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A megyei I. osztályban az SZVSE!
A díszvendég:
Szakács Imre

Jó tanuló,
jó sportoló

14. oldal

23. oldal

Szakács Imre festőművész volt az Albert Rigolot
festőművész előtt
tisztelgő emlékkiállítás
díszvendége
Cernay-la-Ville-ben

Törköly Kinga, a Dunakanyar Se röplabdása
2015 után 2016 évben is
elnyerte a „Magyarország jó
tanulója – jó sportolója”
címet

2

VÁROS

XXXI. évf. | 11. szám

közérdekű

mentők 104

Tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

Rendőrség 107 +36 26 502 400
BELVÁROS: Nagy Imre r. főtörzsőrmester,
e-mail: NagyImre666@pest.police.hu
PISMÁNy: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IzBéG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PÜSPöKMAJOR-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

KÖZInTÉZmÉnyEK EnERGETIKAI
KoRSZERŰSÍTÉSE

A KEHOP „Szentendrei Házi Gyermekorvosi Rendelő és iskolák megújítása” című pályázati
konstrukciónak köszönhetően a napokban megkezdődnek a felújítási munkák a Gyermekorvosi
rendelőben, valamint az Izbégi Általános Iskola és a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium épületeiben.
A három épületen teljes homlokzatfelújítást, valamint a hőszigetelési- és nyílászáró rendszer
cseréjét valósítja meg az önkormányzat. Az összességében több mint 185 milliós Ft-os beruházásból 156,66 millió Ft-ot pályázati támogatásból, 29,1 millió Ft-ot pedig a 2017. évi költségvetéséből biztosít a város.
Az Izbégi Általános Iskola eredeti fő épületrészét, amely jelenleg az alsósok otthona, az 1900as évek elején építhették, bővítése az 1980–90-es években történt. A másik, szintén alsósók
által használt B épület feltehetően az 1960-as években épült, a kornak megfelelő építési technológiával. A két iskolaépületen felül a fejlesztés érinti az iskola tornacsarnokának öltözőit is.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium esetében az 1980-as években épült, eredetileg is iskola funkciónak szánt épületrész kerül ezúttal felújításra, míg az 1960-1970-es években készült Házi Gyermekorvosi Rendelő szinte teljes épülete új külsőt kap. A pályázaton nyert
forrás jelentősen javítja az épületek állapotát, energetikai státuszát és külső megjelenését.
Tekintettel az iskolai szünetre, mely a felsorolt intézmények mindegyikére hatással van, a munkálatok a tervek szerint június 1-jén kezdődnek, és augusztus végéig befejeződnek.
A projekt kapcsán kérdés vagy kérés esetén az érdeklődők a Városi Ügyfélszolgálatot tudják
keresni. Elérhetőségeik: +36 26 300-407 vagy ugyfelszolgalat@szentendre.hu.
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Csermely utca: jobb
lesz a közvilágítás

Elkészült a pismányi Csermely utcában a
közvilágítás-fejlesztés, melyet a helyi lakosok kezdeményeztek az önkormányzatnál.

Májusban készült el Pismányban, a Csermely utcában, a Felhő utca és Barackos
utca közötti közvilágítás bővítése. A kiviteli terv szerint a megépült közvilágítási
hálózaton Tweet LED 14/19 W-os led lámpákat szereltek fel. A világítótestek fényhasznosítása 14 W. A Csermely utca
meredek és keskeny. Az iskolákból, munkahelyekről hazatérők a környező utcákban lakásuk megközelítéséhez általában
az utca ezen szakaszát is használják. A
megvalósult fejlesztéssel baleseteket
lehet megelőzni, a környék biztonsága, az
ott lakók nyugalma is növekszik.

polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

dmRV +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáZ +36 26 501 100
T-HomE hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
Városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
Tourinform Szentendre +36 26 317 966

Közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.
Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes
Hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 1. 500-248
Kedden Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u. 4. 310-868
Szerdán Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. 505-779
Csütörtökön Vasvári Patika, Sas u. 10. 312-825
Pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy. u. 20. 319-354
Szombaton Kálvária Gyógyszertár,
Kálvária u. 33. 787-796
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
JÚNIUS 18. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. T: 310-868
JÚNIUS 25. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10. T: 303-825
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

mindvégig a győzelemre készültünk…
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Június 3-án játszotta a bajnokság utolsó mérkőzését a Szentendre Városi Sportegyesület (SZVSE), de már az eredménytől függetlenül megnyerték a bajnokságot. nagy fölénnyel – 12 pont előnnyel, 100-22-es gólaránnyal – a tabella első helyén végeztek, így a következő szezont
a megyei első osztályban kezdik. Az eddig megtett útról és az új célokról dombay Zsoltot, az SZVSE vezetőjét, edzőjét kérdeztük.

mit szól az eredményhez, mennyire bíztak a
győzelemben a bajnokság elején?
Mindvégig erre készültünk. Már a nyári felkészülés előtt is bátran mondtam mindenkinek,
nyilatkoztam sportújságnak, hogy szeretnénk
megnyerni a bajnokságot. Ez volt a célkitűzésünk, és sikerült is teljesítenünk.

mi mindent tettek a siker érdekében?
Nagyon jól sikerült a nyári felkészülés, így a
tavaszi szezont első helyről, egyetlen vereséggel, hat pont előnnyel vártuk. A téli felkészülés
az időjárási viszonyok miatt kevésbé lett sikeres, de ez minden csapat számára adott körülmény volt. A csapatot végig azzal tartottam
tűzben, hogy a hat pont előnyt ne is vegyük ﬁgyelembe, úgy játsszuk az összes mérkőzést,
mintha most kezdődne a bajnokság.

A taktika bevált, hiszen toronymagasan, 12
ponttal nyerték meg a bajnokságot…
Harminc mérkőzést játszottunk a bajnokságban, a mérlegünk: 26 győzelem, 1 vereség, 3
döntetlen. 100 lőtt gólunk van, és csupán 22
gólt kaptunk, ami azt jelenti, hogy átlagosan
három fölötti a rúgott gólok száma, a kapottak
száma pedig nem éri el az egyet sem.

Ilyen jó eredmény csak egy jól összefogott,
stabil csapattal érhető el…
Bevált az alapkoncepciónk, vagyis az utánpótlásból kilépő játékosok szerepeltetése, és
ezen továbbra sem szeretnénk változtatni. Jelenleg a bajnokcsapat keretéhez 33 játékos
tartozik, ehhez csatlakoznak a következő
idényben 16. évüket betöltött sportolók. A
keret megerősítésére nyilvánvalóan szükség
van, de nekünk a meglévő állomány megtartása a legnagyobb erősítés. Elárulhatom viszont, hogy jelen pillanatban négy Szentendre
környékéről érkező ﬁatal játékos szeretne
csatlakozni hozzánk, akiket a szakmai stáb is
szívesen lát.

A csapat magját ezek szerint a dunakanyar
SE játékosai adják?
Az együttműködésünk értelmében a Dunakanyar SE adja az utánpótlást, és a játékosok 16
éves koruk felett kettős játékengedéllyel a
SzVSE-ben is szerepelhetnek. A bajnoki győzelem mellett hatalmas siker az is, hogy az
SzVSE-ben is a toborzás után 7-9-11 éves korosztályokkal is elindult az utánpótlásképzés,
mely bázist jelent a Dunakanyar SE-nek, mint
kiemelt utánpótlás alközpontnak.

Akkor hogyan is viszonyul egymáshoz a két
sportegyesület?
Batári Csabával, a Dunakanyar SE vezetőjével
közösen dolgoztuk ki közel tíz évvel ezelőtt a
rendszert, amit egy piramissal tudnék a legérzékletesebben szemléltetni. A piramis alján,
ami a legszélesebb, vannak az SzVSE legﬁatalabbjai, az utánpótlás magja. Közülük azok,
akik a legtehetségesebbek, akik a focit komolyan veszik, bekerülhetnek az NB-s bajnoksá-

Újra összeáll a korábban remekül működő edzői páros: Batári Csaba és Dombay Zsolt

gokban versenyeztető Dunakanyar SE korosztályos csapataiba. Később innen több irányba
mehetnek tovább: akár akadémiára, akár a NB
I-ben szereplő csapatokba, illetve maradhatnak helyben is, az SzVSE felnőtt csapatában.
A piramis legfelső csúcsa pedig az SzVSE
öregﬁúk csapata. A rendszer lényege, hogy ha
valaki gyerekként jön hozzánk focizni, akkor
tehetségétől, akaratától függően karriert futhat be, és/vagy egészen nyugdíjas koráig van
lehetősége a helyi egyesületben focizni.

Hogyan jellemezné a bajnokcsapatot?
14-15 éves koruktól, vagyis lassan hét éve
edzem a ﬁúkat, mondhatom, hogy baráti, kollegiális a viszonyunk, ugyanakkor tisztelet jellemzi a kapcsolatunkat mindkét irányban.
Kiemelni senkit sem szeretnék közülük, mert
az eredmény – Verseghi-Nagy Miklós polgármester szavaival élve – igazi csapatteljesítmény volt. Elemzésével egyetértek, hiszen a
rengeteg rúgott gól eloszlik a játékosok között. Mégis, azt gondolom, hogy meg kell említem a 19 éves Faragó Dávidot, aki ﬁatal kora
ellenére 26 góllal a legeredményesebb a csapatban, és véleményem szerint sikeres jövő
előtt áll.

milyen változásokkal/változtatásokkal jár a
felsőbb szintbe kerülés?
A megyei első osztályban egészen más követelmények vannak a sporttelep, a felszerelés,
az anyagiak tekintetében is, komolyabbak a
nevezési feltételek is. Jelentősen megnő például az utazási költség a nagyobb távolságok
miatt. Az eddig hazai pályának számító Kőzúzó utcai és az izbégi sporttelepet az előírásoknak megfelelő állapotúra és felszereltségűre kell hoznunk a nyár folyamán, mert a
szövetség egy ún. pályahitelesítési eljárás
alapján ítéli meg, hogy alkalmas-e a megyei
első osztályban való szereplésre. Ez érinti a
pálya minőségét, az öltözőt, a kispadot, a játékos-kijárót, a lelátót és sok egyéb mást, és
ami talán a leglényegesebb: a szakmai köve-

telmény is magasabb szintű, mint a másodosztályban volt.

miből tudják a szükséges fejlesztéseket
megvalósítani?
Elsősorban pályázati forrásból, az ún. TAO-ból,
illetve keresünk támogatókat, szponzorokat
is. Szeretnénk megszólítani a szentendrei cégeket, akik értékelik erőfeszítéseinket, és fantáziát látnak abban, hogy olyan egyesületet
támogassanak, amely nem értéket vásárol,
hanem értéket állít elő és gondozza, fejleszti
is folyamatosan. Hosszú távon gondolkodunk,
és a rengeteg munkán kívül, szívünk-lelkünk
benne van az eredményekben.

És mit tesznek a szakmai elvárások teljesítése érdekében?
Legnagyobb örömömre most újra összeáll a
korábban remekül működő edzői párosunk:
Batári Csaba szakmai igazgató mint edző is
jelen lesz a tréningeken és a mérkőzéseken,
ami hatalmas segítség nemcsak nekem,
hanem a csapat számára is. Az ő tudása a magyar labdarúgószakmában mélységesen elismert, és én magam is mentoromként tekintek
rá, a barátságunk mellett.
Csakúgy, mint két évvel ezelőtt a megyei másodosztályban, most is ismeretlen lesz a környezet, a csapatok. Az előző évben 16-ra
szűkítették az induló csapatok számát, biztosak vagyunk abban, hogy komoly kihívások
elé nézünk. Most három hét pihenőt kapnak a
játékosok és az edzők is, de utána máris megkezdjük a felkészülést, hogy kellő önbizalommal tudjunk nekivágni a bajnokságnak.

És most mi a célkitűzés?
A cél nem lehet más, mint mindig a legjobb
helyezés elérése, de ha egy erős, stabil középcsapat tudunk lenni az első évben, azzal
tökéletesen elégedett leszek. A hosszabb távú
álom az NB III-ba való jutás továbbra is, mely
igazán méltó lehet Szentendre Város régióban
betöltött szerepéhez.
N. E.
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püspökmajor másodszor

Horváth Győző képviselő körzetében a második utcafórumot tartották
május 22-én. A korábbi fórumhoz hasonlóan itt is a kutyafuttató témája
merült fel elsőként, mert a lakóknak sok bosszúságot okoz az elhagyott kutyapiszok és a póráz nélkül lévő állatok.
A lakók szerint a lakótelep több területén is gondot jelent parkolóhelyek
hiánya. Neuralgikus pont az uszoda környéke, illetve a Radnóti út, ahol
az út mellett parkoló autók akadályozzák a közlekedést. Jelezték, hogy
a Károly utcában lekopott a parkolóhelyek felfestése, és a rendezetlenül megálló autók több helyet foglalnak el. A buszfordulónál kérték
zebra felfestését, az előtte lévő szakaszon pedig a sebességkorlátozás
megoldását táblával és/vagy fekvőrendőrrel.
Szóba került ezen a fórumon is a Radnóti utcai társasházépítés kapcsán a város szabályozási terve. Egy lakó érdeklődött, hogy mi a városvezetés szándéka, megmarad-e a kisvárosias karakter, mert
szerinte az a tendencia ﬁgyelhető meg, hogy a kisebb telkekre is társasházak épülnek. A polgármester elmondta, hogy most zajlik a város
építési szabályzatának (HéSz) felülvizsgálata, amely előreláthatólag
szeptemberben lép hatályba. Ebben nem bővítették a lakóterület nagyságát, és különféle korlátozásokat is bevezettek.

patakparti fórum

A Szegedi utcai játszótérnél várta az utcafórum érdeklődőit a körzet
képviselője, zakar Ágnes, illetve Verseghi-Nagy Miklós polgármester,
dr. Weszner Judit irodavezető és Nagy Attila kabinetfőnök. A fórum fő
témája a patakpart környezetének megóvása volt.
Weszner Judit tájékoztatta a lakosokat, hogy az önkormányzat 245 millió Ft támogatást nyert a kerékpárútfejlesztés I. ütemére. Az első ütem
két részből áll: a Hévtől a Boromisza utcán haladva ér a patakpartra, illetve a patakpart mentén épül ki Dömörkapuig. A kerékpárút ún. hivatásforgalmi út lesz, tehát elsősorban nem a kirándulóknak, hanem a
munkába járóknak épül.
A Vásárhelyi Pál utcai lakosok fekvőrendőr és 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérték. A Kovács László utcai lakosok panaszolták, hogy utcájukban rengeteg a parkoló autó, ami nehezíti a
közlekedést, ezért kérték parkolást tiltó táblák elhelyezését egyes útszakaszokon. Jelezték, hogy az utcában végig kellene járda, illetve a
János utcában is, ahol nagy a balesetveszély.

pap-szigeti fórum

Május 30-án a Pap-szigeti bejárónál gyűltek össze a 10. körzet lakói.
A fórum leghangsúlyosabb témái a környék fejlesztési lehetőségei és
a közlekedési nehézségek voltak.
Több útszakasz javítását kérték a lakók, mert problémát okoznak a csatornalefolyók és az utak szintkülönbsége, illetve jelezték a vízelvezetés
megoldatlanságát. Kérték az átmenő forgalom korlátozását, illetve lassítását a Papszigeti úton és a környező utcákban. Szóba került az esetleges egyirányúsítás is, de a jelenlévők inkább fekvőrendőrök építésére,
terelők felállítására szavaztak.
A Pap-szigeti kemping üzemeltetője kérte a város segítségét a környezet rendezésében, a híd takarításában, és jelezte, hogy több szemetes
edényre lenne szükség. Szerinte kardinális kérdés a fák gallyazása,
mert balesetveszélyes, van, ahol az elektromos vezetéket is leszakította.
A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban a polgármester tájékoztatta a lakókat, hogy a katasztrófavédelemhez tartozik, az ütemezésről szóló
közleményt megjelentetik a városi médiumokban, de ez nem előre
meghatározott dátum szerint történik, hanem függ a vízállástól, a csípésszámtól stb.
A stranddal kapcsolatban elhangzott, hogy 7-8 éve a környezetvédelmi
hatóság kiterjesztette a védőzónát, így a csápos kutak 50 méteres körzetében semmi nem lehet, illetve a kutaknak 300 méteres külső védőövezete is van, ami minden Pap-szigeti beruházást nehezít.

utcafórum a Szmolnyica sétányon

Május 31-én a László-telepi Szmolnyica sétányon, Fülöp zsolt képviselő körzetében tartották az utcafórum következő állomását.
A lakók felhívták a ﬁgyelmet a járdák rossz állapotára, amelyek sok helyen befelé süllyednek, így az esővíz a ház felé folyik. A Radnóti utcában a csatornalefolyók magasabban vannak a járda szintjénél, így a víz
nem tud lefolyni.
A lakók panaszolták, hogy a ﬁtneszpark környéke rendezetlen, gyomirtásra lenne szükség, és meg kellene oldani az árnyékolását is. Szükség
lenne a fák gondozására, és kérték a közelben lévő, mintegy 8-10 elhagyott autó elszállítását, illetve az épületek tetején lévő kamerák lejjebb helyezését a hatékonyság növelése érdekében.
Panaszolták, hogy a szelektív gyűjtőt sokan kulturálatlanul használják,
a város más területeiről is idehozzák a szemetet, és szemétteleppé
válik a környék. Többen jelezték, hogy a kutyatulajdonosok nem tartják
be a kutyasétáltatás szabályait, és javasolták bekerített kutyafuttató
létesítését.
A lakók szerint az óvodához vezető út életveszélyes, fekvőrendőr és
zebra is kellene. Itt is szóba került a parkolási gond, és javasoltak olyan
helyszínt, ahol ki lehetne alakítani néhány parkolóhelyet.
A lakók kérdezték, hogy mért volt szükség a Radnóti utcai telek eladására, illetve hogy az új ház építése kapcsán történt-e hatásfelmérés a
csatorna- és az úthálózat terhelhetőségéről, mert a közlekedés már
most is kaotikus reggelenként, a város már nem bírja el ezt a sok autót.

Belvárosi elöntés
2017 | június 12.

A fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordult Verseghi-nagy miklós polgármester a május 23-i felhőszakadást követő
elöntés miatt. A belvárost szennyvízzel keveredett csapadékvíz öntötte el a lezúduló nagy
mennyiségű eső miatt. A dmRV egy tavaly év
végi fejlesztésétől a hasonló esetek megelőzését várta a város.

Május 23-án a késő délutáni órákban heves intenzitású csapadék érte el Szentendrét, amelyet az egyesített csapadék- és szennyvízcsatorna-hálózat nem tudott elvezetni. Ennek
következtében a történelmi belváros alacsonyan fekvő utcáit és ingatlanjait szennyvízzel
keveredett csapadékvíz árasztotta el mintegy
10-40 cm magasságban.
Az elöntés a DMRV zrt. üzemeltetésében és
az állam tulajdonában lévő közműhálózatból
került közterületre, önkormányzati és magántulajdonú ingatlanokba, nagy károkat okozva
a tulajdonosoknak. A probléma évtizedek óta
terheli a várost, a csapadékvizet és szennyvizet egyesített hálózatban kezelő rendszer a
nagy esőzések idején rendszeresen alkalmatlannak bizonyul a feladatra. Az önkormányzat
ismételt kérésére az üzemeltető Duna Menti
Regionális Vízmű 2016-ban korszerűsítette a
belvárosi csatornarendszert, a város pedig az
egyesített csatornahálózat tehermentesíté-

sére 67 méter hosszú új csapadékvíz-elvezető
csatornát épített a Vujicsics tér – Lázár cár tér
területén. A két beruházástól azt várta a városvezetés, hogy megelőzik a nagy esők
okozta elöntéseket a belvárosban. A keddi
felhőszakadás azt bizonyította: a DMRV korszerűsítése nem elegendő ahhoz, hogy az
egyesített rendszerből ne áramoljon visszafelé a víz, ezért Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordult segítségért.
A polgármester a levélben úgy fogalmazott,
hogy a szennyeződés a köz- és magántulajdonban, üzlethelyiségekben rendkívül nagy
kárt okozott, a rendszerből kijutott fekália közegészségügyi veszélyforrást is jelent. „A hálózat túlterhelődését is hivatott megelőzni,
illetve megakadályozni a Szentendre, Kert utcában található szennyvízátemelő berendezés
(RSz-1). Az átemelő és annak üzemi berendezései vélelmezhetően nem működtek megfelelően.”
Szentendre polgármestere levelében arra
kérte a katasztrófavédelmi igazgatóságot,
hogy vizsgálják ki a bejelentést, és a vizsgálat
eredményéről értesítsék az önkormányzatot,
továbbá a város és a lakosság biztonsága, a
hasonló események elkerülése érdekében az
igazgatóság tegye meg a szükséges intézkedéseket.
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Testületi ülés

A május 25-én tartott rendkívüli ülésen két
napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.
Az ülést a közbeszerzési eljárások minél
gyorsabb lezárása érdekében hívták össze,
hogy a beruházások a lehető leghamarabb elkezdődhessenek.

Beszámoló

A számviteli törvény rendelkezése alapján a
mérlegbeszámolók jóváhagyása a gazdasági
társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület, mint a Szentendrei
Kulturális Központ NKft. legfőbb szerve, elfogadta a kft. 2016. évi egyszerűsített mérlegés eredménybeszámolóját 86,5 millió Ft mérlegfőösszeggel, 6,8 millió Ft tárgyévi adózott
eredménnyel, -4,7 millió Ft előző évi eredménnyel, összességében 2,1 millió Ft adózott
eredménnyel.

Sikeres közbeszerzési eljárások

útépítések 1+1 konstrukcióban

Május második felében készült el a Barackos út tetején, a 230-235. számú házaknál lévő rövid
szakasz felújítása, melynek érdekessége, hogy nem úttársulás keretében történt, hanem egy
lakó szerződött az önkormányzattal. A felújítás összköltsége 1,06 millió Ft volt, melynek 50%át, vagyis 530 ezer Ft-ot az önkormányzat vállalt.
Június 15-én kezdődik a Dália utca teljes felújítása, amely két részből áll: út- és járdaépítésből.
A lakók a két projekthez két társaságot hoztak létre. A felújítás költsége kerekítve 6 millió, illetve
egymillió Ft lesz, mely egyenlő arányban oszlik meg a Dália utcai társulások és az önkormányzat
között.

Az önkormányzat három közbeszerzési eljárást indított az alábbi feladatok elvégzésre: 1.
Egres utca út- és hídépítési munkálatainak
építés-kivitelezése, 2. Fürj utca és környékének I-A. ütem Sztaravodai úttól a Fürj utcán
felfelé a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése; Sztaravodai
úti áteresz átalakítása, 3. Földút program építés-kivitelezése. Mindhárom közbeszerzési eljárásban öt céget kértek fel ajánlattételre, és
valamennyi beérkezett ajánlat érvényes volt.
A képviselők egyenként szavaztak a három
határozati javaslatról, és az alábbi döntést
hozták.
• Az Egres utca út- és hídépítési munkálatainak kivitelezése tárgyában nyertes a B Build &
Trade építőipari és Szolgáltató Kft., bruttó 63,5
Ft ajánlatával. A beruházáshoz az önkormányzat 23,5 millió Ft többletﬁnanszírozása szükséges, mivel a nyertes ajánlat ennyivel haladja
meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
mértékét.
• A Fürj utca és környékének kivitelezése tárgyában szintén a B Build & Trade építőipari és
Szolgáltató Kft. bruttó 72,9 millió Ft ajánlata
volt a legjobb, melyhez 3 millió többletﬁnanszírozás szükséges.
• A Földút program építés-kivitelezése tárgyú
közbeszerzési eljárásban a B Build & Trade
építőipari és Szolgáltató Kft. bruttó 69,4 millió
Ft összegű ajánlatát nyilvánították nyertesnek.
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Sikeres idősképzési konferencia Szentendrén
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Idősképzési konferenciát rendeztek a Városháza dísztermében 2017. május 31-én az idén immár ötödik éve sikerrel működő szeniorképzések
kapcsán. Az Aranykor Központ színvonalas szakmai előadásokkal ünnepelte az elmúlt tíz félévet, mely alatt a Zsigmond Király Egyetem és a
szentendrei önkormányzat támogatásával félévenként több mint 150 szenior tanulót oktattak városunkban. A konferenciát Verseghi-nagy
miklós polgármester, dr. Vitályos Eszter államtitkár és dr. Szatmári péter rektor nyitották meg.

Köszönjük,
jól vagyunk!

Dr. Vitályos Eszter, Verseghi-Nagy Miklós és Dr. Jászberényi József

Sokszor kérdezik tőlem: „és mit csinálnak az
idősek egész nap a Gondozási Központban?”
Ilyenkor elmondom, hogy nappali ellátást
nyújtó intézményként munkanapokon 7.30 és
15.30 között tartunk nyitva, és ez idő alatt
igyekszünk számukra változatos elfoglaltságot biztosítani. Vannak állandó programok
(mindennapi torna, hetenként bibliaóra és kézműves foglalkozás, havi egy egészségügyi
előadás dr. Balog Ibolyával), emellett szellemi
(szójáték, kvíz, ismeretterjesztő alkalmak…)
és kulturális (irodalmi délelőtt, ﬁlmvetítés, zenehallgatás…) lehetőségek közül választhat
ki-ki kedvére valót. S mivel jó kapcsolatot ápolunk a város oktatási-nevelési intézményeivel,
rendszeresen hoznak az aktuális időszakhoz

– Az Aranykor Központ nem csak a város, de a térség egyik legfontosabb intézményévé vált. Egy olyan kiváló intézménnyé, amely elképesztően hatékony közösségformáló erővel bír. A megszerzett
tudáson kívül ugyanis legalább ilyen fontos, hogy emberi kapcsolatok
alakultak ki, barátságok, baráti körök jöttek létre, amelynek tagjai már
az intézmény kapuin kívül is tartják a kapcsolatot. Ez pedig azt is jelenti, hogy az Aranykor Központhoz tartozó közösség, messze túllépve az eredeti alapítói gondolatokon, már igazi véleményformáló erő a városban és a térségben – hangsúlyozta köszöntőjében Dr. Vitályos Eszter államtitkár.
Az Aranykor Központ vezetője, Dr. Jászberényi József szervezőmunkája és a tanári és szervezői csapat munkája révén minden félévben
bővül a képzési paletta, egyre többen kapcsolódnak a programokba,
nemcsak Szentendréről, hanem a térségből is.
Idén nyáron a kurzusok helyszíne tovább szépül a Dunakorzó 18.
szám alatt: az első emeleten az Aranykor Központ tornaterme linóleumborítást kap, illetve a középső teremben klubszobát alakítanak ki.
Az előadások szeptember végén, a kurzusok október elején újra elkezdődnek, jelentkezni már augusztus végétől lehet a programokra.
Dr. Jászberényi József a konferencián köszönetet mondott városunk
vezetésének, hogy támogatják a programot, hiszen a képzésekben
olyan véleményformáló szenior értelmiségiek vesznek részt, akiknek
a gondolatai, nézetei a város széles közönsége és közössége számára fontosak.
Részletes programok: http://korkozpont.szentendre.hu

kapcsolódó kis műsort hozzánk helyi óvodások és iskolások.

Jó szokásainkhoz híven, az utóbbi hónapok
sem teltek kellemes és érdekes események
nélkül az Idősek Klubjában. A karácsony környéki gazdag ünnepi programsorozat után farsangoltunk, s már két alkalommal köszöntöttük „csokorba szedve” névnaposainkat a
KO-MA-KO együttes zenei kíséretével. Megható Anyák napi műsort kaptunk az izbégi
óvodásoktól és a Szent András iskola elsőseitől.

Pünkösd havának 19. napján időseinkkel a Református óvodába látogattunk, hogy a két,
korban távoli generáció közötti kapcsolatot
erősítsük. A reformáció 500. évfordulója kapcsán a Szeretethíd szervezésében nagyon
kedves fogadtatásban volt részünk! Bepillanthattunk az ovi mindennapjaiba: részt vettünk
áhítaton, kézműveskedtünk, bekapcsolódhattunk körjátékokba, és
ﬁnomságokkal is megvendégeltek minket. Több idősünk rácsodálkozott, hogy
mekkora a változás azokhoz az időkhöz képest,
amikor még gyerekeiket,
unokáikat hozták ebbe az
óvodába.
Május 30-án a Rákóczi iskola énekkarosai látogattak
hozzánk népdalaikkal.
A helyi nemzetiségeket bemutató Sokszínű világunk
című sorozatunk keretében
a romák és a szlovákok
után a szerbekhez érkez-

tünk. A május 31-i előadás megtartására
külső, hozzáértő segítséget kaptunk a szerb
múzeum egyik munkatársától.
De házon kívül is sikerült időseinknek örömteli
perceket, órákat szerezni. Több gondozottunk
vett részt az intézményünk számára felajánlott jegyeknek köszönhetően délutáni magyarnóta előadáson, zenés múltidézésen táncdalok kíséretében (Köszönet a névtelenségét
megőrizni kívánó felajánlónak!). Legutóbb az
önkormányzat által szervezett Operettgála és
az azt követő állófogadás aratott osztatlan sikert körükben. Hálásak vagyunk a lehetőségért! Tehát: köszönjük, jól vagyunk!

Szeretettel várjuk azokat az időseket, akik
kedvet kaptak, hogy csatlakozzanak az Idősek
Klubjához! épületünk teljes körűen – látás,
hallás, mozgás és minden egyéb tekintetben
– akadálymentesített, és gyönyörű környezetben helyezkedik el. A bejutáshoz segítségükre
lehet intézményünk autója.
Azoknak, akik lakásukhoz vagy ágyhoz kötöttek, a házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat
tudjuk felajánlani. Meghatározott jogosultsági
feltételek teljesülése esetén szociális étkeztetést biztosítunk a hozzánk forduló rászorulóknak.
Elérhetőségeink:

Gondozási Központ Szentendre
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
(a 11-es főút mellett, Sztaravodai út elején,
saroképület)
Tel.: 06 (26) 311 964

CSIzMADIA ILDIKó
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Szentendre Város Önkormányzata az idei pedagógusnapon a Városháza dísztermében köszöntötte a város tanárait, tanítóit, nevelőit. Szentendre Város pedagógiai díjban részesült:
ácsné Kovács Ildikó, a móricz Zsigmond gimnázium címzetes igazgatója, Greffné láng Helga,
a II. Rákóczi ferenc Gimnázium és általános Iskola tanítója, Szilágyi István kürtművész, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára.

Francia sanzonok, színes virágok és tarka asztalok várták a vendégeket a meghitt ünnepségre, melyet Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere nyitott meg. Köszöntőjében William Arthur Ward amerikai írótól idézett: „A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár
indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” Kifejtette, hogy a jó példa
és az inspiráció, amely a gyerekeket és ﬁatalokat magával ragadja, talán a legfontosabb
mozgató erő: „Akik ma itt vannak, minden bizonnyal hasonló lelkesedéssel és példamutatással inspirálják elsősorban a gyerekeket,
diákokat, de jó esetben a kollégákat is. A jó
példa ragadós!” Verseghi-Nagy Miklós a gondolatot továbbgörgetve elmondta, hogy polgármesterként ő is arra törekszik, hogy a
polgárokat a város szeretetére, építésére inspirálja, majd megköszönte a pedagógusok
munkáját és egész éves közreműködésüket a
város által szervezett rendezvényeken, programokon.
A köszöntőt egy ﬁatalos, lendületes csapat, a
McMasters zenekar követte. A négytagú
banda a Szentendrei Nagyszínpad című tehetségkutató verseny különdíjasa lett idén tavasszal, most hangulatos jazz-rock feldolgozásokat játszottak.
Kóbor Edit, a műsor moderátora a pedagógusok emberségét emelte ki. „George Orwellnél
olvastam, hogy: a legjobb tanár éppen az, ki
lassanként feleslegessé teszi magát. Vitatkoznom kell vele… a jó tanár mindig ott van,
később is emberként, tanácsadóként, mentorként. Nem feltétlenül matematikát vagy történelmet, de emberséget ad át. Mint önök is itt.”

Az ünnep második részében okleveleket és kitüntetéseket adtak át.

Nyugdíjba vonulásuk alkalmával oklevelet
kaptak:
Pópity Lajosné Ildikó – Városi Bölcsőde
Virág Lászlóné Kati – Városi Bölcsőde
Heim Attiláné, Margó – Szentendre Városi
óvodák
Gál Pálné, Gizike – Szentendre Városi óvodák
Csongrádi Péterné, Bea – Szent András óvoda
P. Kiss András Menyhért – Ferences Gimnázium.
Árvay-Juhász Lilla – Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
Mária Erzsébet – Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia
Földvári Károly – Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia

A kiemelkedő pedagógusok minden évben
kapnak elismerő okleveleket a polgármester
aláírásával. Ezeket rendszerint az intézményvezetők adják át az adott intézmény évzáró
ünnepségein. Mivel a bölcsődékben nincs évzáró, így három dolgozó a városi ünnepségen
kapta meg oklevelét: Aladics Antalné, Mészáros éva és Steinné Gizella Mária

Városi kitüntető oklevelet kapott a nevelő testület kezdeményezésére: Hajnal Szilvia, a Városi óvodák vezetője, illetve a Szent András
Katolikus Általános Iskola IV. C osztály szülői
közösségének javaslatára: Páljános Erika tanító.

Az első sorban Szilágyi István és Greffné Láng Helga, Szentendre Város
Pedagógiai Díj díjazottjai

A díszdiplomákat (arany, gyémánt és vas) is e
helyi ünnepségen vették át az 50, 60 illetve 65
éve végzett pedagógusok: Mészáros Judit
(arany), zsigmond Attiláné Wéber Mária
(arany), Haluska Sándorné Szép Julianna
(gyémánt) és Király Dénesné (vas).

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vettek át:
Reisenleitner Ivetta (Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye), Sümeginé Nagy Katalin és Kurdics
Valéria (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és Általános Iskola) és Pintér Irén Krisztina (Barcsay Jenő Általános Iskola)
Az idei Szentendre Város pedagógiai díj
díjazottai:
ácsné Kovács Ildikó, a Móricz zsigmond
gimnázium címzetes igazgatója
Greffné láng Helga, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium és Általános Iskola tanítója
Szilágyi István kürtművész, a Vujicsics
Tihamér zeneiskola tanára.
A rendezvény bővelkedett meglepetésekben,
hiszen Páljános Erika például a névre szóló
meghívó ellenére sem tudta, hogy kitüntető
oklevelet kap. A szülői munkaközösség terjesztette fel, és vártalan öröm volt számára a
díj. Őt és Greffné Láng Helgát a Városháza
előtt várták tanítványai, akik virágokkal lepték
meg kedvenc tanítójukat. Szilágyi Istvánt tanítványa, Bereczky zsolt köszöntötte egy
Mendelssohn-darabbal a Pedagógus Díj átadáskor.

Az oklevelek és kitüntetések után a jelenlevőket franciás cukrászda hangulatú fogadással
lepték meg a szervezők: pezsgővel és ﬁnom
süteményekkel ünnepeltek a vendégek.

Mindenkinek szeretettel gratulálunk!

Középen Ácsné Kovács Ildikó, Szentendre Város Pedagógiai Díj díjazottja, kollégái gyűrűjében
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állás
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet jogi referensi feladatok
ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS Ofﬁce ismeret
• jogász végzettség
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a
köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
• iskolai és egyéb szakképesítések másolata
• motivációs levél
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

nemzeti Összetartozás napja
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Soha nem látott nagy számban érkeztek az emlékezők a városi rendezvényre június 2-án, a
Kálváriadombra.

A Nemzeti összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Ennek a közösségnek és a magyar nemzet összetartozásának az ünnepét Szentendrén június
2-án a Kálváriadombon található Trianon Emlékműnél rendezték.
Elsőként Paládi Attila (tanára: Tímár Sára), a Barcsay Iskola tanítványa, aki Kárpátaljáról költözött Szentendrére szüleivel, énekelte szívhez szólóan el „Magyarország az én csendes szép
hazám” című népdalt.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• közigazgatási vagy jogi szakvizsga
• közbeszerzési referensi vagy közbeszerzési szakjogászi végzettség
• közbeszerzési gyakorlat
• szentendrei vagy kistérségi helyismeret

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, Próbaidő 6
hónap.

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 21.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 6.

A munkakör betölthető: 2017. július 17.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton
vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör
megnevezését: jogi referens.

Pályázattal kapcsolatos további információt dr.
Dóka zsolt aljegyző nyújt a 26/785-033-as telefonszámon.

Fotók: Spellenberg Bálint

Ellátandó feladatok:
• Szerződések szerkesztése és felülvizsgálata
• Képviselő-testületi és bizottsági anyagok szerkesztése és véleményezése
• Jogi tanácsadás
• Jogi képviselet
• Okiratszerkesztés

A kisﬁú után a város polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós köszöntötte az egybegyűlteket: „Legyünk őszinték: Trianon tragédia volt. Ha csak statisztikailag, a számokból indulunk ki, akkor
is, ha az emberi oldalt, a szétszakított családokat nézzük, akkor még inkább. A „mi lett volna,
ha?” kezdetű kérdésnek, vagy „mi lenne, ha?” kezdetű feltételezésnek azonban nincs értelme.
A helyzet adott, a történelem kerekét vissza nem lehet forgatni, és felelős politikus nem is gondolkodhat ebben.” A mai magyarságról így nyilatkozott: „Azt ünnepeljük, hogy határoktól, korlátoktól függetlenül van közös múltunk, vannak erős gyökereink, amibe kapaszkodhatunk, igenis
van közös jelenünk, és még fontosabb: van jövőnk! Itt Európa közepén a múltunkra alapozva, a
jelenünkben megerősödve - van jövőnk. Nekünk, magyaroknak.”
A polgármesteri köszöntő után Sarkadi-Szabó Réka, a Templomdombi Iskola diákja (tanára:
Sasvári Borbála) a „Hazám, hazám…” című népdal énekelte, majd Erdélyi Anna, aki szintén szentendrei, most a Budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola hallgatója; Wass Albert: Üzenet haza című versét adta elő.
Az ünnepi beszédet Kerezsi Csaba, Móricz zsigmond Gimnázium igazgatója mondta el, aki mai
párhuzamokkal szemléltette, mit is jelenthetett akkoriban az ország nagy részének elvesztése,
a magyar lakosság harmadolása. „összetartozunk, ahogy a nemzeti összetartozás napjáról
szóló törvény is fogalmaz. Mit is jelent ez a mindennapok szintjén? Nézünk egy pillanatra a mellettünk állókra: június 1-jén még így állnánk egymás mellett, mint most. Június negyedike után,
véletlenszerűen minden harmadikunk kiáll a sorból és többé nem találkozik egymással, nem
jár ugyanabba az iskolába, nem dolgozik többé egy helyen és… legfeljebb levélben tarthatja egymással a kapcsolatot. Tömörebben: a most ünneplők véletlenszerűen kiválasztott egyharmadát
nagyhatalmak által aláírt nemzetközi szerződéssel megerősítve kizárjuk a magyarságból.”
A műsor után a város, a helyi pártok és intézmények vezetői, illetve az egyesületek képviselői
az emlékezés és a tisztelet virágait helyezték el az emlékműnél.
A rendezvény kiemelt közreműködő partnere most is a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája
volt: az Akadémia biztosította a díszőröket és a koszorúvivőket, a zenekart Rixer Krisztián vezényelte.
Az ünnepség végén a szervezők külön köszönetet mondtak a Ferences Gimnáziumnak, amely
teljes hallgatói létszámmal kivonult, hogy együtt ünnepeljen a várossal.
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Éjszakai buszjáratok

Több éves egyeztetés után eredményre vezetett a szentendrei városvezetés kitartó lobbizása az éjszakai buszjáratokért: június 16. és
szeptember 3. között hétvégenként kísérleti jelleggel megindul az éjszakai járatok közlekedése.
A Volánbusz zrt. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium engedélyezte a Dunakanyar településeinek kiszolgálására tervezett éjszakai autóbuszjáratok közlekedését. A
Szentendréről 0:15 órakor Budapestre, a Budapestről 0:55 órakor Visegrádra, valamint a Visegrádról 2:05 órakor Szentendrére közlekedő
járatok – kísérleti jelleggel – június 16. és szeptember 3. között péntek,
szombat és vasárnap hajnalban közlekednek majd.
„Szentendre örömmel üdvözli a minisztérium döntését, hiszen az éjszakai járatok indítását évek óta kéri a városvezetés. Az új járatokkal
nem csak a szórakozási lehetőségeket kereső ﬁatalok hazautazása oldódik meg a hétvégeken, hanem Szentendre nyári kulturális programjai
is elérhetővé válnak azok számára, akik nem szeretnének autózni ezeken az estéken. Vendégeink, látogatóink könnyebben hazautazhatnak
akár Budapest, akár a Dunakanyar települései felé, ami szélesre nyitja
a fesztiválvárosi rangra törő városunk kapuit minden érdeklődő számára” – mondta Verseghi-Nagy Miklós polgármester a hírt kommentálva.
A járatok az utasforgalom függvényében 2017. október 1-jéig meghosszabbíthatók.
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Elkészült az m0-ás
csomópont

Befejeződött az m0 autóút – 11. sz. főút körforgalmú csomópontjának átépítése és kapacitásbővítése. A jelzőlámpás forgalomirányítással bővített csomópontot június 9-én adták át a forgalomnak.

Az új forgalmi rend szerint a közlekedőknek először a tervezett útirányuknak megfelelő belépési sávba kell besorolniuk. A megfelelő
belépési sáv kiválasztását sematikus ábrákkal kiegészített útirányjelző táblák segítik. A körforgalomba csak a belépést szabályozó
forgalomirányító jelzőlámpák zöld jelzése esetén lehet belépni. A
jelzőlámpa rendszer forgalomfüggő üzemmódban (nem ﬁx program alapján) működik. A választott forgalmi sáv a körpályából kivezeti az autóst a választott irányba. A körpályán belül
iránytévesztés/váltás nem lehetséges, mivel az egyes forgalmi
sávok közé telepítendő gömbsüvegsor ﬁzikailag megakadályozza
a sávváltást.
Az új forgalmi rend bevezetésének napját követő közel két hétben
(műszaki átadás-átvételi eljárása ideje alatt), a forgalom kisebb zavarásával járó munkavégzés még elő fordulhat a csomópontban,
ezért a Magyar Közút Nzrt. a közlekedők további megértését és türelmét kéri.

Az új forgalmi rend tehát:
• A közlekedőknek először a tervezett útirányuknak megfelelő
sávba kell besorolniuk, melynek kiválasztását sematikus ábrákkal
kiegészített táblák segítik.
• A körforgalomba csak a jelzőlámpák zöld jelzése esetén lehet behajtani. (A lámpák nem ﬁx, hanem forgalomfüggő üzemmódban
működnek.)
• A körpályán belül iránytévesztés/váltás már nem lehetséges a
sávok közé beépített gömbsor miatt.
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Isten éltesse Éva nénit!

petricskó Zoltán alpolgármester otthonában köszöntötte a 95 éves
Kozma péternét, Éva nénit.

éva néni 1947 óta él Szentendrén családjával. Az Izbégi Általános iskolában volt tanítónő, elmondása szerint nagyszerű gyerekanyaggal
volt szerencséje dolgozni pályafutása alatt. Energiáját, jó kedvét most
két gyermeke mellett 4 unokája és 5 dédunokája élvezi, akik rendszeresen látogatják, segítik éva nénit a mindennapokban.
Szabadidejében rendszeresen olvas, zenét hallgat és keresztrejtvényt
fejt .

Kívánunk neki így utólag is nagyon boldog születésnapot!

Köszönet a doktornőnek!

Ezúton szeretném megköszönni családom, barátaim és munkatársaim
nevében is dr. Buczkó Mónikának sok éven át végzett lelkiismeretes
munkáját. Minden esetben alaposan, és ami nagyon fontos egy beteg
életében, mindig nagyon megnyugtatóan kezeli a problémát.
Manapság sok bírálat éri az egészségügyet, köszönjük, hogy ilyen kitartó munkatársaik vannak! Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig részesülhessünk segítő munkájából!

Búcsú maricától

T. A.

(1943–2017)

A Barcsay Jenő Általános Iskola kollektívája
búcsúzik Horváth Istvánné Maricától, a tanítványok „Maricanénijétől”.
Sudár, királynői alkata még itt lebben az iskola folyosóján, tereiben. Korona helyett védjeggyé vált kalappal a
fején, szemüvegén csillan a fény.
Több mint 30 éves pályája során szorgalmas méhecske módjára gyűjtögette a tanítás és nevelés fortélyait, melyet azután sikeresen alkalmazott tanítványai épülésére. Nyugalmával, felkészültségével,
„tyúkanyós” gyerekszeretetével megbecsült tagja volt a tantestületnek
és a szülők közösségének. Nyugdíjasként néhány évre visszatért napközizni a gyerekek közé. A ﬁataloknak ezzel a „jutalomjátékkal” bemutatva és igazolva, hogy ízig-vérig pedagógus.
Akik ismertük és szerettük őt, megőrizzük emlékét.
TORBÁNé BALLAGó zSUzSANNA
NyUGALMAzOTT IGAzGATó

operettgála az időseknek

Teltházas operett gálaműsort szervezett az önkormányzat nyolc
szentendrei idősklub tagjai részére május 19-én a Városháza dísztermében.

A program Petricskó zoltán idősügyekért is felelős általános alpolgármester kezdeményezésére jött létre, aki szerint a városvezetés alapvető szemlélete az itt élő idősek gondozásán túl, hogy bekapcsolja
őket a város pezsgő életébe, lehetőséget kapjanak akár az ingyenes
vagy kedvezményes oktatásra, társas kikapcsolódásaikhoz támogatást nyújtson. Nagyon szerencsésnek tartja, hogy olyan városvezető
áll városunk élén Verseghi-Nagy Miklós polgármester személyében,
aki elkötelezetten támogatja a helyi közösségeket, egyesületeket.
A gálán a Magyar Állami Operaház kiváló operett énekesei, Palotás
Ágnes és Csobolya József nyújtottak át egy csokrot a résztvevőknek
a legnépszerűbb operaáriákból.
A nagy sikerű előadást követően fogadást is tartottak a vendégeknek
a Fő téri Városi Vendégházban. Nem hivatalos minőségben mindkét
programon részt vett Verseghi-Nagy Miklós polgármester is, akinek
elnökletével néhány évvel ezelőtt megalakult az Idősek Tanácsa, melynek célja, hogy egyeztető fórum jöjjön létre az egyesületek között.
Ezen a fórumon az időseknek lehetősége nyílik arra, hogy kiszélesítsék
együttműködésüket egymással és a városvezetéssel, részt vegyenek
a városvezetés által kiemelten fontosnak tartott helyi közösségépítésben, legyen szó akár a hatalmas tömegeket vonzó gasztro-kulturális
fesztiválról, nagyobb sporteseményről vagy a mikroközösségeket
célzó programok megvalósításáról.
Az időseknek szervezett jó hangulatú gálán Soltész Emese társadalmi
kapcsolatokért felelős referens mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta,
hogy mennyire fontos a városnak, a városvezetésnek az itt élő idősek
helyzete és közösségben részt vállaló szerepe. „Nem mai jelenség,
hogy az idősek, és ezen belül is az aktív időskorukban lévő, egy közösségben élő emberek önszerveződő egyesületekhez, idősklubokhoz
csatlakoznak, hiszen alapvető emberi igényünk családon túl, az egyéb
közösségekbe való tartozás. Szentendrén 8 ilyen szervezet van jelenleg, 5-600 aktív taggal. Az elmúlt három évben nagyon komoly erőfeszítéseket tett a városvezetés, hogy ezekkel a jól működő
egyesületekkel, klubokkal kialakítsa a személyes kapcsolatát.”

Segítségnyújtás

Jézus azért jött, hogy örömhírt hirdessen a szegényeknek, hogy a
töredelmes szívűeket meggyógyítsa, hogy a foglyoknak szabadulást
hirdessen és a vakoknak szemeik megnyitását, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, és hirdesse az Úr kedves esztendejét.
Luk.4.18-19
Testi-lelki betegeknek ingyenes keresztény segítséget nyújtunk:
Tel.: 20/446-8543

Ingyenes fogászati szűrés!
Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával nyolcvan, szentendrei lakhellyel rendelkező,
30-50 év közötti személy ingyenes fogászati szűrése indult. A program helyszíne: Szentendre, Nap u. 42., minden hétfőn 16-20-ig. A jelentkezéseket a 06-20/288-1525 telefonszámon, vagy a drtomkamoric@gmail.com e-mail címre várják.

árokfedés
pannónián
2017 | június 12.

drong György és társa, Varga lajos közös
erőfeszítésének köszönhetően hamarosan
fedél kerülhet a pannónia-telepi nyílt vízelvezető árkokra, melynek következtében biztonságosabbá válik a közlekedés, és amelyek új
parkolási lehetőségeket is teremtenek.

Az előzmények

A történet úgy kezdődött, hogy Drong György
sokat beszélgetett a környék lakóival, akik
gyakorlatilag mindig az utak, a járdák elhanyagolt állapotára panaszkodtak, különösen a járdákba épített nyílt vízelvezető árkokra,
amelyek veszélyesek, mert könnyen beleesnek az emberek, belecsúsznak a gépkocsik.
„Szeretem a kihívásokat, és megerősödött
bennem a gondolat, hogy valamilyen megoldást kell találnom erre a problémára, ugyanis
az árkokat nem lehet sem betemetni, sem zárt
rendszerűvé átalakítani. Egy lakossági fórumon felvetettem az ötletet, hogy kísérletképpen befedek egy árkot. Az egyik lakó rögtön
jelentkezett, hogy az ő házánál kipróbálhatom
a módszeremet” – mondja a kezdetekről
Drong György.
Varga Lajos gépészmérnökkel, aki gyakorlati
tudásával és helyismeretével nagy segítséget
jelentett Györgynek, az alábbi célokat tűzték
maguk elé: az árokfedél legyen vízáteresztő,
teherbíró, gazdaságos, magas élettartamú és
szerelhető (a tisztíthatóság érdekében).

Tervezési nehézségek

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a
2010-ben épült árokrendszerben szinte nincs
egyforma szélességű és hosszúságú árok.
Varga Lajos először nyolc vasbeton árokfedelet készített házilagosan, melyből hatot próbaképpen elhelyeztek. A fedélrendszer kiállta a
terhelési próbát, ami ugyan nagy öröm volt a
tervezőknek, de nem tudták, hogy mennyi a
maximális teherbírása a szerkezetnek. Végül
Kolozs János városi főmérnök ötlete alapján
a Városi Szolgáltató telephelyén mérték meg
kukásautóval: az árokfedél összetört a 2,5 ton-
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nás tengelynyomásnál. Ezek után új konstrukciót készítettek Kovács Kriszta statikus segítségével. A töréstesztre a Szebeton
telephelyén került sor, a fedél teherbírása
ekkor már 4 tonna volt.

Gyártási nehézségek

A kidolgozott terveket, a konstrukció dokumentációját átadták az önkormányzatnak, de
a folyamat itt elakadt, hiszen az önkormányzat
lehetőségei a pályázat kiírására korlátozódnak. Az esetleges pályázaton való részvétel
céljából a két tervező felvette a kapcsolatot a
lehetséges gyártókkal, de hiába készítettek a
konstrukcióról makettet is, senki nem vállalta
a termék elkészítését.
„Nem maradt más hátra, nekünk kellett
továbblépni. Úgy döntöttünk, hogy belefogunk
a prototípus gyártásába. Azt terveztük, hogy
először a vasalatokat gyártatjuk le, utána
keresünk gyártót a betonozásra. A hosszméretek meghatározásához egy ún. ároktolómércét is kifejlesztettünk Stefanek János
asztalos mester segítségével” – emlékszik
vissza Drong György.
A 360 darab horganyzott vasalatot Dragon
Jenő készítette el, de itt újból elakadt a folyamat. Nem találtak ugyanis gyártót a betonozásra, mert senki nem vállalta a változó
hosszúságú árokfedelekhez tartozó betonsablon készítését. Végül ezt is saját maguk oldották meg, Varga Lajos több próbálkozás
után, mintegy négy hónap alatt, 3D gépészeti
tervezőprogrammal elkészítette a „végleges”
sablont, Ezek után már „csak” egy feladat volt
hátra: a folyamatos gyártás lehetőségének kialakítása.

megvalósulás

A Biró zrt. telephelyén létrehozott gyártócellában már elkészült az első 46 darab árokfedél, melyből 43 a Szentlászlói út 191-193.
számnál lévő balesetveszélyes buszmegálló
elé kerül még ebben a hónapban, három darabon pedig újabb töréstesztet végeznek.
A felmérés szerint Pannónia-telepen 5573
árokfedélre van szükség. Ha minden az elképzelések szerint alakul, akkor két év alatt fedél
kerülhet a városrészben az összes nyílt
árokra.

Költségek

A prototípus gyártását Drong György vállalkozása, a Technokon Kft. ﬁnanszírozza. A pontos költségeket csak a prototípus legyártása
után lehet megállapítani, de az biztos, hogy
költséghatékony eljárásról van szó, mert az
árokfedél ára a nyílt vízelvezető rendszer árának kb. 10-15%-a, míg a zárt rendszer ennek a
háromszorosára becsülhető. A tervezők az
elvi támogatást folyamatosan megkapták az
önkormányzattól, a megvalósítással kapcsolatos pénzügyi tárgyalások folyamatban vannak.

További felhasználás

Drong György lapunknak elmondta, hogy a
közel kétéves fejlesztés során kiderült, hogy
egy teljesen új terméket fejlesztettek ki, ezért
szabadalmaztatták az árokfedelet. Hangsúlyozta, hogy többről van szó, mint a Pannóniatelepi nyílt vízelvezető árkok lefedéséről,
ugyanis ezzel a megoldással – a járdába épített árokkal és árokfedéllel – olyan helyen is
meg lehet oldani a vízelvezetést, ahol eddig ez
gazdaságosan megoldhatatlannak tűnt. A
város szinte egész területén gondot jelent a
vízelvezetés, óriási újításról van tehát szó,
amelynek jövőbeni felhasználása remélhetőleg egy sikertörténet lesz.

Az árokfedél
műszaki paraméterei

Az árokfedél elemei eltávolíthatók, így a
vízelvezető árok bármikor hozzáférhető,
pl. tisztításkor. Alapanyaga beton, súlya –
hosszmérettől függően – 40-70 kg, tehát
egy, maximum két ember meg tudja
emelni. Az árokfedélen vízáteresztő nyílások vannak, illetve felhelyezéskor az egyes
elemek között 5 mm-es rést hagynak a
csapadéknak, és rés van az árokfedél és
az árok széle között is. Teherbírása függ
az árokfedél hosszától, ez 'B' osztály esetén 4,16 tonna. A gyártási technológiának
köszönhetően túlterhelés esetén az árokfedél nem szakad be, csak behorpad. A vasalat tűzi horganyozva van, a várható
élettartama 50 év.
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KÖRNYEZET

állás
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelői
feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Ofﬁce
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet
szerinti közszolgálati szakképzettség, pl: személyés vagyonőr, fegyveres biztonsági őr, közterületfelügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban szerzett
szakképzettség
• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a
köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések
másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és
személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

Ellátandó feladatok:
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a
helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott
feladatok ellátása
• A városban működő térﬁgyelő kamerák kezelése

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 13.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 20.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Szentendrei Közös önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő
A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt Kállai zsuzsa csoportvezető nyújt a
26/785-056-os telefonszámon.

újra nyit a szabadstrand!
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A tervek szerint az idei hivatalos strandnyitó június 15-én lesz a Postáson. A közkedvelt Dunaparti szabadstrand szeptember 15-ig üzemel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az alig egy
éve felújított Postás-strandon a vandalizmus áldozata lett számos projekt-tábla, a napelemes
kandeláber, a zuhanyzó alkatrészei és az öltöző.
A rongálások okozta károk helyreállítását a VSz Nzrt. szakemberei végzik, Szentendre költségvetéséből 3 millió forintot kell áldozni e célra. Június 1-jén már rendezett környezettel várta a
pünkösdi hosszú hétvégén a látogatókat a Postás-strand: kihelyezték a mobil WC-ket, lenyírták
a füvet. A strandnyitáshoz előírt feltételeket a nyitás időpontjára megteremtik, újra kiépítik a
zuhanyzót, kihelyezik az infó táblákat, helyreállítják a szemeteseket. A tavalyi tapasztalatok
alapján a bójázást a zöldár levonulása után szeretnék elvégezni.

megújult a Bükkös-aluljáró
A vandálok okozta károk helyreállítására Szentendre költségvetéséből 3 millió forintot kell áldozni

A Szentendrei Móricz zsigmond Gimnázium diákjainak és rajztanáruknak, Bádonyi Kingának
köszönhetően gyönyörű színes képekkel újult meg a Bükkös-aluljáró. A képek között felfedezhetjük a város Duna felőli látképét, a Skanzen tájházait, a Fő teret a különleges Kalmár-kereszttel, az idei nagy sikerű lampionokkal, lámpaernyőkkel díszített belvárosi utcarészletet. A falat
díszítő képek közé kerültek Izbég jellegzetességei is, a Bükkös-patak hídjai, partjának világa,
házai.
A városlakók örömmel fogadták a ﬁatalok alkotásait. Köszönjük Bádonyi Kinga Pucek tervezőszervező munkáját, és azt, hogy a gimnazisták szemével engedte a várost látni, és megörökíteni
mindnyájunk örömére. A projekt anyagi hátterét, eszközöket, festéket a VSz Nzrt. biztosította,
a munka az érettségihez szükséges közösségi munka keretében folyt.
Köszönjük a VSz Nzrt. és Kerezsi Csaba igazgató úr támogatását!
zAKAR ÁGNES
A BÜKKöS-FALFESTéS KEzDEMéNyEzŐJE, A TERÜLET öNKORMÁNyzATI KéPVISELŐJE

nyári színház újra a fő téren is!
2017 | június 12.

KULTÚRA

Legacy, a Borbély Mihály Trió Dés Andrással és Szabó Dániellel, valamint a Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duó is fellép. A fesztivál zárókoncertjét a Városháza udvarán rendezik a Boban Marković Orkestar
fellépésével.
A vasárnap délelőtti gyerekelőadások színhelye a DMH udvara lesz
vidám koncertekkel, többek között a Makám együttessel, színházi előadásokkal, a Márkuszínház és az Aranyszamár Bábszínház produkcióival. A Hepp!!! című cirkuszi bohócjátékot a Városháza udvarán
játsszák.

Az idei Szentendrei Teátrum és nyár programjában másfél hónap alatt
25 produkciót láthat a közönség a belváros hat helyszínén. Három
színházi bemutatóval, alternatív színházi produkciókkal, fantasztikus
koncertekkel, remek gyerekprogramokkal vár mindenkit július 7.
augusztus 20. között a Szentendrei nyár.

Az idei nyár szenzációja lesz a szentendrei Fő téren a Co-Opera és a
Szentendrei Teátrum közös bemutatója. A Teátrum emblematikus helyszínén, a hangulatos, barokk főtér természetes háttérdíszletében játszódik Rossini A sevillai borbély című operája. A bemutató további
érdekessége, hogy a legendássá vált 1992-es produkció rendezőjét,
Kerényi Miklós Gábort és díszlettervezőjét, Székely Lászlót kérték fel
ismét. Az előadás ragyogó szereposztással kerül színre: Almaviva gróf:
Balczó Péter és Vadász zsolt, Figaro: Molnár Levente és Kendi Lajos,
Rosina: Mester Viktória és Kálnay zsóﬁa. Vezényel Dinyés Dániel, a
jelmezeket Rákay Tamás tervezte.

Az Orlai Produkciós Irodával együttműködésben két bemutató kerül
színre az idén nyáron. A Városháza udvarán Szép Ernő Vőlegény című
darabját Novák Eszter rendezi. A darab a szerelemről szól, Szép Ernő
mesterműve Kovács Patrícia és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével
nagyon szerethető történet, egyszerre humoros és fájdalmas, ma is
időszerű kérdésekkel.

A kiváló programokhoz méltó külsőt is kapott az idei nyár. A programsorozat háziasszonya, Für Anikó ajánlásával jelent meg igényes, szép
design-nal a Szentendrei Nyár programfüzete. A Tavaszi Fesztivál kedves madár-logója lett az idei évtől a nyár kabalaﬁgurája is.

A programokról bővebb információ a vadonatúj www.szentendreiteatrum.hu oldalon található, ahol az előadásokra közvetelenül, online is
is lehet jegyet váltani.

JEGyVÁSÁRLÁS
Tourinform Iroda Szentendre, Dumtsa J. u. 22.
Telefon: 26/317-965; 26/317-966, e-mail: tdm@szentendre.hu
Nyitva: hétfőtől csütörtökig: 10-18 óráig, péntek-vasárnap: 10-20 óráig
OTP SzéP kártyát, illetve a Szentendrei Kulturális Központ utalványát
elfogadják.
Budapesten és vidéken: az Interticket partnerirodáiban (www.jegy.hu)
Online: szentendreiteatrum.jegy.hu, www.szentendre.jegy.hu és a
www.jegy.hu oldalon
A helyszíneken: a programok kezdése előtt 1 órával

BéRLETVÁSÁRLÁS
Online: http://szentendreiteatrum.jegy.hu

Lengyel Nagy Anna igaz történetei alapján készül az új, izgalmas
Élet.történetek.hu… című előadássorozat Pelsőczy Réka rendezésében, szintén a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében.
A Ferenczy Múzeum udvarán kis emberek nagy élettörténetei, sorsok,
csodák, bölcsességek elevenednek meg Egri Márta és Egri Kati előadásában.

A Városháza udvarán a nagy sikerű Gogol Egy őrült naplója című mű a
szentendrei közönség előtt is bemutatkozik Bodó Viktor rendezésében,
Keresztes Tamás játékával.
A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Csehov Egyfelvonásos komédiák című darabját Vidnyánszky Attila rendezésében tűzi műsorra
a Teátrum.
A MűvészetMalom udvarán szintén egy klasszikus, a Budaörsi Latinovits Színház Liliomﬁ című előadása látható.

A Dunaparti Művelődési Ház udvarán az eddig méltatlanul alulreprezentált közönségnek, a ﬁataloknak indítanak Friss címmel sorozatot,
melynek keretében színművészeti egyetemek hallgatóinak fellépései
és független színházi előadások láthatók pályakezdő színészekkel. A
Kaposvári Egyetem Rómeó és Júlia című előadásával, a Színház- és
Filmművészeti Egyetem Fondor és szerelem című produkciójával mutatkozik be.

A Ferenczy Múzeum udvara a monodráma- és kamara-előadások, kisebb koncertek helyszíne. Parti Nagy Lajos Az étkezés ártalmasságáról című groteszkjét Mészáros Máté játssza, Tóth Auguszta Hoztam
valamit a hegyekből – Mezei Mária című önálló estjét, Auksz éva Sweet
Charity című koncertjét, Nagy Dániel Viktor előadásában Edouard Louis
Leszámolás velem című művét és Für Anikó Kitalált világ című estjét
láthatjuk itt.

Újra nyit ebben az évben a közkedvelt koncerthelyszín, a Barcsay Múzeum udvara, ahol a Gáspár Károly Trió, a Karosi Júlia Quartet, a Syrius

Szentendre – a Horvát Önkormányzattal együttműködésben –
háromnapos fesztivállal ünnepli
június utolsó hétvégéjén a nyári
napfordulót, Szent Iván napját, a
szentendrei dalmátság hagyományos ünnepét: az Ivan dan-t.

Keresztelő Szent János születésének napját, a fény és a világosság győzedelmét a sötétség és
halál felett a templomdombi plébániatemplom búcsúval ünnepli.
A megtisztulás és újjászületés
ünnepéhez méltóan a fesztivál
programjai a tűz, a fény, a szerelem köré rendeződnek.

A horvát népi hiedelem szerint,
aki az év legrövidebb éjszakáján,
a mágikus Szent Iván éjen átugorja a tüzet, megvédi magát a
betegségektol, szerelmét felforrósítja, s a párokat Szent Iván
tüze egy életre összekapcsolja. A

csodás erővel bíró örömtüzet mi
is meggyújtjuk.

Az izgalmas tűzzsonglőr produkciók, éjszakába nyúló táncház és
a különleges, vízre festett fényfestés mellett napközben horvát
zenekarok és táncegyüttesek
műsorával, könnyűzenei koncertekkel várják a látogatókat a
Duna-korzón és a Lázár cár téren.
A faházakba kitelepült gasztronómiai kiállítók jóvoltából pedig
megkóstolhatjuk a hamisítatlan
horvát ízeket, megízlelhetjük a
híres dalmát borokat, sonkát és
az autentikus horvát pálinkát.

Információ:
www.szentendreprogram.hu
FB: Szentendrei Ivan Dan

Társszervező: Horvát
önkormányzat – Szentendre
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A díszvendég:
Szakács Imre
KULTÚRA
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Szakács Imre festőművész volt az Albert Rigolot orientalista festőművész előtt tisztelgő
emlékkiállítás díszvendége a franciaországi
Cernay-la-Ville-ben. A Versailles közelében
fekvő, rangos művésztelepi múlttal rendelkező településen az Association peintres en
Vallée de Chevreuse rendezésében nyolc
meghívott művész mellett állította ki hét
alkotását a szentendrei festőművész.

Csoportkép balról jobbra: Cernay-la-Ville polgármestere, René Memain, a Művészeti Egyesület elnöke,
Dimitri Dutat, Szakács Imre és Barbizon volt polgármestere, Pierre Bedouelle

Cernay-la-Ville előkelő helyet foglal el Barbizon, Pont Aven, Cagnes-sur-Mér és Le Pouldu
nagyhírű művésztelepek sorában. Az április
28-án nyílt kiállításnak a lenyűgözően festői
környezetben lévő, XII. században épült ciszterci Abbaye des Vaux de Cernay adott otthont.
Az Association Peintres en Vallée de Chevreuse szervezésében létrejött Hommage à Albert Rigolot kiállítás a híres tájképfestő
kilencvenhét művét mutatta be, mellette nyolc
franciaországi kortárs festő és szobrászművész alkotásait és a magyarországi díszvendég, Szakács Imre festőművész festményeit.
Az ünnepélyes megnyitó Albert Rigolot leszármazottai, kortárs művészek, helyi nobilitások,
híres mecénások, gyűjtők és érdeklődő látogatók jelenléte mellett zajlott. A város polgármestere, René Memain, valamint Pierre
Bedouelle, volt barbizoni polgármester mondott köszöntőt. A kiállítást Dimitri Dutat, a
chevreuse-i egyesület elnöke nyitotta meg,
melyet követően Szakács Imre megköszönte
a Szentendrének és személyének szóló megtisztelő meghívást.
Szakács Imrét az Európai Művésztelepek Szövetségén, az EuroArt-on keresztül keresték meg,
hogy vegyen részt a nagyszabású kiállításon.
– Nagyon megérintett az a fogadtatás, szeretet, amivel Franciaországban találkoztam.
Kezdetben úgy gondoltam, csak egyike va-

gyok a kiállítás résztvevőinek, meglepett, és
nagyon megtisztelőnek érzem, hogy én lehettem a díszvendég. Az egyeztetések során
mind több művemet kérték el a kiállításra,
végül hét festményemet állították ki a gyönyörű bencés apátságban. Ezen a vidéken
egyik kastély éri a másikat, a táj lenyűgöző.
Amikor megláttam egy libanoni cédrust, elállt
a lélegzetem. Ahogyan a Szentendrei Régi Művésztelep fáit megfestettem, életfa-sorozatom
következő témája lesz ez a fantasztikus fa.
A nagy hozzáértéssel megrendezett kiállítást
igényes színes katalógus kísérte, mely Dimitri
Dutat-nak, valamint munkatársainak munkáját
dicséri. A katalógushoz Szakács Imre Szentendréről is elküldött egy fényképet, hogy szeretett városát Cernay-la Ville-ben is megismerhessék. A nagy sikert hozó megnyitó óta
a látogatók száma már az ezret is meghaladta. A párizsi magyar nagykövetség is je-

Szelﬁzz a labdát
tartó ﬁúval!

A legfranciásabb magyar festőnek tartott Czóbel Béla 1916-ban, Bergenben festette lánya
egyik pajtásáról a Labdát tartó ﬁú képét.
A szentendrei Czóbel Múzeumban őrzött tengerészsapkás kisﬁúportréról a múzeum megrendelésére készült egy szelﬁ-szobor, akivel a
Szentendrén járó turisták szuvenír-képet készíthetnek magukról. Kovách Gergő szobrászművész élethű plasztikája a Fő téren fogja
várni a szelﬁzőket.
Június 13-án, kedden délután 3 órára a Ferenczy Múzeumi Centrum ide hívja labdájukkal
együtt a kicsiket és nagyokat, hogy egy vidám
ﬂash mob keretében köszöntsék a „város új lakóját”.
A Labdát tartó ﬁúval elsőként Kósz zoltán
vizilabdázó olimpikon készít közös portrét június 15-én délelőtt 11 órakor. A Czóbel Múzeum pedig várja azokat, akik kiváncsiak az
eredeti alkotásra.
R. zS.

lezte szándékát a kiállítás megtekintésére, hiszen a tárlat egy újabb fejezet a magyar–francia kulturális kapcsolatok területén, mely igen
biztató a jövőt illetően.
A kiállításmegnyitóra Szakács Imre magával
vitte legújabb könyvét, a 7×7 címmel napvilágot látott, igényes katalógust, melyben 7 rangos művésztelep, a szentendrei, a nagybányai,
a barbizoni, az ahrenshoopi, a murnaui, a balestrand-i mutatkozik be Európából. Szakács
Imre az indiai Goa városának művésztelepét
is a kötetbe válogatta, ahol szintén hosszabb
időt töltött. A négynyelvű, igényes kiállítású
könyv tördelőszerkesztője a művész ﬁa, Márk,
egyes cikkek írója lánya, Annamária, és fordítója felesége, Dagmar.
A 7×7 című katalógus könyvbemutatóját
május 31-én tartották a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem könyvtárában.

Sz. N.

A River-pool Velencében
2017 | június 12.
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2016 nyarán Szentendre talán legnépszerűbb látványossága a dunán, az egykori kikötő környékén úszkáló, nagy biliárdgolyókhoz hasonlító
színes műanyag hajózási bóják együttese, a River-pool volt. néhány napja Velencében, a kortárs képzőművészet legjelentősebb rendezvénye,
a Biennálé idején arat nagy sikert e játékos installáció. Vincze ottó képzőművésszel, a projekt munkácsy-díjas alkotójával beszélünk a Riverpool Venice 2017-ről.
nük. Anyagukban színezettek, csak a fehér felület van festve.

A tavalyi sikeres fogadtatás könnyen arra
csábíthat, hogy más közegben, más közönségnek ugyanazt mutasd. mitől más ez a
mostani installáció?
Az eredeti név megtartása mellett döntöttem,
de megismételni ugyanazt, ugyanúgy nem
akartam. A velencei River-pool más – az
adottságok, minden, ami körülveszi. Más itt a
lépték, a vízmozgás, a hátteret adó városkép.
A Giudecca-sziget partjánál, ahol most a bóják
láthatók, óriási hajóforgalom van, mondhatni
ez egy vízi autósztráda – nagy tengerjáró,
luxus yacht, vaporetto egyaránt közlekedik itt.
A forgalom okozta nagy hullámok miatt a
bóják intenzíven mozognak – folyamatosan
egymásnak kocognak, lökdösődnek, le-föl járnak. Egy ekkora vízfelületen, amelynek szinte
nem látod a szélét, optikailag tömöríteni kellett a látványt. Így messzebbről is – például a
Szent Márk térről is – látszanak. Más a part is,
közelebb lehet őket hozni. Az emberek megállnak, leülnek melléjük, sokan próbálják a
szélsőket elérni. Van, aki a parton hasalva
fényképezi a bójákat.

mennyiben tér el a duna mint közeg a tengertől?
Másként viselkedik a víz, nem sodrás, hanem
erőteljes hullámzás jellemzi – a nagy tengerjárók keltette hullámok hatására a méretes
gömbök igen dinamikus játékba kezdenek. A
játékasztaltól eltérően itt nincs szilárd alap –
a szüntelenül áramló víz miatt az egyébként
rögzített golyók helyzete mindig más.

Hogyan sikerült rögzíteni a Giudeccán a golyókat?
Amíg Szentendrén 70 kilogrammos betonlapokkal rögzítettük a bójákat, addig a laguna
adottságai – az algás meder és a vízmozgás
– miatt Velencében 2300 kilós betontömböket, úgynevezett bójatalpakat használtunk. A
horgonyt sem a hazai, sem az olasz szakemberek nem javasolták.
milyen anyagból készültek a biliárdgolyók?
A bóják eredetileg tengerre valók. PVC vinylből készültek, bírják a sós vizet, a napsütést,
tartják a színüket, és a nyomás is állandó ben-

Hány bójából áll a velencei ﬂotta?
A szentendreitől némileg eltérően itt tizenhét
bóját raktunk vízre, tehát kettővel kevesebb
van a készletben. A különféle színű bóják külsejüket tekintve pontos másolatai a pool-biliárdban használatos golyók színeinek és
számozásának.
A mostani installációmban a golyókészlet két
fehér golyóval és az oldalukon viselt jelvényekkel egészült ki.
Velencében az oroszlán ábrázolásban, Szentendrén pedig a horgonyos, kettős keresztben
találjuk meg azt az évszázadokat átfogó, emblematikus szimbólumot, mely a két kalmárváros sok szállal összekapcsolódó történelmében több síkon párhuzamot mutat. E jelképek utalást tesznek a vízi úton folytatott kereskedelemre és az abból felvirágzó, sokszínű,
nagyrészt görögkeleti orientációjú kulturális
örökségre, rámutatnak a múlt közös kultúrtörténeti nevezőire, a jelen számára pedig a befogadókészséget állítják emlékeztetőül.
Mindez azonban első látásra rejtett üzenet,
mögöttes layer, mely a részletek iránt fogékony látogató számára kiderül az olasz és
angol nyelven írott megállítótábla, vagy a riverpool.com microsite szövegéből.
nemcsak kereskedelmi, hanem más kapcsolatokról is tudomásunk van.
Igen, Velence és Szentendre kapcsolatának
talán egyik legszebb irodalmi emléke Jakov
Ignatovity (a szerb realista próza megteremtője, ahogy nevezik, a „szerbek Jókaija”). Az
örök vőlegény című regényében olvasható.
Velence hosszú ideig volt a délszláv szellemi
elit központja, hasonló jelentőséggel bírt, mint
a magyarok számára Bécs. Az első irodalmi
lapot Velencében nyomtatták, az ortodox egyház pedig számos teológiai művet szintén itt
adatott ki.
Azt azért meg szeretném jegyezni, hogy elképzelésem szerint a River-pool inkább üdítő

játéka a szemnek, semmint nehéz feladványokat tartalmazó szellemi tréning, de ha valaki
fókuszál a fehér bóják oldalán látható jelek
kapcsolatára, akkor messzire vezető szellemi
kalandokba lehet bocsátkozni.

Velencében kiállítani rangot jelent. Különösen ebben a kiemelt időszakban.
Megemlíteném, hogy Velencében ezzel együtt
összesen két vízi projekt van a Biennále idején. Pedig közismerten a vizek városa. A többi
projekt galériához, épülethez, köztéren pedig
szilárd alapokhoz kapcsolódik. Ráadásul
olyan nemzetközi rangú művészek állítanak ki
a közelben, mint Marina Abramovic, David LaChapelle és Damien Hirst.

Szentendre számára is büszkeség ez a jelenlét. Hogy jutott ki az installáció Velencébe?
Ez a munkám eredetileg kimondottan Szentendrére szabott volt és széles közönséget
kívánt elérni. Tavaly ilyenkor került ki a Riverpool a Dunára, s nagy sikere volt. Gulyás Gábornak, a Ferenczy Múzeumi Centrum
igazgatójának támadt az ötlete, hogy vigyük ki
Velencébe, s ehhez a városvezetéssel közösen támogatót is talált. A múzeum vállalta a
szervezést, a lebonyolítást és a szállítást.
Nem volt egyszerű, elsősorban a megvalósítás technikai nehézségei miatt. Végül hosszadalmas és bonyolult engedélyezési eljárás
után sikerült május 30-án felavatni a Riverpool-t Velencében, a Giudecca partjainál.

meddig láthatók a Giudeccán a Szentendréről
érkezett tengeri ütköző bóják?
Hivatalosan július 6-ig. Remélem, addig sokan
látják. Az installáció mellett angol és olasz
nyelvű információs szöveg tájékoztatja a látogatókat a projektről, annak mögöttes tartalmáról, a jelek olvasatáról. A játékos, színes
látvány már az első percektől sok látogatót
vonz. Idegenforgalmi attrakcióvá, népszerű
szelﬁ-helyszínné vált Szentendre után Velencében is.
RAPPAI zSUzSA
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programok
KIállÍTáS

FERENCzy MÚzEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
SzENTENDREI KéPTÁR
Fő tér 2-5.
TüCSÖKTánC A lÉT HATáRán
Korniss Dezső kiállítása
Megtekinthető június 25-ig
HELyTöRTéNETI KIÁLLÍTóHELy
Fő tér 2-5.
múlT A mÉlyBEn
Szentendre története
Állandó kiállítás
MŰVéSzETMALOM
Bogdányi u. 32.
lEVITáCIó
feLugossy László, Bukta Imre és Szirtes
János közös nagy kiállítása
Megtekinthető augusztus 6-ig
MANK GALéRIA
Bogdányi u. 51.

úJABB KÉpEK ÉS RAJZoK
Balogh László Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása
Megtekinthető június 28-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00
ERDéSz GALéRIA éS DESIGN
Bercsényi u. 4.
AnyAGTáRSÍTóK
Megtekinthető június 18-ig, hétfő kivételével minden nap 10.00–18.00
INNOART MŰHELy GALéRIA
Szentendre, Fő tér 20.
AZ ERdő
Kopacz Mária festőművész kiállítása
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
11.00–17.00 között
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SKANzEN GALéRIA
Sztaravodai út
SKAnZEn 50
Jubileumi kiállítás
Megtekinthető október 31-ig

APÁTI GALéRIA
Kertész u. 10.
ApáTI ABKARoVICS BÉlA fESTőmŰVÉSZ EmlÉKKIállÍTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
ABA-NOVÁK GALéRIA
Leányfalu. Faluház
Móricz zs. út 124.
június 23. péntek 18.00
TEREK ÉS HúRoK
Gulyás Andrea kiállítása
Megnyitja: Gyürk Dorottya
Közreműködik: Juhász Károly

ZEnE

MŰVéSz éTTEREM
Dumtsa u. 7.
mŰVÉSZKEdÉS
30fok árnyékban zenekar koncertje
A belépés ingyenes

DUNAPARTI MŰVELŐDéSI HÁz,
BARLANG
Dunakorzó 11/A.
július 1. szombat 20.00
BoRBÉly mIHály TRIó fEAT.
Dés András & Szabó Dániel

GyEREKEKnEK

KUCSERA-KERESzT
Dunakorzó
június 25. vasárnap 11.00–13.00
I. nAGy SZEnTEndREI
SZámHáBoRú
Hadijáték Kucsera Ferenc tiszteletére
10 év felettieknek
Jelentkezési határidő: június 23.
Gyülekező: 10.45, Kucsera-kereszt

VIllámCSődülET

FŐ TéR
június 13. kedd 15.00
lABdáS flASHmoB
kicsiknek és nagyoknak
a Labdát tartó ﬁú című Czóbel-festmény
alapján
Hozz magaddal labdát! Az esemény
végén minden résztvevő vendég egy
fagyira!

Cinóber
alkony

Június 1-től újra látogatható az Ámos Imre
– Anna Margit Emlékmúzeum, ahol Cinóber alkony címmel
Ámos Imre válogatott
műveit
tekinthetik
meg az érdeklődők.
A kiállítás 2017. augusztus 20-ig tekinthető meg, keddtől
vasárnapig 10 és 18
óra között.

moZI

P'ART MOzI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas:
800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél
hosszabb ﬁlmeknél egységesen: 1000
Ft!)

június 12. hétfő
16.40 EMLéKKéPEK (98’)(12) – Andrzej
Wajda ﬁlmje, f: Boguslaw Linda
18:00 Az óRA (101’)(16)
20:00 EGy NéMET SORS (107’)(12) Film
Brunhilde Pomselről…
június 13. kedd
16.00 GEMENC - Az ÁRTEREK VILÁGA
(60’)(6) – Olma Frigyes ﬁlmje
17.00 MI Ez A CIRKUSz? (86’)(12) A Recirquel Cirkusz élete, lélegzetelállító
produkciók..
18:30 Az ÜGyFéL (125’)(12) LéLEKMOzI SOROzAT (DunaP’Art Filmklub)
20:40 ÁLOM HAVA (112’)(12) Bicskei
zoltán ﬁlmje Attila királyról
június 14. szerda
15.55 GEMENC - Az ÁRTEREK VILÁGA
(60’)(6) – Olma Frigyes ﬁlmje
17.00 A KERTéSz TITKA (95’)(16)
18:45 EGy NéMET SORS (107’)(12) Film
Brunhilde Pomselről…
20:35 A SóHER (89’)(12) – francia vígjáték, főszereplő: Dany Boon
június 15. csütörtök
16.00 VERdÁK 3. (109’)(6E)
18:00 VOLT EGySzER EGy VENICE
(94’)(16) f: Bruce Willis és a kutyája
19:45 A MÚMIA (107’)(16) f: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe
június 16. péntek
15.30 GEMENC - Az ÁRTEREK VILÁGA
(60’)(6) – Olma Frigyes ﬁlmje
16:35 VERdÁK 3. (109’)(6E)
18:30 JUPITER HOLdJA (123’)(16E) –
Mundruczó Kornél ﬁlmje
20:40 A MÚMIA (107’)(16)
június 17. szombat
16:00 VERdÁK 3. (109’)(6E)
18:00 KINCSEM (121’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmje
20:10 A MÚMIA (107’)(16) f: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe
június 18. vasárnap
14:30 VERdÁK 3. (109’)(6E)
16:20 VOLT EGySzER EGy VENICE
(94’)(16) f: Bruce Willis és a kutyája
18.05 A MÚMIA (107’)(16) f: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe
20.05 HATÁRIdőS ESKÜVő (110’)(12E)
– izraeli romantikus vígjáték
június 19. hétfő
16.10 ARTHUR KIRÁLy - A KARd LEGENdÁJA (126’)(16) Guy Ritchie ﬁlmje

18:30 HATÁRIdőS ESKÜVő (110’)(12E) –
izraeli romantikus vígjáték
20:30 VOLT EGySzER EGy VENICE
(94’)(16) f: Bruce Willis és a kutyája
június 20. kedd
17.05 HATÁRIdőS ESKÜVő (110’)(12E) –
izraeli romantikus vígjáték
19.00 OUT (83’)(12) Kristóf György
ﬁlmje
20:30 ROMAzURI (92’)(16) – francia
vígjáték
június 21. szerda
16.15 HATÁRIdőS ESKÜVő (110’)(12E) –
izraeli romantikus vígjáték
18:10 EGy NéMET SORS (107’)(12) Film
Brunhilde Pomselről…
20:00 Az óRA (101’)(16)
június 22. csütörtök
16.00 GEMENC - Az ÁRTEREK VILÁGA
(60’)(6) - Olma Frigyes ﬁlmje
17.05 VUK (74’)(6) – Dargay Attila ﬁlmje
18:30 CSAJOK HAJNALIG (98’)(16) f :
Scarlett Johansson, Demi Moore, zoe
Kravitz….
18.35 KITÜNőK – Török Katalin beszélgetéssorozata
20:15 éLESíTVE (98’)(16) f: Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich,
Michael Doulglas
június 23. péntek
17:00 OUT (83’)(12) Kristóf György
ﬁlmje
18:30 JUPITER HOLdJA (123’)(16E) –
Mundruczó Kornél ﬁlmje
20:40 éLESíTVE (98’)(16) f: Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich,
Michael Doulglas
június 24. szombat
14.30 VERdÁK 3. (109’)(6E)
16.25 A MÚMIA (107’)(16) f: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe
18:20 éLESíTVE (98’)(16) f: Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich,
Michael Doulglas
20:05 CSAJOK HAJNALIG (98’)(16)
június 25. vasárnap
14.40 VERdÁK 3. (109’)(6E)
16:40 CSAJOK HAJNALIG (98’)(16)
f:Scarlett Johansson,Demi Moore, zoe
Kravitz….
18:30 KINCSEM (121’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmjei
20:35 JUPITER HOLdJA (123’) (16E)
Mundruczó Kornél ﬁlmje
június 26. hétfő
18:00 A LOVASíJÁSz (115’)(6) Kaszás
Géza ﬁlmje – Kassai Lajosról
20:00 JUPITER HOLdJA (123’) (16E)
Mundruczó Kornél ﬁlmje
június 27. kedd
15.40 VUK (74’)(6) –Dargay Attila ﬁlmje
17.00 OUT (83’)(12) Kristóf György
ﬁlmje
18:30 A KLÁN ( 110’ )(16) LéLEKMOzI
SOROzAT (DunaP’Art Filmklub)
20:25 A MÚMIA (107’)(16)
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Barcsay mester és tanítványai címmel szitanyomat vándorkiállítás
nyílt 2017. május 12-én az esztergomi dzsámi múzeumban. A tárlat
Barcsay Jenő, Balogh lászló, deim pál és Konok Tamás képzőművészek munkáit mutatja be. A kiállítás záróeseménye június 15-én, 18
órakor lesz kötetlen beszélgetéssel.

A vándorkiállítás a Kárpát-medence magyarlakta településein 2010 óta
30 helyszínen mutatta be a szentendrei alkotók szitanyomatait. A felvidéki, erdélyi, délvidéki és magyarországi településeken nagy sikerrel
mutatkoztak be városunk nagy formátumú művészei. A Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány vándorkiállítása az idén októberben Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban kap új színhelyet, s a szervezők, Kónya Márta és Kónya Ferenc Barcsay jogörökösök, az alapítvány
alapítói tervei szerint jövőre Pozsony és Kézdivásárhely lesz a kiállítás
házigazdája. A kiállítás szervezői szeretnék Szentendrén is bemutatni
a vándorkiállítás anyagát, hiszen ide kötődnek a bemutatott művészek,
s az elmúlt hét évben még nem volt látható városunkban a gyűjtemény.
A kiállítások határon túli helyszínein rendszeresen Barcsay-könyvcsomag adományban részesítik a magyar tanintézményeket és könyvtárakat. Eddig negyvenhárom intézménynek juttattak könyvcsomagokat.
2018-ban Barcsay Jenő halálának 30., a Barcsay Múzeum megnyitásának 40. évfordulója lesz, így az alapítvány megemlékező programokat tervez: nagyszabású kiállítás és konferencia szerveződik a
Ferenczy Múzeumi Centrummal együttműködve. Előre láthatólag 2019re várható a programok megvalósulása.
Jövőre is folytatódik a Barcsay Erzsébet, a Mester húga közmeghagyása révén megkezdett, majd 2006-tól az alapítvány által átvett tehetséggondozó tevékenység: Barcsay-díjjal a Mester szellemiségéhez
méltó, pályakezdő művészeket jutalmaznak. 1989-2016 között összesen 70 ﬁatal festő vehette át Barcsay-díjat, a vele járó plakettet, oklevelet és pénzjutalmat.

A Kónya-házaspár szívügyének tekinti annak a két nagyméretű Barcsay-mozaiknak a megmentését is, melyek az Újpesti Uszodában találhatóak. Az 1976-ban átadott mozaikképeket új helyre kell telepíteni,
mert a mára korszerűtlenné vált uszoda bezárt, az épületet hamarosan
lebontják. Az örökösök három éven keresztül keresték a megmentésre
méltó alkotások új helyét. Szóba került a Hősök tere művészetparkja
és más kulturális helyszínek, de a mozaikok áthelyezésének magas
költsége miatt eddig nem vállalták a művek befogadását. A Csillaghegyi Strandfürdőt a közeljövőben átépítik, bővítik, és a megnyíló új létesítményen belül helyet kapnak a Barcsay-mozaikok is. A nagy
belterekkel rendelkező fürdőben a két mozaik a nagymedence oldalfalán kap új helyet, a jogutódok beleegyezésével. Előreláthatólag 2018
tavaszán már ismét látható lesz Barcsay mester két alkotása a Szentendréhez közeli, új helyszínen!
Sz. N.
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nemzetközi Jóganap június 24-én, Szentendrén
2017 | június 12.

Az Indiai nagykövetséggel közösen Szentendre Város Önkormányzata
idén is megszervezi a nemzetközi Jóganapot Szentendrén.

Az ENSz június 21-ét 2014-ben Nemzetközi Jóganappá nyilvánította,
melyet mára 190 országban rendeznek meg, köztük Magyarországon
is. Az Indiai Nagykövetség felkérésére Szentendre idén is helyet ad a
különleges programnak június 24-én szombaton délután 13.00 órától.
Idén gyönyörű, természeti környezetben, a szabad ég alatt, a Czóbel
Parkban rendezik a különleges eseményt.

A megnyitón őexc. Rahul Chabbra, India nagykövete és Verseghi-Nagy
Miklós, Szentendre polgármestere köszöntik a résztvevőket, majd egy
Gangesz-Duna Fényfelajánlás (Arati) szertartás következik.
A közös jógázás szellemében minden résztvevő együtt kezdi a programot közös napüdvözlet (Surya Namaskar) gyakorlattal a Vedic
Foundation Hungary, Swami Advayananda vezetésével, majd minden
résztvevő jógaiskola, illetve jógaoktató a saját tanítványaival tart jógafoglalkozást. Az idei program különlegessége és ereje abban rejlik,
hogy valóban egyszerre, egy időben jógázik majd mindenki. A foglalkozások a Czóbel Parkban, a Japánkertben, illetve a Kerényi Parkban
lesznek; a látogatók szabadon csatlakozhatnak bármelyik jógi órájához. A csoportok mellett táblák, zászlók jelzik majd, milyen jógagyakorlatokat végeznek. A gyakorlatsorozatok után közös éneklésselzenével (Kirtan) zárul a nemzetközi jóganap, melyet Bhagirathi Chaitanya vezet.
A jógázás után kulturális programok következnek a színpadon, illetve
az Ofﬂine Centerben (volt Rodin Kávézó), ahol Rohonyi Gábor ﬁlmrendező Indiáról szóló dokumentumﬁlmjét lehet megtekinteni.

13.00 – 13.30 ünnepélyes megnyitó, fényfelajánlás
13.30 – 15.00 Jógagyakorlatok a szabad ég alatt az oktatókkal
15.00 – 16.00 Közös Kirtan
16.00 – 17.00 Kulturális programok

VÁROS
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Egészséghét az óvoda Központban Kul-TúRA Irodalmi barangoló
A Szentendre Városi Arany János nyomában

óvodák óvodaközpontjában május 8-12-ig
igen tartalmas eseményeknek voltak részesei a kicsik és nagyok!
Az egészség megóvásának már óvodáskorban is hangsúlyossá
kell válnia, megalapozva ezzel is a gyerekek további életvitelét.
Egészséghetünket
külső
programként
megalapozta a városi
Kinizsi Futás, melyen
óvodásaink és szüleik
is nagy számban vettek
részt.
A hét első felében különböző gyümölcsökből
készítettünk
salátákat, gyümölcsnyársat, amit azok a
gyerekek is megkóstoltak, akik nem szeretik az adott gyümölcsöket. Az Altiszti Akadémián
tett látogatásunk során a katonazenekar ütemeire léphettünk, és szinte
,,teljes kiképzést” kaphattunk a harcászati gépek rengetegének megismerésével.
A hét közepén reggeli tornával vártuk a gyerekeket és szüleiket.
Driszku István szülő, személyi edző játékos bemelegítése után a gyerekeknek igazi próbatételek következtek a Duna-parti tisztáson. A sorváltók, a futóversenyek, a karika- és labdajátékok után a domboldalt is
birtokba vettük, mint kiderült, a gyerekek legnagyobb örömére! A dombról való legurulás volt mindenki kedvence, amit kedvükre gyakorolhattak is! A délutánt tornász anyukánk, Driszkuné Szilágyi éva játékos
mozgásfejlesztő tornája zárta. A továbbiakban a gyerekek még kirándultak a Madarász ovi keretében, valamint különböző fűszernövényekből készíthettek teákat. Védőnéni mesélt a fogápolás helyes
technikájáról, amit gyakorolhattak is a gyerekek, majd fejtörő játékként
ragaszthattak egészségre jótékony és ártalmas hatású képeket.
Az egészséges életmódra nevelésért sokat tettünk ezen a héten, a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztésével ismereteiket is bővítettük,
mindezt életkoruknak megfelelő játékok alkalmazásával.

Az Arany János vetélkedő győztes csapatai és a költő kedvenc süteményét: a marcza-fánkot sütő cukrász tanulók, a VSzC Petzelt József
Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának diákjai Nagykőrösön
jártak, az Arany-út második állomásán: május 11-én Páliné Szappanos
zsuzsanna, május 18-án Tímár Emőke vezetésével.
1851-ben kapta Arany János a felkérést, hogy legyen a gimnázium irodalomtanára. Nagykőrösön kedves fogadóbizottság üdvözölte a családot: a leendő kollégák, akik örömmel értesültek a nagy tudású, jó
tanár hírében álló munkatárs érkezéséről. Kilenc évig tanított Arany
Nagykőrösön.
Az Arany János kiállítás 15 enteriőrön keresztül mutatja be a nagykőrösi éveinek levelezését, naplóbejegyzéseit, kortársai visszaemlékezéseit. Nagykőrösről küldte el kedves ételének, a marcza-fánknak
receptjét Szilágyi István barátjának. Az utolsó teremben, a kor és a századvég hangulatát idéző tanteremben pedig, egy rövidﬁlmet nézhettünk meg Arany Jánosról.
A kiállítás hozzájárul az alkotó folyamat megismeréséhez: a hétköznapi gondokkal küzdő ember, az irodalmi kutatásokat végző tudós és
az érzékeny művész milyen költeményeket hozott létre a nagykőrösi
kilenc év alatt. Igazán diákbarát kiállítást láthattunk.
Az Arany János Emlékév keretében meghirdetett Arany-út játékfüzetünkbe megkaptuk Nagyszalonta után, Nagykőrösön a második pecsétünket. Nagyon szép napot töltöttünk itt.
PÁLINé SzAPPANOS zSUzSANNA
MAGyARTANÁR, KULTURÁLIS ANTROPOLóGUS

Női- és gyermekruházat
Nagykerből visszamaradt áru kedvezményes áron

szeretettel várunk mindenkit!

szentendre, római tábor köz 6.

nevelés másképp – színházi eszközökkel! Vol. 2.
2017 | június 12.
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A Szentendrei Kulturális Központ idén második alkalommal szervezte meg színházi nevelési programját.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Peter c. előadása a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában

A Nyitott Kör Egyesület Stréber c. előadása a Szent
András Katolikus Általános Iskolában

adott színházi részekből áll, ahol a nézők befogadókként szerepelnek, másrészt ezen helyzetek megnyitásán alapuló foglalkozásból,
melyek aktív, véleményformáló szerepet kínálnak a résztvevőknek.
A programok korspeciﬁkus, mikro és makro
társadalmi problémákat járnak körül, melyekben veszélyeztetett a célközönség. Az előadások preventív céllal jönnek létre, hiszen a
kamaszok közvetlenül vagy közvetetten érintettek a feldolgozott témákban. Az idén kiválasztott előadások az alábbi problémaköröket
boncolgatják: az addikciók (kábítószer, alkohol,
közösségi oldalak használata), a családi konfliktusok, a pályaválasztási nehézségek, a kirekesztettség problémája, az y és z generáció
bizonytalan jövőképének dilemmája, a Pán
Péter-szindróma. A témák komolyságából fakadó drámai pillanatokat az előadók gyakran
oldják fel a humor eszközével, segítve ezzel a
közvetlenség, a jó hangulat fenntartását, a
résztvevők személyes tapasztalataiból adódó
esetleges szorongás kialakulásának feloldását.
A komplex programok előnye a klasszikus
prevenciós előadásokkal szemben, hogy a
résztvevők (akik között nem ritka, hogy még
sohasem jártak színházban) színházi élményt
élhetnek át testközelből, részt vehetnek az
előadás alakulásában vagy az előadás utáni
feldolgozó beszélgetésben. összességében
ezek a programok pozitív hatással vannak a
művészeti nevelésre, a diszkriminatív attitűdök csökkentésére, a személyiség fejlesztésére, a társadalmi problémákra való érzékenység kialakítására.
A Szentendrei Kulturális Központ által szervezett színházi nevelési program ingyenes megvalósulását az NKA támogatása tette lehetővé.
A résztvevők gondolatai…

A Nyitott Kör Egyesület Gubancok c. előadása a Templomdombi Általános Iskolában

A Kulturális Központ meghívására ebben a
tanévben öt színházi társulat látogatott el
színházi nevelési programjával a szentendrei
általános és középiskolákba. A Nyitott Kör
Egyesület Stréber című előadását a Szent
András Katolikus Általános Iskola diákjai, a
Gubancok című előadását a Templomdombi
Általános Iskola diákjai, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Peter című produkcióját,
a Nézőművészeti Kft. és a Manna Kulturális
Egyesület Soha senkinek című előadását a
Váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának tanulói nézhették meg. A Füge Produkció
Függésben című programján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai, a
Szkéné Színház Kő, papír, olló című előadásán
a Móricz zsigmond Gimnázium tanulói vettek
részt. A 2016/2017-es tanévben, az NKA támogatásával összesen 8 alkalommal, közel
350 diáknak tudtunk ingyenes, komplex színházi nevelési programot kínálni.
A színházi nevelési előadás olyan komplex
program, mely egyrészt az alkotók által elő-

Horváth Zoltán tanár – Templomdombi Általános
Iskola
„A Templomdombi Általános Iskola 8. osztályosainak ismét részük lehetett egy rendkívüli délelőttben, egy rendkívüli tanórán. A Szentendrei
Kulturális Központnak hála már tavaly volt részük
hasonlóban. Idén, október elején a Nyitott Kör
Egyesület volt vendég az iskolában, az iskola bensőséges tetőtéri termében. Gubancok című előadásukban egy négyfős családdal ismerkedtek a
gyerekek. Nyomon követhették, hogy a hétköznapi
gondjaik hogyan fordulhatnak tragédiává. A kb.
háromórás foglalkozáson a gyerekek is részesei
lehettek a cselekménynek, a történet végét például együtt alakíthatták ki, ők instruálhatták a színészeket.
A foglalkozást többször szakította meg közös beszélgetés. Ezek eleinte nehezebben indultak, később azonban az osztály szinte valamennyi tagja
bekapcsolódott a diskurzusba – leginkább akkor,
amikor a színész szereplőkkel lehetett beszélgetni. Ez volt a foglalkozás egyik legizgalmasabb
része, ekkor kisebb csoportban (7-8 fő) beszélgettek a diákok a családtagokkal. Faggathatták, kérdezhették őket; szembesültek személyiségük
kellemes és kellemetlen oldalával; tanácsot adhattak, hogyan oldják meg a konﬂiktusaikat. Felnőttként igen nehéz volt megállni, hogy ne
járuljunk mi is hozzá egy-két gondolattal ezekhez
a beszélgetésekhez.

Köszönet a remek lehetőségért, mellyel újra egy
beavató színházi élménnyel lettek a gyerekek gazdagabbak.

A Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai:
„Az előadásban sok volt a humor, lazák és nagyon
jók voltak a színészek, érdekes volt a téma, hagytak választási lehetőséget, bemutatták az összes
lehetőséget, ami egy ﬁatal életében szóba jöhet.”

A Váci Szakképzési Centrum Petzelt József
Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói:
„Nagyon jó volt, sokat nevettünk, máskor is legyen
ilyen még!”
„Jó volt, csak nem volt elég gyors, lassú volt a történet menete, de nagyon jól játszották el.”
„Szerintem határozottan jó volt, tartalmas és szórakoztató. Ha ezalatt a néhány óra alatt még egy
szünetet tartanának, még élvezhetőbb lenne a
program. A történet 10/10 volt.”
„Nagyon jó volt, sokkal jobb, mint tanulni XD:”
„Szerintem nem volt olyan jó, lehetett volna izgalmasabb is.”
„Bele tudtam élni magam az előadásba és érdekes volt.”
„Azért tetszett, mert nagyon közvetlenek voltak és
mindenkit bevontak a darabba.”
LINDENBERGER DóRI

Rotart ösztöndíj
ﬁataloknak

A kétmillió forint összdíjazású ROTART művészeti ösztöndíj a
2016-17-as tanévben a
képzőművészet, színés bábművészet, zeneművészet, táncművészet világában tehetséges szentendrei
ﬁatalokat támogatja. A pályázat célja 1220 év közötti különböző művészeti ágazatokban tehetséges diákok, ﬁatalok további
fejlődésének elősegítése, tehetségének
kibontakoztatása, tanulmányi eredménytől függetlenül. Idén a díjazásra fordított
összeg 2 000 000 forint, nyertes pályázatonként 100–300 ezer forint kerül elosztásra.
Az ösztöndíj a Jegy.hu segítségével jön
létre: minden jegy vásárlásakor a ﬁzetendő összeg 150 Ft-tal történő kiegészítésével az ösztöndíjhoz lehet hozzájárulni.
Az így összegyűlt adományok képezik az
ösztöndíj pénzügyi forrását.
Az alapító Szentendrei Rotary Club törekvése, hogy a következő esztendőkben országossá tegye a kezdeményezést, még
több tehetséges ﬁatalnak biztosítva lehetőséget a bemutatkozásra.
Fontos tudni, hogy a Rotaryban minden
összegyűjtött forint teljes mértékben a támogatási célra fordítódik, mivel nincsenek
alkalmazottak, nincsenek irodák, nincsenek költségek, mert ezeket a tagok maguk
fedezik!
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A molinón: a Kinizsi HSE korfballcsapata
2017 | június 12.
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A Szentendreiek a csúcson sorozat legújabb plakátján a szentendrei korfballcsapat játékosait láthatjuk a 11-es út menti molinón. A csapat
edzőjével, Horváth Viktorral beszélgettünk a helyi csapat elmúlt húsz évéről.

magyarországon az elsők között volt Szentendre, ahol korfballcsapat alakult több mint
20 esztendeje. Hogyan sikerült ezt a különleges sportágat meghonosítani városunkban?
Gyerekkorom óta kosárlabdáztam, és egy budapesti streetball verseny alkalmával az egyik
barátom lecsalt a korfball-bemutatóra is. Itt
kezdődött, és immár 22 éve benne vagyok. Két
héttel később már edzőként, egy új csapattal
nekivágtunk Belgiumnak, hogy közelebbről
megismerhessük ezt a sportágat. A fővárosban négy-öt évig tartottam korfball edzéseket,
ezután költöztünk ki Szentendrére, ahol szinte
gerilla akciókkal kezdtem neki a toborzásnak.
Az utcán megállítottam a magas embereket,
és próbáltam rábeszélni őket erre a sportra.
Fogalmuk sem volt, milyen lehet, de szinte
azonnal találtam két-három rendkívül lelkes
játékost egy röplabdameccsen, akikkel elindultunk. Hamarosan Belgiumba, Hollandiába
utaztunk a mérkőzésekre, és egyre többen
csatlakoztak a csapathoz. óriási élmény volt
egy-egy Európa-bajnokságon részt venni, és
holland, német, cseh, szlovák, portugál, katalán, lengyel csapatokkal megküzdeni. A sportágat másokkal is megismertetve, illetve az
utazások során nagyon sok kapcsolat és barátság alakult ki.

A korfball a világ egyetlen koedukált csapatjátéka, s emellett rendkívül demokratikus
játék. Hányan és hogyan játsszák?
A korfballt 1903-ban találta ki egy svéd testnevelő tanár, és elsőként Hollandiában honosították meg. Régebbi hagyományokkal
rendelkezik, mint a kosárlabda, és igazából
ennek alapjain alakult ki a kosárlabdázás szabályrendszere. Különlegessége a játéknak,
hogy férﬁak-nők együtt játsszák. A pályán
egyszerre nyolcan vannak, négy ﬁú, négy lány,
mindenkinek személyes, azonos nemű védője
van. A korfballpálya téglalap alakú, két,
egyenlő nagyságú térféllel, rajtuk egy-egy kosárral. A labdát a 3,5 m magas kosárba kell
dobni a pontért, azaz a korfért. A korfball
olyan taktikai csapatjáték, ami rengeteg örömöt ad. Lényege az összhang, az együttműködés a csapat tagjai között.

Van még egy különlegessége a vegyes csapatokon kívül, hogy nincsenek korosztályi
megkötések. meddig lehet játszani a korfballt?
életfogytiglan, ameddig a kedv tart. Nagyon
sok tizenéves és még több játékosunk van a
harmincas korosztályból. A rangidős a nővérem és vagyok a negyvenegy évemmel. Hollandiában a játék nagyon jól működik
klubszinten. Általában van egy klubházuk,
ahol például kézilabdásokkal összefogva
egyik héten a kézisek, másik héten a korfosok
mérkőzései zajlanak. Reggel kilenc körül elkezdik a játékot a műfüves pályán a gyerekek,
a 12 éves korosztály, utánuk a 14 évesek,
aztán a 20 év alattiak, azután az NB I.-es korosztály és így tovább. Ez a játék összehozza
a korosztályokat is. Nagyon jó nevelő hatású,

hogy a ﬁúk a lányokkal játszanak, közösen kell
megoldaniuk, csapatmunkában a szituációkat.

Hány csapat van most Szentendrén?
Kezdetben sok ﬁatallal alakult meg az első
csapat, és két-három éven belül már kettő
volt. Jelenleg is két csapatunk van 25 fővel,
plusz az utánpótláscsapatok. Nagy Ferenc, a
Templomdombi iskola tanárának jóvoltából
folyamatos az utánpótlás. Két éve foglalkozik
a korfball-utánpótlás csapattal. Az „idősebb”
korosztállyal pedig Erdei Attila edző foglalkozik, aki már az első szentendrei csapatban játszott. Jelenleg két gyerek és két iﬁ csapatot
koordinál. A 14 éves korosztályú csapat idén
második lett az országos korosztályos magyar bajnokság döntőjében.
Szintén a kezdetektől menedzseli a szentendrei korfball sportot Tegzes Dániel, aki ma már
a Magyar Korfball Szövetség elnöke.
A régi csapatfelállásból jó páran már kiváltak,
ők most Dunakeszin építenek ki nagy korfballbázist, olyannyira, hogy a településen már a tömegsportban oktatják: az iskolai órarendbe is
beépült ez a ritka sportág. Szeretnénk Szentendrén is tovább népszerűsíteni a korfballt.

mi volt a csapat legnagyobb sikere az elmúlt
húsz év alatt?
Tizenegyszeres magyar bajnokok vagyunk,
bár idén, négy év után éppen kikaptunk. Az elmúlt években mindig az élbolyban voltunk. A
legnagyobb szentendrei eredmény a negyedik
hely volt a Bajnokok Európa Kupája döntőjében. Akkor a harmadik helyért játszottunk a
hollandiai bajnokságon a České Budějovice
ellen. A két négyes csoportból nagyon nehéz
volt bejutni az alapba, a nyolcasba. Megvertük
a német, a portugál csapatot, de a döntőig
nem jutottunk el, mert a belgákat és a hollandokat soha nem lehet felülmúlni, így a harmadik helyért küzdhettünk a csehek ellen, de itt
sajnos két góllal kikaptunk. Így is büszkék vagyunk, mert szentendrei és magyar szinten is

ez a legjobb eredmény, amit eddig elértünk.
Magyarországon NB I. és NB II.-es csapatok
vannak, mindkettőben 7-7 csapattal, illetve az
utánpótlás csapatok. A korfball szövetség
éves szinten kétmillió forintból gazdálkodik,
amiből a játékosok kiutaztatását és az egyéb
járulékos költségeket kell megoldaniuk. Tehát
nagyon sokat kell áldozni erre a sportra, én is
már egy jobb gépkocsi árát beletettem, de
nagy örömmel.

Szentendre büszke lehet arra, hogy ilyen sikeres csapata van. mit céloz meg a csapat az
elkövetkező időszakban?
Visszaszerezni a bajnoki címet és az utánpótlás csapatokat Fecó bácsival elindítani, és kéthárom éven belül beépíteni az új játékosokat
a nagy csapatba, hogy továbbvigyék azt a lendületet, amivel mi elkezdtük ezt a sportot
annak idején.
Sz. N.

Kinga ismét
magyarország
jó tanuló – jó sportolója!
Törköly Kinga, a
Dunakanyar Se
röplabdása 2015
után 2016 évben
is elnyerte az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett, a
„Magyarország
jó tanulója
– jó sportolója”
címet 3700
ponttal.
GRATULÁLUNK!
Nagyon büszkék
vagyunk rá!
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Ismét jól szerepelt
a V8-TT

május 27-én rendezték meg a Balatonman Kenese hoszszú- és középtávú triatlon versenyt. A tavalyi évhez hasonlóan Szentendrét és a V-8 uszodát V8 Triatlon Team
néven képviselte a helyi csapat.

A szentendreiek középtáv kötött váltóban álltak rajthoz,
ami 1900 m úszást, 90 km kerékpározást, 21 km futást
jelent.
Az indulókat ragyogó idő és meleg várta a versenyen.
Mint arról beszámoltak, mindegyiküknek akadt kisebb-nagyobb problémája, betegsége, de „a rajt után valahogy az
ember igyekszik ezeken felülkerekedni és kihozni magából a legjobbat, kicsit saját magáért, kicsit a versenytársakért és az otthon maradt szurkolókért”.
Az úszás különlegessége, hogy a résztvevőket komppal
vitték a rajtvonalhoz, és kifelé úszva, a partot érintve kellett a 1,5 kört teljesíteni.
Hargitai Gábor (úszás) összetettben a huszadik, váltócsapatoknál az első helyen adta át a jelzőchipet Hivessy zoltánnak (kerékpár), aki szokásos, erős tempójával növelte
a szentendreiek előnyét.
Kemény András (futás) hozta a kötelezőt, és végül 4 óra
53 perc idővel az abszolút tizedik, váltócsapatok között
az első helyen értek célba.
Gratulálunk!

Zólyomi kerékpárosok
Szentendrén

zvolen, azaz zólyom városából érkezett városunkba június 8-án egy kerékpáros küldöttség, akik hagyományosan Szentendréről indulnak a Via Magna elnevezésű 270
kilométeres kerékpártúrájukra Szlovákiába. Az út Szentendréről Tvrdosin-ig tart (Turdossin), zólyomon és Besztercebányán keresztül régi városokat, várakat útba ejtve.
A csapat a Fő térről indult, ahol Solymosi Heléna kommunikációs vezető és Jaroslav Stehli, zólyom alpolgármestere az egyesület kardját fogva együtt indították a túrára
a biciklistákat.
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ultra futóverseny csak ultráknak!

Június első hétvégéjén, pünkösdkor rendezték meg a Salomon ultra-Trail® Hungary futóversenyt több kategóriában. Az idén harmadszor meghirdetett népszerű,
nemzetközi verseny két hosszabb távja Szentendréről indult és ide is érkezett.
• A Salomon Ultra-Trail® Hungary
távja 112 kilométer hosszan vezetett a Pilis és Visegrádi hegységen
keresztül, a táv teljesítésére 20 óra
állt a versenyzők rendelkezésére.
• A Salomon Szentendre Trail 54 kilométeres távját a patakokat követve jelölték ki Visegrádig, majd
vissza Szentendrére, melyet a futóknak 9 óra alatt kellett teljesíteniük.
• A Salomon Kids-Trail™ távját a
Duna-parton jelölték ki a rendezők.

A verseny szervezői szerint e rendkívül hosszú és
nehéz hegyi verseny teljesítéséhez nagyon jó edzettségre, megoldó képességre, és a személyiség teljes
és valós jelenlétére van szükség. Nem egymás ellen
indulnak a proﬁ és amatőr futók, hanem egymás kölcsönös tisztelete átjárja az egész rendezvény hangulatát.
A Salomon Szentendre Trail versenyen városunk polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós is részt vett,
melyről így írt a facebook oldalán: „Az első senior
versenyem, 50 év fölött (2 nappal). 54 km, 1800 méter
szintemelkedés, 7 óra 43 perc alatt. Fantasztikus élmény volt! Hazai pályán, a magyarországi terepfutás
kiemelkedő eseményén… köszönet a szervezőknek!”

Sikeres volt a Sulifoci bajnokság

Lapunk áprilisi számában számoltunk
be arról, hogy hosszabb szünet után
idén tavasszal újra megrendezték a
Sulifoci bajnokságot az izbégi sporttelepen, amely Dombay zsolt városi képviselő és sporttanácsnok egyik fő
vállalása volt. A Szentendre Városi SE
célkitűzéseiben kiemelt hangsúllyal szerepel a diáksport fellendítése, ennek érdekében rendezte meg az egyesület az
önkormányzat támogatásával a kétfordulós bajnokságot. A mérkőzéseket
három korcsoportban – alsó tagozatosok, felsősök és középiskolások – játszották március és május utolsó
hétvégéjén, a végeredményt a fordulók
összesített eredménye adta meg.
A Sulifoci bajnokságban 14 iskola közel
250 diákja vett részt. Az önkormányzat
600 ezer Ft-tal támogatta a bajnokságot, melyet a szervezők a csapatok díjazására fordítottak. A résztvevő iskolák
sporteszközöket, és korcsoportonként
az első három helyezett csapat, illetve
az egyéni díjazottak magas összegű
sportszervásárlási utalványt vehetnek
át.

Eredmények
I. korosztály
1. hely: Szent András iskola, 2. hely:
Templomdombi iskola, 3. hely: Agy Tanoda
II. korosztály
1. hely: Ferences gimnázium, 2. hely: Izbégi iskola, 3. hely: Templomdombi iskola
III. korosztály
1. hely: Református gimnázium, 2. hely:
Móricz gimnázium, 3. hely: Ferences
gimnázium
Dombay zsolt, az SzVSE labdarúgó szakágának vezetője elmondta, hogy az érdeklődésre való tekintettel hagyományt
szeretnének teremteni a rendezvényből,
ezért idén ősszel újból megrendezik.
„Köszönöm a felkészítő testnevelő tanárok munkáját, és gratulálok a diákoknak
az elért eredményhez. A diákok és a testnevelők visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeres volt. A most megrendezett tavaszi forduló próbaidőszakként is szolgált, melynek alapján több
ponton is változtatunk a kiíráson, hogy
minél élvehetőbb és sikeresebb legyen a
bajnokság. Már az idei őszi fordulóban is
más lesz a díjazási struktúra, így minden
iskola, függetlenül a helyezéstől, sportszervásárlási utalványban részesül” –
összegezte a forduló tapasztalatait Dombay zsolt.
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Ismét dobogón a
Welldance táncosai
a világbajnokságon

A Welldance táncosai május utolsó hétvégéjén ismét bizonyították
több műfajban való jártasságukat nemzetközi zsűri előtt. Az ESdu
World dance masters hazai válogatójáról három aranyéremmel jutottak ki a táncosok immár hatodik alkalommal a horvátországi világdöntőre, ahonnan két dobogós helyezéssel és egy hatodik hellyel
tértek haza.

Az idei részvételt is hónapokon át tartó felkészülés és számos hazai
rangadó előzte meg, melyek nagyban segítették a megfelelő ﬁzikai és
mentális állapot elérését, hogy egy világbajnokság döntőjében csúcsformát tudjanak hozni a táncosok. Az idén 10 éves múltra visszatekintő
ESDU DanceStar versenysorozat világdöntőjén eddig sosem látott induló létszám, több mint 7000 táncos volt jelen 14 ország képviseletében, különféle műfajokban. A döntők öt teljes napon át zajlottak a
gyermektől egészen a felnőtt korosztályig, és az ötödik nap végén hirdettek eredményt minden kategóriában. A Welldance idén egy duóval,
egy akrobatikus rock’n’roll csapattal, és egy hip-hop show formációval
vágott neki a minden évben felejthetetlen élményt nyújtó táncos rangadónak, mely idén újabb nagyszerű eredményeket hozott az egyesületnek.
A „B” ligában továbbjutott Single Ladies akrobatikus rock and roll csapat Open senior csoport kategóriában 13 csapat közül bizonyult a leg-

mesterkenguruk

A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK ugróköteles lányai újra fantasztikusan teljesítettek május 20-án Egerben, az évenként megrendezésre
kerülő Országos Kötélugró Mesterek Tornáján.
Hilbert Petra 7. o. tanuló (Szent András iskola) a Kismesterek kategóriájában (12-14 év) I. helyezett lett a 30 mp-es gyorsasági versenyszámban, II. helyezést ért el a 180 mp-es
gyorsaságiban, összetett eredménye
alapján a dobogó előkelő II. fokán állhatott.
Dévényi Dorottya 10. o. tanuló (II. Rákóczi iskola) 180 mp-es gyorsasági
versenyszámban III. helyezést ért el a
Nagymesterek (15 év fölött) között.
Gratulálunk a lányok hihetetlen teljesítményéhez! Egy kis pihenő után hat ugróköteles lánnyal nagy erőbedobással
készülünk a Portugáliában július végén
megrendezésre kerülő Európa-bajnokLENGyEL IBOLyA EDzŐ
ságra.

SPORT

jobbnak, a szintén „B” ligás Royal Girls duó pedig 14 duó, illetve trió
közül a dobogó második fokára állhatott fel. Az „A” ligában indult
Welldance Crewsion a 11 MTV Commercial senior formáció között a 6.
helyen végzett, a csapatban egyébként korábbi arany-, illetve ezüstérmesek szerepeltek. A Welldance-öröm ismét leírhatatlan, főleg, hogy
az egyesület alapításának 15. évfordulója előtt az alapító elnök, Szépolt
Gabriella tanítványainak immáron edzőként is sikerült ilyen nagyszerű
eredményeket elérniük, ráadásul egy nemzetközi megmérettetésen.

A Welldance Sporttánc Egyesület ESdu danceStar 2017 döntős
csapatai:
SINGLE LADIES – Open Senior csoport, „B” liga: I. hely
Bajna Dorottya, Balogh Réka, Egei Eszter, Korcsog Laura, Korpos Júlia,
Mendik Ágnes, Sárady Rebeka, Swinburn Viktória
Felkészítő edző: Horváth Viktória
ROyAL GIRLS – MTV Commercial Junior duó, „B” liga: II. hely
Major Dorka, Nagy Dorina
Felkészítő edző: Bogdán Edina
WElldAnCE CREWSIon – mTV Commercial Senior formáció, „A” liga:
VI. hely
Bajna Dorottya, Benkő Fanni, Both Fióna, Einöder Fanni, érsek Alda,
Fehér Cintia, Herczeg zsóﬁa, Horkai Nikoletta, Korcsog Laura, Lipcsey
Boglárka, Nagy Henrietta, Petresevics Kitti, Sárközi Panna, Schumann
Réka, Swinburn Viktória, Széles Anna, Valentin Gabriella, Vincze Natália
Bernadett
Felkészítő edző: Knapcsek Kitty
Szeretettel gratulálunk a Welldance-táncosok újabb kiváló eredményeihez!
További képek: www.szentendre.hu, bővebb információ: www.welldance.hu, www.facebook.com/WelldanceSE

Jótékonysági luther-futás

Pompás időben, nagyon sok érdeklődővel zajlott Szentendrén, a Dunakorzón május 20-án a jótékonysági Luther-futás. A Reformáció 500.
évében rendezett futóversenyen éppen 1517 m hosszt futottak le a nevezők minden korosztályból, s a nevezési díjakat a Bárczi Gusztáv Iskola hátrányos helyzetű gyermekei kapták.
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HIRDETÉS

AdáSVÉTEl

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

Suzuki Wagon R+ személyautót vásárolnék. Tel. 06-70-619-9812.

álláST KÍnál

Cukrászdába keresünk fagyikészítés
megtanulására is nyitott munkatársat.
Várjuk az idősebb korosztály jelentkezését. Tel. 06-20-468-0566.

Esküvői kiegészítők forgalmazásával
foglalkozó szentendrei vállalkozás vezetői asszisztenst keres. Folyékony
angol és német nyelvtudás, számítógépes ismeret elvárás. Az asszisztens feladata a beérkező hívások és emailek
kezelése, megrendelések felvétele, vásárlók kiszolgálása, marketingmunkákban való segítség (közösségi média
oldalak kezelése), illetve egyéb adminisztratív teendők. A jelentkezéseket –
önéletrajz és ﬁzetési igény megjelölésével – az info@westerleigh.hu email
címre várjuk.

A Szentendrei Labirintus étterem gyakorlott konyhai kisegítőt (kézilányt)
keres. Tel. 06-30-274-8571.

Szentendrei étterembe keresünk szakképzett szakácsot, gyakorlott kézilányt,
pultost. Tel. 06-20-340-5706.

Kert karbantartására keresek megbízható munkaerőt heti egy alkalommal.
Tel. 06-30-991-6736.

Kertgondozásra keresek megbízható
(házas)párt Leányfalun, összkomfortos
önálló lakást biztosítok. Tel. 06-30-4855370.

Visegrád, Fellegvár parkolóban lévő üzletsorba eladókat, pultosokat és kézilányokat felveszünk azonnali kezdéssel.
Szentendréről a kijárás autóval megoldott. Jelentkezés a következő telefonszámon: 06-30-533-5565 vagy a
macuka70@yahoo.com email címen
fényképes önéletrajzzal.

Szentendrei irodába ügyintézőt keresünk. önéletrajzokat az info@alukov.hu
címre várjuk.

Magára és munkájára igényes, alapszinten nyelvismerettel rendelkező eladót

moSoly JóGA
KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga

keresünk színvonalas porcelán népművészeti üzletünkbe. Tel. (26) 313-849.

EGÉSZSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőnkben vagy az ön otthonában! Csipak zoltán gyógymasszőr, 0620-595-3057.
Gerincszerviz kupon ingyen! Maszszázs+infra hő+gerincnyújtás 45
percben. Időpont kérése június 19ig: 06-20-526-8909. (Személyenként egy db kupon váltható be.)

KIAdó lAKáS

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-6621266.
Különbejáratú lakrész őszig kiadó. Tel.
06-30-450-4919.
Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HéV-állomáshoz közel. Tel. 06-70561-2207.

Leányfalun összkomfortos lakás kiadó
kertes házban két személynek, ár 30
000 Ft/hó + rezsi, ami kerti munkával
kiegyenlíthető. Tel. 06-30-485-5370.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

lAKáS, InGATlAn

Tahitótfaluban 405 nm-es, összközműves építési telek eladó 30%-os beépíthetőséggel. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.
06-20-993-2063.

Budakalász Duna-parti részén, nagyon
erős betonalappal és téglafalakkal bíró,
71 nm-es lakóterű, dupla komfortos hétvégi ház eladó. Irányár: 32 millió Ft. Tel.
06-30-976-9044, 06-20-530-0740.
Eladó Szentendrén 3 szintes, 120
nm alapterületű családi ház csendes helyen, HéV-állomáshoz közel.
Tel. 06-70-561-2207.
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összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan, áron alul
eladó. Víz, villany van, 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 16,5 millió Ft. Web:
telek.dago.hu Tel. 06-30-602-0232.

oKTATáS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, osztályozó- és javítóvizsgára felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel. 0630-571-4995.

RÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
Magas áron vásárolunk mindennemű antik és retro tárgyakat!
Apróságtól a bútorig!
Bútorokat (koloniált is), porcelánokat, kerámiákat, bronzokat, órákat,
ezüstneműket, festményeket, képeket, hanglemezeket, varrógépet,
gyűjteményeket. Hagyatékokat!
Díjtalan kiszállás, értékbecslés!
Nárai Erika, 06-20-365-1042,
antikceg@gmail.com.

Hagyatékot felvásárlok (festmények,
bútorok, faliórák, porcelánok, szobrok,
bronztárgyak, könyvek, kerámiák,
érmék, karórák), 1 millió forintig készpénzzel vásárolok. Tel. 06-20-288-5868.

SZolGálTATáS

Idős személy ápolását együttlakással
24 órában vállalom. Tel. 06-20-2249590.

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

Takarítás, gyermekfelügyelet! Megbízható, leinformálható, középkorú nő 20
éves gyakorlattal vállal takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet és napközbeni
idősgondozást. Szentendrén lakom. Tel.
06-20-585-5857.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Magánházaknál éves takarítást, ablaktisztítást, takarítást vállal cégünk. Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.
Tel. 06-70-284-3387.
Esküvői videó! www.amoretto.hu. Tel.
06-30-991-7275.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

Kertépítés! Cégünk specialitása: burkolatok, utak, kocsibehajtók, járdák, támfalak kivitelezése, gépi földmunka. Tel.
06-20-341-4585.

üdülÉS

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

üZlET

Üzletnek és irodának alkalmas helyiségek kiadók a belvárosban (Kossuth–Petőﬁ utca sarok). Tel. 06-20-585-4055.

Üzlethelyiségek kiadók a volt Pilis Rádió
épületében. Tel. 06-20-393-8691.

Valóra váltjuk álmait színes üvegekből. www.szinesuveg.hu. Tel.
06-30-990-8133.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178
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HIRDETÉS

PUSCHO Kft.

Karbantartó munkatársat keres

Elvárások: az üzemben található a gépek, berendezések, eszközök és szerszámok állapotának megőrzése, azok zavartalan
működésének biztosítása, az esetleges felmerülő hibák elhárítása. Gépkarbantartáshoz szükséges segédeszközök és alkatrész szükséglet nyomon követése, az illetékes felettesek
informálása a felmerült igényekről a kezelési, beállítási, karbantartási utasítások betartása- német nyelvtudás előny
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, ﬁzetési igény megjelölésével.

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):

A MÉH TELEP MEGNYITOTT
SZENTENDRÉN!
Magas áron vásárolunk vas-,
és színesfémet,
akkumulátort, sörös dobozt, egyéb
vashulladékot.
Mérlegelés hídmérleggel!
2000 Szentendre, Kőzúzó u. 18.
NYITVA: H-P 7.30-16.30-ig SZ 8-12-ig

Tel: +3620 4499447, +3620 5533931

• Fizikai, Segéd, Betanított munka
• Gépkezelő
• Szakmunka
• Gépszerelő
• Teljes munkaidő

SzÜKSéGES TAPASzTALAT:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

MUNKAVéGzéS HELyE:

Dunabogdány, Táncsics Mihály utca 57
Havi nettó ﬁzetési keret: 150 000 - 250 000 HUF

Jelentkezni önéletrajzzal:
mosoda@puscho.hu e-mail címen lehet.
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