 06-20-340-5706.

Angolul beszélő munkatársat kere-
sünk népművészeti üzletünkbe.
www.handcraft.hu,
rozsafolklor@gmail.com, 06-20-446-
2231.

Szentendrén, a Dunakorzón 
vendéglő azonnali belépéssel keres
mosogatót, konyhai segítőt, pultos-
felszolgálót. Jelentkezés: 06-70-670-
7089., vagy fényképes önéletrajzzal:
akuhajdavilmos@gmail.com.

Visegrádon, a Gulyás Csárdába fel-
szolgáló-pultost keresünk. Tel. 06-
20-960-7833.

Szentendrei üzletünkbe angolul be-
szélő női eladót keresünk. Tel. 06-30-
430-1063.

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. 06-30-340-
1392.

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

KIADó lAKÁS
Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-340-1392.

Keresek hosszú távra bérelhető,
legalább kétszobás bútorozat-
lan házat vagy házrészt, főleg a
belvárosban vagy a közelében.
Tel. (26) 718-003, 06-70-258-
8562.

Leányfalun különbejáratú lakrész
őszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

lAKÁS, INGAtlAN
Szentendrén, Szarvashegyen örökpa-
norámás, 1601 nm ingatlan áron alul
eladó. Víz, villany van. 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümöl-
csössel. Ár: 16 000 000 Ft. web:
telek.dago.hu. Tel: 06-30-602-0232.
keretbe

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Szentendrén, a Füzesparkban
14 lakásos, téglaépítésű társas-
ház IV. emeletén (lift nincs) 54
nm-es, 2 szobás, felújítandó, de
akár azonnal költözhető, erké-
lyes, egyedi fűtésű, tehermen-
tes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-
30-255-6273, 06-70-252-1547.

Kertes lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm áron el-
adók. Tel. 06-30-949-6456.

A Rózsakert-lakótelepen kétszobás,
erkélyes lakás eladó. Tel. 06-30-357-
8405.

oKtAtÁS
Matematikából és fizikából korrepe-
tálást, javítóvizsgára felkészítést vál-
lalok. Tel. 06-30-855-3543.

SzolGÁltAtÁS
Kútfúrás 20 éves tapasztalattal, reális
áron, garanciával. Tel. 06-70-220-
6206.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szi-
getelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel.
06-70-578-1468.

Pedikűrös házhoz megy Szent-
endrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

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

ÜzlEt
Szentendrén, a Bogdányi úton, a Fő
tér közelében bejáratott, udvari, 11
nm-es kis üzlet reklámmal nagyon ol-
csón, hosszú távra kiadó/eladó. Tel.
06-20-957-4641.
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás
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Csaknem hatmillió forintot nyert a Pásztor révhajó Kft. és
Szigetmonostor Község Önkormányzata egy hajó elektromos
átépítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán. 

Az 1976-ban épült Keve hajó jelenlegi elektromos motorja 10 KW-
os, és 48 Volton üzemel. A külső-belső világítást egy érintőképer-
nyős PLC-ről lehet kapcsolni, s segítségével információ nyerhető az
akkumulátor kapacitásáról, illetve a hátralévő menetidőről, amit az
energiatárolók még biztosítani tudnak. A hajóban a belső világítást
LED-re cserélték a kedvezőbb energiafelhasználás érdekében. 
A Szigetmonostor-Szentendre belvárosa között közlekedő, Európa
első dunai elektromos átkelőhajójának ünnepélyes átadását június
19-én tartották a két érintett település polgármesterének részvé-
telével. Különleges jelentősége van a támogatásnak, hiszen segít-

ségével mostantól Európában elsőként itt üzemel elektromos át-
kelőhajó a Dunán. Mindez beleillik Szigetmonostor hosszú távú
zöld sziget – ökosziget koncepciójába, melynek célja a Szentendrei-
sziget közlekedésének környezettudatosabb átszervezése” –
mondta az ünnepélyes átadón Molnár Zsolt, Szigetmonostor pol-
gármestere. Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere 
köszöntőjében örömét fejezte ki a környezetbarát fejlesztéssel
kapcsolatban, és hozzátette, hogy Szentendre és Szigetmonostor
között kiváló a kapcsolat, esetünkben a rév szimbolikus hídként is
funkcionál. 
A révet 30 éve üzemeltető Pásztor Rév Kft. tulajdonosa, Pásztor
Zoltán elmondta, a motor töltését egyelőre parti áramról oldják
meg, a jövőbeni terveikben azonban napelemes töltésű dokkoló is
szerepel.

Elektromos rév Szigetmonostor és Szentendre között


