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Szentendrei Teátrum és Nyár 2014

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

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.

Szépül a város
VÁROS
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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

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

Új, fedett, fából készült szeméttárolók kerültek ki a belvárosba

FOTóK: SzéLeS nórA

Városháza (26) 503 300
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu

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
július 20. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
július 27. napvirág Csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
augusztus 3. Szent endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868

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

Faültetés az Apor-híd mellett

Megújul
a kisposta
homlokzata

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendrén, a Fő tér 15-16. sz. ingatlanok felújítása megkezdődik, melyek következtében a Fő téri
posta átmenetileg bezár, várhatóan 2014. július 28. és augusztus 11. között.
A legközelebbi postahely a Szentendre 1-es posta (Kossuth Lajos
utca 23-25.), amely hosszú nyitvatartási idővel (H-P 08.00-18.00, Sz:
08.00-12.00, V: zárva) és a hagyományos postai szolgáltatások mellett befektetési, biztosítási és
megtakarítási termékekkel várja
az ügyfeleket. Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

NyÁRNyITó
A lAP TéMÁjA

2014. július 14.

Július 10-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Szentendrei
Teátrum és Nyár programsorozat.
Jegyvásárlás: a Tourinform Irodában (26/317-965) Dumtsa u. 22.,
online: a www.szentendreprogram.hu és a www.jegy.hu oldalon,
a helyszíneken kezdés előtt egy órával.
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Polgármester naplója

július 14. hétfő
12.30 Ünnepség a francia nagykövetségen
15.00 Vezetői megbeszélés

július 17. csütörtök
11.00 Megbeszélés szentendrei vállalkozókkal
10.00 egyeztetés a MasterCard és a
Dr.Card képviselőivel
17.30 Fotókiállítás díjátadó
július 23. szerda
10.00 Megbeszélés a Vöröskereszt
helyi vezetőjével

július 24. csütörtök
10.00 egyeztetés a UPC Magyarország
képviselőivel
13.00 Polgármesteri fogadónap

Az Örkény Színház és Szentendre közös produkciójával, Alfred Jarry Übü király című darabjával indult pénteken a Szentendrei
Teátrum és nyár programsorozata –
mondta dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a
Szentendrei Kulturális Központ és a Ferenczy Múzeum vezetője. A Mácsai Pál rendezte Übü király-előadással kapcsolatban

kiemelte, hogy a 118 éve íródott „polgárpukkasztó abszurdban” olyan színészek lépnek színpadra, mint Csuja Imre, Kerekes
éva, nagy zsolt vagy Gyabronka József, míg
a Gergye Krisztián rendezte Happy ending
főszereplői Hernádi Judit, Margitai Ági,
Hegyi Barbara, Bánfalvy eszter és Fekete
Folytatás a 4. oldalon
ernő lesznek.

július 28. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

Jelenetek Alfred Jarry Übü király, avagy a lengyelek című darabjából

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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Folytatás a 3. oldalról

Happy ending címmel mutat be előadást az
Orlai Produkció július 25-én a Szentendrei
Teátrum színpadán. Anat Gov zenés darabját Gergye Krisztián rendezésében láthatja
a közönség – olvasható az Orlai Produkciós
Iroda MTI-hez eljuttatott közleményében.
Anat Gov zenés darabjának főhőse egy rajongott színésznő, akit hirtelen próbatétel
elé állít az élet: kiderül, hogy rákos. első kemoterápiás kezelésén a kórházban megismerkedik három nő sorstársával. Az
előadásban láthatjuk, ki milyen módon áll
hozzá betegségéhez, hogyan dolgozza fel,
párbeszédeikből megismerhetjük az életüket.
A Happy ending a súlyos betegség árnyékában élők összeszokásáról, a betegség leküzdésének megoldásairól és az ezekhez
kapcsolódó vállalásokról szól. A darabban
női sorsokat, különböző életfelfogásokat ismerhetünk meg. Az alkotók célja, hogy ne
legyen tabu a rákról beszélni.
A szerző eredetileg prózai művet írt, az első
bemutatóhoz készítettek tánc- és zenei betéteket. A mostani előadásnak is szerves
része lesz a zene és a tánc, miközben fanyar
humorral világít rá a betegséghez kapcsolódó alapkérdésekre – írják a közleményben. Az izraeli származású dráma- és
forgatókönyvíró Happy ending című darabját 2011-ben a tel-avivi Cameri Színházban
mutatták be először. Az írónő maga is hoszszan tartó, súlyos betegségben halt meg
2012 őszén, 59 éves korában.
A darabot zöldi Gergely fordította, a zenei
vezető Philipp György. Az előadásban a főbb
szereplők mellett Bertalan Ágnes, nagy Dániel Viktor és Formán Bálint játszik, táncosként Barabás Anita, Asztalos Dóra, Feledi
János, Székely Szilveszter és Hajnal János
lép színpadra.
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Sikeres nyár vár Szentendrére

Lapzártánk után az Übü király bemutatójával vette kezdetét az idei nyári
kulturális rendezvénysorozat. a nívós és széleskörű programok láttán szinte
borítékolható a siker. a Szentendrei Teátrummal kapcsolatban kérdeztük
dr. kálnoki-Gyöngyössy Mártont, Szentendre kulturális és turisztikai vezetőjét.

Mi lesz az idei Szentendrei Nyár
nagy dobása?
Most a 45. évaddal visszatérünk a
Szentendrei Teátrum egyik régi,
nemes hagyományaihoz, közösen
egy budapesti kőszínházzal: Szentendrére álmodott, Szentendrére
rendezett produkciót hozunk létre.
Idén az Örkény Színházzal együttműködésben, Mácsai Pál rendezésében Alfred Jarry: Übü király, vagy
a lengyelek című darabját állítjuk
színpadra. Bízom abban, hogy ez a
valódi „szentendrei” előadás egy nyáresti hangulatba illő, elgondolkodtató, megbotránkoztató és egyidejűleg könnyed szórakozást is ígérő színműként segít a Teátrum újra
pozicionálásában, népszerűsítésében a magyar színházi életben.

az elmúlt év a szentendrei közönség és a szakemberek szerint is kiemelkedően
jól sikerült. Megismételhető-e, fokozható-e a siker?
remélem, és mindent el is követünk ennek érdekében. régi, bevált partnerek (például
az Orlai Produkciós Iroda) mellett olyan új együttműködések jöttek létre (például a nemzeti Színházzal vagy a békéscsabai Jókai Színházzal), amelyek révén a színházi kínálatunk tovább gazdagodik. A saját produkciók mellett nívós vendégelőadásokat hívtunk
meg, miközben igyekeztünk a palettát új, eddig nem megszokott műfajokkal színesíteni.
Milyen elvek alapján állították össze az idei nyár programját?
A hely hagyományaira és adottságaira voltunk elsősorban tekintettel, igyekeztünk olyan
előadásokat válogatni, amelyek valóban színvonalas szórakozási lehetőséget ígérnek
mind a négy helyszínen, hiszen idén már nemcsak a Városháza udvara telik meg rendezvényekkel, de a DMH, a MűvészetMalom és az új Ferenczy Múzeum udvara is.

Évről évre egyre nagyobb és sokrétűbb a paletta. Mi a hosszú távú cél?
Azt szeretnénk, ha a Szentendrei Teátrum 50. évadát már egy teljes egészében – a legszebb hagyományaira építő, de mégis – új szabadtéri színházként nyithatná meg, amely
minőségi szempontból megint az ország első számú szabadtéri, előadóművészeti intézménye, amelynek az előadásaira el kell menni, amelynek a tevékenységét érdemes
nyomon követni, mert valóban értéket teremt, a nemzeti kultúra meghatározó színházi
műhelyeként.
Elsősorban a helyi közönségre építenek, vagy inkább a fővárosi látogatókra?
Mindkét célcsoport egyaránt fontos. Minden színház- és koncertszerető látogatót szeretettel várunk! Akinek fontos Szentendre, aki szereti a várost, annak itt a helye.

A Happy ending című produkció a Szentendrei Teátrum színpadán július 26-án, augusztus 1-jén, 2-án és 3-án látható. Augusztus
19-én a balatonföldvári Kultkikötő, 21-én és
22-én a Városmajori Szabadtéri Színpad
programján szerepel, ősztől pedig Budapesten, a Belvárosi Színházban játsszák.

a helyi művészek, előadók kapnak-e teret, lehetőséget a nyári rendezvényeken?
Természetesen, ha valaki végignézi az idei műsorfüzetet, láthatja, hogy rendezvényeinkben meghatározó a „hazai elem”. De Szentendre mindig nyitott város volt, mindazokat befogadta, akik a célkitűzésekkel egyetértettek, a sokszínűséget értéknek
fogadták el. A mi feladatunk csak annyi, hogy ezeket az alkotókat és alkotásokat „Szentendrésítsük”, befogadjuk, a méltó megmutatkozási lehetőséget biztosítsuk.

Személyi átalakítások voltak a szervező szakmai stábban. Jól sikerült a váltás?
A váltások a megújítást, a frissítést szolgálták. Bátran értékelni ezen változások eredményét azonban csak a nyár végén lehet majd. remélem, hogy jó és kreatív kollektíva
alakul ki, olyan munkatársakkal, akikkel az előbb részletezett célkitűzéseket megvalósíthatjuk.
Kempf Károly Ignác
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Teátrum

Július 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

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
Belépő: 3500 Ft

Július 27. vasárnap, 20:30
Ferenczy Múzeum udvara
(eső esetén: Városháza díszterme)
Jerome kilty
TiSZTELT HaZUDOZó!
életrajz két felvonásban
Bernard Shaw | Jordán Tamás
Stellas P. Campbell |Molnár Piroska

rendezte: Valló Péter

Belépőjegy: 3000 Ft

Támogató: emberi erőforrások
Minisztériuma

augusztus 3. vasárnap, 20:30
Ferenczy Múzeum udvara
(eső esetén: Városháza díszterme)
NyárESTi OPErETT GáLa
A Maya Trió előadásában
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus 8. péntek, 20:30
Városháza udvara
(esőnap: augusztus 10. vasárnap)
Neil Simon – Marvin Hamlisch
kaPJ EL!
– kamara musical

augusztus 9. szombat, 20:30
Városháza udvara
(esőnap: augusztus 10. vasárnap)
apáti Miklós
k und k – karády katonái
– zenés víziójáték
A Békéscsabai Jókai Színház előadása
Karády Katalin | Horváth Margit
Ifj. Karády Katalin | Liszi Melinda
rendező: Merő Béla
Belépőjegy: 3500 Ft

koncert

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 27. vasárnap, 20:00
MűvészetMalom udvara
HOrGaS ESZTEr ÉS a TaLaMBa
EGyÜTTES: FraNcia SZErELEM
Horgas eszter fuvolaművész és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő közös
előadása
Belépőjegy: 3000 Ft

Komolyzenei koncertsorozat ajánlónk lapunk 19. oldalán.

Gyerekteátrum

Július 20. vasárnap, 10.00
DMH udvara
ZiraNO BáBSZÍNHáZ: BaBSZEM
JaNkó

Július 27. vasárnap, 10.00
DMH udvara
cSaVar SZÍNHáZ: aSSZONy!!!

augusztus 3. vasárnap, 10.00
DMH udvara
FaBók MaNcSi: a SZÉkELy
MENyEcSkE

A Békéscsabai Jókai Színház előadása
rendező: Seregi zoltán
Belépőjegy: 3500 Ft

augusztus 9. vasárnap, 16.00
Városháza udvara
BÉkÉScSaBai Jókai SZÍNHáZ:
a kOLOZSVári BÍró
Belépőjegy: 1000 Ft / fő,
családi jegy 4 főre: 3000 Ft
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új óvodával gazdagodik
Szentendre
A szentendrei önkormányzat számára nagyon fontosak a
gyermekek, kiemelten kezelik a kisgyermekes családok
ügyét. A Szentendre 1000év+ program keretében ezért új
óvoda építését kezdte meg a város. Az Egres úti létesítmény
hamarosan számos szentendrei kisgyermek 21. századi óvodai ellátását teszi lehetővé. A városvezetés tudatában van
annak, hogy az építkezés kellemetlenségeket okozhat a környéken élők számára, de mindent megtesznek azért, hogy
ezeket csökkentsék. A beruházáshoz kapcsolódóan természetesen a megfelelő környezet kialakítása is fontos az önkormányzat számára. Az óvodaépítést követően elsősorban
a környéken élő gyermekes családok életét, mindennapjait
teszi szebbé, könnyebbé. Az építkezés idejére türelmüket és
megértésüket kéri a városvezetés.

Szentendre Város Önkormányzat „Egres úti óvoda
építése” című pályázata az Európai Regionális Fejlesztési alapból és a hazai központi költségvetési
előirányzatból 195 814 573 Ft összegű támogatásban részesült.
A Támogató 2013. január 3-án kelt levele alapján az önkormányzat KMOP-4.6.1-11-2012-0017 azonosítószámú, „Egres
úti óvoda építése” című pályázata 195 814 573 Ft összegű támogatásban részesült. Lezárult a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen
2014. június 24-én Vállalkozási Szerződés aláírására került
sor a Gold-Block Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
Az óvoda építése 208 210 583 Ft-ba kerül.

A Szentendre, Egres út 66. sz. alatt létesítendő négycsoportos óvoda kivitelezése várhatóan 2015 tavaszán fejeződik be,
2015. szeptember 1-jén az óvodában megkezdődik a nevelés.
2000 Szentendre,
Városház tér 3.
Tel.: 26/503-347
Fax: 26/312-905
E-mail: titkarsag@ph.szentendre.hu
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Szentendre büszke pedagógusaira II.
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Június 6-án köszöntötték városunk pedagógusait a Városháza dísztermében. az idei év pedagógusa Torbáné Ballagó
Zsuzsa, a Barcsay Jenő általános iskola igazgatója. Vele készült interjúnkat előző lapszámunkban olvashatták. Szarvas
rita, a Móricz Zsigmond Gimnázium magyar-történelem szakos tanára az EMMi szakmai kitüntetését nyerte el májusban,
Maknics Gábor kémia-fizika szakos tanár, aki szintén a Móricz Zsigmond Gimnázium oktat, a MOL MesterM-díját vette
át. az alábbiakban a velük készített interjúkat olvashatják.

Köszönjük
meg együtt!

Maknics Gábor, a Szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnázium kémia-fizika szakos tanára MOL MesterM-díjat kapott
kémia kategóriában.

A MOL ötödik éve fordul a címben szereplő
felhívással az egyetemistákhoz, hogy mondjanak köszönetet középiskolai tanáruknak,
azért, hogy munkájával, személyiségével
megszeretette velük tantárgyát, támogatta
őket abban, hogy műszaki, mérnöki, vagy
esetleg természettudományos pályát válasszanak hivatásul. A MOL a MesterM-díj
keretében ismeri el a középiskolai kémia-,
fizika- és matematikatanárok kiemelkedő
szakmai munkáját és tehetséggondozásban
betöltött szerepét. Az egyetemi hallgatóktól
több száz javaslat érkezett 2014-ben is. egy
szakmai zsűri választotta ki azt a 3-3 középiskolai kémia, fizika és matematika szakos tanárt, akik az idén díjazottak lettek.

Maknics Gábor 33 éve rendületlen elhivatottsággal tanítja szaktárgyait a Móricz zsigmond Gimnáziumban, elévülhetetlen
érdemeket szerzett a tehetségek felkutatásában és segítésében. Több mint ötven tanítványa szerepelt tanulmányi versenyek
országos döntőjében, közülük hatan dobogós helyen végeztek. Az elmúlt években végzett tanítványai felterjesztésére lett az idén
a díjazottak egyike. A Magyar nemzeti Galériában megtartott ünnepélyes díjátadó
után válaszolt kérdéseinkre.

Voltak-e a tanár úrnak is a pályaválasztására nagy hatást kifejtő tanárai?
nagyon
szerencsésnek
mondhatom
magam, mert számomra meghatározó tanáregyéniségektől tanultam a természettudományi
ismereteket
és
a

Maknics Gábor a tanítványok, Tamás zsolt és Sallai rubina társaságában

pedagógushivatás fortélyait, köztük négy
rátz Tanár Úr-díjas is van.

Számos tanítványa ért el tanulmányi
versenyeken kiemelkedő eredményt.
Hogyan sikerül a diákjait rávenni a rendszeres, komoly munkára?
Segíteni kell őket, hogy minél hamarabb kialakuljon a pályaválasztásuk, így egyre céltudatosabbak lesznek. ezt jól szolgálják a
tanulmányi versenyek és a tagozatos képzést kiegészítő programok: rendszeresen
szervezek látogatást a BMe és az eLTe szakmai előadásaira, minden évben megrendezzük a reál Osztályok Találkozóját,
melynek keretében a legrátermettebb tanulók – nagy közönség előtt – megtarthatják
első természettudományi előadásukat.
Melyik versenyeredményre a legbüszkébb?
Talán a MOL Junior Freshhh természettudományi versenyen országos 1. helyezést elért

csapat teljesítményét emelném ki, akiknek
mentora voltam. ezzel az eredménnyel koronázta meg a három – egyébként OKTVdöntős – tanítványom a rendkívül sikeres
gimnáziumi pályafutását.

Tagozatról lehet csak reál irányba továbbtanulni?
nem, szó sincs róla. Számos esetben fordul
elő, hogy nem reál tagozatos osztályból sikerül valakivel megkedveltetni a természettudományokat, és sikeres felvételihez
segíteni. Ők sokszor még hálásabbak a közösen elvégzett munkáért. ezért nem is
lepődtem meg, hogy a MesterM-díjra nemcsak reálos tanítványok ajánlottak.
Őzi
Gyémánt- és vasdiplomás pedagógusainkat köszöntötte dr. Dietz Ferenc polgármester. Képes hírünk a 18. oldalon.
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A tény

2014. május 30-án, a pedagógusnap
alkalmából Balog Zoltán, az Emberi
Erőforrások minisztere adta át az idei
szakmai kitüntetéseket. Ez alkalommal
Németh László-díjban részesült Szarvas
rita, a Móricz Zsigmond Gimnázium magyar-történelem szakos tanára.

A díjról

A németh László-díjat azok az általános és
középiskolai tanárok kapják, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálása
érdekében végeztek kiemelkedő szakmai
munkát.

A díjazottról

Szarvas rita 1987-ben került a Móricz zsigmond Gimnázium tantestületébe. előtte a
közművelődés területén dolgozott, majd általános iskolában és a helyi szakmunkásképzőben is tanított. Szakpárosítása mellé
még mozgókép- és médiaismeret tanári és
történeti muzeológiai végzettséget is szerzett. Hatszoros osztályfőnök, többnyire
humán osztályokat készít fel az érettségire.
Tanítványai rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, a városi ünnepségeken és megemlékezéseken is gyakran
szerepelnek. Munkaközösség vezetőként,
érettségi elnökként is tevékenykedett-tevékenykedik.
1998 óta tagja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny magyar nyelv versenybizottságának. Vezetőségi tagja a Magyar
Irodalomtörténeti Társaságnak és a Móricz
zsigmond Társaságnak, és égiszük alatt
számos konferenciát és országos vetélkedőt, versmondó versenyt szervezett az elmúlt két évtizedben Szentendrén. rendszeresen jelennek meg írásai a nyelvészeti
szaksajtóban és a helyi újságokban. (in.
MzSG honlapja)

Kérdések-válaszok

Nagyon fontosnak érzed a Németh
László-díjat?
nézd, ha az ember szolgálatot vállal, teszi
azt egész életén keresztül, magáért a szolgálatért is. Természetesen jólesik az elismerés, de azt már azzal megkaptam, hogy
16 éve vagyok az OKTV magyar nyelv bizottságának tagja, és olyan mesterekkel – a
szakma nagy öregjeinek ismeretségével –
büszkélkedhetem, mint Benczédy József,

Wacha Imre, Szende Aladár. Szívesen fogadtak, segítettek, a munkatársuk lehettem. együtt javítottuk a dolgozatokat, volt,
hogy 150-160-at egy nap alatt. Ma is mérvadó a véleményük az érettségi tételeknél,
nagy segítséget adnak a mai magyar irodalomban való eligazodásban, életre szóló élmény volt velük együtt dolgozni. Már az is
megtisztelő, hogy én főzhettem meg a teát
a közös munka során az erőmű utcában.

Milyen szakmai társaságoknak vagy a
tagja?
Mint említették, a Móricz zsigmond Társaságé ’87 óta; örömmel tölt el, hogy az én
munkám is hozzájárult Móricz újra felfedezéséhez, olyannyira, hogy művei jelenleg az
eLTe irodalom szakos hallgatóinak legkedveltebb szakdolgozat-témái közé tartoznak.
’92 óta tagja vagyok a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak is. Bekapcsolódhattam
a tanár továbbképzésbe, konferenciaszervezésbe. Így érhette az a megtiszteltetés városunkat, hogy 2010-ben itt rendezték a Vas
István-konferenciát.

Szóval megannyi önkéntes munka…
Tudod, számomra ez a legtermészetesebb.
Minden mindennel összefügg: a konferenciák, a városi műsorok, vetélkedők, versenyek, pályázatok mind a gyerekek érdekeit
szolgálják. A tanár életében kevés a valódi
visszacsatolás. Persze adódik ilyen is; majd
elmondok erről egy rövid történetet, de általában csak a jobbítás reményében dolgozunk. előfordult már velem, hogy pályát
akartam váltani, úgy éreztem, nem bírom
tovább. De a gyerekek sikerei mindig meggyőznek arról, hogy érdemes volt, hogy szükség van rám. Sokat segít a gimnázium
kisebb közössége, akik örömmel dolgoznak
együtt egymással, velem évtizedek óta. óriási energiaforrást jelentenek.
Más elismerések, kitüntetések?
…

Értem. Szóval rögtön az egyik legmagasabb rangú elismeréssel kezdted… Ígértél egy történetet!
Igen. Osztálykiránduláson voltunk jelenlegi
osztályommal. A rádióban egyszer csak
meghallottam az egyik kedves volt diákom
hangját (neves közgazdasági szakember
lett, sok hezitálás után, részben az én biztatásomra). Aztán séta az Állatkertben, egy
langaléta, guggoló fiatalember egy óvodáscsoportnak magyarázott arról, hogy miért
csíkos a tigris: ornitológus, kiváló környezetvédő, hajdan szintén móriczos diák volt.
Végül a moziban, a szinkronszínészek sorában egy szép hangú kislány neve bukkant
fel, tehetséges gyerek volt, nagyon szerette
az irodalmat – s mindez egyetlen napon. Ők
már megtalálták az életben a helyüket,
örömmel dolgoznak. Ajándék volt ez a nap…
Üzensz valamit?
Szerintem a magyar nyelv a legfontosabb
tantárgy. nem fejezhetjük ki érzelmeinket,
nem értethetjük meg magunkat, nem lehetünk boldog emberek a nyelv tudása, szeretete nélkül. Vigyázzatok az anyanyelvre!
egyre kevesebben ismerik, használják jól
manapság, pedig végtelenül finom szövetű,
bonyolult rendszer, amellyel játszani lehet,
általa megújulni, megújítani azt. Idegen
nyelven sem tudhat jól az, aki saját anyanyelvének fontos elemeit nem ismeri.
Magam is törekszem a pontosságra, nyelvhelyességre, legfőbb vágyam, hogy átadhassam ezt a tanítványaimnak. Az
anyanyelv az ember egyik legfontosabb kincse, emberségének bizonyítéka. óvni, védeni kell.

Konklúzió: jung

„nem tanulhatunk attól, akit nem szeretünk.”

Köszönöm, hogy ráértél, és gratulálok a
díjhoz:
H.
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Semmelweis-nap a SZEI-ben

XXVIII. évfolyam, 12. szám

Július 3-án tartották a városi rendelőintézetben a Semmelweisnapi megemlékezést. Az ünnepségen a résztvevőket dr. Dietz
Ferenc polgármester köszöntötte, jelen volt dr. Homor zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos, Csóti edit közegészségügyi
felügyelő és dr. Gerendás Gábor aljegyző is.
Vargáné Kiss zsuzsa, a védőnők vezetője megköszönte a SzeI nőgyógyászainak önkéntes segítségét a védőnők továbbképzésében.
Dr. Pázmány Annamária intézményvezető beszámolt az elmúlt
időszak eseményeiről: az új, az ellátandó települések finanszírozásával megvalósuló UH-beszerzésről, mely szép példája a térség
együttműködésének; a számítógép-park saját erőből történő megújulásáról; a két, folyamatban lévő TÁMOP-pályázatról. egyik a
Prof. dr. nemes György átveszi a Batthyány-Strattman-díjat Balog zoltán
minisztertől és zombor Gábor országgyűlési képviselőtől.

dohányzásról való leszoktatást célozza, másik a szakdolgozók
továbbképzését biztosítja. egy-egy fő diabetológiai, kardiológiai,
két sürgősségi szaknővér és egy fő eeG, eMG elektrofiziológiai
szakképzését fedezi a pályázat. ez fedezi egy újonnan felvett kontrolling szakember bérét is. Folyamatban van a nagy forgalom
miatt az óraszám-bővítésre beadott pályázat is, melyről szeptemberben várható döntés. ezzel jelentősen csökkenne a zsúfoltság
a SzeI-ben.

Közmeghallgatás 2014.

A jelenlévők gratuláltak prof. dr. nemes Györgynek, a traumatológiai szakrendelés főorvosának, aki több évtizedes kiváló
szakmai munkája elismeréseként Batthyány-Strattman-díj kitüntetésben részesült.

az évente kötelező egy helyett mindig két közmeghallgatást tart a város, emellett városrészenként lakossági fórumok
zajlottak, melyekről a SzeVi rendszeresen beszámolt. Szentendre Város Önkormányzat az idei első közmeghallgatását június
23-án, a Városháza dísztermében tartotta meg. a megjelenteket dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte, majd rövid prezentáció keretében bemutatta az eddig elért eredményeket, illetve a terveket, elképzeléseket. Ezután következtek a lakosok kérdései és észrevételei.

A felmerült fontosabb
kérdések

• Az önkormányzat miért munkaidőben
tartja a közmeghallgatást, amikor a helyiek
nagy része nem ér haza 17 órára?
• Mennyi az éves parkolási díjbevétel, és
van-e valamilyen mérőszám arra, hogy
ebből mennyit fizetnek a szentendreiek?
• Az önkormányzat tud-e tenni valamit,
hogy az egészségügyben tapasztalható várólistákat rövidítse?

Válaszok a kérdésekre

Dr. Dietz Ferenc polgármester szerint a közmeghallgatásokat régebben is ebben az időpontban tartották, és ezt a gyakorlatot
követik. Felhívta a figyelmet, hogy a lakosoknak több visszajelzési lehetősége is van,
mint például a városkönyv, a zöld-mail (kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu), a zöldtelefon (06 80 204 725).

Dr. Pázmány Annamária, a rendelőintézet
igazgatója elmondta, hogy szeretné, ha a lakosság tudná és érezné, hogy mi mindent
tesznek ez ügyben. Felhívta a figyelmet,
hogy intézményben pontosan tízszerese a
betegek száma, mint amennyit az egészségbiztosítási Pénztár fizet. 2014. január
1-től van rá lehetőségük, hogy az egészségbiztosítási Pénztártól kapacitásbővítést kérjenek, ez folyamatban van. Szűrés alapján
csak a területileg illetékes betegeket fogják
sokkal hamarabb kiszolgálni, aki nem a területükhöz tartozik, azt sajnos kénytelenek
lesznek elutasítani vagy hosszabb várólistára kényszeríteni. A labort működtető cég
kapcsán változás, hogy naponta 9.30 óra
helyett 10.15 óráig vesznek vért. ez a cég az
ország több pontján működik, azért tudja
veszteség elkönyvelésével csinálni, mert
vannak az országban olyan helyek, ahol
nincs ekkora igény. Az egynapos sebészet
kivizsgálásai és a sokféle szakrendelés laborigényt generál. egy kórházi igényt kielé-

gítő rendelővé váltak, ehhez lenne szükség
megfelelő finanszírozási háttérre is.

Kun Csaba, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a parkolási díjakkal
kapcsolatban elmondta, hogy tavaly 134
millió Ft volt a város parkolási bevétele,
40 millió Ft a pótdíjakból befolyt összeg.
Mindebből kb. 70 millió Ft a nyereség, ezt
az összeget tudják visszaforgatni városüzemeltetési feladatokra. Hozzátette, hogy a
Dunakorzó és környékén elsősorban a turisták parkolnak, és ezekből az automatákból folyik be a legtöbb bevétel. Szerinte jól
alkották meg a parkolási rendeletet, mert
kis mértékben sújtja a szentendreieket.

Végül az egyik lakó köszönetet mondott a
város vezetésének az utak felújításáért, a
játszóterek kialakításáért és a környezet fejlesztéséért. elmondja, hogy 1934-ben született, azóta itt él, és az utóbbi időszakhoz
hasonló fejlődést még nem tapasztalt.

A VÁROShÁZA hÁZhOZ jöN

Pannónia-telepi fórum
2014. július 14.

J

únius 17-én a HeMO-ban tartottak fórumot a
„Városháza házhoz jön” lakossági fórumsorozat keretében Pannónia-telep és környékének
problémáiról. A fórumon részt vett dr. Dietz Ferenc
polgármester, Dicső zoltán, a körzet képviselője,
dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Turi-Kovács
Áron rendőr-százados, Gáti László körzeti megbízott, Putz Tamás, a Fejlesztési és Projekt Iroda
munkatársa, Filó Frigyes, a VSzn zrt. vezérigazgató-helyettese, és
munkatársai: Czakó Ádám és Pálinkás Attila, valamint Kállai zsuzsa, a közterület-felügyelet csoportvezetője, Lökösházi Márton koordinációs és protokoll referens.
A megjelenteket Dicső zoltán képviselő köszöntötte, majd dr. Dietz
Ferenc polgármester prezentációjában ismertette a városban és a
választókerületben elért eredményeket és a terveket. ezt követően
következtek a lakosok kérdései, hozzászólásai, javaslatai.
A felvetett problémák többsége az utakkal és a közlekedéssel volt
kapcsolatos. A körzetben sok a földút, és az aszfaltutak többsége is
rossz állapotban van. A lakók kifogásolták a Wolf Gedeon úton a
vízelvezető árok állapotát. Sebességkorlátozó tábla kihelyezését
kérték a Liliom utca elejére és végére. Felhívták a figyelmet, hogy
gyalogosan vagy biciklivel nem lehet eljutni a bevásárlóközpontokba, mert csak a Városi Bíróságig van járda. Visszatérő gond a
lőtérről jövő zaj. Az ipari park melletti szemétteleppel kapcsolatban
jelezték, hogy a VSzn zrt. nem tartja be a megállapodást, és
továbbra is odahordják a szemetet.
Dr. Dietz Ferenc a lakók felvetéseire reagálva elmondta, hogy az
utóbbi hét évben belterületi utakra nem volt uniós pályázat, csak a
gyűjtőutakra van támogatás. Szentendrén az utak 55%-a földút, melyeket igyekeznek saját erőből, lépésenként haladva felszámolni.
Most a nap-Pipiske-Fürj utcák felújítása következik. egy utca rendbehozatala kb. 60 millió Ft-ba kerül, ami nagy terhet jelent a város
költségvetésének.

Dicső zoltán képviselő hozzátette, hogy elkészíttette Pannónia-telep
útterveit, ha lesz ilyen pályázat, az elsők között be tudják nyújtani.
Tavasszal két cég közreműködésével felmérte a lehetőségeket. A
Swietelsky cég bemutatott egy hideg/mart aszfaltos utat, melynek
az ára 6-7000 Ft/nm. Szeretnék újból indítani az 1+1-es programot
is. Terveik között szerepel az Irányi-Liliom-rózsa utcai dobbantó
(nem fekvőrendőr) kialakítása a forgalomlassítás érdekében.
Turi-Kovács Áron rendőr-százados szerint Pannónia-telepen lényegesen csökkent a gyorshajtásos esetek száma az elmúlt években.
A Liliom utca problémáját jelezni fogja a Közrendvédelmi Osztály
felé, de a közlekedési jelzőtábla kihelyezése nem rendőrségi hatáskör. A lakó-pihenő övezet önmagában szabályozza Pannóniatelep közlekedését.
Putz Tamás műszaki vezető elmondta, hogy az ő projektjük volt a
csapadékvíz elvezető-rendszer megépítése, amelynek koncepciója
arra épült, hogy a területen úthálózat-fejlesztés lesz. A műszaki kialakítása is olyan, hogy várja a csatlakozó útfelületet, nincs szilárd
útpadka. Ha úthálózat készül mellé, lesz olyan műszaki megoldás,
amely felveszi az oldalirányú terheket, és nem dől tovább a csatorna. A tönkrement részek javítására jövő évben kerül sor.
A polgármester elmondta, hogy a 11-es főúton a kerékpározás engedélyezése kapcsán folynak a szakértői egyeztetések. Szóba került, hogy a kerékpárosok részére leválasztanak egy sávot, aminek
a vegyes a megítélése: a kerékpárosok örülnének, a rendőrség szerint viszont életveszélyes.
A szemétteleppel kapcsolatban Filó Frigyes elmondta, hogy az
elmúlt két hónapban elindították a telep rendbetételét, a nyár
végére civilizált körülményeket teremtenek, 5-10 méteres védőzónát alakítanak ki. Dr. Dietz Ferenc hozzátette, hogy a Duna-Vértes
program keretében az átrakó állomás az Ipar utcában kerül kialakításra, a tűzoltóságtól egy védősávval elválasztva, melynek 2015
májusáig kell elkészülnie.
A lőtérrel kapcsolatban dr. Molnár Ildikó elmondta, hogy a terület a
Honvédséghez tartozik, áthelyezése szinte lehetetlen, de a Honvédség részéről megvan az együttműködési szándék a zajszint csökkentésére.

Megvalósult fejlesztések
• Csapadékvíz-elvezető épült 450 millió Ft
értékben, eU-pályázat keretében

• Pannónia-telepi játszótér felújítása az
ericsson vállalattal együttműködve
• Az Irányi Dániel, Liliom, rózsa és Pannónia utcák aszfaltozása
• Járdafelújítás
az Irányi utcában, járdaépítés a Liliom
utcában
• A nyilvános
WC felújítása
• HéV-állomást
szépítő projekt
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Fejlesztési tervek a körzetben
• Intermodális csomópont átalakítása
• A Járási Hivatal (a volt HeMO) teljes felújítása és akadálymentesítése
• Panel-program a Tiszti-lakótelepen
• Közlekedési lámpa kiépítése a Telep
utcai gyalogosátjárónál

• A Hétszínvirág óvoda bővítése
• Térfigyelő kamerák telepítése a HéV-állomásnál
• óvoda-felújítás: az óvoda működtetését
2011-ben vette át az evangélikus egyház,
a teljes felújításra 2013-ban került sor.

Hulladékgazdálkodási és köztisztasági
intézkedések
• A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
és lomtalanítás bevezetése
• Az illegális hulladéklerakók folyamatos
felszámolása
• A közterületi szemetesek gyakoribb ürítése

• A nádastói zsilip megjavítása
• A szilárd burkolattal nem rendelkező
utak felújítása
• Forgalomcsillapítók kihelyezése az Irányi
utcában, forgalomcsökkentés Pannónián
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SzenTenDre VÁrOS ÖnKOrMÁnYzATA
PÁLYÁzATOT HIrDeT

„A legszebb virágos
előkert, erkély és ablak”

címek elnyerésére

Közösségi Kert Szentendrén

A

környezettudatos gondolkodás és tevékenység, illetve a közösség- építés és a közösségtudat erősítése érdekében Szentendre Város Önkormányzata egy közösségi kertet kíván
létrehozni a Püspökmajor-lakótelepen, ezzel csatlakozva a Budapesten évek óta sikeresen működő közösségi kertek programhoz.
A program elsősorban közösségépítésről, a szomszédsági közösségek fejlesztéséről szól, segít zöldebbé varázsolni a környezetet,
művelésbe von és használatba vesz eddig elhagyott lakótelepi területeket, sikert és élményt ad a művelői számára, szebbé és élhetőbbé teszi a környezetet, növelik a városi zöld felületek nagyságát,
elfoglaltságot és közösségi élményt adnak a tagjaiknak. A városi
kertészek saját emelt ágyásokat művelnek, azonban a kert működtetését közösségben végzik.
A Közösségi Kert az
Önkormányzat, a lakosság és a közösségi
kertet szervező és
kezdeti időszakban
működtető Városi Kertek egyesület együttműködése és közös
összefogása
révén
hozható létre.
Szentendre
Város
Képviselő-testülete támogatta a kert megvalósulását, így januártól kezdve több lakossági fórum is megrendezésre került a
témában, melynek köszönhetően egyre több lelkes kertészkedni
vágyó szentendrei lakos jelentkezik a programra. A tervek szerint a
megfelelő létszám elérését követően ősszel elindulhat a kert
kialakítását érintő szakmai tervezési folyamat, hogy jövő tavasszal
egy teljes szezon megnyitásával indulhasson a kert élete.
A közösségi kert tagsági díja a közösség saját döntése, mely összeg
teljes mértékben a kerten belül marad, egyfajta osztálypénzként
kezelendő, így a kert fejlesztésére fordítható.
Várjuk minden lelkes kertészkedni vágyó szentendrei lakos jelentkezését!

kudett krisztina zöldreferens
tel.: 26/503-353
e-mail cím: kudett.krisztina@ph.szentendre.hu

Városi Ügyfélszolgálati iroda
2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
tel.: 26/300-407

Szentendre Város Önkormányzata versenyt
hirdet, melynek célja
városunk, közvetlen
lakókörnyezetünk ápolása, szépítése és
a
környezettudatos
szemlélet erősítése a
városban élők összefogásának ösztönzésével.

Pályázati kategóriák:
A verseny során három kategóriában keressük a város legszebb virágosítási ötleteit, megvalósításait.
1. A legszebb virágos előkert
2. A legszebb virágos erkély
3. A legszebb virágos ablak
A versenyre várjuk minden magánszemély, lakóközösség, társasház, intézmény és vállalkozás jelentkezését, akik virágos előkertjük, erkélyük vagy ablakaik szépségével és ápoltságával
hozzájárulnak városunk szebbé tételéhez.

a jelentkezés feltétele:
A jelentkezéshez pályázati dokumentáció benyújtása szükséges,
mely tartalmazza a kitöltött jelentkezési lapot és a fotódokumentációt.
A fotódokumentációt elektronikus úton, e-mailen a viragoskert@szentendre.hu e-mail címre, vagy személyesen, illetve postai
úton a Városi Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) lehet elküldeni. Az elektronikusan küldött jelentkezés
esetén egy küldemény mérete ne legyen nagyobb, mint 20 Mb. (Ha
szükséges, akkor a képek több levélmellékletként küldhetőek).
A pályázaton való részvételhez kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot.
A jelentkezési lap kitölthető a www.szentendreihirek.hu oldalon,
vagy személyesen a Városi Ügyfélszolgálati Irodán.
Az eredményhirdetés és díjátadó időpontjáról a résztvevőket telefonon és e-mailben értesítjük.
A pályázatok benyújtási határideje: augusztus 21. 24.00.
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A határidő lejárta után beérkezett pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.
a nyertes pályázatok díjazása:
A kategóriák győztesei természetesen a virágosítással, kertrendezéssel, kertészkedéssel kapcsolatos díjakkal, tárgynyereménnyel
és/vagy vásárlási utalvánnyal, valamint a kategóriának megfelelő
legszebb virágos kert / erkély / ablak 2014-es emléktáblával jutalmazzuk.
Az értékelés során a pályázó kertek, erkélyek és ablakok rendezettségét, tisztaságát, igényességét, a saját kialakítású kertek,
virágosítások ötletességét értékeljük.
Pályázati feltételek:
Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályázati anyag beküldésével a pályázó vagy törvényes képviselője
elfogadja a pályázat feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos elektronikus és nyomtatott publikációkban képeiket térítésmentesen használják az alkotó nevének
feltüntetésével.
További információ:
részletes tájékoztatás a 06/26 503-353-as telefonszámon, vagy
a kudett.krisztina@ph.szentendre.hu e-mail címen kérhető
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Szentendre Természeti
értékei Fotópályázat

Egynyári virágok
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Június 30-án lezárult a Szentendre Természeti értékei címmel meghirdetett fotópályázat. A lelkes fotósok több mint egy hónapon keresztül küldhették be Szentendrén készült természeti fotóikat. A
pályázatra 3 kategóriában több mint 60 fénykép érkezett, így a zsűrinek igen nehéz dolga volt a nyertes fotók kiválasztásában. A döntés eredménye és a nyertes fényképek lapunk következő számában
lesznek láthatók. A beküldött pályaművek kiállítva megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal folyosóin. ezúton is gratulálunk minden pályázónak!
Hivatalos eredményhirdetés és díjátadó július 17-én 17:30-kor lesz,
melyről következő lapszámunkban beszámolunk.

FOTóK: SzéLeS nórA

Megszépült virágládák
a belvárosban

A Városi Szolgáltató nonprofit zrt munkájának köszönhetően idén
is rengeteg egynyári virággal gazdagodott városunk. A virágosítási
program keretén belül a kiemelt ágyások, a belvárosi virágládák
beültetése, valamint az idén új elemként megjelenő kandeláber-virágosítás során több mint 20 000 egynyári virág került kiültetésre
a közterületeken. A több mint 30 növényfaj (pl.: zsálya, verbéna,
büdöske, celózia) felhasználásával, a színek kombinálásával és a
különböző magasságú növények variálásával megtervezett virágágyak növényei a nyár folyamán érik el végleges méretüket, díszítő
értéküket.
Idén is sok virág jutott az iskolák, óvodák és egyesületek számára,
így a közös ültetésekkel nem csak intézményeink szépülhettek,
hanem a gyerekek is egy kiváló, szórakoztató programban vehettek
részt. A lakótelep buszmegállóiban található kőedényeket a Barcsay
Jenő Általános Iskola diákjai ültették be, locsolásukról pedig a Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör gondoskodik. A Szentendre Gyökerei
Hagyományőrző Baráti Társaság a közterületekre nyíló ablakok
(középületek, szolgáltatók épületei) és kisebb közterületek (pl.
Orbán-kereszt) virágosításával folytatták városszépítő akciójukat.
A fenntartási munkálatok során, az összes beültetett terület és virágláda locsolása a nyári meleg időszakban naponta, éjszakai műszakban történik a legmegfelelőbb vízfelvétel és a növények
égésének elkerülése érdekében. A nyári kiültetést október elejéig
csodálhatjuk városunkban, melyet a legtöbb helyen árvácska vált
majd fel.
ezúton is szeretnénk megköszönni Szentendre lakóinak, lakóközösségeinek, vállalkozásainak és intézményeinek virágosítási ötleteit és munkáit, hogy a rengeteg rendezett és virágos udvarral ők is
hozzájárulnak a város szebbé tételéhez.
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Tudnivalók a
hőségriadóról
Általános tanácsok

• A kánikulai napokon a déli és kora délutáni órákat töltsék otthon, besötétített szobában. zuhanyozzanak langyos vagy hideg
vízzel, akár többször is. Lehetőleg éjjel szellőztessenek!
• Az idősebbek ne a legmelegebb órákra
időzítsék a piaci bevásárlást.
• Sose hagyjon gyermekeket, állatokat zárt,
szellőzés nélküli parkoló autóban. ne hagyjanak az autóban napos helyen hajtógázzal
működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek
tüzet okozhatnak.
• Csökkentsék a fizikai munkavégzést! A
befőzést például csak az esti órákban kezdjék el, állandó szellőztetés mellett.

öltözködési tanácsok

• Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordjanak! Idősek se viseljenek sötét színű ruhát, fejkendőt!

Tanácsok kisgyermekes családoknak

• Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban
levegőztessenek! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is,
mindig kínálják őket tiszta vízzel, vagy pici
sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
• Sose hagyják a gyermeket zárt, szellőzés
nélküli parkoló autóban, még árnyékban
sem, mert pár perc alatt is 50-60°C-ra tud
felmelegedni az autó belseje, és a benne
lévők hősokkot kapnak.

Orvosi tanácsok

• Testünk normális körülmények között izzadással hűl le, de nagyon nagy hőségben
elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Tünetei: vörös, forró és száraz
bőr, a szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztalják,
hívják a mentőket. Addig is fontos a beteg
lehűtése: vigyék árnyékba, permetezzenek
rá hideg vizet, vagy mossák le hideg vízzel.
• A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel
védjék magukat!
• Akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás
mellett is fogyasszanak a szokásosnál több
folyadékot.

étkezési tanácsok

Az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő, emellett
fokozott sóveszteség is jelentkezik. Fontos
a megfelelő ásványianyag-tartalmú folyadék, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat
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kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is.
• ne fogyasszanak olyan innivalót, amely
sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz
– ezek fokozzák a szomjúságérzetet, és még
több folyadékot vonnak el a szervezettől!
• étrendjük legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag. Kerüljék a fűszeres, nehéz húsételeket. A forró
napokra kiváló a behűtött görögdinnye,
amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll.

Közlekedési tanácsok

• A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a
járművezetők a nyári időszakban gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének a légnyomását.
• A hosszabb útra indulók a gépkocsiban
utazók részére vigyenek – ha lehet, hűtőtáskában – megfelelő mennyiségű folyadékot. A szeszesital fogyasztása a melegben a
vezetési képességet még súlyosabban
rontja. A nagy kánikulában a reflexek tompulnak, a vezetők még türelmetlenebbek,
indulatosak. érdemes két-három óránként,
vagy szükség szerint pihenőt tartani.

Tanácsok strandoláshoz

• ne fürödjenek közvetlenül étkezés után,
illetve szeszesital, vagy egyéb bódító hatású
szer által befolyásolt állapotban. napozás
után zuhanyozással hűtsék le testüket, felhevült testtel soha ne menjenek a vízbe. A
szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül
soha ne fürödjenek. Aki nem tud úszni, mély
vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt
(gumicsónak, gumimatrac), és vigyázzanak,
hogy ne aludjanak el rajta.

hőségriadó
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A magas hőmérsékletek elleni védekezés
céljából az Országos Környezetegészségügyi
Intézet és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
2005-ben létrehozott egy hőség-előrejelző
rendszert. A magyarországi viszonyokra érvényes hőhullám meghatározás eszerint:
legalább három egymást követő napon a
napi középhőmérséklet meghaladja a 25
fokot. A hőhullámok megelőzése érdekében
kialakult a háromfokozatú hőségriasztás.

Az ÁNTSZ hőségriadó fokozatai

1. fokozat: figyelmeztető jelzés az egészségügyi dolgozók felé.
2. fokozat: készültség-jelzés – tájékoztatás
az egészségügy és a lakosság felé, amenynyiben a hőmérséklet várhatóan legalább
három egymást követő napon eléri vagy
meghaladja a 25 fokot, ami kb. 15%-os növekedést okozhat a napi elhalálozásban.
3. fokozat: riadó-jelzés – tájékoztatás az
egészségügy és a lakosság felé, amennyiben várhatóan legalább három egymást követő napon a napi középhőmérséklet eléri a
27 fokot, ez kb. 30%-os emelkedést okozhat
a napi elhalálozásban.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
magas hőmérséklet riasztásai

Sárga riasztás: nagyobb területeken várható
33 foknál magasabb hőmérséklet.
narancs riasztás: nagyobb területeken várható 36 Celsius foknál magasabb hőmérséklet.
Piros riasztás: nagyobb területeken várható
40 Celsius foknál magasabb hőmérséklet.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat aktuális
figyelmeztető
előrejelzéséről
a
www.met.hu oldalon lehet tájékozódni.

Szentendre kútjai

FOTóK: SzéLeS nórA
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Mindig csak adni...
Túrmezei Erzsébet

A jó öreg kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerûen csak továbbadom.

Szentendre nemcsak barokk belvárosáról, festőművészeiről, de kútjairól is híres.
A helyiek és az ideérkező turisták örömére ismét hűs vizet ad a Bajcsy-zsilinszky utca melletti kis téren Asszonyi
Tamás kútja. Sokan megfeledkeznek
róla, pedig frissítő vizet vehetünk a Dunakorzón, a Gomba melletti hagyományos
karos kútból is. A városvezetés hamarosan felújíttatja a Daru piac szép kútját,
melyről ismeretlenek ellopták a cizellált
fémrészeket. Ismét működik a korzón a
népszerű halacska, és a Dumtsa Jenő utcában Csíkszentmihályi róbert csobogója. (Igaz, ez utóbbi nem szomjoltó
forrás, de látványával hűsítő, „vizes élményt” ad a forró nyári napokon.) Már
nem szomjazik a kőlány sem: hosszú idő
után szintén működik a szökőkút Kucs
Béla Ivó lány – Szomjúság című szobránál.
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Parkolóhely mozgássérülteknek
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a Dunakanyari családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot hirdet családgondozó munkakör
betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőben

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a családsegítés alapellátás keretében családgondozás, szolgáltatászszervezés, csoportmunkában való részvétel.
Pályázati feltételek: • Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus • Családsegítő szolgálatnál szerzett, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) • Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az ellátás területén lakik, B-kategóriás jogosítvány
elvárt kompetenciák: kiváló szintű jogszabályismeret, ellátási terület
helyismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthető: szeptember 1.
a pályázat benyújtásának határideje: augusztus 15.

A Károly utca 22. számú Püspökmajor-lakótelepi háztömb előtt mozgáskorlátozott személyt szállító gépjármű számára jelöltek ki várakozó helyet.

További információ: Bognár Judit, 06/20/512-9822
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzI/r/3550/2/2008, valamint a
munkakör megnevezését: Családgondozó.

SzenTenDre VÁrOS KÖzMŰVeLŐDéSI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a
közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés
korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel.

Felhívás városi
kitüntető díj
javaslattételére

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz.
rendeletével a helyi közügyek valamely területén
elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb
időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű
elismerésére kitüntető díjakat alapított. A rendelet
értelmében a kitüntető díjak minden évben egy
személynek vagy csoportnak adományozhatóak a
Képviselő-testület határozata alapján.

Szentendre Város Önkormányzata nevében a kitüntetéseket a polgármester a 2014. október 23-i
városi ünnepség keretében adja át.

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SzenTenDre VÁrOS SzOLGÁLATÁérT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak,
akik a város közéletében köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős
szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat
színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében.

SzenTenDre VÁrOS KÖzeGéSzSéGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak,
gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint
egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak.

SzenTenDre VÁrOS TeSTneVeLéSI éS SPOrT DÍJ
adományozható a város érdekében kifejtett magas
színvonalú sportmunkáért, országos vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető
teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.

SzenTenDre VÁrOS TISzTeS IPArOSA DÍJ adományozható annak a személynek és csoportnak,
aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel
hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

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

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

„SzenTenDre VÁrOS CIVIL SzerVezeTe”: A díj
adományozható azon közösségeknek, akik aktív
résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel,
a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal,
véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és sportélet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civilszervezeteket is
bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás folyamatát.

a díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett működő bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai-, civilszervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel rendelkező polgár.
A díjakból minden évben csak egy adományozható,
ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét, javaslatát.
a javaslatok beérkezési határideje:
2014. augusztus 25. hétfő 16.00

A javaslatot a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába kell leadni (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10–15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a honlapunkról
letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent
megadott határidőre: nemeth.viktoria@szentendre.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhetnek: németh Viktóriától a hivatal jegyzői titkárságán az 503-365 telefonszámon.

2014. július 14.

Változni és változtatni

a prevencióban érintett szervezetek, intézmények aktív részvételével folytatta
munkáját a Szentendrei kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, melynek 2014. évi
programja elsősorban az érintett szakemberek, szülők és pedagógusok ismereteinek bővítését tűzte ki célul, és
olyan programokat szervez, melyek
konkrét információkat nyújtanak számukra.
Áprilisban dr. zacher Gábor toxikológus tartott nagy sikerű előadást a miértekről szülőknek és pedagógusoknak, májusban
pedig a ráckeresztúri Drogterápiás Otthonba tettünk látogatást, ahol a KeF-tagok,
a pedagógusok közvetlen benyomást szerezhettek a szenvedélybetegek életéről. A
szakmai út mindenkire mély hatást gyakorolt, erről számolt be lapunknak néhány
résztvevő.

VÁROS

tüket. Minden tiszteletem az ott élő embereké, beleértve a gyógyulni vágyókat és a
gyógyítókat, hogy a nehézségek, fájdalmak
ellenére változni, változtatni akarnak.

Szent-királyi ágnes, ii. rákóczi iskola
Az otthon úgy fogadja be a gyógyulni akarókat, hogy menedéket ad és közben jövőt
ígér. Családként működik, mindenkinek ki
kell vennie a részét a ház fenntartásából,
segít a hétköznapi szerepek megélésében,
a konfliktusok megoldásában. Újabb esélyt
kapnak az ide bekerülők a gyerekkor megélésére, csak immár felnőtt fejjel, és annak
tudatában, hogy még egyszer nem szúrhatják el, jobban kell csinálni. Az otthont a református egyház tartja fent. Azoknak segít,
akiknek már senki más nem nyújt kezet.
Amit a gyógyult drogos itt megkap, az a hit
- saját magában, a jövőjében és Istenben.
Aki oda elmegy, az meglátja, hogy vannak
még csodák.
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Mondi Mónika, Félkör alapítvány
A Félkör Alapítvány a hozzánk forduló, elterelésre járó fiatalok és hozzátartozóik minél
teljesebb ellátása érdekében ismerte meg
a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió működését, üzenetét. Az otthonban megtapasztalhattuk a közösség gyógyító erejét, az
önsegítés fontosságát. Alapítványunk több
településen fogad és lát el szenvedélybetegeket, problémás szerhasználókat, ezért is
nagy segítség, hogy a terápiás otthon országosan fogadja a jelentkezőket.

Molnár kata, Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
Már a hely elnevezése is sokat sejtet: „Otthon”, s valóban az. nem központ és nem intézet, hiszen falain belül valódi – bár
átmeneti – otthonra lel az, akiről már mindenki lemondott, aki leginkább magáról
mondott le. Aki ide bekerül, mindent megkap: maximális bizalmat, orvosi és mentális, pszichés támogatást, és ami a
legfontosabb: a hitet magában és Istenben,
hogy képes legyen talpra állni és tisztává
válni, a szó mindkét értelmében.
A feltétel nélküli bizalomból csak veszíteni
lehet: akik megszegik a ház szabályait, elbocsátásra kerülnek. Vannak, akik feladják,
és olyanok is, akik a 12 hónapos terápia
után esnek vissza és újból szerhez nyúlnak,
ekkor még két alkalommal fordulhatnak az
otthonhoz segítségért. Önismereti és kommunikációfejlesztő csoportok, konfliktuskezelés és stresszel való megküzdést segítő
csoportok váltják egymást minden nap.
kerekes andrás, kormányhivatal, pártfogó felügyelő
Az otthont már indulásától ismertem, kíváncsi voltam, hogy sikerült-e megvalósítani
azt a szellemiséget, amit elterveztek. A
„HÁz”-ban van az erő, fogalmazták meg többen, ezt az erőt a gyógyulni vágyás, a hit és
a mentorok elhívatottsága jelenti. Végre egy
hely, ahol nem adminisztratív módon foglalkoznak a szociális és egészségügyi problémákkal, hanem valóban segítenek!

Botos adrienn, Szentendrei rendőrkapitányság
Csak ajánlani tudom a fiataloknak, hogy látogassanak el ide, mert az ott lakók talán
meg tudnák velük értetni, hogy szenvedélybetegségük – legyen az gyógyszer, drog, alkohol –, melyről azt hiszik, jó buli, és ők
„erősebbek” nála, nem csak a saját életüket, de szeretteikét is tönkreteszi. rendőrként érdekes tapasztalat volt a színfalak
mögé nézni, meghallgatni, átérezni történe-

kosztek Gabi, Szentendrei önkormányzat
rideg, hideg helynek képzeltem, fásult gondozókkal. ehelyett a Ház menedék, a szerető és védelmező család, ahol valaki
meghallgat, megvigasztal, erőt ad, hisz Benned, és Te is hiszel, de ha szükséges, fegyelmez. A szenvedélyfüggők itt minden
segítséget és lehetőséget megkapnak, hogy
visszatérjenek közénk.

A KeF következő programja a droghasználat következményeiről szóló előadás lesz az
ügyészség, rendőrség, pártfogó és elterelő
szemszögéből, illetve a félév zárásaként a
diákok részére szervezünk egy tisztabulis
rendezvényt. emellett készül kiadványunk,
amiben a drogfogyasztás felismeréséhez és
segítségkérés lehetőségeiről szeretnénk
helyi információkat nyújtani.

A Szentendrei Kábítószerügyi egyeztető
Fórum elhívatott tagjai a következő időszakban is változatos témákban és területeken szeretnének segítséget, támaszt
nyújtani, amihez várjuk a javaslatokat, ötleteket! egyúttal várjuk a Szentendrei KeF
aktív tagjai közé a tevékenységünkben részt
venni akaró személyeket, szervezeteket is!
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Kiállítások

A Ferenczy
Múzeum
programjai

FerenCzY MÚzeUM
Kossuth L. u. 5.
nyitva tartás: kedd–vasárnap
10.00–18.00

Állandó kiállítások
EGy araNykOr MODErN
MESTErEi – a FErENcZy
cSaLáD MŰVÉSZETE
MŰVEk, MŰVÉSZEk
SZENTENDrÉN – a VáLTOZó
arcÚ SZENTENDrE
aLaPÍTó NyOLcak –
a SZENTENDrEi MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE
FriSS MŰVEk
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
MŰVéSzeTMALOM
Bogdányi u. 32.

cZóBEL, EGy FraNcia MaGyar
Csaknem 200 db, külföldi és magyar magángyűjteményből érkező
festmény összegzi a 101 éve született festő életművét
Megtekinthető augusztus 31-ig

TárLaTVEZETÉS kONcErTTEL
Közreműködnek a Vujicsics
Tihamér zeneiskola növendékei
és tanárai, valamint a Czóbel,
egy francia magyar című kiállítás
kurátorai

SZENTENdREI PROgRAMOK

Időpontok:
augusztus 1. péntek 18.00
augusztus 15. péntek 18.00
augusztus 30. szombat 18.00
Helyszín: MűvészetMalom, Czóbel,
egy francia magyar című kiállítás
(Bogdányi út 32)
Belépő: 2000 Ft

TárLaTVEZETÉS GyErEkEkNEk
Czóbel Béla művei között 8-14 éves
korig
Kalandozás a színek, a formák,
a városok, a történetek között
Időpont:
augusztus 8. péntek 18.00
Helyszín: MűvészetMalom, Czóbel,
egy francia magyar című kiállítás
(Bogdányi út 32.)
Belépő: 750 Ft

Mozi

www.tbmuzeum.hu

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

XXVIII. évfolyam, 12. szám
Értesítjük tisztelt Nézőinket, hogy a
P’Art Mozi július 7-től augusztus 3ig zárva tart. Kellemes nyarat kívánunk! Találkozunk augusztus 4-én,
hétfőn.
A P’Art Mozi csapata

A P’Art Mozi
műsora:
http://

POLGÁrMeSTerI GALérIA
Városház tér 3.

NyOLc ÉVSZak SZENTENDrÉN
A Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak fotókiállítása
Megtekinthető augusztus 4-ig,
a hivatal ügyfélfogadási idejében

erDéSz GALérIA
Bercsényi u. 4.

EGON ScHiELE-GraFikák
A kiállítás megtekinthető augusztus 10-ig
www.galleryerdesz.hu
TATABÁnYAI MÚzeUM
Tatabánya
Szent Borbála tér 1.
(A Vértes Agórája épülete)

MEGaLáZOTT EMBErViLáG –
STációk 1-5.
Lois Viktor szentendrei
szobrászművész kiállítása
Megtekinthető augusztus 31-ig

Az olvasás fája a Könyvtárban
VeGYen réSzT Ön IS A JÁTéKBAn!

nemrég még csupasz volt, de már lombosodik... Öltöztessük fel
olvasmányainkkal! A „falevelekre” (a fa alatt elhelyezett színes papírdarabokra) Ön is felírhatja legkedvesebb könyvének címét és
szerzőjét. Azt reméljük, hogy végül szép, színes lombú fát kapunk.
A falevelek összegyűjtése után pedig összeállítható lesz a könyvtár (a város és környéke) kedvenc olvasmányainak listája.
A programhoz számos Pest megyei település könyvtára csatlakozott. Önt is szeretettel várjuk.
A Pest Megyei könyvtár munkatársai
Szentendre, Pátriárka u. 7.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a Pest Megyei könyvtár július 23. és
augusztus 20. között zárva tart.
Augusztus 21-től a szokásos nyitvatartási időben várjuk kedves olvasóinkat.

PROgRAMAjÁNló

2014. július 14.
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Fesztiválköztársaság 2014

I

smét egy hét zene, tánc, színház, buli, lazulás a Fesztiválköztársaságban! Az idei Sziget Fesztivál a hagyományoktól eltérően
most augusztus második hetében kezdődik. A szervezők a nemzetközi sztárok programnaptárjához igazodva döntöttek így, s ennek
eredményeként még több szuperprodukcióval találkozhatunk a hajógyári szigeten.
A Pop-rock nagyszínpadon az elmaradhatatlan „Prodidzsáj” mellett fellép az Ivan & The Parazol, a Leningrad, Lily Allen, a Bastille,
a Queens of the Stone Age, a Skrillex, a Korn, a Kooks és a rap amerikai fenegyereke, Macklemore ryan Lewis társaságában.
Idén a Sziget A38-as színpadának vendégei többek között: Stromae,
La roux, Bonobo, London Grammar, Tom Odell, Angel Haze,
Klaxons. Mi kell még?

„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

A világzene-fanatikusok is örülhetnek: a hazai együttesek, a romengo, a napra, a Besh O Drom, a Parno Graszt, a PASO és a szentendrei-pomázi Söndörgő játékán túl breton, macedón, latin, afro
dallamokat is hallgathatnak a Világfalu Színpadnál.
Szentendre zenei titánjai ebben az évben is képviseltetik magukat
a Szigeten. A Petőfi rádió VOLT Teraszán vár minket a Brains, az
efzámbó Happy Dead Band és a Tudósok.
A legnagyobbakat idézik meg a tribute-zenekarok a 23 órától kezdődő koncerteken, ahol David Bowie, a Faith no More, a rolling
Stones, a red Hot Chilli Peppers, a Doors, a Guns n’ roses, a nirvana klasszikusaira lehet őrjöngeni.
Új helyszínnel rukkol elő a Sziget ezen a nyáron: a Tábortűz Színpadon előzetes jelentkezés és válogató után az amatőr vagy profi fellépők a nemzetközi rockirodalom legjobb számait adják elő estéről
estére, tábortűz mellett. A Sziget Közösségi Kert is újdonság, és idén
is sikergyanús a tavaly debütált Sziget Beach – a fesztivál vízparti
„közösségi tere”. Újra kinyitnak a Szigeten a népszerű közösségi
terek, a romkocsmák, ahol a remek hangulat garantált.
Mozgásra csábít majd a látványos Color Party, a Lufi Party, illetve a
Strandlabda Party, idén pedig már zászló Party, és Buborék Party is
várja kora esténként a nagyszínpad előtt gyülekező tömeget.
A Sziget Fesztiválköztársaság már a rendezvény előtt is a Szitizenközösség összekovácsolására hirdet akciót: országhatárokon átívelő
játékot indítanak a szervezők, amelyben csapatok versenghetnek
egymással a világ bármely részén: www.mission.szigetfestival.com.
A Sziget talán legegyedibb helyszíne, a raklapokból felépülő Colosseum még monumentálisabb lesz. A party-központban déltől hajnalig tart minden nap a program.
Programok, infok: http://sziget.hu/fesztival

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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FOTó: SzéLeS nórA

decens ékszerek a Fő téren

T

öbb mint húsz évvel ezelőtt, 1993 nyarán nyitotta meg üzletét a Fő téren Pék
Mária, mint mondja, húsz darab gyűrűvel, amelyeket bizományban kapott az
előző tulajdonostól. Két évtized alatt nagyot
változott a világ, és nagyot változott az üzlet
is: ma már Mari sem tudja pontosan, hány
országból vannak itt ékszerek, antik ezüstök, régiségek, ezüst műtárgyak. Az eltelt
20 év kapcsán ékszerekről, divatról, üzletpolitikáról beszélgettünk.

Hogyan találtál rá Szentendrére?
Pesten élek, de mindig nagyon tetszett a
város, és amikor az előző bérlő, Pless István
elköltözött, és lehetőség adódott az üzlet átvételére, rögtön belevágtam. Kereskedelmivendéglátóipari Főiskolát végeztem, de a
kezdetektől műtárgyboltban dolgoztam,
ahol ékszerek is voltak. Azóta minden létező iskolát elvégeztem, ami ékszerrel kapcsolatos, 40 éves koromig tanultam a
szakmát.

Milyen típusú ékszereket szeretsz?
Kedvenc irányzatom nincs, a ritka és különleges ékszereket szeretem, anyagtól függetlenül. Szerintem ugyanis nem kizárólag
az anyag adja meg az ékszer értékét, ugyanolyan fontos, hogy milyen munkát fektettek
bele a készítők. Az ékszerkészítés többet jelent puszta tervezésnél és kivitelezésnél.
Művészet, sőt több! érdekessége, hogy önmagában az anyag is értékes, de további
pluszt jelent, hogy hogyan készítik el. Meg
kell találni, kinek testére és lelkébe kerül,
hogy boldogságot, elégedettséget hozzon.
Számomra ugyanolyan értékes egy régi bakelit fülbevaló, mint egy modern arany ékszer. Amiben nagyon merész vagyok: nem
követek divatirányzatokat, soha nem is követtem. Mindig új utakat, technikákat, anyagokat kutattam, ezáltal olyan árukészletem
van, ami különleges, érték- és időálló.

Gondolom, az árukínálat az ízlésedet
tükrözi…
Természetesen. Vannak az üzletben antik és
kortárs ékszerek is, de ami közös bennük:
kiválóak és ritkák. Az ékszer értékét nem a
pénzben kifejezett ára határozza meg,
hanem hogy mit jelent a viselőjének.
nekem az a fontos, hogy viseljék és szeressék a nálam vásárolt ékszereket. éppen
ezért mindig megmondom a véleményem a
vásárlóknak, és ha valami nem áll jól nekik,
arról lebeszélem őket, még ha az a drágább
is. Általában azt szoktam javasolni, hogy viseljenek egy „ütős”, különleges, feltűnő ékszert, vagy pedig több aprót, de azt
garnitúrában. A nagyon bátrak – amilyen
egyébként én is vagyok – nyugodtan viselhetnek egyszerre több feltűnő darabot is.
Igyekszem nagyon gondosan összeválogatni

gyémánt- és vasdiplomás pedagógusaink

Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte a gyémántdiplomás Ilona nénit és a vasdiplomás
rózsa nénit. Ilona néni, Löffler Józsefné négy összevont óvoda vezetője volt. A Püspökmajor
óvoda vezetőjeként 40 éves szolgálat után 1989-ben ment nyugdíjba. A mai napig bejár a
volt kollégákhoz a Bimbó utcai óvodába. rózsa néni, Monoki Lászlóné fogalom a pedagógusok között tárgyi tudásával, zenei műveltségével, emberségével, és kedvenc a diákjai, a
volt kórustagjai között. Ma már nehezen mozdul, de szelleme, életkedve a régi.
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a kínálatot. elsősorban a régi korok formavilágából, illetve a természetből merítek.
Sokat járok külföldre, sok tervezővel, gyártóval és manufaktúrával kerültem kapcsolatba, akik legyártják az elképzelésemnek
megfelelő ékszereket. Sajnos a magyar kézműipar jelenleg nincs a legjobbak között.

Hogyan alakult a forgalom az elmúlt
húsz évben?
Voltak nagyon nehéz évek, például amikor felbontották a Fő tér burkolatát, és a válságot is
megéreztem. Az ékszer luxuscikk, és erről
mondanak le elsőként az emberek. Sikerült
túlélnem a nehéz időszakokat, igyekeztem
mindig megújulni. nagy hangsúlyt fektetek a
jó minőségre, és az ár nincs „feltupírozva”,
mondván, hogy Szentendrén vagyok.

Úgy tudom, honlap is készül az üzlet
húszéves jubileuma után.
Igen, és ennek alkalmából végre megtörtént
a névadás is: Decens ékszerboltnak neveztem el az üzletet. ez a szó száz százalékban
lefedi az itt található ékszereket, a választékot, az elképzeléseimet – és engem is.
A weblapnak a címe is ez lesz: www.decensekszer.hu. Itt szeretném megosztani a teljesítményt, a kihívásokat, és itt várom majd a
visszajelzéseket a munkámról.
kik jelentik a vásárlók zömét?
Szentendre sajátossága, hogy sok az átutazó, a turista. Szerencsére vannak visszatérő vendégeim is, még külföldről is
meglátogatnak. ékszereimbe beleszeretett
már a japán császár, felesége és sok más
híresség is. ez jó dolog, de nagyon számítok
a helybéliekre, akiket nagyon megkedveltem ez idő alatt.
- ne -
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E(x)KSZPANZIó XXV + 1
2014. július 14.

M

„reneszánsz” kiállítás és nemzetközi kortárs művészeti találkozók
Június 7. – július 31.

agyar vadak a vetésben
– 2014-ben címmel Czóbel Béla életmű kiállítására kiállítás- performansszal
reflektált az e(x)kszpanzió 25+1
nemzetközi Kortárs Művészeti
Társulás a „reneszánsz” hívógondolatával, valamint a hozzá kapcsolódó, július 31-ig látogatható
rendezvényfolyam a MűvészetMalom – a pokol + a purgatórium
+ a mennyek országa – háromszintes, romos szárnyában az
életmű-kiállítással körülölelve.
nyolcvan kortársművész állította
ki százhúsz munkáját: festményeket, grafikákat, fotókat, elektrográfikákat, szobrokat, kerámiákat, installációkat etc. Az idei találkozó alapgondolata a COM-PASSIó, ami nem más, mint
megértést tanúsítani egymás sorsa, hitbéli, vallási meggyőződése
iránt a jelenben, a múltban és a jövőben, ebben a „menthetetlenül”
globalizálódó világban, amiben élni kényszerülünk.
„Az ekszpanzió, mint összművészeti törekvéseket egybefogó mozgalom 1989-ben indult Vácról. A résztvevő irodalmárok, filozófusok, költők, képzőművészek, zenészek, valamint performerek,
rendezők, színészek és közönségük változó helyszíneken, a váci
Görög Templom kiállító-hajójából „kievezve”, a Pilisen, a naszályhegyen, a Dunakanyaron, a Börzsönyön át, az Ipoly magyar-szlovák
oldalán a forrásvidékek irányába tartva, a Kárpát-haza legpoétikusabb szegletére, a Dunakanyarra most épp visszaköszönve, együttesen tesznek „kísérletet” arra, miként válhatnak a kortárs
művészetek valóságosan is az életet meghatározó, formáló, avagy
deformáló – a műfaji határok átjárhatóságának megteremtésével
– mindennapi létünk építő, organikus részévé.
ezek a „kísérletek” olyan korban történnek, amikor a művész és közönségének kapcsolata klasszikus értelemben már aligha létezik,
hagyományosan, avagy korszerűen pedig szinte már értelmezhetetlen. és ha mégis, akkor talán olyan formában, ahogyan az, a 26.
esztendejébe érkező ekszpanzióban történt, s történik.
A „gond és gondolat” a magyar nyelvben sajátos módon láthatóan
mind formailag, mind pedig fogalmilag egybe esik, mutatott rá Heidegger egyik, Illyés Gyulához írt levelében. Vajon mi lehet ennek
az oka? – kérdezte. A gondolat, évezredek szándékával, gonddal
formát keresett és talált magának. Talán ez lehetett volna az egyik
elfogadható válasz. Az ekszpanzió XXV + 1 esetében a „reneszánsz” hívógondolata most úgyszintén formát keres. De vajon
milyen formát? Klasszikust? Modernet? Avantgárdot? Posztmodernet? Vagy valamilyen egészen másféle formát? nem mindegy, hogy milyet, ha „a forma a szemben keletkezik, amely a világot úgy látja, hogy egyszersmind rendezi is? ebből a látásból
születik a kultúra, vagyis a szó alapjelentése szerint a művelés” –
olvashatjuk Miklóssy endre: Az út fel és le ugyanaz című kisesszéjének, A valóság égi mása című fejezetében. „A művészet tartalma
ekképp a világnézet” – állítja Fülep Lajos.
„A középkori forma hitelvesztése a valósággal szemben történt” –
úgy érzékelhető, hogy így van ez ma is – „vagyis mintha a profán valóság igazodna a szakrális formával szemben. ezért hát ennek a
profán valóságnak kell megtalálni az érvényes formáját. ez indult el
a reneszánszban, a humanizmusban, a reformációban” – összegzi
meglátásait Miklóssy.
és ez indul el most is, ez az újjászületés a harmadik évezred előterének „szent-káoszában”, a szentendrei ekszpanzióban.
Németh Péter Mikola
az Ekszpanzió(k) alkotó-rendezője

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: 1500 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,
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

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
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Városszeretetből
jeles

hElyTöRTéNET

vesen bejártak – többek között a vidám, sok
városi történetet ismerő és a festés mellett
írni is jól tudó Szánthó Imre is –, általa a monogram titka is hamar kiderült, hiszen a cégért ő készítette.
Későbbi kutatásaim révén kiderítettem,
hogy 1961-ben, amikor megindult a városban a turizmus, felvetődött a gondoltam,
hogy a Duna-parton, az akkor ott lévő
IBUSz-megálló mellett működő 50. sz. italbolt helyén kis korszerű éttermet kellene
nyitni. ekkor még ritkaság volt, hogy úgy,
mint a fővárosban, egy vidéki étterem
külsejét és belsejét is igényesen alakítsák
ki. ez nálunk, a művészek városában nem
lehetett gond. elsőként a cégér elkészítésére került sor, melyre Szánthó Imrét
(1925–1998) kérték fel.

„A falon cigányok muzsikálnak,
a képen még a cimbalom márkája is
látszik”

1970-ben, amikor megtelepedtem Szentendrén, munkámba – a volt városi könyvtárba – menet naponta elsétáltam a Görög
utca sarkán lévő kis vendéglő mellett. Azt
már korábban is tudtam, hogy Szentendre
a festők és a múzeumok városa, de arra,
hogy itt az utcán is lehet grafikát, képet
látni, nem gondoltam. Örömmel konstatáltam, hogy naponta egy műalkotás mellett
lépegetek le a Duna-partra. Történelmi ismereteim révén tudtam, hogy az étterem
cégérén látható kancsó egy hiteles görög
kancsó képe, a szőlőfürtöket is felismertem,
rejtélyt csak a monogram, IMI jelentett. Miután a könyvtárba a festőművészek is szí-

A fiatal festő, aki szeretett mulatni, egyszer
találkozott Sallai Jancsival, a helyi cigány
prímással, aki elpanaszolta, hogy bandájával együtt betették egy csapszékbe, ahol
nem szívesen játszik a részegeknek. A művésznek remek ötlete támadt, kitalálta,
hogy felfesti őket az étterem falára. Meg is
győzte erről az üzletvezetőt, és születésnapján meghívta az étterembe a barátait és a
bandát egy kis eszem-iszomra, és a nagy
muzsikálás mellett a festő neki is látott a
pingálásnak. Az étterem belső falára sorra
képeket „rittyentett fel” a városról és a cigányprímásról. emellett a festő még feliratot is pingált a falra: „Cigányprímás sok van,
de Sallai csak egy van”. emellett a falra került még a művész színész nagyapjának, a
színházi nyelven csak „asztali színésznek”
tartott mindenki kedvence, a híres ivó, asz-

Az
én Szentendrém
VÁrOSISMereTI VeTéLKeDŐ A PeST MeGYeI KÖnYVTÁrBAn

Ismered Szentendrét? érdekel a város története? Szeretsz barangolni kanyargós utcáin, rácsodálkozni rejtett kincseire, műemlékeire, nevezetességeire? Szívesen búvárkodsz a könyvtárban vagy
szörfölsz az interneten? netán ügyesen fotózol, videózol? Vannak
személyes történeteid, élményeid a város múltjáról? Akkor ez pont
neked szól. Jelentkezz, és nyerd meg az értékes nyeremények valamelyikét!
A többfordulós verseny során a résztvevők feladatai:
1. helytörténeti totó kitöltése
2. ismert szentendrei helyszínekhez kapcsolódó kérdések megválaszolása
3. kutatás, esszéírás (vagy fotózás, filmezés) „Az én Szentendrém”
címmel
► Az első fordulóban egy 32 kérdésből álló totót töltenek ki a versenyzők. ez egy feleletválasztós kérdéssor, melyet a könyvtárban, a
regisztrációval egy időben lehet megkapni. A kérdéseket Máté
György Olvasnivaló Szentendréről, szentendreiekről című könyvéből
válogattuk. Beszerezhető (a résztvevők kedvezményes áron meg is
vásárolhatják) könyvtárunkban. A kitöltött feladatlapokat szintén a
könyvtárban várjuk.
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szonybolondító Szőke Lajosnak (18691957), és dr. Huzsvik György helyi jogász javaslatára Dumtsa Jenőnek, a város első
polgármesterének a képe. Így az országban
egyedülállóan múzeum lett egy kis vendéglőből, a ma is Görög Kancsó néven ismert
étteremből.

Felújított cégér és festmények

Az évtizedek során azonban sorra váltották
egymást az étterem vezetői. Az épületet
többször fel is újították, a falakat is többször
át kellett festeni. Szomorúan tapasztaltam,
hogy eltűnt az utcai falon álló régi címer is.
Féltem, hogy a változások és az idő révén
lassan elveszik a régi kedves, a város múltját őrző egyedülálló, „békebeli”, hangulatos
és igen értékes éttermi miliő.
nemrég az étterem mai működtetőjével,
Szalai Péterrel volt találkozóm az étteremben. A hivatalos munka után az én sajnálkozó, múlt idéző szavaimra felmutatott az
étterem Dunára néző homlokzatára. Ott
örömmel fedeztem fel a szerencsére csak
el-, és nem kidobott egykori cégért, amelyet
fel is újított. ez nyáron, a napernyők miatt
nehezen látható, de ott van. ezután örömmel mutatta meg az étterem belső részében, a falon Szánthó Imre egykori képeit.
Igaz, a több festményből mára csak kettő
maradt, de a tulajdonos azokat is felújította,
és féltve őrzi. A beszélgetés során megtudtam, hogy Szalai Péter, hozzám hasonlóan,
nem szentendrei. Szülei Budáról költöztek a
városba. Ő már itt járt iskolába, és hálás,
hogy itt otthont talált. Szereti és becsüli
Szentendrét és egykori polgárait, fontosnak
érzi menteni annak értékeit. e ritka, a város
múltját is óvó szeretet miatt adtam neki a
címben a legnagyobb, jeles osztályzatot.
Pethő Németh Erika

► A második forduló feladatai ismert szentendrei helyszínek bejárásával lesznek teljesíthetők. ehhez néhány sétát, kisebb kirándulást kell majd tenni a városban. Mindkét feladatlap leadási
határideje: augusztus 30.
► A harmadik forduló feladatsorának megoldásához egy kis kutatómunkára lesz szükség, plusz sok fantáziára. Ám a kérdésekre
nem lesz nehéz válaszolnia annak, aki ismeri a bibliográfiánkban
szereplő könyveket (a könyvtárban ezeket külön polcra rendezzük),
látogatja honlapunkat (www.pmk.hu) és blogunkat (http://pemete.blog.hu). A döntőbe jutottaknak végül egy rövid esszében, képsorozatban vagy kisfilmben (szabadon választható) kell
megfogalmazniuk Szentendréhez fűződő viszonyukat. Leadási határidő: szeptember 30.
Augusztus 30-án, szombaton – a Szentendre éjjel-nappal rendezvény idején – helytörténeti programot rendezünk, városismereti sétával, vetített képes előadással. Ide elsősorban a vetélkedő
résztvevőit hívjuk meg, de minden érdeklődőt szeretettel várunk.
ekkor hozzuk nyilvánosságra a harmadik forduló feladatait.
A döntőt október elején tartjuk, az Országos Könyvtári napok keretében. A záró programot játékos feladatok, villámkérdések, valamint ismert és népszerű helytörténészek előadásai színesítik.
Jelentkezni – és a feladatlapokat átvenni – a könyvtárban
lehet július 23-ig. Korhatár nincs! Jelentkezz!
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre, Pátriárka utca 7.

2014. július 14.
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Köszöntjük a 103 éves
Anna nénit!

Városunk legidősebb
lakója, Laczkó ernőné
a napokban ünnepelte
103. születésnapját,
Anna nénit az utóbbi
években személyesen köszöntötte fel születésnapján dr. Dietz Ferenc polgármester,
idén viszont az ünnepelt egészségi állapota
ezt nem tette lehetővé. A szokásos virágot
és emléklapot a város vezetése nevében a
család adta át Anna néninek, akinek ezúton
is kívánunk jó egészséget.

Anyakönyvi hírek

A földreszállt
plébános

Dr. KISS GYÖrGY ATYA GYéMÁnTMISéJére

Gyémántmisét mondott június 29-én
dr. kiss György nyugalmazott plébános
a Péter-Pál templomban, annak búcsúnapján. Ez 60 éves papi szolgálatot
jelent.

Mostanában mást sem teszek, mint rettenetesen magas számú évfordulókra csodálkozom rá. A „csodálat” tárgya az, hogy én
magam ott voltam ezek kezdeténél, mint
ahogy György atya szentendrei működésének hajnalán is, kisiskolásként. elődje,
Gyula bácsi úgy maradt meg emlékezetemben, hogy ül a diákmisén a papi karszékben, szinte mozdulatlanul, mint egy
Buddha-szobor. nem emlékszem róla más
képre, emberek közt, vagy az utcán járva.
Félős tisztelettel néztem föl rá, és elérhetetlennek tartottam, azt gondoltam, ilyesmi
lehet a Jóisten is fönn az égben.

Azután egyszer csak eltűnt Gyula bácsi-„Jóisten”, és jött egy új plébános György atya
személyében, aki leszállt közénk a földre,
és új korszak vette kezdetét. Leszállt közénk és – például – énekeket tanított nekünk a diákmisék előtt, ahol is eleinte még,
az ősi hagyományokat követve, a háttal miséző oltárhoz viszonyítva jobb felől ültek a
fiúk és bal felől a lányok. Leszállt közénk,
és része lett mindennapi életünknek, közelebb lépett az emberekhez, és talán közelebb hozta sokakhoz az Istent is. nagyon
nehéz feladatra vállalkozott, mert Isten
szolgájaként úgy megmutatni az Urat, hogy

ne a teljesen elérhetetlen, de ne is a „haverunk” legyen, embert próbáló feladat. Úgy
érzem, neki ez sikerült.

emberek jönnek-mennek életünk folyamán,
de ő, akár egy rokon, állandóan jelen volt érkezésétől az elmúlt 38 évben, mindig. Ő
egyike azoknak, akiknek a létezését úgy
megszoktuk, annyira részünkké váltak,
hogy csak akkor vesszük ezt észre, amikor
netán nincsenek többé. Ők ezerszer többek
annál, mint egy barát, egy kedves ismerős.
Ők amolyan sarkalatos pontok, ők azok,
akik a zaklatott és örökké változó életünkben a biztonság illúzióját adják, ízelítőt az
örökkévalóság mibenlétéről. egyetlen igazán személyes élményem is e tárgyhoz
köthető: még gimnazista koromban, Piliszszentléleken, egy tücsök-hangos pünkösd
esti tábortűznél ültünk egymás mellett a
fűben a csillagos ég alatt, és biztosan mindenki érezte, hogy létezik egy égi haza, egy
szép és jó világ, ahol majd igazán otthon leszünk. Az ilyen élmény pedig testvérekké
teszi a jelenlévőket.

Ha fiatalabb és önzőbb lennék, most azt kívánnám, Isten tartsa még nagyon sokáig
köztünk dr. Kiss György atyát, ha nagyon
öreg és nagyon bátor lennék, azt kívánnám,
pihenhessen az égi, boldog hazában, mert
60 évnyi papi szolgálattal a nehéz időkben
igazán megszolgálta és kiérdemelte azt. Így,
a kettő között félúton azt kívánom szívből
György atyának, hogy jó-létben élhesse földi
napjait, és tudja könnyen elfogadni Isten
döntéseit, magunknak, híveinek pedig azt,
hogy kellő és méltó módon tudjuk értékelni
az ő személyét és mindazt a sok jót, amit általa kaptunk, és – remélem – kaphatunk
még az elkövetkező időkben! Isten éltesse!
Lindner Monika

Városunkban májusban 6 kisfiú
és 14 kislány, júniusban 8 kisfiú és
7 kislány született.
Májusban 18 pár, júniusban 16 pár
kötött házasságot.
Májusban és júniusban temetett
elhunytak

Baracsi Sándor élt 82 évet
elsék János élt 76 évet
Puzder Lajosné élt 75 évet
Szepesi László István élt 40 évet
Láng Józsefné élt 71 évet
Dr. Vizúrné rácz éva élt 52 évet
nyári Lórántné élt 80 évet
Bodnár Balázs élt 28 évet
Sarkóczi Tamás élt 50 évet
Sánta Ferenc Ottó élt 83 évet
Buza Pál László élt 72 évet
Würfel Gyuláné élt 82 évet
Kiss László élt 62 évet
Förstner Andorné élt 83 évet
Garai Miklós József élt 70 évet
Faustich Jánosné élt 92 évet
Csire Sándor élt 78 évet
Killár Istvánné élt 77 évet
Kollár Mária élt 58 évet
Farkas Jánosné élt 77 évet
Csizmadia Lászlóné élt 73 évet
Márta Lajosné élt 93 évet
Jánosa Ferenc élt 63 évet
Barta János élt 61 évet
Forján Lászlóné élt 79 évet
Juhász Károly élt 87 évet
Mervó József élt 66 évet
Simonek Antal élt 76 évet
Moldován Andrásné élt 89 évet
Csapó István élt 66 évet
Szabó Imre Tibor élt 48 évet
Trieber Mihályné élt 87 évet
O. Szabó zsigmond élt 65 évet
Havrán István élt 84 évet
Sándor Gábor József élt 60 évet
Kádár Géza élt 79 évet
Benkó Béla Pál 72 évet
Czifferi Józsefné élt 81 évet
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TESTVéRVÁROS

huntingdonban jártunk

idén ünnepelte Huntingdon/Godmanchester és Salon-de-Provence testvérvárosi kapcsolatuk 40 éves évfordulóját. Ezen
városokkal Szentendre is testvérvárosi kapcsolatokat ápol,
ezért városunkat képviselve Jolanda Willemse és Piedl regina is részt vett az évfordulóra rendezett ünnepségen Huntingdonban. Meghívást kapott Wertheim testvérvárosunk is.

Angol barátaink egy hosszú hétvége keretében, jobbnál jobb programokat szervezve várták az országok delegáltjait. A háromnapos
ünnepséget faültetés nyitotta meg, ami az egyesületek képviselőinek és Huntingdon polgármesterének jelenlétében zajlott. Az elültetett fa Huntingdon és Salon-de-Provence 40 éves kapcsolatát,
valamint a további együttműködést, az egymás kultúrája iránti tisz-
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teletet és szeretetet szimbolizálja. A faültetés után
egy közeli madárpark
meglátogatására
nyílt
lehetőségünk. A napot a
huntingdoni Városházán
rendezett díszünnepség
zárta, melynek során a
testvérvárosi egyesületek
képviselői – Malcolm
Lyons, Mauricette roussel, Lucy Weber és
Jolanda Willemse – beszédet tartottak. Beszédükben hangsúlyozták a
testvérvárosi kapcsolatok
jelentőségét, a fiatal
generációk fontosságát,
baráti kapcsolatok létrejöttét és egymás kultúrájának megismerését. A szeptemberben Wertheimben megrendezésre kerülő Ifjúsági kulturális fesztivál is ezt a célt szolgálja,
amelyen Szentendre 12 gimnazista fiatallal képviselteti magát.
Másnap Cambridge-be kirándultunk, ahol betekintést nyerhettünk
a város egyetemének életébe. A nap végén egy igazi angol pub-ba
voltunk hivatalosak, ahol ünnepélyes vacsorával zárult a jubileumi
évforduló. Az együtt töltött hosszú hétvégi jó hangulatot a tipikus
angol időjárás sem tudta elrontani.
ez a találkozás ismét bizonyította a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának jelentőségét. Méltón mutatva a jövő generációja számára
is azt az értéket, amit képviselünk.
Piedl Regina
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete

TÁBOROK

Városi napközis Izbégi tábor
tábor
2014. július 14.

A Szentendre város által szervezett nyári
szünidei táboroztatásban első alkalommal
vettünk részt. A táborunk június 23-tól 27-ig
az Izbégi Általános Iskola szervezésében zajlott le. érkeztek gyerekek a Templomdombi,
rákóczi, Barcsay és tőlünk az Izbégi iskolából is.

Szentendre Város Önkormányzata költségvetéséből több mint 1 millió Ft-ot különített
el „napközis nyári tábor” bonyolítására az
idei évben. Az elkülönített összeg elsősorban a táboroztató pedagógusok javadalmazását, valamint a gyerekek programját
fedezi. A programra a szülőknek mindössze
heti 2000 Ft-ot kellett befizetnie, valamint
az ebéd költségét, mely azokat a kedvezményeket tartalmazza, mellyel év közben is
élhetnek pl. nagycsaládos kedvezmény,
rendszeres kedvezményben részesülőknek
ingyenes ebéd. A tábor 4 hetes, ami azt jelenti, hogy 4 héten keresztül élhetnek ezzel
a lehetőséggel azok a szülők, akiknek nehézséget okoz gyermekük elhelyezése a
nyári szünetben, vagy programot szeretnének jutányos áron, megszokott környezetben gyermekeik számára.
Az első héten minden állami fenntartású
iskola biztosította a napközis tábor lehetőségét, vagyis a rákóczi, Barcsay, Templomdombi, Izbégi. Személy szerint pozitív
élmény volt a gyerekekkel a Ferenczy Múzeum meglátogatása, melyért köszönet a
múzeum vezetőinek, dolgozóinak! Június
23-tól az Izbégi Általános Iskola, a II. rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Barcsay
Jenő Általános Iskola pedagógusai vállalták
a nyári szünetben a plusz feladatot, tegyük
hozzá: plusz díjazásért.
Zakar Ágnes
önkormányzati képviselő, tanár

A vegyes és különböző szempontból is változó összetételű csoportnak négyen biztosítottuk a programokat. ez pozitív változás az
eddigi évek tapasztalataival szemben, mivel
most nem voltunk túlterhelve, lehetőségünk
volt az egyéni foglalkozásokra is, amelyek
egy-két gyermek esetében szükségesek is
voltak. Mindezekből adódóan sokrétű, változatos programot állíthattunk össze, melyben a mindennapi mozgás hangsúlyozása
mellett, lehetőség volt egyéb foglalkozások
megvalósítására is. Így az egy hetes tábor
során a következő programok valósultak
meg: sport (uszodai foglalkozások, foci, váltóversenyek, tollaslabda), számháború, kreatív foglalkozások, múzeumlátogatás
(Marcipán Múzeum), rajzverseny (aszfaltra,
papírra), filmvetítés, s némi angol társalgás.
A változatos versenyeztetés során, ha szerényen is, de lehetőségünk volt a jutalmazásra. A részvételi díjakból, az egy főre, egy
hétre befizetett 2000 forinttokból való gazdálkodás behatárolta a lehetőségeinket, de
kellemes meglepetésünkre több helyen is
segítő kezekre találtunk. A fenti programok
sikeres megvalósulásához segítséget nyújtott a V-8 Uszoda, a Surányi cukrászda, illetve a helyszínt biztosító Izbégi Általános
Iskola. Köszönet Balogh zoltánnak, a V8
igazgatójának, hogy ingyen biztosította a
napközis táborozóknak az uszodát!
A szülők visszajelzése szerint a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Többen meg is
köszönték a munkánkat. Mi, táboroztatók is
jól éreztük magunkat, igazi csapatszellem
alakult ki. Megnyugtatóan hatott ránk az a
tény is, hogy az eddigi tapasztalatainkkal
szemben végre nem csak a hivatástudatunkra építkezve (ingyen munkánkra) szervezték a tábort, hanem idén végre korrekt
módon javadalmazták is.
Természetesen – főleg az első napokban –,
szembe találtuk magunkat különböző hibákkal, hiányosságokkal, amelyeket az illetékeseknek jeleztünk, s remélhetőleg jövőre
már nem tapasztaljuk ezeket, de a végső
konklúzió a város 50-100 gyerekének nyári
szüneti hasznos időtöltés, mely reméljük, jövőre is folytatódhat!
Az Izbégi Általános Iskola
táboroztató tanárai:
Fődi Andrea, dr. Prónay Csaba
és a cikkírók:
Majnekné Horváth Katalin,
Nagy Dezső
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Barcsays tábor

Alig ért véget a tanév, újra gyerekzsivajtól
lettek hangosak az iskola folyosói. Izgalmas
programok várták vissza iskolánk és a város
tanulóit a napközis táborba. 4 héten át
közel 75 kis- és nagygyerek lovagolhatott
Víg zoli bácsival, úszott, bowlingozott a V8
uszodában, kirándulhatott az állatkertbe,
solymász-bemutatót és Királyné Szabó
Anikó védőnő egészséges táplálkozásról
szóló előadását tekinthették meg. A terrarisztikai kiállításon még a szökevény kígyót
is sikerült utolérni. Az udvaron focimeccsek
zajlottak, a kézműves foglalkozásokon
szebbnél szebb alkotások születtek. Legnagyobb sikert a körmönfonás és a zsugorkázás, sárkánykészítés, valamint a vízibombázás aratta. A közös játékok igazi csapattá kovácsolták össze a gyerekeket, akik
így tartalmasan tölthették el a szünidő
napjait.
Mindezt a II. rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium 4, valamint a Barcsay
Jenő Általános Iskola több pedagógusa
biztosította számukra. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a gyerekek
élvezetes időtöltéséhez.

Vár a góliát vízitábor!

Ha a nyári szünetedet szeretnéd vízparton, sportolással jó társaságban tölteni,
akkor szeretettel várunk víziés kalandsport táborainkba, ahol igazi
tábori hangulatban lehet részed!
naponta változó programok-úszás,
evezés, kerékpározás, méta, bobozás,
túrázás, foci, röpi, asztalitenisz
Heti turnusokban hétfőtől péntekig.
Időpont: július 21-25.
napközis jelleggel: 21 900 Ft,
bentlakós: 29 900 Ft

Jelentkezés: 06-30-353-3315,
06-30-448-9015,
goliatdse@freemail.hu
www.goliategyesulet.com
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20 egyesület, 300 gyermek, 1000 rajt, 3 kinizsis
versenyúszó!
Katula Panni, Dömötör emma és Domján Dávid
képviselték Szentendrét és a Kinizsi Honvéd Sportegyesületet az országos Béka-Delfin Seregszemlén,
és 6 éremmel és nagyon sok szép helyezéssel
tértek haza.
Az összesítésben a Szentendrei Kinizsi versenyúszó
elevenjei 4 arany, 1 ezüst és 1 bronz érmet hoztak
haza, legeredményesebb versenyzőnk Katula Panni
volt!
Gratulálunk minden SzKHSe versenyúszónak!

úSZÁS

22. Bühler internationales Schwimm –
Meeting – Július 6., Bühl, Schwarzwaldbad, Németország

A szentendrei Kossuth Se úszóversenyzői
német meghívásos nemzetközi versenyen
vettek részt a hétvégén a Fekete-erdei Bühlben. A versenyen 24 csapat 410 sportolója
állt rajthoz; a német úszócsapatokon kívül
svájci, francia, orosz, angol, belga, magyar
nemzetiségűek. A kossuthos versenyzők
igen szépen szerepeltek: 6 arany-, 4 ezüst-,
6 bronzéremmel a csapatverseny 7. helyezését érték el 156 ponttal. Legeredményesebb úszónk: Pintér Áron, aki 5 aranyérmet
és az évjárata összetett versenyét is meg-
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Szentendrei magyar
bajnokok!

nyerte, teljesítményéért egy díszes serleggel
jutalmazták a szervezők!

Dobogós helyezéseink
50 m mell: 3. Beregszászi enikő (2003), Bálint Gergő (2002)
100 m gyors: 1. Pintér Áron (2002), 2. Bálint Gergő (2002), 2. Tuscher Attila (1997),
3. Scheffler Luca (2003)
50 m hát: 1. Pintér Áron (2002)
100 m pillangó: 1. Pintér Áron (2002), 2.
Tuscher Attila (1997)
50 m gyors: 1. Áron Pintér (2002), 1. Attila
Tuscher (1997)
100 m mell: 1. Beregszászi enikő (2003)
50 m pillangó: 1. Pintér Áron (2002)
100 m hát: 3. Scheffler Luca (2003), 3.
Szabó Beatrix (2002), 3. Bálint Gergő
(2002)

A gödi Balázsovits Sportcsarnokban május
31-én játszotta a Magyar Korfball döntőt a
Szentendrei Korfball Klub csapata sikeresen. Idén a 9. bajnoki címüket szerezték
meg Dzsida Tamás és Horváth Viktor (2014
gólkirálya) szakmai vezetésével. Folytatásként a Belgiumban rendezésre kerülő Bajnokok Ligájában vesznek részt 2015
januárjában, ahol városunkat és az egész
országot fogják képviselni.
A nyertes csapat tagjai: Dzsida Tamás, Borz
Péter, Horváth Viktor, Dzsida Balázs, Laczkó
Bálint, Jakab Gergely, Opánszky Péter, Kőrösi Soma, Szalai Viktória, Bácskai Barbara,
Horváth regina, Molnár nóra, Dzsida Krisztina, Horváth rozália, Szuromi Márta és Tegzes Dániel klubelnök.

A klub 15 éve nyújt sportolási lehetőséget a
szentendrei fiataloknak, nemzetközi szinten
is képviseli közösségünket, ez idáig önkormányzati támogatás nélkül. Jelenleg szponzori támogatókat keresnek, hogy a heti
edzések és a rendszeres bajnoki mérkőzések helyszíne ismét Szentendre lehessen,
ahol az elmúlt években az elért sikereik ellenére keveset játszhattak.
Az utánpótlás biztosításához várják a sportszerető fiatalok és a támogatók jelentkezését Horváth Viktornál (tel: 06-70-421-2090)
és Tegzes Dánielnél (tel: 06-20-265-7630).

GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ

Gratulálunk és szurkolunk tovább ennek
siker-csapatnak, amely ízig-vérig szentendrei, és a helyi civil kezdeményezés egyik
remek példája!
Hajrá Szentendre!

HOTEL WATERFRONT
Szentendre, Dunakorzó 5.

Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644

2014. július 14.

Napozóterasz a V8-ban

SPORT
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Egy év szünet után – tavaly a kútfúrás miatt munkaterületté
vált – napozóterasz ismét működik a V-8 Uszodában. Sőt,
nemcsak működik, hanem megszépült, és új szolgáltatással
is bővült. Megkérdeztük néhány vendég véleményét a Vizesnyolcas régi-új szolgáltatásáról.

30 év körüli hölgy
Tavalyelőtt egész nyáron a V-8ba jártunk strand helyett, mert
nagyon jó volt, hogy a szép
úszómedence mellett olyan lehetőség is volt, hogy a kertben
ki tudtunk feküdni a napágyakra, nyugodt környezetben. Tavaly nagyon hiányzott ez
a lehetőség. Májusban már alig
vártuk, hogy elkészüljenek, de
megérte a várakozást.

40 év körüli férfi
Sokan a nyári szezonban csak
azért választjuk a V-8-at valamelyik strand helyett, mert kulturált körülmények között lehet
úszás után napozni és pihenni egy kicsit, a zsúfoltabb és zajosabb
strandok helyett. A wellnessbe nyáron kevésbé kívánkozik az
ember. nagyon kellemesek az új függőágyak.
Huszonéves kismama
Babaúszásra járunk az uszodába. Örömmel fedeztük fel a
tanmedence melletti napozóteraszt. Sokkal kellemesebb a
foglalkozás itt felöltöztetni a
gyereket. Ha készek vagyunk,
sem sietünk haza. A pici elbóklászik a fűben, én pedig
nyugodtan heverhetek a függőágyban. Ha elfárad, magam
mellé veszem, és együtt ringatjuk álomba magunkat. nagyon
jó program.

Nyugdíjas férfi
Sokszor láttam már régebben francia filmeken, hogy nyugdíjasok
golyókkal játszanak parkokban. Megtudtam, hogy ezt játékot hívják petanque-nak. nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy
az uszodában van ilyen. rábeszéltem két barátomat, hogy próbáljuk ki. Annyira megszerettük a kellemes környezetet és a játékot,
hogy hetente legalább kétszer
eljövünk játszani, majd úszni.
Így, hogy 650 Ft-ért tudunk bejönni, anyagi terhet sem jelent.
Táborozó diákok
nagyon király a kert. Sokkal
jobb itt, mint ha valami teremben lennénk. ezelőtt még nem
is láttunk lengőtekét. Igazából
mikor meghallottuk a nevet, azt
hittük valami vicc. Már rendeztünk versenyt is belőle. A hintaágyakban jól el lehet dumálni,
meg lengeni.

Szentendrei kamionos vezet
az Európa-bajnokságon!

Szentendrének is dicsőséget hoz a városunkban élő kiss
Norbert, aki egyre magabiztosabban vezet a kamionos
kontinens viadalsorozaton.

Az első júliusi versenyhétvégén minden
futamon dobogóra
állt Kiss norbert. Az
OXXO energy Truck
race Team pilótája a
kamion európa-bajnokság ausztriai versenyhétvégéje után
kilencpontosra növelte előnyét az összetett pontversenyben.
A magyar csapat tájékoztatása szerint Kiss
a délelőtti időmérő
edzésen a második
rajtkockát szerezte
meg, majd az első futamon harmadikként
ért célba, így a szabályok – fordított rajtsorrend - értelmében a
második versenyen a
hatodik pozícióból startolt, s nagy csatában a második helyen
végzett.
Kiss szombaton rajt-cél győzelmet aratott az első futamon, majd
a másodikon harmadik volt.
A kamion eb következő versenyhétvégéjére július 19-20-án kerül
sor a németországi nürburgringen.

APRóK
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AdÁSVéTEl

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

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

ÁllÁST KÍNÁl

Visegrádon, a Gulyás Csárdába gyakorlott felszolgálót keresünk. Tel.
06-20-960-7833.

Kőművest, segédmunkást, hidegburkolót keresek, SOS. Tel. 06-20595-5571.

Frekventált belvárosi éttermünkbe
keresünk azonnali kezdéssel konyhai kisegítőt és kézilányt. Önéletrajzokat e-mailben vagy személyes
megbeszélés
során
várjuk.
Tel. 06-70-529-2242, dunapartiterasz@gmail.com.

Szentendre vonzáskörzetében, minőségi munka végzéséhez megbízható, ambiciózus, munkájára és
magára igényes asztalost keresünk
hosszú távú együttműködéshez. A
jelentkezéseket az info@partnermester.hu címre várjuk.

ÁllAT

Figyelem! Dr. Schumiczky Gábor állatorvos rendelője június 15-től a
Szentlászlói út 77. szám alá költözik. Tel. 06-30-415-9060.

ÁllÁST KERES

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

EZOTéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-

elemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-6057199.
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Szentendrén, a Bükkös-patak partján romantikus, erdei levegőjű (autóforgalom-mentes) „kis birtok”
eladó. nyugalmas „sziget” a zajos

EgéSZSég

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

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

érszűkület kezelése széndioxod-fürdővel. nehézjárás, görcs, hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-3401392.

KIAdó lAKÁS

Szentendre belvárosában 90 nmes, galériás, igényes társasházi
lakás kerthasználattal kiadó. Ár:
140 000 Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20665-3685.

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.

Szoba, konyha, fürdőszoba kiadó.
Tel. 06-30-662-1266.

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

Szentendrén kertes házban külön
bejáratú szoba kiadó. Mindenhez
közel. Tel. 06-20-242-0927.

lAKÁS, INgATlAN

Kertes házi lakások (40-180 nmesek, igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-949-6456.

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.

OKTATÁS

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.

26 nm-es üzlethelyiség irodának,
garázsnak alkalmas, eladó a Füzesparkban. Tel. 06-20-918-9165.

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.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Manikűr, thai talp- és
lábmasszázs referenciával. Tel.
06-20-514-3323.

Viacolor és kültéri burkolatok
Kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák
referenciával
Kerítések, rönktámfalak építése.

Nova Park Bt.
nova-park@freemail.hu
06-20-341-4586

Asztalos munkát vállal – fából mindent. Tel. (26)318-219, 06-30-3197278.
Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Tel. 06-70-578-1468.

építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és teljes körű kivitelezést referenciával
és garanciával. nova-Park Bt., 0620-341-4585.
• fotoxlstúdió •
• 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •
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Próbáljuk meg rendbe tenni a várost!
Megszépült a Városház tér

előző számunkban kezdtük sorozatunkat a Művészeti Tanács
új kezdeményezéséről, melynek során olyan városképet
csúfító problémákra keresnek megoldást, amelyek kevés
pénzből is megvalósíthatók, mégis sokat javítanak a városképen.
A Városháza előtti téren a kovácsoltvas szemétkosár ferdén
állt, a virágtartó ládák gondozatlan benyomást keltettek, az
okmányiroda melletti épület vakolata nagy felületen lepotyogott.
A VSzn zrt. munkatársainak köszönhetően a problémák nagy
része megoldódott: a csikktartó leszerelésének köszönhetően
sikerült egyenesbe állítani a szemétkosarat, a virágtartó ládát
szintbe állították, lefestették, leszakadt részeit kijavították, és
virágokat ültettek bele. Az okmányiroda melletti épület homlokzatát kijavították, lefestették. Ami még hátra van: az okmányiroda előtti kőbábuk eltávolítása, amelyek már
funkciójukat vesztették, de már erre ígéretet is kaptak a VSzn
zrt.-től.

Burkolatcsere a héV-állomáson

Lapunkban is írtunk a szentendrei diákok kezdeményezéséről, akik a HéV-állomás peronoszlopait festették át modern,
fiatalos stílusban. ezzel majdnem egyidőben a BKV felújította
az információs táblát, lebontottak az épület háta mögött pavilont, a váróterem falait és ajtaját lefestették.
Most az önkormányzat kérésére, a BKK és a BKV közreműködésével tovább szépült a HéV-állomás: ezúttal az állomásépület előtti fedett részen cserélték ki a burkolatot. Úgy tűnik,
kis lépésekben ugyan, de egyre kulturáltabb körülményekkel
találkoznak a HéV-vel utazók.

A megújult burkolat

FOTóK: SzéLeS nórA

Ilyen volt korábban…

…és ilyen lett
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A munkálatok idején

