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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt
r.törzsõrm., Pannónia:
Kutzmog József fõt. z.,
Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

VÍZMÛ (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

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

KÖZTERÜLET 
FELÜGYELET 
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. 
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától 
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
(Uszoda) Kálvária u. 26. 
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11.  (26) 505 779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszer-
tár, Attila u. 23. (26) 319 354

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

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502 

SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

Vállalkozók, társasházkezelõk
figyelem!

Spóroljanak már most a jövõ
évi energiaköltségeiken!

A nagy sikerre való tekintettel a Szent-
endrei Kistérségi Ipartestület a Sourcing
Hungary Kft. Tanácsadó társaság támo-
gatásával elindítja a 2011. és 2012. évi
villamos energia beszerzés harmadik
országos csoportját. Az elsõ két csoport-
ban 71 vállalat 108 millió forintos meg-
takarítást (22,90 %) ért el. A társulás
célja, hogy a csatlakozó tagok villamos
energia beszerzését együttesen kezelve,
kihasználjuk a mennyiségbõl fakadó
elõnyöket és a tanácsadó társaság által
biztosított beszerzési tapasztalat, vala-
mint szakértelem által a tagok számára a
piacon elérhetõ legalacsonyabb árszintet
és legjobb feltételeket harcoljuk ki a
szabad piaci kereskedõk pályáztatásával.

CSATLAKOZZON ÖN IS! Csatlakozás
feltételeirõl, és arról, hogy kik csatlakoz-
tak eddig, bõvebb információt talál a
Szentendrei Kistérségi Ipartestület
www.szkit.hu weboldalán az Ipartes-
tületi hírek közt! További kérdéssel kap-
csolatban keresse Sajben Szilviát, az
Ipartestület ügyvezetõjét, az info@szkit.
hu e-mail címen, vagy a (26) 312 067,
06-20/566 73 11-es számon.

Közhasznúsági jelentés 2009. évrõl
Az Egészséges Városért Közalapítvány Kuratóriuma 2009. évi
közhasznúsági jelentését az alábbiakban teszi meg:
1. A Pest Megyei Bíróság az Egészséges Városért Közalapítványt
5.Pk.60.197/1998-s számú  határozatával közhasznú szervezetté
minõsítette.

2. Számviteli beszámoló ezer forintban: 2009. év e Ft

A. Befektetett eszközök: 99 
II. Tárgyi eszközök 99
B. Forgóeszközök: 1 247 
IV. Pénzeszközök 1 247

Eszközök összesen: 1 346

D. Saját tõke: 1 340
I. Induló tõke 300 
II. Tõkeváltozás 1 566 
V.Tárgyévi eredmény (közhaszn.tev-bõl) -526
F. Kötelezettségek: 6
II. Rövid lejáratú kötelezettségek: 6

Források összesen: 1 346 

Eredménykimutatás: 

A. Összes bevétel: 1 551
Közhasznú mûködésre kapott támogatás 900
APEH 1 %
Pályázati támogatás 540
Egyéb bevétel 111

B. Összes költség: 2 077
Anyagjellegû ráfordítás 1 886
Személyi jellegû ráfordítás 65
Értékcsökkenési leírás 66
Térítés nélkül átadott eszköz 59
Egyéb ráfordítás 1

E. Eredmény: -526

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
A szentendrei köztemetõben sok sírhely
rendelkezési joga lejárt. Sokan tévesen
azt hiszik, hogy errõl külön értesítést
kapnak, de a jogszabályok azt írják elõ,
hogy hirdetõtáblán vagy újságban kell
meghirdetni.
Ennek megfelelõen e lap hasábjain több
folytatásban közzé tesszük a lejárt
koporsós sírhelyek név szerinti
jegyzékét. Nyomatékosan kérjük 
a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek
újraváltását minél elõbb tegyék meg,
mivel a betelõben lévõ köztemetõben a
lejárt sírhelyek fenntartása nem sokáig
lehetséges.
Informálódni a köztemetõ irodájában
lehet hétköznap 8-16 óra között szemé-
lyesen vagy telefonon a 06/26-303-015
telefonszámon

OLEANDRO 2000 TEMETKEZÉSI KFT.
A KÖZTEMETÕ ÜZEMELTETÕJE

A köztemetõ 2. parcellájában lejárt
sírhelyek
1. sor 5. hely Máté József és Máté Józsefné
(szimpla)
1. sor 31. hely Komlósi Mihályné (szimpla)
2. sor 2. hely Heinc Márton, Schindler
Antónia (dupla)
2. sor 20. hely Dózci Imre (szimpla)
2. sor 24. hely Terely Ferenc (szimpla)
3. sor 8. hely Bekény Lászlóné (szimpla)
3. sor 11. hely Szautner Antal és Antalné
(dupla)
3. sor 13. hely Galkó Jánosné, Kovács Gy.
Józsefné (szimpla)
3. sor 19. hely Jámbor István és Istvánné
(dupla)
4. sor 1. hely Ruttkay Vilmosné, dr. Horay
Gusztáv (dupla)
4. sor 27. hely Szüleink (szimpla)
5. sor 20. hely Csányi Margit (szimpla)
6. sor 8. hely Bihari Lajos (szimpla)
6. sor 9. hely Tinka Béla (szimpla)
8. sor 7. hely Ratovszky Gyula és Gyuláné
(dupla)
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A polgármester naplója
JJúúnniiuuss  1111..  ((ppéénntteekk))
10.00 Kistérségi tematikus szem-

inárium sajtótájékoztatója
17.00 Városi Pedagógus Napi

ünnepség

JJúúnniiuuss  1122..  ((sszzoommbbaatt))
11.00 Schuszter József

Dunabogdány pol-
gármesterének temetése

JJúúnniiuuss  1144..  ((hhééttffõõ))
14.00 Térfigyelõ kamerák átadása
17.00 Közmeghallgatás

JJúúnniiuuss  1155..  ((kkeedddd))
09.00 Kisvezetõi értekezlet
13.00 Vezetõi értekezlet 
14.00 VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
16.00 Szentendrei Kulturális

Központ ügyvezetõjével
megbeszélés

17.00 Rózsa és Liliom utca
átadása

JJúúnniiuuss  1166..  ((sszzeerrddaa))
09.00 Projekt megbeszélés
13.30 DPÖTKT ülés

JJúúnniiuuss  1177..  ((ccssüüttöörrttöökk))
18.00 Szentendre 1000 év + 

program a Szentendre
Szalonban 

KÖZMEGHALLGATÁS

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

június 14-én, hétfõn 
17 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart 
a Városháza Dísztermében

A közmeghallgatásra minden érdek-
lõdõt tisztelettel vár Szentendre Város

Önkormányzat Képviselõ-testülete. 
A nyilvános testületi ülés keretében

lehetõségük van 
a jelenlévõ képviselõkhöz 

a megjelent várostársaknak kérdést fel-
tenni, javaslattal élni.

Sok lesz az elsõs
A legfrissebb adatok szerint 292 leendõ elsõ osztályos
szülei kérték gyermekük elhelyezését a városi önkor-
mányzati iskolákban. Az iskolákban megjelent elsõ
osztályosok és szüleik igényét akkor lehet a szülõk
elgondolásának megfelelõen megvalósítani, ha egy-egy
iskolában az osztályok a maximált létszám felett indul-
nak, míg a Barcsay iskolában maradna 4 üres férõhely. 
Az iskolaigazgatók úgy határoztak, hogy a Barcsay
Jenõ Általános Iskolában öt osztályban összesen 126
kisdiák, Izbégen három osztályban 80 fõ, a Temp-
lomdombon egy osztályban 28, míg a Rákócziban két
osztályban 58 elsõ osztályos gyermek kezdheti meg a
tanévet szeptemberben. 

Elhalasztják az oviátadást
Határozatlan idõre elhalasztották a Hétszínvirág
Tagóvoda mûködtetési jogának átadását a Szentendrei
Evangélikus Egyházközség számára. A döntés anyagi
okokon nyugszik.
Az önkormányzat még februárban döntött úgy, hogy a
Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. szám alatti
épületében mûködõ három óvodai csoport mûködtetési
jogát átadja az evangélikus egyházközségnek. A közok-
tatási törvény idén január 1-jétõl hatályos új ren-
delkezése szerint a kiegészítõ támogatás összegébe be
kell számítani a helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzati társulás által az egyházi jogi személynek a
közoktatási feladatellátásához kapcsolódóan, illetve az
egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ nevelési-
oktatási intézménynek – a mûködéshez és a felújítás-
hoz bármilyen formában – nyújtott támogatást. A Ma-
gyar Államkincstár, valamint az Oktatási és Kulturális
Minisztérium arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy az egyházi kiegészítõ normatívából a jelenleg
hatályos szabályozás alapján le fogják vonni az önkor-
mányzati támogatás összegét, az egyházi intézmények
mûködtetéséhez adott támogatás tehát ennyivel
csökken. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
április 7-én úgy nyilatkozott, hogy a kiegészítõ nor-
matívából a három év alatt levonandó közel húszmillió
forint ellehetetleníti az átadandó óvoda mûködtetését
és fenntartását. Ezért ez idõ szerint, ezekkel a
feltételekkel a Szentendrei Evangélikus Egyházközség
elnöksége nem látja sem biztonságosnak, sem pedig
elfogadhatónak az óvoda 2010. szeptember 1-jétõl
történõ átvételét. – Mindemellett – tette hozzá levelében
a lelkész és Sereginé Székács Csilla gyülekezeti felü-
gyelõ – a Szentendrei Evangélikus Egyházközség már
az ügy iránti elkötelezõdése miatt sem szándékozik
elállni egy szentendrei óvoda átvételétõl, így ezúton
kérjük polgármester urat, hogy a további tárgyalás ér-
dekében biztosítson lehetõséget egy újabb egyeztetõ
megbeszélésre.
A finanszírozási szabályok változása esetén ismét
megvizsgálják majd az átadás lehetõségeit, addig pedig
marad az intézmény önkormányzati mû-ködtetésben.

Új iskolai védõnõ
Jelenleg összesen nyolc területi védõnõt és négy
iskolavédõnõt foglalkoztat a Gondozási Központ. A
területi védõnõk feladata a nõvédelem, a várandós
anyák gondozása, az újszülött kortól a tanulói jog-
viszony megkezdéséig a gyermekek gondozása és a
családgondozás. Az iskolavédõnõk az iskola-egész-
ségügyi feladatok ellátásában segítik az iskola-
orvosokat, illetve számos önálló feladatot is ellátnak
(például egyes szûrõvizsgálatok, elsõsegélynyújtás,
védõoltásokkal kapcsolatos szervezési, elõkészítési
feladatok, részvétel az egészségtan oktatásban, kap-
csolattartás a szülõkkel).
Jelenleg az iskolákban olyan magas a gyermeklétszám,
hogy a négy iskolavédõnõ nem elegendõ, ezért a VI.
körzet területi védõnõjéhez tartozik a nehezen
bejárható Boldogtanya és emellett az Izbégi Általános
Iskola ellátása is. Ez amellett, hogy a szakmai munka

minõségének romlását okozhatja, egyenlõtlen leterhelt-
séget eredményez, és nem utolsósorban finanszírozási
kiesést is jelent. Mindazonáltal a területi védõnõk leter-
heltsége is a maximumon, illetve afelett van. Mivel az
ellátotti létszám folyamatosan növekszik, a plusz stá-
tusz kihasználtsága nem kérdéses, sõt ha az eddigihez
hasonló ütemben emelkednek a pontszámok, a késõb-
biekben akár további létszámbõvítésre is szükség lehet.

Kéki-I. és II.: rekultiválják
A Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás
rekultivációs projektjének keretében a Szentendre
területén található Kéki-I. és Kéki-II. elnevezésû
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjával
összefüggésben a település vállalja az utógondozás
költségeit 2012-tõl 2020-ig évente, amely összeg 
Kéki-I. esetében 1 572 000 forint, Kéki-II.-nél pedig 
2 059 000 forint, ezen összegek az infláció hatására
változhatnak. A fenntartási idõszak végéig (2020-ig) az
önkormányzat nem adja el, illetve nem adja bérbe a
rekultiválandó lerakókat. 

Civil akció az autótolvajok ellen
Idén összesen 110 800 autót ellenõriztek a hetedik
alkalommal megrendezett Generali Autóvadász Kupa
résztvevõi a pünkösdi hétvégén Budapesten. Tíz lopott
kocsi került elõ, és 232 más ok miatt körözött jármû
akadt fenn a számítógépes szûrésen.
Az ország legnagyobb autóvadász-találkozóján 26
csapat indult. A többségében vidékrõl érkezett rend-
õrök, más rendvédelmi szervek dolgozói, polgárõrök és
teljesen civil foglalkozású vadászok speciális technikai
eszközökkel felszerelt autókban kutattak a bûncselek-
mény áldozatává vált gépjármûvek után. Egy laptop,
egy kamera és egy magyar fejlesztésû szoftver segít-
ségével a rendszám alapján másodpercek alatt le-
kérhetõ néhány alapinformáció az adott gépjármûrõl és
annak tulajdonosáról. Az autóvadászok munkáját az
ORFK és a BRFK munkatársai segítették a rendezvény
ideje alatt. 
Az autóvadászok összesen 110 800 autót ellenõriztek
és 242 problémás jármûvet találtak, közülük 10 lopott
gépkocsi volt. Elõkerült 30 lízingcsalás gyanúja miatt
keresett autó és 91 biztosítás vagy zöldkártya nélkül
futó, továbbá 9 olyan kocsi, amelyen hamis rendszám
szerepelt. Ráadásként a vadászok adatai alapján a
BRFK munkatársai 15 vezetéstõl eltiltott személyt és
további 7 más bûncselekmények miatt körözött sze-
mélyt is elõállítottak. A kétnapos akcióban megtalált
autók közül a legnagyobb értékû egy 7 millió forint
értékû jármû volt.

-BT-

Dunabogdány gyászol
Június 6-án, vasárnap Schuszter József, Duna-
bogdány polgármestere méltósággal viselt beteg-
ségben elhunyt. 
A dunabogdányi katolikus sváb családból szár-
mazó Schuszter József mérnöki tanulmányai
után a budakalászi textilüzem vezetõjeként dol-
gozott, majd 20 éven keresztül, a rendszerváltás
óta vezette a települést. Polgármesterként felka-
rolt mindent, amiben a falu fejlõdését látta,
erõskezû vezetõ volt, polgármestersége alatt
sokat javult a település megítélése.
Utolsó útjára június 12-én, szombaton délelõtt
kísérik a dunabogdányi római katolikus te-
metõben. Az õszi választásokig helyét Bonifert
Ferenc alpolgármester veszi át.

Forrás: www.danubia-televizio.hu

MEGHÍVÓ
Gyere el a szentendrei Görzenálba
(Kõzúzó Sporttelep) és segítsd Te is

ötleteiddel a szentendrei, június 22-
én, kedden 17 órakor kezdõdõ 

vakációindító rendezvényt! 
. 

Gyere el és ünnepeld velünk a nyár kezdetét
ezen az új közösségi helyszínen! Hozd a

gördeszkádat, rolleredet, görkorcsolyádat!
A helyszínen várjuk ötleteidet, javaslataidat

a Görzenál elnevezésével 
kapcsolatban.

Dr. Dietz Ferenc polgármester
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SSzzeenntteennddrree  kköörrnnyyéékkéénn  mmûûkkööddõõ
ggaazzddaassáággii  mmaajjoorr  eellssõõssoorrbbaann  áállllaatt--
tteennyyéésszzttõõ,,  nnöövvéénnyytteerrmmeesszzttõõ  ffeellssõõ--

ffookkúú  vvééggzzeettttssééggggeell  rreennddeellkkeezzõõ
aammbbiicciióózzuuss  mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreess

hhoosssszzúú  ttáávvrraa,,  vveezzeettõõ  bbeeoosszzttáássbbaa..
Feladata a majorság irányítása,

állattenyésztési, növénytermesztési
munkák szervezése, fejlesztési
lehetõségek feltárása, tervek

készítése. Vezetõi gyakorlat elõny,
de nem feltétel. Fényképes 

önéletrajzát és motivációs levelét
fizetési igény megjelölésével 

a volgymajor@gmail.com e-mail
címre várjuk!

Dunakeszi Szakorvosi
Rendelõintézet keres:

• reumatológus szakorvost és
• belgyógyász-diabetológus

szakorvost.
Javadalmazás 

megegyezés szerint

Érdeklõdni lehet személyesen
vagy a 06-30-558-4602, 

06-30-705-3141, 
illetve 06-27-341-809 

telefonszámokon.

SCHMÁLIK ALEXANDRA

A Társadalmi Megújulás Operatív
Program pályázati kiírására a
Pest Megyei Könyvtár konzorciu-
mot hozott létre, együtt pályá-
zott az érdi, a gödöllõi és a váci
városi könyvtárakkal a „Tudás-
depó-expressz” a könyvtári há-
lózat nem formális és informális
képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érde-
kében címû programra. A pályá-
zat átfogó célja az egész életen
át tartó tanulás feltételeinek
megteremtéseként új tanulási
lehetõségek és formák elter-
jesztése, az oktatási intézmé-
nyek és a könyvtárak közötti
együttmûködés újszerû útjainak
kiépítése.

A projekt eddig legsikeresebb, leg-
nagyobb részvétellel megvalósuló
programja az „Élmény- és matri-
cagyûjtõ olvasási program”. A
gyermekek olvasási kedvét az
olvasási kultúra fejlesztését célzó
tizenkét hónapos olvasóprogram
a gondolkodó olvasást, az eszté-
tikai nevelést, a szövegértést és a
versengésen alapuló gyûjtést
kombinálja. Célja minél több
könyv elolvastatása a résztvevõ
gyermekekkel, célcsoport a 8-11
és a 12-14 éves diákok. 
A programban minden gyerek kap
egy élménygyûjtõ albumot, mely-
ben megtalálja korosztálya szá-
mára ajánlott 25 könyvet. Az
elolvasott könyvek után egy-egy
élménylapot kell kitölteni és
válaszolni a könyvtáros kérdé-

seire, amiért matrica jár. Az nyer,
aki a legtöbb matricát gyûjti össze
egy év alatt. A fõdíj egy 10 000 Ft-
os könyvutalvány a gyermekek
számára, illetve 100 000 Ft értékû
ajándékkönyv annak az iskolá-
nak, amelyikbõl a legtöbb gyer-
mek vesz részt a versenyben. 
A hatodik hónapnál, félidõnél
tartva a Pest Megyei Könyvtár kis
ünnepség keretében jutalmazta az
eddig legtöbbet olvasó gyer-
mekeket. A szentendrei diákok
közül körülbelül 130-150-en
vesznek részt a programban és
olvasnak nap mint nap. 
Szentgyörgyi Máté (Szent András
Általános Iskola, 2/B) már 52
könyvet olvasott el. Õ kisgyermek
kora óta a könyvek bûvöletében
él, kedvence a Winnetou, amit
már többször is elolvasott. Széles
az érdeklõdési köre, az indiános
történetektõl kezdve az állatvilág

rejtelméig sok minden érdekli. A
versenyt nagyon élvezi, izgalmas-
nak és szórakoztatónak tartja. A
tanulás és a délutáni játszás után
mindig van ideje leülni az éppen
aktuális könyvhöz, és kalandozni
a fantázia világába. – A tanító
néni mindig megkérdezi, hogy
hányadik könyvnél tartok, és
amikor megmondom, csodálkozva
néz rám az osztálytársaimmal
együtt – meséli büszkén Máté.
Kérdésemre, hogy mennyi köny-
vet szeretne elolvasni decemberig,
megdöbbenésemre azt válaszolta,
hogy legalább kétszázat!
Hollókövi Stefánia (Szent András
Általános Iskola, 3. osztály) negy-
ven könyv izgalmas történetét
tudhatja magáénak. Kedvence a
Fecskék és fruskák. Általában az
órák közti szünetekben és estén-
ként szokott olvasni. A versenyre
azért jelentkezett, mert érde-
kesnek tartotta az ajánlott
könyveket. Stefi elmondta, hogy
be tudja osztani úgy a napját,
hogy jusson idõ a barátnõkre és
az olvasásra is.
Természetesen rajtuk kívül még
nagyon sok kisdiák gyûjti szor-
gosan a matricákat hétrõl hétre,
és valamennyien szeretnék meg-
nyerni a versenyt.
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„Ülj fel a Tudás expresszre!
Olvass, kutass, játssz”

KÖNYVELÕ-ADÓTANÁCSADÓ 
15 éves tapasztalattal vállaja
cégek számviteli munkáit,

bevallásait teljes körû 
ügyintézéssel. 
Érdeklõdjön: 

(+36) 20/3444-610, 
szentendre7@citromail.hu

Pályázati felhívás
meghosszabbítása!

A DMRV Duna Menti Regionális
Vízmû Zrt. kétfordulós pályázatot

hirdet a Vác központi telephely iro-
daház bõvítés 

magasépítési kivitelezésére. 
Várja azoknak a gyakorlattal, kivitelezési
eszközparkkal és magasépítési szakem-
berekkel rendelkezõ, tõkeerõs kivitelezõ
társaságoknak az elõzetes jelentkezését,
amelyek a munka végzésére alkalmasnak 

minõsítik magukat.
A pályázóval szembeni elvárásokat 
és a magasépítési munka elõzetes

ismertetõjét a „Pályázati ismertetõ” 
tartalmazza, mely ingyenesen 

hozzáférhetõ. 

A bvo@dmrvzrt.hu e-mail címen, vagy
postai úton történõ bejelentkezés alapján
az megküldésre kerül, vagy személyesen a
DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3 szám
alatt munkanapokon 9-12 óra között a fsz.

8-as szobában átvehetõ június 21-ig.

A pályázati jelentkezés beadási helye:
2600 Vác, Kodály Zoltán u.3. fsz. 8.

A pályázati jelentkezés postázási címe:
2601 Vác, Pf. 96.

A pályázati jelentkezés beadási
határideje: június 21. 14 óra

DMRV Zrt.

ANYÓS
KONYHA

Megújult és gazdag
választékkal, szolid

árakkal várjuk régi és
új vendégeinket!

Étkezési jegyet elfogadunk.

Táborokba ételkiszállítást vállalunk!

Nyitva: H-P: 11-16 óráig, 
Sz.: 11-14 óráig

SZENTENDRE, VASÚTI VILLASOR 9.
Tel.: 06-70/423-8601

Szentgyörgyi Máté



1000ÉV+

XXIV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2010. JÚNIUS 11. SzeVi 5

Egy francia kastély, a
Grand Trianon neve a
magyar nyelvben ko-

mor hangulatú, átok ízû
köznyelvi szó lett. 1920.
június 4-én itt írták alá azt
az okmányt, amely meg-
pecsételte egy ezeréves
nagy mû, a történelmi Ma-
gyarország földarabolását.
(...)
Magyarország területe – a
széleskörû autonómiával
rendelkezõ Horvátországot
nem is számítva – kereken
1/3-ára, lakossága 2/5-ére
csökkent. A magyarok 1/3-
a került idegen impérium
alá, nagy többségük összefüggõ
tömbökben. (…) A kulisszák
mögött persze mindig ott találjuk
az ún. fõhatalmak piaci kofákat
megszégyenítõ alkudozását, mely-
nek során úgy tologattak ide-oda
nagyvárosokat, szakítottak szét
nemzeteket, mintha tegnapi zöld-
séget pakolnának át az egyik 
standról a másikra. (...)
A megrendülés és a fájdalom
szavait a legnagyobb magyar írók
kimondták. Talán elnézhetõ, hogy
a történész tanár tényeket sorol, és
néhány visszatérõ és megtévesztõ
összefüggésben fölvetett tételt
sorra vesz. 
Elõször. A régi Magyarország
lakóinak, sokszor mondjuk – tra-
gikus történelme okán – csak a
fele volt magyar. Az 1910-es elis-
merten korrekt népszámlálás
szerint hazánk fiainak 54,4%-a
vallotta magát magyarnak. De a
magyar államhoz többségében
lojális, szétszórtan élõ németek
lélekszáma megegyezett a szlo-
vákságéval. A Szerb Királysághoz
került területen a magyarok és
németek együttes létszáma elérte
a 60%-ot. Ha fordítva kérdezzük,

hogy az unásig hivatkozott
román–szlovák–délszláv kisebb-
ség aránya mekkora volt a né-
pességben, akkor 30% a jó válasz.
(...)
Másodszor. Az 1. és 2. bécsi dön-
tés, amely 1938. november 2-án és
1940. augusztus 30-án visszajut-
tatta Magyarországnak a Felvidék
déli, magyarok lakta sávját és
Észak-Erdélyt, szerzõdéses, nem-
zetközi jogi szempontból korrekt
aktusok, és nem Hitler ajándékai.
Ellenkezõleg, Hitlert földühítette,
hogy a magyar kormány 1938
augusztusában elhárította a
Csehszlovákia elleni közös tá-
madást egész Szlovákia fejében, s
egyidejûleg egyezményt kötött
Bledben a kisantant országokkal.
(...) Románia Németország támo-
gatását élvezte, mert Hitler szá-
mára kõolaja és stratégiai fekvése
miatt fontosabb volt,  mint Ma-
gyarország. Hitler sokáig kife-
jezetten ellenezte, hogy Magyar-
ország javára határmódosítás
történjék. (...) 
Harmadszor. A rémdráma tetõ-
pontja Trianon, de a visszafor-
díthatatlanság bénító pecsétjét a

magyar tragédiára a párizsi béke
tette. (...) A döntõ szót azonban a
sokáig kitartó amerikai külügy-
miniszterrel szemben is a Szovjet
mondta ki. Sztálin és az a Molo-
tov, aki 1940-ben, a román kon-
fliktus idején és 1941-ben a né-
met-szovjet háború kitörésének
pillanatában olyan kecsegtetõ
ajánlatokat tett hazánknak, hajt-
hatatlan volt. A magyarok meg-
leckéztetését személyes ügyüknek
tekintették... 
(...)
A tisztes, megrendült gyásznál
azonban többrõl, sokkal többrõl
van szó. (...) Nemzettársaink jó
része ugyanis túsz olyan nemzeti-
hatalmi tényezõk kezében, akik-
nek tudatában Trianon irracionális
mûve nagyobb torzulást okozott,
mint azokéban, akik kezüket,
lábukat vesztették. Ezer évnél
régebbre építenek ködökbõl vá-
rakat, s a szertefoszlott légvá-
rakért vérvádat koholnak, elõítélet
szítva, gyûlöletet sugalmazva a

magyar nyelven beszé-
lõk ellen határaikon
belül és határaikon túl.
De a látszólag semleges
állam is gátlástalanul
alkalmazza eszköztárát,
az ipartelepítést, a spon-
tánnak mondott népes-
ségmozgatást, az állam-
nyelv nyíltan hirdetett
hegemóniáját, az isko-
lát, a boldogulás, a kar-
rier ígéretét vagy el-
lenkezõjét, az alárendelt
szerepbe szorítást, a
magyar õslakosság föl-
morzsolásának, beol-
vasztásának alig titkolt

céljával. És sok gyermek nem
születik meg, mert milyen lenne a
sorsa, másokat a többségi nemzet
iskolájába írat a szülõ, hadd
legyen könnyebb az élete, megint
mások, nyakasabbak elhagyják
szülõföldjüket, és – jobb esetben –
az anyaországba költöznek. Évrõl
évre eltûnik egy falu a nyelv-
határon, elenyészik a magyar
többség a kisvárosban, megszûnik
egy osztály, egy iskola, mert nincs
elég gyermek. Akinek van szeme
és szíve, annak minden nap
Trianon. El tudunk képzelni na-
gyobb gyötrelmet, mint amikor a
nagyszülõ nem tud anyanyelvén
beszélni az unokájával, mert az
már nem tud vagy nem akar ma-
gyarul beszélni?
(...)
Nyilvánvaló, hogy a megmaradás
esélye a magyar nemzeti kisebb-
ségek autonómiája. Az autonómia
igénye – bármennyire is népsze-
rûtlen a mai Európában – abból a
természetjogból következik, ami
máskülönben legfõbb forrása az
oly sokat emlegetett euroatlanti
jogállamiságnak. Kérlelhetetlen
kikövetelése viszont a mindenkori

magyar kormányok történelmi
felelõssége.
De mit tehet az egyes ember ahe-
lyett, hogy a tehetetlen keserûség
levében fuldokolna?  Mindennél
elõbbre van a nyelv és a lélek? Hát
ne engedjük kilopni a magyar
gyermekek szájából az anyanyel-
vet! Csak egyetlen példa: a ki-
zárólag magánadományokkal ren-
delkezõ Rákóczi Szövetség 2004
óta juttat évi 10 ezer Ft isko-
lakezdési támogatást azoknak a
felvidéki magyar szülõknek, akik
magyar iskolába íratják gyer-
mekeiket, mert a magyar kormány
2004-ben államközi szerzõdésben
mondott le arról, hogy közvetlenül
a családokhoz juttassa el azt az
oktatási-nevelési támogatást,
amelyet  a 2001-es kedvezmény-
törvény tartalmaz. (...) Ismerjük a
Rákóczi Szövetség honlapját?
Ismerjük a számlaszámát? Kér-
tünk már sárga csekket? Meg-
tehetjük. Kicsi pénzzel nagy dol-
gok részesei leszünk. És akkor
még nem beszéltünk az erdélyi
jelképes örökbefogadási akcióról,
mely egy éven át havi ötezer forint
juttat nehéz sorsú magyar csalá-
dok tehetséges gyermekeinek.
Olyan családoknak, amelyek ma-
gyar pénzben 7-8000 Ft-ból élnek.
Azt szoktuk mondani, nemcsak
szívvel, ésszel is tudni kell sze-
retni a hazát. Befejezésül mégis
hadd idézzem a szív szavát:
„Egyedül az fájdalmas, hogy ez a
hatalmas országunk olyan kicsivé
zsugorodott össze, hogy a régi
Magyarországnak csak a rojtja
maradt meg a keresztények bir-
tokában. De még ebben a szûk
országrészben sem adjuk meg
magunkat, hanem a felséges jó
Istentõl visszaköveteljük azt a régi
hazát, azt a nemes országot.” E
sorokat egy magyarokhoz csat-
lakozott erdélyi szász írta a XVI.
században, a három részre sza-
kadt Magyarország korában,
amikor az egységes haza csak az
emberek érzéseiben létezett.
A beszéd teljes terjedelmében olvasható 
a www.szevi.hu honlapon.

Trianoni
megemlékezés
Múlt hét pénteken emlékeztünk meg a békediktátum
aláírásának 90. évfordulójáról a Kálvária dombon. Az új
emlékhely kialakítása Pap Lajos kõfaragó mester felaján-
lásával valósult meg. Az ünnepségen köszöntõt mondott
Kun Csaba alpolgármester, közremûködött az MH Központi
Kiképzõ Bázisának Zenekara, Borbély Mihály muzsikus,
Tímár Sára, Gál Tamás és Wettstein Gergely diákok. A mél-
tóságteljes ünnep szónoka dr. Závodszky Géza történész
volt, akinek beszédét szerkesztett változatban közöljük.
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Pap Lajos kõfaragó mester és Kun Csaba alpol-
gármester a trianoni emlékmû leleplezésénél

Dr. Závodszky Géza történész mondott
beszédet
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az árvízzel,
belvízzel sújtott területeken a járványok, betegségek elk-
erülése érdekében a legfontosabb teendõ a fertõtlenítés és
az alapvetõ higiénés szabályok betartása. 
A szennyezett tárgyakkal, anyaggal történõ munkavégzés után, illetve
ételkészítés, étkezés elõtt és WC-használat után a kézmosás, fer-
tõtlenítés rendkívül fontos!
A fertõzött utak tisztítását vízsugárral vagy klóros vízsugárral, a zöld-
felületek fertõtlenítését a földfelszín forgatásával, a játszóterek
homokozóinak fertõtlenítését a homok kicserélésével indokolt elvégezni.
A fertõtlenítést gumikesztyûben, fokozott óvatossággal kell végezni,
bõrre, szembe fröccsenésnél azonnal bõ, tiszta vizes öblítést kell 
alkalmazni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni!
A fertõtlenítésérõl, a higiénés szabályokról és a klórmeszet árusító
helyekrõl részletes információkat a www.szentendre.hu honlapon
találhat.

TÁJÉKOZTATÁS
Az elmúlt napok rendkívüli idõjárása, az árvizek, a viharok városunkban
is súlyos károkat okoztak, melyek fokozottan sújtják az idõs, nehéz
életkörülmények között élõ nyugdíjasokat. 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény lehetõséget ad a nyugdíjbiz-
tosítás igazgatási szerveinek részére, hogy meghatározott
feltételek mellett a nyugellátásban részesülõ személyek
részére a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére egyszeri segélyt
állapítson meg. 

Az egyszeri segély akkor engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ havi
jövedelme nem haladja meg a) a 65 000 forintot, ha a kérelmezõ közeli
hozzátartozójával közös háztartásban él, 
b) a 75 000 forintot, ha a kérelmezõ egyedül él.
A segély összege nem lehet kevesebb 15 000 forintnál, de nem halad-
hatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb
összegének másfélszeresét (2010-ben 42 750 Ft). 

Az ONYF fõigazgatója rendkívül indokolt esetben a jövedelmi feltétel
hiányában is engedélyezheti egyszeri segély méltányosságból történõ
kifizetését, és a támogatás maximált összegét is túllépheti, de ebben az
esetben sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban
meghatározott legkisebb összegének háromszorosát (85 500 Ft).

A kérelmeket (a nyomtatvány elérhetõ Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal  Ügyfélszolgálatán és Népjóléti Csoportnál) az alábbi címre
lehet megküldeni: 
Közép-Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 1081
Budapest, Fiumei út 19/A. 
Levelezési cím: 1430. Budapest Pf. 38. Tel. 06-1-323-6000.

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

jegyzõ

FELHÍVÁS
az árvízi testvértelepülés támogatására

Szendrõ várost ebben az évben már a harmadik árvíz sújtja, hatalmas
károkat okozva az ott élõknek. Sok ház összedõlt vagy lakhatatlanná
vált, benne minden ingóságával az ott élõknek. A város rászoruló lakói-
nak megsegítésére ezért gyûjtést indítunk.
Szentendre Város Önkormányzata felhívást intéz a lakossághoz, mely-
ben kéri, hogy aki teheti, nyújtson segítséget a szendrõi rászorultaknak.
Csak természetbeni adományokat várunk június 17-ig: bútor, ruhanemû,
ágynemû, játék, tisztítószer és tartós élelmiszer.

Az adományokat a következõ helyre kérjük eljuttatni:
• tartós élelmiszert Szentendre Város Óvodai Intézménye Központjába
(Pannónia u. 3.), munkanapokon 7 és 16 óra között.
• egyéb adományokat a VSZ Zrt. 
hulladékudvarában található raktárba (Szabadkai u. 9.), hétfõtõl pén-
tekig 7-tõl 15.30-ig, szombaton 7-tõl 13 óráig

Köszönjük önzetlen segítségüket!

Szentendre Város Önkormányzata nevében:

DR. DIETZ FERENC

polgármester
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BOKOR TAMÁS

Mióta küzdenek a vízzel?
Június 2-án kezdõdött a szentend-
rei tûzoltók árvízi készültsége,
igaz, nem „hazai pályán”. Az
Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság utasított minket,
hogy hat embert indítsunk el
Borsodba, és váltsunk át 24/24-es
szolgálati rendre. A három szol-
gálati csoportból létszámfeltöltés-
sel kettõt alakítottunk, amelyek
24 órás szolgálattal és 24 órás
pihenéssel dolgoznak.

Mennyire lehetett nélkülözni
ezeket az embereket?
Mivel tudtuk, hogy nagy a baj az
északi országrészben, ezért még
öt fõt és még egy terepjárót elindí-
tottam Borsodba. A 24/24-es vál-
tás az igazat megvallva gondot
okozott nekünk, ugyanis kilenc
ember létrakezelõ tanfolyamon
volt. Délután négy órakor elindult
tehát tizenegy fõ, két speciális
tûzoltó terepjáró és a rohamcsó-
nakunk. A lenti ténykedésük és
történetük külön cikket érdemel-
ne. 4-én úgy tudtam visszasze-
rezni õket, hogy a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgató közbenjá-
rására volt szükség. Akkor ná-
lunk már elsõfokú árvízvédelmi
készültség volt érvényben.

Számítottak további emel-
kedésre?
Olyan gyorsan jött a Duna, hogy
nagyon nehéz volt követni. Június
3-án a vízügy még 550 cm-t prog-
nosztizált, 4-én már 650 cm-t
mondtak. 24 óra elteltével az elõ-
rejelzések még egy métert „dobtak
rá” a korábbi értékre.

Megkezdõdött a védekezés.
Minek fogtak neki elõször?
A Helyi Védelmi Bizottság elnöke,
dr. Dietz Ferenc polgármester a
hidrometeorológiai jelzések után
felvette a kapcsolatot Körmendi

Lukács és dr. Nagy László árvíz-
védelmi szakértõkkel, összehívta
a helyi védelmi bizottság ülését
is, amelyen a védekezés elõké-
szítése érdekében azonnali dön-
téseket hozott. A szentendrei
tûzoltóság vezetõi állományának
óriási elõnye, hogy mindannyian
10-15 éves szakmai múlttal ren-
delkezünk, már három jelen-
tõsebb árvizet túléltünk. 3-án
befóliáztuk a gátoldalt, mielõtt
már csak búvárokkal lehetett vol-
na. 4-én a Rév utcai gátszakaszt
kõszekrényes megoldással erõsí-
tettük meg: egyetlen nap alatt
százötven tonna követ és több
ezer homokzsákot használtunk
fel. Ezzel párhuzamosan a másik
veszélyes pontról, a Fürdõ utcai
zsiliprõl kellett gondoskodnunk.
Május 5. és 15. között nem volt a
Dunában számottevõ vízmennyi-
ség, így a felduzzadt patak nagy
sebességgel rohant neki a gát
védmûveinek, rengeteg kárt okoz-
va a zsilipben. Ismertük a prob-
lémát, ezért ellennyomó medencét
építettünk köré – a munka több
mint egy napig tartott. A Kertész
utca és környezete elárasztása
ellen a homokzsákokon átcsorgó
ún. csurdalékvízzel 1300 liter/perc
kapacitású szivattyú küzd e beszél-
getés idõpontjában is. Ilyen ellen-
nyomó medencék kiépítésére akkor
van mód, ha elõre védekezünk.

A Duna mellett tehát a patak
okozta a legtöbb fejtörést. A
munkához szokatlan gyorsa-
sággal bevetették a helyi diáko-
kat is. Miért volt szükség erre?
A Petõfi utcán néhány ingatlan
ráépült a gátra. 7-én buzgárok
jelentek meg a környékbeli ker-
tekben, és megemelték a vízszin-
tet. Egy teljesen száraz területen
negyven centi magasan kezdett
spriccelni a víz, és pillanatokon
belül több tíz köbméternyi lett
belõle. Azonnal segítséget kértem,
és három iskola nyolcadik osztá-

lyos tanulói biztonságos körül-
mények között tizenhat köbmé-
ternyi homokzsákot tudtak lánc-
ba állva nagyon gyorsan lejuttat-
ni nekünk a gát aljára. A Fõvárosi
Tûzoltóság búvárszolgálata ez-
után lefóliázta a problémás részt,
és azóta nyugodt a terület.

Pannónia-telep is nagy ve-
szélyben volt.
Valóban. A Dera-patak visszaduz-
zasztotta a Pannónia-telepi csa-
tornát, mert a patak kezelõjének
Pomázon nem sikerült idõben
elzárnia a zsilipet. Mivel a problé-
ma elárasztással fenyegette az
egész városrészt, azonnal riasz-

tottuk a speciális mentõk búvár-
jait, akikkel közösen kétórányi
megfeszített munkával elzárták a
víz útját. Ha akkor nem történik
gyors intézkedés, most is úszna
Pannónia-telep. A 2006-os árvíz
után a 11-es fõút és a Casino
között épült gát viszont jól vizs-
gázott: nemcsak a déli városrészt,
hanem magát a tûzoltóságot is
kitûnõen megvédte. 2006-ban,
gát hiányában még a saját lak-
tanyánk védelmére is sok energiát
kellett fordítanunk, most a felsz-
abaduló kapacitásainkat teljes
egészében a problémás területek
védelmére fordíthattuk.

Hogyan álltak helyt a
kistérség többi településén?
Dr. Dietz Ferenccel, mint a Helyi
Védelmi Bizottság elnökével va-
sárnap végigjártuk valamennyi
árvízzel érintett kistérségi tele-
pülés segítségnyújtásunkat fela-
jánlva. Késõbb is folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot a kistér-
ség polgármestereivel, helyi vé-
delmi szervekkel. Mivel õk önál-
lóan meg tudták szervezni a
védekezést, csak háttérsegítséget
biztosítottunk. Megmutattuk,
hogyan kell a homokzsákokat
szakszerûen és helyesen rakni,

hogyan kell a védmûvek helyét
pontosan kijelölni. Új mód-
szereket persze mi is tanulunk:
dr. Nagy László és Körmendi
Lukács, a gáton szakmai „elõadá-
sokat” tartott nekünk az árvízi
védekezés módjairól. Egyedül
Leányfalun volt szükség konkrét
segítségre, ott egy nyúlgát mögül
szivattyúzzuk a csurdalékvizet.

Az országban négyévente kö-
szönt be egy-egy súlyosabb ár-
víz. A 2002-eshez és a legutób-
bi, 2006-oshoz képest mennyire
volt veszélyes az idei áradás?
Miután idõben elkezdtük a mun-
kát, és már volt elegendõ tapasz-

talatunk, minden értelemben a
legnyugodtabb árvízi védekezés-
nek tudnám nevezni. Rendkívül
rosszul esett viszont az az emberi
hozzáállás, amelyet a Rév utcánál
tapasztaltunk: a tûzoltók feje
fölött állva néhány lakó öncélú
érdekektõl vezérelve, mintegy a
víznek drukkolva várták a tûz-
oltók és a városvezetés kudarcát,
és közben hisztériát keltettek, meg
laikus tanácsokat osztogattak,
önigazolást keresve, eközben
ráadásul az önzetlenül segítõ
lakókat is befolyásolták. Ilyen
hozzáállást szentendrei polgár-
ként és tûzoltóparancsokként sem
tudok elfogadni. Nagyon fontos,
hogy a lakók bízzák a szakem-
berekre azokat a kérdéseket, ame-
lyek eldöntése szakmai kérdés, a
segítségük pedig gyors és haté-
kony legyen. Külön megtisztel-
tetés volt számunkra, hogy dr.
Isaszegi János nyugalmazott tá-
bornok szentendrei önkéntes tûz-
oltóként egész álló nap dolgozott
velünk a révháznál. Nagy kö-
szönet illet minden civil segítõt,
többek között a már említett
diákokat, a helyi lakókat, és köz-
tük is a Szentendrei Baptista
Gyülekezet embereit, akik elsõ
szóra jöttek. 

Legények a gáton
Bár a vízügyesek irgalmatlan tempóban kontráztak rá újra
meg újra saját prognózisukra, a négyévente menetrend sze-
rint jelentkezõ árvizek közül magas dunai vízállás ellenére az
idei volt a legnyugodtabb – állítja Jámbor Ferenc szentendrei
tûzoltóparancsnok, aki beszámolt a legnagyobb védelmi gon-
dokról, a gáton dolgozó tábornokról, a majdnem elöntött
Pannónia-teleprõl, a homokzsákokat pakoló nyolcadikosokról
és a hatékony segítség szempontjairól is.
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Bimbó utcai Tagóvoda
A beszoktatás ideje után Országos
Teréz-napi továbbképzésre készül-
tünk a Skanzenben. Szerepet vállal-
tunk a szervezésben, és óvodánk
két csoportja is bemutató játékot
tartott. Ebben az évben is helyt
adtunk az akkreditált néphagyo-
mányõrzõ továbbképzés részt-
vevõinek, ahol az elméleti isme-
retek után gyakorlati bemutatókon
tapasztalhatták meg a részvevõk,
hogy hogyan lehet az óvodai
nevelés minden területét a nép-
hagyomány-éltetés módszerével
komplexen végezni. 
Szentendre város Kulturális és
Oktatási Irodája által kiírt pályá-
zaton óvodánk támogatást kapott
két nagyon fontos tevékenység
megvalósítására: mozilátogatásra,
amikor a Magyar népmesék so-
rozatból nézhettünk meg hat filmet
a P’ART moziban; valamint a Bon-
bon matiné négy elõadásra szóló
bérletére. Óvodásaink négy alka-
lommal vettek részt bábelõadáson;
az adventi idõszakban szülõi támo-
gatással bábelõadás volt. 
Mindhárom csoport úgy építette fel
a tanévet, hogy a tevékenységeik-
hez kapcsolódó kirándulásokat,
múzeumi látogatásokat is szer-
vezett. A szülõk fontosnak tartják,
hogy betekintést nyerhessenek óvo-
dai munkánkba, erre az idén is cso-
portonként minimum öt alkalom-
mal lehetõségük volt. Részt vettünk
a város kulturális életében az
adventi vasárnapokon, valamint az
1000 éves Szentendre történelmi
felvonulásán.
Büszkék vagyunk arra, hogy hall-
gatók keresnek meg bennünket,
hogy a gyakorlati idejüket óvo-
dánkban töltsék.
Az óvoda minden óvónõje részt vett
a tavaszi Országos Néphagyo-
mányõrzõ Találkozón Miskolcon.
Az erre az alkalomra megjelenõ
kiadványban mi is publikáltunk,
bemutatva, továbbadva a Szent-
endre város óvodáiban folyó pe-
dagógiai munkát. 
A Szentendrei Rózsa Alapítványra
beérkezõ 501 040 Ft-ból a kuratóri-
um az udvar rendezésére 300 000
Ft-ot fordított, amelyet az önkor-
mányzat 600 000 Ft-tal egészített
ki, így egy sokfunkciós udvari
játékot tudtunk telepíteni. A ma-
radék összegbõl népzenei koncertre,
mozilátogatásra tudtuk vinni a
gyerekeket, és óvodai eszközöket
vásárolhattunk. 

Hétszínvirág Tagóvoda
A 2009-2010-es tanév lelkileg meg-
terhelõbb volt a kollektíva számára.
Már két éve tudjuk, hogy óvodánk
iránt érdeklõdik az Evangélikus
egyház. A dolgozók, a szülõk is fe-
szültebbek. Voltak „viharos” rend-
kívüli szülõi értekezleteink az óvo-
daátadás miatt, de a gyerekek ebbõl
nem éreztek semmit, s úgy gondo-
lom, ez a lényeg. Mi tettük a dol-
gunkat a szokott módon, ezt ered-
ményeink is bizonyítják.
A minõségbiztosítás eredményei: a
szülõk elégedettek az epochális
tanulási tevékenységekkel, mikro-
csoportos foglalkozásokkal, az in-
tézményben dolgozó óvoda-
pedagógusokkal, technikai dolgo-
zókkal.
2009 szeptemberében óvodánk új
csoporttal bõvült. A Pannónia 3.
szám alatti épületben alapítványi,
illetve játszóeszköz beszerzési alap
pályázatból új láncos lépegetõ
játékot vettünk. Szülõi támogatás-
ból rugós lovacskát telepítettünk. A
KRESZ-pályát is szülõi támogatás-
sal valósítottuk meg. Udvaraink az
EU-szabványnak megfelelõ játékok-
kal felszereltek.
Nagycsoportosaink a Közlekedés-
rendészeti Alapítvány különdíját
nyerték el – a filmet Bancsik György
filmrendezõ „apuka” készítette a
gyerekkel és óvónõkkel közösen
Közlekedik az óvoda címmel. Ját-
szóeszköz beszerzésre kiírt pályá-
zaton 110 000 Ft-ot nyertünk. Je-
lentkeztünk oktatási pályázatra, a
CIB Bank rajzpályázatára, a pá-
lyázatok elbírálása folyamatban
van. Az Erdei Iskola rajzpályázatán
a középsõsök különdíjakat nyertek.
Programjaink sokszínûek voltak.
Mesejáték októberben, januárban; a
P'Art Moziban népmesék november-
ben, áprilisban; Bon Bon matiné
októberben, márciusban, bábszín-
ház; állatkerti látogatás; kirándulás
a Mogyoró-hegyre, csúszdaparkba,
a Skanzenbe, a lovardába, állatles,
õsszel dió- és almaszüret. A városi
gyermeknapon a Méhecske csopor-
tunk mutatott be egy lakodalmas
játékot. Óvodánkból három óvónõ
tagja az Országos Hagyományéltetõ
Munkaközösségnek, mi is részt vet-
tünk az õszi országos találkozón a
Skanzenban. Három óvónõ tagja a
környezeti munkaközösségnek. Az
1000 éves Szentendre programon
négy gyermekkel képviseltük óvo-
dánkat.
De amire a legbüszkébbek vagyunk:
az egész éves hatékony munkánk,
mely a gyermekek fejlõdésén, önál-
lóságán mérhetõ le.

Hold utcai Tagóvoda
Óvodánkban bevezetésre kerül az
önkormányzat sikeres pályázatá-
nak köszönhetõen a Kompetencia
alapú programcsomag. Az idei esz-
tendõben két bevont csoportban
nyílt lehetõség a program kipró-
bálására, a módszerek alkalma-
zására, majd az elkövetkezendõ
évben az óvoda összes csoportjában
bevezetésre kerül. A pályázatnak
köszönhetõen a már eddig jól bevált
pedagógiai módszereinket felfrissít-
hetjük, és új módszereket próbál-
hatunk ki. A pályázatban vállalt
feladatainkat sikeresen teljesítet-
tük. Kidolgoztunk három hetes pro-
jektet „Õsz kincsei” témában, téma-
hetünk „Anya és Gyermek” címet
kapta, és innovációnk a „Projekt-
módszer alkalmazása az óvodában”
címmel került kidolgozásra.
Sikeresen zajlott a már hagyo-
mánnyá vált Õszi vásárunk. Részt
vettünk az Ovi olimpián, ahol 3.
helyezést értünk el.
Ebben az évben is rendszeresen
látogattuk a színházi elõadásokat,
két csoporttal részt vettünk a Bon
Bon Matiné sorozaton. Óvodá-
sainkat a Mikulás ebben az évben
hajóval látogatta meg. Nem csak
külsõ színházi elõadásokon vehet-
tek részt gyerekeink, hanem az
óvónõk mesejátékkal örvendeztet-
ték meg a csoportokat.
Az egészséges életmód keretén
belül szülõkkel együtt az óvoda
udvarát szépítettük, takarítottuk.
Környezeti adottságunknak kö-
szönhetõen sok idõt töltöttünk a
szabadban, sétáltunk a városban, a
Duna-parton, patakparton, áthajóz-
tunk a Szentendrei-szigetre.
Óvodai szinten részt vettünk ebben
az évben is a Madarász ovi prog-
ramban, kirándultunk Visegrádra,
Budapestre az állatkertbe, Termé-
szettudományi Múzeumba.
Immár egyre több gyerek vesz részt
az óvodai sakkoktatáson, ezért
megrendeztük az elsõ óvodák
közötti sakkversenyt, ahol óvodá-
saink jeleskedtek és elvihettük az
elsõnek járó érmet is.
Igyekeztünk kihasználni a város
adta lehetõségeket, és ellátogat-
tunk a Skanzenbe, a Ferenczy Mú-
zeumba, a Babamúzeumba, a Pest
Megyei Könyvtárba.

Izbégi Tagóvoda
A 2009-2010-es tanév a 100.
születésnap jegyében telt el, erre az
alkalomra épült minden progra-
munk, fejlesztésünk, szépítõ és építõ
tevékenységünk. Mintha a szivár-
vány színeit fontuk volna meg min-
den egyes nappal, héttel, hónappal.
Egy-egy fényes ív volt az állatkerti
kirándulás az állatok világnapján,
az állami bábszínház emlékezetes
elõadása, az idõs embereknél tett
látogatások és mûsorok az idõsek
világnapján, anyák napján, kirán-
dulások a Kõhegyre, Visegrádra, a
Pilis-hegységbe, a Madarász ovi fog-
lalkozásai. A víz világnapján ruhát
mostunk, mángoroltunk a Skan-
zenben. Ünnepi ruhába öltöztettük
óvodánkat a Föld napi ültetéssel, a
faházak és a betonfelületek lefes-
tésével, az új fakerítéssel. A termek
is tovább szépültek az alapítvány
hozzájárulásával. Pályázatokon vet-
tünk részt, s ezeken sikerült pénzt
nyernünk programokra és az udvar
további fejlesztésére. S így érkeztünk
el a május 13-i születésnapi ünnep-
ség napjához. 
Reggeli bemelegítés volt a „róka-
vadászat”, ahol a legjobb vadászok
„trófeát” vihettek haza. Kakas-
viadal, kötélhúzás, zsákban futás,
arcfestés és buborékfújás a gye-
rekek számára újabb és újabb
meglepetést jelentettek. A délelõtt
fénypontja az óvoda zászlajának
avatása volt, amikor egy nagycso-
portos fiunk a kézzel hímzett zász-
lót kitûzte a kéttornyos várra. A
délutáni programsorozatot régi
óvodásunk, Sarkóczy Bálint trom-
bitajátéka nyitotta meg. Az Alma
együttes koncertje megalapozta a
délután hangulatát, amely tovább
fokozódott a születésnapi torta
behozatalával. Sok-sok galamb röp-
pent a magasba, hogy elvigyék hírét
az ünnepnek. Megnyitotta kapuit a
bográcskert is: babgulyás várta a
vendégeket, gyerekeket. Óvodá-
saink számára a sok különleges
ügyességi játék – vakondterelõ,
ugraszd ki! dióverõ, kincskeresõ,
elkapó – igazi kihívás volt. A
vendégek megnézhették óvodánk
történetét: a folyosón látható fotók
1949-tõl napjainkig mutatják be
óvoda életét. A gyerekek alkotá-
saiból kiállítás készült erre a napra. 
Talán az elsõ óvónõ, Vörös Erzsébet
sem gondolta, hogy ez az óvoda
megéri a száz esztendõt. Mi a titok
nyitja? Sok-sok elképzelés, álom,
terv, amelyhez sokan csatlakoznak:
város, támogatók, szülõk, munka-
társak, s kell hozzá jóakarat, se-
gítõkészség, kreativitás, optimiz-
mus, vállalkozó kedv. 

A városi közoktatási intézmények eredményei
A tavalyi évhez hasonlóan idén is – a 2009/2010-es tanév lezárásaként – közzétesszük lapunkban óvodáink, iskoláink sikereit, eredményeit – helyhiány
miatt csak a legfontosabbakat felsorolva. Összeállításunkkal egyúttal szeretnénk köszönetet mondani  városunk óvónõinek, tanítóinak, tanárainak
értékes, fáradhatatlan munkájukért, mellyel a következõ generációt gazdagítják.
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Mesevirág-
Gyermekvilág Óvoda
A Pannónia-telepen mûködõ Mese-
virág-Gyermekvilág óvoda a 10.
évébe lépett idén. Óvodásaink életét
évrõl évre színesebb programok
gazdagítják, amelyek közül több
esemény mára már hagyománnyá
vált, pl. szõlõszüret, almaszüret,
Márton-napi felvonulás, családi tár-
sasjáték délután, családi kará-
csonyi készülõdés stb. Ebben a
tanévben a madarászkodással szí-
nesedett óvodánk élete, amelybõl
szeretnénk újabb hagyományt
teremteni. A jövõben is szeretnénk
így folytatni, változatos progra-
mokkal, újabb ötletekkel ebben a
nyugodt, családias környezetben.

Püspökmajor-
lakótelepi tagóvoda
Négy vegyes korosztályú csoport-
ban végezzük nevelõ munkánkat.
Helyi programunkban a népi kul-
túra hagyományainak megismer-
tetését, éltetését, ápolását fogal-
maztuk meg. Ennek jegyében ter-
veztük éves nevelõmunkánkat,
programjainkat a különbözõ évsza-
kokhoz, ünnepekhez kötõdõ já-
tékokra való készüléssel – szülõk-
nek, továbbképzéseken történõ
bemutatással.
Közös programok, ünnepek õsszel:
szüreti játékok, kukoricanap, óvó-
nõi mesejáték elõadása. Télen:
Mikulásvárás, óvónõi bábozás, ad-
venti és karácsonyi vásár (ter-
mészetes anyagokból készült dí-
szek), betlehemes játék elõadása a
gyermekeknek. Tavasszal: március
15-i ünnepség  (párta, csákó, kard
készítéssel), lovaglás.
Valamennyi óvónõ aktívan részt
vesz a Skanzenban rendezett Or-
szágos Hagyományéltetõ Óvónõk
találkozójának szervezésében. Óvó-
nõink részt vesznek a hagyomány-
õrzõ óvónõk munkaközösségében,
minden évben részt veszünk az
Országos Hagyományéltetõ Óvónõk
találkozóján. Nagycsoportosainkkal
rendszeresen látogatjuk a Bon Bon
matiné koncertjeit, valamennyi cso-
port látogatja a P'Art Moziban a
Magyar népmesék sorozatát. Ad-
venti idõszakban Luca napi jó-
kívánságokat játszottunk a Fõ
téren, Szentendre 1000 éves évfor-
dulóján négy nagycsoportosunk
szerepelt a városi ünnepségen.
Óvodánkban alakult Filibili nép-
dalkörünk rendszeresen részt vesz
a városi és egyéb ünnepségeken.
Óvónõinkbõl megalakult a Szélike-
és Fuszujka játszókörünk. 

Szentendrei
Református Óvoda
Óvodánk 2009. augusztus 1-jétõl a
Szentendrei Református Egyház-
község fenntartása alá került.
Augusztus 31-én ünnepélyes évnyi-
tóval adtuk át a nyáron részben
felújított óvodát. 
November 30-án kántáló játékkal
mi nyitottuk meg az adventi na-
pokat a Fõ téren. Februárban far-
sangi jótékonysági bált rendeztünk
a szülõk részére, hagyomány-
teremtõ céllal. Márciusban nyílt
napokat tartottunk az érdeklõdõ
szülõknek. Áprilisban, a beiratko-
zás alkalmával is sokan jelent-
keztek.
Hagyományõrzõ továbbképzés ke-
retében az óvónõknek mesedrama-
tizálást tartottunk a Zöld bárányka
csoportban, ami alkalmat adott a
bemutatkozásra is. Áprilisban az
óvónõk részt vettek Pécelen a refor-
mátus óvodák országos találkozó-
ján, ami szakmailag, lelkileg sokat
adott nekünk.
Pünkösd hétfõjén gyülekezetünk
tagjaival közösen tartottunk családi
napot az óvoda udvarán. A gye-
rekek mûsorával, kézmûves-sportos
foglalkoztatókkal, a felnõtteknek
választható bibliaköri beszélgetés-
sel és közös bográcsozással töltöt-
tük a napot.
Fenntartónk megnyert egy EU-

pályázatot felújításra, férõhely-
bõvítésre, tornaszoba építésre, így a
jövõ év folyamán tovább szépülhet
óvodánk. 
Honlapunkon (www.szro.hu) folya-
matosan adunk tájékoztatást az
óvodáról.

Vasvári Tagóvoda
Az idei nevelési év elsõ nagy sikere,
hogy újból aranyérmes lett óvodánk
nagycsoportos csapata, a kisebbek
pedig a bronzérmet hozták el a
városi Ovi olimpiáról. Ezzel a gyõ-
zelemmel az elsõ vándorkupa örök
birtokosai lettünk. Nevelési progra-
munk kiemelt területe a mozgás-
fejlesztés. Az õsszel átadásra kerülõ
tornaszoba további lehetõségeket
biztosít a mozgásfejlesztõ progra-
munk bõvítéséhez. 
Óvodánk eredményesen vett részt
az önkormányzat Kompetencia
alapú nevelés innovatív intézmé-
nyekben címû pályázatán, melynek
eredményeként projektmódszerrel
kidolgoztuk a hagyományaink sze-
rinti húsvéti és adventi ünnep-
köröket. Ennek a szakmai pályázat-
nak az intézményi innovációja a
fejlõdési napló kiegészítéseként
általunk kidolgozott, Mozgás tevé-
kenységeinkre épülõ mozgásfej-
lõdés nyomon követése óvodáskor-
ban címû mérõlap.

A Comenius program felmérései
alapján a szülõk még mindig óvo-
dánk szeretetteljes, biztonságos,
családias, gyermekközpontú, nyi-
tott, toleráns légkörét említik elsõ
helyen.
Ebben az évben is sok programmal
tettük változatossá óvodásaink
mindennapjait. Úszni jártunk, ma-
darász oviztunk, népi táncoltunk.
Színházi- és mozielõadásokat, mú-
zeumlátogatást, gyermeknapi vi-
gasságot szerveztünk. Látogatást
tettünk a szentendrei tûzoltóál-
lomáson. A hagyománnyá váló csa-
ládi programjaink: játszónapok,
ismerkedõ délután, karácsony,
kézmûves délután, farsang, anyák
napja. Pályázatot nyertünk és így
tudjuk finanszírozni a következõ
nevelési évben a madarász ovi prog-
ramot és a Bon Bon matiné zenei
elõadássorozatot.
Óvodánk az elsõ városi óvodás
sakkversenyen 2. helyezést ért el
(felkészítõ Guba Miklós). A Duna-
menti Regionális Vízmû rajzpá-
lyázatán Veres Alexandra 3. he-
lyezést ért el (felkészítõ  Reschné
Örlei Ildikó).
Óriási szülõi, alapítványi és önkor-
mányzati segítséggel sikerül meg-
valósítanunk az udvari játékok
szabvány szerinti cseréjét, melynek
elsõ játékeszközeit már birtokba
vehették a gyerekek.

FELHÍVÁS
SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL
NYITVA programsorozatra való
jelentkezés civil szervezetek
számára
Augusztus 27-29. között ismét
megrendezzük a Szentendre 
Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált,
melybe a szentendrei civil
szervezetek ismét bekapcsolód-
hatnak. Idén a fesztivál fõ
helyszíne az Apor-híd, a Dumtsa
Jenõ utca, a Fõ tér. Az Apor-
hídon és a Fõ téren egy-egy szín-
pad felállítását tervezzük, ahol
koncertek, színdarabok, divatbe-
mutató lesz látható. 
A Dumtsa Jenõ utcában 
gyermekprogramok, képzõ- 
és iparmûvészek bemutatója 
és vásár lesz. Szombat estére
Fényfõteret, vasárnap estére
gyertyaúsztatást tervezünk. 
Várjuk azoknak a civil
szervezeteknek a jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a
fesztiválon. 
Jelentkezni június 30-ig lehet a
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.-nél:
muveszetmalom@fibermail.hu,
dmh@dunakanyar.net, 
(26) 312-657.
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“AGY Tanoda” 
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
Nemzetközi rajzverseny
Pál Viktória 1.o. arany minõsítés
(felkészítõ Kovács-Kiscsinál Me-
linda)

Benedek Elek Rajzverseny
Lévai Letícia 2.o. különdíj
Uhliarik Panna 3.o. 1. hely
Benkõ Thomas 3.o. 4. hely
Dimitrov Márk 4.o. 3. hely
Baksa Bianka 4.o. 2. hely
Horváth Dóra 4. o. különdíj
Hülvely Alina 4.o. Különdíj
Kiss Rebeka 4. o. különdíj (felké-
szítõ Kovács-Kiscsinál Melinda)

Országos Mesefesztivál
Bara Dániel 3.o. 3. hely (felkészítõ
Sallainé Rigó Erika)

Árvácska rajzpályázat
Köntös Kristóf 4.o. 2. hely
Baksa Bianka 4.o. különdíj (felké-
szítõ Kovács-Kiscsinál Melinda)

„Ragadj tollat” kárpát-medencei
versíró pályázat
Kiss Rebeka 4.o. ???????? (felké-
szítõ Trefflerné Molnár Gabriella)

Országos Angol Nyelvû Vers-és
Prózamondó Verseny
Nagy Mira 3.o., Csizmadia Blanka
6.o., Lévai Bianka 8.o., Véber Zsu-
zsanna 8.o., Lévai Bianka 8.o. 3.
hely (felkészítõ Nagyné Balla Éva) 

Városi Versmondó Verseny
Maróti Luca 2.o. 2. hely (felkészítõ:
dr. Szorokiné Pálfi Mária)
Makány Milán 3.o. 3. hely (felké-
szítõ Sallainé Rigó Erika)
Köntös Kristóf 4. o. 1. hely (felké-
szítõ Trefflerné Molnár Gabriella)
Csizmadia Blanka 6.o. 2. díj (felké-
szítõ Magyar Nóra)
Medvigy Mária Róza 8.o. 1. hely
(felkészítõ Kerepesi Andrea)

Skanzen rajzverseny
Kóczán Benedek 4.o. 1. hely

Posta rajzpályázat
Tóth Kristóf 4.o. 1. hely (felkészítõ
Trefflerné Molnár Gabriella)

Bolyai Matematika Csapatverseny
Bara Dániel 3.o., Dessewffy Marcell
3.o, Day Benjamin 3.o., Makány
Milán 3.o. területi fordulóban 1.
hely (felkészítõ Sallainé Rigó Erika)

Úszóversenyek
Horváth Krisztián 1.o. V8. egyéni 3.
hely
Schwáb Olivér, Málits Márkó, Kala
Noel, Koroknai Botond 1.o. V8 váltó
3. hely
Várnai Rea, Treffler Kata, Hajdu
Zétény, Szathmáry-Papp Gergõ 2.o.
V8 váltó 4. hely

Hajdu Zétény 2.o. V8 egyéni 3. hely
Várnay Rea 2.o. V8 egyéni 3. hely
Németh Rebeka 3.o. V8 egyéni 2.
hely
Nagy Míra, Málits Vanessza,
Németh Rebeka 3.o. V8 váltó 3. hely
Várnai Zoé 4.o. Jövõ SC egyéni 3.
hely, V8 egyéni 2. hely
Hülvely Alina V8 egyéni 2. hely
Süvegh Zsófia V8 egyéni 4. hely
Várnay Zoé, Selmeci Réka, Baksa
Bianka, Hülvely Alina V8 váltó 2.
hely
Treffler Máté 6.o. V8 egyéni 1. hely
Hajdu Lili Szonja 6.o. V8 egyéni 3.
hely
Aranyos Máté 7.o. V8 egyéni 3. hely
Hülvely Benjámin, Treffler Máté,
Simon Henrik 6.o. V8 váltó 1. hely
Aranyos Máté, Somodi Zoltán,
Hülvely Benjámin, Simon Henrik
7.o. V8 váltó 1. hely, 2. hely; 1. hely
a nyolcadikos kategóriában is.

Tüzes Íjász Kupa
Kovács Adina 6.o. I. hely

Fashion Dance Kupa; FMK Kupa,
Országos Kupa
Málits Vanessza, Nagy Mira,
Uhlyarik Panna 3.o. csapatverse-
nyeken 3. és 4. hely
Németh Rebeka 3. o. 2, 3., 4., 5.
hely

Rock and Show táncverseny
Kis Rebeka, Jármai Tímea, Wer-
deritsch Lili több fordulóban, csap-
at és duó számokban is 1., 2., 3. és
4. helyen végeztek.

Cházár András
Többcélú Közoktatási
Intézmény Bárczi
Gusztáv Tagiskolája

Megyei úszóverseny 
Král Ferenc, Mocsári Márk, Horváth
Alexandra 2. hely
Nagy László 3. hely
Dedinszki Richárd, Szántó Barna 4.
hely (felkészítõjük Dévényi Ferenc)

Kapkodd a lábad! Megyei váltó-
verseny: 3. hely
(felkészítõ Mihály Norbert)

Megyei atlétika verseny
Virág Laura 100 m-es síkfutás 1.
hely (továbbjutott az országos
versenyre)
Virág Laura 200 m-es síkfutás 
2. hely
Rózsa Levente 100 m-es síkfutás 
3. hely
Farkas Mária 100 m-es síkfutás 
3. hely
Virág Laura kislabdahajítás 3. hely
Farkas Mária 200 m-es síkfutás 
4. hely
Král Ferenc 300 m-es síkfutás 
4. hely (felkészítõ Mihály Norbert)

Ferences Gimnázium
2009/2010 eseményei:
• Pax et Bonum: ferences rend- és
iskolatörténeti kiállítás a Szent-
endrei Képtárban 
• Részvétel a British Council
„Rivers of the World” képzõmû-
vészeti projektjében Szentendre
másik négy középiskolájával
együtt.
• Március 15-én iskolánk adta a
városi ünnepi mûsort.
• Márciusban 1000 év+ városfej-
lesztési program ünnepélyes alá-
írása, „Szentendre régen, ma és a
jövõben” csoportmunka elkészítése
erre az alkalomra
• „Fiatalok ma” projektben rész-
vétel 
• Fotó és képzõmûvészeti pályáza-
tot hirdettünk Szentendre város
iskolái, valamint az ország kato-
likus iskolái körében a Ferences
Rend 800 éves fennállásának alka-
lmából, az alkotásokból kiállítást
rendeztünk 2009. õszén
• 2009. õszén a Ferences Rend-
tartomány kiadásában megjelent
Soós Sándorné tanárnõ doktori dol-
gozata könyv alakban.
• A Magyar Tudományos Akadémia
Soós Sándorné dr. tanárnõt és dr.
Mészáros Lukács tanár urat a
pedagógusi munkája mellett elért
érdemes tudományos eredményéért
Pedagógus Kutatói Pályadíjban
részesítette 
• A Ferences Rend alapításának
800. évfordulója alkalmából jubi-
leumi jótékonysági koncertet ren-
dezett a Rendtartomány 2009.
decemberben a Mûvészetek Palo-
tájában. 
• A felvidéki magyarságért végzett
szolgálatáért Kovalcsik Cirill atyát
Esterházy János emlékéremben
részesítette a Rákóczi Szövetség
• Iskolánk nyolcadik évfolyamos
tanulói Dám Károly, Kovalcsik Cirill
és Tardy Gergely tanárok vezetésé-
vel 2010. március 15-én közös
ünnepi megemlékezést tartottak
Érsekújváron, a Pázmány Péter
Magyar Tannyelvû Gimnáziummal.
• 2010. április 10-én tartottuk az
Öregdiák Egyesülete által szerve-
zett hagyományos húsvéti kon-
certünket; közös rendezésben a
Szentendrei Református Gimná-
ziummal.

Városi szavalóverseny
Holló Szabó Zsófia 8.B különdíj

Izbégi népdalverseny
Sergõ Sára 8.B egyéni arany
fokozat
Sergõ Sára, Fogarasi Flóra 8.B
páros kiemelt arany fokozat

A Napkelet folyóirat és Tormay
Cécile élete, munkássága orszá-
gos irodalmi pályázat
Balázs Ákos 11.A, 1 hely; Tamási
Rebeka 12.B 3. hely

Ferences 800 Röplabda Kupa
lányok 1. hely
Ferences Kosárlabda Kupa
lányok, I. hely

Pest Megyei Diákolimpia röplab-
da lányok III. hely

Pest Megyei Amatõr Kosárlabda
Bajnokság lányok 4. hely

Országos Amatõr Diákolimpia
kosárlabda fiúk megyei IV. hely

„Károly Ireneusz” Fizika Tanul-
mányi Verseny
Tempfli Gellért 12.C egyéni írásbeli
verseny 3. hely; Tempfli Gellért és
Maszlik Zoltán 12.C „Ki mit tud?”
3. hely

Országos Rajeczky Benjamin
Gregorián- és Népdalének, Népi
hangszeres verseny
Varga Mónika 9.B szóló arany
minõsítés
Sergõ Sára 8.B szóló ezüst
minõsítés
Sergõ Sára, Fogarasi Flóra 8.B
páros ezüst minõsítés

Országos Mezzofanti Nyelvi Ver-
seny; német nyelv, B1 szint
Milbich Annamária 9.C 1. hely

Magyar Honvédség Kinizsi futás,
MATASZ Nagydíj
Csapatváltó, nõi 3. hely 

Jedlik Ányos Országos Fizika-
verseny Ábrám Emese 7.B 8. hely

Móricz Zsigmond
Gimnázium
Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyek (OKTV)

Maknics András 11.A fizika 3. hely
(felkészítõ Maknics Gábor, Rózsa
Sándor)
Kocsis Barna Dávid 13.E angol
nyelv 17. hely (felkészítõ Rumli
Antal)
Lengyel Márton 11.A kémia 24.
hely (felkészítõ Maknics Gábor)
Tamás Zsolt 11.A kémia 29. hely
(felkészítõ Maknics Gábor)
Révész Péter 11.A és Parajdi Bence
12.A informatika 2. fordulóba jutott
(felkészítõ Szalainé Ficzere Ju-
lianna)
Laczkó Dávid 12.A biológia 2. for-
dulóba jutott (felkészítõ Kónya
Noémi)
Sütõ Judit Nóra 12.B angol 2. for-
dulóba jutott (felkészítõ Rumli
Antal)
Sütõ Judit Nóra 12.B francia 2. for-
dulóba jutott (felkészítõ dr. Cseriné
Andirkó Éva)
KöMaL Fizika Elméleti Feladatok
Versenye (országos)
Maknics András 11.A 1. hely
(felkészítõ Maknics Gábor, Rózsa
Sándor)
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KöMaL Fizika Mérési Feladatok
Versenye (országos)
Maknics András 5. hely (felkészítõ
Maknics Gábor, Rózsa Sándor)

Gordiusz Matematika Tesztver-
seny (országos)
Tamás Zsolt 11.A 4. hely (felkészítõ
Bartha Gábor)

Curie Kémia Emlékverseny (orszá-
gos)
Lengyel Márton 11.A 7. hely
(felkészítõ Maknics Gábor)

Középiskolások Angol Nyelvi Ver-
senye (országos)
Boczán Zsófia 10.C 10. hely
Havasi Márta Eszter 10.B 11. hely
(felkészítõ Rumli Antal, Csallóné
Bárányos Gabriella)

VegyÉsztorna Középiskolai Kémia
Feladatmegoldó Verseny (országos)
Tamás Zsolt 11.A 17. hely
Lengyel Márton 11.A 19. hely
(felkészítõ Maknics Gábor)

Zipernowsky Angol Nyelvi Ver-
seny (országos)
Paál Alexandra 9.E 3. hely
Rudas Tamás 9.E 11 hely (felké-
szítõ Rumli Antal)

Országos Angol Nyelvû Dráma-
fesztivál
10. és 11. osztály tanulóiból álló
színjátszó csoport 4. hely. A darab
írója Bárdos Bence 10.E. (felké-
szítõk Kálmánné Dénes Viktória,
Géczi Ágnes)
Szolnoki Andrea 10.E a legjobb
angol kiejtés különdíja 

Curie Környezetvédelmi Országos
Verseny regionális fordulója
Simon Sarolta, Rogán Ádám, Oláh
Róbert összetételû csapat 3. hely
(felkészítõ Keresztes Jusztina)

Curie Kémia Emlékverseny terüle-
ti forduló
Tamás Zsolt 11.A 9. hely (felkészítõ
Maknics Gábor)

Pest Megyei Matematika Verseny
Tamás Zsolt 11.A 2. hely (felkészítõ
Bartha Gábor)

Szép Magyar Beszéd verseny
Faragó Eszter 11. HU megyei 6. hely
(felkészítõ Ácsné Kovács Ildikó)

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete AIDS prevenciós csa-
patverseny: 2. hely
(felkészítõ Kónya Noémi)

Röplabda diákolimpia
lány VI. korcsoport országos döntõ
7. hely (felkészítõ Horváth Ágnes)

Kézilabda
lány VI. korcsoport megyei döntõ 2.
hely (felkészítõ Németh Iván)
fiú VI. korcsoport megyei döntõ 3.
hely (felkészítõ Németh Iván)

Országos Futócél-lövészet Baj-
nokság
Szakács Zalán 11/hu. 2. hely
Csapat: Horváth Bálint; Révész
Péter; Szakács Zalán 3. hely

Petzelt József
Szakközépiskola és
Szakiskola
Pest Megyei Középiskolai Mate-
matika Verseny
Kocsis Viktor 5. hely (felkészítõ
Sümeginé Nagy Katalin)

SZÉTV kereskedelem–marketing
verseny
Szabó Lusztig Mónika 22. hely, az
országos döntõbe került (felkészítõ
Kõszegi Judit)

Farsang Kupa Országos Szakmai
Verseny
Jatyel Renáta cukrász tanuló 3. hely
Heintz József pincér tanuló 4. hely
szakács csapat 4. hely (felkészítõk:
Takács Zoltán, Fodor Gábor)

Adventi vásár a Lurdi Házban:
„legjobb eladó”
Húsvéti vásár a Lurdi Házban:
„legjobb vállalat”
(felkészítõ Kõszegi Judit)

Katasztrófavédelmi verseny: 2.
hely (felkészítõ Schmidt Károly)

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 
és Gimnázium
Arany János országos helyesírási
verseny
Heim László 7.A 5. hely
Janicsek Andrea 7.B 9. hely
Laszlovszky Fanni 6.A 10. hely
(felkészítõ Nagy Erzsébet

Bendegúz-Nyelvész (megyei)
Abinéri Kármen 6.A, Heim László
7.A: döntõbe kerültek (felkészítõ
Nagy Erzsébet)

Szivárványhíd országos irodalmi
levelezõs verseny
Pintér Anna 7.B, Gyõri Zsófia 7.B,
Herczeghalmi Vivien 7.B, Mile
Tamás 5.B oklevélben részesültek
(felkészítõ Nagy Erzsébet)

Skanzen „Évforduló-sok” pályá-
zat (országos)
Mukics Tünde 9.A, Szabó Lúcia 6.B,
Marek Rebeka 5.B, Herman Ka-
rolina 5.B, Maczó Csenge 5.B, Bali-
kó Lilla Róza 5.A, Bodor Benjamin
5.A, Csiki Károly 5.A, Szaniszló
Ádám 5.A, Sztenkovics Kiara 5.A
mûvei kiállításra kerültek (felké-
szítõ Galánfi A.)

Nyelvünkben élünk (kommuniká-
ciós megyei verseny)
Németh Anna 7.A 7. hely (felkészítõ
Nagy Erzsébet)

Városi népdalverseny
Liebe Zita, Ficzere Bianka 3.A ezüst
minõsítés (felkészítõ Ekker Anikó)
Breznay Rubina 4.A ezüst minõ-
sítés (felkészítõ Láng Helga)
Láng Barbara, Reinspach Kincsõ
3.A bronz minõsítés (felkészítõ
Ekker Anikó)
Bisi Eszter, Rucz Anikó, Fehér Cin-
tia 3.B bronz minõsítés (felkészítõ
Gerberné Mészáros Katalin)
Flórián Hanna, Szklenár Fanni,
Szklenár Cintia 4.B arany minõsítés
(felkészítõ Stáry Kálmánné)
Barakonyi Brúnó, Bukovics Vivien,
Felker Orsolya, Horváth Ádám Ba-
lázs, Kirchhof Barbna, Koller Hen-
riett, Okrutay András, Rábaközi
Jácinta 1.B bronz minõsítés 
(felkészítõ Kapásiné Morva Or-
solya)

Városi szavalóverseny
Szappanos Ildikó 8.A 3. hely
(felkészítõ Faragó I.)

Városi Millenniumi vetélkedõ: 
3. hely
(felkészítõ Nagy Erzsébet)

Fuvolaverseny (megyei)
Flórián Hanna 4.B 3. hely

Berczik Sára Ritmikus Sportgim-
nasztika Emlékverseny
Horváth Emese, Pájer Kamilla 5.A
3. hely

XVIII. Országos amatõr gyermek
síbajnokság
Bakó Huba 1.B 1. hely

Országos dzsudóverseny
Kirchhof Barna 1.B 3. hely

Budapest Aquatlon Bajnokság
Bakó Huba 1.B 2. hely

Sakk
Csetneki Márk 2.A sakk világbaj-
nokság (Ankara) 35. hely
Simonyi Dóra 2.B: Pest Megyei
Országos Nyílt Sakkverseny 2. hely;
XXI. Batthyány –Kanizsai Kupa
Sakkverseny 2. hely; Aquaprofit-
Polgár Junior Sakk kupa 3. hely; U-
8 országos bajnokság 3. hely

Mûugrás
Stefán Dorina 9.o: országos bajnok-
ság 3 m „B” kat. 2. hely; szinkron 3.
hely; 5 m 2. hely;  Magyar Köztár-
saság Kupa 3 m „B” kat. 3. hely; 1
m „B” kat 5. hely.

Úszás
Diákolimpia (megyei)
Gyõri Zsófia, Weisenburger Virág,
Bajkai Petra, Hammeriedl Bence 7.B
2. hely
Pellei Vince 6.B 4. hely

Strandkézilabda
Tóth Emese 9.o: országos gyerek-
bajnokság 1. hely; serdülõ bajnok-
ság 1. hely; ifi bajnokság 1. hely;
felnõtt bajnokság 3. hely

Vízilabda
Miklós Levente 9.o: Budapest
Bajnokság I., 4. hely; országos
bajnokság 3. hely

Kötélugrás
Dévényi Dorottya 3.B: Duplaköteles
és Páros Országos Bajnokságon
gyermek korcsoport páros verse-
nyen 4. hely
Bondár Lili 3.o: országos kötélugró
verseny, egyéni 3. hely
Bondár Lili 3.o, Dévényi Dorottya
3.o: formációs, csapat 1. hely
Horváth Emese 5.A, Pájer Kamilla
5.A: ritmikus gimnasztika országos
döntõ, kezdõ kategória, duó csapat-
verseny 3. hely

Kézilabda

Diákolimpia országos elõdöntõ 3.
hely
Farkasvár DSE 2001-es fiúcsapata
óbudai kézilabda torna 3. hely
IV. korcsoport fiúk: diákolimpia
országos elõdöntõ 3. hely
III. korcsoport fiúk: diákolimpia
országos elõdöntõ 3. hely
V. korcsoport lányok: diákolimpia
megyei döntõ 2. hely

Adidas kézilabda gyermekbajnok-
ság (megyei döntõ)
6-7. évfolyamosok 4. hely
2-3-4. évfolyamosok 5. hely

Református Gimnázium
Horváth Mihály Fõvárosi Törté-
nelem Verseny
Légrádi Zsófia 11.A 1. hely (tanára
Török Márta)

Cultura Nostra Történelem Ver-
seny
Bödecs Pál 11.A, Kósa Mátyás 11.A,
Legeza Luca 12.B 12. hely(tanáruk
Török Márta)

Történelem OKTV
Légrádi Zsófia 11.A 10. hely
Lõrincz Tamara 11.B 12. hely
(tanáruk Török Márta)

Arany Dániel Országos Mate-
matika Verseny 
Tóth Ádám 9.A döntõs (tanára
Kiszely Anna)

Református Iskolák Országos
Matematikaversenye
Tóth Ádám 9.A 2. hely (tanára
Kiszely Anna)

Pest Megyei Matematika Verseny
Tóth Ádám 9.A 13. hely (tanára
Kiszely Anna)

Varga Tamás Matematika Ver-
seny
Virágh Ádám 8.A, Bolda Áron 8.A
döntõs (tanáruk Koczor Tünde)

Nemzetközi Kenguru Matematika
Verseny
Sulyok Attila 10.A 4. hely
Stomfai Máté 10.A 9. hely (tanáruk
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Hevér Eszter)
Tóth Ádám 9.A 12. hely (tanára
Kiszely Anna)
Demeter István 12.A 14. hely
(tanára Kun Péter)

Kozma László Országos Informa-
tika alkalmazói verseny
Csesznák Tamás 6.A 8. hely (tanára
Csesznákné Nagy Katalin)

Nemes Tihamér Országos Infor-
matika Verseny 
Tóth Ádám 9.A alkalmazói
kategóriában döntõs
Sulyok Attila 10.A programozás
kategóriában döntõs (tanáruk
Csesznákné Nagy Katalin)

Arany János Balladamondó Ver-
seny
Dobszay Ödön 7.A döntõs (tanára
Gyimesi Krisztina)
Lónyai Mûvészeti Triatlon (orszá-
gos)
Demjén Anna 11.A ének kategória
2. hely (tanára Székely Gábor)

Ábrahám Örzse emlékverseny
(angol nyelv)
Herpai Éva 11.A 1. hely (tanára
Hertei Krisztina)
Glasz Katalin 10.A 3. hely (tanára
Kuzma Márta)
Dobó-Nagy Fanni 11.A 3. hely
(tanára Hertei Krisztina)
Kassai Gyöngyi 11.B 3. hely (tanára
Nyisztor Gergely)
Sulyok Attila 10.A 4. hely (tanára
Kuzma Márta)

Kálvin-Jubileum Képzõmûvészeti
Pályázat
Kun Édua 10.A 3. hely (tanára Kun
Attiláné)

Református Középiskolák Orszá-
gos Rajzversenye
Majzik Viktória 11.A tanulmány
kat. 1. hely, illusztráció kat. 2. hely
Kiss Dénes 11.Btanulmány kat. 2.
hely, illusztráció kat. 1. hely
Cséki Angéla Kitti 10.ny illusztráció
kat. 3. hely (tanáruk Kun Attiláné)

Ferences rend rajzpályázata
Kerékgyártó Koppány 5.A 1. hely
(tanára Kun Attiláné)

KIA kids 20009 rajzpályázat
Vigyázó András 10.A 1. hely
(tanára Kun Attiláné)

Országos Atlétiakai Logópályázat
Varga Evelin 11.B 2. hely (tanára
Kun Attiláné)

Nemzetközi Áprily L. Verseny
Képzõmûvészet kategória
Somogyi Sára 6.A arany minõsítés
Péter Ákos Botond 5.A ezüst
minõsítés
Fazekas Anna 5.A bronz minõsítés
Albert Réka 11.B arany minõsítés
Vigyázó András 10.A ezüst
minõsítés
Kovács Petronella 11.A ezüst
minõsítés

Kun Édua 10.A bronz minõsítés
(tanáruk Kun Attiláné)

versmondás kategória
Mészáros Máté 11.B ezüst
minõsítés (tanára Kiss Székely
Zoltán)

népdaléneklés kategória
Kun Édua 10.A bronz minõsítés

szépirodalmi kategória
Kreisz Bendegúz 6.A bronz
minõsítés
Tóth Lili 5.A ezüst minõsítés
Boross Krisztina 8.A arany
minõsítés
Kovács Eszter 8.A ezüst minõsítés
Merza Sára 10.A ezüst minõsítés

természetfotó kategória
Bényei Botond 5.A arany minõsítés
Franyó Krisztina 10.A arany
minõsítés
Papp Hermina Nelli 10.B ezüst
minõsítés
Valek Katalin 11.B arany minõsítés 

Református Iskolák Országos
Kémiaversenye
Glatz Boróka 8.A 2. hely (tanára
Dulai Teréz)

Természet-Tudomány Diákpályázat
Kassai Gyöngyi 11.B 2. hely (tanára
Szakács Erzsébet)

Energia 2010 pályázat
Hardi Zsuzsanna és Rózsa Viktória
9.A 1. hely
Paizs Katalin, Péntek Dóra, Tóth
Anna 9.A 3. hely (tanáruk Szakács
Erzsébet)

Ábel Jenõ Latin Tanulmányi
Verseny 
Kugler Csilla 11.B, Kovács Anna
Eszter 10.B kiemelt dicséret az
országos döntõben (tanáruk
Gergely Judit)

Református Középiskolák Termé-
szettudományos Diákkonferenciája
Elter István 11.B 2. hely
Fazekas Tamás 11.B 3. hely
Török Csenge Kata 12.B 4. hely
Németh Barnabás 11.B 5. hely
Belloni Tamara 11. A 2. hely
Pécsi Ágnes 11. B 2. hely
Török Zsófia Luca 11. B 3. hely
(tanáruk Kiss Székely Zoltán)

Templomdombi
Általános Iskola
Pentel Nemzetközi Gyermekrajz-
pályázat
Szurmai Anna 8.o., Albert Hanna
3.o., Jászberényi Réka 4.o., Apor
Franciska 4.o., Sebõk Rita 4.o.
Pentel-díjat kaptak
Bárdos Fanni 5.o., Nyvelt András
4.o., Török Emma 4.o., Mikus
Barnabás 3.o. bronz érem
(felkészítõ Deli Gabriella)

„Évfordulósok” Országos Rajzpá-
lyázat
Díjazottak Márkus Kata 2.o.,
Németi Villõ 3.o., Takács Luca 4.o.,
Gottlasz Réka Dóra, Izmajlov Péter,
Rácz Anna 5.o. (felkészítõ Deli
Gabriella)
Pohl Zsófia, Kosztolányi Enikõ 3.o.
3. hely (felkészítõ Kelemen And-
rásné)
Lálóczki Réka 4.o. 2. hely, Masát
Máté 4.o. 3. hely, Török Boldizsár
4.o. 3. hely (felkészítõ Klement
Monika)

Budapesti és Pest-megyei Elsõ-
segélynyújtó Verseny: 2. hely

Területi Elsõsegélynyújtó Ver-
seny: 1. hely
A csapat tagjai: Etter Anna 8.o.,
Horváth Zsuzsanna 8.o., Szurmai
Anna 8.o., Benke Zsófia 5.o.,
Kisszabó Dóra 5.o. (felkészítõ
Királyné Szabó Anikó)

Zrínyi Ilona Megyei Matematika
Verseny
Nyvelt András 4.o. 14. hely
(felkészítõ Vaszilkó Tamás)
Nyvelt Anna 6.o. 15. helyezés
(felkészítõ Gyurcsekné Strupka
Magdolna)

Városi Millenniumi vetélkedõ:
arany minõsítés
A csapat tagjai: Kisszabó Dóra  5.o.,
Závecz Ferenc Dániel 5.o., Nagy
Dorottya 6.o., Horváth András 6.o.,
Egei Vencel 7.o., Kelemen Dániel 7.
o., Tuska Zsolt 7. o., Varga–Takács
Bence7.o., Bazsó Borka 8.o., Cseri
Anna Flóra 8.o., Léránt Zsófia 8.o.,
Majszin Virág 8.o. (felkészítõk
Vorindánné Gyüre Ágnes, Kovács
László)

Városi természetismereti verseny:
1. hely
A csapat tagjai: Kosztolányi Réka
7.o., Krupanics Zsófia 7.o., Mar-
garitovics Kíra 7.o., (felkészítõ
Csalló Attila, Vorindánné Gyüre
Ágnes)

„Környezetünk megóvása a jövõ
nemzedékeinek” Kistérségi Rajz-
pályázat
Kisszabó Dóra 5.o. 2. hely
Lakatos Márk 2.o. különdíj
Krasznai Bora 3.o. különdíj
Magyar Lili Emma 5.o. különdíj
(felkészítõ Deli Gabriella)

„Nálatok laknak-e állatok?” Vá-
rosi Rajzpályázat
Bajáki Luca 7.o. 1. hely
Kisszabó Dóra 5.o. 1. hely
Papp Kata 3.o. 2. hely (felkészítõ
Deli Gabriella)
Pohl Zsófia 3.o. 1. hely (felkészítõ
Pankovics Ágnes)

„Buda visszavétele a török ellen”
városi rajzpályázat
Lakatos Márk 2.o. 1. hely
Kecskés Andrea 3.o. 3. hely
(felkészítõ Deli Gabriella)

Fülöp Máté és Gosztonyi Zsombor
2.o. 2. hely (felkészítõ dr. Czuprák
Ottóné)

„Friss tinta” városi szavaló-
verseny
Masát Tamás 3.o. különdíj
Masát Máté 4.o. különdíj (felkészítõ
Kelemen Andrásné, Klement
Mónika)

Magyar Gyermek Labdarúgó Szö-
vetség Körzeti Bajnoki Torna
1. és 2. osztályosok 2. hely
3. és 4. osztályosok 4. hely (fel-
készítõ Stáry Kálmán)

Vujicsics Tihamér
Zeneiskola
23. Nemzetközi Muzsikustábor,
Verseny és Mûvészeti Fesztivál
Stark János Mátyás hegedû 2. hely
(felkészítõ Holló Judit)

IV. Országos Zeneiskolai Ferenczy
György Zongoraverseny
Karajz Júlia 1. hely (felkészítõ Gaál
Natália)
Szívós Rebeka 2. hely (felkészítõ
Gaál Natália)
Pálya Hanna, Richter Anna Zsófia,
Knyazoviczki Csenge dicséretben
részesült (felkészítõk (Váray-Major
Zsófia, Gaál Natális, Forrai Judit)

IX. Országos Klarinétverseny
Sándor Norbert 2. hely (felkészítõ
Ujj Andrea)

X. Országos Kürtverseny
Molnár Dominic 1. hely
Németh-Buhin Alba különdíj
Felkészítõ tanári különdíj: Szilágyi
István

XII. Országos Zongoraverseny
Jassó Margit I. korcsoport különdíj
(felkészítõ: Z. Lakos Ágnes)
Richter Anna Zsófia II. korcsoport
1. hely (felkészítõ Gaál Natália)
Szívós Rebeka II. korcsoport 2. hely
(felkészítõ Gaál Natália)
Karajz Júlia III. korcsoport 2. hely
(felkészítõ Gaál Natália)
Felkészítõ tanári különdíj: Gaál
Natália
Megnyerték a verseny nagydíját,
egy Kawai pianínót

Nemzetközi Gitárfesztivál
Gembela Gergely I. korcsoport 1.
hely (felkészítõ Gulyás László)

VIII. Országos Bartók Béla Hege-
dû-Duó Verseny
Barnás Dániel és Stark János
Mátyás 3. hely (felkészítõ Holló
Judit, Pap Angéla)

VII. Országos Czidra László Furu-
lyaverseny
Pálffy András József különdíj (fel-
készítõ Juhász Lívia)
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Üvegszobrászok
FÉNY-TÉR-FORMA címmel nyílik
üvegszobrászok kiállítása az
Erdész Galériában (Bercsényi u.
4.)  Az Erdész Galéria a jövõben
kiemelt figyelmet szentel a Ma-
gyarországon élõ üvegszobrá-
szoknak és mûveiknek. Minden
évben egyéni kiállításokat
szervez itthon, a galériában, a
Budapest Art Fair-en, valamint
nemzetközi rangos vásárokon, 
a mostani kiállítás a sorozat
elsõ tagja.

Megnyitó: június 18-án, 
pénteken 20 órakor.
Megtekinthetõ augusztus 8-ig,
hétfõ kivételével minden nap 
10 és 18 óra között.
www.galleryerdesz.hu

Csevej

Szeretettel várnak mindenkit
Kellár F. János Immánuel Csevej
címû mûvészeti-kulturális-
értékobjektív-karitatív beszél-
getõs estjére június 11-én, pén-
teken 18 órakor a Cafe Frei
Kávézóba (Bogdányi u. 40.). 
A belépés díjtalan.
Kellár János Szentendrén él és
alkot, képei nem tartoznak a
könnyen érthetõ festmények
közé. Sajátos mitológiai világba
vezet bennünket „szépséges
szürrealitásán” keresztül.

Oldott kéve
Egy könyv nemzetünk jobb önismeretéért

C. Tóth János nemrég megjelent könyvérõl, az
Oldott kéve címû kötetrõl rendeznek beszél-
getést a P’Art Moziban június 17-én, csütör-
tökön 17.30 órakor.

A Szentendrén élõ szerzõ – aki
egykor a Pest Megyei Mûvelõdési
Központ és Könyvtár élén is állt –
átfogó és olvasmányos munká-
jában a magyar nemzetiségi
kérdést tekinti át a középkor ele-
jétõl napjainkig. Motivációjára
életrajza ad kézenfekvõ magya-
rázatot: C. Tóth János történelem-
szakos végzettségével mintegy
húsz esztendõn keresztül nép-
mûvelõként dolgozott, és a Viseg-
rádi Palotajátékok egyik kiötlõ-
jeként 1992-ig szervezte is a te-
kintélyes rendezvényt. Ekkor
ismerkedett meg egyre behatób-
ban a magyar középkorral, majd
a ’90-es évek elejétõl szorosabbra
fûzte kapcsolatait az anyaországon kívüli ma-
gyarsággal: amikor a Határon Túli Magyarok Hi-
vatalának osztályvezetõje lett, számos elõadást tar-
tott anyaországi és határon túli magyar közös-

ségeknek. Számos kisebb tanulmányt követõen
barátai biztatására a 2005 õszén a magyar diasz-
póra és a szomszédos országokban élõ magyarság
létrejöttérõl és történelmi összefüggéseirõl tartott
elõadásait rendezte sajtó alá. Ebbõl született meg az
Oldott kéve.
A teljességre törekvõ munka élvezetes olvasmányt
kínál azoknak, akik kicsit is szeretik a magyar
történelmet: a magyarság más nemzetekkel való
kapcsolatait a honfoglalás elõtti korszaktól egészen

2010-ig tekinti át. Mindeközben
érdekességeket olvashatunk vé-
lelmezett afrikai rokonainktól, a
magyaráboktól a hungarus-ma-
gyar fogalompár fontosságán át
egészen a trianoni kényszerpá-
lyáig sok, nemzetünket alap-
jaiban érintõ kérdésrõl. A szerzõ
kiemeli: a Kárpát-medencében
évszázadokig csak dinasztiák
között dúlt a háború, de a nemze-
tiségeknek eszükbe sem jutott
fegyvert ragadni egymás ellen –
ez a jelenség csak az újkorban
ütötte fel a fejét. A könyvet olvas-
va fény derül rá, hogy mi lehet a
kiváltó oka az utóbbi évszá-
zadokban fellángolt nemzetiségi

konfliktusoknak, amilyenekhez foghatót a középko-
ri Magyarországon még véletlenül sem lehetett
tapasztalni.

BOKOR TAMÁS

Megjelent a Szentendrei Teátrum és Nyár programfüzete –
keressék a Tourinform Irodában, a belvárosi 

könyvesboltokban, cukrászdákban stb. 
A programok megtekinthetõk 

a szentendreprogram.hu honlapon

A nyári rendezvényekre jegyek kaphatók 
az új helyre költözött Tourinform irodában

(Bercsényi utca – Duna-korzó sarok, a Gomba mögött),
valamint az InterTicket országos hálózatában

(www.jegy.hu).

Nosztalgia délután

Szeretettel hívnak minden 
40 év felettit, akik szeretik az
élõzenét és táncot június 13-án,
vasárnap 15-tõl 19 óráig a
Remisz ebédlõbe (a Kaisers'
mögött, a BKV javítóüzemnél). 
Belépõdíj: 700 Ft.
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ADÁSVÉTEL

Maruti Suzuki 800-as, 5 ajtós, garázs-
ban tartott, 19 000 km-rel, CD-mag-
nóval eladó. Tel. 06-20-959-4337.

Angol-holland import bébi, gyermek,
felnõtt ruhák kilós áron 15-tõl 19 óráig
Szentendre, Kálvária u. 63. szám
alatt.

Eladó Penta Draco Volvo motorral,
felszerelésekkel, futóval együtt 1 650
000 Ft-ért. Tel. 06-30-902-6318.

ÁLLAT

www.happypuppy.eoldal.hu

Állatkórház Szentendrén, egész napos
nyitva tartás, éjszakai ügyelet, kiszál-
lások. Dr. Szolnoki János, (26) 317-
532, 06-30-937-0863. 

ÁLLÁS

Nyugdíjas, fiatalos, derûs bolti eladó
hölgy alkalmazottat keresek heti 2
napra. Fontos, hogy idõben mobil
legyen. Tel. 06-20-343-1311, (18-20-
ig).

A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot hirdet 2 fõ
családgondozó részére határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszonyba,
teljes munkaidõben. Pályázati
feltételek: felsõfokú szakirányú
képesítés, gyermekjóléti alapellátás-
ban szerzett legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat, felhasználói szintû MS
Office, büntetlen elõélet.
Benyújtásának határidõ június 29.
Cím: Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, 2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89. Kérjük a borítékon
feltüntetni az azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a
munkakör megnevezését: családgon-
dozó. További információ: Bognár
Judit (26) 312-605.

Szentendrei étterembe erdélyi sza-
kácsnõt és szórólaposokat keresünk.
Tel. 06-20-582-8847, (26) 311-175.

Szentendrei munkahelyre 4 órás
könyvelõ-adatrögzítõt keresek.
Jelentkezés önéletrajzzal és bérigény
megjelölésével:
konyvelodolgozo@gmail.com.

Szentendrei kávézó grillteraszára
munkatársakat keresünk. Tel. 06-
20-665-3685, 06-20-665-3686.

Fiatal, önálló szakácsot és kézilányt
keresek állandó munkára (28 éve
állandóan nyitva tartó Rab Ráby
vendéglõbe). Munkaidõ és munkabér
közös megegyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
pályázatot hirdet zsámbéki telep-
helyére gitártanár munkakör
betöltésére. Pályázati feltételek:
fõiskolai diploma, magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség. Jelentkezési határidõ
június 11. A pályázatban benyújtandó
önéletrajz, bizonyítványok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. Postai úton: Vujicsics
Tihamér AMI, 2000 Szentendre, Duna
korzó 16. vagy e-
mailben:vujicsics@vujicsics.net.
További információ: 26/500-524.

ÁLLÁST KERES

Bérelszámolói vagy könyvelõi munkát
keresek. Tel. 06-70-251-8841.

KIADÓ LAKÁS

Nõi lakótársat keresek kétszobás
lakás bérléséhez Szentendrén, illetve
környékén. Tel. 06-70-259-8035.

Garzon kiadó az Ady Endre úton. Tel.
06-20-495-0144.

Szentendre belvárosában garzonlakás
egy fõ részére kiadó. Tel. 06-20-250-
1638.

Szentendrén, a Kõzúzó utcában 60
nm-es lakás kiadó. Tel. 06-70-944-
0859, (26) 318-776.

Szentendrén, a Nyár utcában 75 nm-
es, 3 szobás, felújított lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-9890.

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

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es,
IV. emeleti, bútorozott lakás 50 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó, 1 havi kaució-
val. Tel. 06-20-565-7211.

Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen 2 szobás, parkra nézõ,
hideg-meleg vízórás, alacsony közös
költségû lakás kiadó. Tel. 06-20-454-
1275.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás,
felújított, II. emeleti lakás kiadó. Tel.
06-20-522-7224.

Füzesparkban kétszobás lakás hosszú
távra kiadó. Tel. 06-30-547-4090.

Szentendre, Vasvári-lakótelepen 1+2
félszobás lakás hosszú távra kiadó.
Tel. 06-30-206-4003.

Püspökmajori lakás tulajdonostól
azonnal kiadó Tel. 06-20-360-6644.

Szentendre belvárosában kétlakásos
kertes házban 100 nm-es, emeleti,
önálló, irodának is alkalmas,
cirkófûtéses lakás kocsibeállóval
június közepétõl kiadó. Tel. (26) 318-
438, 06-20-545-6304.

Lakások, lakóházak bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén lakás kiadó. Tel. 06-30-
458-8411.

Püspökmajor-lakótelepen 2 szobás, 55
nm-es, II. emeleti lakás hosszú távra
kiadó 55 ezer Ft/hó bérleti díjért. Tel.
06-30-233-5531.

85 nm-es Szentendre, Bolgár utcai
lakás garázzsal, belsõ udvari parkolási
lehetõséggel kiadó. A konvektor
gázfûtéses, az igényes lakás két 20-
25 nm-es szobából (fürdõszoba, kony-
ha, mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendre egyik legszebb részén,
aszfaltozott utcában 90 nöl-es,
összközmûves telek 12 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-605-7199.

Szentendre belvárosában, frekventált
zöldövezeti helyen 5 lakásos tár-
sasházban magas színvonalú, új
építésû lakások eladók. Ár: 450 000
Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsi-

beállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-514-3333,
06-20-934-9349. www.2mbuild.hu

Leányfalun a legjobb helyen,
sorházakban, 1+2 félszobás lakás
13 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-983-5166.

Eladó kétlakásos családi ház 90
nm-es, alsó szintje,
zöldövezetben, fõútvonal mellett
(irodának is alkalmas). Kisebb,
egyedi fûtésû lakásra is elcserél-
ném értékegyeztetéssel. Tel. 06-
20-969-3539.

Szentendrén, a Pap-sziget közelében
eladó 38 nm-es ház+tetõtér, 219 nm-
es telken. Nyugodt környezet, árvíztõl
biztonságos utcában. Irányár: 23,8
millió Ft-ért. Tel. 06-30-210-3454, 06-
30-245-2855.

Pap-szigetnél téglalakás, nem üdülõ
eladó! 40 nm-es, nappali, félszoba,
hálórész, konyha, étkezõ, fürdõszoba
WC-vel, szigetelt, mûanyag
nyílászárok, egyedi fûtés,
mérõórákkal, klímával (mobil). Õsfás
zárt kert, kocsibeállás, távirányítású
kapu, alacsony rezsi, jó lakóközösség.
Irányár: 11,7 millió Ft. Képek e-mail-
ben kérhetõk:
andras.selmeczi@gmail.com. Tel. 06-
70-773-8790, 06-70-773-8647.

Szentendrén, a Nap utcában 800 nm-
es telken 40 éve épült 80 nm-es
családi ház eladó 26 millió Ft-ért. Tel.
06-20-354-9025.

Jó kis ház: 55 nm-es+galéria, tip-
top állapotban (cirkó, klíma, szau-
na) 18 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

Szentendrén, a belvároshoz közel
2010-ben épült 130 nm-es, egyszintes

családi ház eladó 48 millió Ft-ért. Tel.
06-20-354-9025. 

Nyaralók olcsón! Már 5 millió Ft-
ért is. Tel. 06-30-299-0376. 

Tahiban, kitûnõ helyen egyszintes,
75 nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb. olcsón, 18 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Lakótelepen 56 nm-es, jó állapotú
lakás jó helyen, tárolóval 9 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Lakóház Leányfalun – 60 nm-es +
tetõtér, 180 nöl-es kert – nagyon
olcsón, 12 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, jó helyen egyszin-
tes, 90 nm-es lakóház 200 nöl-es
kerttel, korrekt áron, 25 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Tel. 06-30-
487-8855.

Pótvizsgára való felkészítést vállalok
matematikából. Szuromi Márta, 06-
70-580-0209.

SZOLGÁLTATÁS

Kõmûves, ács, tetõfedõ munkák,
külsõ- belsõ felújítások, kertrendezés.
Kisebb megbízásokat is szívesen tel-
jesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Családi házak tervezése és ener-
getikai minõsítése. Tel. 06-20-801-
2117.

Lakásfelújítás A-Z-ig, beleértve az
asztalos munkát is. Tel. 06-20-233-
5914.

Mûköröm-építés, szép, igényes
munkát végzek 3500 Ft-tól. Tel. 06-
20-223-3098.

Lakatos munkák: kerítés, korlát, lép-
csõ – kovácsolt vasból is. Kerti tavak
építése, karbantartása. Tel. 06-20-
430-1861.

Hobbilovak bértartását vállalom a
Szentendrei-szigeten. Tel. 06-20-932-
2261.

ELTE óvónõképzõs fiatal lány gyer-
mekfelügyelet vállal egész napra,
hétvégén is. Tel. 06-20-775-0722.

TÁBOR

Kerámia Tábor Szentendrén az AGY
tanodában, Június 21-26-ig. Tábor
díja: 17 ezer Ft. Tel. 06-30-210-9241.

Delfintábor az Adrián! Primostenben
Június 18-27-ig. Tel. 06-30-856-4100,
06-30-659-0589, delfin@delfintren-
ing.hu

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRA-
KEZDÕKNEK 
A DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-823-
2025.

ÜZLET

28 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor
11/B szám alatt. Tel. (26) 319-957.

Szentendrén, ipartelepen
szabadterületû, mûhely-iroda kiadó.
Tel. 06-70-944-0859, (26) 318-776.

Szentendre belvárosában igénye-
sen kialakított 160 nm-es, közpon-
ti fûtésû II. emeleti szint,- irodá-
nak, rendelõnek, vállalkozásnak
kiadó. Tel. 06-30-280-6978, 06-
30-251-0343.

Szentendrén a Hév-végállomásnál, a
Kaiser’s mellett üzlethelyiség bér-
beadó. Tel. 06-30-986-2726.

Pomáz Ipartelepen önálló
épületként 480 nm-es, igényesen
kialakított, összközmûves LINDAB

csarnok kiadó. A csarnok hármas
tagozódású iroda- raktár- üzem
részekbõl áll. Könnyen megközelí-
thetõ a 11-es útról. Tel. 06-30-
280-6978, 06-30-251-0343.

Üzlet kiadó Szentendrén, a Céh utca
8 szám alatt (kb.19 nm-es). Tel. 06-
30-394-2125.

Üzlethelyiség kiadó Szentendre,
Bogdányi utcában. Tel. (26) 314-067.

Kozmetikusnak berendezett, felszerelt
kozmetika kiadó a belvárosban. Tel.
06-30-996-0919. Pedikûr-manikûr,
masszázs lehetõség is van. 

EGYÉB

Látó szeretettel várja!
Sorselemzés, lelki segítség. Tel.
06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

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

GOMEZ
A fiatal kant június 3-án fogta be a

gyepmester a Pacsirta utcában.

ZARA
A fiatal szukát június 1-jén fogta be a

gyepmester a Margaréta utcában. Szeret és
tud autózni. Egyedüli kutyának ajánljuk.

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT

Konténeres sitt 
szállítást 

és ömlesztett
anyagok

(sóder, homok, 
termõföld stb.) 

szállítását 
vállalom.

Tel.: 30-296-6797

Házias, olcsó ételek
CSIRKEFOGÓ 

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM
Bükköspart 33. 

(a régi Filléres helyén)
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ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

Június 11. péntek 18 óra
TÜNDÉR ILONA 
ÉS A PLEJÁDI FÉNYTEST
GYAKORLATOK
Hummel Rozália elõadása

Június 18. péntek 18 óra
ARANYEMBERTÕL
ATTILÁIG, KAZAH-
MAGYAR TÖRTÉNELMI
LOVASÚT
Dr. Bencze István elõadása 

FILM

Dalmát Kávézó
Bartók Béla u. 

Június 14. hétfõ 21 óra
SEBEK – CHECK POINT
JOZEF (53')
Tóth Artin dokumentumfilmje
Gyûlölhetsz valakit pusztán
azért, mert nem a te nációdhoz

tartozik? – kérdezi Tanja, a
szerb turista Jozef horvátorszá-
gi veteránkocsmájában,
Rovinjban.
A film három sors történetére
kérdez rá, a szereplõk az
egykori Jugoszláviával együtt
estek szét, bár mára már
összeálltak – legalábbis õk ezt
hiszik magukról. Ülnek a 
kocsmában, dohognak, beszél-
getnek, lábadoznak. Béke van.
Õk hárman, így vagy úgy, de
túlélték a háborút, bár Silvano
szelleme ottmaradt, Tanjának 
a szíve mellett az emlékei
ragadtak benne, csak Jozef, 
a kocsmáros megy tovább,
rendületlenül, hogy új hazát
építsen magának a régi hûlt
helyén.

KIÁLLÍTÁS

Aulich Art Galéria
Bp. Aulich u. 5.

LITOGENIA
Pistyur Imre szobrászmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ július 8-ig,
munkanapokon 7.30-tól 
18.30-ig

P'ART
MOZI

Duna-korzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, 
diák: 650 Ft 

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

június 17-én csütörtökön
délután 1/2 6-kor
SZEVI-KLUB
KÖNYVBEMUTATÓ
C. Tóth János: Oldott kéve 
A szerzõvel Bokor Tamás újságíró
beszélget, utána borkóstoló. 

június 29-én kedden délután
5 órakor
VALAMIKOR RÉGEN…
Szentendrei utcák, házak,
emberek
6. TABAKOSOK MEHALÁJA
(Bogdányi utca)
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

MOZIMÛSOR

június 11. péntek
18:00 TAPSVIHAR (85’)
kh.:12
19:30 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson

június 12. szombat
16:00 FEL! (96’) – Oscar-díj
(2010) – Legjobb animációs film

18:00 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson 
20:00 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12

június 13. vasárnap
16:00 FEL! (96’) – Oscar-díj
(2010) – Legjobb animációs film
18:00 TAPSVIHAR (85’)
kh.:12
19:30 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson

június 14. hétfõ
18:00 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fõszerepben: Robert
Pattinson
20:00 TAPSVIHAR (85’)
kh.:12

június 15. kedd
18:00 PÁRTERÁPIA (88’)
kh.:12
19:00 K1 – FILM A
PROSTITUÁLTAKRÓL (86’ )

június 16. szerda
18:00 EMLÉKEZZ RÁM (113’)
B.A. – fsz: Robert Pattinson
20:00 K2 – FILM A
PROSTITUÁLTAKRÓL (80’ )

június 17. csütörtök
18:00 IGAZÁBÓL APA (90’)
kh.:12
20:00 K1 – FILM A
PROSTITUÁLTAKRÓL ( 86’ )

június 18. péntek
18:00 ÁLLATI SZERELMEK
(85’) k.n.
20:00 K2 - FILM A
PROSTITUÁLTAKRÓL (80’)

június 19. szombat
17:00 ÁLLATI SZERELMEK
(85’) k.n.
18:30 IGAZÁBÓL APA (90’)
kh.:12
20:00 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16-
– fõszerepben: Nicolas Cage

június 20. vasárnap
16:00 ÁLLATI SZERELMEK
(85’) k.n.
17:30 COCO CHANEL ( 105)
kh.:12 – fõszerepben: Audrey
Tautou
19:45 IGAZÁBÓL APA (90’)
kh.:12

június 21. hétfõ
18:00 K1 - FILM A
PROSTITUÁLTAKRÓL (86’)
19:30 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16
– fõszerepben: Nicolas Cage

június 22. kedd
18:00 K2 - FILM A
PROSTITUÁLTAKRÓL (80’ )
19:30 VIHARSZIGET (138’)
kh. 16 – Martin Scorsese filmje

SZENTENDRE ÓVÁROSI,
ELEGÁNS SZÉPSÉGSZALONBA

FODRÁSZT KERESEK
20/ 569 1768
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Grafológia és önismeret
...címmel tart elõadást Pálmai Anna az Interaktív
Grafológusképzõ- és Grafomédia Intézet vezetõje, a
Magyar Írástanulmányi Társaság elnöke június 16-án
szerdán, 18-tól 20 óráig a Dunaparti Mûvelõdési
Házban. A részvétel díjmentes.

Az érdeklõdõk megismerhetik, hogyan tud a grafológia-
íráspszichológia segíteni a párkapcsolatokban, a pá-
lyaválasztásban és más élethelyzetekben, problémáink
megoldásában.
A szakmai elõadás után a résztvevõk díjmentesen
kérhetnek interaktív grafológiai elemzést!
Várják mindazokat, akik szeretnének többet tudni
önmagukról, ismereteket szeretnének szerezni a gra-
fológia mindennapi életünket támogató eszközeirõl.
Akik pedig szeretnének elmélyülni ebben a tudomány-
ban, azok most jelentkezhetnek az Interaktív Grafoló-
gusképzõ és Grafomédia Intézet által indított intenzív
grafológus-írásszakértõi, államilag elismert OKJ-s tan-
folyamra kedvezményes feltételekkel. Megfelelõ lét-
szám esetén a kurzus Szentendrén is elérhetõvé válik.
Grafológusként, eseti írásszakértõként új szakmát
szerezhet, jobban megismerheti önmagát és kapcso-
latait.

-MI- 

NYÁRI TÁBOR 
A P’ART MOZIBAN

2010. július 5-9.

MESEMOZGATÓ címmel
mûvészeti alkotótábor 

6-9 éveseknek

A kicsiknek szánt tábor során
mesékkel foglalkozunk nem min-
dennapi megközelítésben. 
A mesék világából kiindulva megis-
merkedünk a képzõmûvészet egy
sajátos területével, az animációval.
A gyerekek a legegyszerûbb animá-
ciós technikákkal meséket alkotná-
nak (Zoetrope,
taumatróp, zsebmozi stb) Kitalált
történet/mese , sok rajzolás, „ani-
mációs“ filmecskék
készítése.
Táborvezetõ: Farkas Rita médi-
amûvész, múzeumpedagógus, 
a Ludwig Múzeum munkatársa.
A felvételek készítõje, filmvágás:
Dabi István filmkészítõ, médi-
amûvész, középiskolai tanár. 
A tábor befejezése a filmecskék
bemutatója lesz, illetve a közben
elkészült rajzok, tárgyak kiállításá-
nak megtekintése. 

Tervezett program: 
hétfõtõl péntekig 8-16-ig
8-9-ig meseolvasás (közben
érkezés, mesealakok rajzolása)
9-9.20-ig torna (állatutánzás,
lazítás...)
9.20-9.50 uzsonna
12.30-ig alkotómunka
12.30-13.30 ebéd
13.30-14-ig délutáni játékok
14-tõl alkotómunka (közben 
uzsonna)
A legutolsó napon ebéd után
közösen elõkészítjük a bemutatót
vetítés/kiállítás

A tábor költsége: 25 000 Ft

Jelentkezés: Morvai Zsuzsa
morvai.zsuzsa@gmail.com
Tel.: +36-30/237-99-42

Szakmai felvilágosítás: Farkas Rita 
farkas.rita@ludwigmuseum.hu   
Tel.:+36-20/ 581-12-86

Megnyitottuk POMÁZON Keleti Kávézónk terasz helyiségét, 
ahol megkóstolhatja 

török kávénkat vagy tea különlegességeinket 
egy kellemes vízipipa társaságában.

Török tradicionális ételekkel és édességekkel várjuk Önöket.
Minden pénteken 20:00-tól hastáncbemutató.

Ingyenes Wifi elérhetõség.

Keleti Kávézó
Pomáz, Beniczky u. 63.
(Pomáz Fõ utcája • Rákos pince)

Tel: 06-26/325-355   
Nyitva: H-P 16:00-24:00  Szo-V 12:00-24:00
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NYÁRI VÍZI KALANDSPORT
TÁBOROK – SZENTENDRÉN
7–14 éves korig Szentendrén
Romantikus környezetben,
igényes, élménydús foglalkozá-
sok. Naponta változó programok
(úszás, evezés, kerékpározás,
túrázás), teljes ellátással.
Idõpontok: június 28 – július
2 (hétfõtõl péntekig)

július 5. – július 9.
július 19. – július 23.
július 26. – július 30.         

Részvételi díj: Sátorozással, tel-
jes 
ellátással 20.000 Ft/fõ/hét
Napközi jelleggel  reggel 8.30-tól
du. 16.30-ig  15 000 Ft/fõ/hét       

DUNAI VÁNDORTÚRA
„GYÕR – SZENTENDRE”
Gyerekeknek, családoknak, baráti 
társaságoknak.
A túra jellege: vízi vándortúra, 
napi 25–35 km evezéssel. 
Könnyen teljesíthetõ, sok fürdés-
sel, csorgással, napozással, 4
személyes 
túrakenukkal. 
Idõpontok: augusztus 1–6.
(vasárnaptól péntekig) 

Ellátás: teljes (napi háromszori
étkezés)
Utazás: Gyõrbe vonattal
Részvételi díj: 25 000 Ft, mely
magába foglalja a fent leírtakat.

VELENCEI – TAVI EVEZÕS 
ÉS KERÉKPÁROS TÁBOR  
Nyári sporttábor a Velencei-tónál,
melyet ajánlunk kisiskolás kortól
olyan gyerekeknek,  akik szeretik
a vizet, szeretnének biztonságos
környezetben és feltételek között
megismerkedni a vízi élet, az
evezés, túrázás alapjaival.
Idõpont: június 20–25 (vasárnap-
tól péntekig)
Utazás: vonattal Velencére
Szállás: sátorban, polifoamon,
hálózsákban
Ellátás: teljes ellátás (napi
háromszori étkezés)
Részvételi díj: 28 000 Ft, mely
magába foglalja a fent leírtakat

ÉRDEKLÕDNI és JELENTKEZNI
lehet: 30/353-3315 vagy 30/448-
9015 goliatdse@freemail.hu

GÓLIÁT DIÁK ÉS SZABADIDÕ
SPORT EGYESÜLET

Vár a vizitábor!Vár a vizitábor!

Hazafelé jövet arról be-
szélgettünk, hogy milyen
nagyszerû dolog az éjsza-
kai pingpong mozgalom,
mert ilyen helyekre is el-
juthatnak a tagjai, és
rengeteg különféle hely-
színeket, embereket ismer-
hetünk meg általa. Arról
nem is beszélve, hogy he-
lyi szinten mekkora le-
hetõség az adott korosz-
tály „lekötése”, mert en-
nek az eredménye többek
között kábítószer-preven-
ció és bûnmegelõzési szin-
ten jelenik meg.
A leérkezés zökkenõmen-
tesen zajlott, bár igaz,
hogy egy másik kocsmát
találtunk meg, ami mögött
nem volt az az épület,
amit kerestünk, de több
ember megkérdezése után
célhoz értünk. Bevalljuk,
nem ilyen helyre számítot-
tunk, de mint kiderült, az
iskola átépítése folyamat-
ban van, így az összes
önkormányzati helyiség

foglalt, és ezért a Roma
Fiatalokért Egyesület ide-
iglenesen ezt a két épü-
letet kapta meg. Az épü-
letek fel lettek újítva, de
ideálisabb lenne, ha leg-
alább két pingpongasztal
elférne, és több gyerek
tudna egyszerre játszani.
A verseny hírére több mint
40 fiatal jött el, nagy ré-
szük el is indult a verse-
nyen, bár többen nem
tudták kivárni a végét, an-
nak ellenére, hogy a se-
gítõk igyekeztek egyszerre
négy kategóriában lebo-
nyolítani egy asztalon a
versenyt. A csocsóban is
sokan indultak el, itt egy
kategória volt. Az ottani
segítõk nagyon lelkesek
voltak, reméljük, kitart a
lelkesedés még sok hosszú
idõn át. 
Mindig jó dolog látni,
ahogy elindul egy új klub,
reméljük, ebben az él-
ményben sokszor lesz még
részünk.

Eredmények

Lányok: Oláh Barbara,
Rácz Szimonetta, Rengõ
Fatima
Fiúk, 16 év alatt: Szõrös
Renátó, Földi Dániel,
Puporka Renátó
Fiúk, 16 év felett:
Puporka Norbert,
Bagyinszki Dávid, 
Németh Ádám
Felnõtt: Bada Tivadar,
Bártfai Gábor, Bolyós
Tamás
Csocsó
I. Bártfai Gábor, Bolyós
Tamás; II. Bíró Gyula,
Orsós Gábor III. Rácz Erik,
Bangó Gergõ

A következõ két klub a
csömöriek és a debrece-
niek segítségével Pécsett
és Körösszegapátin fog
megnyílni.

JAKAB PÉTER

„Gyere és evezz velünk”
NAPKÖZIS VÍZISPORT ÉS KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN

Kajak-kenu oktatás, túrázás, változatos programok, motoros hajó
kísérettel, teljes ellátással.

Idõpontok:
június 21-25.; június 28. – július 2.; július 5-9.; július 12-23.; 

július 26-30.; augusztus 2-6.; augusztus 9-13.; augusztus 16-19. 
– reggel 7.30-tól 17.30-ig

Részvételi díj: 16 000 Ft/fõ/hét

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06-30-416-9159, presto@dunakanyar.net

Presto Sport és Szabadidõ Egyesület

Szentendrei klubnyitás Karancslapujtõn
A TÁMOP pályázatban szereplõ egyik programelemként a szentendrei klub
néhány tagja május 21-én Karancslapujtõre látogatott, ahol rendeztek egy
versenyt. Az esemény teljes költségét (útiköltség, versenybírói díj, ét-
kezés, díjazás) a MÉSE fedezte. 

KOMPLEX NYÁRI
NAPKÖZIS TÁBOR 
4-10 éveseknek

Program

• Mozgás: reggeli torna vado-
natúj egyensúlyozó eszközökkel,
naponta változtatott akadálypá-
lyákon
• Kézmûveskedés: Gyurmanó-
alkotás Cziffra Péter gyur-
mamesterrel, nemezelés, kavics-
festés és -ragasztás, hennázás
stb.
• Zene: közös éneklés rit-
mushangszerekkel, mozgással
eljátszható dalok gitár-, citera- 
és furulyakísérettel
•Múzeumlátogatás: Szamos
Marcipán Múzeum + fagyizás,
Közlekedési Múzeum
• Egyéb programok: fejlesztõ
játékok, játszótér, ebéd utáni
pihenés meseolvasással,
arcfestés, kisállat-simogató és
bemutató (tiszta, egészséges
állatok oltási könyvvel: Manci, 
a vadászgörény, Szimba, az 
oroszlánsörényû törpenyúl)
Ár: 22 000 Ft napi 3 étkezéssel
Turnusok: június 21-tõl hetente,
hétfõtõl péntekig 8-tól 16 óráig
Helyszín: Szentendre, Vasúti vil-
lasor 3/B.

Elérhetõség: Zeke Anita, 
06-30-242-1321


