SZENTEÉSNDVIDÉKE
RE

1

XXVIII. évf. 11. szám | 2014. június 23.

11
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Közéleti és kulturális lap | Alapítva 1899-ben | Újraalapítva 1987-ben | szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Nyári akció! akár 40%-os kedvezmény!
50cc-350cc motorkerékpárok, robogók,
illetve alkatrészek közvetlenül a gyártótól
info@keeway.hu, tel: 06 26 500 005
szentendre, kőzúzó u. 8.
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SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

VÁROS
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TÖOSZ Aranygyűrűt kapott polgármesterünk

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

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

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág Csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
június 29. Vasvári Patika
Sas u. 10. T: 312-825
július 6. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
július 13. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
július 20. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
július 27. Napvirág Csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354

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

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksége TÖOSZ Aranygyűrűt adományozott dr. Dietz Ferenc polgármesternek, a TÖOSZ társelnökének és Pest megyei
tagozatvezetőjének sikeres településvezetőként az önkormányzatok érdekében huzamosan végzett következetes és
eredményes munkájáért. Ez a TÖOSZ legrangosabb kitüntetése, melyből évente kettőt adnak ki.

Támogatás a helyi vállalkozásoknak

A TÖOSZ Pest Megyei Fórumán, a szentendrei Városházán Szabó István, Pest Megye Közgyűlése alelnöke elmondta, hogy 1600 milliárd Ft fejlesztési igényre 50 milliárd Ft áll a
megye rendelkezésére a 2014-2020-as ciklusban. A minisztérium képviselője rámutatott
arra, hogy a VEKOP mellett más források is lesznek a vállalkozások és az önkormányzatok
számára.

Vendéglátósok fóruma

Szentendrei vendéglátósoknak tartott előadást Zoltai Anna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője a jogszabály-változásokról a Városházán. A helyi lakosoknak és a turistáknak is érdeke a helyi vállakozók széleskörű tájékoztatása, hogy a
gasztronómiai finomságokat biztonságosan élvezhessük.

2014. június 23.
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A V8 az ország legjobb uszodája!

JELENTőS KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJÁK A SZENTENDREIEKET

az ország legjobb, egyetlen ötcsillagos minősítésű uszodája lett városunk büszkesége, a V8. a független szakértőkből álló minősítő bizottság szerint egyedülállóan jó a vízminőség és a szolgáltatások is kimagaslóan jók. Ennek köszönhető,
hogy Magyarországon egyedüliként kapta meg a V8 a legjobb besorolást. Mindezek ellenére a szentendreiek kedvenc intézménye nem emel árat, sőt, újabb és
jelentős kedvezményekkel várja a szentendreieket. a V8 sikeréről Balogh Zoltán
ügyvezető beszélt a rádió Szentendre reggeli műsorában, az after Partyban.

Polgármester naplója

Június 23. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés
16.45 Közbeszerzési munkacsoport
ülése
17.00 Közmeghallgatás
Június 24. kedd
08.00 Rendőrségi állománygyűlés

Június 25. szerda
18.00 Szentendréért Közalapítvány
ülése

Balogh Zoltán elöljáróban leszögezte, hogy ez az elismerés egy díjnál sokkal több, mert egy
minősítési rendszerben kapott az intézmény öt csillagot. Az ügyvezető elmondása szerint
a Fürdőszövetség szakbizottsága vizsgálja a magyarországi vizes létesítményeket egy megadott szempontrendszer szerint, és a pontozás alapján ítélik oda a csillagokat.

180 pont fölött!

Ahhoz, hogy öt csillagot kapjon egy uszoda, 180 pont fölött kell teljesíteni. Eddig ez csak
a V8 uszodának sikerült, így az országban jelenleg ez a legjobb uszoda. Ez nagy dicsőség,
de nagyon sok munka fekszik benne. Külön öröm, hogy mindezt az intézmény ötödik születésnapjára kapták meg. Kérdésre válaszolva az igazgató elmondta, hogy a minősítés öt
évre szól, ami azt jelenti, hogy öt éven keresztül folyamatosan, legalább ugyanilyen magas
színvonalon kell üzemeltetni a létesítményt. A minősítő szakbizottság egyébként számos
dolgot vizsgált, többi között például az építészeti megoldásokat, a szolgáltatások körét és
minőségét, és természetesen a víz minőségét is. Ráadásul ez utóbbit nem csak a vizsgálat időpontjában, hanem egy évre visszamenőleg is ellenőrizte. Az is nagyon komoly eredmény, hogy a wellness részleg szaunamestere az országos versenyen az igen előkelő ötödik
helyet szerezte meg idén, ami garantálja, hogy az úgynevezett szaunaszeánszokon is kimagasló élményben lehet része a látogatóknak.

Már strandolni is lehet a V8-ban

Balogh Zoltán elmondása szerint nyáron még jobban ügyelni kell a vízminőség fenntartására, hiszen olyan anyagok kerülnek a vízbe – naptej, testápoló krémek stb… –, amelyek
ronthatják a minőségét, nem beszélve az algásodásról. Mindez azért is fontos, mertn az elmúlt nyárhoz hasonlóan idén is nagy rohamra számítanak. Hozzátette azonban, hogy felkészülve, plusz szolgáltatásokkal, sőt, árkedvezménnyel várják a látogatókat.
A plusz szolgáltatások közül kiemelte a napozórész felújítását, ahol homokos és füves részek váltják egymást, de sportolási lehetőséget is kialakítottak, mi több, függőágyak is
várják a „strandolókat”. A mozi tetőteraszára pedig a mozirajongókat várják esténként a
fürdőzés után. A szentendrei kertmozi ugyanis a V8 tetőre költözik idén nyárra.

Jelentős kedvezmények!

Az árakról szólva elmondta, hogy az ötcsillagos intézménybe jelenleg háromcsillagos áron
válthatók belépők, de még ebből is jelentős kedvezményeket adnak. A nyugdíjasok számára már hónapok óta 67 százalékos engedménnyel adják a fürdő- és wellnessjegyet délelőttönként. A nyári időszakban, június 16-tól augusztus 20-ig pedig 50 százalékos
kedvezménnyel lehet belépőt váltani a hét minden napján, tehát hétvégenként is. Ez természetesen mindenkire vonatkozik, nemcsak a nyugdíjasokra.
(A Rádió Szentendre műsora alapján)

Június 26. csütörtök
07.00 Rádió-interjú
08.00 TV-interjú
09.00 Művészeti Tanács ülés
11.00 Egyeztetés az új tankerületi igazgatóval
13.15 Polgármesteri fogadónap
Június 30. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

Július 3. csütörtök
09.00 Állampolgári eskütétel
10.00 Egyeztetés Szentendre nemzetközi kapcsolatairól
július 7. csütörtök
15.00 Vezetői megbeszélés

július 8. péntek
17.00 Nyolc évszak című kiállítás megnyitója a Polgármesteri Galérián,
a Városházán

Együttműködő partnerünk a:

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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kÖRnyeZeTünk

Virágos Szentendre Újra virágzik a Fő tér!
Szentendre Város Képviselő-testülete elfogadta a 11-es út virágosításáról szóló tervet,
így sok év után először újra virágba borultak
az út menti villanyoszlopok. Idén tavasszal
a 11-es út egész belvároson átvezető szakaszán 140 oszlopra több mint 2500 tő
muskátli került kihelyezésre az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
közös munkájának köszönhetően. A munka
során a kandeláberekre új virágtartókat szereltek, melyek oszloponként két sorban öszszesen hat darab cserepet képesek
megtartani. A 11-es út menti villanyoszlopok mellett a Dunakorzó Lázár cár tér –
Péter-Pál utca közé eső szakaszának 16 villanyoszlopára, a Fő térre, valamint a Hivatal
épületének ablakaiba is kerültek futómuskátlik, így a virágok egész nyáron díszítik
majd városunkat.

XXVIII. évfolyam, 11. szám

A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság több éve számos programmal és
városszépítő akcióval segíti Szentendre fejlődését. A tavalyi évben a városlakókkal és az Önkormányzattal együttműködésben rendezett nagy sikerű Fő téri virágosítási program idén
is folytatódott a baráti társaság szervezésében. A virágosítás során április közepétől egészen június elejéig több mint 35 ablakba került muskátli a Fő téren. A balkonládákba ültetett muskátlikon kívül négy darab virágedény került kihelyezésre a Fő tér 12. számú
vendégház, valamint a Dumtsa J. utca 6. szám alatt található bank épülete elé.

A baráti társaság elnöke, Boda Anikó elmondása szerint a társaság ezekkel a városszépítési programokkal szeretné ösztönözni Szentendre lakóit, hogy tegyenek együtt a városért,
és induljon el egy olyan szemléletváltás, mely során mindenki még jobban odafigyel a környezetére, a körülötte lévő értékekre és a város szépségére.

komposztládák átadása a VI. Helyi
komposztálási akció keretein belül

Szentendre Város Önkormányzata immár hatodik éve szervezi meg a Helyi Komposztálási Programot a környezetbarát szemlélet, a környezettudatos életmód kialakulásának érdekében. A városvezetés számára rendkívül fontos környezetünk
megóvása, ápolása, ezért indította el évekkel ezelőtt Zöld programját, melynek
része a helyi komposztálási program is. A program célja, hogy ösztönözze a szentendrei kerttulajdonosokat arra, hogy a konyhából, illetve a kertből kikerülő hulladékot ne égetéssel, hanem komposztálással hasznosítsák, hiszen a kukába
kerülő háztartási hulladék nagy része olyan alapanyag, amelyből minden különösebb fáradság nélkül a növényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag, komposzt készíthető. Így a zöldség- és gyümölcsmaradványok, falevelek, elszáradt virágok és a levágott fű komposztálásával nem csak a
hulladék mennyiségét és az égetésből származó légszennyezés mértékét csökkentjük, hanem a talaj minőségét is javítjuk.
Idén, a program zárásaként június 5-én került sor a ládák átadására, mely során 100 lelkes szentendrei jelentkező kaphatott 2-2 darab
komposztládát. A ládák átvétele előtt Gellért Miklós, a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület elnöke tartott előadást a ládák
használatáról.
A program nagy sikere reméljük jövőre is sok érdeklődőt ösztönöz arra, hogy a programhoz csatlakozva a zöld javak természetbe történő
visszaforgatásával, a környezettudatos élet kialakításával ők is tegyenek környezetünk megóvásáért, városunk szépségéért.

2014. június 23.

Szentendre zöldül
és rendezettebb lesz

kÖRnyeZeTünk

a Városi kertek Egyesületének vezetője szerint egyre népszerűbbek a lakótelepen megvalósítható közösségi mintakertek, kispest és óbuda után a szentendrei önkormányzat
készül megállapodást kötni az effajta „zöld szigetek” létrehozását szervező civilszervezettel.
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vak kiválasztása, a kútvízzel való spórolás közös feladat – említett
példákat a szervezet vezetője, hozzátéve, hogy a résztvevők tolerancia-készsége is sokat csiszolódhat.

Szentendrén – amennyiben sikerül a megállapodás az önkormányzat és az egyesület között – a Püspökmajor-lakótelepen valósulhat
meg közösségi kert. E helyek iránt mindenhol nagy az érdeklődés,
a Békási kertnél például hetven jelentkező várja, hogy parcellához
jutva bekerülhessen a közösségbe – mondta Rosta Gábor.
A Zsigmond Király Főiskolán válságmenedzsmentet oktató szakember közlése szerint a közösségikert-mozgalom a világ több nagy
városában szó szerint virágzik, New Yorkban például több mint
1400 ilyen kertészetet tartanak számon. A városi mezőgazdaság
ezen szigetei főként a világháborúk idején terjedtek el, amikor az
élelmiszer-ellátás bizonytalanná vált. Londonban, Berlinben és más
metropolisokban azóta is sok ezer embernél a városi létforma részévé vált az önkéntes mezőgazdasági munka ezen formája –
mondta Rosta Gábor.

Rosta Gábor főiskolai tanár, az egyesület elnöke elmondta, hogy a
kihasználatlan önkormányzati tulajdonú területeken kialakított, általában ezer négyzetméteres kertek egyenként 25-30, panellakásban élő családnak adnak lehetőséget, hogy kétkezi munkával
belekóstoljanak a „mini gazdálkodás” örömeibe. Véleménye szerint
azonban jóval többről van szó, mint néhány kilogrammnyi saját ültetésű zöldség termesztéséről. E városi kertek ugyanis a közösségi
élet újraindításának színterei is. Itt ugyanis az együttműködés, a növényvédelem, a földcsere, a trágya beszerzése, az elültetendő magFELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok,
Városlakók!

Az elmúlt időszakban több választókörben
megtartott „Városháza házhoz jön” lakossági fórumon többen jelezték, és mi is észleltük, hogy sok ingatlan kerítése előtt a
növényzet elhanyagolt, gazos, és a kilógó
ágak, bokrok a gyalogos közlekedést nehezítik.

A közterület-felügyelők már elkezdték a felhívásokat elhelyezni a postaládákba, ahol
ezt tapasztalják, és felhívják a figyelmet
arra, hogy a város köztisztaságról szóló
44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelet milyen
feladatokat és kötelezettségeket ró a tulajdonosokra.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a közterületek rendjének fenntartását igyekszik lehetőségeihez mérten biztosítani, de a
város köztisztasági helyzetének javítása érdekében az Önök segítségére is szükség

van. Mindenki érdeke, hogy rendezettebbek legyenek közterületeink, sokkal jobb
érzés tisztább és gondozott területek mellett elsétálni.
a helyi rendelet értelmében az ingatlantulajdonosok feladatai:

• az ingatlan előtti járda, valamint a járda
és az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület, illetve járda hiányában az ingatlan határától számított 1,5 m széles
területsáv gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése (különösen parlagfű), bokrok nyesése;
• az ingatlan melletti nyílt árok és annak
műtárgyainak (kapubejárók, átereszek, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladék eltávolítása;
• azon magánutak gondozása, karbantartása, takarítása és síkosság-mentesítése, amelyek a közforgalom számára
nincsenek átadva, de lakóközösségek
együtt használják;

• a beépítetlen telekingatlanok tisztántartása, gyommentesítése, rágcsálómentesítése;
• az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra,
közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyesése;
• a város közterületein szemetelni, bármilyen hulladékot (törmelék, nyesedék) engedély nélkül – akár időszakosan is –
lerakni, továbbá a közterületi berendezési
tárgyakat, fákat, növényeket, vagy a közterületet bármely más módon rongálni és beszennyezni tilos;
• saját ingatlanon belül a szabadban
égetni kisebb mennyiségű, komposztálással nem hasznosítható kerti hulladékot
szélmentes időben csak péntekenként a
nappali órákban (9-19 óra között) engedély
nélkül lehet, június 1-től október 31-ig az
égetés pénteki napokon is tilos.
Városunk köztisztasági helyzetének javítása érdekében kérjük Önöket is, cselekedjenek!
Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
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Szentendre büszke pedagógusaira

XXVIII. évfolyam, 11. szám

Június 6-án, pénteken délután köszöntötték városunk pedagógusait a Városháza dísztermében. Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntőjében kiemelte: a város jövője, a gyermekeink nagyon jó kezekben vannak. Beszédében párhuzamot vont a polgármesteri és a pedagógusi munka között, hiszen nagyon sok a hasonlóság, általában csak hosszú távon térül meg a
befektetett munka eredménye. De vannak rövid távú „projektek” is, mint például egy jól sikerült iskolai dolgozat vagy a városban egy út felújítása. Dietz Ferenc köszönetet mondott a város valamennyi pedagógusának az áldozatos és magasszintű
munkáért.

A

köszöntő után Zakar Ágnes levelét
Fehér Juli műsorvezető olvasta fel. A
kulturális bizottság elnöke levelében
azt írta, szeretnének ma mindenkinek örömet okozni, és elismerésünket kifejezni a
bölcsődei dajkáktól kezdve az óvó néniken
keresztül, a tanító néniktől az általános és
középiskolai tanárokig, vagyis minden gyerekekkel foglalkozó munkatársnak, pedagógusnak, azoknak, akik a város oktatási
intézményeiben foglalkoztatott mindegy
6000 körüli kisgyermeknek, tanulónak a
nevelését, oktatását, ellátását biztosítják.
„Amit mindnyájunknak a legjobban kívánok
a jövőre, az a pozitív gondolkodás, optimizmus, a nehéz helyzetekben is megtalálni a
reményt, örömet. Tudom, nem könnyű!
Kívánom ezt annak ellenére, hogy tudom,
átéltem én is, hogy az idei tanévünk bővelkedett eseményekben. A megszokott hatalmas mennyiségű feladatunkhoz (…)
hozzáadódtak még az átszervezésből adódó
új kihívások is. (…) Míg más városokban
nincs elég gyerek, nekünk óvodaépítésen és
iskolabővítésen kell gondolkodnunk, ami
azt jelenti, hogy a családok szeretik Szentendrét lakóhelyüknek választani, és ebben
a döntésükben a szép környezet, Budapest
közelsége mellett sokat nyom latba a színvonalas oktatás: a bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai nevelő munka. Ez a
mi érdemünk!” – írta Zakar Ágnes.

Az ünnepség Verebélyi Ákos, a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatójának ünnepi beszédével folytatódott, aki meglepetésként a Holdfény szonátát adta elő zongorán. Ünnepi műsort a
Musica Beata városi kórus adott Bokorné
Forró Ágnes vezényletével, illetve Elefánty
Borbála, a Templomdombi iskola 5. évfolyamos diákja verset mondott.
Az ünnepség zárásaként a pedagógusoknak
a központi konyha ebédlőjében adtak fogadást, s virággal köszönték meg egész évi
munkájukat.

az év pedagógusa díjat Torbáné Ballagó
Zsuzsanna, a Barcsay Jenő általános iskola igazgatója vehette át (a vele készült
interjúnk a 4-5. oldalon olvasható)
Torbáné Ballagó Zsuzsanna 1989 óta igazgatja az intézményt. Igazi csapattá kovácsolta a tantestületet; bátorította és
kiemelte az egyéni kezdeményezéseket,
stabil hátteret nyújtott az innovációnak, és
elérte, hogy a Barcsay Jenő Általános Iskola
mára országos szinten is kiemelkedő intéz-

ménynek számítson, mind programjaiban,
mind a mindennapos pedagógia színvonalában, a tanulmányi versenyeken elért eredményektől az egyedülálló rendezvényekig.

Miniszteri dicséretben részesültek Torbáné Ballagó Zsuzsanna, Stáryné kiss
katalin és Zakar katalin
TORBÁNÉ BALLAGÓ ZSUZSANNA (Barcsay
Jenő Általános Iskola)
STÁRYNÉ KISS KATALIN, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium tanítónője
egész életét a tanításnak szentelte. Több
mint 40 éve van a pályán, 37 éve a szentendrei kisdiákokat neveli, ugyanabban az iskolában. Kimagasló alapozó munkájának
köszönhetően diákjai a felső tagozaton is
ugyanolyan jó teljesítményt nyújtanak, mint
alsóban. Különös érzékenységgel fordul a
hátrányokkal küzdő diákok felé, és kifogyhatatlan energiával segíti felzárkózásukat.
ZAKAR KATALIN 20 éve dolgozik pedagógusként, és idén 5. éve, hogy igazgatóként vezeti a
Vujicsics Tihamér Zeneiskolát. Neki köszönhetően a zeneiskola Barcsay-tagozatán elindulhatott a hegedű tanszak, ami azóta is
sikeresen működik. A tanári karral harmonikus
kapcsolatot ápol, határozottságával, lényeglátásával, empátiájával és emberszeretetével kivívta a tanári kar, a szülők és a zeneiskola
diákjainak szeretetét és tiszteletét.

Díszdiplomát kaptak
TÓTH GÉZÁNÉ TANÍTÓ (rubin)
LÖFFLER JÓZSEFNÉ HEFNER ILONA óvónő
(gyémánt)

HELL ISTVÁNNÉ KRACHLER ÉVA tanító
(gyémánt)
FONYÓDI FERENCNÉ VÖRÖS IRÉN tanító
(gyémánt)
MOLNÁR BERTALAN tanár (gyémánt)
MONOKI LÁSZLÓNÉ ANTAL RÓZA tanító,
karvezető-tanár (vas)
DR. TÓTH BÉLÁNÉ SZEPSY KATALIN tanító
(arany)

idén nyugdíjba vonuló pedagógusok,
iskolai dolgozók
ÁCS MIHÁLYNÉ munkaügyi előadó, Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola
DEMETERNÉ BUTYKAI JULIANNA óvónő,
Hold utcai Tagóvoda
DROBNINÉ FEHÉR SAROLTA matematikafizika szakos tanár, Izbégi Általános Iskola
FERENCZI-KUN ANTAL testnevelő tanár,
Móricz Zsigmond Gimnázium
GACSÁLYI LÁSZLÓNÉ tanító, Barcsay Jenő
Általános Iskola
GERGELY PIROSKA gyógypedagógiai tanár,
német nyelvtanár, Barcsay Jenő Általános
Iskola
KÁDÁRNÉ MONORI ÉVA gyógypedagógus,
tagintézmény-vezető, Bárczi Gusztáv Általános Iskola
KIKILAI JÁNOSNÉ ERZSIKE dajka, Szent
András óvoda
MIAKICH GÁBORNÉ kisgyermeknevelő, városi bölcsőde
PERÉNYI FERENCNÉ KLEBERT MÁRIA
német-történelem szakos tanár, Református Gimnázium
STÁRYNÉ KISS KATALIN tanító, II. Rákóczi

2014. június 23.

Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
TORBÁNÉ BALLAGÓ ZSUZSANNA igazgató
(Barcsay Jenő Általános Iskola)
VARGA GYÖNGYI gyógypedagógus, Bárczi
Gusztáv Általános Iskola
ZOLTAI JÓZSEFNÉ óvodatitkár, Szentendre
Városi Óvodák

aktív dolgozók, akik intézményük javaslata alapján, kimagasló munkájuk
elismerésére kaptak oklevelet
BENZSAY RÉKA, Bárczi Gusztáv Általános
Iskola
BÍRÓ HAJNALKA, Bárczi Gusztáv Általános
Iskola
KETTőSNÉ PÓZNER EDINA, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
CZIFRIKNÉ HAJDU SZILVIA, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
DULAI TERÉZ, Református Gimnázium
EGEINÉ STENGER BEÁTA, Evangélikus
Zenei Óvoda
FÖLDINÉ KOCZOR TÜNDE, Református
Gimnázium
GÁL MÁRIA, Szent András Óvoda
GAÁL NATÁLIA, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola
GUBÁN JÓZSEFNÉ, Bárczi Gusztáv
Általános Iskola
GYÖRE ZSÓFIA, Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
GYURCSEKNÉ STRUPKA MAGDOLNA,
Templomdombi Általános Iskola
HELLERNÉ CSELÉDES GYÖNGYVÉR, városi
bölcsőde
HORVÁTH GYÖNGYI, Vasvári Tagóvoda
HORVÁTHNÉ NAGY MARGIT, Izbégi
Általános Iskola
JANCSÓ KATALIN, Izbégi Általános Iskola
KARDOS KATALIN, Templomdombi
Általános Iskola
KÖMPF GYULA, MH Altiszti Akadémia
MAKNICS GÁBOR, Móricz Zsigmond
Gimnázium
MIZSÁNYINÉ KOVÁCS JUDIT, Barcsay Jenő
Általános Iskola
PÁLINÉ SZAPPANOS ZSUZSANNA, Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola
PANKOVICS ÁGNES, Templomdombi
Általános Iskola
PAPP TIBOR, Barcsay Jenő Általános Iskola
PERGERNÉ MISKOLCZI ERIKA, városi
bölcsőde
SIMON PÉTERNÉ, Bimbó utcai Tagóvoda
SőRÉS MARIANN, Barcsay Jenő Általános
Iskola
SZABÓNÉ CSUHAI ERZSÉBET, Izbégi
Tagóvoda
SZAKÁCS ERZSÉBET, Református
Gimnázium
SZARVAS RITA, Móricz Zsigmond
Gimnázium
SZILÁGYI ISTVÁN, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola
VARGA FERENC, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
Z. LAKOS ÁGNES, Vujicsics Tihamér
Zeneiskola
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Az év pedagógusa: Torbáné Ballagó Zsuzsa

„Torbáné Ballagó Zsuzsanna 1989 óta igazgatja a Barcsay Jenő Általános Iskolát. Ez
alatt az idő alatt az intézmény szocialista tömegintézményből értéket teremtő és továbbadó, karakteres iskola lett. Ballagó
Zsuzsannát a tantestület 1994 óta minden
szavazáson abszolút többséggel választotta
meg” – hallhatták az idei pedagógus nap
meghívott vendégei a méltatásban. Az idén
nyugdíjba vonuló igazgató asszonyt az elmúlt évek feladatairól, a kihívásokról, a sikerekről, a nehéz és boldog pillanatokról
kérdeztük.

idén Ön lett az év pedagógusa Szentendrén. Hogyan fogadta a hírt?
Két évvel ezelőtt megváltozott az iskolák
státusza azzal, hogy a fenntartó az állam
lett, és az igazgató munkáltatói joga is elkerült az önkormányzattól. Ezért ért meglepetésként, hogy önkormányzat által
alapított Pedagógiai Díjat nekem ítélték.
Külön megtiszteltetés, hogy a képviselő-testületben – ismereteim szerint – egyöntetű
volt ebben az egyetértés, ami arra utal, hogy
valóban a szakmai munkám került mérlegelésre. A díjátadási ünnepség felemelő és
megható volt. A tantestület tagjai nagy
számban voltak jelen, és amikor a polgármester úr átadta a díjat, felállva tapsoltak.
Leírhatatlanul jó érzés volt, bízom abban,
hogy majd az igazgató utódom is hasonló élményben részesülhet egykor. Köszönöm
Szentendrének ezt az elismerést.

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre,
mit tart a legnagyobb sikernek, és maradtak-e megvalósítatlan álmai?
Néhány napja az ELTE BTK-n volt egy szakmai rendezvény, ahol számot adtunk Szabó
Gáborné kolléganővel a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
– Innovatív Intézményekben” c. programban
való részvételünkről. Halász Gábor profeszszor a Barcsay iskola bemutatásánál külön

kiemelte, hogy egy olyan iskoláról van szó,
ahol a létszám nem csökken, hanem növekszik. A létszámnövekedésre nagyon
büszke vagyok, mert egyik mutatója annak
a szakmai eredménynek, színvonalnak, melyet az iskola elért. Az elmúlt évek alatt az iskola vonzóvá vált.
Azok a szülők, vendégek, akik először szereznek élményt az iskoláról, azt szokták
mondani, hogy befogadó-elfogadó légkört
érzékelnek. A gyermekek felszabadultan és
otthonosan közlekednek az óriási épületben. Annak köszönhető ez, hogy mindenki
tudja, aki az intézményben dolgozik – pedagógus és más munkatársak egyaránt –,
hogy a gyermek áll a tevékenységünk középpontjában, ami nem csak vezetői elvárás, de az évek során ez belső mérce is lett
a kollégákban.
Eredménynek tekintem, hogy a szülők többsége is magának érzi az iskolát. Amikor a
gazdasági helyzet romlása miatt szűkültek
az anyagi lehetőségeink, a Szülői Munkaközösség és sok tehetősebb szülő is anyagilag
segítette az intézményt abban, hogy felszereltsége lépést tudjon tartani az új követelményekkel. Ez a segítség érintette az iskola
bútorzatának, informatikai eszközeinek, játszóhelyeinek megújítását.
Büszke vagyok arra is, hogy úgy tudtunk a
város társadalmi elitje egy részének is
vonzó szolgáltatást nyújtani, hogy nem kellett kirekeszteni az alacsonyabb társadalmi
státuszú családok gyermekeit sem.
A sajátos nevelést igénylő gyermekek és tehetséges gyermekek egyaránt fontosak számunkra.
A
különböző
társadalmi
csoportokból érkezett és eltérő képességekkel rendelkező gyermekek együttélése
pedig a legjobb felkészítés a felnőtt társadalomba való beilleszkedésre.
A tehetséggondozásnak az oktatás keretein
kívül is több feltételt biztosítottunk. Ilyen a
Folytatás a 8. oldalon
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zeneiskolai tagozat iskolai jelenléte, a művészeti események (kiállítások, gyermekek
és helyi művészek alkotói találkozása), az
iskolai sport. Mindezek szervesen beépültek
az iskola hétköznapjaiba.
Az álmom a gyermekeket szolgáló jó iskola
megteremtése volt. Szerintem, de mások is
mondják, hogy ennek megvalósulásához
közel vagyunk. Ez azonban más természetű,
mint egy épület, vagy egy műalkotás, hogy
egyszer elkészül, és ott befejeződik. Ahhoz,
hogy egy intézmény az elért színvonalat
megtartsa, és még fejlődjön is, azért naponta meg kell küzdeni nem csak a vezetőknek, de minden érintettnek: a
fenntartónak, üzemeltetőnek, minden munkatársnak és tanulónak. Az álmom tehát,
azt mondhatom, megvalósult, de továbbra
is megvalósításra vár.
Öt cikluson keresztül volt igazgató, ami
már önmagában is felér egy díjjal. Mit
gondol, milyen tulajdonságai voltak
azok, amik miatt a kollégái ilyen hosszú
időn keresztül bizalmat szavaztak
Önnek?
Nem végeztem külön felmérést a pedagógusok motivációiról, de a türelem, megfon-
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toltság, bizalom, megújulásra törekvés készségeimet tudnám megnevezni, melyekkel
elfogadottá váltam. Sikerült megfelelő
egyensúlyt találnom a fegyelemtartás és a
pedagógusok szakmai önállósága között. Ez
lehetővé tette, hogy megvalósítsák önmagukat vezetőtársaim és a kollégák, de ez
egy egységes rendszert alkotott. A problémákat őszintén tártam a tantestület elé,
nem söpörtem a szőnyeg alá. Nyitott voltam
a munkatársaim egyéni problémáira is.
Megkerestem azokat a kollégákat, akik egyegy területen kimagasló teljesítményt tudtak nyújtani, és köréjük szakmai csoport
szerveződött. Az innovációs kezdeményezéseket felkaroltam, és egyre szélesebb lett az
a tábor, akik ebben részt vállaltak és jól
érezték magukat.

a Barcsaynak 70 fős tanári kara van.
Mekkora nehézséget jelentett egy ilyen
nagyszámú tantestület igazgatása?
Az igazgatásban voltak segítőim, akik nélkül
nem lehetett volna sikeres ez a munka. Mindenekelőtt két helyettesemet, Bernáthné
Iflinger Teréziát és Gacsályi Lászlónét kell
megemlítenem, akikkel 25 éven keresztül
vezettem az iskolát. Támaszkodni tudtam
továbbá a munkaközösség-vezetőkre, és

Átadták a Rotary-tanulmányi
ösztöndíjat

A Rotary Club Szentendre – immár második alkalommal – 2014ben is meghirdette 9-13. osztályos, Szentendrén tanuló, kiváló
eredményeket felmutató diákok számára a „Bízz Magadban” tanulmányi ösztöndíj-pályázatát. Ennek célja a valamely területen tehetséges tanulók további fejlődésének elősegítése. Az idei hat
pályázó írásos dolgozatának elbírálása után következett a szóbeli
meghallgatás. A négyfős zsűri döntése alapján hirdették ki a nyertest. Az ő jutalma 100 ezer forint, amelyet a maga által választott
konkrét tanulmányok – szakmai vagy tanulmányi utak – költségeire, illetve az ezekhez szükséges eszközök beszerzésére fordíthat. Ezen felül idén két különdíjat is kiadnak. A többi pályázó könyvutalványt kap. A díjak ünnepélyes átadására június 12-én,
csütörtökön került sor a Ferenczy Múzeumban. A díjakat Tinusz
Tamás, a Rotary Club Szentendre idei elnöke, Albert István következő elnök és a pályázat fő szervezője, valamint Németh Bendegúz, a tavalyi nyertes nyújtotta át a nyerteseknek.
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azokra a kollégákra, akiknek szakmai tekintélyük volt az iskolában. Velük együtt alakítottuk egy csapattá a tantestületet. Azoktól
a pedagógusoktól, más munkatársaktól,
akik nem bírták a tempót és nem tudtak
megfelelő szakmai teljesítményt nyújtani,
megváltam. Sok megbeszélés, pontos feladatkijelölés, igazságos leterhelés, összességében nyugodt munkahelyi légkör
jellemezte az elmúlt két és fél évtizedet.
Ön idén nyugdíjba vonul. a nagyon tevékeny
élet után nem tart a hirtelen váltástól?
Nem nagyon tudom elképzelni az életem
gyermekzsivaj, azonnali adatszolgáltatás,
jelentések, és persze egyéni probléma-megoldások, személyes kérések teljesítése,
nagyrendezvények lebonyolítása nélkül.
Ezek határozták meg az otthonon kívüli életemet. Mégis úgy döntöttem, hogy pedagógiai pályán töltött 41 év, benne 25 év
igazgatói munka után a családomnak
próbálom viszonozni megértésüket, támogatásukat. Most ők lesznek életem középpontjában.
N. E.
Helyhiány miatt a Maknics Gáborral és Szarvas
Rita pedagógusokkal készült interjút következő,
július 14-én megjelenő számunkban közöljük.

„TAlenTUM” ÖSZTÖnDÍJ

Szentendre önkormányzata pályázatot hirdet a város tehetséges fiataljainak anyagi támogatására. A „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 középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy a
50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete 2. § (2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0,
• a főiskolai vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (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 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.
a pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15.
További részletek: www.szentendre.hu
Információ: Kozma Krisztina köznevelési referens, (26) 503-337

Helyreigazítás

Lapunk előző számában, a Szentendrei Református Gimnázium diákjainak kiemelkedő eredményeiről szóló beszámolóban, a Japán
gyermekrajzpályázatnál szereplő felkészítő tanár neve helyesen:
Deli Gabriella (Templomdombi iskola).

2014. június 23.

VÁROS
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Turizmus- és gazdaságfejlesztés Szentendrén és környékén

Hadházy Sándor, Szentendre és a térség országgyűlési képviselője rendszeresen azt hangsúlyozza, hogy a Dunakanyar kitörési pontja a turizmusfejlesztés és az ehhez kapcsolódó munkahelyteremtő beruházások lehetnek. Hadházy Sándor több nyilatkozatában leszögezte: mindent megtesz annak érdekében, hogy a térség önkormányzatai hatékonyan működjenek együtt
az uniós fejlesztési források megszerzésében, az itt élő emberek életminőségének javítása érdekében.

Mindezek tükrében örömteli hír, hogy heteken belül indul Szentendre és a négy Szentendrei-szigeti település csatornázása. A 3,5
milliárd forintos EU-forrásból finanszírozott
beruházás egyúttal a sziget „újjáélesztését”
célzó stratégiai terv végrehajtásának kezdetét is jelenti.
Az érintett települések – Szentendre, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Leányfalu, Tahitótfalu – közös fejlesztési koncepciója,

Testületi hírek

a június 12-én megrendezett testületi ülés legfontosabb döntései:

• Döntöttek az utcanév táblák felméréséről, melyet augusztus 31-ig kell befejezni
• Vis maior útfelújításokról döntött a testület, valamint közvilágítási keretet
hoztak létre
• A Volánbusszal meghosszabbították a
városatyák a kombinált bérletre vonatkozó együttműködést
• Határozat született a Sztaravoda-forrás
környékének rendbehozataláról
• A Károly utcánál megkezdődhet a kültéri fitness park létesítése
• Meghatározták Szentendre új városrészeit

összhangban a sziget alatt húzódó, a fővárost
ellátó ivóvízbázis megóvásával, a turizmus és
az ökoipar fellendülését hozhatja. Az elképzelések szerint három gyalogoshíd épül
majd, amelyek Szentendre és Szigetmonostor, Leányfalu és Pócsmegyer, illetve Visegrád-Szentgyörgypuszta és Kisoroszi között
teremtenek majd összeköttetést, segítve a
kirándulókat, a kerékpáros-turizmust is.
Szigetmonostoron és Pócsmegyeren klíma-

Jól vizsgázott a mobilfal a próbafelállításkor

A városüzemeltetés munkatársai az évente kötelező gyakorlat keretében, június 13-án szédületes gyorsasággal, reggel 6 és 10 óra között felépítették az árvízvédelmi mobilfalat,
majd visszaszállították az elemeket letisztítva, beolajozva az őrzött raktárhelyiségbe.

FOTÓ: MAJOR FRIGYES

Képünk illusztráció

parkot alakítanak ki, amely a sziget különleges növény- és állatvilágának bemutatóhelye lesz. A látogatók 25 féle védett
növényt, közöttük az őszi kikericset, a magyar szegfűt is szemügyre vehetik majd. A
part mentén őshonos fákat – például tölgyet, feketenyársat, fehérfüzest – telepítenek, amelyek gyökérzetükkel az ártereken
magas vízállásnál természetes védvonalat
alkotnak. A közösségi közlekedést villanyautók bonyolítják majd, felvirágozhat a falusi és a lovas turizmus, a vízitúrázók
számára pedig új kikötők épülnek – sorolta
a szakember.
A Dunakanyar önálló arculatának megteremtéséhez hozzájárulhatnak az ott megépülő környezetbarát élelmiszer-feldolgozó
üzemek, amelyekben elsősorban a helyben
termesztett eper, gomba és zöldségek adják
majd az alapanyagot, ráadásul itt eleve korlátozott a vegyszerek használata. Biotermékekről van szó, amelyek egységes jelöléssel,
magasabb minőségi kategóriát képviselve
jelenhetnek meg a piacon.
A koncepcióban arról is szó van, hogy a szigeten termesztett friss zöldség-gyümölcs a
hajdani hagyományok felelevenítésével a
Dunán érkezne Budapestre, a hét bizonyos
napjain „kofahajókról” kínálnák az árut a látványosságokra fogékony magyar és külföldi
közönségnek.
Az uniós pályázati pénzekből és itthoni támogatásokból fokozatosan megvalósítható
fejlesztési koncepció az itt élő emberek életfeltételeit is javíthatja. (Az MTI híre alapján)
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ÁllÁSPÁlyÁZATOk
Műtőssegéd
Mentálhigiénikus

a Gondozási központ Szentendre a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXiii.
törvény 20/a. § alapján pályázatot
hirdet az idősek és demens betegek nappali ellátása szakfeladatában mentálhigiénikus munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 4 óra
A munkavégzés helye: Gondozási Központ Szentendre, Sztaravodai út 2.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. szeptember 1.
a pályázat benyújtásának határideje:
2014. augusztus 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető vagy
Lovas Judit klubvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre
címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013 , valamint
a munkakör megnevezését: mentálhigiénikus.
a pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.

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

A VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖn

Alsó-pismányi fórum

Június 10-én dr. kőrösi Tibor körzetének, a Vasvári utca, Fürj utca, Dunakanyar
körút, cseresznyés út által határolt terület problémáit vitatták meg a Gondozási
központban. a fórumon részt vett – dr. Dietz Ferenc polgármesteren és a képviselőn kívül – dr. Gerendás Gábor aljegyző, Putz Tamás műszaki vezető, Filó Frigyes,
a Városi Szolgáltató vezérigazgató-helyettese és munkatársai, Mandula Gergely
és Molnár János attila, kovács László rendőrkapitány és kállai Zsuzsa, a közterület-felügyelet csoportvezetője.

A körzet képviselője elmondta, hogy a körzetben a legnagyobb beruházás a
Barackos és Egres út felújítása volt, illetve a Jázmin utcai meder vízelvezetése, valamint a Barackos u., Egres u., Vasvári utcai kátyúzások, a MálnaFürj utcák földútjainak javítása. A körzetben folyamatosan szükség van az
útfelújításra és a kátyúzásokra, amelyek nemcsak most, korábban is komoly
problémát jelentettek.
A fórumon felvetődött kérdések többsége az utakkal volt kapcsolatos. A lakosok panaszolták, hogy a Sztaravodai úton veszélyes a közlekedés, az Egres utcai kis híd
túlterhelt, a szűk hely miatt a személyautóknak nehéz kitérni. Érdeklődtek a Nap utcai útépítésről, illetve, hogy a leendő Egres úti óvodát hogyan lehet majd megközelíteni.
A Sztaravodai úttal kapcsolatban Kovács László rendőrkapitány ígéretet tett, hogy lesz sebességmérés, különös tekintettel a motorkerékpárosokra. A polgármester hozzátette, hogy
már vizsgálják, hogyan lehet gyalogos- és kerékpárutat kiépíteni a Skanzen felé.
Putz Tamás műszaki vezető elmondta, hogy a Nap utcai útépítést már tervezik, a kivitelezés ősszel kezdődik. A Galamb-Pipiske-Fürj utcai tervek engedélyezésére szeptemberben
kerül sor, az építés a 2015. évi költségvetésből, esetleg a 2014. évi tartalékból történik.
Dr. Dietz Ferenc polgármester elmondta, hogy a VSZN Zrt. a kisebb javításokat folyamatosan végzi. 300-400 utca felújítása került a bizottság elé a költségvetési források és az utak
terhelésének függvényében. Az óvodával kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelezésre
2014. július – 2015. április között kerül sor. 6-7 lehetséges helyszín merült fel, a főépítész
és az Építéshatóság próbálta a legjobb megoldást megtalálni. Az óvoda megépítése után
várhatóan nagyobb forgalom lesz, az előre látható problémákat próbálják kiszűrni, gyakorlat alapján 6-12 hónap, míg a közlekedési rend kialakul.
• Az illegális hulladéklerakó helyek folyamatos felszámolása
• A közterületi szemetesek nagyobb gyakorisággal történő ürítése

Fejlesztési tervek a körzetben
• A Galamb, Pipiske és Fürj utcák vízelvezetésének megoldása
• A Fürj utca felújítása két ütemben (első
ütem: Vasvári – őszapó u.; második ütem:
őszapó – Sztaravodai u.)
• A Nap utcában útépítés és vízelvezetés
• Óvodaépítés az Egres úton

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

Iskola védőnő

Gondozási központ Szentendre pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott
idejű, GYES-en lévő távolléte idejére. Pályázati feltételek: főiskola, védőnői diploma.
A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 4.
További információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, (26) 311-964

XXVIII. évfolyam, 11. szám

Megvalósult fejlesztések a 7. számú
körzetben 2010. és 2014. között
• A Barackos és Egres utak felújítása
• A Jázmin utcai mederátjáró felújítása
• Csapadékvíz-elvezető rendszer átépítése
a Törökvölgyi úton
• Kátyúzások: Barackos út, Egres út, Vasvári utca
• Földutak javítása: Málna és Fürj utcák

Hulladékgazdálkodási és köztisztasági intézkedések
• A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, illetve lomtalanítás bevezetése

A VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖn

Püspökmajori fórum
2014. június 23.

Június 3-án, a Barcsay iskolában megtartott Városháza házhoz jön lakossági fórumon a Püspökmajor-lakótelep és környéke problémáiról volt szó. a rendezvényen dr. Dietz Ferenc
polgármester és Horváth Győző, a terület képviselője mellett
részt vett dr. Gerendás Gábor aljegyző, kovács László rendőrkapitány, király Gergő körzeti megbízott. kroó József, a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója és munkatársai:
Mandula Gergely, Pálinkás attila, répánszky Júlia, kiss károly, illetve kállai Zsuzsa, a közterület-felügyelet csoportvezetője és Balogh Zoltán, az uszoda vezetője.
A megszokott forgatókönyv szerint dr. Dietz Ferenc
polgármester prezentációjában az eddig elért eredményekről és a jövőbeni tervekről beszélt. Horváth
Győző képviselő elmondta, hogy a felújítások lakossági-, illetve közös képviselők kérése alapján, a VSZN
Zrt. közbenjárásával megtörténtek. A közrend fenntartása terén a körzeti megbízott, a közterület-felügyelet vezetője, a rendőrkapitány támogatásával eredményes
munkát indítottak el. Idei tervek között szerepel a lakótelepi posta
működési idejének 9.30-tól 17-ig történő visszaállítása.
Horváth Győző örömmel számolt be a gyógyszertár tavaly karácsonyi nyitásáról, illetve a tanárok, szülők és a VSZN Zrt. példamutató
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együttműködésével megvalósult füves pálya kialakításáról a Barcsay iskolában. Elmondta, hogy a Püspökmajori napok keretében
két hétvégén – június 21-22. és szeptember 27-28. – a 4-5. sz. körzeté az uszoda 50%-os kedvezménnyel, ingyenes szauna-használattal. Örvendetesnek tartotta, hogy a közgyűlés megszavazta a
Concerto-program segítségével létrejövő Hamvas B. u. 2-10. számú
épületsor felújítását. Tájékoztatta a lakókat, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésen elfogadták a VSZN Zrt. tervét, miszerint a 40
éves távhőhálózatot fokozatosan kicserélik pályázati forrás segítségével.
Király Gergő körzeti megbízott elmondta, hogy folyamatos kapcsolatot tart a szentendrei Közterület Felügyelettel és a Polgárőrséggel, közös szolgálatokat szerveznek állampolgári bejelentések és
saját észlelés alapján. Ellenőrzik a közterületen való alkoholfogyasztási tilalom betartását, jogkörük szerint figyelmeztetnek,
illetve helyszíni bírságot szabnak ki. Az illegális szemétlerakással
kapcsolatban a Polgárőrség több alkalommal figyelte a területeket,
illetve ők is visszatérően ellenőriztek.
A lakók által felvetett főbb problémák: a V8 előtti parkolás ellenőrzése; a Pomázi úton a sebességkorlátozás ellenőrzése, a szelektív
hulladékgyűjtők áthelyezése a Coop elől, a fűtőmű kompresszorának zajos működése (ennek áthelyezését megígérte a VSZN Zrt.
vezérigazgatója). Felmerült az igény a Hamvas Béla utca egyirányúsítására, melyet a közlekedési munkacsoport megvizsgál. Többen érdeklődtek a közösségi kertről is, illetve kérték padok
kihelyezését a Mókus híd és a piac közötti szakaszon.
• Radnóti M. utcai 15 db társasházban hőfogadó-állomás kialakítása az épületenkénti mérés érdekében
• Társasházak energiahatékonysági felújítása, homlokzat megújítása (a Dunyha-terv
2012-ben indult)
Hulladékgazdálkodási és köztisztasági
intézkedések

• Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés,
illetve lomtalanítás bevezetése
• Szelektív hulladékgyűjtő-szigetek kihelyezése
• Illegális hulladék-lerakóhelyek folyamatos felszámolása

Megvalósult fejlesztések a Püspökmajor-lakótelepen 2010-2014. között

• A Hamvas Béla utca 2-4-6-8-10 épület, a
Kálvária út és a Móricz Zsigmond Gimnázium közötti terület járdáinak felújítása
• A Hamvas B. u. 3-5-7-9.sz. lépcsőfeljárókhoz kapcsolt korlát építése
• A Széchenyi I. téri játszótér szabványosítása, a szükséges javítások elvégzésével
• A Fehérvíz utcai játszótér bekerítése
• 6 db pad kihelyezése
• A Kálvária úti buszmegálló javítása
• Radnóti utcai buszmegálló plexi falainak
pótlása
• Hulladékgyűjtők kihelyezése (12 db)
• Szmolnyica sétány melletti játszótér teljes felújítása

Szentendrei Teátrum és nyár 2014
FeSZTIVÁl

12

XXVIII. évfolyam, 11. szám

a 45. évadát ünneplő Szentendrei Teátrum idén két bemutatóval várja a közönséget. alfred Jarry Übü királya az Örkény Színház és a Teátrum közös produkciójaként kerül színre Mácsai Pál rendezésében július 11-én. anat Gov: Happy Ending című
zenés darabjának magyarországi ősbemutatója július 25-én lesz a Teátrum Városháza udvari színpadán. a darabot – amely
már zajos sikert aratott a világ számos színpadán – Gergye krisztián rendezi, szereplői Hernádi Judit, Margitai ági, Hegyi
Barbara, Bánfalvy Eszter és Fekete Ernő lesznek.

részletes program:
www.szentendreprogram.hu

Jegyvásárlás:
Az Interticket országos hálózatában, a szentendrei Tourinform Irodában (26/317-965)
Online:
a www.szentendreprogram.hu
és a www.jegy.hu oldalon
A helyszíneken kezdés előtt
egy órával.

Szervezés és információ:
Szentendrei Kulturális Központ
2000 Szentendre,
Dunakorzó 11/a.
Telefon: 26/312-657
E-mail: dmh@szentendre.hu

www. szentendreprogram.hu

A Városháza udvarán láthatja a
közönség Tamási Áron: Vitéz
lélek című színművét a Nemzeti
Színház vendégjátékaként. A
Békéscsabai Jókai Színház Neil
Simon: Kapj el című musicaljét,
Apáti Miklós: K und K (Karády
katonái) című zenés víziójátékát, valamint a Kolozsvári bíró
című gyerekelőadást hozza el
Szentendrére. A nagyszínpadi
előadások sorát Bill Manhoff:
Bagoly és cica című komédiája
zárja Jordán Adéllal és Szabó
Kimmel Tamással a főszerepben.
A Ferenczy Múzeum új épületének intim hangulatú udvara kamara előadások helyszíne lesz a
nyáron. Itt kerül színre a Tisztelt
hazudozó! című darab Jordán
Tamással és Molnár Piroskával
a főszerepben, Szabó Magda
önéletrajzi ihletésű műveiből
idéző est Nagyváradi Erzsébet
és Gerendás Péter tolmácsolásában, Csákányi Eszter zenés
estje, egy nyáresti operettgála
és egy olasz dalest.
Vasárnap délelőttönként a kisgyermekes családokat zenés,
élőszereplős és bábos gyermekelőadások várják a Dunaparti
Művelődési Ház kertjében. A
kert hétvégenként a tizen-, huszonéves korosztályé, ahol esténként az ElevenKert alternatív
zenei és jazz programjai nyújtanak nívós szórakozást.
A MűvészetMalom nyaranta a
kiállítások mellett a társművészeteket is befogadja. Idén
Palya Bea, Horgas Eszter és a
Talamba együttes koncertjét és
a Jazz Fesztivált élvezheti a közönség a Malom udvarán.
Ugyanitt kerül sorra a Vujicsics
együttes jubileumi koncertje,

amelynek vendége Szörényi Levente lesz.
A kulináris élvezetek kedvelőinek is érdemes a nyáron
Szentendrére látogatni: július
11-13. között Sörfesztivál, augusztus 29-31-én Bor- és Gasztrofesztivál lesz a Dunakorzón. A
nyár utolsó hétvégéjén a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretében késő éjszakáig
programok sokasága várja a
vendégeket.

ünnepélyes nyárnyitó:

koncert

július 10. csütörtök

Július 13. vasárnap, 20.00
MűvészetMalom
a Nő PrOJEkT
Palya Bea koncertje

Teátrum

Július 11., 12., 17., 18., 19., 20:30
Városháza udvara
alfred Jarry
ÜBÜ kiráLy, vagy a lengyelek
A Szentendrei Teátrum és az Örkény
Színház együttműködésében
Fordította: Jékely Zoltán
ÜBÜ PAPA | Csuja Imre
ÜBÜ MAMA | Kerekes Éva
Rendező: Mácsai Pál
Belépő: 3500 Ft

Belépő: 3000 Ft

Július 18. péntek, 19:00
MűvészetMalom udvara
JaZZ FESZTiVáL
Fellépők: MoNaMo TRIÓ
KőSZEGI IMRE 70’ (NEW5)
Vendég: MICHAEL „PATCHES”
STEWART & CSEPREGI GYULA
BORBÉLY MŰHELY
Belépőjegy: 3500 Ft

Július 13. vasárnap, 20:30
Ferenczy Múzeum udvara
aGyiGó
Színpadi est Szabó Magda emlékére
A Gózon Gyula Kamaraszínház
előadása
Rendezte: Czeizel Gábor
Belépő: 3000 Ft

Július 25., 26. 20:30
Városháza udvara
anat Gov
HaPPy ENDiNG
– magyarországi ősbemutató!
A Szentendrei Teátrum, a Mediszin
Kft. és az Orlai Produkciós Iroda
együttműködésében
Rendező: Gergye Krisztián

ÜBÜ

Belépő: 3500 Ft

Gyerekteátrum

Június 29. vasárnap, 10:00
DMH udvara
JaZZTErLáNc
Interaktív koncert
Belépő: 1000 Ft

Július 6. vasárnap, 10:00
DMH udvara
aZ ÖrDÖG kiLENc kérDéSE
A Ládafia Bábszínház előadása
Belépő: 1000 Ft

Július 13. vasárnap, 10:00
DMH udvara
aLTaTOk
Palya Bea koncertje
Belépő: 1000 Ft

KIRÁLY,
a Szentendrei Teátrum és az
Örkény Színház bemutatja:

AlFrED JArry

VAGY A LENGYELEK

Játsszák: Csuja Imre, Kerekes Éva, Nagy Zsolt,
Gyabronka József mv., Ficza István, Takács Nóra Diána,
Máthé Zsolt és a Színház- és Filmművészeti Egyetem
harmadéves színészosztálya

Rendező: MácSaI Pál

Bemutató: július 11. 20:30,
Szentendre, Városháza udvara

További előadások: július 12., 17., 18., 19.

Jegyvásárlás: Tourinform Szentendre,
Interticket országos hálózata, online: szentendreprogram.hu; jegy.hu

2014. június 23.
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Július 11-13.:
I. Szentendrei Sörfesztivál

koncertekkel, sportközvetítésekkel és gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket az i. Szentendrei Sörfesztiválon
július 11. és 13. között a Dunakorzón.
A három nap alatt több mint ötvenféle, elsősorban magyar kézműves és ízesített sörkülönlegességet, valamint belga és cseh söröket
kóstolhatnak meg a látogatók. „A futball-világbajnokság elődöntőjét és döntőjét egy óriáskivetítőn lehet majd nyomon követni, de
persze családi programokkal és további gasztronómiai csemegékkel is készülünk” – mondta el a TDM-iroda munkatársa. Emellett
igen gazdag lesz a zenei programkínálat is: a rendezvényen fellép
többek között a Kistehén, a Vasárnap Dél és a Kalap-Kabát utcazenei vetélkedő döntőjéből megismert Balchinos zenei formáció is.
A rendezvény kiállítói között már biztos találkozhatunk a Rotburger
serfőzdével, a Bors serfőzdével, a Serforrás Serfőzdével, a szentendrei Teddy Beer Kézműves Sörözővel, a Franzberger Serfőzdével,
a Fóti Serfőzdével és a Brandecker Sörházzal is. Az igazi ínyencek a
kézműves sörök kínálatából a Jégtörő Mátyáson keresztül az Ír
vörösön át végigkóstolhatják a csokimalátával készült Feketesört,
az Indiai Pale Ale-t, valamint a gesztenyés vagy mézes-gyömbéres
sört is.

A foci szerelmeseit a közvetítéseken felül csocsóbajnoksággal,
gombfoci-asztalokkal és ideiglenesen kialakított futballpályával is
várják majd a három nap alatt, a legkisebbek számára pedig a kézműves foglalkozásokon felül lesz kismotor-bajnokság és ügyességi
kalandtúra is.
Az ELEVEN nagyszínpad a Sörfesztiválon!

Péntek
18.00 Sári Szabolcs Septet
19.00 Balchinos
20.30 Business Silence
22.30 Kistehén

Szombat
16:00 Conga Revolution
17.30 Trio Afium
18.30 Ed Is On
20.00 Vasánap Dél
(22.00 VB-elődöntő)

Vasárnap
16.00 Rokokó Rozé
17.30 Petruska András
19.00 Puszi
(21.00 VB-döntő)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Újdonságok a Dumtsa
Forgatagban

Május végén elkezdődött a Dumtsa Forgatag című rendezvény a város
sétálóutcájában, ahol augusztus 31-ig minden hétvégén színes kulturális, zenei és gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket.

Családi udvar a Dumtsa J. u. 9. szám alatt

A június 13-15-i hétvégén, amikor is a rendezvény csatlakozott az országos
könyvhéthez, elsőként kerültek ki az utcára az azóta már népszerűségnek örvendő társasjáték-asztalok, a legkisebbek számára pedig újra megnyílt a
baba-mama sátor. A június 20-22-i hétvégén a Múzeumok éjszakája program
keretében ezt követte a Dumtsa utca 9. szám alatt kialakított ún. családi udvar
átadása, ahol nemcsak a legkisebbek találhatnak maguknak elfoglaltságot
(homokozó, csúszda), hanem a felnőttek számára is folyamatosan
készülnek a szervezők programokkal: lesz ételkóstolóval egybekötött
szabadtéri gasztromozi, a sportrajongók kivetítőn nézhetik a foci VB és a vízilabda EB mérkőzéseket, valamint több alkalommal is kortárs tárlatok bemutatására kerül sor. Ez utóbbi keretében valósult meg Rácz Zita selyemfestő és
az Ikon csoport kiállítása is, melyet az elmúlt hétvége alatt tekinthettek meg
az érdeklődők az épület két emeleti termében.
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Séta a szentendrei zsidóság nyomában
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A szentendrei zsidóság nyomában

Június 29-én, vasárnap 16 órától
a szentendrei zsidóságra emlékező sétát
tartunk a HÉV-állomástól az egykori
gettón át a volt zsidó üzletekig,
majd a Fő tértől a Vajda Lajos
Emlékmúzeum melletti Szántó Emlékés Imaházhoz. Jogfosztottságuk utolsó
helyi színterétől haladunk visszafelé,
hogy az életükre emlékezzünk.
Tervezett időtartam: egy óra.
Minden érdeklődőt várnak a
Magyar–Izraeli Baráti Társaság Kulturális
Egyesület Szentendre – Dunakanyar
szervezői.

együttélés

A zsidóság létszáma a huszadik században
a szentendrei lakosság közel négy százaléka volt. A városközpontban működött boltjaik, az áldozatkész orvosok vagy az ügyes
iparosok munkája révén látszólag közkedveltek voltak. „Nem volt semmi baj velük,
mindenki tisztelte, becsülte őket. Végeredményben a két hentesüzlet zsidó volt, ugye,
a Lichtenstein [festék- és bazáráru kereskedő] zsidó volt, a zöldségesek zsidók voltak, a fakereskedő, szénkereskedő zsidó
volt, a Hatschek [fényképész] zsidó volt. Hát
mind zsidó volt, és nem hozták föl azt soha,
hogy hát ez zsidó, itt ne dolgozzál, ne menjél ide, vagy itt ne vásárolj, soha nem volt
ilyesmi”– olvasható a Szentendrén 1924ben született, ma is itt élő Mervó Sándorral
készített életinterjúban.
Persze, a képviselő-testületből már 1939
szeptemberében eltávolították a legtöbb
adót fizetők jogán bekerült hét zsidót, dr.
Óvári József orvos neve viszont még az
1944-es képviselői nyilvántartásban is igen
előkelő helyen szerepelt a virilisták közt. Eltűntek a választói névjegyzékből is a zsidók
1941-re, az előző két évben pedig az ún.
második zsidótörvény számát (1939: IV. t.-c.

1.§.) pecsételték a hatálya alá esők nevei
mellé. 1943 nyarán elkobozták az öt holdnál nagyobb ingatlanaikat, majd a kisebbeket is a vitézi székkapitány felügyeletére
bízták. 1944 tavaszán már a zsidók rádióit
foglalták le, s eltiltattak a dunai strandoktól, mozitól, éttermektől. A vészkorszakban
Szentendrén élt izraeliták életkorát, foglalkozását, lakóhelyét a megyei levéltárban
fennmaradt, 1944. április 6-án készített öszszeírásból ismerhetjük.

Összegyűjtés

Visszaemlékezők szerint az 1941-es, „harmadik zsidótörvény” által zsidónak nyilvánított személyek lakóhelyéül kijelölt gettó
felállítását Pethő János polgármester késleltette, míg a Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyei alispán, a később államtitkárként
hírhedté vált Endre László meg nem fenyegette. Május 24-én már arról számolt be a
lelkesen antiszemita Szentendre és Buda
Környéke hetilap, hogy 57 családot 18
házba költöztettek. Fallal nem volt elszigetelve a Jókai utca – Kert utca környéke, elhagyni azonban csak napi két órára lehetett
az engedéllyel rendelkezőknek. Például a
Papírgyár, mint hadiüzem azt kérelmezte június elsején, hogy „a szentendrei lakos zsidó
férfiak, részben erősebb testalkatú nők
közül 20 munkás utaltassák ki gyártelepünkre”. Mentességet a zsidókra vonatkozó
rendelkezések alól csak az első világháborúban magas kitüntetést kiérdemelt Krausz
Jenő és felesége, valamint velük lakó lányuk
kapott. A nagyobb biztonságot jelentő fővárosba menekülni keveseknek sikerült.

kifosztás

Korábbi lakásaik iránt tömegesen érkeztek
az igénylések a Polgármesteri Hivatalba
már 1944 májusában. Akárcsak a zsidó tulajdonban lévő üzletek április végi bezáratásakor, konkurenseik kapva kaptak az
alkalmon, hogy megszerezzék a Fő téri vagy

XXVIII. évfolyam, 11. szám

a Dumtsa Jenő utcai üzlethelyiségeket.
Mivel a kiutalásról döntést csak október 6án hoztak, mit tagadjuk, elő-előfordult az elhagyott ingatlanok kifosztása. Nyomozati
jegyzőkönyvek rögzítik „zár alá vett” lábasok, használt női ruhák vagy mosófazék
megtalálását az „elköltözött”-ként meghatározott tulajdonos szomszédjainál. A Petőfi
utcai imaház ajtaját szintén többször felfeszítették

elszállítás, meggyilkolás

A kijelölt gettóból 1944. június 30-án a
munkaszolgálatra be nem vonultatott zsidókat – főként nőket, gyermekeket és időseket –, személyes értéktárgyaik elvétele
után az állomásról a monori téglagyárba
szállították. Egy hétnyi erőszakos vallatás
után indították tovább őket marhavagonokban, melyekbe kilencvennél több embert
kényszerítettek. A napokig tartó úton sem
vizet, sem élelmet nem kaptak, egyetlen
vödör szolgált kübli gyanánt, melyet megteltekor a kikeresztelkedett, mégis deportált
Feit Ábrahám tanító öntött ki. Végül az
auschwitzi haláltáborokban fejeződött be
150 szentendrei zsidó polgár életútja, akik
közül huszonkettő 16 évesnél fiatalabb gyerek volt, némelyikük még csecsemő.

emlékezés

Szentendre fejlődésében játszott aktív szerepük miatt minden helytörténeti műben találkozhatunk néhányuk nevével, Kertész
Péter pedig Cipőtalpbetét – Tórából címmel
egész könyvet állított össze a helyi zsidóság
1820-as években kezdődő történetéről. A
szisztematikus levéltári kutatásaink során
fellelt iratok tartalmának egy részét azonban június 29-én délután ismerheti meg először, aki részt vesz a szentendrei zsidók
halálba küldésének hetvenedik évfordulójára szervezett, megemlékező sétán.
Klein László – Vajda János

Pályázat

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:
Cím (Szentendre)

Övezeti besorolás

Alapterület

Nyerges utcaBarackos út
Hrsz: 6995
(beépítetlen terület) Üh-1 (üdülő övezet) 7146 m2
Nyerges utca
Hrsz: 6996
(beépítetlen terület) Üh-1

1515 m2

Telekalakítás utáni
várható alapterület

Induló (licit) ár Ft/m2

Bruttó Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

~ 6762 m2

11 240 Ft

~ 76 004 880 Ft

100 000 Ft

11 100 Ft

16 816 500 Ft

100 000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2014. július 7. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
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Az embereken múlik…
2014. június 23.

25 ÉVES A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT WERTHEIMMEL

Május 28-tól június 2-ig húsz főből álló szentendrei és csobánkai delegáció vett részt Wertheim város meghívására a
Szentendre–Wertheim közt fennálló testvérvárosi kapcsolatok 25. jubileumi ünnepségsorozatán. a delegáció tagjai
olyan személyek voltak, akik sokat tettek a partneri kapcsolatok fejlesztéséért. az ünnepségsorozaton részt vett csobánka polgármestere, Winkler Sándorné, és két napot töltött
a városban dr. Dietz Ferenc, városunk polgármestere nejével,
dr. Szántó csillával.
Gratulálunk kállay Péternek, akit Wertheim „Pro Urbe bronz”
díjával tüntettek ki, valamint Nyitrai Zsuzsának, az SzNkE leköszönő elnökének, és dr. Dietz Ferencnek, akik Wertheim
város díszoklevelét kapták.
A program nagy sajtóvisszhangot kapott, az alábbiakban a Fränkische Nachrichten két cikkét közöljük szerkesztett változatban, Csigéné Várnay Judit fordításában.

25 évvel ezelőtt, 1989. augusztus 26-án írta alá az akkori főpolgármester, Stefan Gläser és dr. Szini István szentendrei tanácselnök azt a megállapodást, amelyben szentesítették a két település
testvérvárosi kapcsolatait. Bárki is méltatta a Wertheim – Szentendre közti kapcsolatok elmúlt 25 évét, senki beszédéből nem hiányzott az „eleven” jelző. Annak, hogy a kapcsolatokra mennyire
találó ma is ez a minősítés, szép példa volt a Városháza árkádos
termében megrendezett „ezüstlakodalmi” díszvacsora, a jó hangulatot csak fokozta Joel Blido cselló- és Frederic Otterbach zongorajátéka.
A főpolgármester, Stefan Mikulicz ünnepi beszédében elmondta,
hogy Európa már régen nem csak gazdasági és valutaunió. Európa
mindenekelőtt békeunió, amelyhez jelentősen hozzájárulnak a városok és a falvak is. Itt találkoznak az emberek, és így ez a mi
ügyünk. A Wertheim–Szentendre közti kapcsolat különleges, mert
abban az időben jött létre, amikor Magyarország kezdeményezésére a hajdani keleti blokk határait megnyitották nyugat felé. „Magyarország ütötte az első rést a falon” – idézte a főpolgármester
Helmut Kohl szövetségi kancellárt. – Wertheimnek szinte előre elrendelt szerepe volt egy magyarországi testvérvárosi kapcsolatra –
emlékezett Mikulicz az 1946-ban kitelepített svábokra, akik a
Majna-Tauber partján települtek le. – A testvérvárosi kapcsolatok
megpecsételése egy eleven barátság kezdete volt – állapította meg
a főpolgármester, és méltatta a sokoldalú kapcsolatokat, melyek
hivatalos és egyesületi szinteken, iskolák és kulturális intézmények
között, de főleg az emberek között jöttek létre. – Európa a testvérvárosi kapcsolatokból merít, főleg ezek gyakorlati megvalósulásából. Szentendre és Wertheim kapcsolata tartósnak bizonyult,
függetlenül attól, hogy ki volt a városok polgármestere, főpolgármestere. Azt kívánom, hogy ez maradjon is így!
Stefan Mikulicz három személyt emelt ki, akik nagy mértékben hozzájárultak és a mai napig hozzájárulnak a testvérvárosi kapcsolatokhoz és csereprogramokhoz. Közéjük tartozik Kállay Péter is, aki
1994-től 1998-ig volt Szentendre polgármestere, és a mai napig
aktív szerepet játszik a testvérvárosi kapcsolatok alakításában.
Humoros, német nyelvű beszédében Kállay Péter visszaemlékezett
néhány eseményre, amelyek különösen megmaradtak az emlékezetében. Nagyra értékelte a hajdani wertheimi főpolgármestert, Stefan Gläsert, aki születésnapján arra kérte az őt megajándékozni
kívánókat, hogy a neki szánt ajándékok helyett inkább pénzadományokat ajánljanak fel, és az így befolyt összeget továbbajándékozta a MűvészetMalom felújítására. Kiemelte még Hans Hermann
(Jani bácsi) tevékenységét is, aki hajdan Salon de Provance-ban sört
árult, és ennek a bevételét szintén Szentendrének adományozta.
Hans Hermann időközben Szentendre díszpolgára lett. Nagy elis-
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meréssel beszélt Angela Steffan, Sabine Freundenberger, Manuela
Erbacher és Lena Hildebrand munkájáról, akik Wertheimben a testvérvárosi kapcsolatok felelősei voltak, vagy még jelenleg is azok,
és a három főpolgármesterről, Karl Scheuermannról, Stefan Gläserről és Stefan Mikuliczról.
A szentendrei polgármester, dr. Dietz Ferenc írásos üdvözletét Csigéné Várnay Judit olvasta fel. A köszöntőben a polgármester a két
város közti hasonlóságokat emelte ki abban a meggyőződésében,
hogy a kapcsolatok még erősebbek lesznek, és hogy a két város továbbra is számíthat egymásra.
Saját nevében Csigéné Várnay Judit elmondta, hogy nagyon örül
annak, hogy a wertheimi kapcsolatok révén további európai barátokra lelt Szentendre, de még a közelben lévő Csobánkával is elmélyültek a kapcsolatok. Tanárként különösen fontosnak tartotta a
diákcsereprogramokat, mert „a mostani fiatalok lesznek azok, akik
ezeket a kapcsolatokat a jövőben is fenntartják”.
A Wertheimi Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének elnöke, Lucy
Weber szintén gratulált a jól működő kapcsolatokhoz. Ezután került sor a város Arany Könyvébe való bejegyzésekre, ami a hivatalos
program végét is jelentette.

kitüntetések, méltatások

Wertheim „Pro Urbe bronz” díjával tüntettek ki Kállay Péter volt polgármestert. Stefan Mikulicz főpolgármester a méltatásban elmondta, hogy Kállay Péternek felejthetetlen érdemei vannak a
Wertheimmel, majd később Huntingdon és Godmanchesterrel, valamint Salon de Provance-szel való kapcsolatok kialakításában. Kállay Péter részt vett az ifjúsági- és sportfesztiválok szervezésében is,
és kiváló német nyelvtudásával mindig a wertheimiek segítségére

A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában nyújtott kimagasló tevékenységéért
Wertheim város főpolgármestere, Stefan Mikulicz „Pro Urbe bronz”
kitüntetést adományozott Kállay Péternek, Szentendre város korábbi polgármesterének

volt. Polgármestersége alatt, 1994-től 1998-ig több mint 20 alkalommal volt Wertheimben.
A főpolgármester díszoklevelet nyújtott át a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Szövetsége leköszönő elnökének, Nyitrai Zsuzsának, és méltatta elévülhetetlen érdemeit a testvérvárosi
kapcsolatok szolgálatában. Nyitrai Zsuzsa országos szinten is felelőse volt egy olyan rendezvénysorozatnak, ahol évente egyszer
egész Európából összejönnek azok a városok, melyeknek európai
testvérvárosuk van. Ezután a főpolgármester az SzNKE új elnökét,
Jolanda Willemset köszöntötte.
Wertheim város díszoklevéllel köszönte meg dr. Dietz Ferenc tevékenységét is, aki – hangsúlyozta Stefan Mikulicz – nagy támogatója a testvérvárosi kapcsolatoknak, sőt vezetése alatt egy új
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A Ferenczy
Múzeum
programjai

SZenTenDReI PROgRAMOk

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.

cZóBEL, EGy FraNcia MaGyar

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
Június 6. péntek 17.00
FriSS MŰVEk

Csaknem 200 db, külföldi és magyar magángyűjteményből érkező
festmény összegzi a 101 éve született festő életművét
Megtekinthető augusztus 31-ig
POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.

GyErMEkraJZOk kiáLLÍTáSa
Megtekinthető június 30-ig
VLS PINCEMŰHELY
Péter-Pál u. 6.

Balogh László Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása
Megtekinthető szeptember 7-ig
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda–vasárnap
10.00–18.00

iDőVONaL
A szentendrei kortárs művészetet
műfajonként feltáró SZEKKO-sorozat kiállítása
A kiállításon résztvevő művészek:
AKNAY CSABA, BAKSAI JÓZSEF,
BARNÁS GERGELY, BARNÁS MÁTÉ,
BÁCSI RÓBERT, CSÍKSZENTMIHÁLYI
MÁRTON, CSONTÓ LAJOS, DEIM
PÉTER, DEIM BALÁZS, KOCSIS ESZTER, KRIVÁN MARCELL, KRIZBAI
GERGELY, LACZKÓ PÉTER, LÁZÁR
ALEXANDRA EMESE, MÁRTON
CSABA, MEDVECZKI TAMÁS, MILOS
JÓZSEF, PARASZKAY GYÖRGY, PECSICS MÁRIA, REGőS BENEDEK,
RÉVAI SÁRI, WESZELITS ANDRÁS
Belépő: 1500 Ft, diáknak,
nyugdíjasoknak 750 Ft
Megtekinthető augusztus 13-ig

VENDéGSéGBEN
Aknay János festőművész és Kalmár János szobrászművész közös
kiállítása
Megtekinthető június 22-ig hétvégi
napokon. Előzetes egyeztetés: 0620-349-0080
MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.

ÚTON – OTTHON
Jávor Piroska festőművész
kiállítása
Megtekinthető június 28-ig
ART DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.

NéMET MikLóS FESTőMŰVéSZ
kiáLLÍTáSa
Megtekinthető június 30-ig, minden
nap 11.00-17.00

előadás

PETőFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz

Június 27. péntek 18.00
éVaDZáró kLUBEST

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
június 23. hétfő
17.00 MI VAGYUNK A LEGJOBBAK
(104’) (12)
18.45 HOSSZÚ ÚT LEFELÉ (96’)
(16)
18.30 SZENTENDRÉRőL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM: ÉNEKTANÁRNő
20.20 KÉSZEN ÁLLSZ HELENRE?
(105’) (18E)

június 24. kedd
17.00 MŰGYŰJTőK ÉS MECÉNÁSOK
- Török Katalin beszélgetéssorozata
18.15 LLEWYN DAVIS VILÁGA
(105’) (16)
20.05 SALVO - MAGÁNYOS SZERELMESEK (104’) (16)
június 25. szerda
18.00 FEHÉR ISTEN (120’) (16)
20.05 KÉSZEN ÁLLSZ HELENRE?
(105’) (18E)

június 26. csütörtök
18.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6E)
20.00 YVES SAINT LAURENT (106’)
(16)

június 27. péntek
17.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6)
18.50 LAST VEGAS (105’) (16)
20.35 YVES SAINT LAURENT (106’)
(16)

június 28. szombat
16.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6)
18.00 LAST VEGAS (105’) (16)
20.00 YVES SAINT LAURENT (106’)
(16)

XXVIII. évfolyam, 11. szám
június 29. vasárnap
16.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6)
18.00 YVES SAINT LAURENT (106’)
(16)
20.00 GRAND BUDAPEST HOTEL
(100’) (16)
június 30. hétfő
18.00 MEGDÖNTENI HAJNAL
TIMEÁT (105’) (16)
20.00 HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE (116’) (16)

július 1. kedd
18.00 LÁNY KILENC PARÓKÁVAL
(115’) (12)
20.00 A SZÁZ ÉVES EMBER, AKI KIMÁSZOTT AZ ABLAKON, ÉS ELTŰNT
(114’) (16)
július 2. szerda
17.00 VOLT EGYSZER EGY ERDő
(78’) kn
18.30 GRAND BUDAPEST HOTEL
(100’) (16)
20.15 YVES SAINT LAURENT (106’)
(16)
július 3. csütörtök
18.00 VOLT EGYSZER EGY ERDő
(78’) kn
19.30 HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE (116’) (16)

július 4. péntek
17.00 A SZÖRNY MENTőAKCIÓ
(89’) (6)
18.30 HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE (116’) (16)
20.30 3 NAP A HALÁLIG (117’) (16)
július 5. szombat
16.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6)
17.45 NOÉ (134’) (12)
20.00 HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE (116’) (16)

július 6. vasárnap
16.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6)
18.00 HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE
A P’Art Mozi
műsora:

2014. június 23.

HIRDeTéS

17

18

kUlTÚRA

A rend csendje

XXVIII. évfolyam, 11. szám

BALOGH LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA
A FERENCZY MÚZEUM BARCSAY TERMÉBEN

A kiállítást Fábián László író nyitotta meg. A képen jobbra dr. Dietz Ferenc, aki
elmondta: Úgy tartják, a jó bor a korral nemesedik. Hasonlóan van ez Balogh
Lászlóval, Barcsay tanítványával. Az évek előrehaladtával minden kézmozdulata egyre kiforrottabb, akár a nemes nedű ízvilága, az ecsetvonásai pedig olyan
könnyeddé válnak, mint a hűvös pohár széléről leszaladó páracsepp.

Idővonal

idővonal címmel nyílt meg a Szentendrei képtárban a
SZEkkO-sorozat legújabb kiállítása.

Szentendrei Képzőművész Kortársaink, azaz a SZEKKO
kiállítás-megnyitóján dr. Dietz Ferenc
polgármester kiemelte, hogy nagy
öröm neki személyesen, de a városnak is, hogy igen jól
csengő nevek vannak a kiállító művészek
között.
Számos olyan nagy
művészünk nevével
találkozhatunk ,
akiknek kiállításaiban időről időre
gyönyörködhetünk
a MűvészetMalomban, a Pajor-kúriában és a város más kiállítóhelyein. Szentendre
polgármestere úgy véli, a szentendrei művészet azért is örök,
mert apáról fiúra száll az alkotásvágy és a művészet szeretete.
A kiállítás megtekinthető augusztus 31-ig.

Ki ne ismerné Szentendrén az idén 85. életévébe lépett Balogh
Lászlót, a szentendrei festészet doyenjét? Hiszen a Mester – vagyis
inkább Laci bácsi – ma is ott van mindenütt, ahol művészetről van
szó! Újabban bottal, lánya, Anna kíséretében, de soha nem mulasztana el egy kiállításnyitást, könyvbemutatót vagy más művészeti-társadalmi eseményt.
A négy évvel ezelőtti, MűvészetMalomban bemutatott életmű kiállítása után szeptember 9-ig ismét Balogh László Munkácsy-díjas
festőművész képeinek örülhetünk, most a Ferenczy Múzeum Barcsay-termében, a Friss művek címmel megnyitott kiállításában.
Balogh László festészete megkerülhetetlen részét képezi az inspirációs forrástól, a látványtól véglegesen soha el nem szakadó magyar konstruktív iskolának. A főiskolai tanulmányok kezdetétől
immár 63 éves múltra visszatekintő festői életművében a képről
képre egymásra épülő, következetes fejlődés, a gondolati és formai letisztulás figyelhető meg. Egy olyan művész képei ezek a hol
konkrét, hol elvontabb, de mindenkor tiszta, világos formákból építkező festmények, aki a közéleti harcok után visszavonul a műtermi
magányba, s ott – magát igazán elemében érezve – vászonra vetíti
az olyannyira hiányolt „rend”-et, bízva abban, hogy a világ észreveszi ezt a vizuális nyelven megfogalmazott óhajt. Ezért tehát ezek az
utóbbi időszakban készült festmények nem „őszikék”, hanem mestere és jó barátja, Barcsay Jenő utolsó, elvont korszakával rokon
módon, a végső, puritán igazságokat leképező összegzések.
Merüljünk el Balogh László „rend”-jében, csodáljuk lélegzet-elállítóan finom rajzait, s a napi zűrzavarból kilépve csendesedjünk el a
kristálytiszta színek és formák világában!
kszeva

Czóbel életműve
a Malomban
2014. június 23.
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Czóbel másképp

Czóbel Béla festőművész életében nem
jelentettek akadályt a kultúrák és az országok közötti határok.
Otthonosan mozgott Párizsban, Amszterdamban, Berlinben csakúgy, mint
Nagybányán és Szentendrén. Nyughatatlan személyisége magával ragadta a
francia Vadak művészeti csoport tagjait, és a nagybányai neósok is az ő
szemlélete nyomán formálták festészetüket.
A festő egyéniségét mutatjuk be négy
alkalommal, koncerttel egybekötött tárlatvezetésen, amelyen mindig a művész
egy korszakát dolgozzuk fel. A zenei
utazást a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
növendékei és tanárai biztosítják, tárlatvezetéseket pedig a „Czóbel, egy
francia magyar” című kiállítás egy-egy
kurátora tartja.

czóbel, egy francia magyar címmel czóbel Béla életművét bemutató kiállítás
nyílt május 30-án. a MűvészetMalomban
látható tárlattal a magyar képzőművészet
egy kiemelkedő képviselőjének munkásságát, tehetségét ünnepeljük – hangsúlyozta a megnyitón Hammerstein Judit
kultúráért felelős helyettes államtitkár.

időpontok:
július 4. péntek 18.00
július 18. péntek 18.00
augusztus 15. péntek 18.00
augusztus 30. péntek 18.00
Helyszín: MűvészetMalom,
Czóbel, egy francia magyar című kiállítás (Bogdányi út 32)
Belépő: 2000 Ft

Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a
tárlat több szempontból is különleges: ilyen
sokrétű kiállítás utoljára még Czóbel Béla
életében jött létre, és a tárlaton szereplő
mintegy kétszáz mű között nemcsak olyan
van, amelyet száz éve nem láthatott a közönség, de olyan is, amelynek még a létezéséről sem tudtunk. Hammerstein Judit
kiemelte: a Ferenczy Múzeum hatalmas
munkát végzett, hiszen számtalan képet
kellett kölcsönöznie külföldről, itthonról,
magán- és közgyűjteményekből azért, hogy
a közönség teljes képet kaphasson Czóbel
Béla munkásságáról. Kállai Ernőt, Czóbel
első monográfusát idézve úgy fogalmazott,
hogy Czóbel sokat köszönhet Párizs festői
kultúrájának, és sokat köszönhet az új magyar festészet elindulása Czóbelnek. – Czóbel különleges abban is, ahogyan érintetlen
tudott maradni, „valamiféle nagyon erős
belső autonómia és belső tartás jellemezte,
nem alkudozott egyetlen rezsimmel, korszakkal sem, valamiképp az időn kívül maradt” – tette hozzá a helyettes államtitkár.
A megnyitón köszöntőt mondott Roland Galharague, Franciaország magyarországi
nagykövete, a tárlat egyik védnöke, aki –
egy francia kritikust idézve – kijelentette:
Czóbel Béla a legfranciább magyar festő.
Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete, a
kiállítás másik védnöke köszöntő beszédében
azt kérte a kiállítás látogatóitól, hogy „miközben a képeit nézik, emlékezzenek meg Czó-

belről mint hazafiról és mint egy zsidó magyarról, aki hozzájárult Magyarország kultúrájának és társadalmának alakításához”.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy
Múzeum igazgatója fordulópontnak nevezte
a kiállítást az intézmény történetében.
– Olyan léptékű kiállítás megvalósítására
vállalkoztunk, amelyről sokáig álmodni se
mertünk – hangsúlyozta. Emlékeztetett
arra, hogy a város büszke Czóbel-gyűjteményére, de az csak az életmű egyes részleteit
tartalmazza. – Most lehetőség nyílt arra,
hogy az életmű egészére tudjunk kitekintést
nyújtani – mutatott rá dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton. Az igazgató kiemelte, hogy
a tárlatra olyan alkotások is érkeztek, amelyek soha nem jártak Magyarországon. Fontosnak nevezte azt is, hogy Czóbelről ismét
beszélnek, ami újabb vitákat, konferenciákat inspirálhat.
Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a nagy utazó Czóbel végül Szentendrére érkezett haza, a
városban pedig még életében múzeum létesült, és a településen parkkal, szoborral is
emlékeznek rá.
A MűvészetMalom valamennyi kiállítóterét
kihasználó Czóbel-kiállítás augusztus végéig
látható, a tárlat fővédnöke Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár, kurátorai Barki Gergely, Bodonyi Emőke,
Jurecskó László és Kratochwill Mimi.
(Forrás: MTI)

Amiről a művek mesélnek

Tárlatvezetés gyerekeknek Czóbel Béla
művei között 8-14 éves korig. A színek,
a formák, a városok, a történetek között kalandozunk, hogy a gyerekekkel
megismertessük a rendkívüli festő mindennapjait.
Időpontok:
július 11. péntek 18.00
augusztus 8. péntek 18.00
Helyszín: MűvészetMalom,
Czóbel, egy francia magyar című kiállítás (Bogdányi út 32)
Belépő: 750 Ft
Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak

„nyolc évszak Szentendrén”
című művészi fotókiállításának
megnyitójára

július 8. kedd 17.00 órára
a Városháza Polgármesteri Galériájába
A kiállítást megnyitja:
Dr. Dietz Ferenc polgármester

A kiállítás megtekinthető július 8. és augusztus 4.
között a hivatal ügyfélfogadási idejében
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Ötven éve várja a látogatókat a Boromisza Tibor emlékszoba

A Boromisza Tibor Emlékszoba 1964. március 15-én nyílt meg
Szentendrén, a Dunakorzón abban a házban, ahol a művész második szentendrei tartózkodása idején, 1953-tól 1960-ban bekövetkezett haláláig élt családjával. A márvány emléktáblát is ekkor
helyezte el a város az épület Dunakorzó felöli homlokzatán.
Évtizedeken keresztül a festő özvegyének, majd öt gyermekének kitartó áldozatvállalása tette/teszi lehetővé, hogy immár ötven éve

Paradicsomleves
betűtésztával

Több Szentendrét is érintő eseménye volt a
múlt vasárnapi Ünnepi könyvhét Vörösmarthy téri sereglésének. Ezek közül az
egyik, és a városi közfigyelmére méltó történés, hogy e napon debütált Megyeri Ancsa
grafikus művész, aki Lackfi Jánossal közös
Paradicsomleves betűtésztával című verses
mesekönyvének illusztrátora, és aki irigylésre méltó antré lehetőséget kapta meg
azzal, hogy az ismert és népszerű költővel
közös alkotással lépett a nagyérdemű elé.
Mert a népszerű költő ebben a kötetben is
megcsillantja irigylendő képességeit és tudását, a felnőtteket is megmosolyogtató rafinált szellemességgel és gyermekien tiszta
humorával írt verseivel olyan librettót adott
a grafikus művésznő kezébe, amelyben
benne volt a siker ígérete. Talán ezért is
lehet közös alkotásuk a könyvnap egyik slágere.
Lackfi napjaink, a hetvenes évek legjobb
színvonalát idéző alkotója, szellemesen humoros és igényes gyermekverseivel, amelyek, valljuk be, talán csak tematikájukban
kategorizálhatók gyermekversként, mert
azok sokkal inkább „csak úgy egyszerűen”
költészet. Amely nekünk, a tucatnyi évvel is
tízen-túliaknak is olyan örömet tud szerezni,
mint annak idején egy-egy Weöres vagy
más, ma már a Parnasszuson lakó, botladozásainkon mosolygó mester korabeli versének
olvasása.
Pedig
éppen
a
gyermekkönyv-kiadás az egyik, finoman

bárki számára megtekinthetők legyenek a hagyatékban őrzött, valamint a Magyar Nemzeti Galéria és a Ferenczy Múzeum tulajdonát
képező műalkotások.
A szerteágazó Boromisza életmű módszeres feltárása az elmúlt
években vett nagyobb lendületet. Addig csak első, nagybányai korszakának (1904-1914) monografikus feldolgozása történt meg,
ezért az életművel kapcsolatban még mindig sok a fehér folt.
Boromisza Tibor élet- és pályatörténete az egyéni utat járó, maga
elé saját programot állító és azt következetesen beteljesítő, sokoldalú művész portréját rajzolja elénk. Az 1910-es évektől a második
világháborúig a hazai művészeti közélet ismert szereplője: alkotó
és kiállító művész, több művésztelep meghatározó tagja (nagybányai, balatoni), megálmodója (szentendrei), illetve létrehozója (hortobágyi), a húszas évek végén az általa alapított Magyar Képírók
Társaságának vezetője, művészkataszter programhirdetője az
1930-as évek első felében, több száz művészetpolitikai, néprajzi és
szociográfiai publikáció szerzője.
Boromisza egyik kezében ecsettel, másik kezében írótollal alkotta
meg életművét, bejárta az országot, Nagybányához, Zentához, Szatmárnémetihez, Dunavecséhez, Margitszigethez, Szentendréhez, Érsekújvárhoz, Hortobágyhoz, Budához, a Balatonhoz, Ormánsághoz,
Göcsejhez és az ország más pontjaihoz kötődő műveivel nemcsak
festőként alkotott maradandót. Személyében a tradicionális magyar paraszti műveltség tudatos értékmentőjét is tisztelhetjük.
A Boromisza Tibor Emlékszoba tavasztól őszig hétvégeken látogatható.
T. K.

szólva is problematikus része mai könyvkiadásunknak a kilencvenes évek óta, az
egyre sokasodó béka feneke alatti színvonalú, rikítóan harsány Barbie-színekkel a
gyermekek figyelmét mindenáron magára
vonni akaró „művek” sokaságával. Talán ezt
érezte meg az illusztrátor hölgy, a három kislányos anyuka is, aki a korízlésnek és divatos trendeknek való megfelelés helyett
gyermekei őszinte és kíméletlen, gyakorlatilag elkerülhetetlen lektori ellenőrzése
alatt, bár e könyvben erős színekkel fest, de
azt mértéktartóan és visszafogottan teszi.
Mert valljuk be, a digitális rajzolás és festés
technikája, a színeknek a képernyőn megjelenő sokszor túl erős vonzása könnyen elviheti az alkotót a harsányság felé, ahonnan
már csak egy rövid ugrás a ma oly divatos,
de legtöbbször ok nélküli és értelmetlenül
használt pinkek és világító zöldek hamis világának giccs-szakadéka.

De hát a mindig felesleges kritika helyett inkább álljon itt néhány megízlelendő sor a
Betűtészta Kiadó által gondozott kötet címadó verséből, amely felidézi bennünk oly
kedves élményét annak, amikor a paradicsomlevesbe merített kanál a tésztabetűkből váratlanul szavakat ír elénk.
Legjobb a betűtészta // szókirakót játszom,
// sok mondat futkorászik //a szép terítővásznon.
Legjobb a betűtészta // kiolvasom a tányért, // akárcsak egy jó könyvet, // ilyet ki
se találnék!
Legjobb a betűtészta // ha rám szólnak az
ősök, // ne játsszak az étellel, //icipicit sem
bőgök.
S akinek felkeltette érdeklődését, keresse,
mert körbejárva a város egyre csökkenő
számú könyves helyét, boltját, majd mindenütt láttam belőlük még példányokat

Írta Borzas, a fotó: Ripl Renáta

Megyeri Ancsa és Lackfi János

2014. június 23.

kUlTÚRA

Színvonalas komolyzene Szentendrén

Már az eddigiekben is értékes koncertekkel gazdagította városunk
zenei életét a Szentendrei Református Gimnázium hangversenyteremként is használatos kápolnája, amely május 25-én vasárnap
este újabb színvonalas komolyzenei eseménynek adott színhelyet.
A Budapesti Vonósok együttese nagy sikerrel koncertezett a több
mint kétszáz fős hallgatóság előtt. Csak gratulálhatunk Botvay Károlynak, az együttes művészeti vezetőjének és az est sikeréhez
nagyban hozzájáruló Selmeczi János koncertmesternek, akik a legjobb magyar előadói hagyományok folytatóinak bizonyultak az érzékeny muzikalitással közreműködő, nagyszerű együttes élén.
J. S. Bach III. Brandenburgi versenyét fegyelmezett összefogottság
és határozott dinamikai választások sora jellemezte, Liszt Angelusa pedig már varázslat volt – a mű transzcendens, túlvilági hangjai
ritkán szólalnak meg így hangversenyteremben. F. Händel Op.4-es
F-dúr orgonaversenye Szabó Barnabás szólójával bizonyította, hogy
a teremnek nem csak kitűnő az akusztikája, de pódium és orgonista tökéletesen együttműködhetnek a jelentős távolság ellenére.
(Ez a mű egyébként másodszor szólalt meg ezen a helyen, mert a
hangversenyorgona tavaly októberi ünnepélyes avatásának is egyik
ékköve volt.)

komolyzenei koncertsorozat
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Horváth Béla amerikában élő világhírű magyar hegedűművész és három nagyszerű zenésztársa a New york-i
Manhattan School of Musicból július 17-23. között Szentendrén, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Oltai-termében és
a Városháza dísztermében ad koncertet.

Belépőjegy: 1000 Ft, bérlet az 5 koncertre: 5000 Ft
Jegyek elővételben a szentendrei Tourinform Irodában (26/317966) kaphatók.
További információt a művészekről és a koncertek részletes műsorát a szentendreprogram.hu oldalon találják.
Július 17. csütörtök, 18:00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Oltai terme (Dunakorzó 16.)
HOrVáTH BéLa HEGEDŰMŰVéSZ kONcErTJE
Program: G. Tartini, J. Brahms, G. Faurè, P. I. Csajkovszkij,
C. Saint-Saens, H. Wieniawsky művei

Július 18. péntek, 18:00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Oltai-terme (Dunakorzó 16.)
JEaNNE GErarD (szoprán) éNEkESNő kONcErTJE
Műsor: Poulenc, Fauré, Rimszkij Korszakov, Muszorgszkij,
Rimszkij Korszakov, Muszorgszkij, Trepak, Csajkovszkij,
Rahmaninov művei
Július 21. hétfő, 18:00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Oltai-terme (Dunakorzó 16.)
DaViD LiSkEr HEGEDŰMŰVéSZ kONcErTJE
Műsor: Beethoven, W. Gluck, F. Kreisler, P. de Sarasate
és M. de Falla művei

A szünet utáni program magyar szívünket dobogtatta: Erkel Palotását Weiner Leó I. Divertimentója, majd Bartók Román népi táncai
követték, a műsor pedig Liszt Ferenc II. Magyar rapszódiájával ért
véget, melynek zenekari átiratát az esten jelenlévő Wolf Péter készítette. A hálás közönség szűnni nem akaró ünneplésben részesítette a Budapesti Vonósok együttesét, amely Orbán György egy
művét adta ráadásul, és másnap hajnalban utazott ugyanezzel a
szép programmal portugáliai hangversenykörútra.
A szép zenei alkalmat a Református Egyházközség Zenei Bizottsága
szervezte meg, anyagi fedezetét pedig, amely 1,5 millió Ft-os költséget jelentett, egy névtelenséget kérő zenekedvelő szentendrei házaspár biztosította. Jó jel, hogy ilyesmik is történhetnek már
városunkban – várjuk a folytatást és a további előrelépést! Újabb
hangversenyeket is tervezünk a Református Gimnáziumban, a mostani est bevétele is egy következő rendezvény létrehozásának alapjául szolgál majd.
Dr. P. Tóth Béla
ref. lelkész

Július 22. kedd, 18:00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Oltai-terme (Dunakorzó 16.)
kaMaraZENEi EST
Előadók:
Horváth Béla – hegedű,
brácsa; David Lisker –
hegedű; Xiayin Wang –
zongora;
Jeanne Gerard – ének;
Patkós Dániel – brácsa
Műsor: A. Piazzola – C.
Edwards, E. Chausson,
D. Sosztakovics, J.
Brahms művei
Július 23. szerda, 18:00
Városháza díszterme (Városház tér 3.)
MOZarT GáLakONcErT
Közreműködik: Horváth Béla, Xiayin Wang, David Lisker, Jeanne
Gerard és az Anima Musicae kamarazenekar
Műsor: Divertimento, operaária részletek, G-dúr hegedűverseny,
C-dúr zongoraverseny, Symphonia Concertante

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
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Műemlékek friss szemmel

VÁROS

Szentendrei pályázó, riesz abigél nyerte a Magyar építőművészek Szövetsége, valamint a Miniszterelnökség 2014 tavaszán kiírt, Műemlékeink friss szemmel című fotópályázat
első díját „a megújuló Pesti Vigadó” kategóriában; ezen felül
egy-egy képe a Zeneakadémia kategóriában díjat, illetve a
fővédnök – dr. Fürjes Balázs kormánybiztos – különdíját
kapta.

Riesz Abigél: A Zeneakadémia épülete – fővédnöki különdíj

A kiállított és díjazott munkák megtekinthetők az alábbi weblapon:
http://www.frissszemmel.hu
A díjazottakkal készült videó megtekinthető itt:
https://www.youtube.com/watch?v=NJjQF3E0dq4
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/
hirek/a-torteneti-mult-hivta-randevura-a-jovot

XXVIII. évfolyam, 11. szám

Szentendre Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet a környezet- és természetvédelem, valamint természeti értékeink
fontosságának és szépségének jegyében.
Kategóriák: felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategória
A fotópályázatra egy pályázó maximum 3 db digitális vagy digitalizált JPEG formátumú alkotással, vagy maximum 5 darabból
álló fotósorozattal pályázhat. Minden felvétel file-neve a pályázó
családneve és keresztneve ékezetek nélkül egybeírva, majd a
kép rövid (egy-két szavas) címe. A családnév előtt sorszám, előtag ne szerepeljen.
A pályaműveket a fotopalyazat@szentendre.hu e-mail címre
lehet beküldeni. Egy küldemény mérete ne legyen nagyobb,
mint 20 Mb. A pályázaton való részvételhez kérjük, töltse ki az
online jelentkezési lapot, mely kitölthető a www.szentendreihirek.hu oldalon.
a pályaműveket június 30-ig lehet benyújtani a fotopalyazat@szentendre.hu címre
A pályaművek díjazása: minden kategóriában az 1-3. helyezettet díjazzuk. I. helyezett: 30 000 Ft, II. helyezett: 20 000 Ft, III.
helyezett: 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány
További információ:
06/26503-353, vagy kudett.krisztina@ph.szentendre.hu

2014. június 23.

Jártatok-e már
Csíksomlyón?

Kedves Szentendreiek! Jártatok-e már Csíksomlyón, a pünkösdi búcsúban? Én most
voltam először egy tüneményes szentendrei
csapattal.
Pénteken hajnali ötkor találkoztunk a nagyparkolóban, aztán irány Erdély. Útközben ismerkedtünk, melegedtünk, megnéztük
Kolozsvárt, ahol beigazolódott a dal: „Szép
város Kolozsvár“. Szejkén is átmentünk a
sok-sok székelykapu alatt, aztán késő este
már Csíkszentimrén áfonyalikőrrel koccintottunk.
Szombaton reggel egy igazi erdélyi reggeli
után indultunk busszal Somlyóra, a szentmisére. Lélegzetelállító, felemelő látvány
volt, ahogy sok százezer ember vonult a
hegyre, és képzeljétek, mind magyarul beszélt! Keresztaljak gyönyörű népviseletben,
büszkén énekeltek, csengőt ráztak, fúvószenekar jött mögöttünk, ami megadta a
tempónkat, na meg a jó hangulatunkat. A
szertartás előtt a hosszan kígyózó sorban kivártuk, hogy megérinthessük a kegytemplomban Szűzanya szobrát, kérve, hogy
kívánságunk valóra válását segítse.
Fenn a Kis-Somlyó és Nagy-Somlyó közötti
nyeregben a füvön fekve, az eget nézve hallgattam végig a gyönyörű szentmisét, ahol
az elöljáró nemzetünk közösségmegtartó
erejéről is szólt, arról, hogy nem elég csak
beszélni, de végre tenni is kellene érte. A
székely testvéreinktől ismét tanulhattam,
hogy milyen is az igazi hit mellett kitartani.
Elszorult torokkal énekeltem a több ezer
emberrel a Boldogasszony anyánkat, aztán
levonultunk a hegyről, talán húsz kilométert
is gyalogoltunk, de mindenki épségben viszszatért a buszunkhoz, bár volt, akit rendőrautó hozott, mert elfáradt. Még a 92 éves
Magdi néni is végiggyalogolta az utat. Csak
ámultam!
Este a faluban Zakar Ági, a mindig mosoly-

A szentendrei Barbra

VÁROS

gós képviselő asszony kinyittatta a tűzoltó
szertárat, ahol nagyot mulattunk, énekeltünk, nevettünk, és persze iszogattunk is.
Igazi erdélyi benzinszagos csapatépítés volt.
Hol kap ilyet máshol az ember?
Másnap reggel a falu templomában együtt
hallgattuk a pünkösdvasárnapi misét, léleképítő volt, utána kirándulás a Szent
Anna- tóhoz és testvérvárosunkba, Kézdivásárhelyre.
Kézdin nagyon kedves vendéglátásban részesültünk: az idén 200 éves születésnapját
ünneplő Gábor Áron városában megnéztük
a városi múzeumot és a város nevezetességeit. Vetro András, a Szentendrén is ismert
helyi szobrászművész műtermét is megtekinthettük.
A végletek csapataként természetesen a
kiránduló társaságunk legfiatalabbja, Szabados András a Szent Anna-tóhoz érve rögtön csobbant a tóban, őt követte Sásdy
Béla, aki itthon a dunai fürdéseivel, egész
évben „rövidnadrág stílussal” kápráztatja el

Egy tizenkilenc éves szentendrei lány, Smohai Ágnes nyerte a Blikk
Sztárom a párom hasonmásversenyét. A fiatal lány édesanyja javaslatára nevezett a versenyre, s nem hiába, övé lett a játék fődíja, egy okostelefon.
Ágnes a Ferenczy Múzeumban dolgozik, nyolc évig kézilabdázott,
két évig kajakozott, s most sem szakadt el a sporttól, jelenleg
gyógy- és sportmasszőrnek tanul egy főiskolán. Hamar felfedezte
hasonlóságát a híres filmsztárral, s rengeteg érdekességet tudott
meg újságcikkekből, az internetről Barbra Streisand életéről. Nemcsak külsőségekben mutatkozik meg a hasonlóság köztük, Ágnes
néhány mozdulata, a mimikája is „Barbrás”.
Nemrég készült el egy fekete-fehér fotósorozat a fiatal lányról, melyeken a filmsztár jellegzetes sminkjét viseli. A hasonlóság döbbenetes. A Blikk versenyén is ezekkel a képekkel indult. Most
készült el újabb fotósorozata, melyet jó barátja, a remek hangú
énekes, Schwartz Dávid készített, de nemcsak a képeket, hiszen
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a szentendreieket. A fürdőzéssel Erdélyben
is a figyelem középpontjába kerültünk.
Na, de micsoda utunk volt! Tündérszép táj,
olyan virágos rétek, amit csak képeskönyvből láttam eddig, és a hangulat? Itt még a
buszsofőrök is énekeltek velünk, Pintér
Ádám a fogfájása ellenére sem veszítette el
nagyszerű humorát, és Ágival együtt kiváló
idegenvezetők voltak. Ági egyébként igazi
tyúkanyó módjára, ha elkódorogtunk, öszszeszedegetett minket, mint a kiscsibéit.
Hétfőn hazafelé aztán kicsit elcsendesedtünk, de hogy megmaradjon a jó hangulat,
Matilde csoda humorával fűszerezve végigjárta a buszt, és Tokajival rázta fel a kissé
elcsigázott társaságot.
Ezen a pünkösdi hétvégén olyan lelki munícióval érkeztem haza, ami nekem egész
évre erőt ad. A szervezésért öt piros pont jár.
Kedves Szentendreiek, találkozzunk jövőre
is Csíksomlyón!
Ivancsics Ilona

az ő kezét dicséri a
profi frizura és a
smink is.
Ági arra a kérdésre, hogy mivel
foglalkozna a jövőben, még pontosan
nem tudott válaszolni, de szeretne
masszőrként elhelyezkedi, mellette
újabb szakmát is
tanulna. Szabadidejében nagyon szeret énekelni, zenét hallgatni, kirándulni, a barátaival lenni, moziba és színházba járni, sportolni. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a hasonlóságot a világsztárral ki tudná-e
használni a médiában. Ági erre csak annyit válaszolt: eddig ez
nem jutott eszébe, de nem rossz ötlet.
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Drámai csatában
lett ezüstérmes
Szentendre

a házigazda óbuda Warriors nyerte a baseball Magyar kupát, mivel a négyes
döntő fináléjában legyőzte a Szentendre
Sleepwalkerst.

Az elődöntőkben a papírformának megfelelően az Óbuda legyőzte az Érd Aeros együttesét (8-1), a Szentendre pedig 16-2-re múlta
felül a másodosztályú Astros gárdáját. Előbbi
összecsapáson két hazafutást is láthattak a
nézők.
A döntőben az Óbuda és a Szentendre látványos, közönségszórakoztató, szoros csatát vívott egymással, és mivel a kilencedik inning
után 5-5 volt az állás, extra inningben dőlt el
a küzdelem. Utóbbiban a házigazda együttes
bizonyult jobbnak, 3-2-re nyert, így összesítésben 8-7-es győzelemmel hódította el a
kupát.

lABDARÚgÁS

Június 8. Szentendre, Dunakanyar SE
sporttelep
Szentendre VSE–Tinnye KFC 8-0 (4-0)
A biztos negyedik és a biztos utolsó csapat találkozóján negyed óráig kellett várni az első
gólra, mert a vendégek kapusa, Szabó Dávid
két-három ziccert is megfogott, pedig igen jó
beadások szálltak a kapu elé Lukács Gábor
és Vadas Attila jóvoltából. A 16. percben
aztán a vendégkapus tehetetlen volt Dalkó
Soma közeli lövésével szemben, három
percre rá ismét Dalkó zörgette meg a vendégek hálóját. A jól cselező és jól helyezkedő
Krasznai Vilmos lőtte a harmadikat, majd
Szijj Krisztián egy sikertelen távoli lövés után
közelről értékesítette az ezt követő helyzetét.
Jellemző az első félidőre, hogy a SZVSE kapusának, Özvegy Tamásnak számottevő
dolga alig akadt, a kapu elé érkező labdákat
magabiztosan szedte össze, a hazai védők
pedig rendre elcsípték az átadásokat, a kirúgások utáni fejpárbajokat pedig általában az
irányító középpályás Szabó György nyerte, fejesei pedig mindig találtak saját játékost.
A második félidő elején a vendégek is vezettek egy-két veszélyes akciót, de hadilábon álltak a szerencsével, a hazaiak cserekapusa,
Csiki Dávid pedig jó reflexei és a szerencse
révén meg tudta őrizni kapuját a góltól. Nem
volt ilyen szerencséje a vendég-kapus Szabónak, mert az előtte küzdő közvetlen védelmet
a gyors lábú szentendrei támadók – Krasznai,
Székely Mátyás és Dalkó, majd a félidő má-

SPORT

sodik felében az előre merészkedő középső
védő, Szaka Róbert – szétzilálták. Csak az
mentette meg a tinnyeieket a két számjegyű
vereségtől, hogy a SZVSE támadói néhányszor a jó helyzetet jobbra akarták alakítani,
és túlkombinálták a játékot. A második félidő góljai így estek: 55. és 57. perc Krasznai,
a végén Dalkó megint villant kettőt, így alakult ki a 8-0. A mérkőzés után a Szentendre
VSE csapata kis ünnepség és baráti vacsora
keretében búcsúztatta a 2013/14-es bajnoki
évadot.
Dombay Zsolt edző elmondta: – A tavaszi
idény játékával elégedett vagyok, a csapat
zömmel azt játszotta, ami elvárható ennyi edzésmunka és meccs révén. A jövő év ugyan
nehéz lesz, mert a csapat egy részének U 21ben is helyt kell állnia, de olyan játékkal, mint
a mai, nem lehet kétséges, hogy esélyesei lehetünk a jövő évi bajnoki címnek a Pest megyei bajnokság harmadosztály nyugati
csoportjának.

Június 9. Pilisszentiván, sportpálya
Pilisszentiván–Szentendre 3-2 (2-0), öregfiúk
mérkőzés
Az utolsóelőtti fordulóban a második helyen
álló Szentiván és a harmadik Szentendre
mérkőzése izgalmakban bővelkedő csatát
hozott. Változatos játékkal indult a meccs,
mindkét csapat veszélyeztetett: az első negyed óra a kapusok bravúrjait, a védelmek
stabil mentéseit, és a mindkét oldalon megerősített középpályások kemény küzdelmét
hozta. A vezetést a 18. percben a hazaiak 7ese, Huszár Imre szerezte meg, egy mentési
akcióba jó ütemben lépett közbe és közelről
nem hibázott. Ezt követően megint a két
kapus, a hazai Varga Ferenc és miénk, Oláh
Attila nagy pillanatai következtek, gólhelyzetek sorát ártalmatlanították. A 31. percben
lesgyanús helyzetből ismét Huszár volt eredményes, az asszisztens zászlója nem lendült,
volt némi vita utána, a hangulat idegessé vált.
A második félidő úgy folytatódott, ahogy az
első, izgalmak voltak bőven, mindkét csapat
támadó szellemben játszott. A 71. perc meghozta a mieink gólját, jobboldali támadás
végén Dombay Zsolt védőkről levágódó lövését Horváth Csaba a jobb alsóba lőtte. A hazaiak ezután sem találtak kaput, pedig jól
húzogatták a széleket, bal futónknak, Ónodi
Zoltánnak viszont a harmadik kísérlete sikerrel járt és kemény, megpattanó lövése a kapust becsapva a bal sarokban kötött ki: 2-2.
Volt ebben az időszakban is vitatott ítélet.
Nem sokáig örülhettünk az egyenlítésnek,
pontszerzési reményeinket az eggyel magasabb sebességbe kapcsoló hazaiak egy szerencsés góllal a megvalósulatlan álmok közé
száműzték...
Kis híján elértük célunkat: ha pontot, vagy
pontokat szereztünk volna, nagyon közel ke-
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rülhettünk volna a bronzhoz. 43 pontunkkal
szemben Pomáznak 41 van, és az utolsó fordulóban dől el, hogy meglesz-e a bronzérem.

FUTÁS

Gerlai Péter

Az elmúlt időszakban, a Pegazusok futócsapata több helyen is szerepelt az országban és
határainkon túl is.
Eredmények

április 21., rákoscsaba Futapest terepfutó kupasorozat
5 km-es, korcsoportos eredmények:
Zsámár Anna 2. hely, Murányi Máté 2. hely,
Csuta Dorka 1. hely, Murányi Levi 1. hely,
Csuta Albert 1. hely, Simák Gergő 2. hely, Tuczai Barnus 7. hely, Dombai Bence 10. hely,
Horváth Györgyi 6. hely, Hódosy Márk 2. hely,
Reményi Krisztián 5. hely, Csikós Zsuzsi 6.
hely, Jancskár Ildikó 1. hely, Hodovánszky
Csaba 1. hely 21 km-en
Szentendre futói:
Erdei Dóri 2. hely 21 km-en, Ostoróczky Ferenc 2. hely 12 km-en

április 26., Etyek vesszőfutás, terep
Moró Marci 8. hely (7 éves, a 6-14 évesek között, 3 km); Murányi Levente 1. hely (utánpótlás, 3 km); Murányi Máté 1. hely (junior, 4.
hely, utánpótlás, 3 km); Csuta Albert 1. hely
(felnőtt, 6 km), Csikós Zsuzsi 20. hely (felnőtt,
3 km); Hódosy Márk 3. hely (junior, 3 km) Borsódy Kata 2. hely (junior, 6 km)

április 27., Bécs, mezei futóverseny
Simák Gergő 1. hely korosztályában, 2. hely
összetettben (5000 m)

Május 1., Dechatlon Dunakeszi futó majális, korosztályos
Csuta Johi 2. hely (ovis futam, 500 m); Barna
Tamara 1. hely (gyermek I., 500 m); Kiss Boldizsár 7. hely (gyermek II., 1000 m) Kiss Anna
2. hely (gyermek II., 1000 m); Kovács Gyöngyvér 6. hely (gyermek II., 1000 m); Csuta Dorka
1. hely (gyermek II., 1000 m)
4x500 méteres váltó – Murányi Máté, Szappanos Benedek, Hódosy Márk, Murányi Levente – 1. hely
Csuta Dorka 1. hely, Csuta Albert 2. hely, Gedeon Zsolt 2. hely, Jancskár Ildikó 1. hely, Kovács Krisztina 47. hely, Reményi Krisztián 30.
hely, Csikós Zsuzsi 36. hely
Szentendre futói (nem csapattagok)
Koren Tamás 1. hely, Komócsin Balázs 1. hely

HoTel WaTeRfRonT
Szentendre, Dunakorzó 5.

Gedeon Zsolt
elnök

Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. ScHWeDeR JózSef jógaoktató 06 30 9421 644
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Május 30. és június 1. között Kecskeméten rendezték meg a női serdülő kézilabda-bajnokság (OSB) országos döntőjét. A bajnokság 70 csapat részvételével indult, és a csoportmérkőzések után hat csapat jutott be az országos döntőbe. Itt az I. helyen (az elmúlt
év szeptemberében létrehozott) Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, a II. helyen a
Ferencváros, a III. helyen pedig az MTK csapata végzett.
Bár a szentendrei csapat nem jutott be a legjobb hat közé, városunkat mégis képviselte
e jeles versenyben egy diák, az MTK színeiben játszó Békési Karina, aki játékával tevékenyen vett részt e szép siker kivívásában. Karina városunkban él születése óta, és a Barcsay Jenő Általános Iskola végzős diákja,
csapatában ő a legfiatalabb. Tanulmányait
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatja majd szeptembertől. Jó tanuló, jó
sportoló. Reméljük, hogy városunknak és
iskolájának még további hírnevet szerez
majd későbbi tanulmányai és sportsikerei
révén is!
A képen balra Békési Karina, mellette
Görbicz Anita, a Győri ETO és a magyar
kézilabda válogatott kiválósága

TenISZ

Tavaszi bajnok a Dunakanyar Tenisz
klub SE ii. osztályú csapata
A 2014. évi Országos Csapatbajnokságban
szereplő klubunk nyolc mérkőzésből hetet
megnyerve végzett az első helyen.
Eredmények
MTK – Dunakanyar TKSE 1:8
Dunakanyar TKSE – SUN TC (Keszthely) 9:0
Piszkenet TC (Nyergesújfalu) – Dunakanyar
TKSE 3:6
Dunakanyar TKSE – Pápai TC-Elmex Vasas 7:2
Dunakanyar TKSE – Győri Lendület SE 6:3
TK Lövő – Dunakanyar TKSE 5:4
Bregyó TC (Székesfehérvár) – Dunakanyar
TKSE 4:5
Csapatunk: Bartakovics Marcell, Szappanos
Márton, Budinszky Móric, dr. Nagy Viktor,
Prágai Sándor, Bónyai Gábor, Biharvári
Péter, Szabó Zsolt, Eke László, Zöldi-Kovács
Péter, Balla Gábor, György Károly, György
Tamás.
A tavaszi forduló kapcsán minden játékosunk játéklehetőséget kapott. Bartakovics
Marcell, Nagy Viktor és György Tamás minden egyéni mérkőzését megnyerte. Ki kell
emelni Marcellt, aki még csak 17 éves, és
az első pályán játszva nyerte meg minden
mérkőzését.
Az őszi forduló szeptember 6-án 11:00 órakor kezdődik, és csaptunk hazai pályán fogadja majd az MTK fiatal csapatát.

Postáslidó utánpótlás házibajnokság
Tavalyhoz hasonlóan idén is megrendeztük
a klubunkban játszó utánpótlás korú játékosaink házi bajnokságát. A megmérettetés
remek alkalom, hogy a fiatalok felmérhessék, hol is tartanak a sok edzés után. A 18
fiatal három kategóriában küzdött meg egymással.

Végeredmény
Haladó kategória:
I. Szikora Luca, II. Megyeri Petra, III. Ehren
Levente, IV. Kassai Tünde
Fiú középhaladó kategória:
I. Pálfi Zoli, II. Gillich Sólyom, III. Kiss Ádám,
IV. Kala Noel
Lány Play&Stay kategória (narancs pálya)
I. Pellei Bori, II. Hrutka Rebeka, III. Fecser Tamara, IV. Hrutka Sára

Szappanos Marci tornagyőzelme a Pasarét kupán
Míg csapatunk a Pápa ellen küzdött, addig
két fiatal játékosunk, Szappanos Márton
(16) és Budinszky Móric (16) a Vasas Pasaréti úti tenisztelepén, egy kiemelt kategóriájú F16-os utánpótlás versenyen vett részt.
Marci 1., míg Móric 7. kiemeltként vágott
neki a tornának. A sorsoláskor kiderült,
hogy papírforma szerint egy játékosunk már
biztosan a legjobb négy közé fog jutni,
ugyanis a két fiatal egy ágra került. Két-két
győzelem után, már a legjobb nyolc között
álltak egymással szemben. Mostani mérkőzésüket Marci nyerte. Marci, aki civilben a
Szentendrei Református Gimnázium tanulója, a hétfői napon két mérkőzést is játszott. Egy 3 szettes meccsen verte Marozsán
Fábiánt és így jutott a döntőbe, ahol némi
pihenő után kellett tovább játszania a második kiemelt Zeljenka Martin ellen. Marci
az első szettet rövidített játszmában nyerte
meg, míg a második szettet 6:2-re nyerte.
Marci egy nagyon fontos versenyen lett első,
ugyanis a Magyar Tenisz Szövetség ebben a
kategóriában egy három versenyből álló körverseny-sorozatot indított, melynek ez volt
az első állomása, és ahol az összesített
győztesek komoly jutalomban részesülnek
majd.
Biharvári Péter

Aláírásgyűjtés
a Pap-szigeti strandért

Prohászka Tiborné kezdeményezésére aláírás-gyűjtés indult a Pap-szigeti strand újbóli
üzemeltetése érdekében, ugyanis idén a helyiek között nagyon népszerű strandfürdő
nem kapta meg nyitáshoz szükséges engedélyeket. Az aláírók azt kérik, hogy a KözépDuna-Völgyi Vízügyi Igazgatósága egyedi
mérlegelést követően adjon engedélyt a
strandfürdő megnyitására, tekintettel arra,
hogy a több évtizede működő strandfürdő a
védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet
igazolhatóan nem veszélyezteti, és a használat következtében azt nem szennyezi.
Prohászka Tiborné nyílt levélben kérte dr.
Dietz Ferenc polgármester és Hadházy Sándor országgyűlési képviselő segítségét is a
strand megnyitása érdekében.

gOlF

A Footgolf Országos Bajnokság 4. fordulóját
szervezték meg Kisorosziban. Ebben a játékban egyének versenyeznek – futball-labdát rúgással kell bejuttatni a golf
szabályainak megfelelően a mintegy fél
méter átmérőjű és 40 cm mély lyukba. Az
nyer, aki a legkevesebb rúgással passzolja
a lyukba a labdát. Kisorosziban 18 pályás a
verseny. A pályák kb. 150 méter hosszúak,
a pályák utolsó négyötöde táján van a lyuk,
közepén kivehető zászlóval. A footgolf érdekessége, hogy kizárólag előírt szerelésben
szabad rajthoz állni: galléros póló, sort és
térdzokni, a labdarúgó cipő terembe vagy
műfűre való. A versenyt felnőtt, senior és junior kategóriában rendezték, 72 versenyző
indulásával.
Győztesek
Felnőttek: 1. Bihary Péter (EM FG SE), 2.
Lengyel Béla (EM FG SE)
Senior: 1. Szabó Attila (Future FM Footgolf
Team)
Juniorok: 1. Bacskai Péter
Egy női versenyző is volt, Újvári Izabella, az
MTK labdarúgója (FociClub Footgolf Team),
így természetesen ő vezet a női footgolf versenyben.
Szentendréről a Milan Footgolf Club Szentendre színeiben 9 versenyző indult: Hankó
Péter, Pivarcsek Antal, Oláh Attila, Boros Attila, Dombay Zsolt, Modróczky György, Kiss
Sándor, Gyenes András és Becsei András. A
legjobb helyezést Hankó Péter (Hangya Peti,
senior 3. hely) és Pivarcsek Antal (Peewee,
senior 4. hely) érték el.

A következő forduló szintén Kisorosziban
lesz július 6-án: Sport Global Tours Verseny,
országos 5. forduló.
Gerlai P.
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ADÁSVéTel

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

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

Bélyegeket, képeslapot, fém- és papírpénzt, kitüntetést (náci, Waffen
SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István, 06-20-947-3928.

ÁllÁST kÍnÁl

Szentendrei éttermünkbe diák
munkaerőt keresünk. Tel. 06-70403-5157, (26) 311-175.

ÁllÁST keReS

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

eZOTéRIA

Tisztánlátó
szeretettel
várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-6057199.

egéSZSég

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

Vízérben vagy Hartmann-zónában
fekszik? Nem tudja, miért beteg?
Bemérés: 06-30-360-2289.

kIADÓ lAkÁS

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

Albérlet kiadó. Tel. 06-30-8542277.
Hosszú távra bérelnék legalább
kétszobás, bútorozatlan házat
vagy házrészt. Belváros, Szamárhegy előnyben. Tel. (26)
718-003, 06-70-258-8562.

Szentendrén, központi helyen, kertes házban szoba kiadó. Tel. 06-20242-0927.

Leányfalun külön bejáratú lakrész
őszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Kiadó Cserkeszőlőn 50 nm-es
lakás 5 főig. A strand 2 perc. 3500
Ft/fő/éj. Tel. 06-20-932-1339.

lAkÁS, IngATlAn

Műtermes családi ház eladó Szentendrén, a patakparton, a belvárosban, a piactér felett. Kis belső
kerttel, két bejárattal rendelkezik.
Összkomfortos, 20 éve újították fel.
A ház 147 nm, a telek 250 nm, 4
szoba, 2 fürdőszoba, pince van. Irányár: 39 millió Ft. Ingatlant beszámítok. Tel. 06-30-540-5639.
Kertes házi lakások (40-180 nmesek, igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén, a Bükkös-patak partján romantikus, erdei levegőjű (autóforgalom-mentes) „kis birtok”
eladó. Nyugalmas „sziget” a zajos
világban, mégis rövid sétára az óvárostól. Telek: 2050 nm, ház 200
nm (kandallók, szauna, gőzkabin).
Irányár: 115 millió Ft. Tel. 06-30558-0775.

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

Szentendrén 52 nm-es, téglaépítésű lakás kertkapcsolattal, tárolóhelyiséggel, nagy terasszal, meleg
garázzsal eladó. Tel. 06-20-9562153.

OkTATÁS

Matematikából és fizikából javítóvizsgára korrepetálást, középiskolába felvett nyolcadikosoknak
szintre hozó felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

SZOlgÁlTATÁS

Kútfúrás és fakivágás garanciával.
László & Fia. Tel. 06-70-220-6206.

Vállalunk minden jellegű kerti munkát, telek- és medencetisztítást.
Tel. 06-20-353-1513.

Figyelem! Dr. Schumiczky Gábor
rendelője június 15-től a Szentlászlói út 77. szám alá költözik. Tel. 0630-415-9060.

Ami elromlott az ön otthonában, én
megjavítom. Víz, villany, csatorna,
háztartási gép, zár, ajtó, ablak, festés, mázolás, burkolás. Szentendre
és környéke. Hétvégén is. Tel. 0630-944-8677.

Minőségi kertek, öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése és fenntartása megbízható szakembertől.
Meglévő kertek rendbetétele, átalakítása, illetve minden, ami kert.
www.akerteszek.hu, Szőcs Miklós,
06-20-374-9442.
Asztalos munkát vállal – fából mindent. Tel. (26)318-219, 06-30-3197278.
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Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

üDüléS

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

üZleT

Szentendrén, iparterületen bejáratos 50 nm faáru üzlethelyiség
kiadó, készlettel vagy készlet nélkül. Tel. 06-70-408-3416.

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

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

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és
teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park Bt.,
06-20-341-4585.
• FOTOXLSTÚDIÓ •
• 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •
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Angol két tannyelvű
magánóvoda nyílik Pomázon
2014. szeptemberében,
anyanyelvű óvónénikkel,

Bogdányi u. 4. – az udvarban
minden nap 10-18-ig, kedden zárva

Egész nap InGYeneS látásvizsgálat. 7900 Ft-tól komplett szemüvegkészítés.
Fél éves kontaktlencse rendeléséhez aJánDék optikai keretet
vagy napszemüveget adunk.* Új szolgáltatásunk: szemüveg házhozszállítás!

legfeljebb 12 fős csoport létszám.

Előjegyzést felveszünk,
telefon: 06 30 499 9381

* meghatározott
kollekcióból

MáTé foTó-oPTIka

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.

H.-P.: 9-13.00 Szo.: 9-13.00 • www.matefotooptika.hu • matefotooptika@gmail.com
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Próbáljuk meg rendbe tenni a várost!
A Művészeti Tanács új kezdeményezése a Próbáljuk meg
rendbe tenni a várost! elnevezésű akció. Ennek szellemében
Lehoczky János elnök olyan városképet elcsúfító problémákra
keres megoldásokat, elsősorban a Belvárosban, amelyek odafigyeléssel és kevés pénzből megoldhatók, mégis látványosak
és sokat javítanak a városképen. Javaslatai alapján a javítások
már megkezdődtek a Városi Szolgáltató munkatársainak közreműködésével.

Sorozatunkban végigkísérjük ezeket a változásokat, megmutatva, hogy milyen volt az adott helyszín korábban és milyen
lett. Első témánk a Fő tér és a Péter-Pál utca közötti sikátor.
Természetesen a sorozatunkat ezután is folytatjuk, reméljük,
minden lapszámban be tudunk mutatni újabb és újabb eredményeket.

Ilyen volt korábban…

A Fő teret és a Péter-Pál utcát összekötő sikátor az ország
egyik legszebb sikátora lehetne, hiszen bármelyik végén tekintünk ki, gyönyörű látkép tárul elénk templomtoronnyal. Ezt
a látványt zavarta meg az igénytelen és nagyméretű hirdetőtábla, mely ráadásul értelmét is vesztette a kis múzeum bejáratának áthelyezése után. A sikátor Fő tér felőli oldalát vasrács
zárta, amelyet a teátrumi játékok miatt szereltek fel, de ma
már nincs funkciója és nem tartozik a műemléki környezethez.
Az összképet tovább rontja az elektromos vezetékek összevisszasága, a használaton kívüli reflektorlámpák, az elektromos doboztetők felfeszített sarkokkal, a helyéről kimozdult
falilámpa, illetve a sérült, rossz állapotban lévő függőleges
ereszcsatornák.
Lehoczky János lapunknak elmondta, hogy a felsoroltak közül
a legfontosabbakat sikerült megoldani: eltávolították a hirdetőtáblát és a vasrácsot, a falilámpát megerősítették.

…és ilyen lett

