SZVSE évértékelő

Dombay Zsoltot, a Szentendre Városi Sportegyesület labdarúgó
szakosztály vezetőjét az
izbégi sporttelep fejlesztéseiről, a 2017-18-as évad
eredményeiről kérdeztük.
21. oldal

Fotó: Falus Kriszta
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A Teátrum
premierdarabja:
Nóra II. rész

Lucas Hnath Nóra II. rész
című darabjának
főszereplője Kováts Adél
színművész.
11. oldal
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A Katasztrófavédelem hírei

HÉV alá került embert mentettek a tűzoltók június 21-én délelőtt Budakalászon, a
Pomázi úton. A pomázi önkormányzati és
a szentendrei hivatásos tűzoltók kézi erővel, hordágy segítségével a szerelvény
alatt fekvő embert kiemelték, a mentőknek átadták, akik megﬁgyelésre kórházba
szállították.

Munkavégzés közben egy markoló gázvezetékbe vágott június 21-én Pomázon, az
Ady Endre utcában. A megvágott vezetékből szivárgott a gáz, ezért a szentendrei
hivatásos tűzoltók a gázművek kiérkezéséig az utca érintett szakaszát száz
méteres körben lezárták, valamint biztosították a helyszínt. A szolgáltató
szakemberei a sérült vezetéket kiszakaszolták, ezzel megszüntették a szivárgást, majd gondoskodtak a végleges
javításáról. A javítás ideje alatt kilencven
fogyasztónál szünetelt a gázellátás.

Forrás: Csámpai Attila tű. százados,
megyei szóvivő

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HÉTKöZNAP, HÉTVÉGÉN, ÜNNEPNAP:
24 óráS orVoSI ÜGyELET MŰKöDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
Szentendrei gyógyszertárak
2018 JÚNIUSI ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1.. T: 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u. 4. T: 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. T: 505-779
Csütörtök Vasvári Patika, Sas u.10. T: 303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy.u. 20. T: 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár,
Kálvária u.33. T: 787-796
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig, kivéve
júli. 1. Szentendre, Kálvária u.33. T: 787-796
Semmelveis napon
július 1. vasárnap Szent Endre Gyógyszertár ügyeletes reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a többi gyógyszertár zárva. Szentendre, Kanonok u.4. T: 310-868
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
július 1. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
július 8. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T:303-825
július 15. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T: 500-248
július 22. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
július 29. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T: 505-779

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

utcafórumok
2018 | június 25.
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Nagy érdeklődés mellett folytatódott a párbeszéd a városrészekért
utcafórum-sorozat: június 11-én a Kőzúzó utcai focipályánál várta a
lakókat Verseghi-Nagy miklós polgármester, dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester, Kun Csaba képviselő és Gyürk dorottya alpolgármester, aki a körzetben lakóként is érdekelt volt az eseményen;
június 13-án a pannónia-telepi Ericsson játszótéren Verseghi-Nagy
miklós polgármester, Boda Anikó képviselő és Weszner judit, a városfejlesztési iroda vezetője válaszolt a lakók kérdéseire.

• A Vasúti villasori fórum legfontosabb témája a környék nagy gépjárműforgalma, az utcák pormentesítése, a SPAr melletti és a P+r parkoló megépítése volt. A SPAr melletti parkolók befejezéséről, illetve
felújításáról, a Vasúti villasor átalakulásáról és a tervezett körforgalomról Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy e beruházások az idei költségvetésben szerepelnek. – A körforgalom kiépítése
a Vasúti villasor felújításával együtt valósul meg. A tavaly télen épült
kis murvás parkoló ennek az építkezésnek lesz a felvonulási terepe.
Az építkezés befejezése után rendbe hozzák, de akkor is murvás

marad – tette hozzá dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester.
Elmondta: most fogják kiírni a közbeszerzést, idén a SPAr melletti parkoló alakul át, ami most is aszfaltos. A murvás parkoló 3000 m2 felületű, annak aszfaltozására egyelőre nincs költségvetési forrás, de az
engedélyes terv elkészült erre is.
• A Pannónia-telepi fórum legfontosabb témája a közlekedés, az illegális hulladék lerakók problémája és az útépítések voltak. Több lakó
jelezte, hogy az utóbbi időben megnövekedett a forgalom a városrészben, főként az átmenő forgalom nehezíti az itt élők életét, így több helyen, például a Gyöngyvirág, a Móricz Zsigmond utca lakói kérték
fekvőrendőr kihelyezését a forgalomcsökkentésre. A polgármester elmondta, hogy az átmenő forgalom megnövekedésének problémájára
készül egy forgalomlassító javaslat, több utcát egyirányúsítani szeretnének, ezért a későbbiekben nyílt fórum elé tárják a javaslatokat.
Útkarbantartásról és -felújításról is szó esett a fórumon. A Gyöngyvirág
utca a Stromfeld utcától a Liliom utcáig, illetve a Liliom utcától a Derapatakig, a Muskátli utca a Honvéd utca és a Stromfeld utca közötti szakaszon mart aszfalt burkolatot kap. A Wolf Gedeon utcában 1+1
konstrukcióban, lakossági és önkormányzati beruházásban készül el
az új útburkolat.

Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárbeSzéd a VároSréSzekért
konzultációsorozat következő eseményeire:

június 25. hétfő 17:00
Sztaravoda
június 27. szerda 17:00 Lászlótelep II.
Az utcafórumok augusztus végén folytatódnak!

Szentendre jövője
közös ügyünk,
csatlakozzon Ön is!

Oázis mögötti park
Szmolnyica sétány, ﬁtneszpark

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester
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Szünetel az ügyfélfogadás
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálaton 2018. június
28-án (csütörtökön) és június 29-én (pénteken) technikai okok miatt
az ügyfélfogadás szünetel.
Megkereséseiket ezeken a napokon e-mailben fogadják az ügyfélszolgálat munkatársai az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail elérhetőségen.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatalban 2018. június 29-én (pénteken) az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő

Városi házirend 2018
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felújítják
a Városi Ügyfélszolgálatot

A Dunakorzó 25. számú (korábban 18.) épület I. emeletén található
Városi Ügyfélszolgálat elektromos rendszere elavult, az irodák és a
folyosó állapota pedig egyre kevésbé alkalmas a lakosok méltó fogadásához. A várakozás megkönnyítése és a jobb munkakörülmények kialakítása érdekében új ügyfélhívó rendszert és kellemesebb
várót alakítanak ki.
A héten elkezdődött beruházás során felújítják az elektromos rendszert, a folyosóra kamerákat helyeznek el. Az irodákat kifestik, a beépített szekrényeket renoválják, a meglévő burkolatot magas
kopásállóságú laminált parkettára cserélik, valamint új szalagfüggönyöket raknak fel.

megújult, a változó szabályozásnak megfelelően frissített kiadásban
jelent meg a Városi házirend 2018. A közösségi együttélés szabályait
rövid, közérthető módon bemutató városi kiadvány a hulladékkezelés
és a közterületi hirdetések témakörében történt legfontosabb változásokat is tartalmazza.

Az elmúlt évek mintájára az önkormányzat 2018-ban is kiadványban
foglalta össze mindazokat a városi élettel kapcsolatos normákat és
szabályokat, amelyek betartására a szentendrei polgárokat kéri a
város. A füzet az adózástól a zöldjavak begyűjtésig minden fontos
témát felölel a városi közösségi
lét minden területéről.
Az évről évre megújuló kiadvány
követi a szabályozásban bekövetkezett változásokat. A 2018-as kiadás
friss
információkat
tartalmaz a plakátolásra és közterületi hirdetményekre vonatkozó
módosított szabályozásról, illetve
a szemétszállítás és hulladékkezelés új rendjéről.
A helyi önkormányzati határozatokon (és természetesen a vonatkozó
törvényeken)
alapuló
szabálygyűjtemény rövid, áttekinthető egységekben tárgyalja a legfontosabb témaköröket, mint a parkolás, behajtás, közlekedés, az
adózás és adómentességek, a hulladékelszállítás és lomtalanítás, a
közterület-használat, a zajrendelet vagy az ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok.
A kiadvány teljes részletességében nem tartalmazza a helyi rendeleteket, hanem összefoglalja és magyarázza azokat. A helyi rendeleteket
eredeti formájukban továbbra is a közigazgatási portálon lehet megtalálni.

új elem az izbégi játszótéren

Gumiburkolatot kértek a lakók az izbégi játszótérre, a tavaly új eszközöket kapott játszótér idén augusztusban ezzel a biztonsági elemmel újul meg.

Lakossági kérésre újítja fel az önkormányzat az izbégi játszóteret, a
lakók leginkább a gumiburkolat lerakását kérték.
A munka augusztus első hetében kezdődik és a hónap végére a tervek
szerint le is zárul. Gumiburkolatot kap a nagy hintás, csúszdás, mászókás rész és a hatszögletű mászóka alja is.
A játszótérre tavaly telepített több új játszóeszközt a város, így fészekhintát, rugós játékokat, csúszdát, házikót, valamint a homokozó fölé
napponyvát. A gumiburkolat telepítése összesen bruttó 3. 937. 876 Ftba kerül, a beruházást az önkormányzat ﬁnanszírozza.

Megszépül a folyosó is: a szükséges javítások után kifestik, kicserélik a padlóburkolatot, illetve ügyfélszékeket, ügyfélasztalt helyeznek ki. A beruházás 10 158 170 Ft-ba kerül, melyet az önkormányzat
az éves költségvetésből ﬁnanszíroz.
A munkafolyamatok alatt az ügyfélszolgálat folyamatosan működik,
kivéve június 28-án és 29-én (csütörtök és péntek), amikor technikai
okok miatt az ügyfélfogadás szünetel.

járdaépítés
a Szentlászlói úton

Lakossági kérés alapján folytatódik a Szentlászlói úton tavaly elkezdett járdaszakasz megépítése (a 3316/1 hrsz-ú ingatlantól a 3313/1
hrsz-ú ingatlan gyalogos kapubejárójáig). A beruházás során a meglévő, klinkertéglával szegélyezett járdát teljes egészében elbontják,
helyére kerti szegéllyel megtámasztott, átlagosan 1,6 méter széles
térkövezett járda épül a szervizút részeként, tehát megerősített pályaszerkezettel.
A beruházás költsége 2 millió Ft+áfa, melyet az önkormányzat saját
forrásból, az éves költségvetési keretből ﬁnanszíroz.

Testületi hírek
– június 14.
2018 | június 25.
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Költségvetési rendelet
módosítása

Az elmúlt időszak változásai miatt átdolgozták a város 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet mellékleteit, mely a
költségvetés főösszegének 1,042 milliárd Ftos növekedését eredményezte. Az átdolgozás
során előirányzatosításra kerültek a 2017. évi
maradvány, a 2018. évi állami támogatások,
az idén hozott határozatok költségvetést
érintő hatásai, valamint az intézmények által
kért módosítások.

SZmSZ-módosítás

Kubatovics áron május 10-én történt képviselői mandátumról való lemondása miatt szükségessé vált az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása. Helyes Imre, a Társaság az Élhető Szentendréért
Egyesület elnöke a 2014. évi kompenzációs
listáján szereplő Hernádi Krisztina Nórát jelentette be képviselőnek. A TESZ a bizottságok
összetételében az alábbi módosításokat javasolta, amelyet a képviselő-testület elfogadott:
• a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság tagja Kubatovics áron helyett Szegedi István képviselő lett; • a Kulturális és Turisztikai
Bizottság tagja Szegedi István helyett Fülöp
Zsolt képviselő lett; • a Jóléti Bizottság tagja
Fülöp Zsolt helyett Hernádi Krisztina Nóra
képviselő lett.

Egészségfejlesztés
támogatása

A képviselő-testület 1997-ben alapította meg
az Egészséges Városért Közalapítványt, mely
azóta tagja az Egészséges Városok Magyar
Nyelvű Szövetségének is. Az Egészséges Városok program 35 európai várossal indult el,
jelenleg az európai régióban több mint 1400
város része a programnak. Az Egészséges Városok magyar nemzeti hálózata – melynek jelenleg 21 tagvárosa van, melyből négy a
határon túl – 2018-ban ünnepli 30 éves fennállását.
A kezdetekkor meghatározott alapelvek ma is
érvényesek. Az Egészséges Városok mozgalom nevéhez fűződik számos módszer kidolgozása és megismertetése Magyarországon,
mint például a települési egészségtervezés
módszere, valamint olyan programok elindítása, mint például a Férﬁak Egészséghete
vagy az Európai Autómentes Nap. állandó
programterveikben szerepel többek között a
tavaszi és nyári egészségnapok, szűrőkamion-programok, iskolai egészségnapok rendezése. Új kezdeményezésük a Fogadd el
magad! és a Fogadd el a segítő kezet! elnevezésű, a Péter Pál Alapítvány és a Szent
Erzsébet Karitász együttműködésében megvalósítandó projekt, a nehéz sorsú családok
és gyermekeik segítése, védőháló kiterjesztése a Szent Márton Ifjúsági Karitász részvételével.

A képviselő-testület megerősítette elkötelezettségét az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés iránt, melyhez továbbra is
támogatja az Egészséges Városok helyi és
nemzeti programját.

Közbeszerzések

• A Ferenczy Múzeumi Centrum kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyását kezdeményezte a testülettől, hogy az intézmény
jogosulttá váljon régészeti munkák vállalására, mert ezeket saját kapacitásból nem
tudja megoldani. A közbeszerzési eljárást június hónapban szükséges megindítani a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében, a
vállalkozási keretszerződés 24 hónapra vagy
a keretösszeg (290 000 000 Ft + áfa) kimerüléséig szól. A kiadás fedezete a Ferenczy Múzeumi Centrumtól megrendelt régészeti
szolgáltatásokból származó bevétel.
• A 2018. évi költségvetésben bruttó 30 millió
Ft áll rendelkezésre épületek tervezésére,
melyből az önkormányzat az alábbi épületek
külső homlokzatát kívánja megterveztetni: Boromisza Tibor Emlékház, Barcsay Jenő Múzeum, Dunaparti Művelődési Ház, Vajda Lajos
Stúdió, Péter-Pál Galéria. Az egybeszámított
becsült értékre és a nettó 15 millió Ft-os szolgáltatási értékhatárra tekintettel a tervezésre
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
• A földgáz közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bontása megtörtént, de a bírálat és a hiánypótlás még nem fejeződött be, ezért annak
érdekében, hogy ne kelljen megvárni az eljárás
lezárásával a következő testületi ülést, a döntési jogot átruházták a Közbeszerzési Bizottságra.

Vízitúra Vándortábor

Pályázati támogatással, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetséggel konzorciumban valósul meg a
Városi Csónakház átépítése, vízitúra megállóhely létrehozása Szentendrén. A projekt megvalósítása közben kereste meg az
önkormányzatot a Magyar Kajak-Kenu Szövetség azzal a kéréssel, hogy a Csónakház új
funkcióval bővüljön: biztosítson székhelyet a
Vízitúra Vándortábor központjának is. A funkcióbővítéshez szükséges átalakítás többletköltségét, kb. 130 millió Ft-ot a Szövetség
vissza nem térítendő támogatásként biztosítaná az önkormányzatnak. Ezzel párhuzamosan a Szövetség tulajdonában álló BJMoKK
Sportüzemeltetési Nonproﬁt Kft. 15 évre
bérbe venné a Csónakházat kedvezményes
díjﬁzetési feltételek mellett, és egyúttal a vízitúra megállóhely, csónaktárolás üzemeltetési
feladatait is ellátná.
A Vándortábor mozgalmat 2017-ben indította
el a Kormány, mely az általános- és középis-

kolás diákok számára biztosít államilag támogatott lehetőséget hazánk táj- és élővilágának
megismerésére, egyhetes nyári táborozás keretében a vízi-, gyalog- és kerékpártúrákon történő részvételre. A tavaly indult mozgalom
indulása óta nagy népszerűségnek örvend, a
túrák egyre több helyszínt érintenek. Térségünkben az erdei vándortábor kezdte meg
működését az elmúlt évben pilisszentlászlói
táborhellyel, ebben az évben pedig már a Kőhegy is bekapcsolódott a túra útvonalába. A
vízitúra táborok eddig csak a Tiszán indultak,
míg idén bővült a helyszín többek között a Dunakanyarral, a Szigetközzel is.

Alapító okirat módosítása

A Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
telephelyeinek bővülése miatt döntött a képviselő-testület az alapító okirat módosításáról.
A módosítások törzskönyvi nyilvántartásban
való átvezetése előtt azonban megváltoztak a
telephelyek címei is: az ügyfélszolgálatnak és
a mozinak is helyet adó ingatlan új, helyes
címe Dunakorzó 25. szám (a 18. szám helyett), illetve a Kommunikációs Kabinet irodájának címe is módosult a Dumtsa Jenő utca 3.
számról Péter-Pál utca 1. számra.

Névtelen közterületek
elnevezése

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. Az
ülésen ezúttal két közterület elnevezéséről
döntöttek: az 1484 hrsz-ú közterületet a Huba
utcával való kapcsolata miatt Huba utcának,
az 5583 hrsz-ú közterületet pedig Csóka utcának nevezték el.

Bizottsági döntések

Szakmai beszámoló
A Magyar Vöröskereszt vezetője megküldte az
„Érted” Hajléktalan Menedékhelyen végzett
2018. első negyedévi munkáról szóló beszámolóját. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete 2011. óta fenntartója a hajléktalanszállónak. 2018. február második hetéig 34 fő
vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, a
gondozotti létszám azonban 25 fő körül stagnált. Az idő téliesebbé válása miatt február 24.
és március 5. között érvénybe lépett a Vörös
kód elnevezésű riasztás, aminek köszönhetően a gondozotti létszám átmenetileg emelkedett.
A Vöröskereszt a szálló működtetésével párhuzamosan működteti az utcai gondozószolgálatot is, melynek célja a városunkban és a
kistérségben élő hajléktalanok felkutatása,
gondozása, intézményi ellátórendszerbe irányítás és a társadalomba való beintegrálása.
A központ nagy eredménynek tekinti, hogy egy
gondozottat sikerült integrálni a társadalomba, egy másik gondozottnál pedig szintén
előrehaladott állapotban van a hasonló irányú
gondozási folyamat.
• Támogatás a Nagycsaládosoknak
A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesület a
szegény sorsú nagycsaládok megsegítése érdekében kérte az önkormányzat támogatását.
A Jóléti Bizottság úgy döntött, hogy 100.000
Ft támogatást nyújt az Egyesület számára.

5

6

VÁROS

XXXII. évf. | 12. szám
SZENTENDrE VároS KöZEGÉSZSÉGÜGyI DÍJ
adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak,
asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.

SZENTENDrE VároS TESTNEVELÉSI ÉS SPorT
DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett
magas színvonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a
személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a
mérhető teljesítmény mellett magatartásával és
életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.

SZENTENDrE VároS TISZTES IPAroSA DÍJ
adományozható annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző
területén kiemelkedő eredményeket ért el, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

FELHÍVáS
VároSI KITÜNTETő DÍJAK
JAVASLATTÉTELÉrE

Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.
20.) önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden
évben egy személynek, vagy csoportnak adományozhatók a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére.

Szentendre Város önkormányzat nevében a kitüntetéseket a polgármester a 2018. október 23-i
városi ünnepség keretében adja át.

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással,
emlékplakettel és oklevéllel járnak. Amennyiben
a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SZENTENDrE VároS SZoLGáLATáÉrT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői,
vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn
át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely
jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybevevők körében.
SZENTENDrE VároS KöZMŰVELőDÉSI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a
közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés
korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett
kitűnnek a közéletben való részvételükkel.

SZENTENDrE VároS KöZBIZToNSáGáÉrT DÍJ
adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek,
vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a
város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

SZENTENDrE 1956 EMLÉKÉrEM – a díj minden
évben egy szentendrei polgárnak – halála esetén
hozzátartozóinak – adományozható, aki 1956ban részt vett a forradalom és szabadságharc
eseményeiben, illetve akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte őt a forradalom leverését követően.

SZENTENDrE VároS CIVIL SZErVEZETE DÍJ
adományozható azon közösségeknek, akik aktív
résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és
hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához,
tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és sport élet színvonalának
emelését, a hagyományok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás, folyamatát. (A díjjal nem jár pénzjutalom.)

A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel rendelkező lakos.
A díjakból évente egy adományozható, azonban
kivételesen indokolt esetben a Képviselő-testület
kategóriánként több díj odaítéléséről is dönthet.
A javaslatok beérkezési határideje: július 31.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a
hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve is
meg lehet küldeni a fent megadott határidőre a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett, méltatással és aláírással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhető a Hivatal Jegyzői
titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.

TALENTUM
öSZTöNDÍJ-PáLyáZAT

Szentendre önkormányzata pályázatot hirdet a
város kiemelkedően tehetséges ﬁataljai anyagi
támogatására.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj pályázati kiírása Szentendre Város önkormányzat
Képviselő-testületének Jóléti Bizottságának
93/2018. (VI.11.) JB sz. határozata alapján:
Szentendre Város önkormányzatának Képviselőtestülete – a 15/2011. (III.16.) önk. sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) önk. sz.
rendelete alapján – pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges ﬁataljai anyagi támogatására.
„Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj azon
kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük
van, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával
igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint
számított átlaga 5.0,
a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai,
vagy egyetemi hallgató a rendelet § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározottak szerint az előző
két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi
eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag
1,5-szeres értékét.
A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév két
félévének eredményével lehet, melyhez csatolni
kell a következő mellékleteket:
– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,
– szentendrei lakcímének igazolását,
– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,
– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem
éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév szakos
évfolyamátlagáról,
– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,
– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,
– a pályázathoz csatolni kell legalább három
olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.
Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az
ösztöndíj a szorgalmi idő tartamára, októbertől
júliusig (10 hónap) folyósítható.
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület
minden év szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje
szeptember 15.
A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj további részleteiről Kozma Krisztina kulturális és
köznevelési referenstől lehet információt kérni a
06-26/785-085-ös telefonszámon.

2018 | június 25.
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ötletpályázat buszmegállókhoz

Szentendre Város önkormányzata és a momE Építészeti Intézet hallgatói ötletpályázatot írt ki a 11-es főút melletti buszmegállók tervezésére.

Szentendre közigazgatási területén a 11-es főút menti buszmegállók
koncepcióterveinek elkészítésére írt ki pályázatot Szentendre Város
önkormányzata és a MoME Építészeti Intézet idén februárban.
A beérkezett 11 pályaművet a Városházán zsűrizte május 3-án Aba
Lehel főépítész, Kovács Csaba, a MoME igazgatója, Getto Tamás, a
MoME egyetemi tanára, Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor és Borbás Péter építész. Az értékelésnél az integritást a
helyszínnel, a megvalósíthatóságot, újszerűséget, biztonságosságot
vették alapul. Az első helyezett Farkas Flóra és Matl Szilárd munkája,
a második Kéri Júlia és Gadolla Máté pályaműve, a harmadik Domokos
Máté pályamunkája lett. A MoMÉ-n június 14-én adták át ünnepélyes
keretek között a tervezőknek a díjakat. A legjobb pályamunkákból
ugyanitt nyílik kiállítás. A kiállított anyagot szeptemberben Szentendrén, a Városházán lehet megtekinteni.

álláspályázatok a SZEI-ben

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei keres
• szonográfus szakasszisztenst
teljes munkaidőben, heti 40 óra
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szonográfus szakaszszisztens
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
• röntgen szakorvost heti 18 órában
Feltételek: radiológus szakvizsga
• bőrgyógyász szakorvost heti 22 órában, kiemelt bérezéssel
Feltételek: bőrgyógyász szakvizsga
• szemész szakorvost heti 12 órában
Feltételek: szemész szakvizsga
Előnyök: gyermekszemész gyakorlat

További információt dr. Pázmány Annamária intézményvezető
nyújt a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint
a szei@szeirendelo.hu email címen.

Távvezeték-korszerűsítés

A Városi Szolgáltató tájékoztatása szerint 2018. június 13-tól
2018. augusztus 1-ig a Kálvária utca 57-59-61. épület hátsó
frontján lévő távvezeték korszerűsítésére kerül sor. A korszerűsítés időtartama alatt a melegvíz-szolgáltatás zavartalanul üzemel!
Tisztelt Fogyasztók!

2018. június 13-tól 2018. augusztus 1-ig a Kálvária utca 57-59-61.
épület hátsó frontján lévő távvezeték korszerűsítésére kerül sor.
A korszerűsítés időtartama alatt a melegvíz-szolgáltatás zavartalanul üzemel!
A jelenlegi vezeték cseréjét a vezeték műszaki állapota indokolja.
Elsődleges célunk, hogy minél biztonságosabb szolgáltatást nyújtsunk önöknek.
A kivitelezés folyamán előfordulhat az ELMŰ és a Telekom vezetékek sérülése, ezáltal szolgáltatás-kimaradás, mivel e szolgáltatók vezetékei több helyen érintik a távhő közmű alagutat. A csere
érinti a távvezeték nyomvonalán lévő fákat és cserjéket is. Törekszünk a mind komplexebb helyreállításra, de a kivágott növények
visszatelepítésére a távvezeték fölé és 2 méteres védőtávolságban
nincs mód.
Érdeklődés, probléma esetén a Városi Ügyfélszolgálat 06 26/300407 telefonszámán, a Fűtőmű 06 26/816-646 hibabejelentőjén,
vagy a futomu@szentendre.hu e-mailen állunk rendelkezésükre.

Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!

VároSI SZoLGáLTATó NoNProFIT ZrT. FŰTőMŰ
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régiós arculati
kézikönyv készül
VÁROS

Gondolkodjunk közösen házunk tájáról és tájunk házáról! címmel régiós Arculati Kézikönyv készül. A tervezők tisztelettel és szeretettel
várnak minden érdeklődőt a munkaindító rendezvényekre, június 26án Budakalászon, június 28-án piliscsabán, július 3-án Kesztölcön.

A régió településeinek többsége éppen túl van egy nehéz feladaton: elkészítette településképi arculati kézikönyvét (TAK) és a hozzá tartozó
rendeletet. Az egyes települések TAK-ban számba vett értékei azonban
több ponton összefüggnek, egymásba fonódnak, közös régiós arculatot
adva. Ezen értékek, jellemzők és összefüggések feltérképezésének,
régió szintű bemutatásának ad teret az „Építészeti-Tájegységi Arculati
Kézikönyv”, továbbiakban ÉTAK, mely a régió esszenciáját adja.
A kiadvány célja, hogy gondolkodjunk közösen és fogalmazzuk meg a
régió jövőjét érintő, a döntéshozók és a lakosság munkáját is segítő
alapvetéseket „házunk tájáról és tájunk házáról”. Ehhez össze kell gyűjteni a régiónkat meghatározó, annak egyediségét adó épített és táji értékeket, megismerve a bennük rejlő erőt és szépséget, hogy
megőrizhessük a jövő nemzedék számára. A Lechner Tudásközpont
szakmai felügyelete alatt folyó projektnek számos előnye van mind a
település, mind a teljes régió tekintetében. Egyrészt promóciós anyagként összegzi a térség értékeit, a benne rejlő lehetőségeket és összefogó erőt, ezáltal mozgatórugója és sorvezetője lehet fejlesztéseknek.
Másrészt a helyben lakók, építtetők számára is iránytűként szolgál, a
TAK esetleges kiegészítéseként. Nem utolsósorban régiós szinten
segíti a meglévő építészeti és táji értékek megóvását, valamint az új
értékek születését. A kézikönyv alaptartalma hasonló ugyan a TAK-hoz,
ugyanakkor új struktúrában, esszenciális tartalmat fogalmaz meg, közérthető módon. A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a
lakosság tájékoztatását segíti.
A kiadvány megalapozása a szakmai konzultáció mellett széleskörű
társadalmi bevonással történik, melynek keretében lakossági fórumot
rendeznek több településen. E régió ÉTAK-ját a DNS-Műterem és a
DZone Kft. konzorciuma készíti. A Pro Architectura-díjas építészek, gyakorló főépítészek, tájépítész, településtervező, épületfotós és építészfestőművészből álló csapat mintegy tizenöt – a szakmai zsűri által
kiemelkedő színvonalúnak és példamutatónak ítélt – települési arculati
kézikönyvet (TAK) készített a 2017-2018-as év során. Megrendelőik között kistelepülések, fővárosi kerület, valamint városok is megtalálhatóak. Valamennyien tervezési gyakorlattal rendelkeznek, a
legkülönbözőbb léptékű referenciamunkákkal.
Munkaindító rendezvények:
június 26. 14.00: Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház (Budakalász,
Szentendrei út 9.)
június 28. 15.00: Piliscsaba, Klarissza-ház (Piliscsaba, Templom tér 9.)
július 3. 14.00: Kesztölc, Művelődési ház (Kesztölc, Iskola utca 64.)

Hangyairtás a játszótéren

Két hétre lezárják a a Szűcs józsef utcai játszóteret hangyairtás miatt.
A Városi Szolgáltató tájékoztatása szerint június közepén rovarirtó
szert juttatnak a játszótér homokozójába. A szer a hatóidő alatt emberre is veszélyes (lenyelve), ezért egészségvédelmi okokból a játszóteret várhatóan a hónap végéig teljesen lezárják.

A Maxforce LN hangyairtó granulátum segítséget nyújt a kültéri hangyairtásban. A professzionális készítmény célzott hangyaboly irtást
tesz lehetővé kültéren, fűben vagy kiskertekben. Felhasználása: a hangyairtó csalétek a kültéren előforduló hangyák fészkeinek irtására alkalmas. Lehetőség szerint a hangyabolyok felkutatásával a bejáratok
közelébe szórják a hangyairtó csalétket. Amennyiben a kezelést követő
24 órán belül eső esik, illetve ha a hangyák a csalétket maradéktalunul
a bolyba hordták, a hangyairtó granulátum kiszórását meg kell ismételni. A kezeléstől kb. 1 hétig lezárva kell tartani a területet, amíg elfogy
az összes méreg.
A lezárásról és annak okáról tájékoztatót helyeznek el a játszótérnél.

Tájékoztató nomád
táborozóknak
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Nyáron sokan választják táborhelyül a postás strandot. A nomád táborozás szabályairól tájékoztatót ad ki az önkormányzat, melyet szórólap formájában is eljuttatnak az érintetteknek.

A nomád táborozás szabályait az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet tartalmazza. Ezek
közül ez a tájékoztató – a teljesség igénye nélkül – tartalmaz néhányat,
és Szentendre Város önkormányzat tisztelettel kér minden táborozót,
hogy ezeket a szabályokat tartsák be.

általános táborozási előírások:
A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalánál bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát.
Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási hivatal illetékességét
érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalnál
kell bejelenteni.
A táborozás szervezőjének a táborozás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a részvevőket arról, hogy védőoltással megelőzhető a kullancsencephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a
kullancsirtószerek alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali eltávolítása szükséges.
Amennyiben állatharapás, marás vagy tömeges darázscsípés történik
– az orvosi ellátás biztosításán túl –, a harapás, a marás vagy a csípés
tényét azonnal jelenteni kell a tábor helye szerint illetékes járási hivatalnak.

A nomád táborozás szabályai:
A nomád táborozás teljes időtartama alatt képzett elsősegélynyújtó jelenlétét kell biztosítani. orvos elérhetőségének helyéről és idejéről a
tábor szervezője a táborozás megkezdése előtt köteles tájékozódni.
Fogyasztáshoz, főzéshez, mosogatáshoz, fogmosáshoz a létszámnak
megfelelő, elegendő mennyiségű, ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
A mosdótálak rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni
kell. A mosdótálak csak tisztálkodásra használhatók.
A keletkezett szennyvíz elszikkasztásának, az emésztőgödörnek és az
űrgödörnek a sátraktól és élővíztől való minimális távolsága 20 méter.
Emésztőgödör és űrgödör forrás felett nem létesíthető. Az illemhelyek
gödreit naponta fertőtleníteni kell, és a tábor végeztével be kell temetni. A terhelt réteget legalább 30 cm tiszta földréteg fedje.
A szennyvíz eltávolításának kötelezettsége csak arra az esetre vonatkozik, ha a hidrogeológiailag érzékeny területen a környezetvédelmi
hatóság környezetvédelmi okokból nem engedélyezi a helyi szikkasztást, valamint az emésztő- és űrgödör létesítését.
Hidrogeológiailag érzékeny területeken a helyi szikkasztást, emésztőés űrgödör létesítésének lehetőségét, valamint élővíztől való távolságát az illetékes környezetvédelmi hatóság állapítja meg. Amennyiben
használatuk nem engedélyezett, a hulladék gyűjtését lehetőség szerint
egyszer használatos zsákban vagy fedeles gyűjtőedényben kell végezni. A hulladék kommunális gyűjtőhelyre történő szállításáról, a gyűjtőedényzet kiürítés utáni mosásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni
kell. A keletkezett szennyvíz és fekália gyűjtését zártan és szivárgásmentesen kell biztosítani, és azt a táborozás után ily módon kell elszállítani.
Fenéklap nélküli sátorban közvetlenül a földre matrac, polifoam, szivacs nem helyezhető.
A nomád táborozás befejezése után a táborhelyet legalább olyan tisztasági állapotban kell elhagyni, mint amilyenben az a táborozás megkezdésekor volt.
Minden túrázónak, kirándulónak kellemes időtöltést kíván
Szentendre Város önkormányzat!

Kezdődik a vakáció!
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VÁROS

BŰNmEGElőZÉSI TANáCSoK A NyárrA

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk
a biztonságos falak között megoldani, így a szabadban töltött szabadság érzése során csemeténk ﬁgyelmetlenebbé, könnyelműbbé válhat.
A statisztikák szerint az iskolai szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen megemelkedik a gyermekkori balesetek száma.

Néhány jó tanács!
• Adódik úgy, hogy ameddig a szülő dolgozik a gyermeke játszótérre,
barátokhoz, ismerősökhöz látogat el. Minden esetben beszéljük át közösen gyermekünkkel, hogy csak az előzőleg megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés időpontját határozzuk meg.
• Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedik gyermekünk,
ne feledjük vele átbeszélni a közlekedési szabályok betartását!
• Kkerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával viseljen
védőfelszerelést, bukósisakot.
• Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idegenekkel szemben legyen körültekintő. Tudjon nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri,
kísérje el valahova, mert mutatna vagy adni szeretne neki valamit.
• Tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben, ha egyedül tartózkodik
otthon, ne engedjen be a lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges
telefonhívás alkalmával ne árulja el, hogy egyedül van otthon.
• otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében beszéljünk a gyermekünknek a villamos berendezések szakszerű használatáról.
• Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak anynyit tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges.
• Tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthonról történő elinduláskor
gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye látható
helyre (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára,
kerékpárját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul.

Közösen beszéljük meg, ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez
baj, illetve veszély esetén fordulhat. Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb telefonszámokat, melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet:
Mentők: 104
rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Segélyhívó: 112

A biztonságos
fürdőzés szabályai

A szabadvizeken való tartózkodás szabályai mindenkire vonatkoznak,
melyeket nagyon fontos betartani, hiszen élettani, egészségügyi és
jogi következményei is lehetnek. A forró napokon nagyon sokan keresik fel a hűvös vizű bányatavainkat, azonban az alapvető szabályokkal sincsenek tisztában.

Pest megye közel negyven bányatavából mindösszesen kilenc területén engedélyezett a fürdés: Dunaharaszti, Dunavarsány, Délegyházi tórendszer 2-4-6-os taván, Kiskunlacháza, Pócsmegyer, áporka.
Mindemellett Kiskunlacházán, Dunavarsányban pedig lehetőség van a
jetskizésre, az omszki tó egy részén lehet wakeboardozni.
A Duna Pest megyei szakaszán is vannak kijelölt fürdőhelyek, pl. Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső és ráckeve.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, városok területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület meg
van világítva, és legfeljebb a mély víz határáig. A fürdési tilalmát minden esetben 60x30 cm-es tiltó tábla jelzi, amely jól látható helyen kerül
elhelyezésre.

A bányatavak mellől mindez hiányzik, jellemzőjük a kiszámíthatatlan
mederviszony. Ezek a tavak néhány lépés után hírtelen mélyülnek, a
nagy mélység miatt csak a felszín meleg, a hirtelen vízhőmérsékletcsökkenés pedig könnyen okozhat izomgörcsöt, sokkot, szívmegállást.
Medrükben előfordulhatnak fémdarabok, munkagép alkatrészek, amelyek könnyen okozhatnak sérülést, főleg a vízbe ugrálóknak.
Aki a tiltás ellenére fürdőzik, nemcsak a testi épségét, egészségét,
életét veszélyezteti, de szabálysértést követ el, vele szemben szabálysértési eljárás indul, ahol 5-150 ezer forintos pénzbírság is kiszabható
A helyszíni bírság összege 5-50 000 Ft lehet, amit a rendőrség, a közterület felügyelők, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr szabhat ki.
Akár bányatóhoz, akár épített strandra látogat bárki, fontos, hogy a
saját és mások testi épsége mellett ﬁgyelmet fordítson a saját vagyonbiztonságra is! Lehetőség szerint őrzött parkolót válasszon! A gépkocsi
utasterében semmit ne hagyjon! Távozáskor győződjön meg arról, hogy
a kocsit biztosan bezárta-e. A strandokon leggyakrabban lopások fordulnak elő, de ﬁgyelemmel az is elkerülhető. Ahol lehetőség van rá, célszerű a csomagmegőrzőt használni! őrizetlenül ne hagyjanak értékeket
a törölközőn, takarón. Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi
feltétlenül szükséges.
SZENTENDrEI rENDőrKAPITáNySáG
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A Teátrum premierdarabja: Nóra II. rész
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Ibsen Nórája az utolsó jelenetben becsukja maga mögött az ajtót. Elhagyja a „babaházat”. Hogy mi történik ezután…? lucas Hnath Nóra II.
rész című darabjában éppen ez a folytatás az érdekes. mi történik, ha tizenöt év múlva váratlanul betoppan az asszony. Az előadás kapcsán
Galgóczy judit rendezővel és Kováts Adéllal beszélgettünk Nórákról, női szerepekről, férﬁ-nő kapcsolatról.
Galgóczy Judit: olyan téma, ami nagyon sokakat izgat. Ibsen Nórája és Lucas Hnath Nóra
II. színdarabja is ugyanazt a kérdést járja
körül, hogy egy úgynevezett polgári, berendezett – adott esetben vallásos – társadalomban a házasságnak milyen értékei vannak.
Ibsen korában tabunak számított erről beszélni, olyan botrányt okozott, hogy a drámáját
betiltották, nem lehetett játszani. Ibsen műve
azt feszegeti, létezik-e szabadság, hogy nemi,
társadalmi harc-e az élet, vagy bele kell törődni az isteni akaratba. Világfelforgató gondolatnak számított arról beszélni, vannak-e a
nőknek jogai.

Izgalmas a mű mai olvasata is. Székely
Kriszta rendezése, a Nóra – karácsony Helmeréknél arra keresi a választ, létezik-e
megalkuvás nélküli házasság. lucas Hnath
darabjában Nóra tizenöt évvel később váratlanul visszatér. más az érzékenysége, a fókusza ebben a témában a női rendezőknek?
G.J: Én úgy gondolom, hogy nincsen női meg
férﬁ szempont, ez egy kötelezően kialakult –
a tradícióknak és a társadalmi dogmáknak köszönhetően – már-már kötelező szempontrendszer. Például a gondolkodás érzékenysége nem női vagy férﬁ, nem nemi kérdés.
Kováts Adél: Most próbáltuk az első monológot – ami olyan általános dolgokat fogalmaz
meg, ami nekünk ma már közhely. olvassuk,
beszélünk róla, benne van a köztudatban.
Mégis, ott állunk rádermedve a szövegre. öt
perccel ezelőtt robbant ki a „me too” mozgalom, a téma nagyon absztrakt és árnyalt dolog
lett. Már nem az a lényeg, hogy elválhatunk-e,
nem az a lényeg, hogy lehet-e a nőnek karrierje. Az egyedi helyzetekben mégis csak
küzdelmek vannak, ami a különböző társadalmakban, országokban nagyon más. Sajnos,
Magyarország ma a nemek közötti egyenlőségben, ezekben a kérdésekben igen rossz
helyen áll. A társadalmi konvenciók mellett
még ott vannak a személyes történetek, az
egyedi esetek. Ez az, ami ebben a darabban is
érdekes. Hogyan él vagy nem él egymással
két ember.

Ibsen Nórája becsukja maga mögött az ajtót,
otthagyva férjét és gyerekeit. Itt folytatódik a
Nóra II. rész. A visszatérés momentuma érdekes? Az, hogy mi változott a tizenöt év
alatt? Hogy mi történik az itt hagyott kapcsolatokkal?
G.J: A férﬁ-nő kapcsolat alá-fölé rendeltsége
lehet, hogy biológiai kényszer, de létezik. Azt
kell eldönteni, hogy ezt össze lehet-e simítani.
Egyáltalán kell-e? Látszólag égető a kérdés,
főleg egy olyan társadalomban, amelyik kötelezővé teszi, hogy ez összehangolttá váljon.
Ettől érzem nagyon mainak és modernnek a
művet. Nóra tizenöt év utáni visszatérése
leginkább a különböző szemszögek tekintetéből érdekes. Hogy mindenkinek lett egy saját
rálátása. Tizenöt év hallgatás után annyi kibeszéletlen gyűlik fel, ami szintén nagyon aktuális téma. Lucas Hnath pedig iszonyúan jó

dramaturg, Ibsen huszonegyedik századi reinkarnációja. Hogy a kérdései újak-e? Négy
ﬁgurát állít elénk: a házaspár Nórát és Helmert, Emmyt, a lányukat és a dadát, aki mellékszereplő Ibsennél. Az ő szemszöge, az ő
tükre a legizgalmasabb. ő a tizenöt év tanúja.
Sarokpont. Hnath nem redukálja a férﬁ-nő
kapcsolat kapcsolat megfejtésére a darabot.
Az is látszódik, hogyan befolyásolják a normák, a megfelelések, az igazodások a működésünket.

meg arról beszél mindkét mű, hogy mindeközben mi történik a szabadságunkkal.
G.J: Nem csak arról beszél, hogy mi van a szabadsággal, arról is, hogy élhetünk-e vele. Megmondhatjuk-e, hogy mi van velünk, vagy
ehelyett elkezdünk-e hazudozni. A társadalom
moráljának kérdése is fontos számára.

milyen a tizenöt év múlva visszatért Nóra, aki
közben éppen ennek a szabadságnak az ízét
is megtapasztalhatta? Keményebb lett, harcosabb?
K.A: Számomra a darab legfontosabb gondolata, ami minden embernek az alapvetése,
hogy tudja, kicsoda ő. Ebben a darabban az a
legjobb, hogy Nóra ezalatt a hosszú idő alatt
megtanult önmagával lenni. Viszonyrendszerekben létezünk, de ha ebben mindig máshoz
képest vagyunk, nem tudjuk igazából, hogy kik
vagyunk. Nóra, amikor kiment az ajtón, háta
mögött hagyva a családját, erre tett egy törekvést. Ebből a darabból azt tudjuk meg, hogy
mennyire sikerült ez neki.
G.J: Nóra elmenetele arculcsapásként ér minket. Nehéz vele azonosulni. Hogy a visszajövetele mit okoz? Ezt nem illik előre elárulni, de
feszes, titokzatos és fergeteges mű az új
Nóra, a Nóra II. Izgalmas dolgozni vele.

Sok olyan szerepet játszottál, ahol felmerülhet ugyanez: mi történik a főhőssel a darab
után? mi történhetett például a Vágyvillamos
Blanche-ával?
K.A: Az idei évadban játszottuk utoljára a
Vágyvillamost. Valójában egy hatalmas monológ a darab. Nagyon izgalmas lenne – felmerült az ötlet – egy monodrámát készíteni a
drámából, ami már az őrültek házában játszódik. Nagyon izgalmas vállalkozás lenne, reprízben vissza lehetne csinálni az egész
darabot. Az egész történetet ebből a nézőpontból is el lehetne játszani.
G.J: A színész számára szerintem nem létezik
a továbbgondolás, az előadás zárt rendszerű
a benne szereplőknek. Ha már eljátszották,
amikor távolabbra kerül, onnantól lehetséges
kilépni belőle, visszanézni rá, továbbgondolni.

még nagyon az elején vagytok a próbáknak.
mennyi látszik ilyenkor a megszülető előadásból?
K.A: Nagyon változó, milyen viszony alakul ki
az adott művel. Az a keskeny út, amin el lehet
indulni, az itt is megvan, sőt nagyon is kézenfekvő. Az első olvasásra nem is derül ki, hogy
mennyire mély ez a darab. olyan, mint a rakott
palacsinta, meg kell keresni a mély rétegeit is.
Még a keresgélés fázisában vagyunk.
G.J: Fontos, hogy legyen benne szarkazmus
és humor. Anélkül nem tudok mit kezdeni a
művel. A színháznak az a dolga, hogy emberi
dolgokat közvetítsen. Hogy a néző adott esetben szakadjon a nevetéstől, hisz örök a gogoli
mondat, hogy „magatokon röhögtök.” Ma Csehovot is így játsszuk. Ehhez hasonlatos a
mostani darab is. Még keressük a kontúrokat,
hogy kivel mi történt, milyen életet élt, hiszen
Nóra visszajövetelével mindez megreped.
MArToN ÉVA

Teátrum közönségtalálkozó
SZÍNHáZBA MENTEM!

mindenkit szeretettel várnak a Szentendrei Teátrum és Nyár 2018 közönségtalálkozójára 2018. július 1-én vasárnap, 14
órakor Szentendrén, a fő téren.

A közönségtalálkozót Gyürk dorottya,
Szentendre Város kulturális alpolgármestere nyitja meg. Vasvári Csaba, a Szentendrei Teátrum igazgatója a Szentendrei
Teátrum és Nyár 2018 programsorozat bemutató előadásainak alkotóival beszélget.
A beszélgetés után dedikálással egybekötött, kötetlen találkozó a művészekkel.

Vendégek:
Borbély mihály Kossuth-díjas zenész
A Nóra II. rész alkotói:
Kováts Adél színművész
Galgóczy judit rendező
lászló lili színművész
Vilmányi Benett színművész
orlai Tibor, az orlai Produkciós Iroda
ügyvezetője

A Figaro házassága alkotói:
mester Viktória operaénekes
Bordás Barbara operaénekes
pataki Bence operaénekes

A Kígyóasszony alkotói:
Kovács Adrián zeneszerző,
józsa Bettina színművész
Kurely lászló színművész
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Fotók: Demeter Anett

Borzongás, haláltánc, fáklyás felvonulás, zászlóforgatók, koncertek, kortárs motívumok a hagyományteremtő céllal, 2018. június 16-17-én
megrendezett, első pestisűző fesztiválon.

A város egyik izgalmas legendája adta az új,
mediterrán, kortárs fesztivál alapját. A legenda a Fő téren álló Pestis-kereszthez kapcsolódik, amelyet 1763-ban hálából állítottak
a város gazdag szerb kereskedői azért, hogy
a járvány elkerülte a várost, és nem betegedtek meg az itt élők.

Szentendrei Lakástárlat Alapítvány szervezte.

Szombaton a Szentendrei-szigetről táncművészek érkeztek csónakokkal, akik rendhagyó,
kortárs haláltáncot adtak elő a Dunakorzón.
Eközben megérkeztek a szentendrei kortárs
képzőművészek jellegzetes motívumaiból készített óriás bábok, melyek segítettek elűzni a
halált a városból. Ezt követően a Tihi Wind
Band vezetésével fáklyás felvonulás indult a
belvárosban. Délután Szentendre testvérvárosából érkezett csapat, a Sbandieratori di
Gubbio zászlóforgatóinak elképesztően látványos műsorát is láthatta a közönség.

Koncertek

Haláltánc

Borzongató séták

Sokan borzongták végig a városban szervezett tematikus sétákat „A szentendrei katasztrófák nyomában” és az „Amikor kialszik a
fény” címmel.

újjászületés

Az élet-halál témáját boncolgatta a helyi festők képeiből összeállított Újjászületés című
tárlat is, amelyet a Városi Vendégházban tekinthettek meg az érdeklődők. A tárlatot a

Hajóverseny

Vasárnap délelőtt vidám hajóversenyt rendeztek a Dunán minden korosztálynak. Az esemény szakmai támogatója Horváth Csaba
többszörös világbajnok, olimpiai bajnok
kenus, valamint Pétervári Pál világbajnok
kenus volt.
Szombaton a Lázár cár téren felállított nagyszínpadon fellépett az Altarive, a Magashegyi
Underground és a Supernem, vasárnap pedig
a Kettő Kettő Tánczenekar, majd a Bohemian
Betyars, végül az Anna & Tha Barbies együttes.

Szentendrén tehát sikerült elűzni a pestist, és
akik ebben segítettek:
Grecsó Zoltán koreográfus és táncos csapata
a Jelmez-Art Kft által készített jelmezekben.
Grecsó Zoltán koreográfus, tánc-pedagógus,
az általa vezetett, az idén tizedik évadát ünneplő Willany Leó Improvizációs Táncszínház
művészeit ez év januárjától hívta először társulati formába. Alkotó-előadók: Bujdosó
Anna, Harangozó Lili, Ivanov Gábor, Keresztes
Patrik, Konkoly-Thege Virág, Takács László,
Telek Linda.
A táncosokat a Vadkacsa Egyesület segített
hajóval fuvarozni a Dunán.
A „pestisűző” bábok szentendrei festőművészek (Deim Pál, efZámbó István, feLugossy

László, Korniss Dezső, Vajda Lajos) művei
alapján képzőművészeti motívumok felhasználásával készültek Kecskeméten, Majoros
Gyula műhelyében. A motívumok keresésében Margit Szabolcs működött közre.
A bábuk örökbefogadói, illetve hordozói a következők voltak:
Deim-ﬁgura – MANK (Magyar Alkotóművészet
Nonproﬁt Kft.), Matiszlovics Tibor igazgató
Bodobács (Korniss-ﬁgura) – Bodobács kör,
Bálint Zoltán építész
Piros ﬁú báb (Korniss) – KóPÉ ÚVSE, Kósz
Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó
Madonna fej (Vajda) - Vajda Stúdió, a bábot
vitte: Szeles András belsőépítész
Fehér koponya (Vajda) – Lakástárlat Alapítvány, Varga Csaba elnök
Terrorista pingvin (efZámbó) – Szeresd Szentendrét Egyesület, Nagy Sándor képkeretező
mester
összevart száj (efZámbó) – P'Art Mozi Baráti
Kör, Paraszkay György graﬁkus, fotóművész
Pöttyös labdás (efZámbó) – SZNKE (Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete), Füvessy Bence
Zöld koponya (efZámbó) – Szentendre Barátai
Egyesület, Benes Edvard elnök
Ujj (efZámbó) – Welldance Sporttánc Egyesület, Benkő Fanni
Zöld körte (efZámbó) – Pap Lajos kőfaragó
mester
Barna fej (feLugossy) – Sbanderiatori di Gubbio, azaz a Gubbioi Zászlóforgatók legifjabb
tagja: Francesco Bei Clementi
Mindenkinek köszönet a közreműködésért!

Hajóverseny a pestisűző fesztiválon
2018 | június 25.

„régi álmom vált valóra” – kezdte Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester asszony
köszöntőjét a hajóverseny díjkiosztó ünnepségén, majd ezzel folytatta: „Mindig is szerettem
volna a Dunát még jobban bevonni a város
életébe, a hajózást, evezést népszerűsíteni,
hisz itt élünk a víz mellett.”
A Pestisűző Fesztivál második napjára meghirdetett hajóverseny 120 résztvevővel, 24 hajóegységgel rendkívül jó hangulatban zajlott.

A szervezésben és lebonyolításban oroszlánrészt vállalt a Vadkacsa Egyesület, személy
szerint: Pereházy Gergely és Pereházy Pál, a
Vadkacsa Egyesület elnöke. A rendezvény
„arca” és egyik szakmai támogatója Horváth
Csaba többszörös világbajnok, olimpiai bajnok
kenus, aki az 1996-os atlantai olimpián Kolonics Györggyel C-2 500 távon nyert olimpiai
aranyérmet. A verseny szakmai támogatója
Pétervári Pál világbajnok kenus is, akik 1991ben Párizsban C-2 10 000 méteren szerzett világbajnoki aranyérmet, emellett a Szentendrei
Kajak-kenu SE vezető edzője.
A versenyzők 1-es, 2/3-as, 4-es, 5-ös kenukban, illetve sárkányhajóban eveztek a Pap-szi-
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gettől először a Szentendrei szigetre, ahol felkapták a zászlóikat, amelyet aztán a Kacsakőnél kikötve a CÉL táblánál tűztek ki.
A jelentkezők között voltak egyesületek, baráti
társaságok és családok; csak ﬁús, csak lányos vagy vegyes csapatok, és tarka jelmezbe
öltözött evezősök is.
A díjakat a V8 uszoda, a LUPA Tó Kft., a MAHArT, a Sweet Dreams cukrászda, a MJAM
vendéglő, a Dunakanyar Vizisí és Wakeboard
Kft., a Kacsakő, az Arte Magistra Kft. és Szentendre Város önkormányzata ajánlotta fel.
A versenyeredmények az alábbiak lettek:
1-es kenu
1. Szalai Simon (0:11:01)
2. Szalai András – az édesapa, aki hátulról
kísérte a kisﬁút, Simont (0:11:21)
3. Széles Tamás (0:11:42)
2/3-as kenu
1. Kovács Zsolt (0:10:37)
2. Kovács Péter (0:11:33)
3. Német Tibor (0:13:46)
4-es kenu
1. „Sellők” (Pólus család) (0:10:11)
2. „H2o” (Malomsoky család) (0:11:13)
3. „Szapolya” (reusz Gábor) (0:11:39)

5-ös kenu
1. Szentendre Barátai Egyesület ﬁúcsapata
(0:09:44 – összesítésben is legjobb eredmény!)
2. „Szülinapi turné” (Sólyom Marci és barátai) (0:10:19)
3. Pál Család (0:10:25)

Különdíjakat kaptak:
A Kacsakő felajánlása alapján a verseny
legtréfásabb csapatai: az igazi indiánok, azaz
a „Lágyan Suhanók” és a Szentendrei Boszorkányok.
A legbátrabb anyuka díjat Lőrincz ágnes
kapta, aki egyedül evezett négy kisgyerekkel.
Három versenyző (Pál ákos, Pál Péter és Mogyorósi Levente) két számban is indult, erősítve a Szentendre Barátai Egyesület
ﬁúcsapatát (1. hely) és a Pál családot (3. hely),
ők legkitartóbb versenyző címen részesültek
különdíjban.
Abszolút különdíjas lett a Barcsay Jenő általános Iskola csapata, akik az iskolák közül
egyedüliként álltak rajthoz, vicces jelmezben
evezve, remek teljesítménnyel jutottak a
célba! Mindenkinek gratulálunk!
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Erdélyi kirándulás a Határtalanul
program keretében

A Szentendrei II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium 7. osztályos tanulói 2018. május 22-én
ismét útra keltek a Határtalanul programnak köszönhetően.

Az öt nap alatt megnéztük Erdély nagyobb városainak nevezetességeit: jártunk Nagyváradon, a ,,Pece-parti Párizsban”, Kolozsváron a
helybéli hetedikesekkel sétáltunk, Gyulafehérváron a székesegyházban
orgonamuzsikát hallhattunk, Aradon a vérmezőn megkoszorúztuk az
1849-es vértanúk emlékművét.

Szerencsére napsütéses időnk volt végig, így gyönyörű helyeken tudtunk kirándulni. Végigsétáltunk a Tordai-hasadék nyílásán, elgyalogoltunk Vársonkolyoson a Zichy-cseppkőbarlanghoz, ahol a barlang
mélyén ihattunk a boldogság- és szerelem forrásából. Különösen tanulságos volt a Böjte Csaba által létrehozott dévai gyermekotthon lakóival való találkozás, ahová ,,gyerekeknek való” adományt vittünk.
Az út során háromszor váltottunk szállást.

Két estét aludtunk Torockón, a híres Székelykő lábánál, utolsó éjszakánkat pedig Algyógyon, egy 800 éves, románkori kis templom szomszédságában töltöttük. Május 26-án késő délután érkeztünk haza, tele
élménnyel, jó érzéssel, szép tájak emlékével.

AZ ArANy-EmlÉKÉV

Arany János, a költőóriás, a tanár, az akadémia főtitkára, a főszerkesztő, a családapa, az
unokáját felnevelő nagyapa, a jó barát, a sokoldalú és széles látókörű ember iránt nem
csökken az érdeklődés, és ez így nagyon jó.
Újabb és újabb kutatási eredmények egy-egy
arcának, tehetségének bemutatását állítja a ﬁgyelem középpontjába.
2018 márciusában átadásra került a gyönyörűen felújított Csonkatorony, ahol néhány magyartanár is jelen lehetett Szentendréről
E. Csorba Csilla művészettörténész, az Aranyemlékév kurátorának jóvoltából, amit ezúton
is köszönünk. Még ebben a hónapban zártuk
a nagyon jól sikerült: ArANy TAVASZ FESZTIVáL Dalos Esztik és Tuba Ferkók projektet
Szentendrén.

A Petőﬁ Irodalmi Múzeumban most is ellenállhatatlanul remek programokat szervez a legújabb kutatási eredmények, szerzemények
bemutatásával E. Csorba Csilla és lelkes csapata: ország(h), város, híres ember (az Aranycsalád országh Antal fotográﬁáján), A
kép-mutogató kamarakiállítás (Arany János
és a spiritizmus), önarckép álarcokban (Arany
János emlékkiállítás). Vagy éppen júniusban
irodalmi séta Arany János nyomában ott, ahol
az őszikék született, a Margitszigeten, Nagyvári Ildikó vezetésével. Kövessék ﬁgyelemmel
a programokat, hiszen:
„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál
tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja” – írta Arany Jánosról Szerb
Antal.
PáLINÉ SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS

Kul-TúrA IrodAlmI BArANGolÓ
TEmETőI SÉTA

A VSZC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjaival:
9.V: BoKAy ZSoMBor, BáNyAI DANIELLA, MEZEI DáNIEL, VASKó VIVIEN, 11.V: BáNáTI oLIVÉr, ELSIK VIVIEN, ráCZ ANNA és az állandó
fotósunk: SZÉPLAKI roLAND társaságában, Zsóﬁa-nap ürügyén a LILArUHáS Nő: ProBSTNEr ZSóFIA (Szinyei Merse Pál felesége) hamvainál helyeztük el a nagyon aranyos minikoszorúnkat, melyet ezúttal
is a Függőkert Virágszalon Katikája készített.
Ezután elsétáltunk HAMVAS BÉLA író, ﬁlozófus sírjához virágainkkal,
majd SUráNyI ISTVáN cukrászmesterre emlékeztünk a szeretet virágaival. Iskolánk névadójának, PETZELT JóZSEFnek sírjára a tavasz
virágait ültettük el.
„Egy ember addig él, amíg őrzi az emlékezet.”
reméljük, hogy ők örökké élni fognak.
PáLINÉ SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS

„7 szokással az Életrevaló Szentendréért”

2018 | június 25.

A szentendrei iskolákban és óvodákban is
elindult a „7 szokás” elnevezésű képzés az Életrevaló intézmény fejlesztési program részeként.
Az „Életrevaló” program célja a pedagógusok és
diákok életvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciáinak fejlesztésén túl egy maradandó kultúraváltás lebonyolítása is, amelyben
a nevelőtestület elsajátítja, hogyan tudja stabil
alapokra helyezve elindítani és fenntartani a
szervezet folyamatos fejlesztését.
Magyarországon először a budaörsi Kesjár
Csaba általános Iskola vezette be a teljes intézmény szintjén az Életrevaló programot.
Négy évvel a bevezetés után egy szakdolgozati
kutatás azt vizsgálta, milyen eredményeket
tudnak megfogalmazni az iskola pedagógusai.
Egy évvel később a Kiváló Nevelési Kultúráért
Alapítvány, melynek egyik alapítója prof. dr.
Bagdy Emőke, újabb kutatás keretében azt
vizsgálta, hogy a bevezetést megelőző és kö-
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vető 5-5 év statisztikai adatai alátámasztják-e
a pedagógusok pozitív véleményét. Az eredmények itt is rendkívül meggyőzőek voltak.
A „7 szokással az Életrevaló Szentendréért”
nemzetközi szinten is egyedülálló a program,
hiszen eredetileg egy-egy oktatási intézmény
vesz részt az Életrevaló intézményfejlesztési
programban. Városunkban azonban az összes
tanintézményből igyekeztek a programgazdák
legalább 2-3 pedagógust bevonni, hogy tapasztalatot szerezhessenek a 7 szokás mentálhigiénés program osztálytermi-óvodai alkalmazásában. A program által segítséget kapnak
önmaguk és diákjaik önszervezési és együttműködési készségeinek korszerű, hatékony
fejlesztéséhez. A most elindult kísérleti kör
megközelítőleg 2000 szentendrei gyermekhez
fogja eljuttatni a 7 szokás tudást.
Szentendrén 37 pedagógus részvételével indult el a program 12 intézményből, valamint
részt vesz a programban a Váci Tankerületi
Központ két munkatársa.
A programban először egy 3 napos képzést
kapnak a pedagógusok, majd azt tanulják meg

ferences diákok
országos sikere

Első helyezést ért el június 5-én Budapesten a szentendrei ferences
Gimnázium két diákja, matányi marianna és Kákonyi marcell az országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Találmányuk az agyi kéregtest problémáit segít feltérképezni
gyorsan, olcsón és egyszerűen. A diákok kutatását, felkészülését biológiatanáruk, dr. mészáros lukács segítette.

Honnan jött az ötlet?
Kákonyi Marcell: A témaválasztásunk hosszú, egyéves folyamat eredménye. 2016 szeptemberében Mariannával egymástól függetlenül jelentkeztünk a Ferences ösztöndíjprogramra. Miután kiderült, hogy
együtt fogjuk végezni az ösztöndíjprogram által támogatott egyéves
kutatómunkát, mentortanárunkkal, dr. Mészáros Lukáccsal leültünk beszélgetni, és kitaláltuk, hogy érdeklődési területeinknek megfelelően a
neurológiát és az informatikát ötvöző projektmunkát fogunk készíteni.
Jobb- és balkezesek, ﬁúk és lányok, matematikai és művészeti érdeklődésű diákok agyfélteke-dominanciáját kezdtük kutatni a reﬂexidőmérés módszerével. Ugyan a kutatás ezen részében is értünk el
eredményeket, olyan szigniﬁkáns különbséget nem találtunk a vizsgált
populációk között, amelyek okairól nagy biztonsággal megállapíthat-

a következő két év során, hogy ki, miként tudja
ezt a tudást a tantárgyaiba, a tanmenetébe beépíteni. Cél az is, hogy kísérleti program eredményeként egy olyan iskolákon-óvodákon
átívelő városi szakmai közösség jöjjön létre
létre, amelyik folyamatosan megosztja innovációit, így a fejlődésük hatványozott mértékben valósul meg. A résztvevők jó gyakorlataiból létrejön egy szakmai tudástár, amelyből a város többi, később csatlakozni kívánó
pedagógusa is meríthet. A helyi közösség jövője szempontjából is meghatározó lesz, hogy
a felnövekvő generáció milyen paradigmákkal,
attitűdökkel és készségekkel rendelkezik,
mennyire képes önmagát felelősséggel irányítani, illetve másokkal együttműködni.
A program fő támogatói a Szentendrei önkormányzat, a Váci Tankerület, a Váci Szakképzési Centrum, valamint szentendrei magán
támogatók (fél millió forint értékben).
A programról bővebben olvashat Sean Covey:
A kiemelkedően eredményes ﬁatalok 7 szokása című könyvéből. A kötet a Harmat Kiadó
gondozásában jelent meg.

tunk volna valamit. A kontrollcsoport mérése közben azonban végeztünk vizsgálatokat olyan diákokon, akik tanulási- vagy mozgáskoordináció-problémával küzdöttek. Meglepődve tapasztaltuk, hogy az ő
reﬂexidejük néha másfélszerese volt az átlagos, kontroll eredményeknek. Ezt a felfedezést szakorvosoknak megmutatva kaptuk azt az információt, hogy ezeket valószínűleg a kérgestest, a két agyféltekét
összekötő agyterület rendellenességeinek tulajdoníthatjuk. Szakemberek véleménye és személyes tapasztalataink is azt mutatták, hogy
azok a gyerekek, akik ilyen tanulási- és mozgáskoordináció- problémával küzdenek, az esetek nagy többségében nem, vagy csak akkor kerülnek fejlesztőpedagógushoz, mikor fejlődésük már súlyosan
károsodott, hátrányos helyzetbe kerültek. A mi találmányunk sikere
abban rejlik, hogy egy nagyon olcsó, gyors és egyszerű alternatívát
kínál arra, hogy (többek között) a kérgestest rendellenességeit időben
kimutassuk.

Hogyan fogadtátok a díjat?
Matányi Marianna: Többfordulós versenyről lévén szó, az utolsó állomásra áprilisban került sor. Akkor egy pár percben kellett bemutatni a
találmányunkat, és úgy éreztük, hogy nagyon nem sikerült a prezentációnk. Amikor hívtak az eredménnyel, én éppen órán voltam, így Marci
volt az első, akivel ezt közölni tudták.
Kákonyi Marcell: Az első díj elnyerése igazán nagy meglepetés volt
számunkra. Az innovációs verseny utolsó fordulójában 8-10 tagú szakmai zsűri előtt kell a versenyzőknek prezentálniuk öt percben a kutatás
folyamatát és eredményét. Miután kiléptünk a teremből, ahol bemutattunk a projektünket, eléggé elkeseredettek voltunk. Úgy éreztük, hogy
bár nagyon sokat készültünk az előadásra, nem keltettük fel annyira a
zsűri érdeklődését. Az ezzel kapcsolatos csalódás miatt nagyon meglepődtünk – és persze megörültünk –, amikor értesítettek minket arról,
hogy első díjat nyertünk.
Hogyan tovább? mik a tervek?
Kákonyi Marcell: A következő biztos és látható mérföldkő a kutatás
előremenetében az idén Dublinban megrendezett Fiatal Tudósok Versenye (European Union Contest for young Scientists). Biztosak vagyunk benne, hogy az ottani szerepelésünk nagyban befolyásolja a
további eseményeket. Addig, a nyári szünidőben is sok munka vár ránk.
Matányi Marianna: Szeretnénk például építeni egy Cervelox 3.0-ás, új
eszközt ugyanerre a célra, és további méréseket is tervezünk végezni.
Mostanában kezd körvonalazódni, hogy ehhez támogatókat is szerezhetünk, és ez is sok mindent alakíthat a jövőre nézve. Sokat szeretnénk
még dolgozni rajta, és reméljük a szép eredményeket.
SZAKáCS ároN
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ArT CApITAl 2018 – AZ ÉdENKErT NyomáBAN
KULTÚRA

Az Édenkert nyomában címmel nyílt meg a
Kárpát-medence legnagyobb kortárs művészeti fesztiválja június 9-én Szentendrén. 24
új kiállítás, 52 program, 136 művész. A dunapart sétálókorzója zöld édenkertté változott,
a dunán úszó színpadra felállított ledfalon kiváló ﬁlmválogatást nézhettek az érdeklődők.
Az ünnepi megnyitón Gulyás Gábor múzeumigazgató üdvözölte a vendégeket, köszöntőt
mondott Gyürk dorottya kulturális alpolgármester. Az Art Capitalt megnyitotta: mohau
modisakeng dél-afrikai képzőművész. A
megnyitón közreműködött dennert árpád
jazz-szaxofon művész.

Fotó: Deim Balázs

A kortárs képzőművészet olyan nemzetközi
sztárjai állítanak ki most vársunkban, mint például a dél-afrikai Mohau Modisakeng, a német
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Daniel richter, a lengyel Angelika Markul, a
svájci-román Daniel Spoerri, az angol Justin
Mortimer, a macedón Žarko Bašeski vagy az
amerikai-japán yoko ono.
De jelen vannak a magyar képzőművészet
meghatározó alakjai is, mások mellett Baksai
József, Csurka Eszter, Szűcs Attila, Mátrai
Erik, Nagy Barbara, Németh ágnes, Várnai
Gyula.
Gergye Krisztián „Ha mi árnyak” című performanszát az Art Capital ideje alatt többször is
láthatta a közönség.
A tárlatokhoz kapcsolódóan sok száz programot rendeztek Szentendrén. Különösen nagy
siker volt a Dunán felállított hatalmas ledfal,
amelyen 36 ﬁlmet vetíttek le a parton helyet
foglaló közönségnek – ruben östlund, Wim
Wenders, Julian riberio Salgado, Jim Jar-

musch és Michael Haneke új ﬁlmjei mellett
megnézhettük Pálﬁ György Final cut című
művét és Bódy Gábor klasszikusát is, a Nárcisz és Psychét, valamint a Psyche és Nárciszt.
A Ferenczy Múzeumi Centrum a város több
pontján gyepszőnyeget helyezett el – ezeket
a látogatók azonnal birtokba is vették.
Szentendrén az idei Art Capital egyik különleges kiállítása yoko ono kívánságfája a Fő
téren. A kívánságfa interaktív installáció, levelei a közönség vágyaiból sokasodnak.
Az Art Capital külső helyszínnel is bővült:
Deim Balázs fotóművész munkáit június 14én Bázelben, a rhy Art Fair Basel keretében
megrendezett önálló kiállításon mutatták be.
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KULTÚRA

Böjte Csaba avatta fel az Élet útja ösvényt
A Családok Éve programsorozatban a Szentendre Barátai Egyesület meghívására érkezett Szentendrére Böjte Csaba testvér, aki
ünnepélyes keretek között avatta fel 2018.
június 9-én a Templomdombon az Élet útja
meditációs ösvényt, majd megáldotta a jelenlévő házas- és jegyespárokat. A 18 stációból
álló ösvény avatásán közös imával emlékeztek meg Szentendre felekezeteinek vezetői.

„Csak azért / az egyetlen napért / érdemes volt
megszületnem, amikor szeretni tudtam, / és
szeretnek-e, nem kérdeztem.” – Weöres Sándor
(a meditációs ösvény 13. stációjának idézete)

Az ünnepi műsor elején Böjte Csaba áldást
mondott arra a friss házaspárra, Iszak Beátára
és férjére, Jakab Attilára, akik éppen ezen a
napon mondták ki a boldogító igent a Templomdombi Plébániatemplomban. A Templomtéren nemcsak ők, de sok-sok házaspár és
jegyespár gyűlt össze, hogy szintén részesüljenek az áldásban. A párok karjukra fehér
szalagot kötöttek, ezzel szimbolikusan megerősítve fogadalmukat.

Szentendre felekezeteinek vezetői egy-egy
imát mondtak el a párokért: Blankenstein
György katolikus lelkész, Dani Zsolt baptista
lelkész, Horváth-Hegyi olivért evangélikus lelkész, Sándor Gy. Mátyás unitárius lelkész és
dr. Mosolygó Péter görögkatolikus pap. A családok fontosságát hangsúlyozta Gyürk Dorotytya, a város kulturális alpolgármestere is
köszöntőjében.

A most felavatott Élet Útja ösvény egymást
szervesen követő versek gyönyörű sora. A magyar költők legszebb verseiből válogatott csokor házasságról, szeretetről szól, és az emberi
élet legfontosabb állomásairól. A költemények válogatásában dr. Soós Sándorné Veres
rózsa, a Ferences Gimnázium magyartanárnője segített, a versek fémtábláinak kivitelezésében Dudás Krisztina, a Szentendre
Barátai Egyesület munkatársa és a Vésnök
Kft. közreműködött.
Böjte Csaba meglepetés-műsorral is készült,
Nagyszalontáról, a Béke Királynője Gyermekotthonból hívott el a jeles eseményre egy csapat ﬁatalt, akik Petőﬁ Sándor szerelmi

költészetéből összeállított zenés-verses műsorukat adták elő.
Böjte Csaba lelki muníciót is adott a jelenlévőknek, beszédében egyszerű és hasznos
tanácsot adott a mindennapokra: „Miért működnek sokszor rosszul a párkapcsolatok?
Sajnos hajlamosak vagyunk az érzelmi analfabétizmusra, patikamérlegen mérjük a szeretetet. Ne féljünk, merjük kimondani, megmutatni a mindennapokban is érzelmeinket,
szeretetünket.”
A meditációs ösvény avatása után Böjte
Csaba testvért az ofﬂine Centerben várták,
ahol a Szentendre Barátai Egyesület szervezésében a Sikeres magyarok sorozat részeként
rendeztek beszélgetést a keresztény Európa
sorsáról.
Az ünnepi eseménysor kapcsán felajánlott
adományokat – 1.751.450 Ft-ot, plusz az önkormányzat 500.000 Ft-os felajánlását, azaz
összesen 2.251.450 Ft-ot – a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatja el a Szentendre Barátai Egyesület. A befolyt összeget célzottan
a csíkszeredai gyermekotthon fűtéskorszerűsítésére szánják.
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programok
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.

TAlálT pIxElEK
Bp. Szabó György – Palotai Gábor
kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

mulANdÓSáG röGZíTÉSE.
lECSupASZíTVA
Imre Mariann kiállítása
Megtekinthető július 1-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
NINCS TöBB TIToK!
Válogatás az egyik legjelentősebb magyar műgyűjtő, Gerő László kollekciójából
Megtekinthető augusztus 26-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00
fIx flux
A nagyváradi Partium Keresztény Egyetem képzőművészet szakos hallgatói
Megtekinthető július 8-ig
CSISZolATlAN GyÉmáNToK
Megtekinthető szeptember 2-ig
AlApíToTT ÉdENKErT – NEmZETKöZI VIdEÓmŰVÉSZETI SZEmlE
Megtekinthető szeptember 2-ig

Szentendrei Képtár
áTKElő
Mohau Modisakeng
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum
yES, you!
yoko ono
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum, belső kert
A BomláS VIráGAI
Berszán Zsolt
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kovács Margit Kerámiamúzeum
belső udvar
judITH
rabóczky Judit
Megtekinthető szeptember 2-ig

Futó utca – Vastagh György utca sarok
(a Képtár mögött)
mAdArAK
Slow
Megtekinthető az épület bontásáig

Barcsay Múzeum
láTNIVAlÓK AZ EmBErKErTBEN
Horváth Éva Mónika

rEmIx of dAmAGE
iski Kocsis Tibor – Angelika Markul
az udvaron:
STABIl
Ionel Mihai
Mindegyik kiállítás szeptember 2-ig tekintető meg
InnoArt Galéria
Fő tér 20.
uTAZáS VIláGoK KöZöTT
Pongó Judit szentendrei fotóművész
kiállítása
Megtekinthető július 5-ig, hétfőtől péntekig 11.00–16.00 között
Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
Péter-Pál u. 6.
ExpEdíCIÓ
Médiaművészeti kiállítás
Megtekinthető július 1-ig
Ilosvai-gyűjtemény
SAjáT ÉdEN
Boros Viola
Megtekinthető szeptember 2-ig

Mank Galéria
Bogdányi u. 51.
A GEomETrIA SZÉpSÉGE
Vass László nemzetközi és magyar művészeket felvonultató gyűjteménye
Megtekinthető július 1-ig, hétfőtől péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között
ámos Imre – Anna Margit Múzeum
orGANIKA
Szabó Klára Petra – Szvet Tamás
HorTuS CoNCluSuS – ElZárT
KErTEK
Válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből
Megtekinthető szeptember 2-ig
Vajda Lajos Múzeum
öSVÉNyEK A KErTBEN
Baksai József – Nagy Barbara
A múzeumkertben:
öröK KErT
Németh ágnes
Megtekinthető szeptember 2-ig

Czóbel Múzeum udvara
KIláTáS
Mátrai Erik
Megtekinthető szeptember 9-ig

Szerb püspöki templom
Alkotmány utcai kőfala
VAlAmENNyI SZENTENdrE
Nádas Péter
Megtekinthető szeptember 2-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApáTI ABKAroVICS BÉlA fESTőmŰVÉSZ EmlÉKKIállíTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Bizottság-liget
Posta előtti tér
mŰVÉSZET A SZABAdBAN
Csurka Eszter: A víz emlékezete
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Nagy Barbara: Kert-hálózat
Tóth Eszter: Kerti locsoló
A kiállított művek szeptember 2-ig tekinthetők meg

P’Art Mozi
Dunakorzó 18.
VErEBÉlyI dIáNA KIállíTáSA
Megtekinthető június 28-ig, a mozi nyitvatartási idejében

KoNCErT

Művész étterem és bisztró
Dumtsa u. 7.
Művész TeraszKoncertek

június 29. péntek 19.30
lEITNEr–KáldI duÓ
június 30. szombat, 19.30
Soul-foul duÓ
A koncertek díjtalanul élvezhetők!

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 25. hétfő
16.00 GoMBoS JIM ÉS LUKáCS
MASINISZTA (105’) (15)
18.15 VISZLáT CHrISToPHEr roBIN

(107’) (12) A Micimackó születésének
története
20.10 SZErELEMBE GUrULVA (107)
(12) Bájos, kedves, vicces és nagyon
francia

június 26. kedd
16.00 JUrASSIC WorLD: BUKoTT
BIroDALoM (129’) (12)
18.15 MErÜLÉS A SZErELEMBE (112’)
(12E) fsz.: James McAvoy és Alicia
Vikander
20.15 EGy BUrKA, EGy NADráG (88’)
(12) Hamisitatlanul őrült francia
vígjáték

június 27. szerda
16.30 MErÜLÉS A SZErELEMBE (112’)
2E) fsz.: James McAvoy és Alicia
Vikander
18.30 EGy BUrKA, EGy NADráG (88’
)(12) Hamisitatlanul őrült francia
vígjáték
20.00 HároM TáNC (76’) Halász Glória
ﬁlmje
június 28. csütörtök
16.00 oCEAN’S 8 – AZ ÉVSZáZAD
áTVErÉSE (110’) (15)
fsz.: Sandra Bullock, Anne Hathaway,
rihanna, Cate Blanchet
18.00 oCEAN’S 8 – AZ ÉVSZáZAD
áTVErÉSE (110’) (15)
fsz.: Sandra Bullock, Anne Hathaway,
rihanna, Cate Blanchet
20.00 oCEAN’S 8 – AZ ÉVSZáZAD
áTVErÉSE (110’) (15)
fsz.: Sandra Bullock, Anne Hathaway,
rihanna, Cate Blanchet
Nyári szünet
2018. június 29 - július 25-ig

KULTÚRA
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los Andes II.

Gina Altamirano kiállítása a folt Galériában

utazás világok között

Pongó Judit kiállítása július 5-ig tekinthető meg
az Innoart Galériában (Fő tér 20.). A kiállított alkotásokról a festőművész így vallott: „Ezen munkáimat ázsiai utazásunk ihlették, indonéz
motívumokkal, színekkel, hangulatokkal, lendülettel és tánccal övezve, melyek életet sugárzó, az
élet akadályain átsegítő, átlendítő energiái mindent átszőnek, hogy a növekedés és fejlődés irányába hatva, újragondolva megoldást nyújtsanak
a nézők és befogadók körében is. Festményeim a
motívumok bázisaként biztosítják mindezt, miközben a színek egymásra hatásai mozgást, lendületet adnak a képeknek, ezáltal a környezetüknek is."

Amint a zene, úgy a festészet sem ismer határokat. Jó példa erre Gina Altamirano „Los
Andes”, vagyis „Az Andok” című kiállítása a
Folt kávézó galériájában (Szentendre, Kucsera
Ferenc u. 11). Gina két évvel ezelőtt kezdett
festeni, és első kiállítása is ugyanezen a helyen volt „Los Andes I.” címmel. A nagy sikerre
való tekintettel most újabb felkérést kapott a
bemutatkozásra. A jelenlegi tárlaton közel
húsz alkotása látható.
Gina Altamirano a Dél-amerikai Ecuador fővárosában, Quito-ban született. Húsz éve él
Szentendrén.
Festményein az ecuadori emberek hétköznapjai, ünnepei, hitvilága, valamint az ottani növény- és állatvilág is a látogatók elé tárul.
Habár Magyarország és Ecuador között közel
tízezer km a távolság, a festmények élénk
színe és hangulata mégsem idegen a nézők
számára. A képek többségén megjelenik az
ember. A nők és férﬁak arcát egyaránt kalap
takarja. Érdekes módon a viseletük hol a
csángó, hol a kalocsai vagy éppen matyó formavilágra és hímzésekre emlékeztet.
A festmények közül külön ﬁgyelmet érdemelnek a keretezettek. Ezek a színes kerámia mozaikkal díszített keretek önmagukban véve is
művészi színvonalúak, és szerves egységet
képeznek a festményekkel, emelve azok művészi értékét. A mázas kerámia mozaikokat
Lőrinc Mónika, a míves fakereteket Fekete Ferenc készítették.
A kiállítás július 4-ig látogatható a Folt Galériában.

Barcsay iskolás rajzsiker

Idén másodszor vett részt a Barcsay jenő általános 15 fős csapata a
szolnoki, fiume úti általános Iskolában megtartott xI. Komplex művészeti Vetélkedőn. Az idei téma a régi mesterségek voltak.

programok a Barlang kertjében
Szentendre, Dunakorzó 11/A

június 14.– július 15. FoCI VB közvetítés
A belépés ingyenes!

Barlang kertmozi

június 28. 21:00 Hosszú út lefelé
angol romantikus ﬁlm (92') (12)
július 05. 21:00 Shame - Szégyentelen
angol ﬁlmdráma (101') (18)
július 19. 20:30 Két szerető
amerikai romantikus dráma (110') (16)
július 26. 20:30 Kék valentin
amerikai romantikus dráma (112') (16)
A jegyár 900 Ft egységesen.

Koncertek

június 29. Titokzatos telepesek koncert
A belépés ingyenes!
július 13. Carlos Adiós! koncert
Latin hangulatú este élő zenével!
salsa, cumbia, balkan
A belépés ingyenes!

A Tisza-parti városban a Barcsays diákok festés, rajzolás, térbeli munkák, dombormű, számítógépes graﬁka, illetve fogalmazás kategóriában
is versenyeztek. A vendéglátó iskola kiemelt hangsúlyt fektet a művészeti nevelésre, a versenyen rengeteg diák vett részt.
Idén Morafková Laura 8.D osztályos Barcsay iskolás tanuló hozta el az
első díjat, Bálnavadászat című festményével. Laura kiállítása hamarosan látható lesz a Mini BIG-ben.
A versenyen szintén kiemelkedő alkotásokkal vettek részt a Barcsays
diákok: Gotsik Szonja Dorka, Szalma Lilien, Vancsicsin ábris, Sztankovics Lara, Sajtos Dorina, Klug Emese, Kertész Dóri, Fiál-Varga áron,
Szlancsik Máté, Berecz Annamária, Sima Darinka, Mohácsi Zsóﬁa,
Fenyő réka és Szita regina.
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régiós kupa Szentendrén
VÁROS

A Közép-Magyarországi regionális Kupa rájátszását tartották Szentendrén, június 2-án.
A 2017/2018-as röplabda versenysorozat
utolsó játéknapján a végső helyezések dőltek
el felnőtt és U15 kategóriákban. A felnőtt kiírás küzdelmeiben 6 egyesület versengett
egymással, melyek közül a Delta rSE bizonyult a legjobbnak. Második helyen a Sziget
DSE, harmadikon pedig a Közgáz SC végzett.

3. Gödöllői rC
4. MTK-Budapest
5. Dunakanyar SE
6. Prohászka BS-röpsuli
7. VSD 2
Az U15-ös korosztályban hét csapat mérettette meg magát. Végül a Delta rSE Érd nyerte
a bajnokságot, megelőzve a második VSD
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Dunakeszit és a harmadik helyen végzett Gödöllői rC-t. Az U15-ös korosztályban 63 mérkőzésre került sor, ami egyesületenként 18
megvívott csatát jelentett.
A 2017/18 versenysorozat szervezését a Városi Sportegyesület Dunakeszi, a rájátszás bonyolítását pedig a Dunakanyar SE vállalta fel.

A felnőtt bajnokság végeredménye:
1. Delta rSE
2. Sziget DSE
3. Közgáz SC
4. Dunakanyar SE
5. Prohászka BS-röpsuli
6. Tatabányai rSE
A hat csapat oda-vissza játszott egymással az
év során. A kialakult sorrend alapján az 1-3.
és a 4-6. helyezett egy újabb kört játszott a június 2-án Szentendrén megrendezett rájátszáson.
Az u15-ös bajnokság végeredménye:
1. Delta rSE Érd
2. VSD 1

Szentendrei úszók
sikerei

Hódmezővásárhelyen Ifjúsági országos Bajnokságon vett részt a
HKLSE Úszó Szakosztálya, Szabó Inez, Szabó álmos, Abonyi-Tóth
Gréta és Abonyi-Tóth Glenda képviseletében.
A versenyen Szabó Inez több értékes egyéni csúcsot úszott, melyből
az 50 méteres pillangóúszásban kiemelkedő 3. helyezéssel zárt, megdöntve ezzel két éve elért eredményét. 100 méteres pillangóúszásban
a 4. helyen végzett.
Szabó álmos többek között 200 méteres mellúszásban, ’B’ döntőben
7. helyezést ért el.
Abonyi-Tóth Gréta és Abonyi-Tóth Glenda is több indulásnál beállították
az egyéni legjobb idejüket, bár ők idősebb korosztállyal versenyeztek,
edzésképpen.

A képen Szabó Inez és Gelencsér Adrás vezetőedző

Balogh Anna újabb
úszósikerei

Balogh Anna szenior
úszó 4 bajnoki címmel tért haza a belgrádi Szerb országos
Úszóbajnokságról.
Anna jól szerepelt az
összes korcsoport indulói között, megérdemelten hozta el a 4
országos
aranyat
egyedüli magyar indulóként.
Legutóbb, az Egerben
rendezett XV. Bitskey
Aladár Nemzetközi
Szenior Úszóversenyről 5 arany és egy
ezüstéremmel
tért
haza, Szentendrére.
Az Újpesti Torna Egylet sportolója most új
számokat próbált ki,
és nagyon sikeresen
debütált.
A hétvégi verseny éremgyűjteménye: arany: 200 gyors, 100 hát, 50
hát, 40×50-es női gyorsváltó, 4×50-es női vegyes váltó, ezüst: 400
gyors. Gratulálunk a fantasztikus eredményekhez!
Anna augusztus elején Gyulán, az oB-n mutatja meg tudását.

SZVSE évértékelő
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dombay Zsoltot, a Szentendre Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztály vezetőjét az izbégi sporttelep fejlesztéseiről, a 2017-18-as
évad eredményeiről kérdeztük.

A beszélgetést kezdjük talán a sporttelep fejlesztésének témájával,
hiszen minden munkának és eredménynek alapja és feltétele a megfelelő, méltó környezet kialakítása.
Az izbégi sporttelepet folyamatosan fejlesztjük, a 2017-18-as évben a
munkát a nagy füves pálya teljes felújításával, az ásott kút és a locsolórendszer kiépítésével folytattuk, illetve a kis műfüves pálya is megújult. Jelenleg a sporttelep körbekerítésén dolgozunk, és mindkét
pályán labdafogó hálókat szerelünk fel. Az idei év második felében és
jövőre a legnagyobb hangsúlyt az öltözőépület és a sporttelep környezetének felújítására fektetjük, illetve tettünk lépéseket a labdarúgáson
kívüli sport fejlesztése érdekében is: pályázatot adtunk be szabadtéri
kondipark építésére, a közelmúltban pedig 800 méteres futópálya kialakítására.

A körbekerítés ellenére nyitott marad a sporttelep a sportolni vágyók
számára?
Természetesen. A telep nemcsak az egyesület tagjainak, hanem a lakosok számára lehetőséget nyújt a sportolásra. A körbekerítés inkább
csak nagyobb komfortérzetet nyújt a sporttelep használói számára, és
a tulajdon védelmében hasznos.

Hogyan szerepeltek a most befejeződött évadban az SZVSE különböző korosztályokban induló csapatai?
A VSE labdarúgó-szakosztály nagyon sikeres évet zárt összességében,
bár ez az évad nem a zászlóshajó, a felnőtt csapat sikereiről lesz emlékezetes. A felnőtt korosztályunk a megyei első osztályú bajnokságban a 12. helyet szerezte meg, ami alapjában véve közepes eredmény,
számunkra mégis siker, hiszen meg tudtuk őrizni helyünk az első osztályban.

Nagy kihívást jelentett a csapat számára az első osztályban való szereplés?
Igen, mert itt jóval magasabb színvonal. Tulajdonképpen félproﬁ bajnokságról beszélhetünk, melynek a személyi és anyagi vonzata is nagy
kihívás számunkra. A 2018-19-es bajnoki évre való felkészülést július
elején kezdi meg a csapat. Ebben az évadban szeretnénk néhány pozícióval feljebb lépni, és az erős középmezőnyben végezni. Ennek érdekében további erősítésekre lesz szükség. melyet részben saját
utánpótlás csapatunkból kívánunk megoldani.

mi a helyzet az utánpótlás csapattal?
óriási siker számunkra az utánpótlás korosztályokban elért létszámnövekedés: a gyerekek száma a korábbi létszám többszörösére növekedett. örülünk az erősödő érdeklődésnek, mert ezek a gyerekek

SPORT
biztosítják az SZVSE jövőjét, másrészt az izbégi sporttelep kihasználtsága is jobb lett.

mit gondol, minek köszönhető a
ﬁatal korosztály fokozottabb érdeklődése?
Úgy látom, egyre vonzóbbá válik
számukra a labdarúgás és az
egyesületünk is, köszönhetően a
sporttelep megújításának, másrészt a korosztályos edző, Szíjj
Krisztián lelkiismeretes munkájának. A létszámnövekedés egyik
meghatározó eleme pedig az idei
évben is a város és az SZVSE
közös szervezésében megrendezett sulifoci bajnokság volt, amely után sok tehetséges gyerek jelentkezett az egyesületbe.

Végül beszéljünk az öregﬁúkról, akik idén is nagyon sikeresek voltak…
Igen, de előtte szeretném megemlíteni a női csapatot, akik ebben az
évadban először képviselték Szentendrét a Pest megyei bajnokságban,
és akikre nagyon büszkék vagyunk.
Az idei év egyértelműen legnagyobb sikerét az öregﬁúk csapata érte
el, akik bajnokok lettek a Pest megyei bajnokságban. Kiemelkedő fölénnyel, veretlenül végeztek az első helyen, 18 győzelemmel és két döntetlennel. Jakab Elemér 20 mérkőzésen 11 gólt lőtt, ő lett a csapat
gólkirálya, de mellette az egész csapat nagyon szép teljesítményt nyújtott. A csapat ezekben a napokban, június 24-én vesz részt a Dabason
megrendezett bajnokok tornáján.
mi a csapat sikerének a titka?
Boros Attila szakmai vezetésével nagyon jó közösség alakult ki. A csapat tagjai, akik gyerekkorukban együtt fociztak, tíz évvel ezelőtt álltak
újra össze. ők alkotják a magot, amely kiegészült a focihoz korábban
valamilyen szinten kötődő játékosokkal, az utánpótlásba járó gyerekek
szüleivel. Az öregﬁúk csapatában 35 év felett lehet játszani, az átlagéletkor 40 körül van, de van köztünk 50+-os is. A titok tehát, hogy régóta
együtt focizunk, nagyon jó a csapategység, és mindenki komolyan
veszi az edzéseket és a mérkőzéseket.

Elnökként tehát egészében jó évnek értékeli az elmúlt szezont?
Az öregﬁúk csapat nagyon jó példája annak az elképzelésünknek, hogy
az egyesület óvodás kortól akár egészen magas életkorig is biztosítani
szeretné a sportolási lehetőséget. Példaként Szabó György nevét említeném, aki gyerekkorától kezdve minden korosztályban képviselte városunkat, jelenleg az öregﬁúk csapatának a kapitánya és kiemelkedő
játékosa. Előrelépés számunkra az is, hogy bár az idei mérkőzéseket
nem tudtuk Izbégen játszani, az őszi idényt már a saját telepünkön
kezdhetjük.
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HIRDETÉS
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állAT

Négy kiscicának (2 kandúr, 2 nőstény)
keresek szerető gazdikat. Májusban
születtek, régi gazdáik elköltöztek. Tel.
06-30-583-9325.

AdáSVÉTEl

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

álláST KíNál

Munkatársat keresek teljes munkaidőben adminisztrátori munkakörbe. Feltételek: diktálás után 10 ujjas vakon
gépírás, MS Word professzionális ismerete és alapvető számítógépes ismeretek. Tel. 06-20-941-9200, (26) 300-763,
Molnár Bertalan közjegyző.

Lemezalakító munkatársakat keresünk
betanított munkakörbe Szentendrére,
szellőzéstechnikai gyártó céghez. Feladat: fémlemezek megmunkálása. Tel.
06-30-444-9288.

otthoni pénzkereset! reklámtárgyak
csomagolása stb. 06-90-60-36-07 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/perc, 06-1-2228397).
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HIRDETÉS
Építőiparban jártas, józan életű segédmunkást és önállóan dolgozni tudó kőművest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Magatehetetlen édesanyám mellé keresek tapasztalattal rendelkező, jó erőben
lévő ápolót/gondozót, aki néha esténként tudna engem helyettesíteni. Tel.
06-70-222-2794, Jármy orsi.

EGÉSZSÉG

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

KIAdÓ lAKáS

Különálló, 130 nm-es lakrész igényesnek kiadó Szentendrén. Tel. 06-30-3335248.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

lAKáS, INGATlAN

Pomázon 12 282 nm szántó eladó. Tel.
06-30-850-8591.
Szentendrén 4100 nm-es rét, legelő
eladó. Tel. 06-30-850-8591.

Pismányban 2300 nm-es, közműves,
panorámás saroktelek eladó. Ingatlano-

sok kíméljenek! Tel. (26) 328-856, efnabe@gmail.com.

Gyakorlott háziasszony takarítást vállal
magánháznál. T. 06-70-277-9955.

Szentendrén 6550 nm-es erdő eladó.
Tel. 06-30-850-8591.

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

60 nm-es, 1+2 félszobás dunaújvárosi
önkormányzati lakásom cserélném
szentendrei vagy leányfalui önkormányzati vagy magántulajdonú házra, lakásra. Tel. 06-30-462-3985.

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

SZolGálTATáS

Vállaljuk modern vagy klasszikus
ólomüveg-ablakok készítését, törött darabok cseréjét vagy teljes
felújítását, továbbá tükrök, bútorüvegek, lámpák, szaunaablakok
tervezését, kivitelezését. 06 20
317-6455, www.czirjak-glass.hu.

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

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

TárSKErESő

Hölgyet keresek 41 éves korig. Tel. 0620-624-5440.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-4942550.

A magyar Közút Nonproﬁt Zrt. pest megyei Igazgatóság,
Szentendrei mérnöksége
úTÜZEmElTETő SZAKmuNKáS munkakörbe munkatársat keres.

feladatok:
l A mérnökség kezelésében lévő úthálózat kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása,
l téli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke adapterrel felszerelt kombinált gépek vezetése

A munkakör betöltéséhez szükséges
feltételek:
l szakirányú iskolai végzettség vagy
szakirányú oKJ-s végzettség
l vagy szakmunkásképző vagy szakiskola vagy oKJ bizonyítvány + 4 év szakmai tapasztalat

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

l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
l útépítő, karbantartógép-kezelő oKJ-s
bizonyítvány
l NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra
A munkakör betöltésének kezdete:
minden hónap 1-je és 15-e

A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű
Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette
az érdeklődését, jelentkezzen
06-30-4177660 telefonszámon.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

