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Világraszóló Czóbel-kiállítás a Malomban

Május 30-án Czóbel Béla emlékkiállítása nyílik a MűvészetMalomban a művész
hagyatékának jelentős részét őrző szentendrei Ferenczy Múzeum rendezésében. Ehhez hasonló szélesebb kitekintésű, a festőművész teljes életművét áttekintő kiállításnak Magyarországon legutoljára 1971-ben, a Műcsarnok adott
otthont. Neves külföldi és hazai köz-, illetve magángyűjteményekből való kölcsönzések révén a közönség újra együtt láthatja Czóbel Béla jól és kevésbé ismert vagy régen látott műalkotásait. A több mint hét évtizedet átívelő
munkásságot közel 180 műalkotás reprezentálja, köztük olyanok is, amelyek
a legfrissebb kutatások során kerültek elő.
18. oldal

Gyermeknap Szentendrén

Május 25-én ismét megrendezi a Szentendrei Kulturális Központ a városi gyermeknapot a Postás-strandon! Remek családi programok várják a gyerekeket
ezen a napon. Lesz vidámpark, légvár, bábszínház, az aktívabbakat sportrendezvények, kézműves foglalkozások várják. A szentendrei iskolák diákjainak bemutatói színesítik a rendezvények sorát. A sportrendezvényekre – strandfoci;
röplabda; street ball; strand kézilabda – várják a csapatok jelentkezését a (26)
312-657-es telefonszámon vagy a dmh@szentendre.hu címen!
Szintén ezen a napon 13 órától diákpolgármester választás, majd kb. 16 órától
gyeremekrajz kiállítás megnyitója lesz a Városházán.

Dumtsa Forgatag a belvárosban

Idén is folytatódik a belváros egyedülálló hétvégi fesztiválsorozata. Ebben az
évben Dumtsa Forgatag néven rendezik meg az évek óta nagy sikerű nyári programsorozatot Szentendre sétálóutcájában. Az elmúlt két év hagyományait követve a szervezők olyan agorát szeretnének megvalósítani a városban, ahol
egy-egy család vagy baráti társaság kényelmesen üldögélhet és beszélgethet
egymással, ahol jól érzi magát minden szentendrei – hiszen csak így érhető el
az, hogy a városba érkező vendégek is otthon érezzék nálunk magukat.
3-4. oldal
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SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzsőrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a Barcsay Jenő általános Iskolában.
Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
Elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412
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Hadházy Sándor fontos posztot kap
az Országgyűlésben

Május 6-án ünnepélyes keretek között letette a képviselői esküt Hadházy Sándor, Szentendre országgyűlési képviselője. Értesüléseink szerint az új Országgyűlésben Hadházy Sándorra nagyon fontos feladat vár, ugyanis várhatóan az
újonnan létrejövő „szuperbizottság”, a Törvényelőkészítő Bizottság tagja lesz.
Mint arról már beszámoltunk, a képviselői megbízólevél átvételekor Hadházy Sándor
leszögezte: legfontosabb feladatainak a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést,
a helyi kis- és középvállalkozók támogatását, valamint a turizmusfejlesztést tartja,
Hozzátette: azért fog dolgozni, hogy a Szentendre és a többi település között még
erősebb, még eredményesebb együttműködés alakuljon ki az uniós pályázatok sikere
érdekében.

Városháza (26) 503 300
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI Díj ESTE 9 óRáTóL 380 FT
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
május 18. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
május 25. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
ÜGYELETI DÍJ 380 Ft

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

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

Árvácska Állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

Fórum a Városházán

FoTó FoRRáSA: DIETz FERENC FACEBooK oLDALA

Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

Társasházi és lakásszövetkezeti fórum zajlott a Városházán. A nagyszámú érdeklődő első
kézből kapott tájékoztatást minden olyan jogszabályról és pályázati lehetőségről, amely a
társasházi közösségeket érinti.
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A lAP téMÁjA

Május 30-tól újra indul
a Dumtsa utcai nyári
fesztiválsorozat
TURIzMUSFEJLESzTÉS SzENTENDRÉN
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Polgármester naplója

május 12. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés
17.00 oEVB bizottság tagjainak eskütétele

május 13. kedd
10.00 TÖoSz elnökségi megbeszélés
13.30 Egyeztetés a Mahart vezetőivel
16.00 A II. Rákóczi Gimnázium és általános Iskola tornatermének átadása
18.00 Lakossági fórum a Városháza
házhoz jön címmel a Püspökmajorról,
dr. Pázmány Annamáriával közösen
május 14. szerda
09.00 TÖoSz polgármesteri fórum

A

szervezőkkel történt egyeztetés alapján ezúton szeretnénk megerősíteni
azt a tényt, hogy – minden ellenkező
híreszteléssel ellentétben – idén is folytatódni fog a belváros egyedülálló hétvégi
fesztiválsorozata. Az nem titok, hogy a rendezvény nevében (Dumtsa Forgatag), arculatában és szervezői csapatában változások
történtek az idén, ugyanakkor a fő célok továbbra is változatlanok. Azaz az elmúlt két
év hagyományait követve a szervezők egy
olyan agorát szeretnének megvalósítani a
városban, ahol egy-egy család vagy baráti
társaság kényelmesen üldögélhet és beszélgethet egymással, ahol jól érzi magát
minden szentendrei – hiszen csak így érhető
el, hogy a városba érkező vendégek is otthon érezzék magukat nálunk.

Amellett, hogy a rendezvénysorozat programjai követni fogják idén is az országos ünnepeket és eseményeket, fontos szerepet
kapnak benne a helyi hagyományok, és
minden hétre tartogatnak majd a szervezők
meglepetéseket is. A helyi és környékbeli
képző- és iparművészek mellett természetesen jelen lesznek újra az utcán a kézműves csemegék és a kulináris különlegességek is. Ezen felül a gyerekek és családok minőségi szórakozására továbbra is
nagy hangsúlyt fektetnek majd a szervezők,
így a zenei koncertek és táncos bemutatók
mellett továbbra is működni fog a babamama sátor, és számos izgalmas program
és kézműves foglalkozás várja majd a családokat.
Folytatás a 4. oldalon g

május 15. csütörtök
11.00 Egyeztetés a TDM vezetésével a
Dumtsa Forgatagról és a Borfesztiválról
14.15 Testületi ülés

május 16. péntek
09.00 Egyeztetés Leányfalu polgármesterével
10.00 Vajdasági delegáció fogadása
14.00 Városi Ki mit tud?
május 19. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

május 20. kedd
17.30 Egyeztetés az Új Művésztelep bérlőivel

május 22. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadónap

május 23. péntek
13.00 Városi gyermeknap – diákpolgármester választás
16.00 Gyermekrajz kiállítás megnyitója
a Polgármesteri Galérián
május 24. szombat
10.00 Városi Ki mit tud? döntő

május 25. vasárnap
11.00 Gyermeknap a Postás-strandon

Olvasson QR-kóddal!
Ha okostelefonja kéznél van,
próbálja ki a cikkeink melletti
QR-kódokat!
Szkennelje be a pontkódot, és a
megjelenő linkre kattintson rá!
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A Dumtsa Forgatag
tervezett programjai
g Folytatás a 3. oldalról

1. Május 30–június 1.
Nyárköszöntő hétvége: végre itt a korzózás ideje! Készüljünk a nyárra! (programajánlatok, táborok stb.)
2. Június 6–8.
Pünkösd – Ízek, színek és illatok
Szentendrén

VÁROS

tedd le a névjegyed!
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A Szentendre és Térsége TDM Kft. várja
mindazok jelentkezését, akik 2014-ben
is szívesen megmutatnák tehetségüket,
termékeiket vagy alkotásaikat a Korzón.
Továbbá idén is számítanak a rendezvényen a helyi és környékbeli civilszervezetek és egyesületek aktív részvételére,
valamint a városunkban élők ötleteire,
javaslataira a programokat illetően.
Elérhetőségük:
tdmszentendre@gmail.com

3. Június 13–15.
85. Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. Kezdődik a Vakáció!!!
4. Június 20–22.
Nyári napforduló ünnepe: Múzeumok
és galériák éjszakája, Ivan dan

5. Június 27–29.
Mozdulj Korzó! Fókuszban az egészség
6. Július 4–6.
Bemutatkozik a Dunakanyar és a
Szentendrei-sziget

7. Július 11–13.
Szentendrei Teátrum és az
I. Szentendrei Sörfesztivál megnyitója
8. Július 18–20.
Ister Napok (Duna-napok)

9. Július 25–27.
Anna napi vásár és virágfesztivál

10. Augusztus 1–3.
Zöld napok – minden, ami természetes
11. Augusztus 8–10.
Szentendre régen és ma – Ismerjük
meg városunkat!

Új turisztikai színfolt a városban

12. Augusztus 15–17.
A Pilis hegység kincsei

13. Augusztus 22–24.
Kovászünnep – süssünk, süssünk
valamit...

A fentiekben olvashatják a hétvégék tervezett tematikáját, a programokról és kiállítókról
pedig
minden
részletet
megtudhatnak a Facebook/Dumtsa Forgatag közösségi oldalon.

Városnéző elektromos szerelvény járja a belváros utcáit. A turisták közkedvelt „járgánya” délelőtt 10 és délután 6 óra között a Jókai utca – Dunakorzó – Kossuth Lajos utca – Dunakorzó –
Péter-Pál utca – Kucsera utca vonalon rója a köröket, azaz egészen pontosan: a nyolcasokat.
Az üzemeltetők terve szerint bővítenék a járat vonalát a Duna-parton végig, a Kerényi szoborparkig, így a korábbi 15 perces sétakörút 25-30 percessé hosszabbodna. A cég piros, kétkocsis
„dotto” vonatai a Teátrum parkoló és a Skanzen között szállítják az utasokat.

FoTó: SzÉLES NóRA

14. Augusztus 29–31.
Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál
és Borfesztivál – művészeti piac

2014. május 12.
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bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 2014. január 1-jétől kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. (Ennek hatálya csak az
őszi önkormányzati választások időszakára
fog kiterjedni.)

Európai Parlamenti
választások
Tisztelt Választópolgárok!

Az Európai Parlament tagjai választására 2014. május 25-én kerül sor.
A választás kapcsán szeretném a
figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.

Magyarországon az Európai Parlament
tagjainak választásán a választójogát
gyakorolhatja
a) minden magyar állampolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban,
hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,
valamint
b) az EU más tagállamának minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról,
hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja.
Az EU más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik
napon (május 9-ig) kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő
névjegyzékbevételét a magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu
honlapon vagy a www.magyarorszag.hu
honlapon keresztül, továbbá levélben vagy
személyesen.
Az a magyar állampolgár, aki az Európai
Unió más tagállamában él, a külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam
névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti
Választási Iroda törli a magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás
lehetőségét.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak továbbra is lehetőségük
van a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár
2014. január 1-jétől kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
c) személyes adatai kiadása megtiltása
A pártok és a független jelöltek kérhetik,
hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási
iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-jétől Ön az
adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb május 17-én 16.00 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől. A kérelem
benyújtható személyesen, levélben, a
www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb május 17-én 16.00
óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti
névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
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Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a
választás kitűzését követően, legkésőbb a
május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, május 23-án 16.00
óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési
kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet május 23-án 16.00 óráig a helyi
választási irodához, a szavazás napján,
május 25-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna
csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen vagy lakóhelye szerinti településen, de
másik szavazókör területén tartózkodik, és
oda szeretne mozgóurnát igényelni, az átjelentkezést követően tudja mozgóurna iránti
igényét benyújtani május 23. 16.00 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig pedig a kijelölt szavazókörben,
mert csak a kijelölt szavazókörből tud hozzá
a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/Városháza/Választás2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
is.
A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
választási irodája hétfőtől péntekig 8-16-óra
között fogadja a tisztelt választópolgárokat.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó, HVI vezető
26/503-365
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/503-324

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
HVI vezetője
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2007

óvodafelújítás

Pannónia-telep
csapadékvíz
elvezetése

SzEI

Egres és Barackos
út felújítása

Megújult utak Szentendrén
Belvárosrehabilitáció

370 577 000 Ft

Dr. Dukai Miklóst, a körzet képviselőjét az
Egres út felújításáról kérdeztük.

Az Egres út Pismány
egyik
gyűjtőútja,
amely nagy forgalmat bonyolít. A Vörösgyűrű sétánytól a
korábban kertészetként működő ingatlanig lett felújítva az
útszakasz. A burkolat végig megújult,
ahol elfért és lehetséges volt, ott járda is
épült, illetve megoldódott a csapadékvíz elvezetése is. A projekt megvalósulásához
EU-s források álltak rendelkezésre.

A lakók nagyon örülnek a felújított szakasznak, hiszen korábban a földúton való
közlekedés nagy porral járt. Az útfelújítással az ingatlanok értéke is megnőtt. A gyalogosoknak sem kell félniük az autóktól,
biztonságban közlekedhetnek a járdaszakaszokon.

Pismányban és Szarvashegyen sajnos még
vannak földutak, amelyeket szilárd burkolattal kellene ellátni, illetve az aszfaltozott
utakat folyamatosan karban kell tartani.

Dicső Zoltánt, Pannónia körzet képviselőjét a Rózsa, Liliom és Irányi utcák felújításáról kérdeztük.

Harmadik nekifutásra sikerült a pályázat, mert csak
olyan útfelújítási kérelmekre adnak pályázati pénzt, ahol ki
van építve a teljes
közmű, és meg van
oldva a csapadékvízelvezetés is. Sajnos
Pannónián ez a feltétel nem volt adott, ezért először ezt kellett
megoldanunk. Pályázati pénzből sikerült a
csapadékvíz-elvezetést megoldani, nemcsak az említett három utcában, hanem
egész Pannónia területén, mintegy 440
millió Ft összértékben. Ezután fogadták be
a pályázatunkat az útfelújításra, amelynek
volt egy speciális kiírása: országos főközlekedési útból kellett indulni, és ugyanoda
kellett becsatlakozni. Mindhárom utca rettenetes állapotban volt, az autósoknak hatalmas kátyúkat kellett kerülgetni, a Rózsa
utca ráadásul nagy forgalmat bonyolít le,
ezért esett a választás ezekre az utcákra.
A felújítás után a lakóktól sok pozitív viszszajelzést és köszönetet kaptam, nagyon
örültek annak, hogy minőségi javulás történt a körzetben.

2007–2013 között
2014. május 12.

Rózsa, Liliom, Irányi
utcák felújítása

Gondozási központ
akadálymentesítése
árvízvédelmi védmű
1. forduló
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János, György,
Jobbágy utcák felújítása
EURoVELo
kerékpárút

Önkormányzat
szervezetfejlesztése
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2013

P'Art Mozi digitális
fejlesztése
árvízvédelmi védmű megerősítése
és átalakítása 2. forduló
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Felhívás

Szentendre Város Önkormányzata felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő
Szentendre, Hamvas Béla u. 8. szám
alatti, IV. emeleti lakás fiatal házasok részére, szociális helyzet alapján
történő bérbeadására.
A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) május 22-én
9.30-ig kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve
letölthető a www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról.
Tájékoztatás telefonon: (26) 503-364

ÁllÁSPÁlyÁzAtOK
Műtőssegéd

Műtőssegéd

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet műtőssegéd
munkakör betöltésére határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyban,
teljes munkaidőben.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Kanonok utca 1.).
Kérjük, a borítékon feltüntetni a
4/12/2014 azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: műtőssegéd.
Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária
Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária intézményvezető, (26) 501-440

Szemész szakorvos

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet szemész
szakorvos munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben: heti 15
óra (hétfőn 16-19 óráig,
kedden és szerdán 13-19 óráig).
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 4/12/2014
azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: szemész szakorvos. Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu
email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária intézményvezető, (26) 501-440
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Bükkös-takarítás
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A Föld napjára rendezett Bükkös-patak takarítása az eső miatt néhány nappal később, de lezajlott. A lovaglásról, kézműves foglalkozásról fájó szívvel
le kellett mondanunk. Köszönet az Izbégi általános Iskola tanárainak, Baranyai Szilviának, Majnekné Horváth Katalinnak, a szülőknek, gyerekeknek,
Szabados Andrásnak és a támogatóknak: Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület, VSz zrt., Szentendre Város Önkormányzata, Homó Attiláné-Szilágyi Pékség, Gyürk
András EU parlamenti képviselőnek az ajándékokért.
A gyerekek és patakbarátok lelkesedése most is nagy volt, többen a zuhogó esőben is próbáltak tenni a patak tisztaságáért. A 10 kihelyezett konténer ilyen alkalmakkor nem csak
a patakparton és mederben eldobált, de a saját háztartásból, ház előtti zöldterületről kikerülő hulladékok elhelyezésére is szolgál. Megállapítottuk, hogy kedvenc patakunk egyre
tisztább, de azért volt még bőven eldobált szemét, üvegek, zacskók, autógumi is. A VSz
zrt. napi jelenléte a zöldterületeken az egész városban, így itt is kézzel fogható – köszönet
az intézmény vezetőségének, dolgozóinak!
Több játszótér rendbetétele zajlott le tavasszal a városban, így a Vasvári, Szegedi utcaié is.
A takarítással párhuzamosan zajlik a héten a Móricz zsigmond Gimnázium diákjainak részvételével Bükkös aluljáró falfestés javítása, patakpart grafiti-mentesítése, kerítésfestés a
Vasvári-lakótelep focipályáján. Köszönet a Móricz zsigmond Gimnázium tanárainak, diákjainak, Bádonyi Kingának és Kerezsi Csaba igazgató úrnak a környezetszépítő munkáért!
Zakar Ágnes, szervező, önkormányzati képviselő

Új biciklitároló a Móricz gimi előtt

A Föld napján, az eső ellenére az eredeti
tervek szerint ünnepélyesen átadták a
Móricz Gimnázium előtti új biciklitárolót,
mely az iskola szülői közösségének támogatásából épült. Beszédet mondott dr.
Dietz Ferenc polgármester, aki kiemelte,
szívügyének tekinti a kerékpáros infrastrukturális fejlesztést városunkban. Ennek
jegyében lett a gát alatti szervizút bicikliút, illetve épült a Postás strandon kerékpáros pihenőhely. Nagyon népszerű a
kerékpárosok körében a Bükkös-part
mentén haladó út, illetve a kerékpárkultúra népszerűsítésének jegyében rendezik meg már több éve az egyre népszerűbb Pilisi Tekerőt.
zakar ágnes, a Föld napi rendezvények fő szervezője és Fehér Júlia, a gimnázium szülői
közösségének vezetőjének felszólalása után Kerezsi Csaba gimnáziumigazgató felkérésére az átadók jelképesen elültették a tárolót szegélyező virágokat. Az „alapvirág-letétel”
után az új, jól megközelíthető, kamerával megfigyelt kerékpártárolót használatba vehették
a móriczosok.

Új festést kapott a Bükkös-aluljáró

A Bükkös-aluljárót 2012-ban és 2013ban festették ki a Móricz zsigmond
Gimnázium diákjai, Bádonyi Kinga és
a gimnázium rajztanárai tervei alapján. Idén, a Föld napi rendezvények keretében a diákok javították, illetve
újból átfestették az aluljárót. Az elmúlt
három évben mintegy 40 diák dolgozott a rajzon a gimnáziumi érettségihez szükséges közmunka keretében
és a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesülettel együttműködve.
A felújított aluljáró ünnepélyes átadása május 16-án, pénteken 17 órakor lesz.

2014. május 12.

Szomszédünnep
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Május 24. szombat

Ismerkedős, barátkozós napra hívunk
és buzdítunk minden városlakót!
Szeretné megismerni az utcában lakókat? A lakóhelye történetét, a pletyiket? Az őslakosokat és az újakat?
Szeretne egy összetartó, egymást segítő utcaközösséget?
Szervezzen pikniket!
Válasszon ki egy közterületet lakóhelye közelében, és hívja meg lakótársait! Csatlakozzon, szervezzen, jelentkezzen! Segítünk!
Töltse ki a jelentkezési lapot, és adja le az Ügyfélszolgálaton, a Dunakorzó 18. szám
alatt.
További információ: (26) 300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Néhány ötlet a piknikhez: régi fotók nézegetése a lakóhelyről, családok játékos ügyességi vetélkedése, kedvenc kisállatok bemutatása, felnőttek kedvenc gyerekjátékai, tollas csata, sakk- és kártyaparti, karaoke.
Javasoljon Ön is programot!

FoTó FoRRáSA: DIETz FERENC FACEBooK oLDALA

jubileum a Püspökmajor Baráti Körben

lAKOSSÁGI FÓRUM
május 13-án (kedden) 18.00-tól
A fórum helyszíne:
Barcsay Jenő általános Iskola
Színházterem

A fórum témája: 5. körzet:
a László telep, Kondor Béla utca,
Károly utca, Kálvária út, Szmolnica
sétány közötti terület problémái
Vendégek:

dr. Gerendás Gábor aljegyző
Kroó József VSz Nzrt. vezérigazgató
Mandula Gergely VSz Nzrt. divízióvezető
Pálinkás Attila VSz Nzrt. divízióvezető
Répánszky Júlia VSz Nzrt. divízióvezető
Kovács László rendőrkapitány
Kállai zsuzsa közterület-felügyelet vezetője
Volánbusz zrt. képviselője
Kérem, jöjjenek el, hogy a problémákat,
kérdéseket együtt tudjuk megbeszélni!

dr. Dietz Ferenc
polgármester

A 25 éves Püspökmajori Baráti Kör tagjait oklevéllel köszöntöttük Hadházy Sándor országgyűlési képviselőnkkel közösen– adta hírül dr. Dietz Ferenc polgármester. Megköszöntük a településrészért és a városért végzett áldozatos munkájukat és a
lokálpatriotizmus erősítését.

Megújult a Mókus-híd

Elkészült a Bükkös-patakon átívelő Mókus-híd javítása – adta hírül zakar ágnes,
az érintett településrész önkormányzati képviselője.

FoTó FoRRáSA: DIETz FERENC FACEBooK oLDALA

A „VáRoSHázA HázHoz JÖN”
fórumsorozat keretében

dr. Pázmány Annamária
képviselő

Rákóczi egészségnap

A Támop 3.1.4 pályázat keretében Ép testben ép lélek címmel kerül megrendezésre a
Rákóczi egészségnap május 22-én, csütörtökön a Postás strandon.
„Fusd magad egészségesre, mozdulj és tégy
magadért!”
Rendezők: Szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium Támop 3.1.412/1-2012-0158; Egészséges Városért
Közalapítvány

éles lőgyakorlat

Az izbégi lőtéren május hónapban a Magyar Honvédség éles lőgyakorlatot hajt
végre az alábbi napokon: május 14-én,
15-én, 28-án, 29-én.
A fenti napokon a lőtér biztonsági területére 06.00-tól 24.00 óráig belépni tilos
és életveszélyes!
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A VÁROSHÁzA HÁzHOz jön

Szarvashegy is fejlődik Fejlesztések
Szarvashegyen

A Városháza házhoz jön sorozat keretében tartottak fórumot Szarvashegy városrész városüzemeltetési kérdéseiről a Skanzen épületében április 24-én. Még év elején a szarvashegyi lakosok
aláírásokat gyűjtöttek a terület infrastrukturális fejlesztése érdekében. Ezt követően februárban tartottak egy helyszíni bejárást, mely
után számos felvetésre, kérésre született ugyan megoldás, de sok
fontos probléma megoldása hosszadalmasabb feladat, mint például az út- és kerékpárút-építése, közvilágítás korszerűsítése, csapadékvíz elvezetése, a Forrás utcai játszótér felújítása. A fórumon
részt vett a polgármester, a rendőrség és a polgárőrség képviselője,
a VSz zrt. munkatársa, valamint a Magyar Közút zrt. Pest megyei
igazgatója.
A fórum dr. Dietz Ferenc polgármester tájékoztatójával kezdődött,
majd a nagy számban megjelent lakosok kérdéseket tettek fel a
megjelent szakembereknek. A legtöbb felmerült problémát sikerült
kielégítően megtárgyalni.

XXVIII. évfolyam, 9. szám

Játszóteret alakítottak ki a Forrás utcai buszfordulónál. A korábbi,
balesetveszélyes játszószereket elbontották, új játékokat helyeztek
ki a területre.

A terület önkormányzati
képviselője, dr. Dukai Miklós

Dr. Dukai Miklós, a kerület képviselője elmondta, hogy a városrészben nagyon sok az állandó lakos, akik nap mint nap használják a
Sztaravodai utat, ahol – külterületi főútról lévén szó – 90-nel mehetnek a járművek, és nincs járda, sem bicikliút. A februári ülésen
a testület elfogadott egy határozatot ezek megtervezésére, illetve
megvalósítására. A közvilágítás korszerűsítésére is hozott határozatot a testület: első körben a buszfordulónál helyeznek ki napelemmel működő lámpát, majd ha a visszajelzések pozitívak
lesznek, akkor több helyen is felállítanak ilyen típusú lámpákat.

Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása

Infrastrukturális fejlesztések Szarvashegyen

• A Forrás utcai buszfordulónál lévő játszótér régi, balesetveszélyes
játékszerei helyett újakat állítottak fel, illetve két padot helyeztek ki
• Forrás utcai buszfordulóban lévő hulladékgyűjtőkre tető került,
és további gyűjtőkosarakat helyeztek ki
• Megoldották a buszmegálló vízelvezetési problémáját, folyamatosan karban tartják a csapadékvíz elvezető rendszereket, kitakarították a Forrás utcai árkot
• A Forrás utcát hideg aszfalttal javították, illetve pótolták a „30” sebességkorlátozó táblát
• Ritkították az út mentén lévő, a közlekedést veszélyeztető bokrokat és fákat

Az utakat övező zöld területek ápolása, hulladékgyűjtők kihelyezése

VÁROS

Majális a Postás-strandon
2014. május 12.
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Az égiek áldása kísérte az idei szentendrei családi majális rendezvényeit. Az éjszakai felhőszakadás nyomait a VSz zrt. munkatársai
segítségével sikerült eltüntetni.
A színpadi programok sorát a szentendrei és környékbeli tánciskolák bemutatói kezdték, hogy aztán délután átadják a teret a koncerteknek, egészen este 22 óráig.
A nagyszámú érdeklődő az alkalmi vidámparkban és kézműves foglalkozásokkal múlatta az időt.

A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság nagy lelkesedéssel és összefogással készült az idei majálisra is. Május 1-jén reggel
7 órakor kezdtük el a három sátor felállítását, és 90 főre az ülőhelyek kialakítását. Közben Kazi László és kis csapata előkészítette a babgulyást
a társaság részére, amelyet 12 órakor már tálaltunk is. Ebben az évben
először került sor a hagyományokat őrző és ismét hagyományt teremtő
májusfa felállítására az Ipartestülettel közösen.
Köszönjük a szervezőknek, Juhász Károlynak és Szabó Attilának a sok
segítséget, a jó programokat és a kitűnő szervezést is. A csodálatos időnek, a baráti társaságnak köszönhetően ismét sok beszélgetéssel, találkozással, vidámsággal telt el az egész nap.
Boda Anikó

Szentendre büszkeségei, a múlt
ökölvívó bajnokai a majálison

A képen Forintos Pál (80) országos aranyérmes és hadsereg bajnok, Mészáros Lajos (72) országos ezüstérmes és hadseregaranyérmes, Mészáros Erika kajakos olimpia- és világbajnok
édesapja, valamint Kurali József (69) országos ifjúsági bajnok
és megyei első helyezett.

Féléretten...

VÁROS
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SZARVAS RITA magyar-történelem
szakos és RóZSA SÁNDOR matematikafizika szakos tanárok (Móricz Zsigmind
Gimnázium) véleményét kérdeztük az
idei érettségi feladatairól.

Magyar irodalom

Napjaink egyik rettentő réme a felületesség.
Mindent kapkodva végzünk, gyorsan összecsapunk, nincs rá időnk, nem hatolunk a
dolgok mélyére. Mindezzel szembehelyezkednek az írásbeli magyar érettségi feladatai. A szövegértési feladat az ifjú
generációnak roppant ismerős: a számítógépes nyelvhasználat, azaz a digilektus
kommunikációs hatásairól olvashattak. Kíváncsi vagyok a megoldások pontosságára,
alaposságára, hiszen a téma ismerőssége
csábít a felületességre. A szövegalkotási feladatok közül talán a legkönnyebb és legszebb feladat Berzsenyi Dániel és Arany
János múltidéző verseinek összehasonlító
elemzése volt. Bródy Sándor: Kaál Samu
című novellájának világa teljességgel idegen korunktól. A balladai szépségű történet
az engedelmességről, a felettes iránti feltétlen tiszteletről és bizalomról szól, ami a
mai fiatalok élettapasztalatából hiányzik. A
lassú olvasás ma már mozgalom. Hogyan
lehet élvezetesen, komótosan, a szavakat ízlelgetve, a mondat és a kifejezések szépségére figyelve olvasni? Az érettségiző korosztály
élményei közül (tisztelet a kivételnek!) ez is kimarad, így nehéz mellette érvelni.
Bizony nehéz volt az idei emelt szintű magyar érettségi. Pedig most sokkal többen,
ezernyolcszáznál is többen választották az
országban az emelt szintű megmérettetést.
A feladatoknak Ady egyik különleges, A
fehér lótuszok című versének és Pilinszky
János egyik rövid versének elemzése adta a
gerincét, némi gyakorlati írásbeliséggel kiegészítve.
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A város diákjai túl vannak az érettségi írásbeli feladatain, már „csak” a szóbeli vizsgák vannak hátra a megmérettetésből. Kíváncsiak voltunk, hogyan
értékelik az idei érettségi feladatait tanárok és diákok.

történelem

Az emelt szintű történelem érettségit országosan mintegy hatezren választották, városunkban is közel százan. Az érdekes –
Hollandia történetére, Szent László törvényeire, az 1956-os forradalomra vagy a mai
nyugdíjrendszer nehézségeire egyaránt rákérdező – és jól szerkesztett feladatlap kellően szór, míg az esszékérdések a
problémaközpontú megoldásokat igényelték a jakobinus diktatúra, a magyarországi
reformáció vagy éppen a klebelsbergi oktatáspolitika kapcsán.
Középszinten ügyeltek arra, hogy megfelelő
források álljanak a rendelkezésükre, amelyek nagyban segítették a válaszadást. A középkori város rajza, a Napkirály (XIV. Lajos)
jelmezes képe, a Sztálin korabeli retusált
fényképek, a magyarországi holokauszt
képei mind a vizuális információhordozók
előtérbe kerülését példázzák. Az esszékérdések is a klasszikus történelmi ismereteket hívták elő: a tatárjárás vagy Hunyadi
Mátyás, az ipari forradalom, Kossuth programja vagy Nagy Imre szerepének értékelése mind-mind olyan kérdések, amelyek
kellő lehetőséget adtak a különböző felkészültségű diákok tudásszintjének a mérésére.

Matematika

Nehéz volt? Matematikából mindig ezt szokták kérdezni, hiszen itt a feladatsor minden
évben kissé más hangsúllyal ugyan, de lefedi a középiskolai tananyagot. A válasz
meg mindig semmitmondó: az attól függ.
Ha felkészült a vizsgázó, akkor a szokásoshoz képest esetleg nehezebb feladatsorból
is sok pontot tud gyűjteni, ha pedig, nem,
akkor… nos ebbe ne gondoljunk bele! Idén a
legtöbben az eddigiekhez képest inkább
könnyűnek találták a középszintű feladat-

sort. A felkészültségen kívül persze az is fontos, hogy jó szintet válasszon magának a
vizsgázó. A közép- és az emelt szint elvárásai között mindig nagy a különbség. Így volt
ez az idén is. A középszinten 18 feladatból
17-ből lehet pontot szerezni. Az első 12 feladatra 45 perc áll rendelkezésre. Itt – bár
lehet – nem nagyon van idő az engedélyezett képlettár használatára, hiszen átlag 3-4
perc alatt kell a megoldást megtalálni. Ezek
nagyon rövid, nagyon egyszerű, de összességében a teljes középiskolai anyagot elég
jól lefedő feladatokból állnak. A többi 6 feladatot 135 perc alatt kellett megoldani, ráadásul az utolsó 3 feladat egyike el is
hagyható. Ebben az évben az első három feladat eléggé hagyományosak, vagyis jól begyakorolhatóak voltak.
Az utolsó három feladat viszont nagyrészt az
elég hosszú szövegezés (16-20 sor) miatt
nagy figyelmet igényelt. Ráadásul témájuk
sem volt hagyományos, így a matematika
lényegét, a logikus gondolkodást kellett
mozgósítani. Könnyebbség volt viszont, hogy
megoldásukhoz nem volt szükség bonyolult
matematikai eszközök használatára. Emelt
szinten teljesen más a helyzet. A 240 percet
egyben lehetett felhasználni a felkínált 9 feladat megoldására. Pontosabban, itt is az
utolsó ötből csak négyet kellett megoldani.
Ez a szint nem csak a kibővített tanagyag
miatt nehezebb. Itt már a rutinszerű matematikai eljárások használatát is sokszor újszerű köntösbe öltöztetve kapják a
vizsgázók. A két dolgozattípus jelentősen eltérő nehézsége mindig nagy dilemmát jelent a vizsgára jelentkezéskor, de ebben az
évben mégis több mint 3800-an matematikából az emelt szintet választották. Remélhetően –megírt dolgozataik színvonala
alapján – a legjobbak kerülnek be idén is a
felsőoktatásba.
Folytatás a 13. oldalon
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A magyar középszintű érettségi feladatok
szerintem idén ritka könnyűek voltak: meglepő módon nem voltak benne nyelvtani feladatok, mint az előző években, alig kellett
hozzá irodalmi műveltség, sokkal inkább a
saját véleményünkre, a kreativitásunkra voltak kívácsiak.
A matematikát nehéznek találtam, bár jó
matekos vagyok. A feladatok átfogóak voltak, minden típusú volt benne. Sokszor kellett a függvénytáblázatot használni, és sok
volt benne a valószínűség-számítás. Én mindent beleadtam, de félek, nem lesz olyan jó,
mint szeretném.
A történelmet is elég nehéznek találtam.
Voltak benne érdekes feladatok, az esszékérdések jók voltak, és jó forrásokat kaptunk hozzá. A feladatok között nem volt
művészettörténeti kérdés, amit nagyon sajnáltam és hiányoltam.

Magyar irodalomban a szövegértés nem volt
nehéz, a novellaelemzést nehéznek találtam, de megoldható volt, végül is nagy meglepetések nem értek.
A matek feladatoknál az első rész könnyen
megoldható volt, a második részét viszont
nagyon nehéznek találtam: a feladatok nem
hasonlítottak az előző évek feladataihoz, túlságosan „megcsavarták” őket. Négyes voltam matekból, de most csak reménykedem
a hármasban.
Történelemnél a tesztfeladatok nekem nehezek voltak, az esszékérdések kevésbé,
bár nem ilyenekre készültem.

Szentendrei ballagók – 2014

A Rákóczi gimi...

...és a Móricz gimi végzős diákjai

FoTóK: SzENTENDRE TV

SÁRA, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
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tavaszi 50+-os
tanulási programok
szentendreieknek!

KUltÚRA

és a mozgásterápiák fajtáiról. A workshopon a részvétel ingyenes!

A zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei Önkormányzat által közösen szervezett 50+os tanfolyami képzések április
29-én, kedden az angol tanfolyamokkal
folytatódtak.

Május 22-én kezdődik egy, a workshop témájához is igazodó tanfolyam: Feng shui
mindenkinek – az ősi kínai térrendezés,
lakberendezés alapjai, formák, színek,
anyagok, irányok és trükkök a hétköznapokra, gyakorlati feladatok megoldásával.
További időpontok: május 26. hétfő 1417 óra, május 29. csütörtök 14-17 óra,
június 2. hétfő 14-17 óra, június 5. csütörtök 14-17 óra, június 12. csütörtök
14-17 óra, június 16. hétfő 14-17 óra.
Minimális létszám: 5 fő. Előadó: Pető Katalin andragógus, geronto-andragógus
hallgató, tréner.

Ugyanezen a napon, május 19-én, hétfőn
15 órától az Aranykorközpontban Kínai
workshop lesz. Az első részben dr. Kun
zsuzsanna medicina és rehabilitációs
szakorvos beszél általánosan a kínai orvoslásról, a második rész a manuál terápia és a kínai orvoslás összefüggéseiről
szól, a harmadik részben pedig dr. Maró
Eszter beszél a csontritkulásról, a diétáról

A kurzusokra jelentkezni minden hétfőn-szerdán-pénteken 15 és 17 óra között lehet az Aranykorközpontban
(Dunakorzó 11). A kurzusok tandíja: 10 ezer
forint/fő, amely az áfát tartalmazza. Telefon: 06-20-282-8787, hétköznap 8-18 óra
között. Várunk minden szentendrei és
Szentendre környéki szenior hallgatót kurzusainkon!
Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ vezető

Örömmel jelezzük, hogy a hallgatók
kérésére már április végén folytatódtak és májusban új tanfolyamokkal
bővülnek a szenior képzések Szentendrén.

Ezzel együtt május 19-én, hétfőn, reggel
8 órakor kezdődik a jógatanfolyam is,
amelyet dr. Drimál István tart. A kurzus minimálisan 7 fővel indul el, de az előzetes
jelentkezések alapján szinte garantált a
létszám.

Sajttorta

A TEMPLoMDoMBI áLTALáNoS ISKoLA
VIzUáLIS MűHELYÉNEK oRSzáGoS SIKERE

A Gödöllői Királyi Kastély ősszel hirdette
meg felhívását, melyben a gyerekek kastélyos élményeit igyekeztek összegyűjteni fogalmazásban,
versben,
rajzban.
A
pályázatra 301 alkotást küldtek az ország

Május 30-án, pénteken, reggel 9-től
indul a Hamvas Béla szövegolvasó kurzus
is, amelyen a szerző legismertebb műveit
elemezzük közösen dr. Jászberényi József
kultúrtörténész vezetésével.

egész területéről: többek között Győrből,
Debrecenből, Szegedről, Fótról, sőt Szabadkáról és Kolozsvárról is. A legtöbb pályázat
kisiskolásoktól érkezett, de a téma a nagyobbakat is megihlette.
A Templomdombi általános Iskola Vizuális
Műhelyének tanulói is indultak ezen a versenyen, és rajzaikkal, festményeikkel nagy
elismerésben részesültek. Négyen bekerültek a nyertesek közé, és meghívást kaptak
a díjátadóra. A legjobb alkotásokból kötet
készült
Sajttorta
címmel,
amelyet
húsvétkor, április 21én vehettek át a gyerekek Gödöllőn.
A nyertesek: Éles
Ajsa 3. osztályos,
Kretz Boldizsár 2.
osztályos, Sági Péter
2. osztályos, Sipos
Panka 6. osztályos
tanulók. Felkészítő
tanáruk: Deli Gabriella.
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Képzőművész tábor

Piszkátor Ildikó és az Ikoladekor
szervezésében a Bükkös-pataknál,
20 éves tapasztalattal, művészpedagógus vezetésével

A gyerekek a művészfoglalkozások keretében megtanulnak bánni az akril-,
olaj- és textilfestékkel, megismerhetik és
kipróbálhatják a nyomatok, vésetek készítésének technikáját, a spriccelést, festékfolyatást, fújást, kaparást, lazúrozást,
batikolást, valamint az alapozási technikákat. A tábor keretében megismerkedhetnek az üvegművészet csodáival az
üvegfestés, üvegmozaik, üvegplasztikakészítés, gravírozás, csiszolás, vágás keretében.
Délutáni
programjaink
keretében játékok kísértetében pataktúrákat szervezünk, süteményt sütünk,
műhelyeket látogatunk.
Nemcsak megmutatjuk a technikákat,
hanem hagyjuk, hogy a gyerekek kipróbálják őket, és a kreativitáson keresztül
fejlesszék személyiségüket 5 éves koruktól kezdve.
Turnusok (8.00–16.00) között:
június 16-20., június 23-27., június
30.-júlis 4., augusztus 11-15.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/hét. Az ár
tartalmazza a napi háromszori étkezést
és a foglalkozáshoz szükséges alapanyagok költségét. A díjat/előleget
május 31-ig kérjük befizetni.
Információ: 06-20-364-5415, www.piszkator.com, facebook/Ikoladekor
Helyszín: Kovács László út 75.

Végzős szentendrei
diákok figyelmébe!

Szentendrei iskolák végzős diákjai 15 000
Ft-os vouchert kapnak ajándékba a Katedra
Szentendre Nyelviskolától (családtagok is
használhatják). A Katedra így szeretné támogatni nyelvtanulásukat.

Osztálytalálkozó

55 éves osztálytalálkozót tartunk az 1959ben végzett általános leányiskola hallgatóinak május 31-én, szombaton 12.00-kor az
El Mariachi vendéglőben, a Postás strand
mellett. Jelentkezzetek Prohászka Mucinál
(tel. 06-20-2635-001) vagy Szélesi Erzsinél
(tel. 311-807).

MikrobuszkölcsönzŐ

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

Czóbel, egy francia magyar
2014. május 12.

KUltÚRA
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MÁjuS 30. PÉNTEK, 17.00 – MŰVÉSZETMALOM – MODERN ÉS KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Czóbel Béla (1883–1976) emlékkiállítása
nyílik a MűvészetMalomban a művész hagyatékának jelentős részét őrző szentendrei
Ferenczy Múzeum rendezésében. Ehhez hasonló szélesebb kitekintésű, a festőművész
teljes életművét áttekintő kiállításnak Magyarországon legutoljára 1971-ben, a Műcsarnok adott otthont. Neves külföldi és
hazai köz-, illetve magángyűjteményekből
való kölcsönzések révén a közönség újra
együtt láthatja Czóbel Béla jól és kevésbé ismert vagy régen látott műalkotásait. A több
mint hét évtizedet átívelő munkásságot
közel 180 műalkotás reprezentálja, köztük
olyanok is, amelyek a legfrissebb kutatások
során kerültek elő.
Czóbel Béla a 20. századi modern magyar
művészet egyik kimagasló alakja volt, aki
már az 1900-as évek első évtizedében nemzetközi ismertséget szerzett, amikor Párizsban a fauve-okkal együtt állított ki, és
ekkoriban barátkozott össze – többek között – Picassoval, Braque-kal, Modiglianival,
Dunoyer de Segonzac-kal. Francia kapcsolatai mellett több szállal kapcsolódott a hollandiai, majd a német képzőművészeti
élethez, elsősorban a német expresszionista
művészekkel rokonszenvezett.

A francia fővárosból visszatérve, Nagybányán az új törekvésű festőgeneráció, a „neósok” példaképe lett. Ezzel kapcsolatban
írta róla egykori kortársa, Kállai Ernő: „Czóbel sokat köszönhet Párizs festői kultúrájának, és sokat köszönhet az új magyar
festészet elindulása Czóbelnek”. Hamarosan új kifejezési módokat kutatva, az 1911től Nyolcak néven ismertté vált rövid életű

avantgárd művészcsoport, majd az 1924ben megalakított progresszív szellemiségű
KUT (Képzőművészek Új Társasága) művésztársaság tagjai között találjuk. 1936ban jött először Szentendrére, a világháború
alatt ez lett állandó tartózkodási helye, majd
Párizs mellett a második otthona.
A kiállításon nyomon követhetjük a müncheni és nagybányai évektől induló több évtizednyi pályaképet, amely Párizs mellett
jelentős belga, holland, német városokhoz
és vidékekhez vagy művésztelepekhez, illetve hazai tájakhoz, majd egyre gyakrabban
Szentendréhez kötődik. A tájképek, csendéletek és aktok mellett a művész barátait,
köztük a korszak jelentős műgyűjtőit megörökítő portréi is megtekinthetőek lesznek.
A kiállítást dokumentáló 220 oldalas katalógus a művész különböző korszakaiba
adnak betekintést, elősegítve a teljes oeuvre
tudományos feldolgozását.
A kiállítást megnyitja: Halász jános
kultúráért felelős államtitkár.
A kiállítás kurátorai: Kratochwill Mimi,
Barki Gergely, jurecskó László, Bodonyi
Emőke.
Fővédnök: Lázár jános államtitkár.

Május 19-én hétfőn este 7 órakor
a P’Art Moziban

SzEntEnDRéRŐl jöttEM, MEStERSéGEM:
PSzICHOlÓGUS
Az est vendége: KóSA ÉVA egyetemi tanár
Beszélgetőtárs: Buzinkay Géza történész
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Kiállítások

A Ferenczy
Múzeum
programjai

FERENCzY MÚzEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap
10.00–18.00
állandó kiállítások
EGY ARANYKOR MODERN
MESTEREI – A FERENCZY
CSALÁD MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK
SZENTENDRÉN – A VÁLTOZó
ARCÚ SZENTENDRE
ALAPÍTó NYOLCAK –
A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE
SzENTENDREI KÉPTáR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda–vasárnap
10.00–18.00
OROjÁN ISTVÁN ÉS NEMES
AuRÉLIA KÉPZőMŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető június 1-jéig
Belépő: 1500 Ft, diáknak,
nyugdíjasoknak 750 Ft

PoLGáRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
HOMAGE Á VAjDA LAjOS
Georgios Tzortzoglou (Yorgosz)
kiállítása
Megtekinthető május 31-ig

DALMáT KáVÉzó
Bartók Béla út 8.
LÉLEKVIRÁGOK
Piszkátor Ildikó mozaikművész
kiállítása
Megtekinthető május 24-ig

VLS PINCEMűHELY
Péter-Pál u. 6.
VASALÁSOK
Majoros Gyula képzőművész
kiállítása
Megtekinthető május 18-ig, hétvégi
napokon, előzetes egyeztetés után:
06-20-349-0080

ERDÉSz GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
Május 30. péntek 19.00
ÁLLATI ÉKSZEREK
Megtekinthető június 22-ig, hétfő
kivételével 10.00-18.00-ig

Előadás

PETőFI KULTURáLIS
ÉS HAGYoMáNYőRző
EGYESÜLET
Stéger köz
Május 16. péntek 18.00
„MOHÁCS, MOHÁCS HÍRES

SzEntEnDREI PROGRAMMElléKlEt

VÉRONTÁS HELYE”
A Dózsa-féle parasztfelkelés és a
mohácsi tragédia összefüggései
Varga Tibor előadása
Május 23. péntek 18.00
GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK
A XXI. SZÁZADRA
Dr. Gyulai Iván ökológus előadása

KoLPING AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi
terme
Péter-Pál utca, bejárat a
Török köz felől
Május 31. szombat 16.00
TRIANON
Dr. Szász István Tas orvos, író, szerkesztő, az erdélyi Hitel Emlékmúzeum alapítójának előadása
SzENTENDRE SzALoN
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Május 15. csütörtök 18.00
EMLÉKEZEM
Dr. Benedeczky István bemutatja
nemrég megjelent életrajzi művét,
illetve Tüskés Gábor irodalomtörténészt méltatja
A Pest Megyei Könyvtárral közös
rendezvény
Május 22. csütörtök 18.00
VENDÉGSÉGBEN LENDVAI jóZSEF PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERNÉL
Helyszín: Pilisszentkereszti Művelődési Ház, Fő út 14.

P’ART MozI
Dunakorzó 18.
Május 19. hétfő 19.00
SZENTENDRÉRőL jÖTTEM, MESTERSÉGEM: PSZICHOLóGuS
Az est vendége Kósa Éva egyetemi
tanár
Beszélgetőtárs Buzinkay Géza
történész
Május 27. kedd 17.00
MŰGYŰjTőK ÉS MECÉNÁSOK
Török Katalin beszélgetés-sorozata
Vendég: Kováts Kristóf, az AbaNovák Galéria vezetője, Aba-Novák
Vilmos unokája, a hagyaték
gondozója

Gyerekeknek

PoSTáS-STRAND
Május 25. vasárnap 10.00–17.00
SZENTENDREI GYERMEKNAP
Játékok, vetélkedők, sport, zene
PMK SzÍNHázTEREM
Pátriárka u. 7.
Május 31. szombat 10.30
DIóTÖRő BALETTGÁLA
A Diótörő Balettiskola év végi
bemutatója

zene

DUNAPARTI MűVELőDÉSI Ház
UDVARA
Dunakorzó 11/A.
Május 17. szombat 10.00-22.00
SZENTENDREI DOBBANÁSOK
A pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf
Iskola családi napja játékokkal, sok
zenével

SzENTENDREI REFoRMáTUS
GIMNázIUM KáPoLNáJA
áprily L. tér 5.
Május 25. vasárnap 18.00
BuDAPESTI VONóSOK
HANGVERSENYE
Műsoron Bach, Händel, Erkel Ferenc, Weiner Leó, Bartók Béla, Liszt
Ferenc, Wolf Péter művei. Közreműködik: Szabó Barna – orgona. Támogatójegyek: a gimnázium
portáján (302-595), refhangverseny.szentendre@gmail.com

P’ART MozI
Dunakorzó 18.
Május 30. péntek 17.30
CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS
Vezeti: Lázár Enikő

Vásár

P’ART MozI
Dunakorzó 18.
Május 18. vasárnap 10.00-17.00
MOZIBAZÁR
Rembrandtól a parafadugóig
A P’Art Mozi Baráti Körrel közös
rendezvény

Mozi

P'ART MozI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos
filmek esetében: felnőtt: 800 Ft,
diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos:
11-30 főig: 600 Ft, 31 főtől 500 Ft
május 12. hétfő
18.00 HALHATATLAN SzERETőK
(123’) (16) Jim Jarmusch filmje
20.15 BÉRGAVALLÉR (98’) (16) –
Sofia Vergara, Liev Schreiber,
Woody Allen, Sharon Stone

május 13. kedd
18.00 MIELőTT MEGHALTAM (116’)
(16)
20.00 LáNY KILENC PARóKáVAL
(115’) (12)
május 14. szerda
18.00 LáNY KILENC PARóKáVAL
(115’) (12)
20.00 MIELőTT MEGHALTAM (116’)
(16)
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május 15. csütörtök
18.00 CSAK A SzÉL (86’) (16) LáMPáS SoRozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 PoPULAIRE KISASSzoNY
(111’) (12)
május 16. péntek
17.00 zAMBÉzIA (83’) (6)
18.30 MűKÖDIK A KÉMIA (91’) (16)
20.00 HAYDN NYoMáBAN (107’)
(NAGY zENESzERzőK SoRozAT
IV/3.)
május 17. szombat
17.00 RIo 2 (102’) (kn)
18.45 A GRAND BUDAPEST HoTEL
(100’) (16)
20.30 MűKÖDIK A KÉMIA (91’) (16)

május 18. vasárnap
MozIBAzáR 10-17 óráig
16.30 VISSzATÉRÉS óz BIRoDALMáBA (88’) (6)
18.00 PoPULAIRE KISASSzoNY
(111’) (12)
20.00 MűKÖDIK A KÉMIA (91’) (16)
május 19. hétfő
18.00 PoPULAIRE KISASSzoNY
(111’) (12)
19.00 SzENTENDRÉRőL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM: PSzICHoLóGUS
20.00 SzázKARáToS SzERELEM
(95’) (12)

május 20. kedd
18.30 A SzIGET (110’) (16) LÉLEKMozI SoRozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.20 PoPULAIRE KISASSzoNY
(111’) (12)
május 21. szerda
18.00 A SzIGET (110’) (16)
20.00 ANGELIQUE (113’) (12)
FRANCIA FILMTAVASz – FRANCIA
FILMHÉT május 22- 28-ig

május 22. csütörtök
18.00 PoPULAIRE KISASSzoNY
(111’) (12)
20.00 GRACE – MoNACo CSILLAGA
(103’) (12)
május 23. péntek
17.00 CSoDABoGARAK - Az ELVESzETT HANGYáK VÖLGYE (82’) (6)
18.30 GRACE - MoNACo CSILLAGA
(103’) (12)
20.15 VESzÉLYzóNA (90’) (16)
május 24. szombat
15.00 AMAzóNIA (83') (6)
16.30 GRACE - MoNACo CSILLAGA
(103’) (12)
18.30 MáR MEGINT LAKóTáRSAT
KERESÜNK (117') (16)
20.30 VESzÉLYzóNA (90') (16)
május 25. vasárnap – GYEREKNAP
15.00 CSoDABoGARAK - Az ELVESzETT HANGYáK VÖLGYE (82’) (6)
16.30 AMAzóNIA (83’) (6)

SzEntEnDREI PROGRAMMElléKlEt

18.00 A CSoDáLAToS PóKEMBER
2 (142’) (12)
20.25 MáR MEGINT LAKóTáRSAT
KERESÜNK (117’) (16)

KERESÜNK (117’) (16)
20.00 TESSÉK MoSoLYoGNI! (90’)
(16)

május 27. kedd
17.00 MűGYűJTőK ÉS MECÉNáSoK – Török Katalin beszélgetéssorozata
18.30 TESSÉK MoSoLYoGNI! (90’) 16)
20.00 GRACE-MoNACo CSILLAGA
(103’) (12)

május 30. péntek
17.00 AMAzóNIA (83’) (6)
18.30 JáRD KI, zSIGA! (65’)
MUzSIKUSPoRTRÉK SoRozAT
(DunaP’Art Filmklub)
Bevezető: ALSó- MARoS VIDÉKE-ERDÉLYI HEGYALJA (25’)
20.00 CHoPIN NYoMáBAN (120’)

május 26. hétfő
18.30 MáR MEGINT LAKóTáRSAT
KERESÜNK (117’) (16)
20.30 TESSÉK MoSoLYoGNI! (90’) (16)

május 28. szerda
18.00 MáR MEGINT LAKóTáRSAT

május 29. csütörtök
18.30 SzázKARáToS SzERELEM
(95’) (12)
20.05 ALBERT SCHWEITzER - EGY
ÉLET AFRIKáÉRT (110’) (12)

Programok:

Szeretettel meghívjuk nyugdíjas társainkat
2014. június 14-én, szombaton 15 órára
A Püspökmajor lakótelepi klubba, ahol
ZENÉS DÉLuTÁNT TARTuNK

Játszik: a Nosztalgia Ko-MA-Ko együttes

A klub befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük,
hogy időben érkezzen!
Adományt elfogadunk!

Rendhagyó kiállítás-megnyitó
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FoTó: DR. DIETz FERENC FACEBooK oLDALA

2014. május 12.

– Különleges ez a mai esemény, hiszen nem is kiállítás-megnyitó, és
nem is a klasszikus értelemben vett finisszázs, hiszen Yorgos művei
még három hétig megtekinthetők a galérián – kezdte beszédét
dr. Dietz Ferenc polgármester Tzortzoglou Georgios kiállításán
május 3-án. Mint mondta, azért tartják a rendezvényt éppen most,
mert ez az egyik csúcspontja az I. Görög-estnek, hiszen a kiállító
művész görög származású. A polgármester felidézte, hogy városunk
egyik ősi nemzetisége a görög, amelynek 2010-ben végre megalakult a képviselete. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat azóta lelkesen és sikeresen közreműködik Szentendre kulturális életében.
– Külön érdekessége a tárlatnak, hogy nemrég voltak kiállítva szintén itt, a polgármesteri galérián annak a Kárpáti Tamásnak a művei,
aki Yorgosz mestere – tette hozzá a polgármester. – A most kiállított művek három tematika köré csoportosulnak: vannak egyrészt
a portrék, köztük Vajda Lajosé, Dumtsa Jenőé és az önarcképek, a
második tematikus elem a szentendrei motívumok, a harmadik
pedig a környező táj, elsősorban az Duna-part megjelenése az alkotásokon.

18

Művészetkedvelőből műértővé

KUltÚRA

Képzőművészeti szabadegyetem a Ferenczy Múzeum
és a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány szervezésében

Május 23-án megtartjuk
a Képzőművészeti Szabadegyetem tavaszi szemeszterének
utolsó
előadását.
Akik meghódították a világot – A Nyolcak és szövetségeseik címmel tart előadást dr. Rockenbauer zoltán művészettörténész. Az
előadásban szó lesz képzőművészetről, zenéről és irodalomról egyaránt. Megismerhetjük a korszak magyar művészeti irányzatait és a
külföldi párhuzamokat is.
Az előadás remek bemelegítő lesz a június elejétől megtekinthető
Czóbel, egy francia magyar című kiállításhoz, melynek helyszíne a
MűvészetMalom. A program azért is érdekes, mert a kiállítás megnyitása előtt valósul meg – így a résztvevők betekinthetnek a rendezés kulisszatitkaiba is.
Június 1-jén a Czóbel Múzeumban (Templomdomb 1.) családi szemináriummal várjuk az érdeklődőket, ahol kicsik és nagyok kifejezetten Czóbel Béla művészetével ismerkedhetnek meg. Az utak
elváltak című előadást dr. Bodonyi Emőke művészettörténész tartja.
A legkisebb gyerekek 3D-s csendéletet, a nagyobbak portréval, fotóval és utazással kapcsolatos alkotást készítenek.
Június 14-én kollokviummal zárjuk a félévet. Egy közös kirándulással elutazunk a bécsi Albertina Múzeumba, hogy Vincze ottó képzőművész vezetésével megtekintsük Alex Katz kiállítását.

A két program után nyári szünetet tartunk, hogy szeptemberben
újult erővel megkezdjük az őszi szemesztert. Akkor a főszerep a műgyűjtésé lesz! Az előadásokra a belépés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött; a buszos kirándulás önköltséges; a családi szemináriumokon a gyermekjegy 500 Ft.
Regisztráció: kozmuvelodes@femuz.hu, lakastarlat@gmail.com
További információ: www.femuz.hu; FB: ferenczymuzeum; muveszetmalom

1%

A Szentendrei Könyvtárkultúráért Alapítvány
köszönettel értesíti
támogatóit
a 2012. évi 257 466 Ft
összegű SzJA 1%
felhasználásáról.
A támogatás összegét
a Pest Megyei Könyvtár
számítógépes
szervervásárlásának
támogatására
fordította.
Szentendrei
Könyvtárkultúráért
Alapítvány
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Állati ékszerek az Erdész Galériában

Az Erdész Galéria & Design május végétől újabb időszakos kiállítással várja a látogatókat. A tárlat ezúttal az állatok világát idézi meg, különféle ékszerek formájában. A felkért
művészek mindegyike erre az alkalomra álmodta meg művét,
amelyek így először csakis a kiállítás keretén belül tekinthetők meg.

Az alkotók olyan egyedi design ékszereket készítettek, amelyeknél
valamilyen formában visszaköszön egy-egy állat jellemző formája.
Az ékszerek azonban nemcsak forma- vagy anyagvilágukban idézik
elénk a bemutatott állatokat: minden alkotás magában hordoz egyegy történetet magáról az alkotóról is. Az ékszereken keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogy mit jelentenek az inspirációul
szolháló állatok az egyes művészeknek, illetve hogy milyen sok különböző megvilágításból közelíthetünk egy-egy faj felé. Éppen ezért
minden egyes ékszer egyben egy rövid mese is a bemutatott állatról.
A tárlatot Pintér Adrien nyitja meg, s a kiállításon jelen lesz Péter
Vladimir Munkácsy-díjas ötvös- és szobrászművész, az Iparművészeti Egyetem tanára, aki több alkotó mentora volt.
Hogy kiknek érdemes ellátogatni a kiállításra? Azoknak, akik fogékonyak a különféle formákra és a designra, illetve azoknak, akik
számára fontosak az állatok. Ha ez a kétféle érdeklődés még egyesül is valakiben, akkor annak kötelező ez az „állati” kiállítás.
A kiállító művészek: Abaffy Klára, ádám Krisztián, Bartl Dóra, Bárd
zsuzsa, Gaál Gyöngyvér, Gera Noémi, Holló István, Huber Kinga,
Imrei Boglárka, Jermakov Katalin, Kaintz Regina, Kecskés orsolya,
Király Fanni, Kramli Magdolna, Majoros Katalin, Marosi László,
Német Krisztina, Péter Vladimir, Popovits zoltán, Stomfai Krisztina,
Szilos András, Tóth zoltán, Vékony Fanni.
A megnyitó időpontja: május 30. péntek 19.00
Megtekinthető június 22-ig, hétfő kivételével 10.00-18.00-ig
Cím: Szentendre, Bercsényi u. 4.
Az eladott ékszerek után a bevétel 10%-át az Erdész Galéria felajánlotta a szentendrei Árvácska Állatmenhely részére.

2014. május 12.

MEGHÍVó
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Hangolj
Szentendrére!

A térség egyetlen rádiója, a Rádió Szentendre
megújult,
jelentősen bővült a műsora, így tehát tényleg érdemes ráhangolni. A 91.6 –ot érdemes behangolni, hiszen már hajnali hattól
élős reggeli showműsorral várják a hallgatókat.
Ebben rendszeres térségi közlekedési és
időjárási infókat hallhat, de a város és a környező települések programjaival, érdekességeivel is megismerkedhet a laza, kötetlen
műsorban, aki akár autóban, akár otthon,
akár a munkahelyén hallgatja a Rádió Szentendrét.
A reggeli műsor az After Party 9-kor véget
ér, de a délelőtt további részében is érdeSzentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
a

„Városi Ki Mit tud”
döntőjére.

Időpont:
2014. május 16. péntek 14 óra

Helyszín: Pest Megyei Könyvtár
Színházterme, Szentendre, Pátriárka u. 7.
JÖJJÖN EL, NÉzzE MEG SzENTENDRE
IFJÚ TEHETSÉGEIT
ÉS SzAVAzzoN KEDVENCÉRE!
A rendezvény ingyenes!

Szentendre új szemszögből

Családi fotókiállítás nyílik október
1-jén a Városháza Polgármesteri Galériájában. Szentendre ezzel a kiállítással
köszönti az elmúlt négy évben beköltözött új városlakókat.

Bízom abban, hogy városunk szépsége, élhetősége a mindennapokban is nyugalmat
és boldogságot hoz Szentendre minden lakója számára! Célunk, hogy az itt élők úgy
érezzék, számukra városunk az igazi otthon.
Ennek érdekében kiemelt hangsúlyt fektetünk a hagyományok, múltunk őrzésére, de
a folyamatos beruházásokkal és a lokálpatriotizmus erősítését célzó programokkal
a közös jövőnk jobbá tételén is dolgozunk.
Ezzel a fotókiállítással kívánunk lehetőséget teremteni arra, hogy személyes találko-
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mes maradni a 91.6-on, hiszen mindig kínálni valami csemegét, sportot, kultúrát,
utazást, autós magazint.
Ebéd után pedig mi más jöhetne, mint a Szieszta, hogy legyen pár nyugodt óra, kellemes, ellazító fülbemászó zenével.
Négy órától aztán ismét földübörög az élő
adás, a hazatérőket ismét friss úti és időjárási
helyzetjelentésekkel, valamint programajánlókkal, városi témákkal, érdekességekkel, riportokkal várja rádió este hétig.
19 óra után jelentkeznek az új magazinműsorok, majd este a fiatalabbak szóló zenei
műsorok zárják a programot.
Hétvégén a családoknak, a fiataloknak, a
gyermekeknek és külön nőknek szóló műsorokat kínál a Rádió Szentendre, amelyen
reggel hattól este 10 minden nap óránként
híreket is sugároznak.
Hangoljon tehát a térség egyetlen helyi rádióadójára! A 91.6-on várja a Rádió Szentendre!
zások jöjjenek létre az új
városlakók és az „ősi”
szentendrei
családok
között. Jó alkalom ez arra,
hogy közösségünk épüljön, tagjai megismerjék
egymást.
Ha szeretné megmutatni
Ön is, hogy mit jelent
Önnek és családjának
Szentendre, küldje el a 2011. január 1-je
után készült családi portréját, városi eseményhez, vagy az elmúlt évek városfejlezstési porgramjaihoz kötődő személyes
fotóját a lokoshazi.marton@szentendre.hu
e-mail címre szeptember 1-jéig. Legyen Ön
is része egy igazán bensőséges kiállítás
életre hívásának!
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Budapesti Vonósok
hangversenye

Május 25. vasárnap 18.00
a Szentendrei Református Gimnázium kápolnája (áprily L. tér 5.)
Műsor:
J. S. Bach: III. Brandendurgi verseny Nr.
3 BWV 1048
Liszt Ferenc: Angelus
G. F. Händel: F-dúr orgonaverseny, op.4,
No. 4.
Szünet
Erkel Ferenc: Palotás
Weiner Leó: Divertimento Nr. 1
Bartók Béla: Román népi táncok
Liszt Ferenc - Wolf Péter: Magyar rapszódia Nr. 2
Közreműködik: Szabó Barna - orgona
Támogatójegyek a Szentendrei Református
Gimnázium portáján (tel. 302-595)
szerezhetők be, illetve a refhangverseny.szentendre@gmail.com címen igényelhetők
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„Szülői értekezlet” a PMK-ban

Valóban jobb tanuló lesz-e a gyermekünk, okosabb, tehetségesebb, ha felolvasunk, mesélünk neki?

Májusban két egymást követő szerdán – 14-én és 21-én – 17 órai
kezdettel beszélgetésre invitáljuk a Pest Megyei Könyvtárba (Pátriárka utca 7., www.pmk.hu) azokat a gyermeket váró párokat, valamint kisgyerekek, óvodások és iskolások szüleit, nagyszüleit és
minden, az olvasás iránt érdeklődőt, aki szívesen megismerkedne
a legutóbbi évek kutatási eredményeivel, az olvasás és az iskolai
teljesítmények összefüggéseivel. Beszélünk arról, hogy mit tehetünk azért, hogy gyermekeink sikeresek legyenek az iskolában és
később, az életben. Nem meglepő az, ami a Pisa-jelentésekből
egyértelműen kiderül, egy-egy ország nemzeti jövedelme közvetlen
összefüggést mutat a szövegértés színvonalával.
Számos tudományos kutatás támasztja azt alá, hogy az olvasóvá
nevelés nem akkor kezdődik, amikor megtanulunk olvasni: előbb
kell megszeretnünk az olvasást, mint ahogy azt elsajátítanánk! Az
olvasóvá nevelés ugyanis a magzati időszak elején kezdődik, az első
lépés tehát a szülőé, tulajdonképpen még a világrajövetel előtt.

Néhány érdekes kérdés, amiről biztosan lesz szó:
• május 14-én, szerdán, 17 órakor – A várandóságtól az óvodáskor végéig
Mit tehetünk a magzati időszakban? Mi a jelentősége a ritmusos
szövegnek akkor, ha annak szinte jelentése sincs? Van-e „veszélye”
a túl sok könyv jelenlétének pici gyermekünk életében? Mi a jelentősége annak, hogy az apák olvassanak fel? Miért kell újra és újra
ugyanazt a mesét olvasnunk, gyermekünk kérésének megfelelően?
Miért fontos, hogy gyermekünk jól tudjon majd olvasni, és ebben
nagy gyakorlata legyen? Mit olvassunk, mit meséljünk a csecsemőknek, bölcsődéseknek? Rajzfilm?
• május 21-én, szerdán, 17 órakor – Az iskolába lépéstől a felső
tagozatig
Hogyan meséljünk gyermekeinknek? Fejből, könyvből? Népmesét
vagy egyebet? Mit meséljünk egy óvodásnak és egy iskolásnak?
Miért olyan nagyfokú a lemorzsolódás az olvasás terén az alsó tagozatot elhagyó gyerekek körében? Mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal? Közösségi, kötelező, ajánlott? Ötletek a kiválasztáshoz,
olvastatáshoz – nemcsak pedagógusoknak. Mit mutatnak az olvasás-szövegértés vizsgálatok? Mit tegyünk a nyári szünetben? Milyen
olvasmányokat ajánlunk?

Hívunk minden gyermekéért tenni akaró szülőt, aki szívesen hallana bevált praktikákról, módszerekről, amivel gyermekeik segítségére lehetnek, hogy nekik is szenvedélyükké válhasson az
olvasás! Mert ne feledjük, aki többet olvas, az a világot is jobban
érti. A mese, a szépirodalom élni tanít, az életre tanít. Fejlődik a
gondolkodásunk, alakul a személyiségünk.
A belépés díjtalan.
Nincsevics Klára
könyvtárigazgató
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Drótszőrű vizsla is
indulhat a rangos
kutyakiállításon

zöldmáli Atlasz, az egyéves, szentendrei drótszőrű magyar vizsla is részt
vehet jövő februárban a világ legrégebbi, évente megrendezett kutyakiállításán, a New York-i Westminster Kennel
Club Dog Show-n, miután az American
Kennel Club elismerte ezt a magyar vadászkutyafajtát önálló fajtaként.
Forrás: MTI, fotó: Cseke Csilla

Akvárium és terrárium Ház nyílt
Szentendrén

Különleges állatfajok
láthatók a világ minden
kontinenséről a belvárosi Gőzhajó utcában. A
népszerűségi listákon
gyakran
méltatlanul
hátul kullogó hüllők,
halak, rágcsálók, ízeltlábúak mindenképpen
megismerésre érdemesek. Megcsodálhatjuk itt a tüskésfarkú
agámát, az óceáni boát, a sisakos kaméleont, a lusta varánuszt,
az argentin teju fekete-fehér, fényes bőrét, a mexikói axolotl különleges kopoltyúit, a meglepően aprócska oposszumot vagy a
vicces tekintetű egyiptomi tüskés egeret.
A kiállítás egy 18. században épült, ódon házban talált otthonra.
Az üzemeltetők, Lovas József és dr. Schütz Éva kezdeti hobbija
immár önálló mini-állatkertté nőtte ki magát. Éva állatorvos, s kimondottan e különleges állatok gyógyítására szakosodott.
Az egzotikus állatfajok mellett a Duna élővilágával is megismerkedhetünk. A ház boltíves pincéjében a dunai halakat bemutató
biotóp akváriumokban kecsege, márna, vörösszárnyú keszeg,
compó, domolykó, csuka, süllő, vágó durbincs úszkál, némelyek –
igényük szerint – a mesterségesen kialakított ár ellen. Ugyanígy
a terráriumoknál is igyekeztek természetes élőhelyükhöz hasonló
körülményeket megteremteni a hidegvérűeknek, rágcsálóknak.
A sivatagban őshonos hüllők 40 fokra fűtött „lakószobát” kaptak,
a dzsungelek vidékéről származó fajok dús növényzet között érzik
jól magukat.
A kiállítás nem pusztán a különleges állatok bemutatásra hivatott, oktatási célokat is felvállalnak. A város iskoláiból csoportokat várnak rendhagyó biológiaórákra és szakkörökre,
melyeken a gyerekek közelebbi ismeretséget köthetnek e különleges fajokkal.
Sz. N.

tiszta vérvonalú vadmacskát fogtak a Pilisi Parkerdő erdészei

Tavaly decemberben egy nem mindennapi ragadozóval találkoztak a Pilisi Parkerdő zrt. szakemberei:
az egyik, eredetileg rókának kihelyezett élve fogó csapdában egy vadmacska lapult. A Pilisi Parkerdő
zrt. által használt élve fogó csapda lényege, hogy az elfogott állat sérülés nélkül ússza meg a kalandot.
A vadmacska csak pár órát töltött a ketrecben, mielőtt az erdészek visszaengedték volna természetes
környezetébe. Előzetesen azonban szőrmintát vettek a ragadozótól, amelyet a pontos azonosítás érdekében szakértői, genetikai vizsgálatnak vetettek alá a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetében. A közelmúltban megérkezett eredmények és a morfológiai, viselkedési vizsgálatok alapján
kijelenthető, hogy a csapdába esett vadállat valódi, tiszta vérvonalú vadmacska volt, amely a házi fajokkal történő gyakori kereszteződés miatt ritkaságnak számít a természetben. Különösen érdekes a
védett, emberkerülőként ismert faj felbukkanása a sűrűn látogatott fővárosi parkerdőben.
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lABDARÚGÁS

Május 3. , Kőzúzó utcai
sporttelep
Szentendre VSE – Budajenő SE
1-2 (0-1), megyei III. o. mérkőzés
Gólszerzők: Szijj K., illetve Kurucz T (2)

A hazai nézők számára ez a
mérkőzés rémálom volt. Támadólag lépett fel a SzVSE,
Budajenő pedig mindent bevetett a támadások megakadályozására.
Két
rutinos
játékosuk kezdettől kezdve a
sporik döntéseit folyamatosan
megjegyzésekkel
kísérték,
amikor a budajenőiek kemény
belemenéseit lefújta. Sajnos a
szentendreiek sorra a kapushoz ívelték a beadásokat, meg
kihagyták néhány helyzetüket.
Egy mentésnél a hazai kapus
– Özvegy Tamás – a 16-osnál
az érkező támadóval ütközve
megsérült, le kellett cserélni,
közben a hazai játékmester –
Szabó György – sem úszta
meg sérülés nélkül, ő is lejött.
A vendég belemenések sárga
lapok nélkül maradtak, sőt az
ütközéseket a játékvezető a
második félidő első feléig
sorra a hazaiak ellen fújta! A
szünetig a jól cselező szentendrei támadók – Székely,
Krasznai, Dalkó és Lukács –
annyit kaptak, ami csak rájuk
fért. A jegyzőkönyvben csak
egy sárga lapot látunk ebben
az időszakban a Budajenőnél,
holott volt egy csúnya utánrúgás és egy olyan is, amikor a
labda ott sem volt már! Illetve
látunk még egy sárgát, de ezt
a szentendrei Szaka Róbert
kapta egy őt ért belemenés
utáni lökdösődés végén.
A második játékrészben sem
változott a helyzet: estek-keltek a hazaiak. állandósuló
hazai fölény mellett egy kontrából a vendégcsapat vezéregyénisége, Kurucz Tamás az
53. percben a kifutó hazai
kapus fölött a hosszú sarokba
emelt! (0-2). Nagy hajrába kez-

dett a SzVSE, szabadrúgás
szabadrúgást követett, a szépítő gólt Szijj Krisztián rúgta
húsz méterről. Az utolsó húsz
percben a budajenői védelem
jól védő kapusukkal az élen –
a szerencsével karöltve – megőrizte az egygólos előnyt, így a
három pont Budajenőre került.
A szentendrei szakvezetők –
sportszerűen –- saját csapatukat hibáztatták. Dombay zsolt
és Batári Csaba egybehangzóan mondták: – Nagy baj
nincs, ez az év így alakult! Meg
kell tanulnunk ilyen csapatok
ellen játszani, a helyzeteket
pedig be kell lőni!
(A tudósító ezzel együtt megkérdőjelezi, hogy megengedhető-e a rutinos megfélemlítő
akciók fölött nagyvonalúan elnéző mérkőzésvezetés!)

KézIlABDA

Szentendrei KC–Tatai AC 2426 (12-11), NB I/B-s férfi mérkőzés
A sérülésektől megtizedelt
hazai csapat az első félidőben
ha nehezen is, de tartotta
magát, sőt vezetett is a sokkal
„hosszabb kispaddal” rendelkező vendégekkel szemben, viszont a második játékrészben
már nem tudtak újítani, nem
volt sem erejük, sem trükkök
a tarsolyukban a parádésan
védő vendég kapus és az ellenfél védekezése, valamint
villámgyors támadásai ellen. A
vége előtt két-három perccel
még felcsillant a lehetőség,
hogy egyenlítsenek, de –
ahogy ez már menetrendszerű
– jött egy fordított ítélet (tiszta
betörést támadó hibának minősített a „spori”), és elszállt az
esély, a tataiak hosszan húzogattak ezután – majdnem
passzivig? – és nyertek! Tartalékosnál még tartalékosabbak
voltunk! – mondta rezignáltan
Hajdú Tamás vezetőedző a
meccs végén.
Gerlai P.
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Elkezdődtek a 2014. évi Tenisz Országos Csapatbajnokság
II. osztályának küzdelmei

A György testvárpár készül a versenyre. Balról Károly, jobbról Tamás

A tavalyi III. osztályt megnyert csapat az elmúlt hétvégén egy osztállyal feljebb kezdte meg szereplését a Magyar országos Csapatbajnokságban. Csapatunk régi tagjai mellé újabb kiváló
teniszezőket sikerült igazolnunk.
Ebben az idényben csapatunk első számú játékosa a már az F18
kategóriában játszó Bartakovics Marcell, aki tavaly vendégjátékosként az I. osztályú csapatbajnokságban szerepelt, de most nagy lelkesedéssel áll csapatunk rendelkezésére. A korábbi Davis Kupa
játékos és többszörös magyar bajnok, dr. Nagy Viktor mellé György
Károly és György Tamás személyében két korábbi ATP versenyzőt is
sikerült megnyernünk. A György testvérek játékosként és edzőként
is a magyar tenisz elismert tekintélyei közé tartoznak. Tamás többszörös magyar bajnok, míg Károly edzőként is jelentős sikereket ért
el a sportágban.
A május első hétvégéjén megrendezett első fordulóban csapatunk
az MTK fiataljai ellen, rögtön a legerősebb felállásban kezdett (Bartakovics Marcell, Szappanos Márton, Budinszky Móric, dr. Nagy Viktor, György Károly, György Tamás). A három fiatal játékos mellett
három tapasztalt versenyző vonult fel a pályára. A várakozásnak
megfelelően mindenki megnyerte szinglijét, így a párosok lejátszása
már csak formalitás volt. A párosokban minden fiatal mellé egy idősebb, rutinos versenyzőt indított a csapatkapitány. A három párosból csak kettőt sikerült megnyerni, így a végeredmény MTK –
Dunakanyar Tenisz Klub SE 1:8 lett, ami kezdésnek nem is olyan
rossz. Mindhárom új játékosunk 100%-osan teljesített, azaz az egyeseik mellett a párosaikat is megnyerték! Csapatunkat a családtagok
mellett elkísérték György Tomi tanítványai is, akiknek ezúton is köszönet a bíztatásért!
A másnapi fordulóban hazai pályán fogadta csapatunk a keszthelyi
SUN Tenisz Club játékosait. A csapat az előző napi felálláson egy
helyen változtatva (dr. Nagy Viktor helyén Eke László játszott) minden mérkőzését megnyerte, így a végeredmény Dunakanyar TKSESUN TC 9:0 lett.
A következő hazai forduló május 17-én, szombaton 11.00-kor lesz,
a Győri Lendület SE-t fogadjuk. Szeretettel várjuk a szurkolókat!

Városi sporthírek: www.szevi.hu

Biharvári Péter
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Czirják Üvegfestészet Szentendre.
Egyedi, olvasztott üvegékszerek,
tükrök, lámpák, bútorüvegek,
lampionok. Tel. 06-20-317-6455,
www.czirjak-glass.hu.

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

Bélyegeket (magyar, külföldi, tematika) képeslapot, egyéb papírrégiséget vásárol műgyűjtő. Pál
István, 06-20-947-3928.

Készpénzért veszek bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, könyveket, bizsukat, borostyánt, hagyatékot –
díjtalan kiszállással. Tel. 06-20597-8280.

ÁllÁSt KínÁl

KIADÓ lAKÁS

APRÓ

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

Hosszú távra bérelnél legalább
kétszobás, bútorozatlan házat
vagy házrészt. Belváros, Szamárhegy előnyben. Tel. (26) 718-003,
06-70-258-8562.

lAKÁS, InGAtlAn

Szentendrén, a Vasvári-lakótelepen 1+2 félszobás, 72 nm-es
lakás két gyönyörű cserépkályhával, konvektorokkal 15,9 millió Ftért
sürgősen
eladó.
Tel.
06-20-263-5001.

Szentendrei, Bükkös-parti idill!
Csend, erdei levegő a belvároshoz
közel! Eladó 200 nm-es ház 700
nöl-es kerttel. Irányár: 115 millió
Ft. Tel. 06-30-558-0775.

Munkatársat keresek
ügyviteli alkalmazotti munkakörbe. Feltételek: vakon gépírás-tudás, ECDL-vizsga
(Word, Excel professzionális
ismerete). Tel. (26) 300-763.

4 órás diszpécseri munkára keresünk munkatársat. Magas fokú
számítógépes ismeret, jogosítvány szükséges. Tel. 06-20-9345539.

óbudai kulcsmásoló, gravírozó,
köszörűs üzletembe szakembert
keresek. Biztos megélhetés. Tel.
06-20-328-0065.

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

EGéSzSéG

Kéz- és lábápolás, körömgombaeltávolítás 10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

SzOlGÁltAtÁS

Vízerek, káros földsugárzások
mérése: 06-30-360-2289.

Asztalos munkát vállal – fából
mindent. Tel. (26)318-219, 0630-319-7278.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Tel. 06-70-578-1468.
Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr, thai
talp- és lábmasszázs referenciával. Tel. 06-20-514-3323.

Csecsemő- és gyermekápolónak
tanuló 21 éves lány gyermekvigyázást vállal Szentendrén és környékén. Tel. 06-20-775-9410.

• fotoxlstúdió • 06-30-6317811 • www.fotoxl.hu •

Eladó Szentendrén, a Vasvári Pál
úton 34 nm-es, földszinti garzon.
Csendes környezet, kertre néző
ablakokkal. Központi fűtés, alacsony rezsi. Tel. 06-70-244-5741.

Kertes házi lakások (40-180 nmesek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30949-6456.

OKtAtÁS

Matematikából és fizikából korrepetálást, osztályozó- és javítóvizsgára felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

Szentendrén, a 11-es főút
mellett, forgalmas helyen
kiadó kétszintes épület teljes
I. emelete (150 nm) üzlet,
iroda, bemutatóterem céljára.
A terület 4 helyiségből áll: 90,
20, 13 és 12 nm-esek, közös
fürdőszobával és 2 külön bejáratú mosdóval. Mind a négy
helyiség a folyosóról nyílik.
Kiadó egyben és külön is. Bérleti díj: 1500-2500 Ft/nm.
Tel. 06-30-212-7099.

A Vasvári Pál u. 6. szám alatt 70
nm-es üzlet eladó-kiadó. Korábban kávézóként üzemelt. Tel. 0620-934-5539.

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és teljes körű
kivitelezést referenciával és
garanciával. Nova-Park Bt.,
06-20-341-4585.

Bádogos-, tetőfedő-, ácsmunkát
vállalok! Kisebb munkákat is. Tel.
06-20-323-3900,
06-20-3324660.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.
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Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 06-30-950-4187,
Mezei Sándor.

Felújít vagy ingatlant vásárol? Hitelre van szüksége? Hívjon minket, mi megtaláljuk Önnek a
piacon lévő legkedvezőbb konstrukciót. Szolgáltatásunk díjtalan.
Tel. 06-20-944-3165, TCI Hiteliroda.

ÜDÜléS

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

ÜzlEt

A Békásmegyeri piacon 12 nm-es
virágüzlet eladó. Tel. 06-30-7097470.

AnyAKönyVI HíREK

áprilisban városunkban
8 kisfiú és 11 kislány született.
Házasságkötések száma: 10

áprilisban temetett elhunytak:

Szűcs Judit élt 70 évet
Móricz Lászlóné élt 72 évet
Sántavy Gyula élt 86 évet
Nagy Lajos élt 75 évet
Barna Istvánné élt 78 évet
Ambrus István élt 71 évet
Fábián Istvánné élt 80 évet
Szajkovics Károly 80 évet
Horváth Jenő élt 68 évet
Sütő Lajosné élt 82 évet
Kecső Lajosné élt 88 évet
Tokodi Józsefné élt 93 évet
Czvitkovics Mária élt 88 évet
Kovács Norbert élt 32 évet
Baracsi Sándor élt 82 évet
ordódy Jajosné élt 70 évet
Kopp Jánosné élt 71 évet
Elsék János élt 76 évet
ádám József élt 58 évet
Kravjár András élt 70 évet
Puzder Lajosné élt 70 évet
Tereh István Géza élt 91 évet
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Megnyílt a pénzváltó
Szentendrén!
Tisztelt Szentendreiek!
Örömmel tudatjuk, hogy a

Jókai utca 1.
szám alatti pavilonban megnyílt
a Bálint Change Kft.
pénzváltó irodája.
Kedvező árak, kedves kiszolgálás,
kezelési költség nélkül.
AlKudni lEhET!
A helyiség gépkocsival is
megközelíthető.
Telefon: 06 30/548-4250
nyitvatartás:
minden nap 10-18 óráig.
Szeretettel várjuk!

HIRDEtéS

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

Angol két tannyelvű
magánóvoda nyílik Pomázon
2014. szeptemberében,
anyanyelvű óvónénikkel,
legfeljebb 12 fős csoport létszám.

Előjegyzést felveszünk,
telefon: 06 30 499 9381

Hirdessen nálunk!

Kérdezze
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!
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Bogdányi u. 4. – az udvarban
minden nap 10-18-ig, kedden zárva

Föld napi rendezvények

24

takarított a város

A Föld napi városszépítő akcióban
április 23. és 30. között a kedvezőtlen időjárás ellenére 15 intézmény,
egyesület, illetve baráti társaság
húsz helyszínen szépítette városunkat. Az akció ideje alatt közel 50 konténernyi szemetet gyűjtöttek össze a
Szentendrén lakó, dolgozó lelkes aktivisták.
Kezük nyomán megszépült a Bajcsy-zsilinszky utca, a Pannónia-tó környéke, a
Bükkös-patak mente, az orbán-kereszt és
környéke, a 11-es melletti és a Pap szigeti
kerékpárút, az izbégi temető, a Rózsa utcai
játszótér, a Kőzúzó utcai sportpálya és Görzenál, a Postás strand és kerékpárút, a Petzelt iskola környéke, az izbégi kopjafa, a
Kis-forrás, a Gondozási Központ és a P’Art
Ház környéke és a dömörkapui út egy szakasza. Reméljük, hogy kezdeményezésünk
nyomán egyre több ember érzi fontosnak
környezetünk megóvását, és nemcsak a
kampány során, de a mindennapokban is

SzEntEnDRE SzéPÜl

figyel városunk tisztaságára, és néhány év
múlva szép, rendezett környezetben élhetünk!

Köszönjük minden résztvevőnek a munkáját: Szent András általános Iskola, Szentendre
Gyökerei
Baráti
Társaság,
Bükkös-partiak Baráti Köre, Dunakanyar
SE, II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és
Gimnázium, Petzelt József Szakközépiskola, Ford, Szentendrei Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ, Iskola-egészségügyi
Szolgálat, Kovács zoltán és barátai, Izbégi
általános Iskola, Mesevirág óvoda, Maholányi Pál, Izbégi Baráti Kör.

Használati tárgyak hulladékból

Föld Napi versengésre hívta önkormányzatunk ez évben a szentendrei általánosés középiskolás osztályokat, ahol hulladékból használati tárgy készítése volt a
feladat. Ötletesebbnél ötletesebb tárgyak
készültek, így a zsűrinek nehéz feladata
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volt a három legkreatívabb pályamű kiválasztásánál. A nyertes osztályok kalandparki és bobpálya-belépőt, illetve dunai
kenutúrát nyertek.

Eredmények

1. helyezett: Szent András általános Iskola 8B osztálya – csillár üdítős üvegből
2. helyezett: Szent András általános Iskola 5B osztálya – étkészlet, seprű, madáretető
3. helyezett: Szent András általános Iskola 5C osztálya – madáretető, rakéta, teherautó
A zsűri tagjai voltak: Bajnokné Kováts
Györgyi (Petzelt József Szakközépiskola),
Bauer zsolt (REC kommunikációs vezető),
Katona Eszter (II. Rákóczi Ferenc általános
Iskola és Gimnázium), Kosztek Gabi
(Szentendre Önkormány ata), Szük Norbert Ödön (Móricz zsigmond Gimnázium).
Gratulálunk minden pályázónak!

A Szentendre Gyökerei H. B. T. ebben az évben is részt vett a Föld
napja alkalmából meghirdetett városszépítési munkákban. Az orbánkereszt és az azt körülölelő park rendbetételét vállalták és végezték
el április 27-én. A társaság 11 tagja vett részt a munkálatokban. Vállalt feladatuk fűnyírás a parkban, virágültetés, gondozás, bokrok metszése, gyomtalanítás és a park körüli környék takarítása volt.

