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Arculata megújításához logó- és szlogenpályázatot írt ki Szentendre önkor-
mányzata. A pályamunkák elbírálását július 22-én tartották, logóból és szlo-
genből is hármat választott ki felhasználásra a zsűri. A Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva Fesztivál Nyitott Városháza eseményén megtekinthetők a pályamun-
kák. A programokról és a város megújuló arculatáról kérdeztük Gyürk Do-
rottya kulturális alpolgármestert. 

2-3. oldal

Mandula Gergelyt július elsején nevezték ki a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
vezérigazgatójának. Mint mondta, a megbízatás komoly kihívás számára, de
önbizalmat és bátorítást ad, hogy megvan hozzá a cégismerete és a végzett-
sége. Nem hiányzik hozzá az elszántság és a tetterő sem, és ami talán még fon-
tosabb, az elhivatottság, hogy a feladatot szolgálatként tekintse, a város
érdekének megfelelően. 

5. oldal

A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete szervezésében kiutazó
csapat győzött az Európai Népek Fesztiválján. Az EPF (European Peoples Fes-
tival) ez alkalommal Lengyelországban, Złocieniecben került megrendezésre.
Az EPF cálja, hogy a különböző népi, nemzeti kultúrák találkozása, megisme-
rése révén elősegítse az előítéletek és az idegengyűlölet leküzdését, szolgálja
a békés együttélést, közeli és távolabbi szomszédainkkal egyaránt.

7. oldal

Szentendre első lett az EPF-en

Új városarculat és Nyitott Városháza

Stabil működés, folyamatos minőségjavítás

Új, digitális technológiával támogatott mammográfiai készülék, kibővített öl-
töző, kevesebb várakozási idő, több vizsgálat a mammográfián, szűrés Szent-
endrén. Július elejétől új mammográfiai készülék és ultrahang állt a SZEI 
rendelőintézetében a betegek szolgálatába. A klinikai mammográfiai vizsgála-
tokhoz a Huniko Egészségügyi és Szolgáltató Kft. biztosítja a mintegy harminc-
millió forint értékű diagnosztikai eszközt. 

8. oldal

A SZEI mammográfia rendeléséről 
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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 (27) 511 511
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 
Hétköznap  (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1.  T: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4.   T: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11.  T: 505-779
csütörtökönVasvári Patika
Szentendre, Sas u.10.  T: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. Lidl mellett T: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33.   T: 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva  8-13-ig    
Szentendre, Sas u.10. T:312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva    7-21-ig            
Szentendre, Kálvária u.33.  T:787-796 
Vasárnap  ESTE 9 órától Ügyeletes
Augusztus 16. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T: 310-868
Augusztus 20-án csütörtökön a Vasvári Patika 8-14-ig
NYITVA utána ügyeletes másnap reggel 7 óráig a többi
Gyógyszertár ZÁRVA!!!
Augusztus 21-én pénteken a gyógyszertárak szombati
nyitva tartás szerint üzemelnek.
Augusztus 23. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10.  T: 312-825
Augusztus 30. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u. 1.  T: 500-248

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 Szentendre arculata megújul: 
lezárult a logó- és szlogenpályázat
Arculata megújításához logó- és szlogenpályázatot írt ki Szentendre önkormányzata
májusban, mely június 30-án zárult le. A pályamunkák elbírálását július 22-én tar-
tották, logóból és szlogenből is hármat választott ki felhasználásra a zsűri.

Az arculati pályázatra nagy érdeklődés mutatkozott: összesen 97 jelentkező adott be érvé-
nyes pályaművet, közülük 71-en logótervekkel, 59-en szlogenjavaslatokkal pályáztak. 
A legtöbben éltek a kiírás adta lehetőséggel, és két vagy három tervet is beküldtek. A pá-
lyaműveket anonim módon, digitálisan és papíron is a zsűri elé tárta az önkormányzat. 
A zsűri tagjai voltak: Csontó Lajos Munkácsy-díjas médiaművész, az Eszterházy Károly Főis-
kola docense, Vizuális Művészeti Tanszékének tervezőgrafika szakfelelőse, Pindroch Ferenc
kommunikációs szakember, Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzőművész. A pályázati kiírásnak
megfelelően a zsűri nem határozott meg sorrendet a kiválasztott 3-3 pályamunka között. 
A kiválasztott logók jelenlegi formában történő felhasználását egyik esetben sem javasol-
ták, azokat továbbgondolásra választották ki. A logók alkotóit munkáik továbbfejlesztése ér-
dekében konzultációra kéri az önkormányzat.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester így értékelte a pályázatot: „Számomra a nagy érdeklő-
dés azt bizonyítja, hogy Szentendre él, az itteni közösségben szunnyadó erők egyre gyak-
rabban, egyre látványosabban mozdulnak meg. Ez az alkotó energia, amelyet ha össze
tudunk hangolni, akkor mozgósítani tudjuk azokat a tartalékokat, amelyekből merítve 
látványosan fejlődhet a városunk. Az pedig, hogy sokan pályáztak szentendrei kötődés 
nélkül is, a város növekvő országos elismertségét jelzi”.
A nyertes szlogenek:
Szentendre – a színek városa (a szerző neve közzétételéhez nem járult hozzá)
Az eleven örökség (Goór Attila)
Szentendre – a színtér (Paraszkay György)
A legjobb pályaművek a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (augusztus 28-29-30.) ke-
retében lesznek bemutatva a Városháza Galériában.

Krizbai Gergely „Krizbo” terve Krizbai Gergely „Krizbo” terve 

Hlatki Dorottya terve Hlatki Dorottya terve 

Pukánszky Anna terve Pukánszky Anna terve
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A Szentendrei Teátrum és Nyár derekán
járunk. Milyen visszajelzések érkeztek
eddig az idei kulturális kínálatról?
Az idei programok sokszínűek, széles spekt-
rumú kínálat jellemzi. A palettán egyaránt
megtalálhatóak a zenés daraboktól a felolva-
sószínházig, a sokszereplős előadásoktól a 
monodrámáig, a fajsúlyosabb műfajoktól a
könnyű nyáresti szórakozást nyújtó előadáso-
kig minden. A változatos programból kedvére
válogatott a közönség, így teltházzal mennek
az esték. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
érdemes a nyári színházi idényben ilyen válto-
zatos műsorral megjelenni. Jövőre a zenei 
kínálatra még erősebben szeretnénk koncent-
rálni, ismét a jazz és a világzene felé nyitni.

A koncertek helyszíne most a Dunaparti
Művelődési Ház udvara és a Művészet-
Malom. Korábban a jazz- és folkestek a
Barcsay Múzeum udvarán nagy sikerrel
mentek. Ezen a helyszínen folytatódik
majd jövőre a koncertek sora?
Szeretnénk visszakapni a Barcsay udvart, már
tettünk lépéseket ez ügyben, mert meggyőző-
désem, hogy a folk-, világzenei és jazzkoncer-
tek ideális helyszíne ez a bensőséges kis tér.
Jelenleg tárgyalásokat folytatunk a Söndörgő
együttes tagjaival, hogy jövőre megrendez-

hessük a Balkán fesztivált neves előadókkal,
erősítve városunk zenei hagyományait.

Hagyományainkat, városunk nemzetisé-
geit mutatta be az Ister Napok keretében
a Nemzetiségi Napok.
Nagyon jól sikerült ez a program, a városban
élő dalmát, német, cigány szerb, román, szlo-
vák, lengyel közösség nagy örömmel vett részt
a programban, bemutatva autentikus zenei és
néptánc örökségüket. Jövőre a gasztronómiai
kínálatot lehet szélesíteni, nemcsak egy kós-
toló erejéig, hanem széles étel-, italkínálattal,
hiszen ez is része nemzetiségeink kulturális
örökségének. 
Azt, hogy a hagyományok ma is működnek, mi
sem mutatja jobban, hogy az Ister Napokon a
dalmátok ősi esőhozó szokását, a dodolázást
felelevenítve, perceken belül leszakadt az ég.
A fesztiválzáró gyertyaúsztatás pedig most is
a legnépszerűbb pontja volt az eseményeknek.
Jövőre a vízi programokat szeretnénk még gaz-
dagítani hajós felvonulással, bevonva a helyi
egyesületeket, megemlékezve a fesztivál név-
adójáról, a Dunáról.

A nyár zárófesztiválja most is a Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál lesz. A jubile-
umi eseménysorhoz a Városháza is hozzá-
járul egy érdekes programmal…
A fesztivál eredetileg a helyi civilek bevonásá-
val indult. Szeretnénk, ha a jövőben egyre töb-
ben kapcsolódnának a rendezvénysorozathoz,
megnyitva a galériák, üzletek, éttermek, az itt
élők házának kapuit, hozzátéve saját szerve-
zésű programjaikat a kínálathoz. Az idén is
indít pincetúrát a Szeresd Szentendrét Egye-
sület, ehhez a hivatal készséggel hozzájárul a
kulcsok átadásával, hogy a sosem látott városi
közintézmények, házak pincéibe is bepillant-
hassunk. 
Az önkormányzat is bekapcsolódik a rendez-
vénybe, szombaton megnyitjuk azokat a he-
lyiségeket a Városházán, amelyeket ritkán
látnak a városi polgárok, akik legtöbbször csak
az ügyintéznivalók miatt lépik át az épület kü-
szöbét. A nemrég felújított kis házasságkötő
termet mutatjuk be, ahol megtekinthetik Bá-

novszky Miklós egyik frissen restaurált, újra-
keretezett, nagyon szép képét. A vezetés a
Díszteremmel folytatódik, ahol a T’Rakija ze-
nekar ad koncertet. Érdekesség, hogy az
együttesben kolléganőnk, Bonczó Emese ját-
szik ütős hangszereken. Nemrég a hivatal dol-
gozóit kértük fel arra, hogy mutassák be
kreatív oldalukat, így a Városháza dolgozóinak
tárlata nyílt meg festményekből, fotókból, go-
belin- és faintarzia-munkákból a galérián, Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester zongorázott.
Most Emese is bemutatkozhat más oldaláról,
autentikus balkán zenét játszó együttesével. A
Nyitott Városháza program háziasszonyaként
ezúton hívok mindenkit szeretettel a prog-
ramra, melyben a polgármester szobájában
nyílt minitárlatot is bemutatjuk. Deim Péter,
Aknay János és Bereznai Péter munkái látha-
tók a falakon, a Művésztea sorozatunk része-
ként. A tárlatvezető Vincze Ottó, a VLS elnöke
lesz.

Milyen programmal készül még a Város-
háza?
További érdekesség lesz még a fesztiválprog-
ramban a nemrég kiírt városi logópályáza-
tunkra érkezett munkák kiállítása. A felhívásra
számtalan pályamunka érkezett helyi művé-
szektől, grafikai stúdióktól és szárnypróbálgató
kreatív fiataloktól egyaránt. A jeligés pályáza-
tokat neves helyi művészekből álló szakmai
grémium zsűrizte, kiválasztva a három legjobb
alkotást. Úgy gondoltuk, nemcsak e három
munkát mutatjuk meg a városlakóknak, mert
valamennyi érdemes a figyelemre. A legjobb
18 logóból kiállítást rendezünk a Városháza
Galérián, és a pályamunkák mindegyikét meg
lehet tekinteni a színes, lapozós katalógusban,
szintén a kiállítás helyszínén. A város végleges
logója a tervek szerint már idén szerepel majd
nemcsak a polgármesteri hivatal levélpapírjá-
nak fejlécében, névjegykártyáin és protokoll-
anyagain, de jövőre a megújult városi
honlapokon, a turisztikai kiadványokban, a kul-
turális intézmények kiadványain is visszakö-
szön majd a város új arculata.

Sz. N.

Nyárzáró fesztivál – Nyitott Városháza
A Szentendrei Nyár eseményeiről, a X. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiválról és a város megújuló arculatáról kérdeztük 
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármestert. 

Megújul a Bimbó utcai
óvoda épülete
A Concerto Pime's EU projekt részeként folya-
matban van a Bimbó utcai óvoda energetikai
korszerűsítése. A beruházás kapcsán hőszige-
telést, új nyílászárókat, napelemrendszert, geo-
falat, szellőztető rendszert kapó épület szep-
tembertől megújult külsővel, környezetbarát
megoldásokkal és plusz csoportszobával várja
az ovisokat.



VÁROS XXIX. évfolyam, 13. szám4

SZENTENDREI SZENNYVíZ-AGGloMERÁCIóHoZ TARToZó 
TElEPÜlÉSEK CSAToRNAHÁlóZATÁNAK BőVíTÉSE 
KEoP-1.2.0/B-10-2010-0061

Úthelyreállítások Szentendrén
Elkészült Szentendrén a csatornázási munkák után a Barackvirág utca
egy szakaszának helyreállítása, a Hóbogyó, a Római sánc (képünkön),
a József Attila és a Páfrány utca végleges aszfaltozása.

A Dunakanyari Csatornázás honlapja:
http://www.dunakanyaricsatornazas.hu
Facebook: https://www.facebook.com/dunakanyaricsatornazas
E-mail: info@dunakanyaricsatornazas.hu
Zöldszám: 06-80-109-755

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zete 2011 óta a fenntartója a Szabadkai utcai
hajléktalanszállónak. Az intézményben az en-
gedélyezett férőhelyszám 20 fő, a feltöltöttség
szinte folyamatosan 100%-os, ahogy azt Ger-
zsenyi Istvántól, a Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének megyei igazgatójától megtud-
tuk. A Vöröskereszt a szálló működtetésével
párhuzamosan beindította az utcai gondozó-
szolgálatot is, melynek célja a városunkban és
a kistérségben élő hajléktalanak felkutatása,
gondozása, intézményi ellátórendszerbe irá-
nyítás és a társadalomba való reintegrálása. 

4 millió Ft működési támogatás

Gerzsenyi István elmondta, hogy az állami nor-
matíva évek óta nem fedezi az intézmény mű-
ködési költségeit. Éves szinten az állami
támogatás több millió forinttal elmarad a szük-
ségestől. A különbözetet mostanáig a Vörös-
kereszt tette hozzá saját forrásból, de ezt idén
már nem tudták vállalni, ezért volt szükség a
város gyors segítségnyújtására. A megszava-
zott 4 millió Ft jelentős mértékben enyhíti a fi-
nanszírozási nehézségeket, de hosszú távon
nem jelent megoldást. 

Halaszthatatlan a felújítás

Az épület vakolata több helyen omladozik,
burkolata töredezett, illetve több helyen fel-
vált. Gépészete elavult, szükség van a fűtési
rendszer és a villamoshálózat korszerűsíté-
sére, a hő- és vízszigetelés javítására, valamint
a nyílászárók cseréjére. 
– Az épület jelenleg kritikus műszaki állapot-
ban van – mondta Gerzsenyi István. – A 24.
órában vagyunk, az épület-karbantartással
már nem lehet tovább várni. Bő két évvel ez-
előtt szervezetünk már felvette a kapcsolatot
az önkormányzattal, és kértük a segítséget a
kialakult helyzet rendezésére, de érdemi len-

dületet csak az őszi választások után kapott az
ügy. Az új városvezetéssel rendkívül konstruk-
tív együttműködés alakult ki, ezért bízom
abban, hogy az önkormányzat és a Magyar Vö-
röskereszt között még ez év őszén megszületik
egy hosszú távú megállapodás, ami garantálja
az intézmény biztonságos működését.
A szálló felújítását a tervek szerint ősszel kez-
dik el, hogy még a krízisidőszak előtt befeje-
ződjön, és november 1-jétől működőképes
épületben tudják fogadni a rászorultakat. 

Nappali melegedő konténeres
megoldással

2015 elején Petricskó Zoltán alpolgármester,
akihez a városi szociális ügyek is tartoznak, kép-
viselői keretéből 500 ezer Ft rendkívüli gyors-
segélyt biztosított bojler vásárlására, illetve az
intézmény belső helyiségének tatarozására,
festésére, melyre a penészesedés megféke-
zése, megszüntetése miatt volt szükség. 
„Szentendre Város Önkormányzata elkötele-
zett a hajléktalanság kérdéseinek kezelésében
és abban, hogy megtartsa az éjjeli menedék-
helyet, valamint hogy a közeljövőben megte-
remtse egy húsz férőhelyes nappali melegedő
kialakításának feltételeit – mondta Petricskó
Zoltán alpolgármester. – A nappali melegedőt
konténeres megoldással képzeljük el, úgy,
hogy a konténerek össze lennének kapcsolva a
szálló épületével, és a kettő együtt üzemelne.
Dolgozunk a megoldáson, már kértünk ár-
ajánlatot a konténerekre. A jövő évi költség-
vetésbe pedig szeretnénk betervezni a nappali
melegedő kialakításának támogatását, 10 mil-
lió Ft körüli összegben.”                            

-ne-

Idén megújul a hajléktalanszálló
A Magyar Vöröskereszt által Szentendrén működtetett „Érted” Hajléktalanokat Ellátó
Éjjeli Menedékhely működtetési költségeinek finanszírozása érdekében 4 millió Ft tá-
mogatást, valamint az épület felújítására 6 millió Ft-ot szavazott meg a képviselő-tes-
tület a júliusi rendkívüli testületi ülésen. A szálló felújítása halaszthatatlan, az épület
jelenlegi műszaki állapota ugyanis nem éri el a minimálisan elvárható szintet sem.

Információ a házi bekötésekről:
Kubik Roland: 06-70/430-7084 (Borbolya, Gólya, Várkonyi, Ber-
kenye, Magas, Meredek, Szalonka, Kakukk, Fecske, Fészek, Szilfa,
Gesztenye, Boróka és Ady Endre utca)

Gomola Imre: 06-30/435-8816 (Berek, Viola, Szeder, Kankalin és
Kamilla utca)

Csernaj Zsolt: csernaj.zsolt@pentakft.hu (Barackvirág, Völgy és
Sólyom utca)



VÁROS2015. augusztus 10. 5

A város motorja

Minden városlakó kapcsolatba került már va-
lamilyen formában a Városi Szolgáltatóval, de
sokan talán nem is tudják, mekkora cégről van
szó: a 250 alkalmazottat foglalkoztató társa-
ság tevékenysége felöleli a helyi közszolgálta-
tási feladatok szinte teljes spektrumát.
Feladatai közé tartozik a helyi közutak és tar-
tozékainak fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek fenntartása, gépjárművek parko-
lásának biztosítása, köztisztaság, települési
környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás, vízkárelhárítás, hulladékgazdál-
kodás (köztisztaság és hulladékszállítás), táv-
hőszolgáltatás, továbbá a közétkeztetés és az
önkormányzati intézmények és ingatlanok
karbantartása. A Városi Szolgáltató összessé-
gében a város működéséhez nélkülözhetetlen
tevékenységeket végez. A minőséget alapvető
üzleti stratégiának tekinti, és arra törekszik,
hogy a szolgáltatások színvonala megfeleljen
a városüzemeltetés új alapokra helyezett el-
várásainak. Nem véletlenül nevezte a vezér-
igazgató a Városi Szolgáltatót a város
motorjának.  Mandula Gergely éppen a fenti
célok elérése érdekében tartja nagyon fon-
tosnak az önkormányzattal és a Városi Ügyfél-
szolgálattal való jó kapcsolatot, a konstruktív
együttműködést, mert a cél közös: a városla-
kók által igényelt szolgáltatások minőségének
javítása. 

Új követeléskezelési rendszer

A vezetőváltás nem okozott fennakadást a
működésben, hiszen Mandula Gergely koráb-
ban divíziót is vezetett, ezért széles rálátása
van a cég felépítésére, jól ismerte a vezetőket
és a fizikai dolgozókat egyaránt. A működés az
éves üzleti terv alapján történik, melyhez az
önkormányzat biztosítja a forrást. „A forrást a
tőlünk telhető legnagyobb gondossággal hasz-
náljuk fel. Két divízió működését, a hulladék-
szállítást és a távhőszolgáltatást részben a
lakossági befizetésekből finanszírozzuk. Itt el
kell mondanom, hogy a fogyasztók többsége
határidőre befizeti a csekkeket, és ezt ezúton
is köszönöm, de sajnos nem mindenki teszi
ezt. Most határozott lépéseket tettünk a kint-
lévőség behajtására: elindítottunk egy új kö-
veteléskezelési rendszert a biztonságos és
stabil működés érdekében.”

21. századi színvonalon

A vezérigazgató elsősorban belső szerkezeti
átalakításokat szeretne végrehajtani a dina-
mikusabb működés, a lakosok életminőségé-
nek javítása, a lakókörnyezet fejlesztése
érdekében. „Arra törekszem, hogy a különféle

üzletágakban azonnali választ adjunk a felve-
tett problémákra az önkormányzattal. Üteme-
sen, gyorsan kell reagálnunk mindenre, úgy,
ahogy ez elvárható a 21. században. A bizton-
ságos és folyamatos működés érdekében
egyes területeket fejlesztenünk kell. Szeret-
nénk egyes szolgáltatásokkal, üzletágakkal a
külső piacon is megjelenni a bevétel növelése
érdekében, mint például legutóbb, amikor egy
püspökmajori társasház lépcsőházának felújí-
tását végeztük el.”

Hulladékgazdálkodás, köztisztaság

Ez a két terület neuralgikus pontja minden te-
lepülésnek, ennek színvonala alapján ítélik
meg gyakran az egész várost. A Városi Szol-
gáltató Szentendréről, Pomázról és Pilisszent-
lászlóról szállítja el a kommunális hulladékot.
„Ebben az üzletágban az elöregedett gépjár-
műpark fejlesztésére lesz majd szükség, ami
nem kis összeg, hiszen egy modern, tömörítő-
vel ellátott új kukás autó ára 60 millió Ft. Vá-
rosunk is tagja a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, folyamat-
ban van a hulladékátrakó építése, amely al-
kalmas az egész szentendrei járás kommunális
hulladékának modern, környezetet kímélő ke-
zelésére. A házhoz menő szelektív gyűjtés be-
vezetésével, a hulladékudvar működtetésével
is a környezetbarát szolgáltatás a cél.”
Különös figyelmet fordítanak a belváros tisz-
taságára. „A belváros takarítása napi szinten
zajlik, bár így is előfordul, hogy a köztéri sze-
metesek bizonyos időszakokban túltelítődnek,
ezért a hétvégén naponta kétszer ürítjük már
őket, a rendezvények idején pedig megerősí-
tett kézi takarítás van. A lakosok segítsége és
együttműködése itt is nélkülözhetetlen, mert
sajnos előfordul, hogy a szerződéses mennyi-
ség feletti hulladékot nem a nálunk vásárolt
zsákban helyezik el, hanem a közterületi hul-
ladékgyűjtőkbe teszik, ami a belvárosban na-
gyon szembetűnő. Szentendre kiemelt
turisztikai desztináció, a vonzerejét folyama-
tosan fenn kell tartani, ezért a parkfenntar-
tásra, a virágosítására, a virágágyások
folyamatos locsolására fokozottan figyelünk.”

Közétkeztetés

Ez a feladat 2012 óta tartozik a céghez. A Vá-
rosi Szolgáltató két konyhát üzemeltet, amely-
lyel hét óvoda, hat iskola, a bölcsőde, a
Gondozási Központ, valamint a polgármesteri
hivatal és a városi cégek dolgozóinak étkezte-
téséről gondoskodik. A központi konyhában
nemrégiben jelentős mértékű felújítás történt,
melynek köszönhetően javult szolgáltatás mi-
nősége, amit egy idén márciusi felmérés is iga-
zolt. „Az ételek tesztelése azt mutatta, hogy a

minőséggel nincs gond. A felmerült javaslato-
kat igyekszünk megvalósítani, a város támo-
gatásával hamarosan további fejlesztések is
megvalósulnak.”

Befejezésül Mandula Gergely újból hangsú-
lyozta, hogy elsődleges feladatának a stabil
működést és a szolgáltatási színvonal javítását
tartja. „Az üzleti év közepén vettem át a cég
irányítását, jelentősebb fejlesztésre csak az új
üzleti évben gondolhatunk. A cég reorganizá-
ció utáni megszilárdítása az elődömnek kö-
szönhető, az én célom a biztonságos üze-
meltetés és a folyamatos minőségjavítás, 
e kettőnek kéz a kézben kell járnia.” 

N. E.

Stabil működés, folyamatos minőségjavítás
Mandula Gergelyt július elsején nevezték ki a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának. Mint mondta, a megbízatás ko-
moly kihívás számára, de önbizalmat és bátorítást ad, hogy megvan hozzá a cégismerete és a végzettsége. Nem hiányzik hozzá az
elszántság és a tetterő sem, és ami talán még fontosabb, az elhivatottság, hogy a feladatot szolgálatként tekintse, a város érdeké-
nek megfelelően. 

Mandula Gergely
1984-ben született, Szentendrén, a Fe-
rences Gimnáziumban érettségizett. Ok-
leveles tájépítész mérnök és közgazdász.
2011 óta dolgozik a Városi Szolgáltatónál.
2012-től a Közterület-fenntartó divízió ve-
zetője, 2015. július 1-jétől vezérigazgató. 
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Zilahi Napok
Testvérvárosunkban, Zilahon évente au-
gusztus 1-jén ünneplik a Zilahi Napokat a
római telepesekre emlékezve római fel-
vonulással és háromnapos fesztivállal,
amely még erdélyi útikönyvekben is sze-
replő esemény.

A Zilahi Napok 11 éve bevezetett különleges-
sége a római ruhába öltözött felvonulás, ame-
lyet a szombathelyi Savaria Napok mintájára,
szombathelyi segítséggel találtak ki és rendez-
nek meg. Számunkra természetesen a magyar
vonatkozású programok, események voltak
igazán érdekesek. Zilahról idén többször ír-
tunk, hisz idén ünnepeltük a testvérvárosi
szerződések aláírásának 25. évfordulóját, járt
ott kirándulócsoport városunkból, most vi-
szont hivatalos meghívásra látogattunk el a
híres-neves fesztiválra.

Zilahról tudni kell, hogy míg 1968-ban 98%-
ban éltek itt magyarok, mára a hatvanezres vá-
rosban arányuk csak 16% körül van. A helyi
magyarok szerveztek nekünk egy magyar-ma-
gyar találkozót, ahol az RMDSZ-tagok, a helyi
országgyűlési képviselő és szenátor úr (kétka-
marás Parlament van), zenészek, újságírók, 
tanárok vártak bennünket óriási vendégszere-
tettel és őszinte örömmel, hogy magyar szót
vittünk hozzájuk.
Külön érdekesség volt a helyi református
templom meglátogatása is. A lelkész körbeve-
zetett minket a debreceni után második leg-
nagyobb magyar református templomban. Az
istentiszteleteken egyszerre 1500-an vehetnek
részt, és telente gyakran zsúfolásig megtelik a
templom! A vallás és a magyarságtudat össze-
tartó erejének szó szerint szívszorító példáival
találkoztunk ottlétünk alatt. Sajnos, az egyko-
ron ragyogó régi Fő tér a Wesselényi-szoborral
mára már nem Fő térként működik, az An-
gyalkás kút angyalkáinak nincsen szárnya, a
Városházán nem leng magyar zászló…

A Partiumban élő erdélyieknek kifejezett kí-
vánsága, hogy ha Erdélybe indulunk, ne csak
Székelyföldet látogassuk. Ne feledkezzünk
meg róluk, a szórványban élő magyarokról!
Láttuk, hallottuk, hogy élnek, és éreztük azt a
belülről jövő meleg szeretetet, amellyel fo-
gadtak, kísértek, elárasztottak bennünket. Iga-
zán különleges bánásmódban részesültünk: a
város vezetése Radu Capilnasu román polgár-
mester vezetésével, illetve a helyi magyarok is
kitüntetett figyelemmel gondoskodtak rólunk,
melyért köszönet jár innen is.
A szentendrei olvasóknak pedig melegen
ajánljuk, hogy látogassanak el Zilahra, Ady egy-
kori iskolájába. A költő szellemisége máig meg-
határozó jelleggel ott lebeg a város felett, és
szinte hallani a híres versét.

FÖL-FÖLDOBOTT KŐ
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad. 
Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett. 
Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint. 
Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar. 
Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök. 
És, jaj, hiába, mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.

„Az egységért és a nemzetek
közötti megbékélésért
Augusztus 22-én ismét megrendezik az 1Úton Nemzetközi Zarándok-
napot, amely több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvi-
déken, Délvidéken és Magyarországon egyaránt. (Kelet-nyugati
tengelye: Mariazell-Csíksomlyó, észak-déli: Częstochowa-Medjugorje).
Az Út megálmodója, a Mária Út Egyesület olyan közép-európai Cami-
nót szeretett volna létrehozni, amely összeköti a Kárpát-medencében
található, nagy múlttal rendelkező Mária-kegyhelyeket, és összehozza
az ott élő embereket. Küldetésének első állomása a tavalyi nemzetközi
zarándoknap volt, melyet a „magyar családokért” ajánlottak fel a részt-
vevők. Az idei év zarándoklatát a szervezők az „egységért és a nemze-
tek közötti megbékélésért” ajánlják fel.
Az összesen mintegy 1500 kilométeres Mária Út egy nap alatt gyalo-
gosan megtehető szakaszokra van felosztva. Augusztus 22-én mindenki
az általa kiválasztott szakaszon indulhat el. Szentendréről is szervező-
dik egy zarándoklat a Dorog-Péliföldszentkereszt szakaszon (15 km).
Akik túl hosszúnak tartják ezt a távot, félúton is csatlakozhatnak hoz-
zánk Tokodnál, ahol a helyiek kedvességét, vendégszeretetét is velünk
élvezheti. A szaléziak gyönyörű búcsújáróhelyén, Péliföldszentkeresz-
ten szentmisével zárul a program.
Reméljük, az 1Úton zarándoknap idén is sok ember számára nyújt za-
rándokélményt. Ha minél többen együtt, hittel, szeretettel indulunk el
az Úton, kérve a békét és kiengesztelődést, megvalósulhat egy kis
csoda szűkebb és tágabb környezetünkben.  

Kedves szentendreiek, szeretettel várunk mindenkit!

Jelentkezés és további információk: 
Barnáné Varga Anita (varganita@hotmail.com)
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Végre elsők 
lettünk!
A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete szervezésében kiutazó szent-
endrei csapat győzött az Európai Népek
Fesztiválján. Az EPF-t (European Peoples
Festival) ez alkalommal a lengyelországi
Złocieniecben rendezték meg. A városka
Pomerániában helyezkedik el, ami nekem
olyan meseszerűen hangzik, hogy talán
ezért is lett ilyen meseszép a csapatunk
eredménye.

Az EPF célja
Az EPF a különböző népi, nemzeti kultúrák ta-
lálkozása, megismerése révén szeretné előse-
gíteni az előítéletek és az idegengyűlölet
leküzdését, erősíteni a békés együttélést a kö-
zeli és távolabbi szomszédjainkkal egyaránt. Az
1992 óta évente megrendezésre kerülő ren-
dezvénysorozaton minden országból ugyanaz
a kisváros a vesz részt, hazánkat Szentendre
képviseli. Az idén Lengyelország, Belgium,
Dánia, Franciaország, Írország, Lettország, Lit-
vánia, Luxemburg, Magyarország, Németor-
szág, Olaszország, Skócia, Spanyolország
városainak delegáltjai képviselték hazájukat. A
versenyeken elért eredmények összesítése
alapján vívtuk ki az első helyet, és a győztes-
nek járó kupát és a vándorserleget.
A rendezvény ökomenikus istentisztelettel
kezdődött. Az egyházi vezetőktől, a helyszín
méltóságát megőrizve, vidám, fiatalos, ko-
runkhoz igazodó és aktualizált beszédeket
hallhattunk. Parádés felvonulás is lett volna
ezen a nyitó napon, de azt elmosta egy felhő-
szakadás. A szervezők a záróünnepség előtt
ezt pótolták, és számunkra különösen felejt-
hetetlenre sikerült, mert ezután került sor az
eredményhirdetésre is.

A verseny
Nagy megtiszteltetés és felelősség ezeken a
fesztiválokon évről évre részt venni és képvi-
selni hazánkat, városunkat. A felkészülés igen
fontos, mert a vendéglátók és a többi részt-
vevő is rajtunk keresztül ismerheti meg Ma-
gyarországot. Az én legfontosabb feladatom –
mint szervező és résztvevő – a kulturális prog-
ram összeállítása, bemutatása volt. Már jóval

az indulás előtt elkezdtem kialakítani a kon-
cepciót. Vezérfonalam az Európai Unió jel-
mondata „Egység a sokféleségben” és a
Fesztivál mottója a „Respectable” (tisztelet, el-
fogadás) volt. Ezek alapján táncművészként és
hagyományőrző mentortanárként nem tud-
tam másra gondolni, minthogy az UNESCO
által a Világörökség részévé választott Magyar
Táncházmozgalomra építsek. Ennek keretén
belül az összmagyar népi kultúrából adtunk
ízelítőt színpadon, jelezve, hogy a velünk
együtt élő nemzetiségek és kissebség táncait,
dalait, zenéjét is befogadtuk, tiszteljük. Az ő
táncaikból és magyar táncokból készült egy
koreográfia. Sikerünket az eredmény tükrözi.
Hasonló mondható el a Szentendrei Kreatív
Színházi Stúdió produkciójáról, melynek szin-
tén a „Respectable” mottó volt az alapja, és
egy idősotthonban játszódik. Nagy sikerrel és
szép eredménnyel adták elő darabjukat.
A gasztronómiai versenyben minden ország
megfőzte jellegzetes ételeit, majd megkóstol-
tatta az érdeklődőkkel és persze a szigorú zsű-
rivel, akik nagyra értékelték a töltött paprikát,
a desszerteket a magyar pálinkával és a szé-
pen terített asztallal együtt.
A fotósok és festők versenyén a fesztivál han-
gulatát és szellemiségét jelenítették meg az al-
kotók, nagy sikerrel.
Sportolóink elsősorban kosárlabdában, de fo-
ciban, lövészetben, pingpongban és petanque-
ban lelkesen és eredményesen küzdöttek. A
funny gamesben, a sárkányhajó versenyben is
dobogósak lettünk.
Az Euro Village magyar standja is sok érdeklő-
dőt vonzott. Bemutattuk a szentendrei és kör-
nyékbeli kézművesek munkáit, és országunk
jellegzetes termékeit. Ezt is pontozták, és a
megítélésünk itt is nagyon jó lett.
Az eredményhirdetés mámorító pillanatait le-
írni sem lehet, azt csak meg lehetett élni. Sze-
rettek ott minket, és ezt jó volt érezni.
A versenyek, a bemutatók jó hangulatban zaj-
lottak. Teljesítményünkön túl talán fiatalos
életkedvünk, vidámságunk is hozzájárult si-
kerhez. A csapat igazán összetartó volt. Egyik
eseményről rohantunk a másikra, hogy min-
denütt szurkolni tudjunk, bíztassuk egymást.
A szurkolótáborok gyakran keveredtek, azaz
sokszor hallottuk más nemzetek tagjaitól a mi
„csatakiáltásainkat”, bíztató énekeinket. Ter-

mészetesen ezt mi is viszonoztuk, és így vált
valóra a fesztivál üzenete. Új barátságok szü-
lettek. 
Egy napot pihenéssel töltöttünk. A Balti-ten-
ger partjánál lévő Kołobrzegben jártunk, és
mártóztunk meg a hűs habokban.

Magyar vonatkozás
A városkában működik a Szent Hedvig Királynő
Plébánia. Szent Hedviget a lengyel nép Jad-
wiga néven minden idők legnagyobb királynő-
jeként és szentként tiszteli. Fiatalon halt meg.
Közeli szentté avatását a lengyelek annyira biz-
tosra vették, hogy Krakkóba, a waweli székes-
egyház oltára alá temették, és nem a kriptába,
ahová a királyi főket szokták. 600 évvel később
az első lengyel pápa, II. János Pál avatta
szentté I. Nagy Lajos magyar-lengyel király leg-
kisebb leányát. Szent Hedvig 2006 óta a Du-
nakanyar védőszentje.

Köszönet
A fesztiválon most is minden résztvevő saját
költségén, támogatás nélkül vett részt és szer-
zett elismerést Magyarországnak és Szent-
endrének. Több ország is támogatásokkal tud
jelen lenni. Erről már a 2014-es cikkemben is
írtam, de remélem, hogy ezt most többen ol-
vassák, talán olyanok is, akik segíthetnek for-
rást találni egyesületünk ilyen céljainak
megvalósításához. Csapatunkat egyesületünk
elnöke, Jolanda Willemse vezette, akinek ez-
úton is szeretném megköszönni az előkészítés
és a fesztivál ideje alatt végzett szervező és ko-
ordinációs tevékenységét, ami a kiutazást és
az eredményes részvételt segítette. Ugyancsak
köszönetet mondok a további segítőknek, és
minden résztvevőnek. Köszönet Szentendre
Város Önkormányzatának, hogy helyet bizto-
sítottak az előkészítő megbeszélésekhez, az 
Izbégi iskola igazgatónőjének, hogy tornater-
mükben készülhettünk fel, valamint azoknak a
kézműveseknek, kereskedőknek, akik termé-
keket biztosítottak standunkra.
2016-ban irány Lettország, Rēzekne. 

Trombitás Titánia
elnökségi tag

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak 
Egyesülete
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Egészségbiztosítási ügyfélszolgálat 
a „Fehérházban”

Szentendrén is intézhetjük az egészségbiztosítóhoz tartozó ügye-
inket, miután a Budapest Főváros Kormányhivatala a városban is
tart ügyfélfogadást. ügyfélfogadás kedden és csütörtökön 16 és 18
óra között van a Duna korzó 18. szám alatt, az első emeleti 113-as
irodában. Az ügyintézéshez érdemes időpontot kérni, különösen
nyáron, a megnövekedett EU-kártya igénylések miatt. További le-
hetőség formanyomtatványon leadni az igényt és a következő
ügyfélfogadás alkalmával átvenni az iratot.
Az irodában az alábbi ügyeket lehet intézni: TAJ-kártya kiadás (kül-
földi, belföldi újszülött); pénzbeli ellátási igények átvétele (táppénz,
CSED, GYED, baleseti táppénz, egyszeri gyorssegély); EU-kártya
igénylése, pótlása; „E”-jelű nyomtatványok átvétele.
Az ügyintézéshez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcím-
kártya, TAJ-kártya.

Előjegyzés, időpontfoglalás: www.oep.hu, 06 20 354 4957.

A lakosság segítségét kérik
A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást folytat lopás
vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen. Az adatok szerint egy ismeretlen férfi június 24-
én 16 óra körüli időben megjelent egy szentendrei tár-

sasháznál, majd miután az ott élő időskorú sértett beengedte a
lakásába, kutatni kezdett, és készpénzt, régi ezüst pénzérméket, egy
Lorus márkájú karórát, egy elefántot ábrázoló kerámiát, valamint
egy bikát ábrázoló réz dísztárgyat tulajdonított el.

A tettes 50-60 év körüli, zömök testalkatú, kö-
rülbelül 160-165 centiméter magas férfi. Haja
őszbe hajló, sötét árnyalatú. A bűncselek-
mény elkövetésekor kék színű dzsekit viselt. 
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy
aki a grafikán látható ismeretlen tettesről 
nformációval rendelkezik, jelentkezzen sze-
mélyesen vagy telefonon a Szentendrei Rend-
őrkapitányságon a 06-26/502-400-as telefon-

számon, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-
111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107,
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Kisgyereket ütött el
A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást folytat Sz. Ákos 42 éves
szigetszentmiklósi lakos ellen közúti baleset gondatlan okozása
miatt. Az adatok alapján a férfi személygépjárművével Budakalász
területén közlekedett Pomáz irányába április 30-án, amikor a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen nem biztosított elsőbbséget a gyermekkorú
sértettnek, és járművével elsodorta. A kisfiú súlyosan megsérült. 
Sz. Ákos elismerte a bűncselekmény elkövetését, ellene bíróság elé
állítási javaslattal éltek az ügyészség előtt.

RENDőRSÉGI HíREK

Július elejétől új mammográfiai készülék és
ultrahang állt a SZEI rendelőintézetében a be-
tegek szolgálatába. A klinikai mammográfiai
vizsgálatokhoz a Huniko Egészségügyi és Szol-
gáltató Kft. biztosítja a mintegy harmincmillió
forint értékű diagnosztikai eszközt. A Kft. a
szentendrei mammográfiás részleg üzemelte-
tése mellett Kistarcsán, a Pest Megyei Flór Fe-
renc Kórházban, valamint Miskolcon segíti a
diagnosztizálást kitelepített, korszerű készülé-
keivel. MR, CT, ultrahang, osteodenzitomet-
riás (csontritkulás-mérő), angiográfiás diag-
nosztikai készüléket egyaránt üzemeltetnek.
Gyarmati János, a cég vezetője elmondta: a
Szentendrére kihelyezett, korszerű, digitális
technológiával támogatott Siemens mam-
mográf készülék előnye a pontos diagnoszti-
kán túl, hogy a korábbi, nehézkes rendszert –
röntgenfilmek előhívása, tárolása – leegysze-
rűsíti. Az alapgépre ültetve Fuji technológia
végzi az emlődiagnosztikai vizsgálat során ké-
szült felvételek digitalizálását. Ez a gyakorlat-
ban annyit jelent, hogy a képalkotáshoz
foszforlemezt használnak, az eredményt nem
kell filmre előhívni, a számítógépen digitális
formában tárolja a készülék a képet. Adott
esetben egyszerűen, gyorsan továbbküldhető
más intézménybe, szakorvoshoz a képi anyag,

a rendelőintézetben az archivált anyagokat
nem kell tárolni, és a betegnek sem kell ügyel-
nie a kiadott leletekre. A digitális képet az
orvos speciális, nagyfelbontású, fekete-fehér
monitoron keresztül tekintheti meg. A mam-
mográfon túl új, Philips márkájú, speciális
emlő vizsgálófejjel ellátott ultrahang gépet is
munkába állítottak a teljeskörű klinikai mam-
mográfia szolgáltatás céljaira.

A SZEI-ben a filmelőhívó rendszer kiiktatásá-
val felszabadult a korábban is öltözőnek szánt
helyiség, így kisebb átalakítás után most két
váró áll a betegek rendelkezésére. Ezzel a 
betegfogadás felgyorsult, több vizsgálatot tud-
nak a szakemberek elvégezni. A mammográ-
fiai rendelésen három szakorvos fogadja 
a beutalóval érkezőket a délutáni időpontok-
ban is.
Még ebben az évben megvalósulhat a rende-
lőintézet további terve: nemcsak a klinikai
vizsgálatokat, de a mammográfiai szűréseket
is helyben lehet majd intézni. Negyvenöt éves
kor felett kétévente kötelező a mammográfia
szűrést elvégeztetni. Ez a korosztály jelenleg
postán kapja meg az ingyenes szűrés időpont-
ját a váci kórházba. A távolság miatt azonban
sokan nem veszik igénybe az ingyenes és hasz-
nos lehetőséget. 

A térségben élő érintett, tíz-tizenötezer nő
számára most Szentendrén, a SZEI-ben 
szeretnék biztosítani a szűrést. AZ ÁNTSZ 
koordinátoraival  az előzetes egyeztetés már
megtörtént, az intézmény a döntéstől füg-
gően akár  ősztől elindítaná Szentendrén a
mammográfiai szűrést.

Sz. N.

Hírek a SZEI mammográfia rendeléséről 
Új, digitális technológiával támogatott mammográfiai készülék, kibővített öltöző, kevesebb várakozási idő, több vizsgálat a mam-
mográfián, szűrés Szentendrén.

A mammográfiai készülék
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Új ügyvezető a V8 élén

A képviselő-testület az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. új
ügyvezetőjének Drégely Miklóst választotta meg július 27. napjától, 
többek között azzal a feltétellel, hogy a 2016-os és valamennyi rákö-
vetkező gazdasági év üzleti tervét dolgozza ki, és nyújtsa be a tulajdo-
nosnak legkésőbb a megelőző év november végéig.

10 millió a hajléktalanszállónak

Az éjjeli menedékhely működtetéséhez elősegítése érdekében 4 millió
Ft működési támogatást, a feladat ellátását biztosító épület felújítására
pedig 6 millió Ft-ot szavazott meg a képviselő-testület a Magyar Vö-
röskereszt Pest Megyei Szervezete számára. A nappali melegedővel
kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. 

Tűzoltó Egyesület támogatása

A Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Pest Megyei Ku-
tató-Mentő Szolgálat számára a Kovács László u. 38. szám alatti, vegyes
tulajdonú ingatlan, önkormányzati tulajdonú használaton kívüli ingat-
lanrészének térítésmentes használatát szavazta meg a testület. Az egye-
sület cserében vállalja az épületrész használatra alkalmassá tételét,
állagmegóvását, folyamatos karbantartását (amely a becslések szerint
évi minimum 1 millió forint és közel 50 fő önkéntes munkája szükséges
hozzá), valamint az Egyesület és Szolgálat által végzett közfeladat ellá-
tását.
Az önkormányzati tulajdonrész kétszintes (szuterén és tetőtér, valamint
külső raktár), összesen 267,84 nm területű műhely-raktár, melyet az
önkormányzat 2011 óta nem tudott értékesíteni az ingatlan rossz pozí-
ciója, a vegyes tulajdon és a rendkívül rossz műszaki állapota miatt.

Pályázat 150 milliós támogatásra

A Kormány rendeletének köszönhetően önkormányzatunk maximáli-
san 150 millió Ft támogatási összegre jogosult pályázni a középületek
energetikai korszerűsítése érdekében. A sikeres megvalósítás érdeké-
ben a feltételes közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról
kellett dönteniük a képviselőknek.
A projektmegvalósítás helyszíneként megjelölt épületek határoló- és
nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése és a kapcsolódó te-
vékenységek támogathatók a pályázat keretében. A kijelölt épületek a
következőek:
• Fehér-ház: Duna-korzó 18.
• Központi konyha és ebédlő: Bajcsy Zsilinszky u. 6.
• Püspökmajori Bölcsőde: Hamvas Béla utca 1.
• Zeneiskola: Duna-korzó 16. 
• Felnőtt háziorvosi rendelők: Bükköspart 27.
• Gondozási Központ: Sztaravodai út 2.

Testületi hírek
Július 21-én tikkasztó melegben ült össze a képviselő-testület
rendkívüli ülésre, melynek a fontosabb témái a következők 
voltak.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati

tulajdonú Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fő tér 15. szám
alatt található 34 nm alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely
átvehető a Szentendrei Közös Ön-
kormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján, a Városi
Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanpor-
tal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal iktató-
jába (Városház tér 3. I. emelet)
augusztus 24. 9:00 óráig kell be-
nyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 
26/785-057

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú 

Szentendre, 2332 hrsz-ú, természetben Városház tér 4. szám
alatt található 42 nm alapterületű üzlettérből és 25 nm 

kiszolgáló térből álló helyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely
átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján,  a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 
augusztus 24. 10:00 óráig kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

FElHíVÁS KőHEGYI INGATlANoK HASZNoSíTÁSÁRA

• Szentendre Város önkormányzatának tulajdonában lévő kőhegyi
ingatlanok 1. csoport – gyümölcsös, gyep vagy szántó besorolású
– ingatlanok pályázat útján történő hasznosítására.

A pályázatokat a hivatal iktatójába augusztus 17. 9:00 óráig kell be-
nyújtani.

• Szentendre Város önkormányzatának tulajdonában lévő – gyü-
mölcsös és gyep besorolású – kőhegyi ingatlanok 2. csoport pá-
lyázat útján történő hasznosítására

A pályázatokat a hivatal iktatójába augusztus 17. 10:00 óráig kell
benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Iro-
dáján vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal web-
oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

PÁlYÁZAToK
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Szentendrei Teátrum és Nyár 2015
júliusi-augusztusi programajánló

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

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

Augusztus 16. 20:00, Ferenczy Mú-
zeum udvara
Székely Csaba: SZERETIK A BANÁNT, 
ElVTÁRSAK?
A Játékszín és a marosvásárhelyi 
Yorick Stúdió előadása 
Játssza: Sebestyén Aba, rendező:
Sorin Militaru 

Augusztus 21. 20:00, Városháza 
udvara
Rejtő Jenő: A SZőKE CIKloN  
A Szegedi Szabadtéri Játékok, 
a Művészetek Háza Gödöllő 
és a Játékszín előadása

Sz.: Őze Áron, Földes Eszter, Szered-
nyey Béla, Józsa Imre, Csonka András
Rendező: Szente Vajk 

Augusztus 29. 20:00, 
MűvészetMalom udvara
APÁRól FIÚRA – VUJICSICS 
& SÖNDÖRGő KoNCERT

Augusztus 28-29-30. 
Szentendre belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEl-NAPPAl NYITVA
és MŰVÉSZET ÉS MÁMoR 
– III. Szentendrei Bor- 
és Gasztrofesztivál

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  

Gyémántkeresés Rejtő-módra

Szente Vajk állította színpadra Rejtő Jenő klasszikus regényét, A szőke
ciklont. A Szegedi Szabadtéri Játékok, a Játékszín és a gödöllői Művé-
szetek Háza közös produkciójának ősbemutatója augusztus 14-én lesz
Szegeden, majd augusztus 21-én, pénteken 20 órakor a Városháza ud-
varán láthatják a szentendrei nézők. A komédia szerepeit Földes Eszter,
Őze Áron, Szerednyey Béla, Józsa Imre és Csonka András alakítják:
ők keresik a Buddha-szoborba rejtett gyémántot izgalmas kalandok kö-
zepette.

Szente Vajk – nem meglepő módon – őrült Rejtő-rajongó. Mint la-
punknak elmondta, édesapja már 7-8 éves korában megismertette a
Rejtő-történetek világával a Csipkerózsika és társai helyett. Szerinte
Magyarországon kétfajta ember van: aki imádja Rejtő regényeit, és aki
még nem olvasta – az utóbbiak pedig ha elolvassák, akkor biztos, hogy
az előbbi kategóriába fognak tartozni.
A regény színre vitele Szente Vajk és Herczeg Tamás, a Szegedi Sza-
badtéri Játékok igazgatójának – aki természetesen szintén Rejtő-ra-
jongó – közös ötlete volt. Arra gondoltak, hogy jó lenne „valami Rejtőt”
színpadra állítani, és akkor Vajk megtalálta azt a legendát, hogy az író
a regényeinek a szövegét egy tetőtől talpig szépen felöltözött, kismin-
kelt gépírónőnek diktálta le. Ez adta az ötletet, hogy a gépíró szerepét
egy Evelyn Vestonra hasonlító színésznő játssza, tehát elsősorban a fő-
szereplő személye miatt döntöttek a Szőke ciklon mellett. De hogy a
történet ne legyen ilyen egyszerű, a gépíró hölgy éppen akkor költözik
be a lakásába, ezért a helyszínen van még a költöztető, a zongorahan-
goló, az apa, sőt a szomszéd is. Rejtő a jelenlévők bevonásával alkotja
meg a történetet: hol az író mesél, hol pedig a szereplők játsszák el a
fordulatos történetet, melyhez zenei aláfestés is társul.
Kérdésünkre, hogy kiknek ajánlja az előadást, a rendező elmondta,
hogy szerinte a darabot az is szeretni fogja, aki olvasta a regényt, és
az is, aki nem ismeri. „A kerettörténetet én írtam, de a cselekményt

sehol sem változtattam meg. Eszem ágában sem volt a regényt átírni,
nem gondolom, hogy okosabb vagyok Rejtőnél. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a néző azt kapja, amire számít. Nem fognak csalódni, ezt
ígérhetem.”                                                                                              N. E.

Aranytó                          A csemegepultos naplója                             Azt meséld el, Pista!
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Autentikus cigányzene
a Malomban
Augusztus 2-án lépett fel a Parno Graszt zene-
kar a MűvészetMalom udvarán, ahol az eddig
megjelent négy albumuk összeválogatott da-
laiból adtak fergeteges koncertet, autentikus
cigánytánccal színesítve, mely fellépéseiknek
elmaradhatatlan része.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Paszab falu-
ból származó roma folkzenekar 2002-ben a Rá-
vágok a zongorára című albumával került az
európai világzenei rádiósok sikerlistájának he-
tedik helyére, majd 2005-ben egy svájci zenei
szakfolyóirat a tíz legjobb zenekar közé so-
rolta. Az együttes ennek köszönhetően a hazai
és nemzetközi érdeklődés fókuszába került.
A Parno Graszt jelentése Fehér ló (a fehér a
tisztaság jelképe, a ló a szabadságé). A zene-
kar alapfelállása szűken tíz tag. Magyarul és ro-
mani nyelven énekelnek, a nyelveket akár egy
dalban is váltogatva. Zenei motívumaikat köz-
vetlen környezetükben gyűjtötték, ott, ahol a
mai napig is élnek, így zenéjük megőrizte ősi,
eleven karakterét. Előadásmódjuk keresetlen
és természetes, tele frissességgel, könnyed-
séggel és bámulatos pörgéssel.
Szoboszlay Zoltán, az együttes menedzsere el-
mondta, hogy az együttesnek rengeteg felké-
résre van: az év első felében külföldön jártak,
nyáron elsősorban hazai és határközeli hely-
színeken lépnek fel. „A közönség mindenhol
túláradó szeretettel fogad minket. Nagy a ra-
jongótáborunk kortól, nemtől, nemzetiségtől
függetlenül, itthon és külföldön egyaránt. Ez
az autentikus zene széles réteghez elér, mert
mentes mindenféle erőlködéstől, túlcifrázás-
tól. Az együttes tagjai nem akarnak mások
lenni, mint akik, az évek során megtartották
azt a kedvességet, egyszerűséget és vidámsá-
got, ami zenéjüket leginkább jellemzi. Nagy si-
kernek tartjuk, hogy októberben a budapesti
világzenei expó, a Womex nulladik napján a
Parno Graszt is fellép a 95 pályázatból kivá-
lasztott tíz zenekar között.”                         N. E.

Nincs új a Nap alatt
Nagyon szeretem a felolvasószínházat. Értel-
mez, felfedez, megcsillogtatja a tehetséget.
Idén a színművészeti egyetemisták előadásai
uralják a műfajt, klasszikusok leporolását
ígérve. 
A pötyörgő esőben rendíthetetlenül ült a kö-
zönség, várta az előadást, Barta lajos Szere-
lem című darabját. Az egy híján százéves
alkotás (1916-ban mutatták be először) a pár-

keresés nehéz útján kalauzol bennünket.  Szer-
zőjük sokfelé járt a világban, az emigráns írók
közé tartozott, de alapélménye a magyar rög-
valóság, az átlagos  pesti polgár világa. A tör-
ténet nagyon egyszerű, emlékeztet a
manapság széles körben ismert Bazi nagy ...
(behelyettesíthető a megfelelő népnév)  lagzi
történetekre.  A mesélők – Papa  és Mama –
három lányának boldogulását követhetjük
végig, igencsak kiszámítható módon: mű-
vésszel, katonával nem jó kezdeni, azok csél-
csapok; a beteges fiatalembert a jó asszony
meggyógyítja; és a  kikapós lányból  még
remek tanító kisasszony is lehet.  Egy szó, mint
száz, igencsak satnyácska mondanivalójú a
mű. Üdítő  volt azonban a nyelvezete, a XX.
századelő jassznyelvének a beütéseit, kifeje-
zéseit jó érzékkel hagyta benne a szöveg-
könyvben Bíró Bence dramaturg. És nagyon
kedvesen játszottak a „gyerekek”, az egyetemi
hallgatók, változatos színvonalon, de szívvel-
lélekkel. Kettejüknek különösen szorítottunk –
a mi kutyánk kölykei –, hiszen szentendreiek:
Pájer Alma és Dékány Barnabás nemrég vé-
gezték a gimnáziumot a Rákócziban. Őzi

Égiekkel játszó földi 
tünemény 
Mindig a legegyszerűbb dolgokból születik a
csoda. Egy maroknyi kitűnő színész verset
mondott.  Semmi különöset, nem csak a vájt
fülűeknek való nehezeket, hanem azokat, ami-
ket mindenki ismer, könyv nélkül fúj, kívülről
tud; hála a szigorú, szemüveges tanító néni-
nek, vagy éppen a fiatal tanár úrnak, akihez így
lehetett hozzáférni vagy imponálni neki. 
Ezen az estén a legközvetlenebbül tapasztal-
hatta meg a közönség, hogy micsoda ereje van
a szavaknak , a költészetnek.  Mindez talán  fel-
lengzősnek és  (egyáltalán nem-trendi módon)
patetikusnak is tűnhet, de sodortak, vittek a
szavak, áradtak a versek, térben és időben ren-
detlenül, hol kortárs, hol reneszánsz kori,  hol
gondolati költemény és utána közvetlenül
éppen egy profán életkép,  sorban szépen egy-
másnak adták át a szót vagy éppen a másik
szavába vágtak a színészek; és csak ültünk és

megbűvölten hallgattunk:  a szimfóniát, a ma-
gyar líra legjavát. 
Mácsai Pál  mint egy karmester irányította a
társulatot, időnként a közönségnek is vezé-
nyelt.  Az est keretét Weöres Sándor varázsvi-
lágának versei szolgáltatták, kezdődött a
Bóbitával, és egészen Az éjszaka csodáiig ju-
tottunk. Úgy tűnt, az ámbitusos, egyszerű dísz-
let ontja a legkülönbözőbb versfelfogású
előadókat.  Az első meglepetés Takács Nóra
Diána volt, aki soha nem hallott módon vonta
felelősségre Csokonai  Reményét. Volt hivatá-
sos versmondó is, Nagy Zsolt szolid fekete öl-
tönyben csikorogta, ki ne fogjon könnyelműen
„a húrok pengetésihez”. A  legnehezebb fel-
adat ez este Csuja Imrének jutott.  Hihetetlen
mélységeket mutatott meg  Babits: Jónás imá-
jában és a Szózatban, és  neki jutott az a hálás
vagy hálátlan szerep, hogy az Anyám tyúkját is
előadhatta. Alkatát meghazudtoló könnyed-
séggel pattant egyik „szerepből” a másikba.
Vajda Milán pedig megosztotta velünk  Petőfi
pajzán-erotikus kalandját A négyökrös szekér-
rel.  Kerekes Éva Füstbe ment terv értelmezé-
sénél szinte vártuk a diákköltészet valamelyik
kreatív befejezés változatát (s félreálltam szót-
lanul/ hadd repüljön tovább). Voltak élet-
képszerű megoldások,  kórus  alakult Pilinszky
Négysorosának  elmondására,  majd a Bethle-
hemi királyok dramatizált változata nyűgözött
le, aztán egy-egy kevéssé ismert remekműre
csodálkozhattunk rá:  Petri György karakán ki-
jelentéseire, Nemes Nagy Ágnes képeire vagy
Dsida Jenő rezignáltságára. Legalább ötven
verset hallottunk, és közben latolgattuk, hol
marad, belefér-e Arany lírája,  Berzsenyi tüze,
Illyés gondolatmenete? De a hiány még kiál-
tóbb lett. Nem szólalt meg  Vajda János, Tóth
Árpád,  vagy a nekünk oly kedves Vas István
sem. A hiányérzet számvetésre ösztönzött.
„Állni látszék az idő”… és az est éjszakába
nyúlt.  Furcsa módon a fináléban mindenki be-
lekezdett egy-egy versbe, aztán félreálltak, át-
adták a helyüket a következő töredéknek,
érzékeltetve, lesz még folytatás, hiszen a ma-
gyar líra kincsestára kimeríthetetlen.   Milyen
szép hagyomány lenne – indítványozta  egy
szépszámú unokáját hazafelé terelő nagy-
mama –, ha jövőre folytatódna ez a versün-
nep.  Várjuk az Anyám tyúkja II.–t! ŐZI
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A Duna és nemzetiségeink
ünnepe
XI. Ister Napok Szentendrén  július 25-26.

Az idén pár év szünet után ismét megrendezte a Szentendrei Kulturá-
lis Központ és a város önkormányzata az Ister Napokat. A Duna, azaz
görög nevén az Ister köré szervezett vízi és vízparti programokkal, a
helyi- és környékbeli nemzetiségek művészeti és gasztronómiai bemu-
tatóival, vásári komédiákkal, gyerekelőadásokkal, játszóházakkal és az
esti zenés gyertyaúsztatás páratlan látványával tartalmas, hangulatos
nyári élményt adott városunk lakóinak és az idelátogatóknak. A szom-
bati nap rekkenő hőségét viharos szél és kiadós záporok sora váltotta,
ám az érdeklődőket ez nem rettentette el a programoktól. Vasárnap a
hűvösebb idő és szikrázó napsütés még több érdeklődőt csábított a
szentendrei Duna-partra.
A Dunán, a Postás-strandnál vízi programok várták a Duna szerelme-
seit: ki lehetett próbálni a sárkányhajózást, a római gályát, a kenukat.
A Kacsakőnél kenus ügyességi játékok és vízijátékok várták az érdeklő-
dőket.
A korzón a Szentendrén élő nemzetiségek sátraiban ismerhettük meg
közelebbről színes kultúrájukat. A Szentendrei Magyar-Izraeli Baráti
Társaság, a Skanzen, a Helyi Termék Szövetkezet is képviseltette magát
a rendezvényen. A Lázár cár téren „Molyolda” – régi idők játékai vár-
ták a gyerekeket, a Dunakorzón a Szentendrei Nagycsaládosok Egye-
sülete standjánál és a kreatív sátorban a kézműves foglalkozásokat
lehetett kipróbálni.
Szombaton délelőtt jelmezes gólyalábasok muzsikáltak a korzón, a Lan-
galéta Garabonciásokat alaposan megizzasztotta a nem mindennapi
mutatvány és a forróság. Déltől Vitéz László és az elátkozott malom
címmel Pályi János gyerekszínházi előadása mutatkozott be a Görög
utcai színpad torkolatánál, majd a Mintapinty Zenekar mókás koncertje
következett.
Az Ister Napok keretében megrendezett Nemzetiségi Napok ünnepé-
lyes megnyitója a MANK Galériában, a Régi Művésztelepen kezdődött
a „A krakkói kortárs festészet: absztrakció / figuralitás” című kiállítás
megnyitásával. A megnyitón beszédet mondott Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagy-
követe és Joana Warchol, a Lengyel Művészek és Tervezők Szerveze-

tének elnöke. A rendezvény házigazdája dr. Hóvári János, a MANK fő-
igazgatója volt. A programok a helyi nemzetiségek műsorával folytató-
dott a Dunakorzón felállított színpadon.
Elsőként az itt élő lengyelek mutatkoztak be Zakar Katalin, a progra-
mok háziasszonya felvezetése után a „Polonez” Lengyel Néptánc-
együttes műsorával, majd a szlovák nemzetiségi önkormányzat
programja következett a „Nefelejcs” énekegyüttessel. A magyar mű-
sorban Tímár Sára énekelt, őt az Eleki Román Hagyományőrző Tánc-
egyesület műsora követte. A horvát nemzetiségi önkormányzat
autentikus dalmát énekekkel köszöntötte az egybegyűlteket. Este a
görög nemzetiségi önkormányzat adott műsort, az Ellinismos Tánc-
együttes, valamint Furcsa Gábor és párja táncoltak. A gyertyaúsztatá-
sig  tartott a görög táncház, a talpalávalót a kiváló Akropolis Kompania
zenekar szolgáltatta.
Tíz órakor felcsendült Händel vízizenéje, s a Dunán lassan apró fény-
pontok villantak fel, s méltóságteljesen úsztak le a csillogó vízen. A gyer-
tyaúsztatás az Ister Napok legnépszerűbb eseménye, most is
elvarázsolt mindenkit látványával. A leányfalui Vadkacsa Egyesület ha-
jósai úsztatták le a hagyomány szerint az adott évet jelképező, az idén
szám szerint 2015 gyertyát. A sok kicsi lángot kilenc előzte meg: az „él-
bolyban” úszó fények nemzetiségeinket  szimbolizálták.  
Vasárnap kora délután az Ebcsont és nyúlcipő című előadást láthattuk
a színpadon a Bábrándozók Társulat és az ESZME közös előadásában,
utána A sárkány ajándéka című interaktív gyerekelőadás következett a
Hajarózsa Meseszínház előadásában, és ismét feltűntek a Gólyalábas
Garabonciások, vidám vásári komédiákkal.
A Nemzetiségi Napok a cigány nemzetiségi önkormányzat programjá-
val kezdődtek ezen a napon: Roncó és társulata játszott, a magyar
blokkban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzenei tanszéke mutatko-
zott be műsorával. Közös énektanulás és éneklés következett a nem-
zetiségek dalaival majd a szerb nemzetiségi önkormányzat teremtett
igazi mediterrán hangulatot este a Tabán Szerb Folklórcentrum Egye-
sület és a lórévi Selo zenekar közreműködésével. A vidáman pattogó
zene és a  kanyargó kólózók látványának emlékével fejeződött be a
fesztivál. 
Jó lenne gyakrabban látni a nyári hétvégéken Szentendrének ezt az
egyéni arcát: a megőrzött hagyományok közösségmegtartó erejét, az itt
letelepedett nemzetiségek sokszínű kultúrájának ötvözetét, amely
egyedülálló a Dunakanyarban, és talán büszkén kijelenthetjük: az or-
szágban is. Sz. N.
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Fesztivál a fesztiválban
X. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva 
és III. Művészet és Mámor Bor- és Gasztronómiai Fesztivál
Augusztus 28-29-30. 

A nyár utolsó hétvégéjén Szentendre már hagyományosan késő éjsza-
káig változatos művészeti és gasztronómiai programokkal várja vendé-
geit. A város kiállítóhelyein, galériáiban és különböző szabadtéri
helyszínein megrendezett képző- és iparművészeti kiállítások és vásá-
rok mellett interaktív és nyitott műtermek, tematikus séták, szabadtéri
koncertek, színházi előadások, filmvetítések, gyermek játszószigetek,
gumikacsaverseny, borihlette- és hajós programok, valamint Fényfőtér
és a Katonazenekari fesztivál várja a látogatókat. A Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva Fesztiválba ismét becsatlakozik a Dumtsa Korzó is, ahol
a 3 nap alatt 2 színpadon több mint 20 zenei produkcióval és gyer-
mekprogramokkal, művészeti vásárral is találkozhatnak az érdeklődők.

Ezen kívül 2013-tól a Dunakorzón Művészet és Mámor Bor- és Gaszt-
ronómiai Fesztivál címmel már kulináris kalandozás is várja mindazokat,
akikhez a gasztronómia világa áll közelebb. A három nap alatt az ország
több mint húsz neves pincészetének borai mellett itt mindenki megis-
merkedhet városunk gazdag éttermi- és helyitermék-kínálatával is.

Borkorzó a Dunakorzón 

Az idei évben az alábbi neves pincészetek várják a borbarátokat: Ba-
bits Pincészet, Tokaj • Bujdosó Picészet, Balatonboglár • Csalló Pálinka,
Balatonalmádi • Divinus Pincészet, Eger • Eperbor, Tahitótfalu • Fritt-
mann Borászat, Soltvadkert, • Gere Attila és Zsolt, Villány •  Gregorián
Pincészet, Badacsony • Haraszty Pincészet, Etyek • Hilltop Pince, Nesz-
mély • Jackfall, Villány • Kecze és Hady Kézműves Borászat, Aszófő • Ko-
lonics Pincészet, Somló • Kontyos Borház, Szeged • Krisztina Pinkert,
Horvátország • Nemes Nedűk Borszaküzlet, Szentendre • Pannon Tokaj
Pincészet, Tokaj Hegyalja • Polgár Pincészet, Villány • Recas Pincészet,
Erdély • Szeleshát Pincészet, Szekszárd • Tokaj-Hétszőlő Pincészet,
Tokaj-Hegyalja • Vineas Tenkes, Siklós • Vineum Borászat, Tokaj-He-
gyalja • Vylyan Pincészet, Villány.

Fényfőtér és Balkán Fanatik koncert: augusztus 30., Fő tér, 21.00

Hang- és fényfestészeti kompozíció Szentendre Fő terén. A zenei alá-
festés ritmusára váltakozó, vibráló, a falakról lecsorgó, felrobbanó,
majd megnyugvó vetített képek lenyűgöző élményt nyújtanak a szem-
lélőnek a műemlék épületek falain.

Töltsük meg együtt élettel Szentendre belvárosát a nyár utolsó hétvé-
géjén is! 

A részletes program a www.iranyszentendre.hu honlapon és a Szent-
endre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál programfüzetében lesz elérhető 
augusztustól. Lapunk augusztus 24-én megjelenő számában részlete-
sen írunk a programokról.

FoRGAlMI REND VÁlToZÁS!
Augusztus 28. (péntek) reggel 06.00-tól 31. (hétfő) 06.00-ig 

a Szentendre Éjjel-Nappal nyitva fesztivál ideje alatt 
útlezárások lesznek az alábbi szakaszokon:
• Duna-korzó a Jókai utcától a Rév utcáig

• Lázár cár tér
A fenti területeken parkolni sem lehet!

Megértésüket köszönjük
a szervezők
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ZEGZUGoS TÖRTÉNETEK A P’ART
MoZI GAlÉRIÁBAN
Immár 15 éve, hogy a Honvédelmi Minisztérium segítsége – Kocsi
László humán szervező aktív közreműködése - révén nyáridőn kiállí-
tás nyílik Szentendrén Doszkocs Zsuzsa festményeiből. A művésznő,
aki 9 évesen költözött városunkba, 40 évesen került a Szent János
Kórház Légzés-rehabilitációs Osztályára, ahol jelenleg is él és alkot. A
kórház támogatja Zsuzsát munkájában: külön szobát biztosítanak
neki, hogy éjszaka is tudjon dolgozni. 
Zsuzsa minden napját ágyhoz kötötten tölti. Lelkiereje példaértékű
mindannyiunk számára. Egyfelől ennek, másfelől családja, barátai tü-
relmes szeretetének, valamint orvosai, ápolói szaktudásának kö-
szönheti, hogy betegségén felülemelkedve is vidám tudott maradni,
és fáradhatatlanul alkot.

Zegzugos történetek című kiállítására 14 új képet festett két hónap
alatt. Képein az ismert szentendrei épületek, motívumok mellett –
mintegy „ötvözetként” – kedves állatfigurák jelentek meg, azt az ér-
zést keltve a látogatóban, hogy Zsuzsa pajkosan kikacsint ránk képei
mögül.
Az utóbbi öt esztendőben a mozi adott otthont ezeknek az olajké-
peknek, és a kiállítást mindig Zakar Ágnes képviselő asszony nyitotta
meg, ahogy ezúttal is. A művésznő pályafutását dr. Nagy Péter, a
Szent János Kórház orvos- igazgatója mutatta be. Közreműködött:
Végső Ildikó versmondó, aki Doszkocs Zsuzsa verseit mondta el, va-
lamint Molnár Zoltán énekes-gitáros. A művésznő saját magáról így
vall versében: „Betegségem nehéz terhe lelkemet meg nem törte”. 
Mi, szentendreiek, azt kívánjuk neki, hogy még sokáig alkosson ezzel
a töretlenséggel. 

Folytatódik a szeniorképzés
2015 őszén immár a hetedik félévvel folytatódik a szeniorképzés
Szentendrén 

Szentendre Város Önkormányzata és a Zsigmond Király Fő-
iskola közös vállalása, a szentendrei szeniorképzés hat si-
keres félév után, az eddigieknél sokkal szélesebb körű
programmal folytatódik ősszel is. 
A korábban is nagyon népszerű, illetve az új témákat be-
mutató tanfolyamok is az október 5-ei héten kezdődnek
(az Időstorna kivételével, ami egy héttel előbb indul), s min-

den tanfolyam továbbra is 7 alkalomból (alkalmanként 3 tanórából) áll. 
A tanfolyamok tandíja egységesen 10 000 forint/fő, amelyet augusztus
utolsó hetétől (augusztus 24-étől) minden hétfőn-szerdán-pénteken,
15 és 17 óra között lehet befizetni az Aranykor Központ irodájában (Du-
nakorzó 18.). A tandíj mellett semmilyen plusz költség nem merül fel,
s az összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza. 
A képzésekre jelentkezhet minden Szentendrén és környékén élő, itteni
állandó lakcímmel rendelkező, 50 év feletti ember, korra, végzettségre
vagy nemre való tekintet nélkül.
Az őszi félév kurzusai (a lista folyamatosan bővül):
• Angol nyelvi kurzusok 6 képzési szinten, a kezdőtől a nyelvvizsga szintig
• Geopolitika-Geofilozófia (Dr. Jászberényi József)
• Szépségápolási-stílustanfolyamok (Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka)
• Asztrológia (Máté Erika)
• Számítástechnika két szinten (Lévai István)
• Időstorna (Kardon Edit, Fodor Éva)
• Jóga (Máté Erika)
• Coaching (Erdélyi Zsuzsanna)
• Jogi alapismeretek (Dr. Farkas Zsuzsanna)
• Egészséges életmód (Dr. Szabó Endre)
Az Aranykor Központ címe: Szentendre, Dunakorzó 18., 
telefon: 06 30 692 47 46, e-mail cím: korkozpont@gmail.com,
honlap (bővebb információ): http://korkozpont.szentendre.hu 

A figyelmes járókelők már biztosan felfedezték a Római sánc köz
elején, a volt fagyizó helyén megnyílt, a hatalmas fehér nyárfa
mögött megbúvó lakástextil-üzletet. Bálint Judit, aki korábban
pénzügyi területen dolgozott, úgy gondolta, hogy ideje váltani, és
egy hozzá közelebb álló területen kipróbálnia magát. A kézi-
munka, a lakberendezés mindig is érdekelte, így örömmel nyitotta
meg üzletét.

Szerinte az üzlet legfőbb előnye
az alacsony árak. Hosszú távon
szeretné működtetni az üzletet,
számít a visszatérő vásárlókra.
Judit vállal ingyenes felmérést is
házhoz kiszállással, varrást, és
igény szerint fel is teszi a füg-
gönyt. 
Az üzlet kínálata: függönyök, sö-
tétítők, lakástextilek, kárpitanya-
gok és folyamatosan bővülő
választékban rövidáru.

Római sánc köz 2.
Telefon: 06 20 536 2429
Nyitva: 
H-P: 9.00–18.00, Sz: 8.00–12.00
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Keresem a szót
Szvorák Katalin és Szörényi levente lesz
szeptember 10-én, 18.30-tól a P’Art Mozi
vendége, ahol új CD-jüket dedikálják, és az
alkotás folyamatáról beszélgetnek. Az est
háziasszonya: Kudlik Júlia. Szvorák Kata-
linnal beszélgettünk a Keresem a szót al-
bumról és a közös emlékekről.

Több generációnak volt meghatározó az
Illés Zenekar. Téged milyen emlékek fűz-
nek a dalokhoz?
Egykoron, még határontúliként a magyar TV
’68-as táncdalfesztiválján csüngtem, üvöltött
az Illés és a másik kedvencem, Kovács Kati a
„tranzisztoromból”, amikor a füleki „Csevi-

cére” mentem vízért. Nem csoda, ha ezeket a
slágereket énekeltem folyosónk felmosása
közben. Kicsit később - még odaát - táncdal-
fesztiválokat nyertem Kovács Kati-számokkal,
de énekeltem Lenin, Marx, Novotny és Husák
képei alatt, ötórai teákon francia sanzonokat
és szovjet kiskatonáknak orosz népdalokat.
Korai serdülőkoromnak meghatározó élménye
volt Illésék zenéje, elementáris erejű dalaik át-
járták egész lényemet, hihetetlen szabadság-
élményt nyújtva.

Milyen volt a munka Szörényi leventével
és a Tárkány Művekkel?
Egyfajta időutazáson vehettem részt, amikor
lényegében három generáció a dalok szárnyán
röpült a stúdióban, megszűnt a világ és rohant
az idő. Leventét régóta ismerem, Tárkány Ko-
vács Bálint még serdülő „kisfiúként” cimbal-
mon kísért egy francia turnén a ’90-es évek
legelején, Paár Julcsit pedig taníthattam egy
ideig a Zeneakadémián. A „Tárkány zenészek”
mellett hallható a lemezen Gombai Tamás, aki
a valamikori „vonós-korszakom” legendáriu-
mába tartozik, míg Szörényi Örsöt a „Holdvilá-

gárkon” keresztül örököltem, és emberi kvali-
tásai miatt igen becsülök.

A Keresem a szót című albumon „újragon-
dolt” Szörényi-Bródy számok hallhatók a
te hangodon. Mennyire formáltad át eze-
ket a kortalan dalokat?
Vallom, hogy a jó zene műfajtól függetlenül
kortalan és örökérvényű. Ez hatványozottan
érvényes a régi Szörényi-Bródy számokra is,
melyeket zseniálisan gondoltak újjá a Tárkány
Művek. A dalok nem lettek átformálva, bár
népi hangszeres lett a kíséret, így – szerintem
– erőteljesebben hatnak. Jómagam nem ala-
kultam át Koncz Zsuzsává, megmaradtam
Szvorák Katinak, aki már Illés Lajos mellett is
belekóstolt ebbe a világba. Akkoriban leg-
gyakrabban Nagy Feró dicsért, mint a legtisz-
tább hangot.

Az új albumot koncertturnén mutatjátok
be?
A Keresem a szót lemezbemutató koncertjei-
ben menedzserek híján nem gondolkozhatok.
Bár már rebesgették a szentendrei Polgár-
mesteri Hivatalban, hogy örülnének, ha élő le-
mezbemutatónkat a Szentendrei Tavaszi
Fesztiválon is előadnánk. Több mint három év-
tizede „szájról szájra terjedek” és csöndben al-
kotok. Most is egyszerre három lemezt adtam
ki saját kiadásban. Julka unokámat a Tente
baba „altatós” albummal köszöntöttem, de
szintén most jelent meg  a népdalműfaj hatá-
rain táncoló válogatásom, ahol versmegzené-
sítések, rockoperarészletek, valamint Illés
Lajos, Szörényi, Bobby Mc Ferrin, Pejtsik stb.
alkotások hallhatók. Ennek a 34. önálló tema-
tikus kiadványomnak nem véletlenül Ajándék
a címe, hiszen barátaimat, ismerőseimet aján-
dékozom meg vele. 

Pályátok leventével már többször össze-
futott…
Levente volt első nagylemezem zenei rende-
zője 1986-ban. A Dalvándorlás albumon még

„dobgépelt” is. Később a régizene-népzene
párhuzamait bemutató lemezem ajánlója volt,
majd  nyaraltunk is vele néhányszor. Egyszer
Perzsiában a jászokat és a zoroasztereket ke-
restük, kétszer gondtalanul bóklásztunk a
görög szigetvilágban. Egy mykonosi tengeri-
herkentyűs-recinás estén vetette fel Levente
a most elkészült lemez ötletét, mely szeren-
csénkre a Szerencsejáték Zrt. és a Mol támo-
gatásával napvilágot láthatott. Leventét
egyébként a Holdvilágárokban kétszer leptem
meg születésnapján a Szentendrén vásárolt
„szélpörgős” gólyával. Mindkét alkalommal
eredményesen. Először megszületett Szellő
unokája, majd Villő. További gólya-ajándékot
nem tervezek…

Érdekes estének ígérkezik a P’Art Moziban
ez a beszélgetés, hiszen Kudlik Júliával is
készült korábban közös albumotok.
Mindhármunk kapcsolata-barátsága évtize-
dekre nyúlik vissza. Az elmúlt néhány évben
pedig így hármasban indulunk útnak minden
március idusán, hogy a határontúliakkal ünne-
pelhessünk. Ilyenkor Júlia a háziasszony és az
egyik emlékező, jómagam forradalmi dalokat
énekelek, míg Levente mondja az ünnepi 
beszédet. Jártunk már Kassán, Füleken, Lo-
soncon. Ez évben Nagykárolyban és Kaplony-
ban, jövőre Munkács, Beregszász és Ungvár
van tervbe véve. Julival egyébként szinte a fél
Kárpát-medencét bejártuk a Szeretettel című
közös albumunk bemutatóival, és hamarosan
megjelenik újabb közös lemezünk, a Vára-
kozás.

Milyen kalandozást tervezel a zenében a
közeljövőben? 
Szeretnék elmerülni a régizene világában, san-
zonos lemezt biztos készítek, versmegzenésí-
tésekre is gondolok, bizonyára folytatom majd
a Kárpát-medence népeinek közös dallamkin-
csét bemutató sorozatomat. Hogy mi fog
ebből megvalósulni, az számomra is meglepe-
tés lesz!

Sz. N.
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Az Ars et Vita Alapítvány 
és a Pest Megyei Könyvtár fotópályáza-
tot hirdet „Ember és fa” témakörben!

Várunk minden természettel – fával, erdő-
vel, növényzettel – kapcsolatos fotót,
amely illeszkedik Hamvas Béla Fák című
esszéjének szellemiségéhez. 
Beadási határidő: 2015. október 5.
A képek beküldése e-mailen keresztül tör-
ténik: hamvasbelafoto@pmk.hu
Szerzőnként maximum 5 db képpel lehet
pályázni. A legjobb fotókból kiállítást ren-
dezünk az Országos Könyvtári Napok ke-
retén belül, amely során lehetőséget
biztosítunk a közönségszavazásra is!
További információ: www.pmk.hu
OLVASS ÉS FOTÓZZ!

Fesztiválozunk!

A Sziget Fesztiválra legtöbben a zenei fel-
hozatal miatt látogatnak el, pedig számta-
lan izgalmas kulturális program (is) várja a
fesztiválozókat. Avagy, mivel foglaljuk el
magunkat két koncert között? 
A Fuerza Bruta (magyarul Nyers Erő) ar-
gentin társulat látványos cirkuszi elemek-
kel tűzdelt színházi showja szerdától
vasárnapig, minden este négy időpontban
látható. Ha napközben jönne meg a ked-
vünk hasonló élményhez, a Cirque Du Szi-
get sátorban magyar és külföldi társulatok
14 órától hajnalig várják az érdeklődőket
produkcióikkal. A Gamelandhub sátor iz-
galmas játékoknak és filmvetítéseknek ad
majd otthont, valamint a TEDX Budapest
Klub is itt kapott helyet. A TED (technoló-
gia, szórakozás, dizájn) konferenciák soro-
zata, fontos, érdekes, releváns témákat
tárgyal, az teszi egyedülállóvá, hogy az elő-
adóknak mindössze 18 perc jut gondola-
taik kifejtésére. A Magic Mirror sátorban
napközben szintén beszélgetések és film-
vetítés, a Design Zónában workshopok, di-
vatbemutatók, az ArtZone-ban ipar- és
kepzőművészek munkáival ismerkedhe-
tünk meg.
Érdemes letölteni a sziget alkalmazást a
mobiltelefonunkra, hogy ne tévedjünk el,
és hogy biztosan odaérjünk minden prog-
ramra. Vagy bízzuk magunkat a véletlenre!
Unatkozni biztosan nem fogunk.

Borszukovszky Flóra

Valós idő
Valamelyik hatóság szóvivője jelentette,
hogy „az ünnepségre felügyelő szervezetek
valós időben, vagyis azonnal tudnak intéz-
kedni.” Olvasom, hogy a ráksejteket új
módon igyekeznek megtalálni egy orvosi
laboratóriumban: „A vizsgálati rendszer ér-
zékenysége olyan nagy, hogy az áramló fo-
lyadékban valós időben egymillió sejt
között is észleli a megbújó, egyetlen, oda
nem illő sejtet.” Ezek szerint, gondolom,
azonnal jelez a műszer, ha fülön csíp egy
rákos sejtet. Van körmönfontabb megoldás
is, a közszolgálati rádióban mondja egy
pártvezér: „A képviselőnknek valós idejű ta-
lálkozásokat kell végeznie a választóival.”
Erről már nem is tudom, mit gondoljak…
Szintén a szaknyelvi kifejezés presztízse
hozhatta létre a következő megfogalma-
zást: „Az emberek, amikor beszédfelisme-
rőkkel találkoznak, igen türelmetlenek.
Csak a valós idejű átírás megfelelő szá-
mukra”, vagyis az azonnal szeretnék látni
a beszéd írásos változatát. Ezen a megálla-
pításon is lehet tűnődni: „A valós idejű játék
az, amikor a gyermekek állandóan számí-
tógépen játszanak…” 

Az immár tizenegyedik éves számítógépem
használati utasításában ez a kifejezés a hi-
baüzenetek egyik fajtája két nyelven is:
„Real time clock error – Valós idejű óra-
hiba.” A számítógépekben olyan óra van,
amely akkor is követi az idő múlását, ha
maga a masina éppen ki van kapcsolva. Ez
az óra általában a rendszer egyik áramkö-
rén van, egy fémoxid félvezetőn, amely kü-
lönféle beállításokat tárol. A föntebbi
példákat szerzői nyilván hallottak valamit
harangozni (valós délidőben?) erről és a
valós idejű beágyazott operációs rendsze-
rekről, amelyek a személyi számítógépek,
az okostelefonok, a digitális órák és más
egyéb szerkentyűk felépítői. Talán ennyi a
szakmai-tudományos háttérből elég is
ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó.
A valós idejű óra és az operációs rendszer
szakmai kifejezések, ezek (vagy azok a ki-
fejezések, amelyek annak tűnnek) a szak-
mán kívülállóknak a tudomány hitelességét
jelzik akkor is, ha semmi közük sincs sem-
milyen tudományterülethez. Ezért bizonyos
tekintélyt ébreszt vagy ébreszthet az efféle
szóhasználat azokban a hallgatókban, ol-
vasókban, akik nem vagy csak felületesen
ismerik a részleteket.

„Az idő az, ami nincs” – mondta a legenda
szerint Pais Dezső nyelvészprofesszor vagy
fél évszázada, ha valamilyen munkájára
még nem tudott sort keríteni. Humoros szó-
lását azonnal értette mindenki az akkori
„valós időben”.

Büky László

Nyári szünet 
a könyvtárban

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 
hogy a Pest Megyei Könyvtár 

július 29. és augusztus 23. között 
zárva tart. 

Augusztus 24-től a szokásos nyitvatartási
időben várjuk Önöket.

Megértésüket köszönjük!

A Pest Megyei Könyvtár munkatársai
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEUM

AUGUSZTUS 20-ÁN A FERENCZY
MÚZEUMHoZ TARToZó KIÁllíTó-
HElYEKRE INGYENES A BElÉPÉS.
NYITVA TARTÁS 10-18-IG!

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
FoRMÁlóMEZő
Németh Ágnes kiállítása
Megtekinthető szeptember 6-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap
10.00 – 18.00
A MÉRTAN HARMóNIÁJA
GEoMETRIKUS ÉS KoNSTRUKTíV
TÖREKVÉSEK A KoGART 
GYŰJTEMÉNYÉBEN
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 megtekinthető
október 4-ig

MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
TÉPőZÁR
Krenács Ágota és orosz lajos 
kiállítása

Koncert
REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
(Eső esetén: Református Gimná-
zium kápolnája, Áprily Lajos tér 5.)

Augusztus 20. csütörtök, 20:00, 
ÜNNEPI KoNCERT A REFoRMÁTUS
TEMPloM KERTJÉBEN
Műsor:
W. A. Mozart: Kis éji zene
Elgar: Szerenád
Bartók Béla: Román népi táncok
Közreműködik az Új Szentendrei 
Kamarazenekar és Gyermán Júlia, 
hegedűművész. 
Koncertmester: Schuster Andrea
Jegyek az előadás előtt, 
a helyszínen válthatók 
1500 forintos áron.

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

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

augusztus 10. hétfő
15.00 UTAM AZ ISKOLÁBA (77’) (6)
16.30 MINYONOK (93’) (12)
18.15 A MÁSODIK ANYA (114’) (16)
20.15 AMY – AZ AMY WINEHOUSE
SZTORI (127’) (16)

augusztus 11. kedd
16.30 AGYMANÓK (102’) (6)
18.30 SAUL FIA (107’) (12)
20.20 PAPÍRVÁROSOK (109’) (12) –
a sikeres romantikus regény filmen

augusztus 12. szerda
17.00 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL: ALL INCLUSIVE (90’)(12) –
családi vígjáték
18.30 APU,VAGY ANYU? (85’) (16) –
francia-belga vígjáték
20.00 A KÉM (120’) (16) – f: Melissa
McCarthy, Jason Statham, Jude Law

augusztus 13. csütörtök
17.00 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL: ALL INCLUSIVE (90’)(12) –
családi vígjáték
18.35 APU,VAGY ANYU? (85’) (16) –
francia-belga vígjáték
20.05 A BÉLIER CSALÁD (106’) (6) –
francia-belga vígjáték

augusztus 14. péntek
15.00 UTAM AZ ISKOLÁBA (77’) (6)
16.30 MÜNÓ, A HOLDBÉLI MANÓ
(85’) (12)
18.00 JURASSIC WORLD (124’) (12)
20.15 A KÉM (120’) (16) – f: Melissa
McCarthy, Jason Statham, Jude Law

augusztus 15. szombat
15.30 AGYMANÓK (102’) (6)
17.30 JURASSIC WORLD (124’) (12)
19.40 BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK
(97’) (12)

augusztus 16. vasárnap
16.00 MÜNÓ, A HOLDBÉLI MANÓ
(85’)(12)
17.30 MINYONOK (93’) (12)
19.15 SZUPER HIPOCHONDER (107’)
(12) – francia vígjáték Dany Boon-
nal

augusztus 17. hétfő
15.30 UTAM AZ ISKOLÁBA (77’) (6)
17.00 TAXI TEHERÁN (82’) (12) – ez
már film a javából
18.30 AMY- AZ AMY WINEHOUSE
SZTORI (127’)(16)

 

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



18 XXIX. évfolyam, 13. számVÁROS

Karitász-tábor 
Tapolcán
A szentendrei Szent Erzsébet Karitász Csoport
legfőbb feladatának a rászoruló családokkal
való foglalkozást tekinti. Tevékenységük közé
tartozik – a vásárok szervezése, a ruhaosztás,
az élelmiszer- és gyógyszersegélyezés, a gyer-
mekprogramok szervezése, a tűzifavásárlás
mellett – a rászoruló gyermekek nyári tábo-
roztatása is. Kivés Zoltán 2007 óta vezeti a cso-
portot, amelyben mintegy 30 önkéntes
dolgozik. A Karitász a tevékenységét a rend-
szeresen tartott vásárok bevételéből, magán-
személyek adományából, illetve a Péter-Pál
Alapítvány – ahova a hívek személyi jövedele-
madójának 1%-a is befolyik – támogatásából
végzi, Blanckenstein György plébános hozzá-
járulásával és segítségével. 

8 nap nyaralás
A gyerekeket évente egy alkalommal Miskolc-
tapolcára viszik a Szent József Otthonba, egy
kifejezetten gyerekek számára felújított volt
kolostorba, melyet – Écsy Gábor korábbi
szentendrei káplánnak köszönhetően, akik je-
lenleg a Katolikus Karitász országos igazgatója
– térítésmentesen vehetnek igénybe. A 35 ál-
talános iskoláskorú gyereket kilenc felnőtt kí-
séri, ők mindannyian önkéntesek. „Ezeknek a
gyerekeknek semmilyen más nyári program-
juk nincsen, szociálisan és érzelmileg is terhel-
tek. Igyekszünk úgy összeállítani a programot,
hogy lelkileg gazdagodjanak. Szeretjük őket, fi-
gyelünk rájuk és nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy egyesével is tudjunk velük foglal-
kozni, azért is kísérjük őket ennyien. Fizikailag
ugyan kimerítő ez a hét, de megéri, mert lelki-
leg megfiatalodunk. Jó együtt lenni ezekkel a
gyerekekkel, mert nagyon hálásak és őszinték”
– mondja Kivés Zoltán.
A tábor – az ingyenes szállás ellenére – komoly

összegbe kerül, hiszen a 45 fő nyolcnapi
élelme, a belépők (múzeum, állatkert, strand
stb.), a közlekedés is jelentős összeg. A tavalyi
tábor költségvetése mintegy 6-700 ezer Ft
volt. A tábor a gyerekek számára ingyenes, a
családok, ha tehetik, kisebb összeggel hozzá-
járulnak, illetve adományokat is rendszeresen
kapnak magánszemélyektől, kifejezetten a tá-
boroztatásra. 

Együttműködés az önkormányzattal
Szentendre város önkormányzata is hozzájá-
rult az idei táboroztatási költségekhez. Egy-
részt tartós élelmiszerekkel, melyeket a
májusban szervezett jótékonysági futóverse-
nyen nevezési díjként ajánlottak fel a résztve-
vők, illetve Boda Anikó képviselő és Gyürk
Dorottya alpolgármester gyűjtést szervezett a
Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti
Társasággal, melynek eredményeképpen 100
ezer forintot adtak át a Karitásznak. „A Kari-
tász a rászorulókkal való foglalkozást feleke-
zettől függetlenül végzi, éppen ezért nagyon
fontos az együttműködés az önkormányzattal,
ami Verseghi-Nagy Miklós polgármestersége
alatt még szorosabb lett. A képviselőktől
rendszeresen kapunk nagyobb mennyiségű
tartós élelmiszert. Jelenlegi működési terüle-
tünk nagyon szűk, a plébánián egy tetőtér áll
rendelkezésükre, ezért már kértük az önkor-
mányzat segítségét egy új közösségi ház létre-
hozásához is” – zárta a beszélgetést a Karitász
vezetője.

Miért szerethető a fatüzelés
modern világunkban?
Hogy jön ide a kérdés a kánikulában? Már most gon-
dolhatunk a hűvös őszi és hideg téli napokra, amikor
jól jön a fatüzelésű kályha vagy kandalló melege.
Az első ösztönös gondolatunk a modern – számítógé-
pek irányította – világunkban, hogy az az idő már el-
múlt, amikor fát vágunk, tüzet rakunk, és ezek
segítségével befűtjük otthonunkat. Szeretünk kényel-
mesen és praktikusan élni, és ehhez hozzátartozik a
távvezérelt gázüzemű központi fűtés és a villanyfűtés
is. A villany alapvetően a legdrágább fűtőanyag az ösz-
szes közül. A gáz is drága, de amiért igazán drága, az
a rossz fűtőértéke. Ezekkel párhuzamosan lehetőség
van egy jó és gazdaságos alternatív megoldásra: a fa-
tüzelésre.

Előnyök és hátrányok
A fatüzelésnek vannak előnyei és hátrányai is. Hátrá-
nya: a tüzelőanyag nehézkes beszerzése és tárolása,
az emberi erő szükségessége; előnye: a tüzelőanyag
viszonylagos olcsósága, a jó hatásfok és a magasabb
hőérzet.
Fával lehet tüzelni a kazánt is, amely központi fűtés-

ként funkcionál, és jó hatásfokkal fűti a házunkat, la-
kásunkat. De olyan fűtőberendezést, amely a fatüze-
lés jó tulajdonságait egyesíti, keveset találunk.
A cserépkályha, falazott kályha, valamint a kandalló
már ötvözi ezeket a tulajdonságokat. A jó fűtőteljesít-
mény mellett semmihez sem hasonlítható a hangu-
lata és a stílusa. A fa tüzéből közvetlenül sugárzó
meleg teszi közkedvelté és a mai napig népszerűvé
ezeket a fűtőberendezéseket. A nagyobb (200 000
m2-es) házaknál rásegíthetünk a fűtésre, és akár a fel-
ére is csökkenthetjük a fűtési költségünket!
A kisebb alapterületű (80-100 nm) házaknál akár ki is
válthatjuk a gáz- vagy a villanyfűtést a fatüzeléssel!

Cserépkályha vagy kandalló?
Előbb-utóbb szinte mindenkiben felmerül a kérdés,
hogy melyiket válasszuk. 

A kandalló
kialakítása és fizikai paraméterei alapján kisebb fűtő-
teljesítményre képes, mint a cserépkályha! Kisebb a
tömege (100-150 kg) és a fűtő felülete (0.5-1m2), ami
miatt kisebb a hő leadó és hő tároló képessége. A rö-
videbb füst járat miatt pedig forró füstöt enged a ké-
ménybe, amitől nagy a hő vesztesége is.

A cserépkályha
vagy a falazott kályha tömege: 1000-1500 kg, fűtő fe-
lülete 4-5 m2 is lehet, a füstjáratok hossza pedig akár
8-10 m hosszú. Ezen paraméterek nagyságrendi kü-
lönbségei adják meg a nagyobb és jobb fűtőteljesít-
ményt!
Mindezek alapján kijelenthető, hogy a cserépkályha
egy hőtároló éléskamra, és az egyik leghatékonyabb
fatüzelésű berendezés. Azoknak ajánlom, akik jó ha-
tásfokú, hosszantartó, egyenletes fűtést szeretnének.
Akiknek a fűtőteljesítmény másodlagos, és csak a
forma és a látvány a fontos, azoknak a kandalló is jó
választás lehet.

Varga Zoltán 
CSERÉPKÁLYHA ÉS KANDALLÓ ÉPÍTŐ MESTER

+36 30 25 11 465
www.cserepkalyha-keszites.com

Nyár Balatonszárszón
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat idén is megszervezte a nyári
üdülést Balatonszárszón. A térségünkben
ellátott településekről összesen 20 iskolás
korú gyermeknek volt arra lehetősége,
hogy térítés-mentesen eltölthessen egy
hetet a Balaton partján. 
Az időjárás a hét nagy részében kegyeibe
fogadta a táborozókat, így hatalmas fürdő-
zésekre volt lehetőségük a gyerekeknek,
akik szinte kivétel nélkül mind először jár-
tak a Balatonnál. A borúsabb napokon és az
esték folyamán vetélkedők, játékok, sport-
programok során sok-sok közös élménnyel
gazdagodtak. A strandolás mellett lehető-
ség nyílt balatoni sétahajózásra, és meglá-
togatták a gyerekek a Napfényudvar
Minigazdaságot és Állatsimogatót, ahol a
jelentkezők pónilovagláson vehettek részt.
Ismét egy sikeres és tartalmas hetet sike-
rült biztosítani azon gyerekek számára,
akiknek ritkán adatik meg, hogy családjaik-
kal együtt nyaralhassanak.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni az intéz-
ményünk dolgozóinak adományozott fehér
köpenyeket, melyeket Gerőcs Katalin az
Egészséges Városért Közalapítvány vezető-
jének  jóvoltából kaptunk. Köszönjük 
Dr. Pázmány Annamáriának, a Szentendre
Város Egészségügyi Intézménye  vezetőjé-
nek az adományozásban való közreműkö-
dést, valamint a GYÁRTÓ CÉGNEK.

A Gondozási Központ dolgozói
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Köszönjük Dunakanyar SE!
Kicsit félve, de annál nagyobb bátorsággal vittem le fiamat elő-
ször a Dunakanyar SE focipályájára. Nem tudtam, hogy hallássé-
rültként vajon foglalkoznak-e vele, befogadják-e a gyerekek, és ő
hogyan fogja érezni magát. Felesleges volt az aggodalmam, mert
az edzők és a gyerekek részéről pozitív fogadtatásra találtunk,
emberségből, elfogadásból jelesre vizsgáztak. Azóta megvolt az
első focitábor, és csak köszönettel tartozunk az egyesület min-
den tagjának, főleg Özvegy Tamás edzőnek, aki türelemmel, jó-
kedvvel foglalkozott Botonddal, pedig korábban még nem volt
hallássérült tanítványa. Vele beszélgettem az edzőtábor után.

Volt-e bennetek, benned
fenntartás, hogy Boti hallás-
sérültként oda fog járni?
Semmiféle rossz érzést nem kel-
tett senkiben, így bennem sem.
Első találkozásunkkor megtudtuk
az ezzel járó tudnivalókat, így
nem maradt kétség, hogy Boti
részt tud venni a foglalkozásain-
kon. A gyerekek 5-6 évesek,
rendkívül barátságosak és köz-
vetlenek egymással az edzése-
ken, így Botit is hamar
befogadták. A bemutatáskor
nem hívtuk fel a figyelmet Boti
halláskárosodására, és mivel az
egymás közti kommunikációban

nem okozott zavart, így a többieknek legfeljebb a hallókészülék tűnhe-
tett fel, de senki nem kérdezett rá, hogy az mire való. 

Milyen volt vele az első tábor? Voltak-e kommunikációs akadá-
lyok?
Botival a kezdetektől fogva tudtunk bármiről beszélgetni. Ha néha-néha
visszakérdezett, akkor igyekeztem szembe fordulni, hogy a szájról ol-
vasást megkönnyítsem. A beszélgetést és a játékot az sem zavarta meg,
ha Boti hallókészülék nélkül jött a medencébe, ahol a többiekhez ha-
sonlóan önfeledten tudott szórakozni. A legeslegjobb dolog az volt,
hogy Botit szinte mindig boldognak láttam, fülig érő mosollyal játszott
a pályán és azon kívül is rengeteget nevetett. A játékok közül különösen
a szimbólumjátékok tetszettek neki, élénk fantáziájának köszönhetően
bármilyen szerepbe bele tudott feledkezni. Egy medencés élmény élén-
ken megmaradt az emlékezetemben. Én cápaként úszkáltam a gyerekek
között, akik természetesen messzire elúsztak, ha közeledtem. Boti a
tábor idején még nem tudott úszni, így ha felé vettem az irányt, kitalált
egy szabálymódosítást: ha magasba nyújtja két ujját, kénytelen-kellet-
len csigatempóra kellett váltanom, esélyt adva neki a menekülésre.
Örültem, hogy Boti – intelligenciájáról számot adva – megtalálta a meg-
felelő megoldást, hogy saját maga számára is élvezhetővé varázsolja a
játékot.  

lehet-e akadály a sportban, fociban, ha a gyermek „más”, mint
a többiek?
Ebben a korban még korai bármiféle következtetést levonni. Nem gon-
dolom, hogy akadályt jelentene bárki számára, hogy hallássérültként
aktívan sportoljon. Sőt bizonyos dolgokban nekik nagyobb erőfeszítést
kell tenniük a jobban halló gyermektársaiknál – gondolok itt pl. a száj-
ról olvasás elsajátítására – ami felruházza őket olyan személyiségje-
gyekkel, amelyeket később a sportpályákon is kamatoztatni tudnak. 

Ti mit tanultatok Botitól? Hogyan ítélitek meg rajta keresztül a
hallássérült gyermekeket, embereket?
Jómagam az optimizmusát, pozitív hozzáállását és a vidámságát cso-
dáltam. Bízom abban, hogy a játékostársait sikerült toleranciára ne-
velni, és meggyőzni őket az integráció fontosságáról.  

(dubniczki)

lABDARÚGÁS

Az augusztusban kezdődő 2015-16-os
megyebajnoki évadra megkezdték a csa-
patok a felkészülést. Az át- és leigazolá-
sok augusztus elején zárulnak, a
csapatok összeállítása ezért még nem
végleges. Körzetünkben több csapatban is próbajátékon vesznek
részt azok a játékosok, akik új egyesületben kívánják folytatni pá-
lyafutásukat. Így van ez a Szentendre VSE megyei másodosztályba
feljutott csapatánál is, amely Dombay Zsolt vezetőedző irányításá-
val komoly tervek alapján megkezdte az intenzív felkészülést a 
bajnokságra. Pilisszentlászlón edzőtáboroztak július 27-től augusz-
tus 1-ig.
Edzésekkel és edzőmeccsekkel indítottak a szentendreiek. Bizta-
tóan szerepelt a csapat mindkét ellenfelével szemben, hiszen a Bu-
dakalász (a másodosztály nyugati csoportjának 3. helyezettje) ellen
Budakalászon 4–3-ra, Szigetmonostor (szintén a másodosztály nyu-
gati csoportjában 13.) ellen pedig 4–2-re nyertek. Ezen a változa-
tos mérkőzésen Szentendre támadott többet és veszélyesebben,
de a monostoriak is kitettek magukért ötletes támadásszövésükkel.
A kapusoknak sok dolguk akadt, veszélyes lövéseket és beadásokat
hárítottak, de a monostori kapusnak több dolga akadt, mint a szent-
endrei két kapusnak. A monostori hálót négyszer vették be a ven-
dégek, míg a szentendrei kapuba ennek a fele jutott. Gólszerzőink:
Petroff Márkó, Szalai Ádám, Kőbányai Richárd és Zakara Vilmos. 
A zivatar- és ivószünetekkel megszakított mérkőzésre mintegy hat-
van-hetvenen voltak kíváncsiak, ami azt mutatja, hogy a közönség
már ki van éhezve a focira. Nem csalódtak, mert láttunk szép meg-
oldásokat mindkét oldalon. Úgy tűnt, hogy a Szentendre, a tavalyi
harmadosztályú bajnok előbbre tart a felkészülésben. Úgy hírlik,
hogy 2015-16-ban megcélozzák a dobogót. Annak bármelyik fokát?
Jó kérdés!                                                                              Gerlai Péter
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Hetven év alatt a sakk körül – Tusák József
Egy hamiskás mosoly a bajusza alatt és egy cinkos kacsintás a sakktábla másik oldalán ülőre: „Ez bizony így matt drága fiam!” 
Aki ismeri Tusák Józsefet, az tudja, hogy „Tusi bácsi” milyen magával ragadóan képes már az 5-6 éves tanítványait is megismertetni
a sportág fogásaival. Határozott, de baráti hangvétele, a fekete-fehér bábuk iránti alázata a városban 1975 óta közismert. A szent-
endrei sakkélet meghatározó figurája lett ő, aki – tegyük hozzá – a játékon kívül is szorgosan lépeget előre. Idén tavasszal ugyanis
betöltötte a hetvenediket. A jubileum jó alkalom arra is, hogy felidézzük pályája legfontosabb lépéseit.

Megnyitásként ugorjunk 1945-re. Hol születtél és hány évesen
ismerted ennek az évezredes játéknak a fortélyait?
Az alföldi tanyavilágban láttam meg a napvilágot 1945-ben. Sajnos a vi-
lágháború viszontagságai miatt ezt a napot édesapám már nem élhette
meg. A tanyánk a mai Újszilvás területén helyezkedett el, így itt csepe-
redtem fel. A kortársaimmal együtt ekkor főként fociztunk, birkóztunk
és bunyóztunk. Utóbbi meghatározó lett az életemben, mert évekig
versenyszerűen bokszoltam is. Az edzések, meccsek jó kondiban tar-
tottak. Hozzáteszem, a mozgás az óta is fontos az életemben. Tavaly, 69
évesen is részt vettem még egy 102 kilométeres pilisi gyalogtúrán. No,
de vissza a szülői házhoz! Ahol mi laktunk, az még falunak is kicsi volt.
Nem volt művelődési háza sem, a könyvtárat a tanácsháza épületében
néhány könyvespolc jelentette. Emlékszem, ezen a könyvespolcon volt
egy kötet, Maróczy Géza: A kezdő sakkozó kézikönyve. Kíváncsi voltam,
levettem, elolvastam néhányszor. Ekkor – hétévesen – már ismertem a
lépéseket. Lévai István nagybátyámnak köszönhetem, hogy megmu-
tatta ennek a játék szabályait.

Hogy ment a játék, amikor nem mester, hanem tanítvány voltál?
Az első győzelmemet a falubajnokságon szereztem. Akkoriban egyéb-
ként még a bunyózás volt első helyen nálam, mellette persze azért a
sakkot sem feledtem szem előtt. Érdekes párosítás: boksz és sakk. A
gyerekeknek egyébként a szakemberek ma is ajánlják, hogy a szellemi
mellett fizikai jártasságot is szerezzenek. A sakk szeretete egyébként
végigkísérte az életemet: akkor is, amikor az érettségi után katona let-
tem, majd utána, amikor a Szolnoki Vegyiművekben dolgoztam cso-
portvezetőként, egyebek mellett a híres Tomi mosópor előállításán. Ez
persze csak a pályám egyik fele volt. Mindeközben a szolnoki Híd Iro-
dalmi Színpad darabjaiban játszottam, Szegeden pedig elvégeztem egy
kétéves színházrendezői tanfolyamot. Biztos ez is közrejátszott abban,
hogy előbb a kiskunmajsai művelődés ház igazgató-helyettese lettem,
majd 1971-ben a Bugaci Területi Művelődési Ház vezetésével bíztak
meg. No, a sakktábla persze ebből az intézményből sem hiányozhatott,
mert egyik első intézkedésemként vettem. Mi több, csapatot is szer-
veztem ott. Volt olyan is, hogy én a Dózsa György kupát egyéniben, a
Bugac pedig csapatban nyerte meg.

Mekkora „lólépés” az, hogy Bugacról, az Alföld közepéről a Du-
nakanyari kisvárosba, Szentendrére jöttél? 
Nagy! De utólag elemezve is jó lépés volt ez a részemről. 1975-ben ke-
rültem Szentendrére. Egy, a Bugacinál jóval nagyobb méretű művelő-

dési házban, az akkor épült PMKK-ban lettem technikai csoportvezető,
amolyan mindenes. Mondanom sem kell, hamar megismerkedtem 
Hoschek Lászlóval, aki az 50-es évektől haláláig igazi motorja volt a vá-
rosi sakkéletnek. Emlékszem az első viadalra, amin indultam. Ez volt a
Golán István emlékverseny, amelyet a város első mesterjelölt sakkozó-
jának tiszteletére rendeztek. Hoschek Laci bácsinak hála, itt mindig tör-
tént valami. Megyei, országos versenyeken is indult szentendrei csapat,
a 70-es 80-as években pezsgő sakkélet folyt a városban, még arra is volt
pénz, hogy Portisch Lajoshoz hasonló gigászokat a városba tudjunk csá-
bítani egy-egy bemutató partira, szimultánra. Ma már vicces arra is visz-
szagondolnom, hogy egykor Polgár Judittal is játszottam. Igaz, akkor ő
még csak térdelve érte fel az asztalt. Hogy is feledném azt, hogy dön-
tetlent ajánlott nekem, és én elfogadtam. Napjaink legjobban jegyzett
sakkozója, Lékó Péter is egyszer megfordult szentendrei versenyen. 
Hozzá kell tennem, hogy a sakk nehéz tudományág. Már 2500 élő-pont-
tal rendelkező versenyzővé is komoly, napi 2-3 órás sakkozás révén
lehet válni. Nem beszélve a Lékó Péterhez hasonló szuper nagymeste-
rekhez, akik 2700-2800 pontos tudásszint birtokában 1000-ből ezer al-
kalommal győznének le egy magamfajta sakkozót. Egyébként én már
viszonylag hamar a versenyzés mellett a tanításban leltem meg az örö-
mömet. Az ovis korú gyerekek felfedezéséhez és a mesterjelölti szintig
történő nevelésükhöz nem kell világbajnoknak lennie az embernek. A
sakk iránti alázat kell, szeretet, humor és néha szigor. Én például vagy
30 éve, hogy kitaláltam a „Tusi bácsi” féle 3 törvényt, azaz „Sakkot adni!
Ütni! Támadni!” Más kérdés, hogy ha ezt mindig jó helyen és jó időben
tudnám alkalmazni, akkor Kaszparov, Anand és Carlsen után a Tusák
nevet is ismerné a világ, nem? Edzőként arra törekszem, hogy megsze-
rettessem a tanítványaimmal a sakkot, ami fizikailag is fárasztó tudo-
mány. Higgyék el a kedves olvasók, hogy az ilyen zsenge korban
lejátszott kétórás parti annyit kivesz a gyermekből, mint egy felnőttből
8 óra betonozás. Sok kollégámtól eltérően én például jó ideig nem ta-
nítok 30 lépéses megnyitás variációkat, azaz előre begyakorolt figurá-
kat. Inkább hagyom, hogy a tanulóm maga legyen a vezére a
csapatának. Bízzon a megérzéseiben, a bátorságában. Ha van „sakklá-
tása”, akkor az eredmények úgysem maradnak el.

A Tusák-féle recept kétségkívül működik. Összeszámoltad, hogy
hány tanítványod szerzett érmet az elmúlt évtizedekben?
Szerencsére nem könnyű mindet fejben tartani. Félszáz aranyérem biz-
tosan van. Sok olyan tanítványomnak mutattam meg a kezdő lépés-
eket, aki később bajnok, NB I-es versenyző lett. A teljesség igénye nélkül
eszembe jut Csikai Attila, Tamás és Ági. Utóbbi lett az első óvodás ma-
gyar bajnokom. Vagy említhetném Szabó Zsoltot, aki az első szentend-
rei diákolimpiai győztesem. A 80-as évektől rengetem emlékezetes
sakkeredményt ért el Arnold Feri, Őze Norbert és Krisztián, Guba Mik-
lós, Kalla Tibor és Martini Balázs, de semmiképpen nem szeretném ki-
felejteni Mincsovics Miklóst, Dankovics Attilát, Papp Gellértet,
Veszprémi Andrást és Palotai Piroskát sem. Utóbbi a Magyar Sakkszö-
vetség kommunikációs igazgatója jelenleg. A 2000-es évek krónikájá-
hoz tartozik Jámbor Zsuzsi „aranyesője” és persze a fantasztikus Hönsch
Kamilla, aki 2001-ben hozta haza Szentendrére az Európa-bajnoki címet
Újvidékről. De említsük meg Hönsch Dalmát, Adorján Botondot is, akik
szintén szereztek egy zsák aranyérmet. Jelenleg a legifjabb titánom
Zakar Ádám, aki idén nyáron a balatonlellei Korcsoportos Magyar Baj-
nokságon lett a legjobb 8 év alatti fiú versenyző. Országos bajnokként
így Ádám is jogot szerzett arra, hogy az október végi görögországi vi-
lágbajnokságon indulhasson! 

lassan elfogynak a kérdéseim, akár a bábuk a partik végére.
Mondd, mit csinálsz a szabadidődben?
Hát, az nekem nincsen azok után, hogy a szentendrei óvodákba és szá-

Bajusz nélkül középen. Tusák József a bugaci sakk csapattal
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Úszás

Szezonzáró országos úszóverseny,
FUNRE oB
Július 25-26., Székesfehérvár, Csitáry uszoda

17 hazai klub közel 100 versenyzője vett részt a MÚSZ Vidékbizottsága
és a Fejér megyei ÚSZ hagyományos idényzáró országos bajnokságán
Fehérvárott. A mezőnyben ott tempózott a szentendrei Kossuth SE hét
versenyzője igen kiváló teljesítményt nyújtva. Úszóink a szezont 20
arany-, 13 ezüst- és 5 bronzéremmel zárták. Név szerint: Beregszászi
Eni: 5 arany, 1 ezüst; Katula Panni: 5 arany, 1 ezüst; Pintér Áron: 4 arany,
3 ezüst; Utasi Tamás: 2 arany, 3 ezüst, 1 bronz; Szabó Beatrix: 2 arany,
2 ezüst; Bálint Gergő: 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz; Albert Kolos 1 arany, 
1 ezüst, 3 bronz.

Ifj. Szabó László vezetőedző az alábbiakban értékelt: „Igen jól sikerült a
szezonzáró versenyünk, ahol közel 40 medált gyűjtöttünk be. Mind-
emellett örömteli, hogy néhány kiváló ranglistás időeredmény is társult
a dobogós helyezések mellé – nem egy esetben a korosztályos magyar
bajnokságokon úszott teljesítményt is sikerült túlszárnyalni a verseny-
zőinknek –, vagyis nem romlott jelentősen a sportforma hetekkel a fő-
versenyek után. Ezzel a versennyel lezárult a nyári szezonunk, úszóink
egyhetes levezető edzések után megérdemelt tervezett pihenőjüket
töltik augusztusban, mely a V8 uszoda leállásával és karbantartásával
van összhangban.”

mos egyéb intézménybe járok sakkot oktatni hétfőtől péntekig. De ha
mégis rám szakad egy kis szabadidő, akkor imádok túrázni, róni a pilisi
hegyeket. Ha pedig rosszabb az idő, akkor otthon rendezgetem a több
száz sakk-könyvből álló gyűjteményemet. Néha eszembe jut az is, hogy
mi lenne velem, ha nem önkéntes alapon, a szabadidőm terhére szer-
vezem meg annak idején a szentendrei sakk szakköröket, hanem mond-
juk a fiammal, Attilával, majd az unokáimmal, Zitával és Ádámmal
foglalkozok többet? Vagy ha például nem én nyúlok a saját zsebembe
azért, hogy az állandó hiánycikknek számító sakkórákat pótoljuk,
hanem mondjuk egy pismányi házra költöm a megtakarításaimat? Így
utólag elmondhatom, hogy nyugdíjas koromra nem lettem vagyonos.
Ez tény. Az is tény ugyanakkor, hogy magányos sem. A 70. születésna-
pom alkalmából például Kalla Tiborék kerestek meg azért, hogy tucat-
nyi tanítványommal együtt szeretnének felköszönteni. Feledhetetlen
emlék marad számomra, amikor a bulin a ma 42 éves Tibi bevallotta: ha
én akkor nem vagyok, akkor ők bizony soha nem tanultak volna meg
sakkozni. Ha ennyi idő után is ezt gondolják rólam, az minden kincsnél
többet ér!

Z. Á.

Futás

Fantasztikus atlétikai eredmény!
Szentendre és az
ország egyik leg-
jobb futója a
három éve szor-
galmasan edző és
versenyző, 11
éves Zsámár
Anna a Futapest
kupasorozat szó-
ládi versenyén a
21 km-es félma-
ratoni távon a 20
évesek között első, és a felnőtt női mezőnyben pedig második lett!
Anna szenzációs futást produkált a tikkasztó hőségben, miközben
460 méteres szintkülönbséggel is meg kellett küzdenie! A Pilisi Pe-
gazusok S.M.E. futója a befutónál még egy hatalmas sprinttel is meg-
lepte az elismerően tapsoló nézőközönséget és futókat!
Zsámár Anna hatalmas tehetség, és ezt most is bizonyította! 
Annácska gyakorlatilag egész évben versenyez, van úgy, hogy egy
hónapban két-három versenyen is elindul! Mindannyian nagyon
büszkék vagyunk rá! 
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ADÁSVÉTEl
Megnyílt a
Szépségekre
Szomjas Mű-
vészlélek pub
és kávézó a pi-
acnál. Hangula-
tos
találkozóhely
zenével, tévé-
vel, minimál
konyhával reg-
gel 7.00-től minden nap. Facebook:
Szépségekre Szomjas Művészlélek.

Eladó Mokita 220 V-os gérvágó két
oldalra 45 fokkal dönthető; 2 db le-
mezvágó, 1 db szúrófűrész, 2 db 125-
ös sarokcsiszoló. Tel.
06-20-667-6531.

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 mobil légkondi-
cionáló fél áron eladó. Tel. (26) 385-
387.

Simson (korál, S 51-es) buksisakkal
50 ezer Ft-ért eladó. Tel. (26) 300-
948.

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

Nyugdíj előtt álló hölgy alkalmi 
munkát keres Szentendrén: 
gyermekfelügyelet, takarítás stb. 
Tel. 06-20-461-3682.

Óvónő gyermekfelügyeletet vállal.
Tel. 06-30-501-3398.

ÁllÁST KíNÁl
A szentendrei Labirintus étterem
konyhai kisegítő munkakörbe kollé-
gát keres. Tel 06-30-274-8571.

Kertes ház körül, alkalmanként fel-
merülő javítási, karbantartási, kerti
munkára keresünk megbízható férfi
munkaerőt, referenciával. Tel. 06-20-
425-7862.

A Ferenczy Múzeum szentendrei
munkavégzési helyre pénzügyekben
jártas munkatársat keres. Részletek a
www.femuz.hu és a www.kozigal-
las.gov.hu oldalakon.

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

EGÉSZSÉG
Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-
340-1392.

Érszűkület kezelése szén-
dioxid-fürdővel. Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki a Ma-
fetta-kezelést. Tel. 06-30-340-1392.

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

KIADó lAKÁS
Idősgondozásért cserébe lakhatás
Szentendrén. Tel. 06-30-577-5862.

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

Pismányban tetőtéri kis lakrész egy
főnek 40 00 Ft/hó rezsivel kiadó. Tel.
06-70-301-0948.

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

Szentendrén háromszobás, berende-
zett lakás hosszú távra kiadó. Tel. 06-
20-965-7468.

A Füzesparkban földszinti, 53 nm-es,
másfél szobás, erkélyes, egyedi gáz-
fűtéses lakás szeptembertől vagy ok-
tóbertől kiadó. Tel. (26) 311-886,
06-30-675-3779.

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.

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

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

Szentendrén, a Füzesparkban 14
lakásos, téglaépítésű társasház
IV. emeletén (lift nincs) 54 nm-
es, 2 szobás, felújítandó, de akár
azonnal költözhető, erkélyes,
egyedi fűtésű, tehermentes
lakás tulajdonostól eladó. Irá-
nyár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-30-
255-6273, 06-70-252-1547.

oKTATÁS
Matematikából és fizikából korrepe-
tálást, előrehozott érettségi vizsgára
felkészítést vállalok speciális feladat-
sorokkal. Tel. 06-30-855-3543.

SZolGÁlTATÁS
Fodrász házhoz megy Szentendrén és
környékén. Tel. 06-70-617-2038.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szi-
getelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel.
06-70-578-1468.

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
Szentendre belvárosában családi ház
alsó szintjén kertre néző, egyedi fű-
tésű, 40 nm-es helyiség irodának
vagy raktárnak kiadó. Tel. 06-20-203-
5988.
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Bútorszövetek most
nagykereskedelmi

áron

Tehetséggondozó foglalkozások 
a Szentendrei

Református Gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium
tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet 
a most 4. osztályba járó általános iskolás

tanulóknak magyar nyelv és irodalom 
és matematika tantárgyakból. 
A foglalkozások 8 alkalommal, 

szombatonként 8-12 óráig tartanak. 
A kezdés időpontja: szeptember 26. 

szombat 8 óra. 
Az órák egyeztetése az első foglalkozáson

történik.
Helye: Szentendrei Református 

Gimnázium, Áprily tér 5.
Tel: (26) 302 595

A foglakozások díja: 14 000 Ft (32 óra)
A befizetés módja: az iskola pénztárában

készpénzben
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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

Békési Körös Kolbász
VALÓDI BÉKÉSI ÍZEK ÍNYENCEKNEK

Garantáltan „E”-mentes
Minden szerdán és szombaton 8-13-ig
Szentendrén a Városkapu üzletház 
parkolójában

bekesikolbaszbolt.hu 
+3630/5524377

50% ÁRENGEDMÉNY 
A NAPSZEMÜVEGEKRE!
Látásvizsgálat, kontaktlencse-
vizsgálat, Pola-teszt

MÁTÉ FOTÓ-OPTIKA
Szentendre, Sztaravodai út 54.
Ny. H-P 9.00-17.00, Szo 9.00-13.00
Telefon: 26 311 841 • matefotooptika.huBogdányi u. 4. – az udvarban,

nyitva: 10–18-ig, kedden, szerdán zárva 
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Hirdessen nálunk!
Hirdetéseinkről kérdezze:
Németh Erika
06 20 260 4642
nemeth.erika@szentendre.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!
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Autós jótékonysági túra
Szentendrére érkezik augusztus 14-én este 7 órakor a Europ’ Raid elnevezésű jótékonysági autókonvoj 42 résztvevője. 
Egy éjszakát töltenek el a Pap-szigeti kempingben, majd másnap folytatják 19 országot átszelő útjukat.

A Europ’ Raid kulturális és jótékonysági autós menet: 23 nap alatt
több mint 10 000 kilométer 19 országot érintve. Az idei a második
futam, melyben augusztus 1. és 23. között 14 csapat, azaz 42 ka-
landvágyó fiatal vesz részt, akik amellett, hogy felfedezik Európát,
két tonna(!) oktatási eszközt visznek a helyi iskolákba.
A Europ’ Raid autós túrát egy francia diákok által alapított nonpro-
fit szervezet kezdeményezte tavaly. A fiatalok a múlt évben gyógy-
szereket vittek Ukrajnába, idén pedig iskolaszereket visznek
Balkánra. Céljuk az, hogy az eseménybe hosszú távon minden eu-
rópai országot bevonjanak. A projektet több európai nemzet és
francia cégek is támogatják. A csapatok Franciaországból indulnak,
majd Olaszországon és a Balkánon keresztülautózva a visszafelé
úton jönnek hazánkba.
Az állomások: Blain (Franciaország), La Roche-sur-Yon (Franciaor-
szág), Port (Franciaország), Belluno (Olaszország, Pivka (Szlovénia),
Vodice (Horvátország), Olovo (Bosznia-Hercegovina), Majdanpek

(Szerbia), Dupnitsa (Bulgária), Kavala (Görögország), Kazanlak
(Bulgária), Targoviste (Románia), Kolozsvár (Románia), Szent-
endre (Magyarország), Nowy Sacz (Lengyelország), Krotoszyn
(Lengyelország), Burg (Németország), Pisek (Cseh Köztársaság),
Saalfelden (Ausztria), Offenburg (Németország) és végül Chooz
(Franciaország).
Szentendre városa örömmel fogadta a felkérést, hogy a Europ’
Raid magyar partnerévé váljon, és szeretettel üdvözölje a 42
résztvevőt. A szállást Mészáros János a Pap-szigeti kempingben
biztosítja, a város pedig gulyással vendégeli meg a résztvevőket.
A jótékonysági kezdeményezés tagjai szívesen ismerkednek a he-
lyiekkel, ezért ezúton is biztatjuk a helyi fiatalokat, hogy augusz-
tus 14-én jöjjenek a Pap-szigeti kempingbe a világjáró franciákkal
beszélgetni, ismerkedni!

Öreg autók 
a Dunakanyarban
Retro Mobil Hegyi Felfutó és Túra,
augusztus 22., szombat

A Retro Mobil magazin ismét különlege-
sen szép helyszínre, a Dunakanyarba invi-
tálja a veterán autók tulajdonosait és
minden veteránrajongót. A Retro Mobil
Hegyi Felfutó és Túra eseményt három
éve hagyományteremtő céllal hívtuk
életre, az autóversenyzést kedvelők szá-
mára kultikus helyszínen, Visegrádon, a
Fellegvárhoz vezető szerpentinen. Két
éve új szellemben fogtunk hozzá a rende-
zésnek: átlagtartó túrafutamot szervez-
tünk időméréses speciál szakaszokkal.
Az idei év is a túrázásé, ám sok újdonság-
gal szolgálunk a résztvevőknek és a kö-
zönségnek. 2015-ben a kiinduló pont,
azaz a depó Szentendrén lesz, a 11-es út
melletti nagy parkolóban. Itt gyülekezik
majd a sok öreg versenyautó, hogy felké-

szüljön a futamra. A program reggel fél
nyolckor indul a gépátvétellel, az itinerek
és a rajtszámok kiosztásával. Természete-
sen a visegrádi hegyi szakaszok sem ma-
radnak ki a programból, a Fellegvárhoz
vezető mindkét kacskaringós utat érinti a
mezőny.
A túra két részből áll majd, egy délelőtti
és egy délutáni kör vár a csapatokra, töb-
bek között Pilisszentlászló, Pilisszántó,
Esztergom, Pilisvörösvár, Bajna, Úny,
Tinnye településeken haladnak át az öreg

négykerekűek. Dél körül ebéd várja az in-
dulókat, akik egy ügyességi próbát is tel-
jesítenek a szentendrei depóban. Ez
nagyon látványos, közönségcsalogató
program. Amíg a veteránok egymással és
az idővel küzdenek, a szentendrei depó-
ban reggeltől a délutáni befutóig és díjki-
osztóig tesztvezetés, valamint új autó
bemutató szórakoztatja a nagyérdeműt. 
További információkat a www.hegyifel-
futo.hu internetes oldalon találnak az ér-
deklődők, nevezni augusztus 18-ig lehet.


