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Uniós projekt keretében zajlott egy reprezentatív telefonos kutatás idén janu-
árban 1517 szentendrei lakos megkérdezésével. Összességében a megkérde-
zettek 83%-a szerint fejlődött Szentendre az elmúlt négy évben. A leginkább
sikeres fejlesztés a belvárosi gátépítés és mobilgát volt, a lakosság 87%-a fon-
tosnak tartotta a beruházást. De hasonlóan pozitív kép alakult ki a középületek
energiahatékonyságának javítása kapcsán is (75%). A városi közszolgáltatá-
sok közül az egészségügy a legjobban teljesítő terület (71% elégedett a szol-
gáltatással), de közkedvelt a V8 uszoda is (65%).

Július 12-én, a Sörfesztivál keretében adták át a Keresd az arany fakanalat el-
nevezésű gasztronómiai verseny díjait. A díjátadáson dr. Dietz Ferenc polgár-
mester, a verseny fővédnöke a helyi gasztronómiai kultúra fontosságáról beszélt,
Gyurasza János pedig a zsűri nevében értékelte az éttermeket. A verseny három
fordulóból állt, és hét étterem vett részt benne, a fődíjat – az arany fakanalat -
a MJAM Étterem nyerte el. A verseny tapasztalatairól, az értékelési szempon-
tokról beszélgettünk a zsűri elnökével.

Elégedettek Szentendrével az itt élők

A budapesti Vízilabda Európa-bajnokság idején a szentendrei V8 Uszoda és Sza-
badidőközpont volt az egyik legfontosabb bázisa a világhírű magyar vízilabda
válogatottnak. A csapat a kontinensbajnokság alatt többször választotta ed-
zéshelyszínnek városunk büszkeségét. Benedek Tibor szövetségi kapitány és a
játékosok egybehangzóan dicsérték a V8-at, így joggal mondhatjuk, hogy a csa-
pat sikerének, az ezüstéremnek, részese a V8 Uszoda is.

A V8 is részese a vízipólósok sikerének

info@keeway.hu, tel: 06 26 500 005 
szentendre, kőzúzó u. 8.

Nyári akció! akár 40%-os kedvezmény! 
50cc-350cc motorkerékpárok, robogók,
illetve alkatrészek közvetlenül a gyártótól

A MJAM Étterem nyerte meg a fődíjat
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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. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden  hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a Barcsay Jenő Általános Iskolában.

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TiGáZ (26) 310 032  
T-HOME hibabejelentés 1412  

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

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

közterület felügyelet  
munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

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

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

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft 
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág Csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
augusztus 10. Vasvári Patika, Sas u. 10. Tel: 312-825
augusztus 17. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél), Dózsa
Gy. u. 1. Tel: 500-248
augusztus 24. Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33.
Tel: 787-796
augusztus 31. Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
Tel: 505-779

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

SOS Város a falon

100 éves épület

A Szentendre 1000év+ városfejlesztési honlapon hirdettek pályázatot az Apor híd betonfelületének ki-
festésére tavaly augusztusban. A győztes képet a 12 éves Rozgonyi Abigél küldte be, akinek műve nem-
régiben elkészült, és megtekinthető a Kossuth utcai híd zsilipfalára.

HÉV-állomás 
Tovább szépült a Hév-végállo-
más: a burkolatcsere után 
a peronok felé eső homlokzat
újrafestésére is sor került. 

Nyílt napon rendeztek július 12-én a szentendrei HÉV-kocsiszín építésének 100. évfordulója alkalmából
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augusztus 5. kedd
15.00 TDM taggyűlés
17.30 Pirk László kiállításának 
megnyitója a Polgármesteri Galérián

augusztus 11. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

augusztus 12. kedd
Délelőtt vietnámi delegáció fogadása

augusztus 15. péntek
18.00 Ünnepség India függetlenségé-
nek 67. évfordulója alkalmából

augusztus 18. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

augusztus 20. szerda
Délelőtt testvérvárosi szerződés 
aláírása Hoi-An várossal
17.00 Augusztus 20-i városi ünnepség

Polgármester naplója

Ha okostelefonja kéznél van, 
próbálja ki a cikkeink melletti 
QR-kódokat! 
Szkennelje be a pontkódot, és a
megjelenő linkre kattintson rá!

Olvasson QR-kóddal! 

A szentendreiek elégedettek
JÁRÁSI PoLGÁRMESTERI TALÁLKoZÓ ÉS WoRKSHoP SZENTENDRÉN

Szentendre Önkormányzata 2014-ben 100%-os pályázati támogatással elindított
egy szervezetfejlesztési projektet, amelynek a célja a városi közszolgáltatások mi-
nőségének javítása, hatékonyságuk növelése. az árOP-3.a.2-2013-2013-0012 azo-
nosítószámú pályázat keretében áttekintésre kerültek a városi intézmények és
gazdasági társaságok, a költségvetés tervezésének gyakorlata, valamint a járási
települések együttműködése is. 

Reprezentatív lakossági felmérés
A projekt egyik kiemelt célja volt, hogy feltérképezze a lakosság véleményét Szentendre
közszolgáltatásairól, a zajló és a tervezett fejlesztésekről. A reprezentatív telefonos kutatás
idén januárban 1517 szentendrei lakos megkérdezésével zajlott. Összességében a meg-
kérdezettek 83%-a szerint fejlődött Szentendre az elmúlt négy évben. A leginkább sikeres
fejlesztés a belvárosi gátépítés és mobilgát volt, a lakosság 87%-a fontosnak tartotta a be-
ruházást. De hasonlóan pozitív kép alakult ki a középületek energiahatékonyságának ja-
vítása kapcsán is (75%). 
A városi közszolgáltatások közül az egészségügy a legjobban teljesítő terület (71% elége-
dett a szolgáltatással), de közkedvelt a V8 uszoda (65%), és kielégítő az óvodai ellátás 
színvonala is (68%). Természetesen vannak javítandó területek, amelyekre az önkormány-
zatnak a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyeznie. Látható az is, hogy a polgármesteri hi-
vatal munkájának döntően pozitív megítélése mellett tovább kell javítani a hivatali
ügyintézés sebességét, illetve a megkérdezettek közül többen úgy érzik, hogy Szentendre
nem használja ki eléggé a turizmus adta lehetőségeket. A város polgármesterének mun-
kájával a megkérdezettek 54%-a volt elégedett, és a képviselő-testület munkájának meg-
ítélése is hasonló volt.                                                                                Folytatás a 4. oldalon

Mobilgát: 87%

Fogadóóra
Augusztus 5-én, kedden délután dr. Páz-
mány Annamária fogadóórája külföldi uta-
zás miatt elmarad! A képviselő asszony
telefonon bármikor elérhető: 06-20-967-
6870.

WIFI a SZEI-ben
Kedves Betegeink!
Sajnos tudjuk, hogy annak ellenére, hogy
mindent megteszünk a várakozási idő csök-
kentésére, gyakran mégis sokat kell várni a
SZEI-ben. Szeretnénk csökkenteni az ezzel
járó időveszteséget, ezért intézményünkben
ingyenes WIFI-szolgáltatást tettünk elérhe-
tővé betegeink részére. Reméljük, ezzel a
várakozási időt megkönnyítjük, tartalma-
sabbá tesszük.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető
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Polgármesteri találkozó és workshop
Július 25-én fontos mérföldkőhöz érkezett a hónapok óta zajló
munka: Szentendre tudásmegosztó fórumot szervezett a járás 13
települése számára. A rendezvény célja az volt, hogy az elkészült
tanulmányok eredményeit, a tapasztalatokat a térség más telepü-
lései is megismerhessék. A térségi polgármesterek részvételével
tartott esemény intenzív szakmai munkával és eszmecserével zaj-
lott. A résztvevőket dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Varga
László, a Szentendrei Járási Kormányhivatal vezetője köszöntötte. A
projekt megvalósulásáért felelős Responsum Kft. szakértői ismer-
tették a projekt eddig elért eredményeit, majd egy közel háromórás
szakmai műhelymunka következett.
A megbeszélés aktualitását adta a 2014-2020-as európai költség-
vetési időszak kezdete, és egyben a 2010-2014-es önkormányzati
ciklus lezárulása. Alkalom nyílt áttekinteni a települések közös
munkáját, az elért eredményeket, és egyben felkészülni a jövő ki-
hívásaira is. A következő időszakban az önkormányzatok számára
mindinkább fontossá válik a fejlesztési célú együttműködés, a
közös projektek indítása. A gazdaságfejlesztés, befektetők vonzása,

a települési infrastruktúra fejlesztése úgy tud igazán eredménye-
sen megvalósulni, ha a Szentendrei Járás települései egymást tá-
mogatva, esetenként közösen pályázva valósítják meg jövőképüket.
A megbeszélésen minden polgármester ismertette települése főbb
céljait, egyeztetés indult az együttműködés új útjairól.

Újabb felmérés szeptemberben
A projekt keretében a következő hónapok során folytatódik a meg-
kezdett munka, elkezdődik az intézkedési tervek megvalósítása. A
gyakorlati megvalósítás sikerét 2014 szeptemberében a város la-
kosai dönthetik el, amikor a projekt zárásaként egy újabb lakossági
kutatás során ismételten elmondhatják véleményüket a közszol-
gáltatásokról, azok változásáról.
A rendezvény zárásaként Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere
megköszönte dr. Dietz Ferenc polgármesternek a települések ér-
dekében végzett áldozatos munkáját, melyhez a jelenlévő polgár-
mesterek is csatlakoztak.

Responsum Kft.

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS NYOMTATVÁNYBOLT
a Ferences gimi mellett • Fulco deák u. 16. • tel.: 26/303 840 • tanszercsomagok összeállítása • papír alapú beiskolázási utalvány elfogadóhely

Egészségügy: 71%

Polgármester, képviselő-testület: 54% óvodai ellátás színvonala: 68%

V-8 uszoda: 65%
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Közlemény
A NEMZETISÉGI ÖNKoRMÁNYZATI 
KÉPVISELőK VÁLASZTÁSÁNAK NAPJÁRÓL

Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
időpontját 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki. 

Szentendre város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu in-
ternetes felületen a főoldalon a „Városháza” címszó alatt meg-
nyitottuk a „Választás 2014 – Nemzetiségi önkormányzati
képviselő választás” menüpontot, ahol fontos tudnivalókat, hasz-
nos információkat találhatnak a választással kapcsolatban. 

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

HVI vezető

Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választására, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választására októ-
ber 12-én kerül sor. A választás kapcsán sze-
retném a figyelmüket felhívni néhány fontos
tudnivalóra.
A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgároknak továbbra is lehetőségük
van a központi névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) Nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgár 2014. január 1-től kérheti nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba 
vételét. A választópolgár azon a településen
szerepelhet a nemzetiségi szavazóköri névjegy-
zékben, ahol a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának szavazóköri
névjegyzékében szerepel.
A nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartásba vételt szeptember 26. (pén-
tek) 16 óráig kérhetik a választópolgárok.

b) Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékkal élő választópolgár 2014. ja-
nuár 1-től kérheti, hogy választójoga gyakor-
lásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-
írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.

A Braille írással ellátott szavazósablon igény-
lésének határideje október 3. (péntek) 16
óra, míg egyéb szavazási segítség iránti ké-
relem október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható
be. Az ezt követően beérkező kérelem hatá-
lya már csak a következő általános vagy idő-
közi választásra terjedhet ki.

c) Személyes adatok kiadásainak megtil-
tása
A jelölő szervezetek és a független jelöltek
kérhetik, hogy a választási kampány céljára a
választópolgárok nevét és lakcímét a válasz-
tási iroda adja át részükre. Ha Ön nem sze-
retné, hogy a személyes adatai választási
kampánycélokra átadásra kerüljenek, 2014.
január 1-től adatainak kiadását a kérelem ki-
töltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a sza-
vazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átje-
lentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti
kérelmet is benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelen-
tett tartózkodási helyen
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az
a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási helye ér-
vényessége legalább 2014. október 12-ig
tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb a ok-
tóber 10-én (péntek) 16.00 óráig kell
megérkeznie a lakcíme szerinti vagy bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását kö-
vetően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben szeretne szavazni, október 10-én (pén-
tek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés
szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az át-
jelentkezési kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a október 10-én (péntek) 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás
napján, október 12-én 15.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Moz-
góurna csak írásban kérhető adatai pontos
feltűntetésével (családi és utónév, születési
név, születési hely, anyja neve, személyi azo-
nosító, igénylés), az igénylés indokával és alá-
írásával ellátott bejelentésben.

a fenti kérelmek benyújthatók 
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye sze-
rinti helyi választási irodába. 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / Városháza / Választás
2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló ér-
tesítők választópolgárok részére történő pos-
tázásának határideje augusztus 25.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
választási irodája hétfőtől péntekig 8.00-
16.00 óra között fogadja a tisztelt választó-
polgárokat. A választással kapcsolatos
bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda
tagjai közül az alábbi személyekhez fordul-
hatnak: 
Dr. Molnár Ildikó, HVI vezető (26) 503-365
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes (26) 503-
324

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

HVI vezető

Közlemény
AZ ÖNKoRMÁNYZATI KÉPVISELőK ÉS PoLGÁRMESTEREK 
VÁLASZTÁSÁNAK NAPJÁRÓL

Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy köztársasági Elnök Úr az ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásának
időpontját október 12-re, vasárnapra tűzte ki. 

Szentendre város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu in-
ternetes felületen a főoldalon a „Városháza” címszó alatt meg-
nyitottuk a „Választás 2014 – Helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választás” menüpontot, ahol fontos tudnivalókat,
hasznos információkat találhatnak a választással kapcsolatban. 

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

HVI vezető

Önkormányzati választások 2014
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Két hónapja, május végén népes szentendrei küldöttség uta-
zott Wertheimbe, a magyar-német testvérvárosi szerződés
aláírásának 25. évfordulójára. Az eseményről a SzeVi részle-

tesen beszámolt. 
Július 18-20-ig újabb – az előzőnél még patinásabb – testvérvárosi
esemény megünneplésére kaptunk meghívást: a Wertheim és
Salon-de-Provence között született szerződés aláírására – szinte hi-
hetetlen – fél évszázada, 1964-ben került sor!
A dokumentum 50 éve történt aláírása – bátran mondhatjuk – a
korabeli Európa egyik történelmi pillanata volt, hiszen 19 évvel a II.
világháború után még mindkét nemzetben igen élénken éltek a vi-
lágégés okozta fájdalmak, s a túlélők bizony nehezen felejtenek! 
Az európai gondolat atyja, Robert Schumann – német származású
luxemburgi, ebben az időben francia külügyminiszter – erőfeszíté-
sei eredményeként 1963-ban Charles de Gaulle francia köztársa-
sági elnök és Konrad Adenauer német kancellár aláírták a
francia-német megbékélést megalapozó Elysée-szerződést. Egy
évvel később Wertheim és Salon-de-Provence már csatlakoztak is
az ugyanezt a célt, s általában az európai nemzetek közti békét szol-
gáló testvérvárosi mozgalomhoz. 
Az önkormányzati és civil kapcsolatok kialakítását és bővítését
egyaránt célul tűző szerződés tető alá hozásában elévülhetetlen sze-
repe volt a Csobánkáról kitelepített, Wertheimben új otthont találó
Hermann Jánosnak, akivel – saját elmondása szerint – a franciák
szívesebben tárgyaltak, mert tudták róla, hogy nem Németország-
ban, hanem Magyarországon született. Meg kell, hogy jegyezzük:

Hermann Jánosnak – János bácsinak – köszönhetjük mi, szent-
endreiek, hogy beléphettünk abba a szoros testvérvárosi körbe,
melynek tagja Salon-de-Provence mellett Huntigdon-Godmanches-
ter és Gubbio is, s bár utóbbi olasz várossal még nincs szerződé-
sünk, az együttműködés sok éve folyamatos. 
A háromnapos rendezvénysorozatra Salon-de-Provence-ból népes
delegáció, összesen 45 fő érkezett, köztük – és persze német rész-
ről is – olyan idős emberek, akik már az első időktől bekapcsolód-
tak a testvérvárosi tevékenységbe. A franciák külön hangsúlyt
helyeztek arra, hogy a staféta reménybeli átvevői is jelen legyenek,
ezért 14-16 éves fiatalokat is magukkal hoztak. A francia delegáció
legszínesebb tagjai a saloni és környékbeli Arlesiennes – Arles-i nők
– hagyományőrző csoport képviselői voltak, akik többször is pro-
vanszál zenei- és táncműsorral kedveskedtek az ünneplőknek. 
Csobánkát Winkler Anikó polgármester asszony és férje, Winkler
Sándor, Huntingdon-Godmanchestert Malcolm Lyons, az angol test-
vérvárosi egyesület elnöke és felesége, Trish, Szentendre Nemzet-
közi Kapcsolatainak Egyesületét a „francia ügyek” felelősei, Nyitrai
Zsuzsa tiszteletbeli elnök és Krizbainé Szabó Éva képviselték az ün-
nepségeken. 
A wertheimi szervezők gazdag programot állítottak össze: az első
nap délelőttjén a Városházán az elmúlt 50 év testvérvárosi esemé-
nyeit felelevenítő fotó- és dokumentumkiállítás nyílt, a tablók se-
gítségével a francia-német rendezvények mellett olyan
eseményekre is emlékezhettünk, amelyekben már Szentendre is
részt vett. Este került sor a hivatalos ünnepségre, melyen Stefan Mi-

Ismét Wertheimben jártunk!
50 ÉVE íRTÁK ALÁ WERTHEIM ÉS SALoN-DE-PRoVENCE TESTVÉRVÁRoSI SZERZőDÉSÉT

Az ünnepély előtt a Városházán a provanszál hagyományőrzők 
virágkapuja fogadott bennünket

Az emléktáblát a polgármester az új generációval együtt 
leplezte le, mögöttük a Salonból érkezett fa, hátrébb 
a wertheimi gospel kórus

Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke, mögötte (balról
jobbra) Winkler Anikó, Lucy Weber, Stefan Mikulicz, Michel Roux, 
Mauricette Roussel, Malcolm Lyons

Provanszál táncosok Wertheim Fő terén, a szombati piacnapon
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kulicz wertheimi polgármester és Michel
Roux, Salon-de-Provence alpolgármestere
tartottak beszédet, majd mindketten kitün-
tetéseket és díjakat adtak át, megköszönve
a hivatal alkalmazottainak és a civileknek
nem egyszer több évtizedes munkájukat. Az
ünnepségen jelen volt Rainer Wieland úr, az
Európai Parlament alelnöke, aki hangsú-
lyozta: igen fontos, hogy a testvérvárosi
mozgalomba minél több fiatal kapcsolódjon
be. Természetesen szót kaptak a két ün-
neplő testvérvárosi egyesületnek az ebből
az alkalomból Werheim és Salon-de-Pro-
vence arany- és ezüstérmeivel kitüntetett ve-
zetői is: Frau Lucie Weber és Madame
Mauricette Roussel is. 
Másnap délelőtt egy, a hagyományos wert-
heimi viseletbe öltözött egyesületi tag ve-
zette városnézésen és múzeumlátogatáson
vettünk részt, délután pedig a wertheimi –
már 1965-ben így elnevezett – Salon-de-

Provence körúton emléktáblát avattak,
mely mellé egy Salonból érkezett fát is elül-
tettek a hivatal képviselői és az egyesületek
tagjai. 
Vasárnap délelőtt a Hofgarten Kastélymúze-
umban a képtár és August Gaul (1869–
1921), a berlini szecesszió mestere
kiállítását tekintettük meg, melyet kerti pik-
nik előzött meg, s bár ennek a végét elmosta
egy hirtelen jött zivatar, azért volt elég idő el-
fogyasztani az asztal méretű fonott kalács és
a fantasztikus francia sajtok mellett a ma-
gyar finomságokat is: a paprikás szalámit,
egy óriási görögdinnyét és a szentendrei
helyi termék kolbászt és kecskesajtot. 
Aznap este a háromnapos program leg-
felemelőbb programján vehettünk részt: 
németországi koncertkörútján éppen Wert-
heimben, a csodaszép gótikus evan-
gélikus templomban lépett fel a Grundton
D, a 800 éve alapított drezdai fiúkórus,

klasszikus és modern egyházi művekkel. A
búcsúvacsorát a spessarti erdőben meg-
búvó Kartause Grünau-ban, egy középkori
karthauzi kolostor romjai között kialakított,
pisztrángjáról híres, hangulatos étteremben
költöttük el, provanszál, wertheimi és per-
sze magyar dalok mellett. 
Ez alkalommal is jó volt látni és megélni a
nemzetek közti szeretetet és megbecsülést,
a hivatalok vezetőinek és alkalmazottjai-
nak, valamint az egyesületek minden tagjá-
nak spontán közvetlenségét, a kiváló
szervezést, a gazdag és változatos progra-
mot, az esetenként 80-100 főre – igen raci-
onálisan, mégis kiválóan – megoldott közös
étkezéseket! 
Bízunk benne, hogy élményeink egy részét
sikerül megosztani az olvasókkal mellékelt
fotók segítségével

Krizbainé Szabó Éva

A városnézés után ez a wertheimi
hölgy várt bennünket a múzeum
előtt

Lucy és Mauricette vágta fel az óriáskalácsot, 
mögöttük Gisela Fenyvesi, a wertheimi egyesület 
alelnöke magyar paprikát szeletel

A wertheimi polgárok hagyományos 
viseletében megtartott városvezetés

A wertheimi vár
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• Hogyan került az érdekes projektbe?
2014-ben Szentendre Város Önkormány-
zata is részese lehet a Norvég Civil Alap és
a TÖoSZ által támogatott projektnek, mely-
nek címe: „Önkormányzati kapacitásépítés
norvég-magyar együttműködéssel”. Azt a
megtisztelő feladatot kaptam Szentendre
önkormányzati képviselőjeként, hogy a női
esélyegyenlőség megvalósulását, a munka-
élet egyensúlyát tanulmányozzam először
egy budapesti 3 napos megbeszélésen,
majd júniusban Norvégiában. A következő
feladatom, hogy a konferencián és a Norvé-
giában szerzett tapasztalataimat megosz-
szam szentendrei hölgyekkel. Ebből a célból
a város vezetői és a polgármesteri hivatal
segítségével munkaüléseket (workshopok)
szervezünk szentendrei nőknek, ahol fiatal
anyákkal, nyugdíjas hölgyekkel, közalkal-
mazottakkal, vállalkozókkal, művésznőkkel,
városi köztisztviselőkkel, képviselőkkel 
vitatjuk meg a kérdést, és próbálunk meg-
oldásokat találni a nők könnyebb boldogu-
lására itt, Szentendrén is. Az eszmecserék,
ülések eredményeként azt várom, hogy mi
nők az otthoni, munkahelyi és városért vég-
zett munkánk könnyebb összeegyezteté-
sére kapunk majd ötleteket, segítséget az
előadásokból és egymástól. Ez alkalomból
egy esélyegyenlőségi füzetet is készítünk az
eddigi eredményekről, és a nők helyzetét se-
gítő terveinkről. Augusztus végén, amikor
ezek a munkaülések zajlanak majd, váro-
sunk vendége lesz 5 napig Eva Sognebotten,

Stange alpolgármestere Norvégiából, aki
előadásokat is fog tartani, és meglátogatja
a Városházát, egy óvodánkat, a Művészet-
Malmot, a Skanzent, a Karitaszt, a Szent-
endre éjjel-nappal rendezvényt, találkozik
helyi képviselőkkel, művésznőkkel, önkén-
tesekkel.  

• Milyen az élet Norvégiában, azon
belül Stange városában? 
Norvégia gazdag ország, erre büszkék a nor-
végok. Általában magabiztos, nagyon önálló
életvitelt folytatnak, és ez a fajta biztonság
nem csak a magas életszínvonalnak kö-
szönhető, hanem egyfajta Skandináviára
jellemző életmód. Mindenkinek azonos
jogai vannak, nagy energiát fordítanak a
szegények, menekültek, betegek gondozá-
sára,
Kevés autót láttam az utcán, pl. oslóban.
Mindenki tömegközlekedést használ: villa-
mos, metró, vonat, ha csak lehetséges, ter-
mészetesen környezettudatosak.
A saját „norvég útjukat” járják, nem várnak
kívülről segítséget. Norvégia kétszer mon-
dott nemet az EU-csatlakozásra, ez mai
napig akár vitatéma is lehet családokon
belül. Ennek ellenére ott vannak Brüsszel-
ben, és beleszólnak az EU politikájába.
Stange 20 ezres város nagy része jól mű-
ködő, évszázados hagyományokra visszate-
kintő farmergazdaságból áll, engem is egy
ilyen szálláson látott vendégül az ottani 
alpolgármester asszony, Eva Sognebotten.
A norvégok ámulattal nézték a szentendrei
városi, művészeti kiadványainkat, amiket
ajándékként vittem el nekik. Az elbeszélé-
seim hatására 4 nap helyett 5 napig sze-
retne nálunk maradni a norvég partner,
remélem, neki is olyan tartalmasan fog telni

Nők helyzete Norvégiában és Magyarországon
SZENTENDREI KÉPVISELőNő AZ ESÉLYEGYENLőSÉGI MINTAPRoJEKT DELEGÁLTJAKÉNT

Zakar ágnes, az Oktatási és kulturális Bizottságot vezetője a Manorka (Magyar NOrvég kapcsolatok) program keretében 
júniusban négynapos tanulmányúton járt Norvégiában a TÖOSZ és a Norvég civil alap támogatásával.  az esélyegyenlőséget
és a munka-élet egyensúlyának jó példáit Stange városában tanulmányozta a képviselő asszony, akit a helyszíni tapaszta-
latokról kérdeztük. 

oslo autómentes utcái

Az Önkéntes-központban
Eva Sognebotten norvég 
alpolgármesterrel és a
Stange-i önkéntes
központ vezetőjével



az ittléte, mint nekem Norvégiában!
• Milyen a helyi önkormányzati rend-
szer, hogyan működik az oktatási, szo-
ciális rendszerük? 
Utunk során meglátogattuk Stangéban a Vá-
rosházát, ahol az ügyfélszolgálat a felméré-
sek szerint Norvégiában a második legjobb
szolgáltatást nyújtja. Nem panaszirodaként
működik, mint nálunk. 
A Városházán a helyi oktatási tanácsadóval
az oktatási rendszerről beszélgettem. Kris-
tin Scietne elmondta, hogy a tankötelezett-
ség Magyarországhoz hasonlóan 6-16 éves
korig tart Norvégiában is. A problémás,
mentálisan sérült gyerekeket külön iskolá-
ban nevelik. Az általános iskola után követ-
kező középiskolai rendszer már más, mint
nálunk, mivel van alsó- és felsőfokú közép-
iskola. A gyerekeket arra biztatják, hogy ta-
nuljanak tovább. Az élethosszig tartó
tanulás fontos része a norvég oktatási rend-
szernek. A 2003-ban az oktatás eredmé-
nyességéről készült első PISA jelentés nem
túl jó norvég eredménye óta nagy hangsúlyt
fektetnek az oktatás fejlesztésére a norvé-
gok. Külön tanulmányútra mentek el norvég
oktatáspolitikusok és tanárok Finnországba,
hogy rájöjjenek a finn oktatási siker nyitjára.
Rosszabb technikai felszerelést, hasonló fi-
zetéseket tapasztaltak. Kristin véleménye
az volt, hogy a dolog nyitja a finnek szorgal-
mában rejlik. Persze tudjuk, hogy e mögött
több is van: magas olvasási kultúra és ún.
komprehenzív, mindenki számára elérhető,
ugyanolyan oktatás. Az elit iskolákat a fin-
nek már rég száműzték. A mindennapi ok-
tatás problémái állandó fókuszban vannak
a norvég sajtóban is. Az egyik ilyen prob-
léma a fiúk és lányok oktatási eredményei
közötti jelentős különbség, valamint a fiúk
rossz órai magaviselete, melynél megoldási
javaslatot jelentett az elkülönítés. Ez azt mu-
tatja, hogy az iskolai integráció nem olyan
mereven kezelt, mint nálunk. Az esély-
egyenlőség központi helyen áll a norvég ok-
tatás-politikában az 1970-es évek óta.
A szociális rendszer egész Skandináviában
nagyon fejlett, így Norvégiában is. Itt is díj-
mentesen jár a nyugdíjasoknak az otthon-
ápolás. Stange városa bevételeinek kb. felét
költi betegek, idősek, sérültek gondozására.
A 20 000 fős városnak 500 szociális bérla-
kása van, mely a rászorulók lakhatási gond-
jainak megoldásában segít, akiknek nagy
része menekült, emigráns, esetleg drog-
függő.

• Látogatása során megismerhetett egy
helyi óvodát is… 
Míg az időseknek az otthonápolás ingyen
jár, addig Norvégiában az óvodai ellátás
egyáltalán nem ingyenes, sőt 2400 norvég
koronát kell fizetniük a családoknak gyer-
mekenként havonta, forintba átszámolva ez
nagyjából 96 000 Ft. Az óvodai oktatás nem
is kötelező, csak az utolsó, iskola-előkészítő
év ajánlott. Merete Nilssen óvodavezető is-
mertette velem a norvégiai óvodák, bölcső-

dék helyzetét. Az Utsikten magánóvodában,
ahol én jártam, 80 gyerekre vigyáznak, a 23
pedagógus, gondozó közül négy férfi. Érde-
kesség, hogy Norvégiában a kisgyerekeknél
kevesebb gyerek jut egy pedagógusra, mint
Magyarországon: 7 gyerek egy csoport a böl-
csődében, 14-18 gyerek egy csoport az óvo-
dában, egy csoportra jut 4 pedagógus-dajka. 
Nagyon tetszettek az udvari fajátékok, és az,
hogy ételeiket közös főzéssel készítik óvó
nénik és gyerekek, valamint több férfi pe-
dagógus is foglalkozik a kicsikkel.

• Milyen program várta még a négyna-
pos látogatáson?
Az ottestad Frivillig Önkéntes Házat látogat-
tuk meg. Norvégiában minden önkormány-
zat működtet önkéntes központot abból a
célból, hogy összegyűjtsék mindazokat, akik
önkéntes munkát akarnak, tudnak végezni,

és egyúttal azokat is, akiknek segítségre
van szükségük: a háztartási munkában, ker-
tészeti munkában, jogi tanácsadásban,
templomba eljutásban, szállításban, baba-
vigyázásban. Ezen kívül működtetnek egy
használt ruha, árucikk boltot is az Önkéntes
házban, ami a Karitasz és más civil kezde-
ményezések börzéire emlékeztetett. 

• a tapasztalatok alapján milyen meg-
valósítandó tervei vannak?
Elsősorban fontos lenne egy önkéntes köz-
pont működtetése Szentendrén hasonló
rendszerben, mint Norvégiában.
A többi elképzelést, tervet az augusztus 30-
án rendezendő „Nők a nőkért”, „Nőiség nor-
vég szemmel” című munkaülésen fogom
megosztani a szentendrei, környékbeli ér-
deklődőkkel, mely rendezvényre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! 
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ÚJRA AUtÓMENtES NAP SZENtENDRÉN
„a mi utcánk, a mi jövőnk!”

Magyarország az Európai Mobilitási Hét
programsorozatban már több éve a leg-
jobbak között szerepel a nemzetközi
összehasonlítás tekintetében. 

Immár hagyományteremtő módon idén is lesz szeptember 22-én
hétfőn Autómentes nap városunkban. Az akció célja egyrészt, hogy
minden lakót megmozgasson az egészséges életmód jegyében,
másrészt pedig, hogy felhívja a figyelmünket az autók okozta kör-
nyezeti károkra.
Városunkban ezen a napon az autóforgalom elől elzárt Dunakorzón
sok érdekes program vár a résztvevőkre. Számtalan, a környezet
megóvását elősegítő ötletet, javaslatot, programot kínálunk kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. 

A programon való részvétel ingyenes!

Az iskolák csapatainak ügyességi kerékpár-vetélkedőjére a jelent-
kezési lapokat az iskolákban kérhetők.
Várjuk a jelentkezéseket az érdekes járművek bemutatására a nem
motorral hajtott közlekedési eszközök felvonulására. Mutasd be a
te általad készített vagy feltalált járgányt, vagy akár bicajodra, gör-
deszkádra festett különleges egyedi motívumodat! Jelentkezés a
helyszínen vagy előzetesen a szervezőknél.

A részletes program a www.szentendre.hu internetes oldalon érhető
el, valamint a plakátokon.

Új kilátó épül a Pilisben
a Pilisi Parkerdő Zrt. turisztikai fejlesztései sorában egy
hajdani geodéziai torony születik újjá kilátóként. a régóta
tervezett új kilátót várhatóan már az őszi kiránduló-
szezonban átadják a nagyközönségnek. Híreinkben be-
számolunk a Budakeszi Vadasparkban július 26-án meg-
rendezésre kerülő Erdei Termékek Utcájáról, valamint egy
új parkoló kialakításáról is.

Az alapozási mun-
kákkal a Pilisi Park-
erdő Zrt. megkezdte
az emblematikus
helyszínre, a Pilis-te-
tőre tervezett kilátó-
torony építési mun -
kálatait. A Parkerdő
turisztikai fejlesztési
programjának része-
ként megújul, és új

funkciót kap az egykori geodéziai torony: a henger alakú vasbe-
ton építmény kívülről fa borítást kap, kilátószintje mintegy 13
méter magasra nyúlik majd, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik
a Pilisre, a Vörösvári-medencére és a Budai-hegységre. Az erdő-
gazdaság 50 millió forintos saját és pályázati forrásból megva-
lósuló beruházása várhatóan október folyamán elkészül, így
még az idei évben birtokba vehetik a természetjárók a térség
régóta tervezett új turisztikai attrakcióját. A kilátó turistaúton 
elérhető lesz a nemrég felújított Som-hegyi Turistaházból és a
Fekete-hegyi Kulcsosházból egyaránt.
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Szentendre Város Önkormányzata fotópá-
lyázatot hirdetetett a környezet- és termé-
szetvédelem, valamint természeti értékeink
fontosságának és szépségének jegyében. A
Szentendre természeti értékei című pályá-
zatra egy hónapon át küldhették Szentend-
rén készült képeiket a lelkes fotósok. A
pályázat három kategóriában került meg-
hirdetésre korosztályok szerint, amelyekre
több mint 65 pályázati anyag érkezett. 
A képek elbírálásánál a szakmai zsűriben
Cseke Csilla, az MTI Nonprofit Zrt. fotószer-
kesztőségének vezetője, Kempf Károly Ignác,
a Szentendre és Vidéke lap felelős szerkesz-
tője és Tokodi Gábor operatőr-fotográfus dol-

gozott együtt. A pályázat lezárásaként, a jú-
lius 17-én tartott díjátadón minden résztvevő
emléklapot, a díjazottak pedig vásárlási utal-
ványokat vehettek át városunk polgármeste-
rétől. 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden
pályázó részvételét, a zsűritagok munkáját,
és gratulálunk minden díjazottnak!

Eredmények

Felső tagozatos kategória:
1. Marosi Luca – Fényjáték
2. Tóth Marcell – A szarvasbogár
3. Gosztonyi Zsombor – Tüskés kertlakó

Középiskolás kategória:
1. Ecsedy Anna Lilla – Családban
2. Mile Tamás – Ölelkező erek
3. Pétery Anna – Szentendre hegyei

Felnőtt kategória:
1. Szőnyi István – Táj-élmény képsorozat
2. Lévay Máté – Élet halál
3. Janicsek Attila – őszi háló

Szentendre természeti értékei fotópályázat

Szőnyi István: Duna-part

Ecsedy Anna Lilla: Családban

Marosi Luca: Fényjáték

„Virágtalanítás” 
Szentendrén
2013-és 2014-ben a Szentendre Gyökerei
Hagyományőrző Baráti Társaság tagjai a Fő
téren lévő ablakok virágládáiba több mint
150 tő muskátlit és egynyári virágot ültet-

tek ki városszépítés céljából. Társaságunk
egyik tagja két gyönyörű, télálló kaspót vá-
sárolt az önkormányzat vendégházának ka-
puja elé, örökzöldekkel. 
Ebben az évben a kaspókba 3-3 tő mus-
kátli beültetésével folytattuk a virágosítást.
Sajnos az egyik kaspóból két alkalommal
kitaposták, kitördelték a virágokat. Nem
keseredtünk el, harmadszor is teleültettük
friss virággal, melyek csodálatosan ontot-

ták piros virágaikat az arra sétálok örö-
mére. Mindezt nem sokáig tehették, mert
egy júliusi éjszakán a virágokat is, a kaspót
is összetörték. Ezzel a cselekedettel nem-
csak a város lakóit, az ide látogató turistá-
kat, hanem a tettes, tettesek saját
magukat is megfosztották ettől a szép lát-
ványtól.
Nagyon sajnálom.

Boda Anikó
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Árvácska hírek
Jókedvűen, gyakorlatiasan zajlott az állatvédő nyári
kutyás-cicás tábor az Árvácska Állatmenhelyen. Ér-
deklődő, a téma iránt fogékony, aktív gyerekek –
fiatalok vettek részt a tábor foglalkozásain. Kevés
elmélet és sok-sok gyakorlat – kutyasétáltatás,
kézművesség, kirándulások, lovaglás – töltötték ki
az együtt töltött időt.
A jelentkezés – ki tudja miért – sajnos elmaradt az
előző évekétől. Reméljük, hogy jövő nyáron több fi-
atalt tudunk ismét megnyerni az állatvédelem, a
szeretettel végzett önkéntes munka gondolatának.
A város és a közvetlen környezet közterületein 
továbbra is igen magas a gazdátlan cicák száma.
Kisebb-nagyobb cicacsaládok, kölyökalmok talál-
hatók a Kálvária tetején, a HÉV-végállomás elvá-
lasztó korlátja mellett, a Szabadkai úton a VSZRT
épülete melletti szabad területen, a hajléktalan
szálló kertjében, a Pap-szigeten és környékén – és
ez csak a legutóbbi felmérés. Sokan jelzik, hogy 
ismeretlenek a kertjükbe dobálják be a kölyökci-
cákat!
Az állatmenhely önmagában ezt nem tudja megol-
dani. Menhelyünkön 40 engedélyezett cicaférőhe-
lyen jelenleg 20-30 kölyökcica és 80 felnőtt cica él.
A cicák örökbefogadása nagyon csekély.
Az egyetlen igazi segítség most is az ivartalanítás!
Kérjük ehhez a felelősen gondolkodó lakosság

együttműködését! Ivartalanításra beadott pályáza-
tainkat az elmúlt két alkalommal elutasította a mi-
nisztérium, pénzügyi segítséget ezért most nem
tudunk nyújtani. Az állatmenhellyel ellentétben a
városi gyepmesteri telep cicákat egyáltalán nem
fogad be, de bevételeik terhére a VSZ Zrt. legalább
a közvetlen környezetében fellelhető nemzőképes
cicák ivartalanításáról gondoskodhatna – ez is a
segítség egy módja lehetne!
– Hogyan segíthetek? – kérdezi sok jó szándékú,
az állatvédelem gondolatával és gyakorlatával
szimpatizáló ember. íme néhány lehetőség:
• Egyetlen telefonhívás a bajba jutott állatokért

adhat vonalon:  13600-64, ezzel hívásonként 250
forinttal támogat minket. (www.adhatvonal.hu)
• A GarMaDa önkiszolgáló bolhapiac áruház-
ban pénzt adnak a feleslegessé vált holmikért,
csak be kell vinni bármilyen megunt használati tár-
gyat, eszközt üzletükbe és ott felajánlani a tárgyak
eladása után befolyt bevételt az egyesületünk ja-
vára. Itt mindent megvásárolnak! Cím: XIII. Buda-
pest, Hun utca 4. (www.garmada.net)
• Tárgyi adományozás – mint konzervek, száraz-
táp, különösen kutya-cica kölyöktápok, háztartási
takarító-, mosó-, fertőtlenítő eszközök, építőanya-
gok, festékek, faforgács, fémháló, oSB lapok,
csempék, kutyaházak, kutya-cica szállító kosarak,
törölköző, pokróc – minden mennyiségben!
• készpénzes adományozás – bankszámla szá-
munk: Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700076-
10006234.
• adománygyűjtő perselyeink továbbra is meg-
találhatók a város több üzletében, az itt bedobott
aprópénz is nagy segítség – sok kicsi sokra megy!
Szomorúan jegyezzük meg, hogy tele perselyeinket
legutóbb mintegy 6 helyről is ellopták – fényes nap-
pal, a forgalom kellős közepén, a vevők és eladók
elfoglaltságát kihasználva. Reméljük, ez a jövőben
nem fordul majd elő. Kérünk mindenkit, hogy fi-
gyeljen a tolvajokra és szóljon a bolt vezetőjének,
ha ilyet lát!

Árvácska Állatvédő Egyesület

VÉRADÁSRA HíV A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
PEST MEGYEI SZERVEZETE

Nyáron is szükség van a véradókra!
NYÁRoN IS SZÜKSÉG VAN RÁD! ADJ VÉRT! ADJ ESÉLYT! 

– ezzel a szlogennel hív véradásra a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezete. A megyében augusztus végéig 

52 véradóhelyszínen és a Vérellátó Szolgálat intézeteiben 
is várják a véradókat.

A nyári időszakban kiürülnek a nagyvárosok, sokan töltik 
vízparton vagy külföldön jól megérdemelt szabadságukat. 

A betegellátásnak ugyanakkor ebben az időszakban is szüksége van 
az életmentő vérre.

Fontos, hogy a következő hetekben minél többen vegyetek részt
az országszerte szervezett véradásokon. A megyében július 28. 

és augusztus 31. között 52 helyszínen szervez véradást a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete. A hazai legnagyobb

humanitárius szervezet segítve a véradók hatékony 
megszólítását „Nyáron is szükség van rád! Adj vért, adj esélyt” 

elnevezéssel országos kampányt is indít.
A Magyar Vöröskereszt ezen a nyáron is várja a véradókat 
a nagyobb fesztiválokon, rendezvényeken és a vízpartok 

közelében is. A lakóhelyhez, munkahelyhez, nyaralóhelyhez 
legközelebbi megyei véradóhelyszínek és időpontok 

a www.veradas.hu és 
a https://www.facebook.com/onkentes.veradas Facebook 

oldalon tekinthetőek meg.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a kánikulai 

napokon plusz folyadékot biztosít a véradók számára.

A véradáshoz az alábbi iratok szükségesek: TAJ-kártya, 
személyi igazolvány, lakcímkártya. Véradás előtt bőséges 

folyadékfogyasztás és étkezés javasolt.

Az egészség közös ügy, tégy érte,
tégy magadért!
„EGÉSZSÉGNAP A DUNA MENTÉN” SZEPTEMBER 6-ÁN

Szentendre városa is bekapcsolódik Magyarország átfogó egészség-
ügyi szűrőprogramjába. Az Egészségnap célja az egészség megőr-
zése, a betegségek megelőzése, az egészségi állapot javítása a
legkorszerűbb lehetőségekkel. 
Városunkba látogat a speciális, közel 20 méter hosszú szűrőkamion,
mely új, korszerű vizsgálati eszközökkel ingyenes szűréseket kínál a
program résztvevőinek. A program segít a szív- és érrendszeri meg-
betegedés, a szívinfarktus, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a
magas koleszterin, a légúti megbetegedések, az asztma és allergia,
a dohányzás és nem utolsósorban az elhízás prevenciójában. 
Vakok és gyengénlátók, valamint mozgássérültek számára is bizto-
sítjuk a szűrőprogramban való részvételt, a szűrőkamion belső tere
kerekesszékkel is megközelíthető.
A kamion előtti területen életmód-tanácsadás és látványos anatómiai
bemutató lesz. Európában is egyedülálló, 5 m magas, virtuális, 3D
anatómiai mozisátor és látványfal kerül felállításra.
A Lázár cár téren és a Dunakorzón számos színvonalas kísérőprog-
ramot szervezünk. Különleges lehetőség, hogy vakvezető kutya és se-
gítőik, valamint az ún. érzékenyítő eszközök bemutatójára is sor
kerül, sőt tandem kerékpárral a Paradicsom Egyesület körbeteker a
bátor gyengénlátókkal.
Bio őstermelői egészségpiaccal is várjuk a részvevőket „Egy falat
egészség” mottóval. Sőt lehetőség lesz „Egy falnyi egészség” falfest-
mény készítésére is. Az esemény egyik fénypontja a „Felvonulás az
egészséges Szentendréért” lesz, ahol fúvószenekar, majorettek, tán-
cosok színesítik a karneváli hangulatot, de „Maskaramenet”, a gyer-
mekek zöldség-gyümölcs jelmezversenye is hangulatossá teszi a
rendezvényt.

Mi teszünk Önökért! Jöjjenek, vegyenek részt, tegyenek magukért!

Gerőcs Katalin
Egészséges Városért Közalapítvány

Dr. Pázmány Annamária
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
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SZESZA
Szeniorok Szentendrei 

Akadémiája

Pótfelvételi a ZSKF-en
Több listán is impozáns helyeken szerepel a Szentendréhez
legközelebb fekvő felsőoktatási intézmény, a Zsigmond ki-
rály Főiskola.

A Szentendrei Önkormányzattal szoros tudományos és
szakmai kapcsolatban álló Zsigmond Király Főiskola vala-
mennyi felsőoktatási szakképzésén, alapképzésén, illetve
(akár államilag is támogatott) mesterképzésén kiemelt fi-
gyelmet fordít arra, hogy hallgatói számára gyakorlatorien-

tált, a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci igényeknek
maradéktalanul megfelelő képzést nyújtson. Ezzel szavatolja mind-
azt, amiért az ember elsősorban a továbbtanulás mellett dönt, és
vág bele élete egyik felejthetetlen, rengeteg kihívást, izgalmat és si-
kert tartogató életszakaszába.
Számos foglalkoztatáspolitikai felmérés és statisztikai mutató ké-
szült az utóbbi években a magyar felsőoktatásról. Ezekben a főis-
kola mindig kimagaslóan szerepelt. Kiemelendő, hogy az állami
tulajdonú Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a közel-
múltban publikálta a 2009/2010. tanévben végzettek 2012. tava-
szi foglalkoztatására vonatkozó, állami nyilvántartásokon (pl. NAV,
FIR) alapuló elemzés gyorsjelentését tudományterületek szerinti
csoportosítás szerint, ahol a ZSKF dobogós, azonban belül is első
vagy második helyeken szerepel a havi jövedelmek tekintetében!
Tények és számok:
• Bölcsészettudományi képzési terület: 207 810 Ft | beilleszkedési
arány: az országos átlag felett
• Gazdaságtudományok képzési terület: 252 049 Ft | beilleszke-
dési arány: 80% - kiemelkedő arány!!
• Társadalomtudományi képzési terület: 222 977 Ft | beilleszke-
dési arány: az országos átlag felett
(A beilleszkedési arány jelenti, hogy a diplomával végzettek hány
százaléka helyezkedik el a képzettségének megfelelő területen, a
jelzett összegek pedig a 2012. tavaszi jövedelmüket jelzik, amelyek
a felsőoktatásból a munkaerőpiacra kilépve kiváltképp magasnak
számítanak).
Mindezek figyelembevételével is mindenkit szeretettel várunk a pót-
felvételin – még augusztus 12-ig be lehet beadni a jelentkezést! (To-
vábbi részletek: www.felvi.hu, www.zskf.hu )
A társadalom- és bölcsészettudományi, illetve gazdaságtudományi
képzések széles palettájával várjuk leendő diákjainkat! 
Válassza a ZSKF-et, válassza a korszerű, versenyképes tudást!

Folytatódik a szeniorképzés
a tavasz folyamán a Zsigmond király Főiskola és a
Szentendrei Önkormányzat közös szervezésében zajló
szenior képzés negyedik féléve is nagy siker volt. a két
szemeszternek több mint 150 hallgatója volt, így bízvást
lehet reménykedni a sikeres folytatásban.

A képzés lelkes vezetője, városunk lakója, dr. Jászberényi Jó-
zsef főiskolai tanár elmondta, hogy a Szeniorok Szentendrei
Iskolája immár teljesen önfenntartóvá vált, de az önkor-
mányzat továbbra is nagyon sokat segít a P'art Mozi épületé-
ben található emeleti tantermek biztosításával, illetve azzal,
hogy a Városháza dísztermét biztosítja a nagy előadásokra.
így lesz ez most is, a szenior korosztály számára ingyen láto-
gatható előadások sorát szeptember 17-én, szerdán 15 órától
indítják, amikor a képzés vezetője előadást tart a díszterem-
ben a mai civilizáció ellentmondásairól, s arról, hogy ezek a je-
lenségek mennyiben okozhatják a nyugati civilizáció politikai
és gazdasági pozícióinak gyengülését. Ez lesz ennek a félév-
nek a hivatalos megnyitója is, így minden érdeklődőt várnak
szeretettel!

Tandíjas tanfolyamok

Az ingyenes előadások mellett a szeptember 29-ével kezdődő
héttől ismét lehet járni a tandíjas tanfolyamokra is, amelyek
ára továbbra is 10 000 forint, amely már az áfát is tartal-
mazza. Ezért a szenior hét alkalommal összesen 21 tanórát
kap, amely messze a piaci ár alatt van. Egyetlen további fel-
tétele van a képzésnek: a jelentkező helyi lakos legyen, és ter-
mészetesen 50 év feletti. 
Már augusztus 25-étől lehet jelentkezni az őszi angol nyelvi
tanfolyamokra, amelyek ezúttal már öt szinten zajlanak, keddi
napokon, továbbra is Szilassy Eszter vezetésével. Folytatódik
a művészettörténet is dr. Jászberényi József vezetésével, hétfő
este 17 órától. Várhatóan indul dr. Szalkai Iván Keleti gyógyá-
szat tanfolyama is a művészettörténet után, szintén hétfőn es-
ténként, és szintén szeptember 29-én indul a lakberendezés
tanfolyam, Sváb Katalin vezetésével. 
A nagysikerű internetes képzés is folytatódik: dr. Podolecz
György viszi tovább csoportját haladó szinten, és Lévai István
indítja a kezdő tanfolyamot, s várhatóan neki is lesz haladó
csoportja, sőt ha van igény rá, emelt szintűt is indítanak majd.
Ezek a képzések szintén szokás szerint hétfőn lesznek majd,
a Rákóczi iskolában.
Mindezek mellett időskori önértékelésünkről is tart kurzust dr
Szabó Endre, a ZSKF tanára – ez keddenként lesz, első al-
kalma október elseje lesz. Várhatóan folytatódik Kardon Edit
vezetésével az időstorna is, szintén szeptember végétől. ok-
tóber 22-étől Légy önmagad kozmetikusa! címmel indul dr.
Kovácsné Magyari Hajnalka tanfolyama is. (A tanfolyamok tel-
jes listája a korkozpont.szentendre.hu oldalra kerül fel, folya-
matosan.)
Amennyiben már most döntöttek, hogy mely képzést választ-
ják, a szervezők várják Önöket szeretettel augusztus 25. hét-
főtől az Aranykor Központban (Dunakorzó 18.), a P'art Mozi
épületében. A központ ügyelete minden hétfőn-szerdán-pén-
teken 15 és 17 órakor lesz nyitva. 
A lelkes szervezők várják a szentendrei szeniorokat, immár az
ötödik képzési félévükben, hiszen tanulni sohasem késő!

„tAlENtUM” ÖSZtÖNDÍJ
Szentendre önkormányzata pályázatot
hirdet a város tehetséges fiataljainak
anyagi támogatására. A „Talentum”
Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon kie-
melkedően tehetséges, nappali tagoza-
tos középiskolai tanulmányokat folytató
és első diplomájuk megszerzéséért ta-
nuló főiskolai vagy egyetemi hallgatók-
nak adható, akiknek Szentendrén már
öt éve bejelentett állandó lakcímük van,
ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• a középiskolás pályázó tanév végi bi-
zonyítványával 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 leg-
hamarabb az első tanév végi, a felsőfokú
tanulmányokat folytató pályázónak az
első tanév két félévének eredményével
lehet, melyhez csatolni kell:

• a tanulmányok folytatásának igazolá-
sát, a jogviszony igazolását,
• szentendrei lakcímének igazolását,
• tanulmányi eredményét igazoló doku-
mentumot,
• amennyiben a felsőoktatási hallgató
két félév teljesítménye alapján számí-
tott 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 sza-
kos évfolyamátlagáról, 
• a pályázó tanulmányi munkájára, kie-
melt érdeklődési területeire, illetve ta-
nulmányi elképzeléseire is kiterjedő
részletes életrajzot,
• a pályázó elképzeléseit arról, hogy mi-
lyen 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
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a Dunakanyari családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes mun-
kaidőben

A munkakörbe tartozó feladatok: családgondozás, szolgáltatásszervezés,
csoportmunkában való részvétel

Pályázati feltételek: főiskola: szociális munkás, szociálpedagógus, csa-
ládsegítő szolgálatnál szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, fel-
használói szintű MS office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai végzettséget igazoló do-
kumentumok másolata, szakmai önéletrajz

a pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. 

További információ: Bognár Judit, 06-20-512-9822
a pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Dunakanyari Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére (2000 Szentendre, Szentlászlói
út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megneve-
zését: Családgondozó. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
sajtóközleménye
570 EZER FőVÁRoSI ÉS PEST MEGYEI ADÓZÓ KAP ÉRTESíTÉST A NAV-TÓL 

A NAV megkezdte az éves folyószámla-kivonatok és pótlékértesítők kikül-
dését, melyet október 31-ig minden érintett megkap. Az idén mintegy 525
ezer fővárosi és Pest megyei magánszemély, illetve 45 ezer gazdálkodó
számíthat az iratra. 
Az adófolyószámlájukról azok kapnak – tájékoztató levéllel kísért – kivo-
natot, akiknek 2013. december 31-én legalább egy adónemben 1000 
forintot meghaladó tartozásuk vagy túlfizetésük volt. Az elektronikus 
bevallók nem kapnak papír alapú értesítést, ők az Ügyfélkapun keresztül
bármikor megtekinthetik folyószámlájuk aktuális állapotát. 
A NAV a kivonatokkal egyidejűleg az éves pótlékértesítőket is kiküldi. 
Ez utóbbira azok számíthatnak, akik 2013-ban nem, vagy csak késve 
teljesítették fizetési kötelezettségüket. Az elektronikus bevallók pótlékkal
való érintettségüket előreláthatólag július végétől nézhetik meg az eBEV-
szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező segítségével. Az el-
múlt évre felszámított késedelmi pótlékot legkésőbb 2014. november 17-ig
kell befizetni a pótlékértesítőben megnevezett költségvetési számlára. 
Érdemes kellő figyelmet fordítani a folyószámla-kivonatok, illetve a pótlé-
kértesítők értelmezésére – melyhez a tájékoztató levél is segítséget nyújt –,
s amennyiben az érintett eltérést tapasztal a saját és a kapott nyilvántartás
között, úgy célszerű felvenni a kapcsolatot az illetékes adóigazgatósággal.
Egyeztetésre írásban, személyesen és telefonon (a 40/20-21-22 számon a
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül) is lehetőség
van. Az írásbeli egyeztetést gyorsítja, ha az ügyfél a www.nav.gov.hu hon-
lapról letölthető „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtat-
ványt használja. 
A folyószámlán mutatkozó tartozást célszerű minél előbb rendezni – hiszen
azt a megfizetés napjáig késedelmi pótlék terheli – csekken, banki folyó-
számláról átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyás 
fizetéssel. Csekk kérhető írásban, elektronikusan (mindkettőnél érdemes
a NAV honlapján elérhető „Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás
(csekk) igényléséhez” elnevezésű űrlapot használni), telefonon a NAV Álta-
lános Tájékoztató Rendszerén (40/42-42-42) vagy az ÜCC-n keresztül, 
továbbá személyesen az ügyfélszolgálatokon. Csekket kizárólag a pénz-
forgalmi számla nyitására nem kötelezettek igényelhetnek. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Szentendre Város Egészségügyi intézményei pályázatot hir-
det sebészeti asszisztens munkakör betöltésére, határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk sebészeti/trau-
matológiai szakrendelésén asszisztensi tevékenység ellátása, az ehhez kap-
csolódó adminisztrációs feladatok, betegdokumentáció vezetése.
Számítógépes gyakorlat szükséges.
Pályázati feltételek: asszisztens vagy szakasszisztens, vagy ápoló képesí-
tés. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: sebészeti/ traumatológiai szakren-
delésen, osztályon szerzett szakmai tapasztalat
a pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs levél, önéletrajz, is-
kolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MESZK
tagság igazolása.
További információ: dr. Pázmány Annamária intézményvezető, (26) 501-440
A pályázatokat postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
címére lehet küldeni ( 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a 16/12/2014 azonosító számot, valamint a munkakör megneve-
zését: sebészeti asszisztens. Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária intéz-
ményvezető részére a szei@szeirendelo.hu e-mail címre
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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-soro-
zat kiállítása
Belépő: 1500 Ft, diáknak, 
nyugdíjasoknak 750 Ft
Megtekinthető augusztus 13-ig

MűVÉSZETMALoM
Bogdányi u. 32.

cZóBEL, EGy FraNcia MaGyar
Csaknem 200 db, külföldi és ma-
gyar magángyűjteményből érkező
festmény összegzi a 101 éve szüle-
tett 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
Időpontok:
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 for-
mák, a városok, a történetek között
Időpont: augusztus 8. péntek

18.00. Helyszín: MűvészetMalom,
Czóbel, egy francia magyar című ki-
állítás (Bogdányi út 32.)
Belépő: 750 Ft

PoLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.

augusztus 5. kedd 17.30
ÉG-FÖLD áTHaTáSa
Pirk László Munkácsy-díjas festő-
művész kiállítása
Köszöntőt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester, megnyitja Bodonyi
Emőke művészettörténész, közre-
működik Holló Judit hegedűművész
Megtekinthető augusztus 29-ig, 
a hivatal ügyfélfogadási idejében

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.

EGON ScHiELE-GraFikák
A kiállítás megtekinthető augusz-
tus 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
www.tbmuzeum.hu

Mozi
P'ART MoZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos

filmek esetében: felnőtt: 800 Ft,
diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos:
11-30 főig: 600 Ft, 31 főtől 500 Ft

augusztus 4. hétfő
18.30 A HÁZMESTER (97’) (16) (2D)
főszerepben: Catherine Deneuve
20.15 MICSoDA NőK! (116’) (16)

augusztus 5. kedd
18.00 MICSoDA NőK! (116’) (16)
20.00 A MAJMoK BoLYGÓJA - FoR-
RADALoM (131’) (12) (2D)

augusztus 6. szerda
18.15 A HÁZMESTER (97’) (16) (2D)
főszerepben: Catherine Deneuve
20.00 MICSoDA NőK! (116’) (16)

augusztus 7. csütörtök
18.30 A KÖZÖS SZENVEDÉLY (110’)
(12E) (2D)

20.20 A HÁZMESTER (97’) (16 (2D)
- főszerepben: Catherine Deneuve)

augusztus 8. péntek
17.00 REPCSIK: A MENTőALAKU-
LAT (83’) (6) (2D)
18.30 RÓMA KÖRÜL (93’) (12)
20.05 SZERELEMRE HANGSZE-
RELVE (104’) (12) (2D) f: Keira
Knightley és Mark Ruffalo

augusztus 9. szombat
16.00 REPCSIK: A MENTőALAKU-
LAT (83’) (6) (2D)
17.30 íGY NEVELD A SÁRKÁNYo-
DAT 2. (102’) (6) (2D)
19.30 SZERELEMRE HANGSZE-
RELVE (104’) (12) (2D) f: Keira
Knightley és Mark Ruffalo

augusztus 10. vasárnap
15.30 REPCSIK: A MENTőALAKU-
LAT (83’) (6) (2D)
17.00 A MAJMoK BoLYGÓJA - FoR-
RADALoM (131’) (12)(2D)
20.05 LUCY (90’) (16) (2D) fsz.:
Scarlett Johansson és Morgan Free-
man

augusztus 11. hétfő
17.00 RÓMA KÖRÜL (93’) (12)
18.35 CARMINA MEGoLDJA (70’)
(16)
20.00 FRANK (95’) (16) (2D) ) cím-
szerepben: Michael Fassbender

augusztus 12. kedd
18.30 A PAP GYERMEKEI (93’) (16)
(2D) - a nyár szenzációja
20.05 A KÖZÖS SZENVEDÉLY (110’)
(12E) (2D)

augusztus 13. szerda
18.30 FRANK (95’) (16) (2D) cím-
szerepben: Michael Fassbender
20.05 MICSoDA NőK! (116’) (16)

augusztus 14. csütörtök
18.30 FRANK (95’) (16) (2D) cím-
szerepben: Michael Fassbender
20.05 AZ ÉLET íZEI (122’) (12E)
(2D) főszerepben: Helen Mirren

augusztus 15. péntek
17.00 REPCSIK: A MENTőALAKU-
LAT (83’) (6) (2D)
18.30 LUCY (90’) (16) (2D) ) fsz.:
Scarlett Johansson és Morgan Free-
man
20.00 A KÖZÖS SZENVEDÉLY (110’)
(12E) (2D)

augusztus 16. szombat
16.00 íGY NEVELD A SÁRKÁNYo-
DAT 2. (102’) (6) (2D)
18.00 A HÁZMESTER (97’) (16) (2D)
főszerepben: Catherine Deneuve
20.00 LUCY (90’) (16) ) fsz.: Scar-
lett Johansson és
Morgan Freeman

Programok:
www.partmozi.hu
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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

A Pest Megyei Könyvtár augusztus 21-ig zárva tart, 
de honlapunk ez idő alatt is működik.

A városismereti vetélkedőre jelentkezni, 
a feladatlapokat letölteni innen lehet: 

www.pmk.hu/vetelkedo
Leadási határidő: augusztus 30.
Az olvasók figyelmébe ajánljuk a 

VárOSi SÉTák 
című feladatlapot, mely kellemes időtöltést ígér...

Nem kell messzire utaznia, ha kikapcsolódásra vágyik.
Gyűjtsön nyári élményeket Szentendrén!

Tudjon meg többet a városról – múltjáról, nevezetességeiről!
Sétáljon egyet velünk!

Találkozzunk augusztus 30-án a könyvtárban!

Új tehetségek, színház, film,
képzőművészet a Szigeten
Európai országok legnépszerűbb csapatai lépnek fel a Sziget Fesz-
tiválköztársaság egyik új helyszínén, az Európa Színpadon. A konti-
nens olyan feltörekvő tehetségeinek is helyt ad majd az „EU-stage”,
akik a saját országukban már ismertek, de a nemzetközi áttörés
eddig még váratott magára. Kiemelt figyelmet kapnak az idén a
német és olasz zenekarok. A Sziget Európa Színpadán a kétnapos
Youropen programcsomag keretében tizenöt ország tehetségkutató
versenyeinek nyertes zenekarai mutatkoznak be.

A Sziget színes programjaiból a művészetek sem hiányozhatnak. Az
ArtZone helyszínén művészeti iskolák, designerek segítségével va-
lósíthatja meg bárki művészi törekvéseit, nem gond, ha korábban
nem fogott kezében ecsetet, nem „szobrantott” még semmit. A kre-
atív tér nemcsak a művészeteké, ide várják a mese bűvöletében
élőket, persze korosztálytól függetlenül. A Szigeten belüli inspiráló
sziget minden nap kiállítások, work-shopok és vetítések színhelye is
lesz. 
Az idei fesztivál egyik érdekessége az a szigetélményekből szőtt
film, melyet augusztus 12-én 20 órától, a Magic Mirrorban látha-
tunk. A Free Entry című hetven perces film „elsőfesztiválozók” ka-
landjairól szól, miközben a Quimby és a Brains zenéje mellett
számos fiatal magyar banda zenéje szólal meg.
Az idén is bármikor szembetalálhatjuk magunkat az utakon a lát-
ványos utcaszínházi produkciókkal. Keresd a spanyol, olasz, lengyel,
angol társulatok szemkápráztató előadásait!
Az újcirkusz helyszíne a Cirque de Sziget, ahol augusztus 13-17. kö-
zött akrobatikus táncszínházi pordukciók, artisták, tűzszínház lát-
ványos előadásai várnak. Addig is belenézhetünk az ígéretes
pordukciókba ezeken a linkeken: www.walkings.hu, www.cirkuszin-
haz.hu, www.offlineon.eu, www.recirquel.com.

Programok, infók: 
http://sziget.hu/fesztival
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A P’ART MoZI AJÁNLATA:

A NyÁR MŰVÉSZFIlMES SIKERE lEtt 
A PAP gyERMEKEI cÍMŰ FIlM
Bár a nyár sokkal inkább a nagy hollywoodi blockbustereknek, mint
az art mozik közönségének kedvez, A pap gyermekei című balkáni
vígjáték mégis meg tudta szólítani az igényesebb alkotások rajon-
góit: a magyar artmozi-hálózat legnézettebbje lett.

Az önfeledt, hamisítatlanul nyári vígjáték főhőse Don Fabijan, egy
kis horvát sziget ifjú és energikus papja, aki szomorúan látja, hogy
a helyiek mennyire nem tekintik fontosnak az utódnemzést, ezért
sajátos módot talál ki arra, hogy növelje a lakosok és így a hívek
számát. Egyre bonyolódó akciótervéhez tettestársakra lel Petar, az
újságárus és Marin, a gyógyszerész személyében, azonban a bébi
boom váratlan következményekkel jár.
A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál egyik közönségkedvencét
a legjobb vígjáték kategóriában Európa-filmdíjra jelölték, a Szalo-
niki és Pulai Filmfesztiválról pedig díjjal tért haza. A pap gyermekei
hazájában nem csak az évben, de Horvátország fennállása óta az
egyik legnépszerűbb hazai produkcióvá vált.
A P’Art Mozi műsorán augusztus 12-től látható.



koncert

augusztus 30. szombat, 20:00 
MűvészetMalom udvara
„HEJ, BaráTOM ...” 
a VUJicSicS EGyÜTTES 
koncertje, 
vendég: SZÖrÉNyi LEVENTE

Belépőjegy: 4000 Ft 
augusztus 10. vasárnap, 20:00
Elevenkert, DMH udvara
Jazz és Bor ii. 
TraNS-FOrMaTiON 
Belépőjegy: 1500 Ft, diák/nyugdíjas
jegy: 1000 Ft

augusztus 15.
péntek, 20:00 
Jazz és Bor iii.
HaJDU kLára
QUarTET 
Belépőjegy: 1500
Ft, diák/nyugdíjas
jegy: 1000 Ft

augusztus 16. szombat, 21:00
TErra PrOFaNDa

Belépőjegy: 700 Ft

Jegyvásárlás: 
a Tourinform, Dumtsa u. 22.,

online: 
ww.szentendreprogram.hu,

www.jegy.hu 
és a helyszíneken.

Figyelem! az augusztus
9-re meghirdetett k und
k (karády katonái) című
előadás technikai okok
miatt elmarad.
a jegyeket a vásárlás
helyén augusztus 15-éig
lehet visszaváltani. 

18 XXVIII. évfolyam, 13. számFESZtIVÁl

teátrum-fotók 2014

Gyerekteátrum: Babszem Jankó

Jazz Fesztivál: Kőszegi Imre

Teátrum: Übü király, avagy a lengyelek

Teátrum: Happy Ending Teátrum: Tisztelt hazudozó!

Paraszkay György fotóművész Teátrum 2014 kiállítása 
augusztus 29-én, pénteken, 18 órakor nyílik a P’art
Mozi Galériáján (Dunakorzó 18.)

SZENtENDREI 
tEÁtRUM ÉS NyÁR
Teátrum

augusztus 8. péntek, 20:30 
Városháza udvara
(Esőnap: augusztus 10. vasárnap) 
Neil Simon – Marvin Hamlisch
kaPJ EL! 
– kamara musical 
Békéscsabai Jókai Színház 
Rendező: Seregi Zoltán
Belépőjegy: 3500 Ft

augusztus 10. vasárnap, 20:30
Ferenczy Múzeum udvara
(Eső esetén a Városháza dísztermében)
ParLaMi D’aMOrE  
Beszélj nekem a szerelemről  
Szerelmes dalok Itáliából 
a barokktól napjainkig
Domenico Menini (tenor) és a 
Straviarte Phora Quartett olasz
dalestje
Belépőjegy: 4000 Ft

augusztus 15. péntek, 
16. szombat, 20:00
Városháza udvara
(Esőnap: augusztus 17. vasárnap)
Tamási áron. ViTÉZ LÉLEk
A Nemzeti Színház előadása
Rendező: Vidnyánszky Attila 
Belépőjegy: 3500 Ft

augusztus 17. vasárnap, 20:30 
Ferenczy Múzeum udvara
(Eső esetén: Városháza díszterme) 
akiT aZ iSTENEk SZErETNEk
csákányi Eszter zenés estje 
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus 22. péntek, 23.
szombat, 20:30
Városháza udvara
(Esőnap: augusztus 24. vasárnap) 
Bill Manhoff: BaGOLy ÉS cica
Rendező: Pelsőczy Réka
Belépőjegy: 3500 Ft

Gyerekteátrum

augusztus 9. vasárnap, 10:00
Városháza udvara
BÉkÉScSaBai Jókai SZÍNHáZ:
a kOLOZSVári BÍró 

augusztus 17. vasárnap,
10:00, DMH udvara
aZ ÉLET ÉS a HaLáL ViZE
– bábos meseelőadás 
Előadja: Écsi Gyöngyi
Belépőjegy: 1000 Ft / fő,  
családi jegy 4 főre: 3000 Ft
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Ajúlius 11-13-i hétvégén az első szentendrei Sörfesztivál több
mint 30 féle hazai kézműves sörrel, ezekhez illő ételkülönle-
gességekkel, gasztropiaccal és koncertekkel várta az ide lá-

togatókat. A fellépők között volt Petruska András, a Puszi, a
Kaméleon Kvartett, a Balchicanos, valamint a Kistehén zenekar is.
A szervezők játszóházzal és számos családi programmal bővítették
a fesztivál programját, gondolván a családokra is.

A háromnapos rendezvény a vártnál is nagyobb sikert aratott, hi-
szen nem csak a szentendreiek apraja-nagyja volt kíváncsi a mi-
nőségi söröket rejtő házikók kínálatára, hanem sok érdeklődő
érkezett a környező városokból és Budapestről is. 

Sajnos az eső miatt elmaradt a foci vb döntőjének közvetítése, de
néhány faházban a kiállítók lelkesedése még a fesztivál utolsó pil-
lanataiban sem hagyott alább, így a késve érkezők is megkóstol-
hatták a sörkülönlegességeket. Kijelenthetjük tehát, hogy az első
szentendrei Sörfesztivál nagy népszerűségnek örvendett, amely
nemcsak a kiállított italoknak köszönhető, hanem a szervezők
gyors és hatékony problémakezelésének. 

A nyárnak azonban még nincs vége, így mindenki figyelmébe aján-
lom a Művészet és Mámor Borfesztivált augusztus utolsó hétvégéjén,
melyet a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretében rendez-
nek meg második alkalommal. A tavalyi sikerre gondolva érdemes
időben hazatérni a nyaralásból.

Lezsán Alexandra

Sörfesztivál után borfesztivál
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A zarándoklat 
kegyelmi állapot

A Mária Út Egyesület és a Mária
Rádió olyan hagyomány elindítását
tervezik, mely a Mária Út fővonalát
Mariazell és Csíksomlyó között át-
öleli. Ez pedig nem más mint egy
kiválasztott napon egyszerre tör-
ténő zarándoklás az érintett tele-
püléseken élők bevonásával. A
Mária Út minden szakaszán egy
közös célért, a családokért lesz za-
rándoklat augusztus 16-án, Nagy-
boldogasszony ünnepe után. Ez a
minden évben megrendezendő za-
rándoknap az 1Úton nevet viseli. A
szervezők szeretettel várnak min-
denkit, akik szívesen csatlakoz-
nának Szentendréről vagy környé-
kéről is a Dorog – Péliföldszentke-
reszt közti szakaszon. Aki nem tud
elmenni, a nap eseményeit a Duna
Televízióban nyomon követheti. Bő-
vebb információ és regisztráció:
varganita@hotmail.com”

A Nemzetközi Zarándoknap, a Mária Út, a
„Magyar Camino" múlthordozás, értékmen-
tés, értékőrzés, jelen esetben jövőteremtés
is! Kívánom, hogy ez a kései zarándoklat
egykori Monarchiánkban jövőt teremtsen,
hiszen ez nemcsak barangolás térben és
időben, nemcsak egy táj, nemcsak egy
nemzet és a vele együtt élő szomszédok
megismerését szolgálja, de szolgálja az em-
berek lelki gyógyítását, vigasztalását, a
belső béke meglelését, melyhez a zarándok-
út sok-sok alázata szükséges. 

A zarándok akár Erdélyben, akár a Felvidé-
ken élő magyar testvéreivel gyalogolhat,
imádkozhat és megismerheti a kisebbségi
létnek mások számára értéktelennek tűnő
dolgait: a sajátos ízeket, a helyi szokásokat. 
A Csíksomlyó-Mariazell zarándoklat során
megismerhetjük azt is, amivel a Teremtő
megajándékozott minket: a szépséges ter-
mészetet. A Teremtő ránk bízta a természe-
tet, a környezetünket. Nekünk kell óvnunk,
vigyáznunk. A mi felelősségünk óriási!
A zarándok mindennapjainak kísérője az
Isten, hiszen a körülötte élő világ minden
része a Teremtőt dicséri, hívja, szólítja. A za-
rándoklat ünnep, mert a zarándok együtt él
a szó szoros értemében Istenével. Ezeknek
az Istent szerető embereknek az útja földbe
tapossa a sivár globalizációt, a médiák dik-
tálta értéktelen trendeket. A zarándok rá-
ébred, hogy az örökkön tetszelgő, álvilágot
élesztő létforma csak egy ideig járható, és
súlyos testi-lelki megbetegedéssel járhat.
Mindenkinek a maga szűk környezetében
megadatik egy ösvény, egy (zarándok) út,
melyen haladnia kell… csak azt veszítjük el,
amiről önként mondunk le. Végül is az
egész életünk egyfajta zarándoklat: önma-
gunk korlátjainak leküzdése, keresése,
megtalálása. Földi zarándoklatunk során a
bennünk lévő mennyek országútját kell
megtapasztalnunk.

Külön öröm számomra, hogy a zarándokla-
tot a családokért ajánlják fel a résztvevők! A
családnál tökéletesebb szervezet nincs. A
társadalom olyan alapsejtje, melynél jobbat
nem lehet kitalálni. Vallom, hogy egy zök-
kenőkkel-vitákkal teleszőtt családi élet is
több, jobb, mint a csonka, széthulló, szét-
eső. Elsősorban a család előnyeit kell 
hangsúlyozni, mert a családban élők egész-
ségesebbek lelkileg, testileg, hiszen a csa-

lád erőt képvisel, mely megvéd bennünket.
Szeretném, ha egyre többen vállalnának
minél több gyermeket, mert valahol ez élet-
ünk egyik alapértelme. Nincs nagyobb öröm
a gyermeknél, aki jövőnk és fő megtartó
erőnk ezen a Földön!
Korunk családjairól igen szomorú képek tá-
rulnak elém. Kevés boldog családot látok
magam körül. Számos tényezővel magya-
rázható ez az állapot, de elsősorban egy tel-
jesen torz, értékválságos, manipulált,
médiák által frusztrált beavatkozással.
Éppen ezért kiútként egy radikális visszaté-
rést szorgalmaznék a valódi értékek, a múl-
tunk, a hitünk, a kultúránk égisze alá, ahol
évszázados szokásrendeknek megfelelően
zajlanának a mindennapok. Ez a visszatérő
attitűd számos családot menthetne meg,
boldogíthatna. Sajnos a világtendenciák,
melyeknek hullámai minket is sújtanak, az
ellenkezőjét erősítik, de pont ezért kell el-
lenállni. A mai családok agyonhajszoltak,
időhiányban fuldoklóak, minden a megél-
hetés körül forog, a felülről-kívülről diktált
trendik-divatok szerint zajlik, és a globalizált
világ kiszolgáltatott rabszolgáivá válnak.
Ebben az agyonmanipulált világban valóban
nehéz értéket őrizni és közvetíteni, de nem
lehetetlen.
A minőségi élet elsődleges szempontja,
hogy olyan támpontokat, támaszpontokat
közvetítsünk gyermekeink számára, melyek
egy egész életen át végigkísérik őket. Úgy
érzem, hogy mindenkinek saját magának kell
megtalálnia a hithez való utat, és erre is al-
kalmas a mostani zarándokút! Nem a célba
érkezés számít, hanem az odavezető út!
Vivat via Csíksomlyó-Mariazell!

Szvorák Katalin
Kossuth-díjas énekművész

16. születésnapot ünnepeltek

A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság megala-
kulásának 16. évfordulója alkalmából megrendezte hagyományos
bálját a központi konyhán. Boda Anikó elnök asszony visszaemlé-
kezésében felidézte a Borostyánkert étteremben történt első ösz-
szejövetelt, ahol felvetődött, hogy alapítani kellene egy olyan
baráti társaságot, amely fontosnak tartja Szentendre hagyomá-
nyainak felkutatását, őrzését. Rövid időn belül több mint harmin-
can csatlakoztak a kezdeményezőkhöz, és szeptember14-én
hivatalosan is megalakult a baráti társaság, melynek jelenleg több
mint száz tagja van. 
A társaság alapító okirata szerint céljuk a hagyományok őrzése,
ápolása, ennek érdekében felelevenítették például a szüreti fel-

vonulást. Fontosnak tartják a családok közötti kapcsolatok ápo-
lását, az összetartozás erősítését, egymás segítését, a karitatív
munkát. Rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken.
Megalakulásuk óta gondozzák az orbán-keresztet és környékét,
feladataik közé vették a város virágosítását is: nekik köszönhe-
tően kerültek virágok a Fő téri házak ablakaiba. 
Rengeteg élményt szereztek a közös kirándulások alkalmával, be-
járták Magyarország szinte egész területét, Európa több országát,
s eljutottak a Közel-Keletre is, voltak Jordániában, Szíriában és
Egyiptomban.
A jubileumi bálon Stark Feri gondoskodott a jó hangulatról, és vá-
rosunk büszkesége, Swartz Dávid, a tévé Voice-díjazottja csodála-
tos előadásával emelte a bál színvonalát.



KUltÚRA2014. augusztus 4. 21

ünnepi koncert augusztus 20-án
Nemzeti ünnepünkön este 8 órakor – a hagyományokhoz
híven – az Új Szentendrei kamarazenekar ad koncertet a re-
formátus Gimnáziumban.

Négyessy Kata csellista, a zenekar tagja lapunknak elmondta, hogy
a korábbi évekhez, illetve a Szentendrei Teátrum és Nyár program-
füzetben megadotthoz képest változás a helyszínt illetően lesz: idén
a Református Gimnázium udvarán, illetve rossz idő esetén a gim-
názium kápolnájában tartják meg a kb. egyórás koncertet. A műsor
keretében W. A. Mozart K. 453 G-dúr Zongoraversenyét adja elő a
fiatal és kiváló zongorista, Berecz Mihály. A 17 éves előadóművész
az ismert mesemondó, Berecz András fia, aki fiatal kora ellenére
már komoly eredményeket ért el. (2010: kiemelt első díj a nyíregy-
házi országos Zongoraversenyen, 2011-ben kiemelt nívódíj a III. or-
szágos Bartók Béla Zongoraversenyen, 2012-ben arany díj a prágai
Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon.) 

A kamarazenekar erre az alkalomra fúvósokkal is kiegészül. Érde-
kesség, hogy a fagott szólamokat Bokor György, a zeneiskola ko-
rábbi igazgatója, és volt tanítványa, Vedres Péter, Gyermán Júlia
hegedűművész fia szólaltatják meg.
Az est karmesterének – tekintettel a jól sikerült virágvasárnapi kon-
certre – ismét Gál Tamás Liszt-díjas, érdemes művészt kérték fel.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők és a zenekar tagjai, akik
mindent megtesznek azért, hogy a közönség egy szép, nyáresti kon-
cert élményével gazdagodjon.

Szentendre Város Önkormányzata nevében
meghívom Önt és kedves családját
SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK

és A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS
tiszteletére rendezett városi ünnepségre,
melynek keretében átadásra kerülnek a

Szentendre Város Díszpolgára kitüntető díj, 
a Pro Urbe és a Posztumusz Emlékérmek

Az ünnepség helyszíne:
Városháza udvara (esőhelyszín: a Városháza Díszterme)

Ünnepi program:
2014. augusztus 20. szerda, 17:00 óra

Köszöntőt mond: dr. Dietz Ferenc polgármester
Ünnepi beszédet mond: Glattfelder Béla, 

a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért 
felelős államtitkára

Ökumenikus újkenyér-szentelés
Műsor: Farkas Annamária és a Dunazug Együttes

Városi kitüntetések átadása
Narrátor: Juhász Károly

Az Új Szentendrei Kamarazenekar
ÜNNEPI HANGVERSENYE

2014. augusztus 20. szerda, 20:00 óra
a Református Gimnázium udvarán, 

rossz idő esetén a gimnázium kápolnájában
Az est házigazdája: dr. P. Tóth Béla, református lelkész

A koncert karmestere: Gál Tamás Liszt-díjas karmester
Az est szólistája: Berecz Mihály fiatal, kiváló zongorista

Műsor:
W. A. Mozart: D-dúr Divertimento   K. 136

W. A. Mozart: G-dúr Zongoraverseny   K. 453
Weiner Leó: I. Divertimento /részletek/

J. Brahms:  Magyar táncok No.5.
Belépődíj: 1500 Ft
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Július 12-én, a Sörfesztivál keretében adták
át a Keresd az arany fakanalat elnevezésű
gasztronómiai verseny díjait. A díjátadáson dr.
Dietz Ferenc polgármester, a verseny fővéd-
nöke a helyi gasztronómiai kultúra fontossá-
gáról beszélt, amelyre oda kell figyelni, és
érdemes reklámozni, hiszen azt mindenki
tudja, hogy Szentendre a művészetek városa,
de emellett azt is jó tudni, hogy hová érdemes
beülni például egy jó színházi előadás után.
Ebben segít ez civil kezdeményezés. Hozzá-
tette, hogy városunk e verseny megszervezé-
sével – amelynek ötletadója Lehoczky János,
a Művészeti Tanács elnöke volt - megint egy
új dolgot csinált, amiből hagyományt lehet te-
remteni.
Az alábbiakban Gyurasza János, a zsűri tagja ér-
tékeli a versenyt és összegzi a tapasztalatokat.

a zsűri számára melyek voltak a fő szem-
pontok az értékelés során?
Elsősorban azt tartottuk szem előtt, amiért a
verseny egyáltalán elindult, vagyis hogy az ét-
termek az ünnepeknek megfelelő aktuális
menüket kínáljanak. Ezért is volt a verseny-
nek három fordulója: ősszel, adventkor és ta-
vasszal. A másik fontos értékelési szempont
az ételek tálalása, megjelenítése és minősége
volt. Természetesen nem lehet az éttermi
munkát úgy értékelni, hogy a hozzá kapcso-
lódó folyamatokat, tevékenységeket nem
vesszük figyelembe, ezért pontoztuk a felszol-
gálók szakmai felkészültségét, a kiszolgálást,
a vendégek kezelését is. Ez utóbbin azt értem,
hogy a vendég kapja meg a megfelelő infor-
mációt az aktuális szolgáltatásról, azaz ajánl-
ják neki a menüt. A vendégek többsége
ugyanis gyakran tanácstalan, amikor betér
egy étterembe, ezért örül, ha kap egy mosoly-
gós, de nem erőszakos rábeszélést, hogy
„Ugyan, próbálja ki az aktuális menünket”.

Milyen tapasztalata volt a zsűrinek ezen
a téren?
Senkit nem megbántva és névvel nem említve,
de több helyen láttunk olyan szakmaiatlansá-
got, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ezért
fordulhatott elő, hogy annak ellenére, hogy va-
lamelyik étterem menüje nagyon jó volt, pon-
tokat kellett levonnunk a szakmai hibák miatt.
Hiszen nemcsak az ételnek, a menünek kell
tökéletesnek lennie, lényeges tényező az em-
beri hozzáállás, a felszolgálás is.

a zsűri tagjai tapasztalt, a szakmában ré-
góta dolgozó szakemberek voltak, mégis
nehézséget okozott az értékelés…
Roppant nehéz összehasonlítani teljesen kü-
lönböző profilú vendéglátóhelyeket. Egy fehé-
rabroszos, duplaváltással megterített étterem
nehezen összehasonlítható egy más típusú,
de saját stílusában kitűnő étteremmel. A zsűri
ebből a szempontból volt a legnagyobb baj-

ban, de a tavalyi tapasztalatok alapján és ígé-
retünk szerint idén egy győztest neveztünk
meg. Sajnos mindig vannak második és har-
madik helyezettek, alig lemaradva az elsőtől,
de reméljük, ez majd arra motiválja az étter-
meket, hogy legközelebb jobbak legyenek. A
verseny elején jeleztük mindenkinek, hogy
szándékunk nem a kritika és a bírálat, hanem
a javítás és a segítés, ami alatt azt értem,
hogy megpróbáltuk az éttermek forgalmát
azokban az időszakokban növelni, amikor
nem „dübörög” magától.

Mi szólt a győztes MJaM Étterem mellett?
A MJAM nem tekint nagy szentendrei múltra,
viszont kulináris és szakmai munkája tökéle-
tes. A szakmai munkát roppant magas szin-
ten, mosolyogva, vendégszeretettel végzik. A
MJAM mellett szól még az is, hogy a „szóbe-
széd” szerint is jó az étterem. 

Beszéljünk a többi étteremről is!
A versenykiíráskor az volt az alapötlet, hogy
aktuális ünnepi menüket állítsanak össze az
éttermek. Sajnos az ún. nagymama receptjei
és ételei kiveszőben vannak, és szerettük
volna ezzel a versennyel egy kicsit a gasztro-
nómiai múltunkat is feléleszteni, és régi éte-
leket kitaláltatni a szakemberekkel. Ezért
lehetséges, hogy a menü összeállítása, aktu-
alitása mellett kiemelhetjük azt is, hogy egy-
egy étteremben a menükön belül melyik
fogás volt kiemelkedően finom.
A Trattoria Cardinale Pizzázóban a vegyes
olasz ízelítő remek összeállítás volt, a Mjam-
nak az avokádólevese csillagos ötös, a Pro-
menade étteremben medvehagyma-leves
remek volt. A főételeknél a Parola áfonyás
bőrös karaja dödöllével jelzi az étterem ars po-
eticáját (házias konyha, barátságos vendéglá-
tás). Az El Mariachi roston sült harcsája a
gépkocsigumi-márkával jelzett csillagos be-
sorolást is megérdemli. A Görög Kancsó Étte-
rem kávés panna cottája fehércsokis pirított

mogyoróval (görög) isteni gondolatokat éb-
reszt. A Művész Étterem roston sült pisztráng
filéje sült diós céklával „művésziesen” díszítve
és tálalva tökéletes volt, de remek az étterem
specialitása, a bajor nokedli is.
Ebből a felsorolásból is látszik, hogy az étter-
mek séfjei, a vezetői szívüket-lelküket kitették
azért, hogy az elképzeléseket és a vendégek
igényeit kielégítsék.

Lesz folytatás?
Terveinkben szerepel a folytatás. Elképzelé-
sünk az, hogy a következő megmérettetés
előtt egyenként és személyesen keressük fel
az éttermeket, hogy nyíltan tudjunk beszélni
a felmerülő kérdésekről, problémákról. Ne-
künk, a szervezőknek, ötletgazdáknak nagyon
lényeges lenne, hogy az éttermek részéről
kapjunk visszajelzést, és mondják el igényei-
ket, elképzeléseiket, amelyekkel javítani tud-
juk a versenyt. A folytatásra ösztönző hatással
lehet az is, hogy Budapesten is elindult egy ha-
sonló kezdeményezés, és nagy sikerrel rende-
zik meg ezt a versenyt már második éve.
Szeretnénk elindítani az Arany Fakanál Klubot
is, amellyel szintén arra ösztönöznénk a lako-
sokat, hogy térjenek be a helyi éttermekbe. A
vendéglélektant ismerve tudjuk jól, hogy min-
denki szeret törzsvendég, kártyatulajdonos,
„névről szólított” személy lenni. És ha enged-
ményt is kap, az még nagyobb előny a szá-
mára. 

röviden összefoglalva hogyan ítéli meg
Szentendre gasztronómiai életét?
Városunk gasztronómiai híre mindig is jó volt,
és reméljük, hogy a verseny segítségével még
jobbá és változatosabbá tudjuk tenni. Ez
Szentendre, a vendégek, az éttermek érdeke
is. 

N. E.

Következő számunkban bemutatjuk a nyertes
éttermet.

lezárult a szentendrei éttermek versenye
A MJAM ÉTTEREM NYERTE A FőDíJAT
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Szobrok a Bükkösnél
Kánya Tamás békásmegyeri lakos – land art művész – a KisMesterek táborozók meghívá-
sára érkezett Szentendrére. Alkotásait a Bükkös-pataknál, a Mókus hídnál csodálhattuk
meg, napokon keresztül. Megtiszteltetés számunkra, hogy kedveskedett nekünk egy-két
szobor csodájával.

Székely Tamás Dávid
amatőr fotós és természetjáró

Izbégi osztálykirándulás
Az Izbégi iskola 7/b. osztályos tanulói Majnekné Horváth Katalin osztályfőnökkel Felvidékre
utaztak. A kirándulás első állomása Mikszátfalva, a mai Szklabonya volt. Az emlékház „előd-
jében”, a zsúpfedeles kis házban született 1847-ben Mikszáth Kálmán, a nagy palóc író, új-
ságíró, országgyűlési képviselő. Következő állomáshely az alsósztregovai Madách-kastély
volt, melynek parkjában található az író síremléke.
Az osztály szálláshelye Kassa volt, melynek dómja, a Szent Erzsébet Székesegyház - az úti-
könyvek szerint - Európa legszebb székesegyháza. A nemrégiben történt teljes renoválás-
nak köszönhetően szinte teljes pompájában csodálhatták meg a gazdagon díszített, gótikus
stílusú, római katolikus székesegyházat. A dóm kriptájában tisztelettel adóztak Zrínyi Ilona,
II. Rákóczi Ferenc, gróf Esterházy Antal, gróf Bercsényi Miklós és neje, Sibrik Miklós sírem-
lékei előtt. 
A kirándulás további részletei honlapunkon olvashatók: www.szevi.hu 
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644

HOTEL WATERFRONT 
Szentendre, Dunakorzó 5.

tENISZ
Valentin Dominik párosban az első
Június végén két fiatal játékosunk vágott
neki a Tennis Europe által rendezett Buda-
örs Kupa küzdelmeinek. Egyesben Thuri-
Nagy Dominik a legjobb 16 között, míg
Valentin Dominik a legjobb nyolc között
esett ki. Mindkét játékosunkat Dulganov Ri-
chárd verte meg. Valentin Dominik páros-
ban is indult, oldalán azzal a Dobák
Bálinttal, aki egyesben megnyerte a ver-
senyt. Domi a párosban vigasztalódhatott,
mert megnyerte élete első páros nemzet-
közi versenyét.

Nemzetközi verseny Szlovákiában
Egyesületünket Budinszky Móric képviselte
a Mihalovce Kupa Tennis Europe nemzetközi
versenyen, aki egyesben és párosban is el-
indult a versenyen. Egyesben sajnos csak
egy fordulón jutott túl, mert a legjobb 8 közé
jutásért már vereséget szenvedett a későbbi
3. helyezett szlovák Bogdan Bajictól. Páros-
ban azonban Necz Andrással az oldalán be-
jutottak a döntőbe, ahol nagy csatában
döntő tie-brake-ben maradtak alul a győztes
szlovák páros ellen.

Két harmadik hely az I. Postáslidó
Play&Stay Kupán
Július 12-én rendezte meg a Dunakanyar Te-
nisz Klub Egyesület a legkisebb teniszezők
részére az I. Postálidó Play&Stay kupát. Az
országos versenyben három korosztály
leány- és fiú versenyzői indultak. Egyesüle-
tünk színeit Hrutka Rebeka, Valentin Lorina

és Pintér Balázs képviselte. Lori és Balu saj-
nos nem ért el helyezést, de életük első ver-
senyén helyt álltak a rutinosabb, már több
versenyen is indult ellenfeleikkel szemben.
Rebeka két kategóriában, a piros- és na-
rancs pályán is elindult. Mindkét versenyen
körmérkőzéseket játszott csoportjaiban. Ka-
tegóriáiban csoportjában második lett
(mindkétszer a későbbi győztesektől kapott
csak ki), így a szabályok szerint a másik cso-
port második helyezettjével a harmadik
helyért vívhatott csatát. Rebi, aki már több
Play&Stay versenyen is indult, rutinos játék-
kal mindkét mérkőzését megnyerte, így a
piros és narancs kategóriában is felállhatott
a dobogó 3. fokára. 

Eredmények
Piros pálya, lányok
1. Farkaslaki Hints Flóra, 2. Kis-Czakó Esz-
ter (Jövő Bajnokai), 3. Hrutka Rebeka (Du-
nakanyar TKSE)

Piros pálya, fiúk
1. Győry Lóránt (Gubacsi Zsófi TKSE), 2.
Boros Bence (Molnár Teniszakadémia), 3.
Takács Bercel Sándor (Match Point TC)

Narancs pálya, lányok
1. Kis Czakó Eszter (Jövő Bajnokai), 2. Csib-
rák Anna (SZVUK SE), 3. Hrutka Rebeka (Du-
nakanyar TKSE)

Narancs pálya, fiúk
1. Győry Lóránt (Gubacsi Zsófi TKSE), 2. Gráf
Bence Mátyás (ATS Tenisz), 3. Boros Bence
(Molnár Teniszakadémia)

Zöld pálya, lányok
1. Murzsa Gréta (Fagyas Team), 2. Bánteleki
Bianka (Simms Soroksár), 3. Tóth Panna
(Vasas SC)

Zöld pálya, fiúk
1. Bene Zsombor (HTF Cso-Ko), 2. Kuthy
Kolos (Match Point TC), 3. Hegedűs Zalán
(Gellért SE)

Postáslidó Kupa 2014. 07. 12. – narancs pálya. I. Kis Czakó Eszter, II. Csibrák Anna, III. Hrutka Rebeka, IV. Farkaslaki Hints Flóra
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A V8 is részese a vízipólósok
sikerének
A szentendrei Vizes nyolcas Uszodában tartotta edzéseit a férfi vízilabda-
válogatott a budapesti Európa Bajnokság ideje alatt. A válogatott az EB-
n minden meccsét megnyerte, sajnos a döntőben a szerbek voltak job-
bak, így „csak” ezüstérmes lett a magyar válogatott.
A szerbek elleni meccsre is a V8-ban készültek a játékosok. Benedek
Tibor szövetségi kapitány elmondta, hogy a szerbek ellen tornatermi ed-
zéseket is tartottak, mivel fizikálisan is fel kell venni a versenyt velük, a
taktikai változtatásokat viszont itt gyakorolták. Hozzátette, hogy nagyon
szeretik a szentendrei uszodát, már több alkalommal is edzettek itt. 
Tóth Márton játékos véleménye is jó volt az uszodáról. Elmondta, hogy
gyerekkorában gyakran járt Szentendrén, és most is mindig szívesen jön,
hiszen csodálatos a látvány, és csodálatos az uszoda.

Pályázati felhívás
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot ír ki a

Vi. Pilisi Tekerő és ii. Szentendrei Nagy Sportágválasztó 
rendezvényen catering és büfé 
kizárólagos üzemeltetői jogára.

Rendezvény időpontja: szeptember 5-6., péntek-szombat
Helyszín: Szentendre, Postás-strand
A rendezvény kétnapos sportprogram, második napján a Pilisi Te-
kerő kerékpáros kalandtúrával. 
Infrastruktúra:
• A terület fűvel borított
• Áramellátásra csatlakozási lehetőséget az önkormányzat biz-

tosítja
• A terület őrzését az önkormányzat biztosítja
• Minden egyéb eszközt, berendezést, sátrat pályázó biztosítja
Várható létszám: 3000- 3500 fő
Javasolt/elvárt kitelepülési méret (m): 50 m2

Javasolt/elvárt kínálat: üdítő, kávé, tea, melegétel, frissensültek,
szendvicsek, édességek, desszertfélék, fagylalt, sör, fröccs (rövidi-
tal, égetett szesz nem árusítható)

A pályázatot lezárt borítékban „Pilisi Tekerő catering” megjelöléssel
kérjük benyújtani!
Pályázat benyújtásának helye: Szentendre Város Ügyfélszolgálata,
Szentendre, Dunakorzó 18. 
Benyújtási határidő: augusztus 15. 12.00 óra

További felvilágosítást Kosztek Gabriellától lehet kérni a 06 26 503-
393 telefonszámon, illetve a kosztek.gabi@ph.szentendre.hu e-mail
címen.

A pályázat részletesen a www.szevi.hu-n olvasható
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ADÁSVÉtEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel.
(26) 385-387.

ÁllÁSt KÍNÁl
Visegrádon, a Gulyás Csárdába gya-
korlott felszolgálót keresünk. Tel.
06-20-960-7833.

ÁllAt
Figyelem! Dr. Schumiczky Gábor ál-
latorvos 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.

ÁllÁSt KÍNÁl
A szentendrei Agy Tanoda Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola angolszakos tanítót keres, fő-
állásban, határozatlan szerződéssel.
Feltétel: angol nyelvi tanítói diploma,
releváns gyakorlat. Az önéletrajzo-
kat, valamint diploma-másolatokat
az alábbi e-mail címre várjuk: titkar-
sag@agytanoda.hu. Telefonos érdek-
lődés augusztus 1-jétől a
06-70-774-2862-es számon.

Kertápolásra keresek Leányfalura
rózsához értőt. Tel. 06-30-948-
5735.

Kisebb kőműves és kerti munkára
keresek szakembert Szentendrén.
Tel. 06-20-967-8626.

EZOtÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki segít-
ség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-
605-7199.

EgÉSZSÉg
Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

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

Érszűkület kezelése széndioxod-für-
dővel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet
esetén próbálja ki a Mafetta-keze-
lést. Tel. 06-30-340-1392.

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

1 fő részére albérlet kiadó. Tel. 06-
30-854-2277.

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

Hosszú távra bérelnék legalább két-
szobás, bútorozatlan házat vagy ház-
részt. Belváros, Szamárhegy
előnyben. Tel. (26) 718-003, 06-70-
258-8562.

lAKÁS, INgAtlAN
Műtermes családi ház eladó Szent-
endrén, a patakparton, a belváros-
ban, a piactér felett. Kis belső kert-
tel, két bejárattal rendelkezik.
Összkomfortos, 20 éve újították fel.
A ház 147 nm, a telek 250 nm, 
4 szoba, 2 fürdőszoba, pince van. 
Irányár: 39 millió Ft. Ingatlant beszá-
mítok. Tel. 06-30-540-5639.

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

Szentendrén, a Bükkös-patak part-
ján romantikus, erdei levegőjű (au-
tóforgalom-mentes) „kis birtok”
eladó. Nyugalmas „sziget” a zajos
világban, mégis rövid sétára az
óvárostól. Telek: 2050 nm, ház
200 nm (kandallók, szauna, gőz-
kabin). Irányár: 115 millió Ft. Tel.
06-30-558-0775.

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

OKtAtÁS
Matematikából és fizikából javító-
vizsgára korrepetálást, középisko-
lába felvett nyolcadikosoknak
szintre hozó felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Matematika- és kémiatanítás haté-
kony, jól bevált módszerrel. Tel. 06-
70-617-1375.

SZOlgÁltAtÁS
Matek-, fizikatanítást, pótvizsgára
felkészítést vállalok általánostól fő-
iskolai szintig. Felsőoktatásba kerü-
lőknek matekból előkészítés, hogy
ne legyen akkora a meglepetés.
(Házhoz megyek!) Tel. 06-30-347-
8843.

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

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Manikűr, thai talp- és láb-
masszázs referenciával. Tel.
06-20-514-3323.

Asztalos munkát vállal – fából min-
dent. Tel. (26)318-219, 06-30-319-
7278.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Tel. 06-70-578-1468.

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújí-
tást, homlokzatszigetelést és teljes
körű kivitelezést referenciával és ga-
ranciával. Nova-Park Bt., 06-20-341-
4585.

• fotoxlstúdió • 
• 06-30-631-7811 •
•  www.fotoxl.hu •

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-
367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

NőI VITÁL HÉTVÉGÉK – A HoTEL
ANNA SZÉPSÉGFARMoN!
www.hotel-anna.eu, facebook oldal:
szépség, vitál, ayurasan. Jelentke-
zés: gruberhetvege@gmail.com, 
tel. 70-60-44-88-2

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

üZlEt
26 nm-es üzlethelyiség irodának, 
garázsnak alkalmas, eladó a Füzes-
parkban. Tel. 06-20-918-9165.
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

a SZENTENDrEi aGy TaNODa 
MaGyar-aNGOL kÉT TaNÍTáSi NyELVŰ

áLTaLáNOS iSkOLa aNGOLSZakOS 
TaNÍTóT kErES, FőáLLáSBaN,

HaTárOZaTLaN SZErZőDÉSSEL

FELTÉTEL: ANGoL NYELVI TANíTÓI 
DIPLoMA, RELEVÁNS GYAKoRLAT

AZ ÖNÉLETRAJZoKAT, VALAMINT 
DIPLoMA MÁSoLAToKAT AZ ALÁBBI 

E-MAIL CíMRE VÁRJUK: 
titkarsag@agytanoda.hu

TELEFoNoS ÉRDEKLőDÉS 
AUGUSZTUS 1-TőL 

A 70/774-2862-ES
SZÁMoN.

A város hírportálja!

www.szevi.hu
Új e-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu
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Felhívás városszépítésre!
Összefogással szebbé tehetjük városunkat

A Művészeti Tanács elnöke, Lehoczky János, és a város főépíté-
sze, Aba Lehel arra kérik a város lakosságát, hogy csatlakozza-
nak az általuk kezdeményezett Próbáljuk meg rendbe tenni a
várost! akcióhoz. A kezdeményezésről lapunk utolsó két lap-
számában már beszámoltunk. Lényege, hogy figyeljünk fel
azokra a problémákra, amelyek kis odafigyeléssel, kevés anyagi
ráfordítással megoldhatók, s általuk szebbé, rendezettebbé, vi-
rágosabbá tudjuk tenni a városképet.

Arra kérnek mindenkit – lakosokat, bérlőket, üzlettulajdonoso-
kat –, hogy közvetlen környezetükben, a házuk, üzletük előtt
tartsanak rendet, tegyék rendbe a járdát, nyírják le a füvet, tá-
volítsák el a gazt, javítsák meg az esetleg omladozó vakolatot,
az ereszcsatornát, ültessenek növényeket stb. Az ingatlanok
előtti terület rendben tartása egyébként – a városi köztisztasági
rendelet szerint – kötelessége is minden ingatlantulajdonosnak.

A kezdeményezők abban bíznak, hogy idővel – látva a jó példát
– egyre többen csatlakoznak majd az akcióhoz, és egyre töb-
ben szívükön viselik városunk tisztaságát. Jó példát már tudunk
mutatni: az Alkotmány és a Bercsényi utcában, illetve a két
utcát összekötő Ferenczy közben az üzlettulajdonosok örökzöl-
deket és egynyári virágokat helyeztek ki kaspókban, igazi me-
diterrán hangulatot adva e városrésznek.

Szépül a Városház tér
Előző számunkban számoltunk be a Városháza előtti téren tör-
tént változásokról: a virágtartó láda kijavításáról és lefestéséről,
az okmányiroda melletti épület homlokzatának rendbetételé-
ről. A tér szépítése folytatódott: ezúttal az okmányiroda 
előtti kőbábukat távolították el, amelyek már funkciójukat vesz-
tették.

„Kiszabadult a fogságból” czóbel 
A Művészeti Tanács, azon belül Pistyur Imre kezdeményezésére
„kiszabadították” Czóbel Béla szobrát a növények fogságából,
aminek aktualitását az adja, hogy a MűvészetMalomban most
látható a 101 éve született festőművész életmű-kiállítása.


