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arcok
A gyermeknapi diákpolgármester-választáson Horváth Donát, a Szent András Általános
Iskola 8. osztályos tanulója lett a szavazás gyõztese, akit két alpolgármester segít
munkájában: Karajz Júlia, a Barcsay Jenõ Általános Iskola, és Badár Tamás, az Agy
iskola tanulója (1-4. oldal). A Fõ téren nyílt meg az elmúlt hétvégén a Kereskedõház
Café, melynek különleges konyháját Ádám Csaba mesterszakács vezeti. A megnyitón
jelen volt a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, Szûcs Lajos is (5. oldal). 

Horváth Donát Badár Tamás Karajz Júlia Ádám Csaba Szûcs Lajos

GYEREKEKGYEREKEK
8-12. oldal

Szentendrei Diákparlament
alakult a gyereknapon

A május utolsó hétvégéjén, 29-30. között a Városházán
és a püspökmajori városrészben megrendezett gyerek-
nap segítõi közremûködõi ebben az évben a Barcsay
iskola tanulói voltak, házigazdája pedig Rubint Réka
fitneszedzõ volt. Bár az idõjárás nem kedvezett, a gyer-
mekek arcára mégis sikerült mosolyt csalni a szer-
vezõknek a számos program során.

Május 29-én 14 órakor dr. Dietz Ferenc polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, majd megnyitotta a városi diákparla-
ment ülését, amely a jövõ évi országos diákparlamentre fel-
készülést és az ifjúsági koncepció elõkészítését is jelentette
egyben. A város általános és középiskoláinak diákönkor-
mányzatai bemutatták tevékenységüket, majd bemutatkozott
az öt diákpolgármester-jelölt. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALON
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Tiétek itt a tér
Játszótér felújítások a város különbözõ pontjain: 
a Duna-parton a Postás strandnál, a László-telepen, 
a Széchenyi téren, a Kerényi parknál, a Bükkös-patak
mentén a Szegedi utcánál, Izbégen, a Szûcs József
utcában és a Szmolnyica sétányon.

2009 Szentendrén a beruházások éve. Jelenleg tíz fejlesztési
projekt megvalósításán dolgozunk, melyben fontos szerepet
kapnak a gyerekeket, a fiatalokat érintõ újítások. A játszóterek
mellett európai uniós támogatásnak köszönhetõen az „ovi-suli“
programon keresztül az óvodákat is fejlesztjük: szeretnénk, ha
minden tagóvodánk korszerû lenne. Minden olyan lehetõséget
megragadunk, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy Szentendrén
egészséges, boldog nemzedéket nevelhessünk. Örömünkre szol-
gál, hogy az országos nehéz helyzet ellenére van okunk
ünneplésre, tudunk fejleszteni városban, tudunk gyermekeink
arcára mosolyt és örömet csalni. Ez mindennél fontosabb.

Polgármesteri Hivatal

Mondja el a véleményét!
Kedves Városlakó!

Múlt héten kezdtük sorozatunkat, amelyben Önnek lehetõsége
van aktuális kérdésünkkel kapcsolatos észrevételeit megten-
ni, elmondani véleményét, valamint javaslatot tenni. Minden
héten új kérdéssel keressük meg Önt. Bízunk abban, hogy
kezdeményezésünket támogatja, és javaslataival hozzájárul
városunk minõségi fejlesztéséhez. 
A kérdéseket a Szentendre és Vidékében, valamint Szentendre
város hivatalos honlapján (www.szentendre.hu) olvashatja. 
Levelét kizárólag elektronikus formában várjuk a
kammerer@ph.szentendre.hu e-mail címre névvel ellátva. 

23. hét kérdése: 
• Melyik a kedvenc helye Szentendrén?

Polgármesteri Hivatal

Izbég

László-telepSzéchenyi tér

Kerényi park
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A polgármester 

naplója
Június 5. (péntek)
08.00 Szavazatszámláló
Bizottság eskütétele
09.00 Városmarketing témában
megbeszélés
11.00 Magyar Telecom-mal
egyeztetõ tárgyalás
15.00 Református Gimnázium
10. éves évfordulója alkalmából
kiállítás
16.00 Városi pedagógus napi
ünnepség
18.00 Ünnepi gálamûsor 
a Református Gimnázium 
10. évfordulója alkalmából

Június 7. (vasárnap)
Az Európai Parlament tagjainak
választása

Június 9. (kedd)
09.00 Alpolgármesteri beszá-
moló
10.00 Vezetõi megbeszélés
13.00 Nagycsaládosok Országos
Egyesületének konferenciáján
elõadás
17.00 A városi komposztálási
program elindítása

Június 10. (szerda)
10.00 Magyar Fogyasztói
Platformon elõadás „Nõbarát
város“ témában
15.00 Fejlesztési elképzelésekrõl
egyeztetõ megbeszélés
17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a képviselõkkel

Június 11. (csütörtök)
09.00 E-közigazgatási
megbeszélés
12.00 A Pilisi Zöldút felavatása
és sajtótájékoztató
Szigetmonostoron 
13.30 MûvészetMalom bejárása
15.00 Testületi ülés

Közmeghallgatás
Szentendre Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete 
június 15-én, 

hétfõn 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a
Városháza dísztermében

A közmeghallgatásra minden
érdeklõdõt tisztelettel vár

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete. A nyilvános

testületi ülés keretében
lehetõségük van a jelenlévõ
képviselõkhöz a megjelent

várostársaknak kérdést feltenni,
javaslattal élni.

Minden érdeklõdõ megjelenésére
és részvételére számítok.

Dr. Dietz Ferenc polgármester

Tisztelt Szentendrei Választópolgárok!

Sólyom László köztársasági elnök június 7.
vasárnapra írta ki az Európai Parlamenti
választásokat. Minden magyar állampol-
gár élhet választójogával, és dönthet ar-
ról, mely listaállító szervezet jelöltjét bíz-
za meg hazánk brüsszeli képviseletével. 
Tisztelt Szentendreiek! Kérem tisztelet-
tel Önöket, hogy éljenek állampolgári
jogaikkal, és menjenek el választani június
7-én.

Dr. Dietz Ferenc  polgármester

Tisztelt Választópolgárok!

A választáson való részvétel feltétele a
személyazonosságot és a lakcímet iga-
zoló érvényes igazolványok megléte.
A magyar állampolgár a személy-
azonosságát és a lakcímét a következõ
érvényes igazolványok bemutatásával
tudja igazolni:
• lakcímet tartalmazó érvényes „régi
típusú“ személyazonosító igazolvánnyal
vagy

• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes személyazonosító igazolvánnyal,
vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001.
január 1-jét követõen kiállított kártya
formátumú érvényes vezetõi engedéllyel.
Amennyiben a „régi típusú“ személya-
zonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, úgy
régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz
mindkét okmányra szükség van.
Az Európai Unió más tagállamának mag-
yarországi lakóhellyel rendelkezõ állam-
polgára a személyazonosságát és a lak-
címét a következõ érvényes igazolványok
bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és ér-
vényes személyazonosító igazolvánnyal
vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvé-
nyes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001.
január 1-jét követõen magyar hatóság

által kiállított kártya formátumú érvényes
vezetõi engedéllyel.
Lejárt érvényességû okmányokkal ren-
delkezõk nem szavazhatnak, ezért kérjük
a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
választáson történõ részvételük érde-
kében ellenõrizzék okmányaik érvényes-
ségét, és idõben gondoskodjanak az
érvényes dokumentumok beszerzésérõl. 
Amennyiben a lakcímigazolvány vagy a
személyazonosító igazolvány kiállítása
folyamatban van, az Okmányirodától
kapott igazoló lap bemutatásával részt
vehetnek a szavazáson.
Felhívom azon T. Választópolgárok figyel-
mét, akik 2009. március 20. után házas-
ságkötés miatt változtatták meg születési
nevüket, azonban ezt az érvényes okmá-
nyaikon nem vezettették át, a 2009.
június 7-én megtartásra kerülõ Európai
Parlament tagjainak választásán szavazni
a személyazonosságot és a lakcímet iga-
zoló érvényes igazolványok, valamint a
házassági anyakönyvi kivonat bemu-
tatásával tudnak. 

dr. Molnár Ildikó HVI vezetõje

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a választások miatt a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában 
június 8-án (hétfõn) nem lesz ügyfélfogadás. Megértésüket köszönjük! Dr. Molnár Ildikó jegyzõ

Az Európa Parlament tagjainak választása - június 7. vasárnap

Az ovi-suli projektrõl
Szentendre Város Önkormányzata négy óvodájának
fejlesztésére 238 millió forintot nyert a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton. Az intéz-
mények életében nagy változások várhatók: nem csak
költség-racionalizálási, de a gyermekek hatékonyabb
egészségnevelését szorgalmazó beruházások is
megkezdõdnek. 

A pályázat kapcsán kiírásra került a kivitelezési munka közbe-
szerzési eljárása, amelyre egyetlen érvényes ajánlat érkezett,
az is sajnálatos módon túllépve a 2008-es árakon tervezett költ-
ségvetés kereteit. Az ovi-suli pályázat tavaly került beadásra
akkori áfás árakon. Bár a 90 napos elbírálás határidõ 365 napra
nõtt – az ebbõl adódó problémára megoldását az önkor-
mányzatnak egyedül kell megtalálnia. Természetesen önkor-
mányzatunk megkereste a támogató hatóságot, hogy tekintet-
tel az infláció és a forint gyengülésének hatására a fennálló
különbözetet finanszírozza, válasz még nem érkezett.
Május 14-én a képviselõ-testület a kivitelezõ cég kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította

az árajánlat többletköltségei miatt. Ez kizárólag a kivitelezés
közbeszerzési eljárására vonatkozik, a projekt megvalósítása
tovább folytatódik. A beszerzési igény kielégítésére indítható
új, hirdetménnyel induló eljárás a verseny újbóli megnyitásá-
val, melynek idõigénye kb. 3 hónap, az idei kivitelezést már
nem teszi lehetõvé. Ez a lépés szükséges és elkerülhetetlen
volt, hiszen a tisztességes verseny mellett a város érdekeinek
szem elõtt tartása kiemelt célunk a beruházások évében.
Fejleszteni és ezzel párhuzamosan költséghatékony és raciona-
lizált költségvetést végrehajtani – ez a feladatunk, most erre
kell koncentrálnunk. A felújítási munkálatok nem maradnak el,
csak idõbeli elhúzódásuk várható, hiszen az óvodákban a
nevelési év elkezdése után csak olyan munkák elvégzésére lesz
lehetõség, mely semmilyen módon nem veszélyezteti a gyer-
mekeket, és nem akadályozza a nevelõ munkát.
Tisztelt Szülõk, Pedagógusok! A fentiek ismeretében kérem
megértésüket és türelmüket. Szentendre Város Önkormányzata
mindent megtesz annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen olyan átgondolt, elõre ütemezett jól szer-
vezett munka kezdõdjön az óvodákban, mely a lehetõ legkisebb
kellemetlenséget okozza mindenki számára, és melynek befe-
jezésekor együtt örülhetünk a megújult, szép környezetnek
óvodáinkban.                                        Polgármesteri Hivatal
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A leendõ vezetõknek – dr.
Szántó Csilla ötlete alapján –
dr. Dietz Ferenc polgármester
alábbi kérdéseire kellett vá-
laszt adniuk: mit alakítanának
át a díszteremben, milyen ját-
szótéri eszközöket tennének
még ki a felújított játszó-
terekre, milyen rendezvény-
sorozat legyen az 1000 éves
programsorozat keretében,

milyen szökõkutat, ivókutat
alakítanának ki, és melyik
hírességet hívnák meg a sport
népszerûsítésére, valamint
választ vártak arra, mi a jelöl-
tek hobbija, kedvenc magyar
zenekara és énekese, mi a ked-
venc filmje. Az egyéni felada-
tok megoldását követõen a
jelenlévõk titkos szavazással
megválasztották az új diákpol-
gármestert, aki döntõ több-
séggel Horváth Donát, a Szent
András Általános Iskola 8.
osztályos tanulója lett. Két
alpolgármester segíti mun-
káját: Karajz Júlia, a Barcsay
Jenõ Általános Iskola, és
Badár Tamás, az Agy iskola
tanulója. Az Új Mûvész étterem
jóvoltából a diákpolgármester
és az alpolgármesterek a pol-
gármesterrel és jegyzõvel va-
csoráztak, ahol folytatták a
megkezdett beszélgetéseket.
16 órakor Páljános Ervin szob-
rászmûvész megnyitotta gyer-
mekrajz-kiállítást, amelyre

több száz nagyon színvonalas
mû érkezett. A résztvevõk ok-
levelet és értékes ajándékokat
kaptak.
A gyereknapi programsorozat
másnap a Püspökmajor-lakó-
telepen folytatódott triatlon
versennyel, bábszínházzal,
koncerttel, állatsimogatóval.
A felhõszakadás miatt a ren-
dezvényt végül a Barcsay is-
kolában folytatódott a gye-
rekek változatlan lelkesedése
mellett.                        K. Zs.

Szentendrei Diákparlament
alakult a gyereknapon

Diákpolgármester jelöltek: Salamon Kyra, Lezsán Alexandra,
Karajz Júlia, Badár Tamás és Horváth Donát

A gyereknapi rajzversenyen a zsûri – Balogh László elnökletével
Aknay János és Páljános Ervin mûvészek – a következõ díjakat
osztották ki.

Alsó tagozat: I. hely: Pardi Dóra (Szent András iskola), Nagy
Kamilla és Török Emma (Templomdombi iskola) 
II. hely: Fodor Nikolett (Szent András iskola), III. hely: Fülöp
Máté (Templomdombi iskola), különdíj: Helmle Boglárka,
Kákonyi Marcell, Bajna Dorottya Gréta, Szatmári Vivien, Törköly
Kinga, Mészáros Melinda, Szeghalmi Szandra
Felsõ tagozat: I. hely: Mézes Norbert (Szent András iskola), II.
hely: Ballon Emese (Barcsay iskola), III. hely: Frick Orsolya
(Szent András iskola), különdíj: Markó-Markech Alexandra,
Szabó Zsombor, Palotás Zsuzsa
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Kultur-kulinária a Fõ téren

AFõ tér legszebb pontján, a Kereskedõház földszintjén, a Képtár mellett nem-
rég különleges hivatású hely nyílt. A XVIII. századi épületben kifinomult
ízléssel kialakított kávézó-étteremben a gasztronómiai kínálaton túl kul-

turális programok is kerültek az étlapra: kiállítások, kortárs bemutatók, könyvbemu-
tatók, zenei események, szakmai konferenciák megrendezésével, múzeumi prog-
ramokhoz kapcsolódva szeretnék élénkíteni a város szellemi-turisztikai életét.
Bár a kávéház már néhány hete nyitva állt, az igazi debütálás a pünkösd elõtti
napra esett. A fejfájós-borongós délelõtt után menetrendszerûen megérkezett a
szeszélyes, koranyári zivatar, mely elõl nagy léptekkel menekültek a meghívottak
a biztonságos tetõ alá. A megnyitó Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeum-
igazgató szavaival kezdõdött, aki dr. Dietz Ferenc polgármesternek, majd a Pest
Megyei Közgyûlés elnökének, dr. Szûcs Lajosnak adta át a szót, s végül együtt
vágták át az esemény ünnepélyességét hangsúlyozó nemzeti színû szalagot.
A szerencsés megjelentek ezután egy különleges gasztronómiai utazásban vehet-
tek részt. A békebeli pompás teríték (hófehér porcelán, damasztabrosz és -szal-
véta, halványsárga rózsa, csillogó evõeszközök serege) elé leülve, a vendégek egy
röpke hétfogásos vacsora révén kóstolhatták végig az étterem különlegességeit.
Az elegáns tálaláshoz a konyhafõnök szakmai szenvedélytõl átfûtött elõadása
járult. Ádám Csaba nemzetközi hírû mesterszakács a menüsor bemutatásakor az
étterem szokatlan konyhatechnikai eljárását is ismertette. A különleges sous-vide
technológia lényege, hogy alacsony hõfokon, vákuumban fõzõdnek-párolódnak a
húsok, zöldségek, s így a hagyományos sütéstõl eltérõen minden íz, zamat és a
tápanyagok nagy része megõrzõdik az ételben. A sous-vide (ejtsd: szu vid) fran-
cia kifejezés, és magyarul annyit tesz, vákuum alatt. A kb. 60o-on, lassú hõkezelés-
sel elkészített ételek professzionális fõzési metódusát – mint annyi más találmányt
– hazánk fia agyalta ki, bizonyos Kürti Miklós fizikus, aki más kémikusok, fizikusok
munkáit egybegyúrva alkotta meg a sous-vide alapjait. Õ rendezte meg egy kol-
légájával az elsõ Molekuláris és Fizikai Gasztronómiai Konferenciát, mivel azt val-
lotta, hogy a kémiát és a fizikát nem lehet elkülöníteni a konyhától. A tudományos
alapokra helyezett konyhamûvészet produktumai igazolták ezt a tényt. A liba-
májpástétom orgonazselével, a szürkemarha sült, a habkönnyû spárgaleves, a
csodás lazac steak vajmártásban, a zsályás borjúgerinc, majd az almás rétes
vaníliafagylalttal, tetején a legfinomabb barna cukorból kreált grillázslegyezõvel,
s végül mindezek koronájaként a francia sajtok – mindenkit meggyõztek.

Bár a tulajdonosok tagadták az ebben rejlõ
tudatosságot, mégis, a külsõségek, a könnyed,
rafinált ízek mind a francia konyha erényeit
juttatták eszembe. A háttérbõl egy francia san-
zont búgó rekedt, nõi hang csak erõsítette
meggyõzõdésemet: véletlenek márpedig nin-
csenek.
A Kereskedõház Caféban hamarosan megnyílik
a múzeumshop, ahol helyi iparmûvészek mun-
káit is meg lehet vásárolni majd a reproduk-
ciókon, mûtárgymásolatokon kívül. Már az utol-
só simításoknál tartanak, s hamarosan átadják
a gyönyörû borospincét is, mellyel kiegészülve
a Fõ téri Kereskedõház Café minden bizonnyal
kulturális-kulináris zarándokhellyé válik.

-szn-

Finom elegancia 
a Kereskedõház Caféban 

Ádám Csaba mesterszakács 
„kibernetikus laboratóriumában“, 

a konyhában

Az elsõ 30 év
Nem mindennapi dolgot láthatott az,
aki május 22-én a Barcsay Jenõ Ál-
talános Iskola környékén járt. Taná-
rok, szülõk és diákok együtt ünne-
pelték az intézmény fennállásának 30
éves évfordulóját. A jeles esemény
igen változatos és színvonalas prog-
ramot kínált az egybegyûlteknek. Az
estét néhány volt diák koncertje nyi-
totta az iskola színháztermében.
Ezután egy nosztalgikus filmvetítésre
került sor a régi idõk fotóiból. Kis-
dobos-avatások, sportnapok, iskolai
rendezvények és kirándulások, vala-
mint a nemrég befejezett átépítés
emlékeit eleveníthették fel a ven-
dégek. A 30. születésnap apropóján a
Barcsay Iskola Galéria (BIG) ismét

kitárta kapuit, és Bácsi Róbert László,
egykori barcsays diák fotósorozatával
ejtette ámulatba a megjelenteket. A
kultúrprogramok után kezdetét vette
az igazi mulatság is. Az iskola ebéd-
lõjében hangulatos nosztalgiava-
csorát fogyaszthatott el a társaság,
az udvaron pedig a Judy in the sky
nevû formáció húzta éjfélig a talpalá-
valót.
Az iskola 30 éves évfordulója mellett
egy másik kerek évszám is okot adott
az ünneplésre és emelte az est hangu-
latát. Torbáné Ballagó Zsuzsanna
éppen húsz éve igazgatja óriási szívvel
és szakértelemmel az intézményt, így
ez a felejthetetlen péntek este az õ
évfordulója is volt.
A rendezvényt Szentendre Város
Önkormányzata és a Barcsay Alapít-
vány támogatta. 

10 éves a Református Gimnázium
A Szentendrei Református Gimnázium június 5-én, pénteken 

10 éves fennállása alkalmából megrendezett ünnepségére szeretettel
hívja és várja mindazokat, akik szeretnék együtt ünnepelni 

az iskola fennállásának elmúlt tíz esztendejét. 

Helyszínek és programok
15-17 óra: Gimnáziumunk 10 éve címû kiállítás az iskola épületében

(Áprily tér 5.)
17-17.40: Hálaadó istentisztelet a református templomban 

(Rákóczi u.14.)
18-19.30: Ünnepi gálamûsor a Tiszthelyettes Szakképzõ Fõiskola 

színháztermében (Dózsa Gy. út 2.)

Hatalmas érdeklõdés mel-
lett, május 27-én tartották
meg a Vén Kecske Galériá-
ban – az általuk elsõ alka-
lommal meghirdetett –
gyermekrajz pályázat ered-
ményhirdetését, melyet
Angyalok Városa címmel
hirdettek meg két kate-
góriában, 3-6 és 7-12 éve-
sek részére. Pályamûvek
érkeztek a felhívásra a Du-
nakanyarból, Budapestrõl,
de még Kiskunhalasról is. 

A Vén Kecske és a rajzok

Gyereknap 
a P’Art Moziban
A P’Art Mozi gyermeknapra
kreatív programokat szerve-
zett, melynek során nemcsak
moziapplikációs képek szület-
tek, de a ház belsõ terei is
megújultak. A mozi színes mo-

tívumai a lépcsõkrõl is visszaköszönnek, sõt, a lépcsõfeljáró mögött a falon a
mesevilág alakjai a sárkánytól a királykisasszonyig mind-mind láthatóak a vi-
dám kompozíción. A gyerekek munkáiból június 5-tõl látható a Moziappliká-
ciók címû kiállítás, amely megtekinthetõ minden nap délután 2 órától, szom-
bat-vasárnap délután 4 órától. Köszönjük az ifjú alkotók közremûködését.



„Ez a sajnálatos eset is mutat-
ja, hogy eljött az ideje a múlt
lezárásának. Félre kell tenni a
sérelmeket stb., stb. (...) fi-
gyelmünket és erõnket a jövõ
építésére kell fordítanunk“.
Ilyen és ehhez hasonló sza-
vakkal kommentálta 2002-ben
Medgyessy Péter miniszterel-
nök Pokorni Zoltán bejelen-
tését, hogy minden tisztsé-
gérõl lemond, miután a to-
vábbélõ „hálózat“ burkoltan
(vagyis dehogy: egyértelmû-
en) a tudomására hozta: édes-
apja évtizedeken át titkos ügy-
nökként dolgozott a Kádár-
rendszernek.
„Ha azt mondja neked valaki:
minek annyit foglalkozni a
múlttal, törõdj inkább a jövõ-
vel, az vagy reménytelenül
ostoba, vagy hazudik és hátsó
szándékai vannak.“ Ezt a mé-
lyen szántó „bölcsességet“
Levedi akkor fogalmazta meg,
amikor a rádióban meghallgat-
ta az egyik legrosszabb ma-
gyar miniszterelnök nem szó
szerint, de lényegét tekintve
híven visszaadott mondatait.
Levedi aztán, mintegy folytat-
va a gondolati játékot, kísér-
letet tett ennek az állításnak
a bizonyítására.
1. A MÚLTRÓL ÉS AZ EMLÉKEZÉSRÕL

ÁLTALÁBAN. Levedi úgy vette
észre, hogy miután a jobb-
oldali politikusokat, ideológu-
sokat, értelmiségieket túl sok-
szor leantiszemitázták, lená-
cizták, lerasszistázták már,
nem nagy bennük a hajlam
arra, hogy közéleti mûködésük
során figyelembe vegyék, vagy
(horribile dictu) hasznosítsák
a zsidóság által felhalmozott
mérhetetlen tapasztalatokat.
Márpedig (íme a spanyolvi-
asz!) tõlük aztán volna mit
tanulni. Legtöbbet talán épp
azokban a kérdésekben, ame-
lyekrõl itten szó lesz. A zsidó
lét, identitás, megmaradás
egyik legfontosabb összetevõ-
je, ahogy Levedi (õszintén
remélte, jól) értette, a múlt-

hoz fûzõdõ különleges, ben-
sõséges viszony, ami sûrí-
tetten, emblematikusan nyi-
latkozik meg a „záchor“ szó-
ban. Ennek a Biblia által val-
lási törvénnyé emelt héber
szónak a jelentése: „emlé-
kezz!“. Arra szólítja fel Izrael
fiait, hogy soha ne feledkez-
zenek el történelmük döntõ,
fõleg az isteni beavatkozá-
sokhoz kötõdõ eseményeirõl.
A megemlékezés vallási pa-
rancsának a zsidók úgy tehet-
tek eleget, hogy papjaik és
prófétáik, azaz értelmiségük
kialakított és tûzön-vízen át
megõrzött egy hagyományt,
amely megfelelt a kollektív
emlékezet szükségleteinek,
gazdag rituálékkal és litur-
giákkal pedig megteremtette
azokat a kereteket, amelyek
között a közösség tagjai elfo-
gadták, átélték és tovább-
adták a hagyományt a kö-
vetkezõ nemzedékeknek.
Mondhatjuk tehát: a zsidó lét-
ben múlt és jelen szüntelen
kölcsönhatásban van, egy-
másba fonódik, a zsidó ember
egyénként és a közösség tag-
jaként a jelenben is hordozza
egész roppant múltját, és egy-
ben felelõs is annak sorsáért.
Ahogy egy talmudi mondás
lényegre törõen megfogal-

mazza: „Minden egyes nemze-
dékben köteles az ember úgy
tekinteni magát, mintha õ jött
volna ki Egyiptomból“. (Yosef
Hayim Yerushalmi, Záchor.
Budapest, 2000, 59. old.)
Mindennek fényében elég fur-
csa volna a (különösen a val-
lásos) zsidó embereknek azt
ajánlani, hogy zárják le végre
a múltjukat, és ne nyammog-
janak örökké – példának okáért
– népük üldöztetésein, miköz-
ben ezek központi helyet fog-
lalnak el hagyományaikban és
önazonosságukban. Persze a
zsidó példa – ha szabad így
fogalmazni – kissé farizeus,
hiszen ez a nép kivételesen
õsi, ám meg-megújuló, kohe-
rens és kanonizált tanítással
rendelkezik.
Az is kétségtelen ugyanakkor,
hogy saját múltjáról minden
népi-nemzeti közösségnek
van valamilyen tudása, amely
önképének, identitásának
ugyanolyan fontos eleme,
mint a zsidóknál. „Mert mitõl
(...) nemzet a nemzet? Rövi-
den: attól, hogy ki tudják és
merik mondani: mi. És akarják
is. Rááll a szájuk. S akkor kell
egy név is. Mert ha nincs név,
akkor csak tátognak, mint a
potyka.“ (Esterházy Péter,
Harmonia caelestis. Budapest,
2001, 13. old.; az eredetiben
a „család“ szó áll a „nemzet“
helyén). S ahogy az idõ halad,
a közösség a folyamatosan
múltba merülõ „jelenrõl“ is
kialakítja „álláspontját“, va-
gyis hagyományt formál be-
lõle, amelyet aztán, ha meg-
vannak hozzá a feltételek, a
következõ nemzedéknek ad
tovább. Csakhogy vannak né-
pek, és sajnos ilyen a magyar
is, amelyeknél létezésük egy-
egy szakaszában az átha-
gyományozás megszakadt, és
beköszöntött a „felejtés kor-
szaka“, vagyis az addigi öntu-
dat és identitás szétmállása.
Ilyen lehetett Magyarországon
az Árpád-kor, és – ezt biztosan

tudta Levedi – ilyen volt az
1948 utáni idõszak. Hogy mit
értett a „felejtés korszakán“,
azt egy Yerushalmitól, a fen-
tebb idézett zseniális könyv
szerzõjétõl vett idézettel vi-
lágította meg: „Amikor azt
mondjuk, hogy egy nép 'em-
lékezik', valójában azt mond-
juk, hogy a múltat tevékeny
módon továbbadták a jelen
nemzedéknek, s az ezt a múl-
tat jelentéssel bíró valamiként
a magáévá fogadta. S meg-
fordítva, a nép 'felejteni' fog,
ha az a nemzedék, amely jelen-
leg a múltat birtokolja, nem
nyújtja azt át a következõ
nemzedéknek, vagy ha a kö-
vetkezõ nemzedék elutasítja,
amit kap, és nem adja tovább
[kiemelés Leveditõl], ami
ugyanezt jelenti. A tovább-
hagyományozás megtörhet
hirtelen, vagy egy felmorzso-
lódási folyamat során is.“
(Yerushalmi, Záchor, 113. old.)
Levedi így folytatta töprengé-
seit: tegyük el – hogy aztán
késõbb elõvehessük – ebbõl a
gondolatmenetbõl a követ-
kezõt: létezhetik nemzedék,
amelyik – butaságból, gonosz-
ságból stb. – szándékosan
elmulasztja hagyományozási
kötelezettségét. Az, hogy egy
népi, etnikai, nemzeti közös-
ség átörökítendõ hagyomá-
nyaiba mi épül bele, termé-
szetesen mindig veszeke-
dések, viták, harcok ered-
ménye, normális körülmények
és normális nemzedékek kö-
zött is. Az azonban, ami 1948
és 1990 (sõt: 2009) között
következett be Magyarorszá-
gon, hogy a soros „õrzõk“ és a
felelõs írástudók saját közös-
ségi identitásuk alapjainak
szétrombolására törekedtek,
párját ritkítja. Rászolgáltak
tehát, hogy „elutasító és to-
vább nem adó nemzedéknek“
nevezzék õket.
2. KI BIRTOKOLJA A MÚLTAT, ÉS HOGY

LESZ A MÚLTBÓL HAGYOMÁNY? –
HÁROM PÉLDA. 
I) Levedi gyermekkorában
apja, mint környezetük többi
érdeklõdõbb lakosa, a Nép-
szabadságot járatta, tehát a
kommunista párt hivatalos
lapján nevelõdött újságol-
vasóvá. Amikor évtizedekkel
ezelõtt megnõsült, majd önál-
ló lakásba (recte: elsõ albér-
letébe) költözött, a Magyar
Nemzetre fizetett elõ, s kitar-

tott mellette jóban-rosszban
(az utóbbi idõkben inkább a
rosszban). Pontosabban szól-
va ez nem teljesen igaz, mert
1990-1991 táján vagy másfél
évre hûtlenül elhagyta, mivel
ízléséhez képest túl sok lett a
lapban az ultraliberalizmus.
Egyik barátja rábeszélésére
(„most kétségtelenül a Nép-
szabadság a legjobb“) elõször
a „legkedveltebbhez“ igazolt
át. Kapcsolatuk nem egészen
fél évig tartott ki. A válás okát
Bächer Ivánnak hívják. Bächer
indulatos (mit indulatos: dü-
hödt!) cikkben kérte ki magá-
nak, hogy bizonyos gyanús
szervezetek a kormány támo-
gatásával és részvételével
hivatalos ünnepséget ren-
deztek (vagy kívántak ren-
dezni?, ki emlékszik ma már!)
a második világháború és a
Don-kanyar magyar áldoza-
tainak emlékére. Valami olyas-
mit írt, hogy azokra az idõkre
emlékezni joga legfeljebb neki
és a hozzá hasonlóknak van,
aki(k)nek apját (nagyapját?)
munkaszolgálatra vitték és
elpusztították. Az akkori ma-
gyar állam hivatalos hadsere-
gében harcolt magyarok és
utódaik meg jobban tennék,
ha hallgatnának. Emlékeim
szerint arra, hogy azok a
szerencsétlen bakák, akik nem
voltak keretlegények, és tíz-
ezrével pusztultak el az orosz
pusztákon, miért nem áldoza-
tok, és miért kéne közös em-
lékezetünkbõl kilökni õket,
nem kaptunk magyarázatot.

(folyt. köv.)
Levedi nyomán Madzsar Ali
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Abszurd történetek Madzsarisztánból

Emlékezz! I. rész
3009-et írunk. A világkormány megbízásából a nagy kataklizma elõtt eltûnt népek és
kultúrák nyomait keresõ bizottság hosszú kutatómunka eredményeképpen önmagát
magyarnak nevezõ népcsoport nyomaira bukkant. A megtalált írások segítségével –
Levedi és barátja, Teveli gondolatain keresztül – betekintést nyerünk a valaha
Európának nevezett földrész közepén élt nép mindennapjaiba.
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AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340

Nyitva: H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás, 

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

MÛSZAKI VIZSGA, 
ZÖLD KÁRTYA AZONNAL!
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AGondolat Kiadó 1997-ben jelen-
tette meg a kiegyezés és a szá-
zadforduló korának egyik legis-

mertebb magyar építésze, Hauszmann
Alajos (1847–1926) naplóját. A kötetet
összeállította és jegyzetekkel ellátta
az egyik dédunoka, az ugyancsak épí-
tészmérnök dr. Seidl Ambrus. A Szent-
endre múltját megszállottan kutató két
helytörténész, Pethõ Németh Erika és
Ürmös Lóránt, miután abba a szeren-
csés helyzetbe kerültek, hogy szemé-
lyes beszélgetésben faggathatták ki
Seidl Ambrust és testvérét, Seidl Fidélt
dédapjukról és szentendrei birtokáról,
cikkeiken keresztül mi is betekintést
nyerhetünk a nagy építész szentendrei
életébe.
Hauszmann egy véletlen folytán lett
helyi birtokos. Testvére leányfalui
vadászatai során 1882-ben ismerte
meg a szentendrei Simay családot, akik
éppen árulták Anna-völgyi birtokukat.
Õ beszélte rá az akkor harmincöt éves
bátyját és feleségét az ingatlan
megvételére. Bár az épület nagyon
elhanyagolt volt, Hauszmannék mégis
a vétel mellett döntöttek a terület
vonzó adottságai, a jó levegõ, a
vízbõség, a rejtõzködõ és szép fekvés
miatt. A birtok a Bükkös-patak völ-
gyében, a patak mindkét oldalán
hosszan terült el.
Hauszmann Alajos udvari tanácsos,
mûegyetemi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagja,
akinek nevéhez a budavári királyi
palota átépítése, a Pesti Kúria (most a
Néprajzi Múzeum), a New York Palota,
a központi mûegyetemi épület, a Szent
István Kórház, a fiumei kormányzói
palota, a kolozsvári egyetem és sok
más közismert vidéki és fõvárosi 
köz- és magánépület tervezése fûzõdik.
Az Anna-völgyben kibõvített, átalakí-
tott villa köré egy tekintélyes gazdasá-
got épített fel az évek során. A több
mint hetven holdra gyarapodó birtokon
csak a szõlõ- és gyümölcstermesztés
részére tizenhat, majd késõbb harminc
holdnyi terület szolgált. Az eredetileg 
öt-hat holdas szõlõt pár évvel a vétel
után a filoxéra kipusztította, ezért
helyébe amerikai szõlõt és nemes
gyümölcsfákat telepítettek. A messze
híres gyümölcsöst a család nagy becs-
ben tartotta. Hauszmann felesége még
telente is kijárt, és az almatárolóban
nagyság szerint válogatta át az almát,
majd egyenként selyempapírba cso-
magolva vitték fel a Gundelhez és a
Gellért Hotelbe. 1896-ban a millenni-
umi kiállításon alma- és körtefáinak
termésével Hauszmann aranyérmet
nyert.
Ekkora gazdasághoz természetesen
személyzet is kellett. A gyümölcsfák

gondozása, a metszés,
permetezés, locsolás
állandó munkát adott és
folyamatos jelenlétet
igényelt. A kertésznek
külön háza volt a bir-
tokot kettészelõ Bük-
kös-patak jobb partján.
A bal parton (a késõbbi
katonai lõtér területén)
más gazdasági épületek
helyezkedtek el. Itt
voltak az istállók, a
tehenészet tizennyolc
tehénnel, melyeket reg-
gel-este fejtek, a tejet
pedig vitték be a város-
ba. Ezen az oldalon
lakott a személyzet töb-
bi tagja, a két kocsis, a
tehenész, az intézõ.
Aratáskor és gyümölcs-
szüretkor helyi és pilis-
szentlászlói napszá-
mosokat fogadtak fel. 
Hauszmann Alajos,
mint naplójában elbe-
széli, már fiatal korában megfer-
tõzõdött a vadász szenvedéllyel. Ebbõl
következett, hogy az Anna-völgyi bir-
tokával határos, kb. háromezer holdas
erdõt Hohenlohe herceggel bérbe vet-
ték a várostól, így kedvére vadászha-
tott az akkori nagy vadbõség mellett.
„Elõfordult az az eset – írja a naplójában
–, hogy hajnali lesen bikát lõve a fél 7
órakor induló szentendrei hajóval Bu-
dapestre utazva, 9 órakor a Mûegye-
temen elõadást tartottam.“ Történt
egyszer, hogy a leányfalui erdész,
Makkai János, aki egyben az õ vadõrük
is volt, a millennium évében egy húszas
agancsú, vadorzó által elejtett
„kapitális szarvas“ tetemére lelt az
erdõben. Makkai, ahogy azt ilyenkor
szokták, lefejtette az agancsot, és elin-
dult vele Hauszmann budapesti la-
kására. Nem találta otthon, így hát fel-
ment a királyi Várba, az ottani irodájá-
ba. De folytassa a történetet inkább
maga Hauszmann: „A Vár udvarán
találkozott (t.i. Makkai) Lichtenstein
herceg fõudvarmesterrel, aki megkér-
dezte, hogy hova viszi az agancsot, és
amikor megtudta, hogy hozzám megy,
azonnal õ is feljött az irodába és az
agancsot megtekintve, annyira kiváló-
nak tartotta, hogy azt Õfelségének
(Ferencz József) be kell mutatni, ki
akkor Budán tartózkodott.
Egy félóra múlva a királyhoz lettem ren-
delve, aki csodálkozását fejezte ki a 20-
as agancs láttára, és amikor elmond-
tam, hogy vadorzó által elejtett bikától
származik, roppant indulatos lett, és
azt mondta, hogy csak Visegrádról
jöhetett át, és hogy az ottani felügyelet

hiányának a bûne, hogy a legjobb szar-
vasokat az átkozott vadorzók lövik ki.“
Rögtön intézkedett is a felelõsségre
vonás iránt, de az események még egy
nem várt fordulatot vettek. Stróbl
Alajos szobrászmûvész éppen a királyi
várban a Mátyás-kúton dolgozott.
Hozzá is eljutott még jó idõben a ritka
trófea híre, úgyhogy a szoboregyüttes-
ben a király lába elõtt fekvõ szarvas
agancsát a Hauszmann erdejében ele-
jtett állatéról mintázta meg. Így lett
szentendrei vonatkozása is a budavári
Mátyás-kútnak.
Hauszmann szentendrei kapcsolatairól
nem sok biztosat tudunk, inkább csak
feltételezésekre hagyatkozhatunk.
Dédunokái mesélték, hogy még az elsõ
világháború elõtt Zsubkovics György
görögkeleti szerb püspök többször járt
náluk vendégségben. Az ismeretség
valószínûleg az 1913-ban megalakult
Szentendrei Városfejlesztõ Egyesület-
hez vezethetõ vissza, aminek mindket-
ten tiszteletbeli elnökei voltak. A
tényleges elnök, Ábrányi Emil költõ,
levélben kérte fel Hauszmannt a köz-
remûködésre, amit õ örömmel és
készségesen elfogadott, s a maga ré-
szérõl megtiszteltetésnek vett. Fel-
tehetõen idõnként elment az egyesület
alapító tagjainak összejöveteleire,
ahol találkoznia kellett például Dumtsa
Jenõ volt polgármesterrel, dr. Péchy
Henrik városi fõorvossal, Czibulka János
gyógyszerésszel, Kada Mihály plébá-
nossal és a többiekkel. 
Építészként egyetlen szentendrei mun-
ka fûzõdik a nevéhez. Az 1890-es évek
elején a katolikus egyház a mai Czóbel

Múzeum épületében fenntartott koe-
dukált iskolát szét akarta választani.
Ebbõl a célból megvásárolta az akkori
Mária Terézia utcában (ma Bajcsy-
Zsilinszky utca) a Nesko család régi,
oszlopos belsõ udvarral rendelkezõ,
nagyon rossz állapotban lévõ, de te-
kintélyes kisnemesi kúriáját a hozzá
tartozó gazdasági épületekkel, istálló-
val, présházzal. Az átépítési terv el-
készítésére és a mûvezetésre Hausz-
mann Alajost kérték fel, aki – dr. Katona
Gyuláné Szentendrey Katalin megfogal-
mazása szerint – készségesen és ön-
zetlenül elvégezte a munkát. 1901-ben
további tanterembõvítés miatt
ugyancsak Hauszmann tervei alapján
építették át a boltíves istállót és a
présházat. Így nyerte el eredeti és elsõ
formáját a ma Bajcsy-Zsilinszky útinak
ismert általános iskola. 
Harminckét év után, nem tudni miért,
errõl nem ír naplójában, Hauszmann
Alajos eladta az Anna-völgyi birtokot,
és helyette Velencén vett egy másikat.
De a család kapcsolata nem szakadt
meg Szentendrével. Hauszmann 1926-
ban bekövetkezett halála után fe-
lesége visszavásárolta Anna-völgyet,
és élete végéig, a háború utánig ott
élt egyik fiával. A birtok 1951-ben
bekövetkezett államosítását, a ki-
telepítést, a lakóépület ledózerolását
már csak gyerekeinek kellett átélni.
Az egykori kastély parkjában építet-
ték fel a Magyar Honvédség 7. számú,
honvédtiszti üdülõjét, a Bükkös-patak
másik oldalán fekvõ birtokrész mint
katonai lõtér funkcionált egészen a
rendszerváltásig.

Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin rovata

Aranyérmes gyümölcsök és kapitális trófea
Hauszmann Alajos virágzó birtoka az Anna-völgyben

Onódi Béla: Anna-völgy, 1939.
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SZENTENDRE VÁROS
ÓVODAI INTÉZMÉNYE

A 2008-2009-es nevelési év elért 
eredményei, büszkeségei

Az alábbiakban a tagóvodák nevelõmun-
kájáról szeretnénk hírt adni, és sikerein-
ket megosztani mindazokkal, akiknek a
jövõbe vetett hite megrendülni látszik
ebben a válságos idõszakban. Köszönöm
az elért eredményeket mindazoknak,
akik részt vállaltak benne, s azoknak is,
akik sikereinkben osztozni tudtak. 

Szántosi Judit
intézményvezetõ

HOLD UTCAI TAGÓVODA

• 2008 októberében ünnepeltük az
óvoda 25. születésnapját, melyen a
gyerekek mûsora után felszólalt dr. Dietz
Ferenc polgármester, majd az Alma
együttes zenélt.
• A Guba Miklós által vezetett sakk szak-
kör legnagyobb sikereit ebben az évben
érte el. Csetneki Márk (két évig az
óvodában tanult sakkozni, most elsõ
osztályos) márciusban a magyar bajnok-
ságon 1. helyezést ért el. Õ idén a
Törökországban tartandó VB-n képviseli
Magyarországot. Simonyi Dóra ugyan-
ezen a bajnokságon 3. helyezett lett, a
nyári Grúziában rendezett EB-n õ
képviseli Magyarországot. Simonyi Dóra
április 25-én a Lauder kupán elsõ
helyezést ért el, ugyanitt Matos Bálint
3. helyezést ért el. Szinte minden
hétvégén kupával térnek haza a ver-
senyekrõl óvodásaink. 
• A Madarász ovi keretein belül kirán-
dultunk Mogyoró-hegyre, Margitszi-
getre, Medve parkba stb. A nagycsopor-
tosok sokat járnak a Vajdahunyad várá-
ba szervezett interaktív kiállításokra.
• A DIFER-felmérés (szakértõi vizsgálat,
a nagycsoportosok iskolaérettségi vizs-
gálata) eredményei kiemelkedõen jók
lettek. 
• Sikeres volt a szülõkkel közösen ren-
dezett karácsonyi, farsangi ünnepség.
Több csoport tanév végén közösen kirán-
dult, bográcsozott a szülõkkel. Szín-
vonalasan ünnepeltük meg a Víz világ-
napját és a Föld napját. Sikeresek voltak
a néptánc-bemutatók. 

VILLASORI TAGÓVODA

• Óvodánk ebben az évben elõször
vehette igénybe a Helyõségi Klubban
berendezett, a gyerekek életkorának és
igényeinek megfelelõ tornatermet. 
• Folytatódtak a megszokott progra-
munknak megfelelõ, értéket képviselõ
színházi elõadások, melyek az évkör egy-
egy jeles napjához kapcsolódtak. 

• Õsszel és tavasszal kirándulni men-
tünk, nagyon hangulatosak az anyák
napi kirándulások.
• Szinte már hagyományként részt
veszünk a városi adventi rendezvé-
nyeken Luca napi játékunkkal, és a
szülõkkel közös adventi estéket tartot-
tunk az óvodában játékkal, énekléssel.
• Sikeres vásárokat rendeztünk gyer-
mek- és felnõtt munkákból anyagi
lehetõségeink javítására. Ez volt az elsõ
év, amikor fogadhattuk a felajánlott
SZJA 1%-ot, a támogatást a nyáron
felújításra kerülõ udvarunkra játékok
felállítására fordítjuk.
• Óvodánk nagy változás elõtt áll:
szeptember elsejétõl mint református
óvoda várjuk a gyerekeket. Sikernek
érezzük, hogy a szülõk kivétel nélkül úgy
döntöttek, hogy gyermekeiket továbbra
is intézményünkbe járatják.

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA

• 2008-2009-es nevelési évben is foly-
tatódott a Madarász Ovi program, mely-
ben érdekes, változatos cselekmé-
nyekkel, kirándulásokkal foglalkoztat-
tuk gyermekeinket.
• Minden csoportban magas színvonalon
folyik a néptánc oktatása.
• Folytatódik a zenés torna, angol, sakk
és zeneovi foglalkozás.
• Szeptember 26-án Budapesten átadták
a Zöld Óvoda díját, melynek keretén belül
egy nagycsoport kirándult a pilis-
szentiváni Jági-tóhoz.
• Kihasználtuk a Falumúzeum adta
lehetõségeket
• Stabilo kreatív játék napját tartottunk
az óvodánkban
• Helyi színházi elõadásokkal tettük szí-
nesebbé a gyermekek óvodában töltött
idejét:  Fabatka, Palánta
• A már hagyománnyá vált András napi
vásáron minden csoport árusította
portékáit, a befolyt összeget a csopor-
tok saját belátásuk szerint használták
fel. 
• A környezeti munkacsoport kollektívá-
ja Kovács Márta vezetésével elkészített
egy Környezetismereti módszertani
füzetet, támogatók és pályázat elnye-
résével.
• Részt vettünk az Erdei Iskola három-
fordulós játékában.
• Szülõi kezdeményezésre bõvítettük
játszóudvarunk játékait, melynek ér-
dekében ez egész testület sokat dolgo-
zott. Az eredmény: 3 600 000 Ft.
• Részt vettünk az Országos Hagyo-
mányõrzõ Találkozón
• 4,6-ra javult a minõségbiztosítási
felmérésen az elégedettségi mutató.
• Minden évben papírgyûjtést szerve-
zünk. A befolyt összegbõl meseköny-
veket és udvari játékokat vásárolunk.

PÜSPÖKMAJOR-LAKÓTELEPI
TAGÓVODA

• Teréz-napi Országos Hagyományõrzõ
találkozót rendeztünk a Falumú-
zeumban.
• Megünnepeltük óvodánk 30 éves évfor-
dulóját. Városi és miniszteri pályázaton
70 000, illetve 100 000 Ft-ot nyertünk,
melybõl az óvoda valamennyi dolgozójá-
nak egységes népi ruhát varrattunk.
• Több kulturális rendezvényen részt
vettünk: mozi- és színházi elõadás, kon-
cert, múzeumi kiállítás.
• A nagycsoportosok szerepeltek a Fõ
téren adventkor, volt betlehemes játék
családi háznál,  együttlét a szülõkkel
csoportszinten, óvónõi bábelõadás Mi-
kuláskor, közös fõzés a szülõkkel, sütés
a gyerekekkel a helyi hajléktalanoknak
adventkor. Karácsonyi vásárt rendez-
tünk az óvodában és a városi kira-
kodóvásárban.
• Lakodalmas-játékot mutattunk be az
idõseknek a Provincia Házban, illetve a
Városi Gondozási Központban „Koma-
tálazás“ az idõseknek.
• Közös udvari munkát szerveztünk gye-
rekekkel, szülõkkel.
• Gyermeknapi bulit tartottunk a Ko-
lompos együttessel.
• Részt vettünk a Bükkös-patak taka-
rítási akcióban, az örökbefogadott fát
rendszeres gondozzuk.
• Két sikeres pályázatunknak köszön-
hetõen bábokat, bábtartót és hang-
szereket vásároltunk. 
• Az eszközbõvítés érdekében pályáza-
tokat írunk, papírgyûjtést, könyváru-
sítást, karácsonyi vásárt szervezünk.
• Új forgójátékokat telepítettünk mind-
két udvarrészre.

VASVÁRI ÚTI TAGÓVODA

• Az óvoda nevelõközössége által alko-
tott Helyi Óvodai Nevelési Programunk
kiemelt nevelési területei a mozgásfej-
lesztés, a környezetvédelem-, környezet
megismerésére nevelés, valamint a dif-
ferenciált személyiségfejlesztés. Tevé-
kenységformáink kiválasztásában min-
dig a gyermekek életkori sajátossá-
gainak, szükségleteinek elõtérbe he-
lyezése kap kihangsúlyozott szerepet,
legfontosabb szempontunk, hogy a
gyermekek legfõbb tevékenysége a
játék.
• A Comenius-program felmérései alap-
ján a szülõk elsõ helyen emelik ki
óvodánk szeretetteljes, biztonságos,
családias, gyermekközpontú légkörét.
Kiemelkedõnek tartják az óvodapedagó-
gusok, dajkák munkáját, nyitottságát,
türelmét, toleranciáját s figyelmét a
gyerekek egyéni fejlõdésére, igényeire. 
• A helyi programunkhoz tartozó ma-
darász ovi, úszás és népi tánc foglalkozá-

sok igen kedveltek a gyerekek és szülõk
körében egyaránt.
• Nagy hangsúlyt fektetünk a családdal
közös programokra, ünnepekre – kará-
csony, farsang, kerékpártúra, kirán-
dulás, kiscsoportosok ismerkedõ délu-
tánja, kézmûves családi nap –, és az új
kezdeményezésként sikeresen megvaló-
suló „Családi játszónapok“  is ennek
lehetõségét bõvítik.
• A szülõi kezdeményezésre tíz éve létre-
jött Mosolygós Gyermekekért Alapítvány
segítségével az elmúlt években bú-
torzatcsere, burkolatcsere és a fejlesztõ
szoba felújítása valósulhatott meg,
valamint mozgásfejlesztõ játékok vásár-
lására nyílt lehetõségünk.
• Mozgásprogramunk eredményeként
megnyertük a városi Ovi-olimpiát, és az
Erdei Iskola környezetvédelmi- kör-
nyezetmegismerõ Breki-Béka 4 fordulós
játékában két nagy csoportos kislány
99%-os eredményt ért el, a többi részt-
vevõ 75-80%-os teljesítményt nyújtott.

BIMBÓ UTCAI TAGÓVODA

• Úgy tudtuk kezdeni a tanévet, hogy
egy kis ünnepség keretében megköszön-
hettük a szülõknek anyagi támogatá-
sukat és egyéb segítségüket óvodai ját-
szóudvarunk teljes felújításáért.
• Felavattuk a Mesteróvodai Cím elnye-
résével kapott táblánkat, és használat-
ba vettük a mûhellyé átalakított szo-
bánkat. Az ide került régi bútorokat mi
újítottuk fel, ez a szoba fogadja emel-
lett az ide látogató vendégeinket is.
• Az õszi néphagyományõrzõ országos
találkozón két csoportunk bemutatkozó
játékot tartott a Skanzenben nagy si-
kerrel.
• Az egész tanévben a mi óvodánk fogad-
ta a néphagyományõrzõ akkreditált to-
vábbképzésen résztvevõ hallgatókat,
akik gyakorlati bemutatóinkat láthat-
ták. 
• Elvittük a gyerekeket a Szépmûvészeti
Múzeumba, a Néprajzi Múzeumba Buda-
pestre, a Skanzenbe népzenei koncertre,
sok kirándulásra, rendezvényre.
• Sikeres a televízióban leadott, népme-
sei elõadássorozat és népi játék bemu-
tató.

HÉTSZÍNVIRÁG TAGÓVODA,
ÓVODA KÖZPONT

• Az alapprogramon túl néptánc-
foglalkozás van az óvodában. Délutá-
nonként lehetõség van angol és sakk-
foglalkozásra is.
• A nagycsoportos korú gyerekek
körében végzett Difer-felmérés nagyon
jó eredményt mutatott, ugyanúgy, mint
a szülõk körében végzett elégedettségi
felmérés is.

Városi közoktatási intézmények büszkeségei

Hamarosan véget ér a 2008/09. tanév, a gyermekek, tanulók lassan leteszik kezükbõl a tollat, ceruzát. Nem a problémák megoldásán, a tudnivalók rögzítésén
fáradoznak már, hanem a hosszú pihenésre készülve tervezik a nyarat. Ám mielõtt elcsendesülnének a termek, a folyosók, az év során végzett munka ered-
ményére érdemes visszanézni. Az alább ismertetett gazdag intézményi eredmények, büszkeségek az intézményvezetõk által elkészített óvodai, iskolai

kiemelkedõ eseményeket, sikereket – helyhiány miatt kicsit rövidítve – tartalmazzák. Az itt kimaradt, a városunkban rendezett versenyek eredményeirõl az iskolák
és az önkormányzat honlapján lehet további információkat olvasni. Mivel Szentendre Város Önkormányzata nagyra értékeli a városban mûködõ nevelési, oktatási
intézmények teljesítményét, szívesen biztosít lehetõséget ezek megismertetésére, s egyben köszönetet mond az ifjúság sikereinek eléréséhez nyújtott valamennyi
óvónõi, tanítói és tanári felkészítõ munkáért, amivel a város jövendõ nemzedékét gazdagították. 
Pedagógusnap alkalmából köszöntöm a város valamennyi pedagógusát!                                                                           Schinkovits Lajosné  közoktatási referens
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• A nagycsoportban hagyományápolás
folyik. A Hagyományéltetõ Munkakö-
zösség tagjainak „Zöldág-járás“ és
„Határjárás“ játékot mutattak be a gyer-
mekek és az óvónõk. 
A városi gyermeknapon tavaszi játékot,
õsszel a szülõknek vásári játékot, karác-
sonykor a Fõ téren és a napközis kony-
hán betlehemes játékot játszottak el a
gyerekek. 
A farsangot a szülõkkel együtt búcsúz-
tatták sok vidám játékkal, majd
Fonójátékot adtak elõ. Májusban pedig
már az „Ég a tûz, Szent Iván-i tûz“ címû
bemutatójátékra készülnek.
• Változatos a programokat szerveztünk:
kirándultunk a Kõhegyre, kovács-
mûhelybe látogattunk, megtekintettük
a Nemzeti Bankot, a Planetáriumot, az
Állatkertet, voltunk az Operaházban és
színházba látogattunk minden hónap-
ban, hajókáztunk a Dunán.
• Az óvoda szépítése, fejlesztése ér-
dekében bútorokat, szõnyegeket vá-
sároltunk, új melegburkolatot kapott a
középsõ csoport. Az udvaron új játékokat
telepítettünk, felújítottuk a babaházat,
szülõi segítséggel autóparkolót alakí-
tottunk ki. Sok virágot ültettünk a
gyerekekkel, amit a gyerekek gondoz-
nak, füvesítettünk – mindezekben nagy
segítséget kaptunk a szülõktõl. 

IZBÉGI TAGÓVODA 

• Ebben az évben értünk egy olyan
hosszú távú terv végére, amelynek az
volt a célja, hogy a nevelési progra-
munknak megfelelõ, azzal összhangban
lévõ külsõ, belsõ környezetet hozzunk
létre. Ennek szellemében az udvar
fejlesztésére kb. 2,5-3 millió forintot
költünk önerõbõl. Kb. 1,6 milliót fordí-
tottunk az udvaron gumilapozásra,
homokozóra, kerti padra, napellenzõre,
kerítésekre, festékekre stb. Óvodánk
csoportszobáiban a bútorokat sikerült
lecserélni többségében saját erõbõl az
elmúlt idõszakban, tavaly elkezdtük a
termek lambériázását borovi fenyõbõl.
Idén a nagycsoport szépül tovább.
Pályázaton nyertünk pénzt, hogy a kony-
hában az elektromos háztartási esz-
közöket lecserélhessük.
• Egy évben kétszer szervezünk olyan
nagyobb rendezvényt, amelybe bekap-
csolódnak a családok: kézmûves fog-
lalkozások, színvonalas elõadások, csa-
ládi és gyermekjátékok, bográcsozás.
• Szakmai munkánkban újabb projek-
teket dolgoztunk ki, amelyek a „Zöld
jeles napok“ tartalmi gazdagodását szol-
gálták. Minden évben küldünk alkotá-
sokat a Skanzen pályázatára, ahol érmes
helyezéseket érnek el gyermekeink. Idén
a nagycsoportosok készítettek közösen
meseillusztrációkat, amelyeket könyvvé
fûztünk.
• Kirándulásokat szerveztünk a Pilisbe,
a Dunakanyarba, hogy gyermekeink
felfedezzék szülõföldjük szépségeit. A
Madarász-Ovi mozgalom pedig kiegé-
szíti azt a tevékenységünket, amelynek
célja a környezettudatos magatartás
kialakítása.
• Újságunkban, a Fürkészben az óvodánk
életérõl jelennek meg cikkek, és a szülõk
írásaikban véleményüket, tapaszta-
lataikat mondják el.
• Együttmûködési megállapodásunk
keretében minden évben ellátogatunk
többször az Idõsek Otthonába. Az idõsek
világnapján, anyák napján – a verseken,

dalokon kívül – ajándékokkal is meg-
lepjük az idõs embereket.
• Szoros a kapcsolatunk a szomszédos
iskolával, közös programjaink is van-
nak, az iskola tornacsarnokába be-
járhatunk. 
• Minden évben szervezünk „Egész-
séghetet“, amikor salátákat, sütemé-
nyeket, turmixokat stb. készítünk, új
ízekkel ismertetjük meg a gyerekeket és
szüleiket.

ISKOLÁK

VUJICSICS TIHAMÉR 
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY

XII. Országos Friss Antal
Gordonkaverseny
Csõke Flóra (felkészítõ tanár Négyessy
Katalin) III. helyezés

IV. Pest Megyei Kamarazenei Verseny
Knyazoviczki Lili /hegedû és Knyazo-
viczki Csenge/zongora (felkészítõ tanár:
Pap Angéla, Forrai Judit) kiemelt
nívódíj; Harmonika Zenekar (Zsámbék):
Bokodi Anna, Bokodi Áron, Kárpáti
Márton, Tapuska Ákos, Szekeres Zsolt
(felkészítõ Demenív Igor) kiemelt
nívódíj; Harmonika duó: Bokodi Anna
és Bokodi Áron (felkészítõ Demenív
Igor) nívódíj; Kulcsár Máté, Schott
Barnabás, Papp Csongor/gitár (felké-
szítõ Knyazoviczki Zoltán) dicséretben
részesült

III. Országos Csembaló verseny
Szóló kategória
Kassai Gyöngyi I. díj, Déri Ágota II. díj,
Tamási Rebeka III. díj, Lázár Tímea di-
cséretben részesült (felkészítõ tanáruk
Oláh Aino)
Kamarazene kategória
Kassai Gyöngyi/csembaló, Leitereg
András és Leitereg Miklós/blockflöte II.
díj,  Tamási Rebeka/csembaló, Barnás
Dóra/gordonka III. díj, Déri Ágo-
ta/csembaló, Lachegyi Róza/hegedû,
Barnás Dóra/gordonka dicséretben
részesült

VI. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny
Területi válogatóról a fináléba jutot-
tak: Bendes Bettina, Gáspár Blanka,
Huszti András, Karajz Villõ, Mezõ Do-
rottya, Páljános Anna, Szentkirályi-Tóth
Kata. A döntõ 2. fordulójába jutottak:
Karajz Villõ és Gáspár Blanka. Felkészítõ
tanári különdíjat kaptak Kovács Zsu-
zsanna, Kádár Krisztina

XI. Országos Gitárverseny
Gembela Gergely (felkészítõ Gulyás
László) III. díj

VI. Országos Maros Gábor Ütõhang-
szeres Szóló- és Duóverseny
Kovács Miklós / kisdobverseny (felké-
szítõ Bártfai Zoltán) I. helyezés, szóló
kategóriában III. helyezés. Michell
Benjamin/szóló kategóriában (felké-
szítõ Bártfai Zoltán) II. helyezés.
Kovács Miklós - Mitchell Benjamin /duó
kategóriában (felkészítõ Bártfai Zoltán)
III. helyezés
Bártfai Zoltán tanári különdíjban ré-
szesült.

VIII. Vértes-Dunazug Regionális
Furulyaverseny

Bokor Anna kiemelt arany, Mezõ Sára
és Horváth Sára arany minõsítés
(felkészítõ tanáruk Lachegyi Imre)

VIII. Országos Zongora Négykezes és
Kétzongorás Verseny
Richter Anna Zsófia és Karajz Júlia I.
helyezés; Minya Flóra és Szívós Rebeka
II. helyezés; Karajz Júlia és Gaál Natália
(tanár-diák páros) II. helyezés. Fel-
készítõ tanári különdíjban részesült
Gaál Natália.

III. Országos Harmonika Verseny
Tapuska Ákos (felkészítõ tanár Demenív
Igor) II. helyezés.

Pest Megyei Klarinét- és szaxofon-
verseny
Sándor Norbert II. helyezés. Ered-
ményes pedagógiai felkészítõ munká-
jáért Erdõ Zoltánt díjazták.

FONÓ Budai Zeneház III. Népdalkincs
Népdaléneklési Verseny
Tamási Rebeka II. helyezés, Pap Janka
III. helyezés (felkészítõ tanáruk
Szvorák Katalin)

KÓTA - XVIII. Kárpát-medencei
Népdalverseny
Farkas Enikõ Népdalkörök és népzenei
együttesek országos Arany Páva fõdíj
minõsítését kapta; Lindner Zsófia és
Farkas Enikõ arany minõsítést (felké-
szítõ tanáruk Szvorák Katalin)

Nemzetiségi „Ki mit tud?“
Sturcz Gergely/tambura (felkészítõ
Nyitrai Tamás) I. helyezés; Sándor
Norbert/klarinét (felkészítõ Erdõ Zol-
tán) I. helyezés.

TEMPLOMDOMBI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGYEI BOLYAI MATEMATIKA 
CSAPATVERSENY
3. osztályosok: Bajna Dorottya, Könczöl
Ádám, Nagy Kamilla, Orbán Csongor 30.
hely; Márkus Panna, Masát Máté, Sárady
Gergely, Török Emma 33. hely; Jász-
berényi Réka, Kelemen Maja, Nyvelt
András, Vitai Viktor 45. hely.
4. osztályosok: Dudás Péter, Laki Péter,
Törköly Szabolcs, Závecz Ferenc Dániel
24. hely; Becsei Kristóf, Geiger Kevin,
Ötvös Viola, Verebes Brúno 54. hely;
5. osztályosok: Etter Barnabás, Horváth
András, Hudek Bálint, Nagy Domonkos
40. hely; Albert Márton, Gosztonyi
Botond, Nagy Olivér, Nyvelt Anna 63.
hely;
6. osztályosok: Bajáki Luca, Bus Noel,
Tuska Zsolt, VargaTakács Bence 26. hely
7. osztályosok: Bazsó Borka, Jagasich
Enikõ, Léránt Zsófi, Szurmai Anna 33.
hely;
8. osztályosok: Csalló András, Stickel
Ákos, Szeredi Soma, Tóth Barnabás 13.
hely; Balázs Nikolett, Becsei Kriszta,
Paál Alexandra, Vogel Sára 20. hely
(Felkészítõ tanárok: Gyurcsekné Strupka
Magdolna, Stáry Kálmán, Horváth Zol-
tán, Szendreiné Fazekas Julianna. A
versenyen évfolyamonként 70-110 csa-
pat vett részt.)

Bolyai megyei anyanyelvi verseny
4. osztályosok:
1. csapat: Nagy Borbála, Ötvös Viola,
Kocsis Villõ, Váczi Jázmin 28. hely
2. csapat: Törköly Szabolcs, Laki Péter,
Ambrusz Dominik, Dudás Péter 41. hely;

3. csapat: Kisszabó Dóra, Kosztolányi
Dalma, Kovács Borbála, Sywa Petra 54.
hely (Felkészítõ tanár Bajkóné Turóczi
Judit) 

DELTAL NUMBER ONE országos 
rajzverseny
Nyvelt Anna 5.o., Németi Imola 6.o., 
Krasznai Bora 2.o. kiemelt díjat kapott.
Eckensberger Lilian 2.o., Bárdos Fanni
4.o., Szatmári Vivien 3.o., Andor
Gabriella 8.o., Török Emma 3.o., Lakatos
Márk 1.o., Bitter Zsuzsa 6.o., Törköly
Kinga 2.o., Gaszner Anna 1.o., Kováts
Ákos 5.o., Szatmári Cintia 1.o., Kosz-
tolányi Enikõ 2.o., Papp Kata 2.o. díja-
zott lett. (Felkészítõ tanár Deli Gab-
riella)

Országos Katasztrófavédelmi Pályázat
Törköly Kinga 2.o., Dudás Norbert 1. o.,
Lakatos Márk 1.o., Szatmári Vivien 3.o.,
Szatmári Cintia 1.o., Török Eszter 1.o.,
Sárady Rebeka 1.o., Kocsis Zsombor 1.o.,
Jászberényi Csilla 1.o., Dorn Júlia 1.o.
tanulók rajzait díjazták. (Felkészítõ
tanárok Kelemen Andrásné, dr. Czuprák
Ottóné)

„Findusz volt a vendégem“
nemzetközi rajzpályázat
1064 pályamû közül Szatmári Cintia
1. osztályos, Eckensberger Lilian 2. o.
tanulók budapesti városnézõ körutat
nyertek egy igazi emeletes városnézõ
busszal.
Törköly Kinga 2.o., Kisszabó Dóra 4. o.
tanulók díja egy dunai hajókirándulás.
(felkészítõ Deli Gabriella). A kiállítás a
Millenáris Fogadó épületében látható.
A tanulók szerepeltek a Duna TV-ben is.

Pentel Nemzetközi Rajzverseny
(Japán)
Kocsis Ambrus 8. o. és Mikus Barnabás
2. o. Pentel-díjas lett; Etter Anna 7. o.,
Kisszabó Dóra 4. o., Szatmári Vivien 3.o.,
Geiger Kevin 4. o., Dragon Tünde 5. o.
(jelenleg a Református Gimnázium ta-
nulója), Jászberényi Réka 3. o., Nyvelt
Anna 5. o., Apor Franciska 3. o. tanulók
ezüstérmesek lettek (felkészítõ tanáruk
Deli Gabriella)

BARCSAY JENÕ ÁLTALÁNOS
ISKOLA

Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei forduló és országos döntõ
Dömény Balázs 8.c, Harsányi Attila 8.c,
Kovács Botond 8.b és Leitereg András
8.b megyei 1., országos 3. helyezés
(felkészítõ tanáruk Bíróné Bagdán
Valéria)

Bátaszéki Matematikaverseny, 
országos
Leitereg Miklós 6.a (tanár Tóthné Vojtek
Éva) 19. helyezett

Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny 
Leitereg András 8.b országos 2. he-
lyezett; Leitereg Miklós 6.a országos
37. hely, saját évfolyamában a legsi-
keresebb versenyzõ (Tanáruk Herczeg
Katalin)

Amfiteátrum Kupa matematika
verseny
Leitereg Miklós 6.a 10. helyezés; Eiler
Annamária 6.a 14. helyezés. (Tanáruk
Tóthné Vojtek Éva)
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„Mátyás az igazságos“ prózamondó
verseny
Karajz Villõ 5.b (tanár Knirsch Györgyi)
1. helyezés; Király Alexandra 5.b (tanár
Knirsch Györgyi) 3. helyezés; Pintér Zita
4.c (tanár Csirke Endréné) 3. helyezés.

Varga Tamás Matematikaverseny
Leitereg András 8.b (tanár Bíróné
Bagdán Valéria) az országos döntõn 7.
helyezett

Logo Országos Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny 
Kovács Mátyás 4.c országos 8. helye-
zett; Balogh Bence 4.b megyei 3.
helyezett; Bera Viktor 4.c megyei 5.
helyezett; Leitereg Miklós 6.a országos
döntõs, 2. helyezett; Kováts Gergõ 5.o
országos döntõs 6. helyezett; Leitereg
András 8.b döntõs, 6. helyezett; Kovács
Botond 8.b döntõs, 8. helyezett. (Fel-
készítõ tanáruk Herczeg Katalin)

Szép Magyar Beszéd megyei forduló
Simpson Joshua 7.b 2. helyezés; Futaki
Anikó 7.d 3. helyezés. (Tanáruk Molnár
Katalin)

Öveges József Fizikaverseny 
Leitereg András 8.b (tanár Pigniczki
Péter) megyei 3. helyezett

Hevesy György Országos Kémia
Verseny  
Dömény Balázs 8.c (tanár Tóthné Vojtek
Éva) megyei 9. helyezett

Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
Leitereg András 8.b (tanár Bíróné
Bagdán Valéria) megyei 2. helyezett,
országos döntõn 12. helyezett. A 8.
évfolyam csapata megyei 4. helyezett

Nemzetközi Kenguru Matematika
Verseny megyei forduló
Labuttyin Máté 3. a (tanár Nagyné Tóth
Andrea) 5. helyezés; Pálffy András 3. b
(tanár Németh Katalin) 16. helyezés;
Koren Ambrus 5. b (tanár Kucserák
Magdolna) 11. helyezés; Leitereg
Miklós 6.a (tanár Tóthné Vojtek Éva) 2.
helyezés; Eiler Annamária 6.a (tanára:
Tóthné Vojtek Éva) 12. helyezés;
Leitereg András 8.b (tanár Bíróné
Bagdán Valéria) 1. helyezés; Kovács
Botond 8.b (tanár Bíróné Bagdán
Valéria) 8. helyezés

Alsós komplex tanulmányi verseny 
Bera Viktor 4.c (tanár Csirke Endréné)
megyei döntõ 4. helyezés

Csecsemõgondozás
Csapattagok: Bihari Virág 7.a, Horváth
Nikolett 7.a, Baloghi Bernadett 7.a
(felkészítõ tanár dr. Lády Józsefné)
területi 1., megyei 2. helyezés.

Elsõsegélynyújtás
Csapattagok: Tóth Júlia 7.a, Mód
Brigitta 7.d, Frost Nikolett 7.d, Koszorús
Henrietta, 7.d, Árpási Zita 6.a (fel-
készítõ Királyné Szabó Anikó) területi
1., megyei 6. helyezés

Logika verseny
Leitereg Miklós 6.a (tanár Tóhné Vojtek
Éva) országos döntõs

SZENT ANDRÁS ÁLTALÁNOS
ISKOLA

Gyermekrajzpályázat (Hunyadi Mátyás
királlyá választásának 550. évfordulója
alkalmából)
10-14 évesek kategóriájában Juhász
Sára I. hely, Vityi Petra III. hely

Szolfézs énekverseny:
Mészáros Anna 4.a I. hely

Szertorna Diákolimpia Megyedöntõ:
1-2. korcsoportos csapatban:
Mészáros Péter, Sergyán Gergõ, Spellen-
berg Márton, László Bence, Ungvári
Miklós, Bonifert Áron II. hely

Kosárlabda Diákolimpiai Területi
Döntõ
3. korcsoport: Mérges Gergõ, Kemény
Botond, Szalavics Ádám, Barnás Dani,
Bognár Andris, Novák Gergõ, Bonifert
Péter, Sólyom Márton, Belloni Áron,
Utasi János, Sárközi Emánuel, Vanczák
Gergely, Vedres Peti, Keszthelyi Péter,
Gergely Domonkos, Klausz András 
I. hely

KIDS Országos Szertorna Döntõ
1. korcsoport: Ungvári Miklós, Mészáros
Péter, Daru Domi, Szentkirályi-Tóth
Soma, Marót Marci, Szûcs Benedek I.
hely; Horváth Bence, Sarkóczy Bálint,
Csíkszentmihályi Márk, Bareith Áron,
Kákonyi Marcell III. hely.
Egyéni összetett  Ungvári Miklós I. hely,
Mészáros Péter II. hely
2. korcsoport: László Bence, Sergyán
Gergõ, Bonifert Áron, Hoover Áron,
Bertha Bálint II. hely
Egyéni összetett: László Bence III. hely,
Sergyán Gergõ IV. hely
3-4. korcsoport: Horváth Donát, Bálint
Roland, Tivorán János, Piláth Kristóf,
Folkmann Ervin III. hely
Egyéni összetett: Bálint Roland II. hely

Kis Nyelvész megyei fordulója
Pálya Hanna 2.a IV. hely

Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
Gáspár Blanka 4.b döntõbe jutott, V.
hely

Országos Gitárverseny:
Gembela Gergely 1.a (minisztériumi
engedéllyel indulhatott, mert még nem
érte el a korhatárt) III. hely

FINDUSZ Országos Rajzpályázat
Pásztóhy Lili 1.b különdíjat kapott

Apáczai Kiadó által szervezett
Komplex Tanulmányi Verseny
Adravecz Lilla 4.b az országos döntõbe
jutott

Kálti Márk Országos Történelem
Verseny 
Stark János 5.b, Gerencsér János 6.a,
Adolf András 8.b döntõbe jutottak

Harmatcsepp Országos Levelezõs
Tanulmányi Verseny
Jassó Margit 2.a, Fáy Ambrus, Árva
Barbara és Szabó Richárd 2.b, Jakab
Kristóf, Hoover Laura, Lengyel Luca és
Rósa Tünde 2.c, Rósa Réka 3.a, Juhász
Róza és Kákonyi Lilla 3.b megyei dön-
tõbe jutottak

Országos Kötélugró Diákolimpia
3. korcsoport: Molnár Bernadett 5.a I.
hely (kiemelkedõ teljesítményével 1-3.

korcsoport abszolút bajnoka lett, amit
egy külön kupával díjaztak)
2. korcsoport: Juhász Róza 3.b III. hely
Három formációs csapatban (4 fõs)
1. korcsoport:I. Dani Laura 2.b és Tordai
Lili 2.b I. hely
2. korcsoport: Juhász Róza 3.b, Laczkó
Kamilla 5.a, Mészáros Anna 4.a, Takács
Réka 3.a V. hely
3. korcsoport: Metzner Anna 7.a és
Molnár Bernadett 5.a IV. hely

SZENTENDREI REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM

OKTV döntõbe jutott
Légrádi Bálint 12.b történelembõl
Kiss Anna 12.b földrajzból

SDG Zsoltár- és Népdal Éneklõ Verseny 
Somogyi Márta 11.b arany minõsítés

Református Iskolák Országos
Matematika Versenye 
Tóth Ádám 8.a 1. hely

Református Középiskolák
Tudományos Diákkonferenciája
(RKTDK) Csurgó
Környezetvédelmi szekció
Kugler Szilvia 10.a 2. hely
Tóth Anna 8.a 2. hely

XVIII. Természet-Tudomány
Diákpályázat 
Természettudományos múltunk felku-
tatása kategória
Tóth Eszter-Lovas Kata 12.a 2. hely
(díjátadás a Magyar Tudományos Aka-
démián)

Református Iskolák Országos
Matematika Versenye 
Gimnáziumunk csapata 3. helyet 
szerezte meg

Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny
Sulyok András Attila 9.a 9. hely

Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképzõ Fõiskolai Kara által
szervezett „Szenvedélybetegségek
és diakónia“ verseny
Gimnáziumunk csapata különdíjat
kapott

Református Gimnáziumok Országos
Focibajnoksága (Lónyay kupa)
Gimnáziumunk csapata kupagyõztes, 
1. hely, Dulai Dávid 9.a gólkirály

Református Iskolák Úszóbajnoksága 
Szamos Evelin 5.a 50 m pillangón 2.
hely; Makray Ferenc 11.a 100 m gyor-
son 2. hely; fiú gyorsváltó 2. hely;
Vomberg Fanni Virág 6.a 50 m háton 3.
hely; Makray Ferenc 11.a 100 m mellen
3. hely; fiú vegyesváltó 3. hely.

Református Iskolák Országos 
Pingpong Versenye
Gimnáziumunk csapata 3. helyen
végzett

Református Iskolák Országos Sakk
Versenye 
Puskás Zsolt 7.a 3. hely

Student Cup Nemzetközi
Vitorlásverseny
Gimnáziumunk vitorláscsapata Fair
Play-díj

Ferences Kosárlabda Kupa megyei
Lány csapatunk (6. korcsoport) 2.
helyen, fiú csapatunk 3. helyen, lány
csapatunk (5. korcsoport) 3. helyen
végzett.

Focicsapatok Pest megyei Bajnoksága
Gimnáziumunk csapata a 3. helyet
szerezte meg

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

Áprily Lajos képzõmûvészeti
vetélkedõ
Szappanos Ildikó 7.a arany minõsítés

Áprily Lajos vers- és prózamondó
vetélkedõ
Molnár Anna 8.b bronz minõsítés

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny 
Pallagi Regina 6.b a Pest megyei dön-
tõbe jutott

Gárdonyi Géza matematika levelezõ
verseny
Koncz Patrícia 5.b országos döntõbe
jutott

Korcsoportos nemzeti sakkbajnokság
Csetneki Márk 1. helyezés, Simonyi Dóra
1.b III. helyezés

Népünkben élünk – anyanyelvi
verseny
Nagy Balázs 8. b és Demeter Anett 8. b
a megyei fordulóba jutott

Szép magyar beszéd megyei verseny
Federics Viktória 7.a I. helyezés, Pallagi
Regina 6.b III. helyezés

Apáczai Csere János 
természettudományi tanulmányi
verseny
Szentivánszky Sára 8.b, Heim Andrea
8.a és Kiss Marcell 7.a kistérségi I.
helyezés

Bolyai matematika megyei csapat-
verseny 
Nagy Levente, Németh Zsófia 5.b, Torma
Máté és Tóth Krisztina 5.b  29. hely

Amfiteátrum matematika verseny
Tóth Krisztina 5.b  5. hely, Pallagi
Regina 6.b 11. hely

Szépen helyesen magyarul országos
döntõ
Barkóczi Viktória, Herczeg Alexandra,
Molnár Anna 8.b 9. helyezés

Angol versmondó verseny
Klotz Angelica I. helyezés; Szabó Zsófia
5.b I. helyezés

Országos atlétika verseny
Argay Ármin 11.a országos döntõbe
jutott

Magyar ifjúsági röplabda
Porubek Lilla válogatott versenyzõ

Ritmikus gimnasztika 
A kateg.
Margaritisz Lili 3.a: OB csapat 1. he-
lyezett, Budapest Bajnokság 2. he-
lyezett csapat, OB egyéni összetett 8.
hely, Budapest Bajnokság egyéni
összetett 5. hely, Óbuda Kupa 2. hely,
Pécs vidék bajnokság egyéni összetett
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6. hely, csapat I. hely, Nemzetközi
Óbuda Kupa 7. hely.

Országos Diák Olimpia 1/b kat. -
kötélugrás
Bondár Lili 2.b egyéni 2. hely; Bondár
Lili és Dévényi Dorottya 2.b csapat for-
máció 1. hely

Országos Diák Olimpia 3/b kat. -
kötélugrás
Bondár Bianka 6.b egyéni 3. hely, for-
máció 4. hely

Ritmikus sportgimnasztika Óbuda
kupa
Ötvös Tamara 5.b 3. hely

Ritmikus sportgimnasztika B. kat.
világbajnokság
Pintér Anna 6.b egyéni 3. hely, csapat
1. hely

Kézilabda megyei területi
3. korcsoport, fiúk: az 5-6. évfolyamosok
3. hely

Kézilabda Budapest Bajnokság
3. korcsoport, fiúk: 5-6. évfolyamosok
5. hely

Strand kézilabda ifi
Gróz Kitti, Potornai Niki, Kántor Karmen
Európa-bajnok csapat
Gróz Kitti, Potornai Niki, Kántor Karmen,
Szirtes Dóra, Miskolczi Viktória, Sógor
Mónika, Smohai Ágnes, Tóth Emese OSB
döntõ 2. hely
Gróz Kitti 2008. legjobb ifjúsági
játékosa lett 

Adidas kézilabda országos gyermek-
bajnokság
Darvas Dávid, Koncz András, Vötker
Kristóf 1. hely

Szivacskézilabda
1-2. osztályos fiúk megyei 3. hely, régió
döntõsek, 
3-4. osztályos fiúk megyei 4. hely

Kézilabda diákolimpia
7-8. osztályos fiúk megyei területi 2.
hely
7-8. osztályos lányok megyei területi 2.
hely
Kovács Levente 10.a országos serdülõ
kupagyõztes

Úszás utánpótlás verseny
Varga Petra 2.b csapat 2. és 3. hely

CHÁZÁR ANDRÁS TÖBBCÉLÚ
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
(VOLT BÁRCZI) 

Pest megyei asztalitenisz verseny:
Góman Csaba 1. helyezett

Pest megyei atlétika verseny:
400 m-es síkfutás: Básits István 1.
helyezett
100 m-es síkfutás: Farkas Mária 2.
helyezés 
magasugrás: Básits István 3. helyezés:

Pest megyei úszóverseny
gyorsúszás: Cziferi Nikoletta 1. helye-
zett, Virág Laura 2. helyezett, Král
Ferenc 2. helyezett
mellúszás: Cziferi Nikoletta 1. helye-
zett, Virág Laura 2. helyezett
Felkészítõ tanárok: Nagy Györgyné,
Szabó Imre Dénes, Dévai Ferenc) 

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Modern tánc, világbajnokság
Menyhért Aliz 7. a I. hely

Jégtánc, Nemzetközi verseny
Lukács Ádám VI. hely

Jégtánc Canacei Nemzetközi verseny
Lukács Ádám II. hely

Vízilabda nemzetközi torna
Várnai Kristóf 7. b VI. hely

Modern tánc világbajnokság
Miklósi Nikoletta 7. b és Bihari Krisztina
7. b I. helyezés

Országos karate verseny
Csorba Gábor 4. b III. hely; 
Raffai Lili 1. c III. hely; 
Jankuly Marcell 5.a II-III. hely;  
Szegõ Balázs 2.a III. hely; 
Juhász Tamás Máté 5.a I-III. hely; 
Raffai Márk 3.a I-II-III. hely; 
Raffai Fanni 3. c III. hely

Országos welldance, modern tánc
Mihály Katalin 4.b VII. hely

Országos ritmikus sportgimnasztika
Szenei Judit 4.b III. hely

Telki foci kupa
Váczi Buda Benedek 4. b I. hely;
Petresevics Gergõ 4. b II. hely

Országos népdalverseny
Benedek Brigitta 4.a, Óvári Krisztina
4.a, Borsódy Margit 5.b, Márics
Alexandra 5.a, Reé Mirtill 5.a, Reé Mirtill
5.a, Szautner Doroti 5.a, Gombos
Dominika 5.a  II. helyezést értek el

„Az én húsvétom“ országos rajzverseny
Benedek Brigitta 4.a II. hely

Hip-Hop tánc országos
Dombai Réka 4.a I-II-III. hely

Aerobik országos verseny
Herceg Zsófia 4. a I. hely

Országos ritmikus sportgimnasztika
Ormos Barbara 4.a I-III. hely

Országos horgászverseny
Rigó Roland 4.a II. hely

Herman Ottó országos biológia verseny
Kolek Alina 7.b XVI. hely

Fashion tánc országos verseny
Kiss Anna Dóra, Mireisz Renáta, Tóth
Rebeka, Takács Bernadett 7.a  II. hely

Országos jégtánc verseny
Lukács Ádám 6.b I. hely

Diákolimpia - tollaslabda
Labus Lili 8.b XIII. hely

Children országos táncverseny
Vég Anett 6.a és Gerõ Petra I. hely, Géhl
Virág 6.a II. hely

Hip-Hop tánc országos táncverseny
Annus Viktória 6.a és Vzúr Péter 6.b I.
hely, Zsengellér Zita 6.b II. hely

Jy-Jitsu országos verseny
Staudt Ádám 3.b III-IV. hely

Welldance modern tánc országos
verseny

Gebhardt Szonja 2.c, Rádi Anna 2.c és
Rille Borka 3.c  I. hely

Vízilabda országos bajnokság
Várnai Kristóf 7.b I. hely

Sztárpalánta országos verseny
Eszes Viktória 7.b I. hely

Országos túrabajnokság
Findeisz Dávid 7.b III. hely

Országos modern táncverseny
Kiss Gyöngyvér 5.b I. hely; Nagy Rebeka
5.b II. hely

NUPI országos focibajnokság
Manson Áron, Virág, Benedek, Nagy
Nikolett 5.b III. hely

Országos népdalverseny
Kertész Réka, Kézdi Klementina, Labus
Lili 8.b  II. hely

Országos cselgáncsverseny
Lupu Ádám 1.a I-II. hely

Megyei biológia verseny
Aszalós Márton 8.a XV. hely

Megyei Bolyai matematikaverseny
Hegedûs Márk, Sütõ Zsombor, Regényi
Bence 5. o.  XVI. hely

Megyei tájfutás
Váczi Buda Benedek 4.a I. hely

Diákolimpia (7+1) foci területi
Kocsis Vince, Siska Gergõ, Dési Roland
6.a II. hely

Megyei diákolimpia - tollaslabda
Kormos Kata 8.b III. hely; Petrányi
Krisztina 8.b IV. hely

Labdarúgás (7+1), teremfoci területi
Ács Gábor, Nagyfi Marcell, Szegedi
Tamás, Fitos Rómeó 6.b II. hely

Kézilabda serdülõ megyei döntõ
Sütõ Sára 8. a II. hely

Wesselényi kupa megyei kézilabdav-
erseny
Fábián Áron 8.a III. hely; Várnai Kristóf
7.b IV. hely

Diákolimpia - nagypályás teremfoci,
területi
Fábián Áron 8.a II. hely; Bíró Christofer
8.a III. hely; Szkupi Benjámin és Szõke
Bence 8.a II-III. hely

Diákolimpia nagypályás, kispályás 
Kövesdi Krisztián 7.b II-III. hely; Ács
Zoltán 7.b II-III. hely; Findeisz Dávid
7.b III. hely

Területi karateverseny
Havrán Ferenc 1.b I. hely

Területi modern táncverseny
Nagy Rebeka 5.b I. hely; Kiss Gyöngyvér
5.b I-II. hely

Kópé területi úszóverseny
Kósz Álmos 5.b I. hely

Megyei tájfutóverseny
Rábai Gábor 5.b II. hely

Területi futóverseny
Baranyi Eszter 2.c I. hely

Megyei lovasverseny

Konecsni Boglárka 5.b V. hely

Zrínyi Matematika Verseny megyei
Szóráth Petra 3.c XXXIX. hely

„AGY“ TANODA MAGYAR –
ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÛ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Zrínyi Matematika Verseny Pest
megyei forduló
3. osztály csapata 12. hely; Mészáros
Melinda 21. hely (évfolyamában legjobb
szentendrei eredmény); Tiringer János
Péter 22. hely; 5. osztály csapata (fel-
készítõ Reisch Györgyné) 30. hely

Bolyai Matematika Csapatverseny
A 3. osztályos Matekbanda csapat: Berki
Ádám, Hülvely Alina, Mészáros Melinda,
Tóth Kristóf (felkészítõ Trefflerné Molnár
Gabriella) megyei 27. hely, szentendrei
iskolák között 1. hely; 
A 4. osztályos Agy és ész csapat: Czeglédi
Áron, Nagymihály Levente, Németh
Levente, Seabrooke Nicolette (felkészítõ
Tóth Rita) megyei 7. hely, szentendrei
iskolák között 1. hely; 
az 5. osztályos Tök jó fejek csapat:
Csizmadia Blanka, Simon Henrik, Szalai
Bettina, Treffler Mát (felkészítõ Reisch
Györgyné) 14. hely, szentendrei iskolák
között 1. hely

ARC rajzpályázat
Süvegh Zsófia 3.o, Baumgartner Ákos
5.o, Budohány Patrícia 5.o, Kovács
Adina 5.o, Simon Henrik 5.o, Süvegh
András 5.o, Szalai Bettina 5.o, Treffler
Máté 5.o, Varga Balázs 5.o, Véber
Zsuzsanna 8. o, Badár Tamás 8.o, Klotz
Viktória 8.o, Nagy Zsófia 6.o, Rudas
Tamás 8. o a legjobb 24. között, Ötven-
hatosok terén kiállítva; 
Treffler Kata 1. o., Dessewffy Marcell 2.
o., Bende Mátyás 4. o. a legjobb 50
között, Bakáts téren kiállítva

Országos meseíróverseny
Magyar Lili Emma 4. o a kiemelt elsõ öt
díj egyik helyezettje

KOGART Gulácsy-kiállításhoz 
kapcsolódó rajzpályázata
A 3. osztályosok 1. helyet értek el

ABACUS pontverseny
Jármai Tímea 3. o. 19. hely

FERENCES GIMNÁZIUM

Sík Sándor Országos Középiskolai
Versmondó Verseny
Sántha Balázs 11.a (felkészítõ tanár dr.
Soós Sándorné) I. hely

Matematika OKTV
Rajna Zalán 12.a (felkészítõ tanár Adolf
Géza) a II. fordulóba jutott.

Mikola Sándor Országos
Tehetségkutató Fizikaverseny
Gál Tamás 9.a, Kiss Péter 9.c, Paczolay
Gábor 10.b (felkészítõ tanárok Adolf
Géza, Tábiné Mikácsy Katalin) a II. for-
dulójába jutott:

Biológia OKTV
Bús Dorottya, Esze Tamás, Kulin Dániel
és Pásztor Zsófia 12.a, Tod Pál 12.b a
II. fordulóban jól szerepelt
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„MÛVÉSZETI HÍZÓKÚRA“
július 3-5.

Kirakatszínház
Bringa-Erotika
Vándorló fal

Vízhordás a Dunába
Individuális fotoszintézis

Világvégi kalapszalon
Lovarrda

Virágbomba
Czóbel-akció

Lábbal hajtott szökõkút
Gerillakertészet

Ramón y Cajal kutatási ösztöndíjat
nyertek:
Esze Tamás, Pásztor Zsófia 12.a (fel-
készítõ tanár dr. Mészáros Lukács)

Ferences Kupa: IV. korcsoport,
kosárlabda
lányok I. hely, fiúk: I. hely

Pest megyei IV. korcsoport, körzeti
kosárlabda Diákolimpia
lányok I. hely, fiúk III. hely

Pest megyei IV. korcsoport, területi
kosárlabda Diákolimpia
lányok III. hely

Pest megyei amatõr kosárlabda
Diákolimpia, V-VI. korcsoport
lányok IV. hely

Szentendre városi kosárlabda
bajnokság, IV. korcsoport
lányok I. hely, fiúk II. hely

Szentendre-Wesselényi kosárlabda
Kupa, IV. korcsoport
fiúk I. hely

Katolikus Iskolák Diák
Sportszövetségének versenye

Fiú torna, IV. korcsoport
csapat 4. hely, Metzner Miklós 9.a egyéni
összetett I. hely
V-VI. korcsoport
Metzner Miklós lóugrásban III. hely,
talajon II. hely

Röplabda, V. korcsoport
lányok II. hely
Kosárlabda, IV. korcsoport
lányok I. hely, fiúk IV. hely

Atlétika IV. korcsoport
1500 m-es síkfutás: Bene Bálint 7.b V.
hely; Metzner Miklós 9.a VI. hely

(Felkészítõ tanárok Bognár Ferenc, Dám
Károly, Jakab Zsuzsanna, Körmendy Pál,
Szentendrey Péter)

Az Európai Parlament Modell (MEP)
VII. Nemzeti Ülése
2009-ben Szegeden gimnáziumunk
delegációja Írországot képviselve vett
részt. Az értékelések összesítése alapján
10 iskola közül a mi iskolánk csapata
szerepelt a legeredményesebben. 
A tizenegy fõs csapatunkból Pásztor Do-
mokos (11.a) és Pap Zsolt (10.a) kiju-
tott a nemzetközi MEP ülésre, Szabó
Angéla (10.c) és Várvölgyi Viktória
(11.a) az interregionális ülésre. 
Esze Tamás (12.a), Kelemen Zsófia
(11.c), Szabó Angéla (10.c) és Keresztes
Dávid (10.a) brüsszeli jutalomutat
nyert kiemelkedõ munkájával. (Fel-
készítõ tanárok P. Andor Károly, Szakács
Áron, a felkészítésben részt vevõ
öregdiákjaink Pintér Ádám, Böröczky
Csongor)

PETZELT JÓZSEF
SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS SZAKISKOLA

Országos Tanirodai Verseny
5. hely és különdíj: legjobb csapat-
munka, legjobb prezentáció

Junior Achievement Húsvéti Vásár:
Díjak: legötletesebb termék, legjobb
marketing, legnépszerûbb vállalat 
Farsang Kupa (országos 
gasztronómiai verseny)
cukrász tanuló kategória: aranyérem
szakács tanuló kategória: oklevél

Országos SZKTV (Szakma Kiváló
Tanulója Verseny)
cukrász írásbeli elõdöntõ: Tóth Szilvia
11. hely

MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM

Mozgóképkultúra és médiaismereti
OKTV 
Kézdi Karolina 11. b (felkészítõ tanár
Kerezsi Csaba, Szarvas Rita) országos
18. helyezés. 

Angol nyelv OKTV
Kocsis Barna Dávid 12.e és Zsoldos Zita
12.c (felkészítõ tanár Rumli Antal)
második fordulóba jutott

Informatika OKTV
Ács Tamás 11.a, Csapó Gábor 11.a, Vadas
Bálint 12.e (felkészítõ tanáruk Szalainé
Ficzere Julianna) második fordulóba
jutott

Magyar irodalom OKTV
Sütõ Judit Nóra 11.b (felkészítõ tanár
Szarvas Rita) második fordulóba jutott 

Curie Kémia Emlékverseny
Lengyel Márton 10.a és Tamás Zsolt 10.a
a országos döntõjébe jutott 5. és 8.
helyezettként, a verseny folyamatban
(felkészítõ tanár Maknics Gábor)

Mikola Sándor Országos
Tehetségkutató Fizikaverseny
Maknics András 10.a és Tamás Zsolt 10.a
a 11. és 38. helyezettje (felkészítõ
tanár Rózsa Sándor)

Zrínyi Ilona/Gordiusz
Matematikaverseny
Tamás Zsolt 10.a megyei 2., országos
11. helyezett (felkészítõ tanár Bartha
Gábor)

KÖMAL országos Fizika Elméleti
Pontverseny
Maknics András 1. helyezett, mérési
pontversenyen 6. helyezett (felkészítõ
tanár Rózsa Sándor)

Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati
Verseny
Szokolai Éva 12.a megyei 2. helyezett,
az országos döntõ folyamatban (fel-
készítõ tanár Sereginé Székács Csilla)

Országos Angol Nyelvû
Drámafesztivál
A 9.e osztály 16 fõs angol csoportja 16.
helyezett (felkészítõ tanárok Dénes
Viktória és Géczi Ágnes)

Pest Megyei Arany Dániel
Matematika Verseny
Tamás Zsolt (10.a) 12. helyezett (fel-
készítõ tanár Bartha Gábor)

Oxfordi Ramón y Cajal ösztöndíjpá-
lyázat
Török Mariann (11.a) III. helyezett
(felkészítõ tanár Kónya Noémi)

Röplabda diákolimpia
Lány VI. korcsoport országos döntõben
III. helyezés (felkészítõ tanár Horváth
Ágnes)

Kézilabda
Lány amatõr V-VI. korcsoport megyei
döntõ II. helyezés (felkészítõ tanár
Németh Iván)
Fiú amatõr V-VI. korcsoport megyei
döntõ II. helyezés (felkészítõ tanár
Németh Iván)
Fiú V. korcsoport megyei döntõ 
III. helyezés (felkészítõ tanár Németh
Iván)

Kosárlabda
Fiú V-VI. korcsoport megyei döntõ II.
helyezés (felkészítõ tanár Ferenczi
Antal)

Teremlabdarúgás
Fiú V-VI. korcsoport megyei döntõ III.
helyezés (felkészítõ tanár Ferenczi
Antal)

Piros pünkösd napja
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje“ – szólította meg az ünnepet Balassi Bálint bõ
négyszáz esztendeje. Nagy költõnk hat nyelvet ismert a magyaron kívül, így bizonyára
tudta, hogy a „pünkösd“ szó a latinban „pentecoste“, az óegyházi szlávban „pentekosti“,
a középalnémetben „pinkesten“ és így tovább. A szó görög eredetû, azt jelenti: „ötvenedik“,
tudniillik a húsvét utáni ötvenedik nap a „pentekoszté“. Nem tudhatni, melyik nyelvbõl
került a magyarba – már egy XII. századi oklevél késõbbi másolatában szerepel –, ezért
nemzetközi szónak tartja a magyar történeti nyelvészet. A nyelvjárásokban sok alakvál-
tozata van: „pinkesztnek, pinközsd, pinköst, pünkësd, pünkest, pünkes“ stb.
A kereszténységben Szentlélek eljövetelének napja, a zsidó vallásban a három zarándokün-
nep egyike, a sóvüajsz (= a hetek), mely a gabonaasztagok és a termés zsengéjének
ünnepe.
Az Újszövetségben az Apostolok cselekedetei (2, 1-42 szakasz) alapján az egyház születés-
napja pünkösd, a hagyomány szerint ekkor alakult meg Jeruzsálemben az elsõ keresztény
közösség, azután, hogy a Krisztus tanítványaira kiáradt a Szentlélek, s õk különbözõ
nyelveken hirdetni kezdték az evangéliumot a zarándokok seregének, amelyek közül akkor
háromezren tértek meg.
Magyarországon számos helyen búcsújáró nap is lett pünkösd (így például Andocson,
Csíksomlyón), s több népszokás kapcsolódott hozzá, adománygyûjtés, pünkösdölés. Már a
középkor óta dívott szerte Európában a pünkösdi királyválasztás. A Dunántúlon pünkösdi
királyt lóversennyel vagy más ügyességi próbával választottak, a gyõztes legénynek min-
den kocsmában ingyen ivása volt (a község fizette), minden lakodalomba, mulatságba
hivatalos volt, lovát és marháját társai õrizni tartoztak egy esztendõn át. Ebbõl ered a
mondás: Rövid, mint a pünkösdi királyság.
A pünkösdi királynéjárás a XX. század elején is élt: a lányok fehérbe öltöztek, a legények
gyolcsingbe, -gatyába, kislajbiban, árvalányhajas kalappal mentek utánuk, és énekeltek,
táncoltak a házaknál.

Büky László

KITCHEN BUDAPEST, AZ ELSÕ MAGYAR

INNOVÁCIÓS LABOR

A Kitchen Budapest a Magyar Telekom innovációs laborja, egy
városi térrel, mobil kommunikációval és internettel foglalkozó
multifunkcionális hely, ahol fiatal kutatók számára teret és eszközt
biztosítanak a szabad gondolkodásra és a kreatív csapatmunkára.
Egyik alapvetõ céljuk, hogy megkeressék a társadalom, a
mûvészet, a tudományok, és az új média közötti kapcsolódási
pontokat, s közös, nemzetközi kontextusban is érvényes, lokális
válaszokat adjanak mérnökök, mûvészek, designerek; a labor
kutatói segítségével.
A Szentendrei Mûhely Galériában való megjelenésük, projektjeik,
workshopjaik a város, a közösség és a technológia viszonyával
foglalkoznak. Szentendrén bemutatásra kerülõ projektjeiknél
fontos szempont, hogy azok érdekesek és szerethetõek legyenek
bárki számára, így a gyerekektõl a felnõttekig bárki kipróbálhat-
ja, használhatja azokat, és a különbözõ témájú és korosztályokra
kidolgozott workshopokon bárki részt is vehet.



Hétrõl hétre – képrõl képre
A Ferenczy Múzeumban látható Lombard Reneszánsz – az
Accademia Carrara festményei kiállításhoz kapcsolódó Hétrõl
hétre – képrõl képre címû játék e heti kérdése:

A válaszokat kedd estig a következõ e-mail 
címre várjuk: bergamo@pmmi.hu.

A helyes válaszok közül múzeumunk közönségkapcsolati
csoportjának munkatársai fogják kisorsolni a nyertest. 
A nyertes nevét a következõ lapszámban az újabb kérdéssel
együtt fogjuk megjelentetni. 

A nyeremény minden héten egy darab tiszteletjegy a
Ferenczy Múzeumban látható Lombard Reneszánsz – 
A bergamói Accademia Carrara festményei címû kiállítá-
sunkra. A kiállításhoz kapcsolódó játék végén – az összes
játékos közül – kisorsolunk egy Lombard Reneszánsz 
katalógust és egy plakátot. 

A kiállítás augusztus 30-ig tekinthetõ meg hétfõ kivételével minden nap 10-18

óra között. Belépõdíj 2000 Ft; diák és nyugdíjas jegy 1000 Ft; csoportos tár-

latvezetés 6000 Ft, diákok részére 3000 Ft.
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6/ Hány lapból áll
egy a tarot kártya-
csomag?

a/ 32  b/ 54  c/ 78

Kiállítás

KMETTY-KERÉNYI MÚZEUM
Fõ tér 21. 

KMETTY JÁNOS MÛVÉSZETI
GYÛJTEMÉNYE (I.)
Kiállító mûvészek: 
Bornemisza Géza, Csorba Géza,
Diener Dénes Rudolf, Erõs
Andor, Ferenczy Béni, Ferenczy
Noémi, Gráber Margit, Novotny
Emil Róbert, Pátzay Pál, Perlrott
Csaba Vilmos, Schönberger
Armand, Szobotka Imre, Szõnyi
István
A kiállítás megtekinthetõ 
december 31-ig, hétfõ, kedd
kivételével naponta 14-18 óra
között.

FERENCZY MÚZEUM
Fõ tér

LOMBARD RENESZÁNSZ
A Bergamói Accademia Carrara
festményei
Megtekinthetõ augusztus 31-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fõ tér 2-5.

STONEHENGE-TÕL 
A CSEPEL-SZIGETIG
Kora-bronzkori harcosnép
Magyarországon
Megtekinthetõ június 12-ig, 
hétfõ és kedd kivételével naponta
10-tõl 18 óráig

STOLL' ART KORTÁRS GALÉRIA
1055 Budapest
Stollár B. u. 3/B.

PAIZS PÉTER FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthetõ június 27-ig, 
hétfõtõl péntekig 10-tõl 18-ig,
szombaton 10-tõl 13-ig
www.stollart.hu

CÉH GALÉRIA
Bercsényi u. 3.)

PIROS KUTYA ÉS ACRYL-X
DINNYÉS ÉVA ÉS ERDÕS ANITA
KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ június 19-ig,
minden nap 10 és 18 óra között

ART-DECOR GALÉRIA
Bercsényi u. 3.

Június 6. szombat 16 óra
ELLENTÉTEK
Nacsa Zoltán képzõmûvész 
kiállítása
Megnyitja Lõrinc Attila grafikus-
mûvész
Megtekinthetõ június 20-ig.

A LÉNA & ROSELLI GALÉRIA
Bogdányi u. 51.

HISPANIA
Jordi Pallarés spanyol
képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ június 25-ig,
naponta 11 és 18 óra között.

Elõadás

KOLPING CSALÁD
EGYESÜLET
Török köz

Június 13. szombat 16 óra
LOVAGKIRÁLYUNK, SZENT
LÁSZLÓ A SOMOGYVÁRI
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
TÜKRÉBEN
Professzor dr. Bakay Kornél 
tanszékvezetõ egyetemi tanár,
régész, igazgató elõadása

Emberélet Alapítvány megkezdte a térség 
szociális hálójának szervezését. 
Az alapítvány képzett önkéntes segítõi szívesen
vállalják a daganatos emberek számára 
a lelkisegély nyújtást.

Segítünk:
• életmód-tanácsadás
• ingyenes Bachvirág-terápia
• lelkisegély nyújtás – otthonában vagy fogadóóráinkon

az alapítvány központjában,
• egyéni vagy csoportterápia
• sorstársi segítõ szolgálat
• hozzátartozók gyászfeldolgozása,
• életmód könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában
• egyéni igények felmérése
• egyénre szabott étrendi tanácsadás
• betegápolási tanácsadás
• ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése

Személyes találkozásra – elõzetes megbeszélés alapján – az Ön
otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre, Kör u. 
3-ban van lehetõség. Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon e-mailt!

Telefonszámunk: 06-20-434-2875
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
emberelet@gmail.com

SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

Június 5. péntek 18 óra
KALOTASZEG BÛVÖS HÍVÁSA
László György író, könyvbemu-
tatója. Közremûködik: László
Lilla és László Katalin

Június 12. péntek 18 óra
MÁGUS PAPOK XI.
Kiss Mao-Tun István elõadása

Június 19. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Varga Tibor elõadása

Ünnepi
könyvhét

Szentendrén
Az ünnepi könyvghetet a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése
1929 óta szervezi meg, Supka
Géza javaslatára. A kiadók
ekkorra idõzítik kiadványaik
egy részének megjelente-
tését, a rendezvényeken író-
olvasó találkozók, dedikálá-
sok és egyéb programok vár-
ják több napon keresztül a
látogatókat.
A 80. Ünnepi könyvhét és 7.
Gyermekkönyvnapok prog-
ramja a Pest Megyei Könyv-
tárban június 4-8-ig:
• A gyermekkönyvtárban be-
mutatkozik a Cerkabella Kiadó
• Vendégünk: Rudolf Anna-
mária (ELTE), aki az Országos
írópályázaton II. helyezést ért
el novellájával.

SZÓRÓLAP,
REKLÁMANYAG

TERJESZTÉSE
GARANCIÁVAL

06-20/424 2006

Eperfesztivál
Tahitótfalu, 

június 12-13-14.

Idén június 12-én kezdõdik az
ünnep, amelyet az eperszüret
tiszteletére rendez Tahitót-
falu. A háromnapos fesztivál
a Bikini együttes koncertjé-
vel zárul. A részletes program
Tahitótfalu honlapján olvas-
ható.



LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Szentendrén Bükkös-part közeli, 400
nm-es telken 152 nm-es (nappali, 3
szoba, 2 fürdõszoba) ikerház 39,5 mil-
lió forintért eladó. Szocpol igénybe
vehetõ. Tel. 06-20-967-0689.

Leányfalun, kitûnõ lakóház – nap-
pali, 3 szoba, fürdõk, garázs stb.
– 180 nöl-es kerttel 30 millió forin-
tért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén 1,5 szobás alakítható, 37
nm-es, gázfûtéses téglalakás eladó 9,9
millió forintért. Tel. 06-20-335-0380.

60 nm-es, 3 szobás, erkélyes, II.
emeleti lakás eladó a Vasvári Pál
utcában 15,5 millió forintért. Tel.
06-20-331-3416.

Társasházban 1,5 szobás lakás 8
millió és egy garzon 6 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Budapest VII. kerületi és XIII. kerületi
lakást cserélnék budapestire és kör-
nyékére. Minden megoldás érdekel, kis
alapterületû sem kizárt. Tel. 06 (26)
314-892.

Tahiban építési telek eladó 7,5 millió
Ft-ért. Tel. 06-20-934-3470.

Szentendrén, Tyúkosdülõn 400 nöl-es
építési telek (12 ezer/nm) eladó. Tel.
06-30-331-8393.

Tahiban háromszintes nyolcszobás
négy fürdõszobás családi ház energia-
takarékos központi fûtéssel kétállásos
garázzsal 1200-as saroktelken több-
generációs családoknak vállalkozá-
soknak is kiváló 69,9 millió Ft. Tel. 06
309-773-588, 06-1-438-3827.

Szentendrén, családi házban 44 nm-
es, felújított lakás kertrésszel 10,9 mil-
lió forintért eladó. Tel. 06-30-331-
8393.

Tahiban ikerház (35 nm-es +
tetõtér) nagyon olcsón, 8 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Paizs Péter Mûvészeti és Oktatási
Stúdió Nyári Tanfolyamai. Tel. 06
(26) 316-700.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-
8999.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, a HÉV-hez közel 15 és
30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-
30-444-5820.

Szentendrén, a Bogdányi utca 44. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Tel. 06 (26)
314-067.

Üzlethelyiség kiadó (15 nm-es) a város
központjába, a Rab Ráby vendéglõvel
szemben. Tel. 06-20-340-5706.

Eladó/kiadó 18 nm-es udvari üzlethe-
lyiség a Bogdányi utcában. Tel. 06-
20-927-0596.

Szentendrén, a Dumtsa J, utca 15 szám
alatti 140 nm-es üzlet eladó. Ár: 55
millió Ft. Tel. 06-20-919-0795.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kiadó június 1-jétõl Szentendrén, ker-
tes családi házban különálló, hangu-
latos kis lakás, 1 szoba, elõtér- kony-
ha, zuhanyzó, WC + terasz. Tel. 06-20-
322-4807 (esti órákban).

Szentendrén, 40 nm-es garzon házrész
kiadó alacsony rezsivel. Tel. 06-30-
530-9015.

Kiadó IV. emeleti, bútorozatlan, 1,5
szobás lakás a Püspökmajor-lakóte-
lepen: 50 ezer/hó+rezsi Tel. 06-30-
650-5908.

Szentendrén, családi házban 1-2 hölgy
részére szoba mellékhelyiségekkel
kiadó: 35 ezer forint+rezsi/hó. Tel. 06-
30-557-9782.

Szentendrei családi ház 55 nm-es
külön bejáratú, szuterén szintje
június 1-jétõl kiadó. A lakás egy
légterû, amerikai konyhás, külön
mérõórákkal felszerelt. Egyedi
fûtés, kis rezsivel. 55 ezer+rezsi
+kaució. Tel. 06-20-965-7912.

75 nm-es kis családi ház, kis kerttel
Szentendre nyugalmas részén, tömeg-
közlekedéssel jól megközelíthetõ he-
lyen kiadó. Tel. 06 (26) 300-080, (6
óra után).

Szentendrén, a HÉV-hez közel 34 nm-
es lakás egyedi mérõórákkal hosszú
távra kiadó 45 ezer forint+rezsiért. Tel.
06-30-560-3567.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-
es, vízórás, bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30-
450-4919.

Luxus garzon társasházban kiadó
50 ezer forintért. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, a Pap-szigettel szemben
lévõ társasházban apartman bútoro-
zatlanul hosszabb távra kiadó. Ingat-
lanközvetítõk kíméljenek. Tel. 06-30-
435-1237, (8-20 óráig).

Igényesen berendezett és felszerelt,
44 nm-es lakás kiadó a Püspökmajor-
lakótelepen, egyedi mérõkkel. Tel. 06-
20-368-8467.

AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Háromkerekû rokkantjármû 50 köbcm-
es benzinmotorral eladó. Tel. 06-30-
950-4187.

Álló ventilátor, szép hintaágy, forgó-
fotel olcsón eladó. Tel. 06 (26) 314-
085.

ÁÁLLLLÁÁSS

A Duna House szentendrei és csil-
laghegyi irodájába keres értéke-
sítési tapasztalattal rendelkezõ,
vállalkozói szemléletû értékesí-
tõket. Jelentkezés: 06-30-619-56-
53. jablonszky.bea@dh.hu

A Petzelt József Szakközép- és
Szakiskola munkatársat keres
alábbi munkakörökbe: mérleg-
képes könyvelõ, angolnyelv-
tanár, vendéglátás- idegenfor-
galmi szaktanár vagy szakok-
tató, kereskedelem-marketing
szaktanár vagy szakoktató,
rendszergazda-informatikus,
fûtõ-karbantartó. Tel. (26) 505-
633.

Szentendrén, belvárosi kozmetikába
munkatársat keresek. Tel. 06-30-740-
3332.

Szakácsot, fõzni tudó kézilányt fel-
veszünk szentendrei éttermünkbe. Tel.
06-20-999-5665.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

42 éves, megbízható, 3 gyerekes ta-
nárnõ gyermekvigyázást vállal a nyári
hetekben. Tel. 06-20-967-6820.

Takarítást vállalok. Tel. 06-70-298-
2958.

Alkalmi, illetve rendszeres gyermek-
felügyeletet vállalok elérhetõ áron!
Zöldövezetben lakom, így megold-
ható akár az is, hogy otthonomban
vigyázzak gyermekére. Tel. 06-20-
886-4653.

Friss nyugdíjas, jól szituált nõ saját
autóval, kereskedelmi területen ta-
pasztalattal kiegészítõ munkát
keres Szentendrén. Tel. 06-30-995-
6315.
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Matematika korrepetálást, vizsgára
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.
06-30-487-8855, 06 (26) 303-595.

Zenei korrepetálást illetve tanítást vál-
lalok szolfézs és zongora tárgyakból a
nyári szünetben. Tanítási tapasztalat-
tal rendelkezem, így kezdõket és hal-
adókat egyaránt szívesen fogadok.
Bármilyen korosztály jelentkezését
várom. Tel. 06-20-773-9006.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Villanyszerelést és átalakítást vállalok.
Tel. 06-20-945-5819, 06-20-886-
4647.

Családi házak tervezése, ügyintézés-
sel. Energetikai tanúsítás (zöld-
kártya). Nagy István mérnök. Tel. 06-
20-801-2117.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz
éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók,
WC-k, csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel.
(06-1) 240-8113, 06-30-912-9017,
06-20-335-3411.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-247-9072.

HirdessenHirdessen
nálunk!nálunk!

Apróhirdetések felvétele: 

a szerkesztôségben 
(Duna-korzó 18., 
tel: 26/505-120) 
hétfôn és kedden 
9–17 óra között, 

illetve 
e-mailben: 

reklam@szevi.hu

vagy az Oázis 
Ingatlanirodában 

(Dunakanyar krt. 2., 
tel: 26/301-106)

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
(a Kaiser's-parkoló bejáratánál)

Tel.: 26/301-106, 
30/620-9787

Fax: 26/505-294
E-mail: 

wersiok@t-online.hu
Website: 

www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948
Telep: 06 26/312-277 vagy 06 30/59-44-431 

este 18 óra után 06 26/312-290

ALI fiatal keverék kan. Jól
nevelt és szófogadó. Ápri-
lis 20-án a Római sánc ut-
cában fogta be a gyep-
mester.

KERESSÜK GAZDÁIKAT

BONI fiatal fekete szukát
május 29-én fogta be a
gyepmester Szentend-
rén, az Ösvény utcában.

A Gazdikeresõ rovatnak
köszönhetõen újabb két
árva kutyának találtunk
gazdát.

TIMOR fiatal fehér fiatal
kant a Dunakanyar körú-
ton fogta be a gyepmester
május elsején.

Amennyiben nincs tisztában
egyéni színeivel, a testalkatára

nem tudja milyen ruhát 
válasszon, vagy ha meg szeretne 

tanulni sminkelni, 
jöjjön el hozzám!

Egyéni és csoportos tanfolyamok!
Különbözõ alkalmakra sminkelést

vállalok! Helyszínre megyek! 

B. Kovács Edit
stylist, sminkmester

2200//991111--33223322

STÍLUS-SZÍN-SMINKSTÍLUS-SZÍN-SMINK
TANÁCSADÁS NÕKNEK

Képzõmûvészeti 
alkotótábor a Kõhegyen

június 22-29. között 
14 éves kortól

Rajzolás, festés, mintázás,
állandó aktmodell

Esti programok: pajtamozi,
válogatás fiatal filmesek

munkáiból, szakmai
konzultáció, felolvasó est,

meglepetés koncert.
Szállás a kõhegyi
menedékházban, 
napi 3x étkezés

Jelentkezés: Végh Ildikó, 
06-20-965-8246, 

Farkas Dániel 
06-20-246-0583

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA 
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net
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PP’’AARRTT
MMOOZZII  
Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyár: 700 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft 

június 5. péntek
17.30 FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
A P'ART Mozi fiatal szentendrei fotósok
számára hirdetett pályázatának
eredményhirdetése és a sikeres
pályamûvekbõl rendezett kiállítás 
megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Bácsi Róbert László
fotográfus
18.30 INTIM FEJLÖVÉS 
színes magyar film, 73 perc, 2008   (16)
rendezõ: Szajki Péter

szereplõk: Szabó Gyõzõ, Gáspár Tibor,
Kovács Lehel, Huszár Zsolt
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT
színes feliratos francia vígjáték, 106 perc,
2008  (12)

rendezõ: Dany Boon
szereplõk: Dany Boon, Kad Merad

június 6. szombat
17.00 SPANCSEREK 
színes magyarul beszélõ amerikai roman-
tikus vígjáték, 105 perc, 2009 (16)
rendezõ: John Hamburg
szereplõk: Paul Rudd, Rashida Jones,
Jason Segel
18:30 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106') DVD
20.00 INTIM FEJLÖVÉS (73')

június 7. vasárnap
16.00 NÉGYSZÖGLETÛ KEREK ERDÕ
Lázár Ervin klasszikus meséje Mikkamakka,
Ló Szerafin, Szörnyeteg Lajos, Bruckner
Szigfrid, Kisfejû Nagyfejû Zordonbordon,
Vacskamati, na és persze Dömdödöm
közös életérõl a Négyszögletû Kerek
Erdõben. 
18.00 SPANCSEREK (105')
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT (106') DVD

június 8. hétfõ
18.00 VILÁGOKON ÁT 1. SOROZAT 
Barangolás a metafizika birodalmában
19.00 DOKU7FÕ PAPP GÁBOR ZSIG-
MOND: KÉMEK A PORFÉSZEKBEN 
20.00 INTIM FEJLÖVÉS 

június 9. kedd
18.15 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT 
20.00 SPANCSEREK 

június 10. szerda
18.15 SPANCSEREK
20.00 INTIM FEJLÖVÉS

június 11. csütörtök
17.30 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT 
20.00 GRAN TORINO 
színes feliratos amerikai film, 116 perc,
2008  (16)
rendezõ: Clint Eastwood
szereplõk: Clint Eastwood, Bee Vang,
Ahney Her

június 12. péntek

18.00 GRAN TORINO 
20.00 INTIM FEJLÖVÉS 

június 13. szombat
16.00 SZÖRNYEK AZ ÛRLÉNYEK ELLEN 
18.15 SPANCSEREK 
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT

június 14. vasárnap
17.00 SZÖRNYEK AZ ÛRLÉNYEK ELLEN 
színes magyarul beszélõ amerikai 
animációs film, 94 perc, 2009 (12)
rendezõ: Conrad Vernon, Rob Letterman
18.45 SPANCSEREK 
20.30 INTIM FEJLÖVÉS 

június 15. hétfõ
18.00 VILÁGOKON ÁT 2. SOROZAT 
19.00 DOKU7FÕ 
PAPP GÁBOR ZSIGMOND: A BIRODALOM
ISKOLÁJA 
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT 

június 16. kedd
18.00 INTIM FEJLÖVÉS 
20.15 GRAN TORINO

június 17. szerda
18.00 GRAN TORINO 
20.00 ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA
MÖGÖTT

június 18. csütörtök
18.00 KETTÕS JÁTÉK 
színes magyarul beszélõ amerikai krimi,
125 perc, 2009 (12)
rendezõ: Tony Gilroy
szereplõk: Julia Roberts, Clive Owen
20.15 HAJRÁ BOLDOGSÁG 
színes feliratos angol vígjáték, 118 perc,
2008  (12)
rendezõ: Mike Leigh
szereplõk: Sally Hawkins, Alexis Zegerman

június 19. péntek
18.15 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA? 
20.00 A BAADER MEINHOF CSOPORT 
színes feliratos német-francia-cseh film-
dráma, 149 perc, 2008 (16)
rendezõ: Uli Ede
szereplõk: Martina Gedeck, Moritz
Bleibtreu, Johanna Wokalek

június 20. szombat
17.00 STAR TREK 
színes magyarul beszélõ amerikai sci-fi,
120 perc, 2009 (12)
rendezõ: J. J. Abrams

szereplõk: Chris Pine, Zachary Quinto, 
Eric Bana
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA? 
színes feliratos amerikai romantikus
vígjáték, 97 perc, 2009 (12)
rendezõ: Jonas Elmer
szereplõk: Renée Zellweger, 
Harry Connick Jr.
20.45 HAJRÁ BOLDOGSÁG 

június 21. vasárnap
16.00 STAR TREK 
18.00 KETTÕS JÁTÉK 
20.15 HAJRÁ BOLDOGSÁG 

június 22. hétfõ
17.30 A NAGY CSEND

színes német-svájci-francia 
dokumentumfilm, 162 perc, 2005
korhatárra tekintet nélkül megtekinthetõ
rendezõ: Philip Gröning
19.00 DOKU7FÕ 
PAPP GÁBOR ZSIGMOND: A MENEKÜLÕ
EGYETEM 
20.15 KETTÕS JÁTÉK 

június 23. kedd
17.30 A BAADER MEINHOF CSOPORT 
20.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?

június 24. szerda
18.15 KETTÕS JÁTÉK 
20.00 HAJRÁ BOLDOGSÁG

június 25. csütörtök
18.00 MEXIKÓI KÉPESLAP 
20.00 KETTÕS JÁTÉK 

június 26. péntek
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET 
színes magyar vígjáték, 96 perc, 2009 (12)
rendezõ: N. Forgács Gábor
szereplõk: Labancz Lilla, Csernóczki Ádám,
Reviczky Gábor, Rékasi Károly

június 27. szombat
17.00 STAR TREK 
19.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.45 MEXIKÓI KÉPESLAP
színes feliratos mexikói filmdráma, 85
perc, 2008 (12)
rendezõ: Fernando Eimbcke

június 28. vasárnap
16.00 STAR TREK (120')
18.00 KETTÕS JÁTÉK (125')
20.15 ÁLOM.NET (96')

június 29. hétfõ
18.00 MEXIKÓI KÉPESLAP
19.00 DOKU7FÕ PAPP GÁBOR ZSIG-
MOND: PLÁZÁK NÉPE, PARTIK NÉPE 
20.00 KETTÕS JÁTÉK 

június 30. kedd
18.00 MIÉRT ÉPPEN MINNESOTA?
20.00 ÁLOM.NET

július 1. szerda
18.00 KETTÕS JÁTÉK
20.00 MEXIKÓI KÉPESLAP 

július 2. csütörtök
18.00 OLTALOM 
színes feliratos francia-olasz film, 98 perc,
2007 (16)
rendezõ: Marco S. Puccioni
szereplõk: Maria de Medeiros, Antonia
Liskova
20.00 MILK
színes feliratos amerikai életrajzi dráma,
128 perc, 2008 (16)
rendezõ: Gus Van Sant
szereplõk: Sean Penn Emile Hirsch Josh
Brolin Diego Luna

július 3. péntek
17.30 ROCKHAJÓ 
színes feliratos angol vígjáték, 130 perc,
2009 (16)
Rendezõ: Philip Seymour Hoffman, Tom
Sturridge, Emma Thompson
20.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
BORSOS PHILLIP BLOKK: NAILS-SZÖGEK
GREY FOX-SZÜRKE RÓKA
22.30 ROCKHAJÓ
01.00 ROCKLEGENDÁK / PINK FLOYD: 
A FAL
Beszélgetés a filmrõl: Ökrös Csaba
zenésszel

július 4. szombat
AZOK A 70-ES ÉVEK…..
STÍLUSRAJZOK
Keszeg Ágnes illusztrátor kiállítása
16.00 STAR TREK
18.15 MILK 
21.00 A VONALKÓD címû könyvrõl az író-
val, Tóth Krisztinával beszélget
Berényi Mariann újságíró

23.00 ISTEN VÁROSA 
színes magyarul beszélõ brazil-francia
filmdráma, 125 perc, 2002 (18)
rendezõ: Fernando Meirelles
szereplõk: Alexandre Rodrigues, Matheus
Nachtergaele, Seu Jorge
01.00 BEAT FREAK - DJ GANDHARVA
(Tilos/Budabeats)

július 5. vasárnap
16.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
VÁMOS THOMAS: THE PLANT-A NÖVÉNY 
THE JUGGLER-A ZSONGLÕR 
16.30 MIHALKA GYÖRGY: LA FLORIDA 
18.30 MILK
21.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
MIHALKA GYÖRGY: MY BLOODY
VALENTINE-VÉRES VALENTIN-NAP
23.00 ROCKLEGENDÁK / 
U2: RATTLE&HUM
Beszélgetés a filmrõl Tóth Ferenc 
rock-szakértõvel
01.00 ROCKLEGENDÁK / 
AC/DC-KONCERTFILM
Beszélgetés a filmrõl Bernáth Tibor
zenésszel

július 6. hétfõ
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
UNGAR GYÖRGY: THE WANDERER: 
A VÁNDOR 
BORSOS PHILLIP BLOCK: NAILS-SZÖGEK 
GREY FOX-SZÜRKE RÓKA
20.15 ÕRÜLT ÉLETEK 
színes feliratos spanyol-mexikói-francia
film, 90 perc, 2008 (16)
rendezõ: Christian Poveda

július 7. kedd
17.00 SZENTENDRE ÉS LEGENDÁS FESTÕI
19.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
FÖLDES PÉTER: HUNGER-ÉHSÉG
KISH ALBERT: NOTMAN'S WORLD-
NOTMAN VILÁGA 
HORVÁTH PÉTER: BOULEVARD 
TENDERLY YOURS-GYENGÉDEN A TIED 
20.15 MILK 

július 8. szerda
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
JOHN PAIZS: CRIME WAVE-BÛNÖZÉSI
HULLÁM 

SPRINGTIME IN GREENLAND-TAVASZ
GRÖNLANDON 
20.00 MILK

július 9. csütörtök
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
MIHALKA GYÖRGY: LA FLORIDA
20.00 ÕRÜLT ÉLETEK 

július 10. péntek
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
UNGAR GYÖRGY: THE WANDERER-
A VÁNDOR
CHAMPAGNE SAFARI-PEZSGÕ SZAFARI 
20.00 WORMSER TAMÁS: FACES OF THE
HAND-A KÉZ ARCAI 
TRAVELLING LIGHT-SZABAD UTAZÁS 

július 11. szombat
16.30 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
VÁMOS TAMÁS: THE PLANT-A NÖVÉNY 
THE JUGGLER-A ZSONGLÕR
17.30 KÁNTOR ISTVÁN BLOCK I.:
RENEGADO 
ACCUMULATION-FELHALMOZÁS 
REVOLUTIONARY SONG-FORRADALMI DAL 
THE TRINITY SESSION 
LEBENSRAUM/LIFESPACE-ÉLETTÉR 
20.30 KÁNTOR ISTVÁN BLOCK II.: THE
BLOOD OF MANY FILMMAKERS-SOK
FILMES VÉRE 
(THE NEVER ENDING) OPERETTA
-(A SOHA VÉGET NEM ÉRÕ) OPERETT 
UBERGESPENST/SUPERSPECTRE-
SZUPERSPEKTRUM 

július 12. vasárnap
18.00 KANADAI-MAGYAR RENDEZÕK
FILM FESZTIVÁLJA
KISH ALBERT: NOTMAN'S WORLD-
NOTMAN VILÁGA
OUR STREET WAS PAVED WITH GOLD-
A MI UTCÁNK ARANNYAL VOLT KIRAKVA 
WORMSER TAMÁS: TOUCHED BY WATER-
VIZESFILM 
20.00 JOHN PAIZS: CRIME WAVE-
BÛNÖZÉSI HULLÁM 
SPRINGTIME IN GREENLAND-TAVASZ
GRÖNLANDON 

A P’ART Mozi július 13- augusztus 9. 
között ZÁRVA!
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Nyári kalandsport
táborok Szentendrén

Idõpontok (hétfõtõl péntekig):
június 15-19.; június 29. - július
3.; július 27-31. Részvételi díj:
sátorozással, teljes ellátással 

20 000 Ft/fõ/hét. 
Napközi jelleggel (8.30-tól 
16.30-ig) 14 000 Ft/fõ/hét

Dunai vándortúra
„Idõpontja: július 11-17. 
(szombattól péntekig)

Részvételi díj napi háromszori ét-
kezéssel: 25 000 Ft

Velencei tavi
evezõs- és

kerékpáros tábor
A tábor ideje: június 21-27. 

(vasárnaptól szombatig) Részvételi
díj: 27 000 Ft

ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 
06-30-353-3315, 
06-30-448-9015, 

GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ SPORT
EGYESÜLET

Hajdúböszörményben rendezték meg az Országos Serdülõ
Bajnokság döntõjét, melyre az ország legjobb hat csapa-
ta kapott meghívást. Meglepetés volt, hogy a már 2008-
as évben megkezdõdött selejtezõ mérkõzések végered-
ményeként Szentendre serdülõ csapata is kivívta a hat
közé(!) jutást. A küzdelem során olyan nagy múltú csa-
patokat utasított maga mögé, mint a Spartacus, Vasas,
Dunaújváros, Újbuda-Goldberger, Vác.
Óriási lelkesedéssel, izgalommal és küzdeni vágyással
indultak a lányok Szentendre színeiben a döntõbe. A
háromnapos torna öt körmérkõzést jelentett a számukra. 
Immáron az ország második legjobb serdülõ csapata még
egy dicsõségben részesült. Ez pedig a helyi közönség
szóban átnyújtott Fair Play-díja volt. Így a lányok min-
den téren bizonyítottak. Küzdeni akarásuk, tudásuk, tech-
nikai és lelki felkészültségük, hitük és a játékkal szembeni
alázatuk együttes ereje emelte õket a dobogó második fokára.
(Az elsõ helyen a Gyõri ETO végzett.)
Pihenni azonban most sincs idejük, hiszen már javában folynak
a felkészülések a nyári strandkézilabda bajnokságokra. Ez a
nyár a 2010-es év elõszobájának tekinthetõ abban az értelem-
ben, hogy jövõre rendezik meg az ifjúsági strandkézilabda
Európa Bajnokságot. Ez a csapat adja a gerincét a magyar ifjúsá-
gi válogatottnak. Számukra újabb kihívás következik, hiszen a
2008-ban megszerzett európa-bajnoki aranyérem megvédésére
kerül sor 2010-ben. A serdülõ csapatból további négy játékos
érintett a magyar felnõtt strandkézilabda válogatottban, akik
már javában a 2009-es norvégiai EB-re készülnek (06. 23-28.,
Larvik).

Elgondolkodtató, hogy az eddig felsorolt eredmények mögött
felsorakozó szponzorok mindannyian civil sportkedvelõk, szülõk
és megszállott tenni akarók. Ebben az évben különösen nehéz
helyzetbe került a szentendrei nõi csapat, miután a Városi SE
nem vette fel tagjai közé, így a csapat anyagilag ellehe-
tetlenedett. Sajnos az a nõi kézilabda csapat, mely Szentendre
nevét viseli, nem büszkélkedhet városa anyagi támogatásával,
mert mint olyan, már évek óta nem létezik. Létezik azonban a
lányok szemében az a csillogás, amit észre kéne venni és meg
kéne tartani, nehogy idõvel kialudjon. Õk már bizonyítottak, és
teszik folyamatosan, míg a feltételek adottak munkájukhoz. Ne
vegyük el a hitüket, engedjük, hogy megtapasztalhassák: a
kemény munka jutalmaként további ajtók nyílhatnak meg elõt-
tük!                                                                Tyroler Beatrix

„Országos“ ezüstérem a Szentendrei Nõi Kézilabdacsapatnak 


