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SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

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)

Közhasznúsági jelentés a 2009-es évrõl

A SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma a
2009-es évi közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi meg:

1. A Pest Megyei Bíróság a SZ.I.A Szentendre (örök) Ifjúságáért
Alapítványt a 13.Pk.60.095/2007/9 számú végzés szerint, az
alapítvány tevékenysége alapján közhasznú szervezetnek
minõsítette.

Számviteli beszámoló ezer Ft-ban 2009. év e Ft

A. Befektetett eszközök 116
II. Tárgyi eszközök 116
B. Forgóeszközök 47
IV.Pénzeszközök 47

Eszközök összesen: 163

D. Saját tõke - 25
I:Induló tõke 80
II. Tõkeváltozás - 68
V. Tárgyévi eredmény - 37
F. Kötelezettségek 188
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 188

Források összesen: 163

Eredménykimutatás

A. Összes bevétel 180
Közhasznú mûködésre kapott támogatás 180

B. Összes költség 333
Ráfordításként érvényesíthetõ 

kiadások 216
Ráfordításként nem érvényesíthetõ 

kiadások 116

Tárgyévi pénzügyi eredmény - 152
Nem pénzbeli realizált eredmény - 1

Tárgyévi eredmény - 37

Kéményseprés

Tisztelt Önkormányzat!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pest
Megyei Közgyûlés határozata
alapján a Magyar Kémény Kft.
(régi nevén Somogy Megyei
Kéményseprõ Ipari Kft.) jogosult a
kötelezõ kéményseprõ-ipari közs-
zolgáltatás ellátására Pest megye
területén.

Elérhetõségek
Központ 1126 Budapest, Böszörményi u
24/B., ügyfélszolgálat Filó András 06-70-
377-4104; tervfelülvizsgálat Berki Tamás
06-70-377-4118, használatbavételi
engedélyek, kéményvizsgálatok megren-
delése Filó András, 06-70-377-4104,
fõmérnök Oláh Csaba 06-70-377-4107

Kirendeltségek
Szigetszentmiklós, Árpád u. 51., kirendelt-
ségvezetõ Kása Zoltán 06-70-377-4118
(ideiglenes)
Cegléd, Felház u. 58., kirendeltségvezetõ
Mihály Zoltán 06-70-377-4090, ügyfélszol-
gálat: 06-70-377-4098
Vác, Zrínyi u. 9., kirendeltségvezetõ
Berecz István 06-70-377-4091, ügyfélszol-
gálat: 06-70-377-4092
Ócsa, Nefelejcs u. 2/B., kirendelt-
ségvezetõ Krizsán Ferenc 06-70-377-40-95

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 lakóinak

megsegítésére ezért gyûjtést indítunk.
Szentendre Város Önkormányzata felhívást intéz 

a lakossághoz, melyben 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 péntekig 

7-tõl 15.30-ig, szombaton 7-tõl 13 óráig

Köszönjük önzetlen segítségüket!

Szentendre Város Önkormányzata nevében:
dr. Dietz Ferenc

polgármester



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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A polgármester naplója

Június 18. (péntek)
09.00 Kistérségi tanulmányi verseny

megnyitása
16.00 Templomdombi Iskola

tanévzáró ünnepsége

Június 21. (hétfõ)
17.00 Képviselõ-testületi ülés

Június 22. (kedd)
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 Szentendrei Görzenál átadása

Június 23. (szerda)
09.00 Projekt megbeszélés
09.00 Szendrõre utazás az

árvízkárosultak megsegítésére

Június 24. (csütörtök)
11.00 Vagyongazdálkodási ügyin-
tézõk meghallgatása
13.00 Polgármesteri fogadóóra 

Juli néni 100 éves
Június 8-án köszöntötte fel 100. születésnapja alkal-
mából dr. Dietz Ferenc polgármester Mészáros
Julianna szentendrei lakost. Ezúton is gratulálunk,
és kívánunk sok erõt és egészséget!

32+1 térfigyelõ kamera õrzi
Szentendre biztonságát
Június 14-én adták át városunkban a 45 millió Ft
értékû térfigyelõ kamerarendszert. Dr. Dietz Ferenc
elmondta, hogy az utóbbi idõben elszaporodó vandál
tettek ellen kívánnak erélyesebben és hatékonyab-
ban fellépni. Az átadásról, helyszínekrõl bõvebben
következõ számunkban írunk.

Búcsú Schuszter Józseftõl
Június 12-én vettek bú-
csút családtagjai, bará-
tai, ismerõsei, Dunabog-
dány lakossága és a
kistérség polgármeste-
rei Schuszter József pol-
gármestertõl. Dunabog-
dány elsõ embere közel
20 éven keresztül állt a
falu élén, elõször képvi-
selõként, majd alpol-
gármesterként került a
közigazgatásba. 2006-
ban 11 hónapon ke-

resztül a kistérségi társulási tanács elnöki tisztségét
is betöltötte. Polgármestersége ideje alatt került
bevezetésre a településen a gáz-, a csatornahálózat,
kezdõdött meg az úthálózat kiépítése, továbbá az õ
nevéhez fûzõdik a sportcsarnok és az óvoda új
épületének megépítése, az iskola teljes felújítása, a
tanuszoda megépítése, a Duna-parton és a 11-es
mellett futó kerékpárút megépítése. Õ készítette elõ
a most felújításra kerülõ kultúrház és sportpálya
felújítását is. Munkásságát mind a kistérségben,
mind a régióban ismerték, és emberi hozzáállását,
aktivitását tisztelték.

Búcsúzzunk fejet hajtva Schuszter Józseftõl, aki
polgármesterként Dunabogdány és a térség
közösségéért dolgozott. Emlékét örökre õrizzük
meg szívünkben!

Illusztris indiai vendég
városunkban
Meira Kumar asszony, a Lok Sabha, vagyis az Indiai
Parlament Alsóházának házelnök asszonya látoga-
tott Szentendrére június 9-én délután. A politikusnõ
június 7. és 10. között tartózkodott Magyarorszá-
gon. Útja során találkozott Sólyom László köztár-
sasági elnökkel, dr. Schmitt Pál házelnökkel, Orbán
Viktor miniszterelnökkel, valamint dr. Martonyi Já-
nos külügyminiszterrel is. A delegáció látogatást tett
Balatonfüredre, ahol szívbetegsége után Rabind-
ranath Tagore lábadozott több héten át 1926-ban. 
Szentendrei látogatása során sétát tett a városban,
múzeumot látogatott, illetve találkozott a Polgár-
mesteri Hivatalban dr. Dietz Ferenc polgármesterrel.
A házelnök asszony – mint a szociálpolitikai és a
vízgazdálkodási ügyek szakértõje – az árvízrõl és a
Szentendrei-sziget vízbázis védelmérõl beszélgetett.
„Szerencse a szerencsétlenségben, hogy önöknél a
magas vízállás okoz gondot. India számos területén
egyre csak apadnak a folyók, és ez legalább annyira
égetõ probléma, mint az áradás.” 
A házelnök asszonyt férje és egy magas szintû par-
lamenti delegáció kísérte el, képviselve India számos
politikai pártját. Habár a két ország parlamentje
között rendszeresek a cserelátogatások, ez az elsõ
alkalom 1995 óta, hogy az indiai házelnök  hazánk-
ba látogat. Meira Kumar jelentõs politikai vezetõ
Indiában. A néhai jól ismert indiai politikus, volt
miniszterelnök-helyettes Babu Jagjivan Ram lánya.
A ’80-as évek közepe óta ötször választották az

Indiai Parlament tagjává, kétszer volt miniszter a
Központi Kabinetben. Ez idáig több mint tíz ország-
ba vezetett parlamenti delegációt.
A két nép közötti kulturális kapcsolatok jó alappal
szolgálnak a további együttmûködésekhez. Ezt
fejezte ki Meira Kumar mondata is, amelyet az
illusztris vendégek bejegyzéseit fogadó óriási Város-
könyvbe írt hindi nyelven: „A magyar és az indiai
nemzet barátsága mindig csak egyre szorosabb
legyen!” 

BOKOR TAMÁS



Szentendre 
az online
médiában
A KOLIBRI ÉS A GYEREKEK

A székesfehérvári mûvészeti 
fesztiválon a malomjáték
rajongói a szentendrei Lukács
Manuéla kreativitásának
köszönhetõen kipróbálhatják 
a malom háromdimenziós, 
összecsukható verzióját, 
amelynek játékszabályai 
megegyeznek a hagyományos,
kétdimenziós játékéval.

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP

KATTINTÁSSAL IS LEHET ÚJ
KUTYÁT ÖRÖKBE FOGADNI

Idén is folytatódik a tavaly 
sikeres Pedigree Örökbefogadási
Program. Ahogy az elmúlt
évben, úgy az idén is 
a kampányban részt vevõ 
állatmenhelyek pályázatait 
szakmai zsûri minõsítette. 
A pályázók többsége nagyon
pontos üzleti tervet készítve
mutatta be, mire szeretné 
fordítani a pénzt. Az öt nyertes
menhely között van a
Szentendrei Árvácska Állatvédõ
Egyesület.

NÉPSZABADSÁG ONLINE
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Tisztelt Szerkesztõség!

Azért ragadtam tollat, mert azt
remélem, hogy a nyilvánosság
segítségével megoldást remél-
hetek a jelenlegi szorult hely-
zetemre.
2005 tavaszán egy tetõt raktam a
már a telek megvásárlásakor is
meglévõ, 175 cm magas kerítésre,
hogy mozgáskorlátozott lévén az
engem szállító autó oda beállhas-
son – ne lepje be a hó, a jég, ne
fagyjon le, hiszen én letakarítani
nem tudom, mivel kétoldali csípõ-
protézisem  miatt (ebbõl adódik a
fogyatékosság) számomra egy
elesés beláthatatlan következmé-
nyekkel járna. 
A szentendrei önkormányzat épí-
tési irodájától olyan határozatot
kaptam, hogy a tetõt bontsam le,
mert szabályellenes. Fellebbe-
zéssel éltem a fõváros felé 2005
szeptemberében. Teltek-múltak
az évek – nem tévedés: ÉVEK! –
választ nem kaptam. Megnyugod-
tam, hogy a dolog rendezõdött,
hiszen még a MEOSZ elnöke is
protestált az ügyemben, kérve a
tetõ megmaradhatóságát. Ám
tévedtem: ÖT! évvel a fellebbezés
beadása után kaptam egy levelet,
amely helyben hagyta az elsõfokú
határozatot.
Ezek után több dolgot nem értek.

Az ominózus tetõ ÖT évig senkit
nem zavart, kárt nem okozott, a
környezetbe beleillik. Ezért is kér-
tem fellebbezésemben a helyszíni
szemlét, amire sor nem került. (Az
elsõ fokú határozatot elrendelõk
részérõl sem.)
Írásban kijelentettem mindkét
beadványomban, hogy ha útszé-
lesítés történik, a tetõt saját költ-
ségemen áthelyeztetem, ezért
kártérítésre nem tartok igényt,
hiszen a kerítést ebben az esetben
úgyis le kell bontani.
Nem értem azt sem, hogy rám,
mint állampolgárra vonatkoznak
a 15, 30, 60 napos határidõk - a
hivatalnak hogyan lehet akár 5 év
is a válaszadási lehetõsége?
Végül nem értem a fentiek figye-
lembevételével, továbbá emberi-
ességi szempontok alapján, hogy
miért nem lehet kiadni egy ideig-
lenes fennmaradási engedélyt.

Tisztelettel:
SZÕKE ELEMÉR

Tisztelt Szõke Elemér Úr!

Köszönöm Önnek szíves tájékoz-
tatását a fenti témában. A Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai
messzemenõkig megfelelõen jár-
tak el.
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Iroda

munkatársa 2005. április 14-én
helyszíni szemlét tartott az Ön
tulajdonában lévõ ingatlanon. A
szemle alkalmával a hivatal
munkatársa megállapította, hogy
az elõkertben engedély nélküli
építési munka végzése folyik. Az
Iroda fennmaradási engedély
benyújtását kérte Öntõl a hatá-
lyos jogszabályok elõírásai sze-
rint, amelyet Ön hivatalunknak
meg is küldött. A benyújtott doku-
mentáció és az érvényben lévõ
helyi és országos elõírások alap-
ján a fennmaradási engedélyt
elfogadni nem tudta az Építés-
hatósági Iroda, mivel elõkertben
épített építmény nem helyezhetõ
el, valamint az ingatlan elõtt lévõ
Sztaravodai út 20 m-re történõ
szélesítését irányozza elõ a Helyi
Építési Szabályzat. Ön ezen dön-
tés ellen fellebbezést nyújtott be,
melyhez csatolta a Mozgáskor-
látozottak Közép-Magyarországi
Regionális Egyesület elnökének
levelét is. Sajnálatosan az Ön ál-
tal benyújtott fellebbezést a II.
fokú hatóság késedelmesen bírál-
ta el.
Ennek értelmében azt kérem Ön-
tõl, hogy a Közép-Magyarországi
Regionális Államigazgatási Hi-
vatalnál szíveskedjék a döntéssel
kapcsolatban érdeklõdni. 

DR. MOLNÁR ILDIKÓ

jegyzõ

Erõsödik a környezetbarát 
szemléletmód Szentendrén
Szentendre Város Önkormányzata újabb
helyi komposztálási programot indított a
szentendrei lakosok részére a Környezet-
védelmi Alap támogatásával. Május végén a
II. komposztálási program keretében került
sor 150 családnak, oktatási intézményeknek
és egyházaknak a komposztáló ládák

átadására, amelyre korábban meghirdetett
pályázat keretében jelentkeztek.
2008. októberben tartottuk a hivatalban az I.
Komposztálási napot, melynek keretében
megismertettük a lakossággal a komposztálás
fogalmát, folyamatát, a zöld hulladék felhasz-
nálását, tárolását. Ennek a kezdeményezé-
sünknek a tavalyi és az idei évben ért be a
gyümölcse, amikor kiosztottuk a lakosság
részére 250 komposztládát, hogy az égetéssel

járó levegõszennyezést és a lerakásra kerülõ
hulladékmennyiséget csökkentsük, a talaj tápa-
nyagtartalmát növeljük. Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester beszédében külön kiemelte és
megköszönte a lakosságnak a környezetvé-
delem területén – a pataktakarításban, a hul-
ladékgyûjtõk körüli területek tisztításával, a
Föld napja és az autómentes nap rendezvényein
való aktív részvétel – nyújtott segítségét.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

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!
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Térfigyelõ kamerák
Mintegy 45 millió forintos be-
ruházással 32+1 térfigyelõ ka-
merát helyeztek üzembe hiva-
talosan június 14-én. Köztudott,
hogy a városvezetés már tavaly
rendelkezett a kamerák felsze-
relésérõl, amelyeket folyamato-
san a két közterület-felügyelet
tart majd figyelemmel. 32 ka-
merát a város forgalmas terü-

letein – például a Fõ téren, a
Bogdányi utcában, a Dumtsa
Jenõ utcában, a Duna-korzón, a
Fulco deák utcában, valamint a
Károly utcában, a Hamvas Béla
utcában, a Széchenyi téren és
számos más helyen – telepítet-
tek, egyet pedig a zsidó temetõ
bejáratához szereltek fel. A rend-
szert a Multi Alarm Zrt. építette
ki. A cél a vandalizmus vissza-
szorítása és a közterület fokozott
szemmel tartása, amellyel ki-
szûrhetõk a szabálysértõ parko-
lások és az illegálisan végzett,
engedélyköteles tevékenységek
(például az illegális közterület-
használat). A felvételeket öt na-

pig tárolják, és amennyiben ez
idõ alatt nem történik  olyan cse-
lekmény, amely hatósági intéz-
kedést kíván és amely miatt
bizonyítékra lenne szükség, tör-
lik a felvételeket.

Nyilatkozat 
a mûemlékvédelemrõl
Dr. Dietz Ferenc polgármester
emlékeztetett a Szentendrei Nyi-
latkozatra, amelyet a nemrég
zajlott mûemlékvédelmi konfe-
rencián fogadtak el a résztvevõk,
a magyarországi mûemlékekkel
foglalkozó Örökség címû folyói-
rat legutóbbi száma pedig meg is
jelentette. A konferencián részt-
vevõ, az épített kulturális örök-
séggel foglalkozó szakemberek
amellett kötelezték el magukat,
hogy a továbbiakban ezt a doku-
mentumot fogadják el munkájuk
elvi kiindulási alapjául.

Városi adók

Bár sokan tartottak a csökke-
néstõl, lényegében nem változ-
tak a városi adóbevételek. A
jogszabályi változások miatt a
gépjármû teljesítményadójából
származó adók összege még
kismértékben nõtt is. A jelentõs
változás csupán annyi, hogy
egyre többen kérnek részlet-
fizetési lehetõséget, érezvén a
válságot. Szentendre, a tíz leg-
nagyobb személyi jövedelemadót
fizetõ település „elitklubjába”
tartozik, ezért megdöbbentõ,
hogy 34 millió forintnyi gyer-
mekvédelmi támogatást kellett
tavaly kifizetni, ami megle-
hetõsen nagy jövedelemkülönb-
ségekre vall a városlakók között.

Újra pismányi 
játszótér
A pismányi játszótéren folyamat-
ban van a korlát kiépítése és
valószínûleg megoldható a kerék-
pártároló kialakítása is, az ivókút
kialakítása viszont több millió

forintba kerülne, ezért azt egy
késõbbi fejlesztési ütemben ala-
kítják majd ki. A játszótér õrzé-
séhez és gondozásához viszont
nem elegendõ a városvezetés
figyelme, szükség lesz a lakók
éberségére és gondosságára is –
reagált Ilonka Csilla felvetésére
Kondacs Krisztián fõkertész.

Bodgányi utca

– A Bogdányi utcában áldatlan
állapotok uralkodnak a behajtás
szempontjából a Rév utca és a Fõ
tér között, ami különösen az
árvíz idején volt tapasztalható –
mondta el Pákh Andor, a Köz-
terület-felügyelet vezetõje. –
Kollégáimmal rendszeresen in-
tézkedünk az érintett területen.
Akiknek a gépjármûvére nincs
kitéve a behajtási engedély,
azoknál szankciókat alkalma-
zunk. Az utóbbi hetekben szá-
mos lejárt engedélyt bevontunk,
az elmúlt fél évben megközelítõ-
leg 20-30 alkalommal összesen
körülbelül 2-300 ezer forintnyi
bírságot szabtunk ki a tetten ért
szabálysértõkre, akik közül egy

sem volt helyi lakos. Lakossági
felvetés érkezett a behajtási
engedélyek kiadásának mene-
tével kapcsolatban. Gerendás
Gábor irodavezetõ úgy reagált: a
behajtási engedélyekkel kapcso-
latos illetékfizetési kötelezett-
séget törvény szabályozza, de
megvizsgálják annak lehetõ-
ségét, hogyan lehet elkerülni,
hogy a lakóknak olyan doku-
mentumokat is be kelljen nyújta-
niuk, amelyekhez a hivatal
automatikusan hozzáférhetne,
így könnyítve az ügyintézés
menetét. Egyéb behajtással kap-
csolatos lakossági javaslatokat a
Városüzemeltetési Bizottság fog-
ja soron következõ ülésén meg-
tárgyalni.

Csapadék, 
a Bükkös és Duna
Szamos László többek között a
Bükkös-patak leszakadt tám-
falával kapcsolatban szólalt fel.
Zakar Ágnes elmondta: koráb-
ban egy terepbejáráson Farkas
Ádám már megmutatta, hol volt
a meder és hol húzódott az út,
mielõtt a lakók elkezdték hozott
anyaggal feltöltögetni a meder
vonalát. Györe Zsófia hozzá-
szólásában kiemelte: a belvárosi
vízprobléma idõsebb, mint ma-
guk a városvezetõk. Máig üzem-
ben vannak a kevesek által
ismert vakcsatornák, amelyek
gyûjtik az esõvizet, és áztatják a
talajt. Kun Csaba alpolgármester
beszámolt a belvárosi csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszerrel kap-
csolatos tervekrõl: a DMRV Zrt.
nemsokára nekikezd a kamerás
vezetékvizsgálatnak, illetve fel-
újítja a Kert utcai telep átemelõ
szivattyúit. A Fõ tér és a Dumtsa
Jenõ utca újjáépítése során el-
választják a csapadékvíz-elve-
zetõ rendszert az egyesített
vízelvezetõ rendszertõl, a Duna-
korzónál, a Vujicsics tér magas-
ságában pedig a tervek szerint
egy kisebb átemelõ záporszi-
vattyú építését tervezik, amely a
legkritikusabb idõszakokban
igyekezne enyhíteni a prob-
lémákat. A városvezetés részérõl
elhangzott: a Bogdányi utca
csapadékvíz elvezetésével kap-
csolatban az önkormányzat a
pályázati lehetõségeket is igyek-
szik kihasználni.

Összeállította: 
BOKOR TAMÁS

Hírek 
a közmeghallgatásról
Június 14-én tartották az évente kétszer megrendezendõ
közmeghallgatás legújabb fordulóját. A rendhagyó testületi
ülésen a lakók számos aktuális problémát vetettek fel –
megoldások is kínálkoznak, de némely esetben a törvények
megkötik a város kezét.
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KOLOS EMÕKE

ASzentendrei Református
Gimnáziumban hamarosan
zárul a „Gyökerek és szár-

nyak – Mai iskola a holnap éle-
trevalóbb ifjúságáért” címmel az
idei tanévre elnyert uniós (TÁMOP
3.1.4) pályázat megvalósítása,
amely elsõsorban oktatói kép-
zésekre, speciális tevékenységek-
re, belsõ innovációra és tanesz-
közök beszerzésére – az élvezete-
sebb és eredményesebb tanulás
feltételeinek megteremtésére irá-
nyult. A közel 23 millió forintos
tender célja az iskola diákjainak a
továbbtanulásra, munkavállalás-
ra, az élethosszig tartó tanulásra
való sikeres felkészítése.
– A hagyományos értékek meg-
tartásával, az alkalmazásképes
tudást helyezve elõtérbe egy mo-
dern szemléletû, kompetencia-
alapú oktatást tervezünk meg-
honosítani iskolánkban – mondja
Földiné Koczor Tünde projekt-
menedzser. – Erre utal a pályáza-
tunk címe is: ha egy fiatal ugya-
nis tisztában van a gyökereivel,
és saját képességeit felismerve
képes szárnyalni, akkor egyenes
számára az út a sikerhez. A kálvi-
ni gondolatot szem elõtt tartva –
miszerint a demokrácia bölcsõje
az iskola – rendkívül fontos, hogy
a fiatalok egy elfogadó környe-
zetben elsajátíthassák az együtt-
mûködést, a csapatban való

együtt munkálkodást, az érdek-
érvényesítést, a saját tanulá-
sukért, így végsõ soron a saját
jövõjükért való felelõs döntést.
Szeretnénk, ha a diákok sikereket
elérve, örömmel járnának iskolá-
ba, a tanulási folyamatban le-
hetõvé válna számukra a kompe-
tenciaérzés, azaz a „képes vagyok
rá”, „meg tudom csinálni”- érzés
megtapasztalása. 
Ennek érdekében, az említett
pályázati forrás felhasználásával a
tanévben számos újszerû tanu-
lásszervezési eljárást vezettek be a
gimnáziumban. Elkezdõdött a pro-
jektalapú-, a tömbösített-, valamint
a moduláris oktatás. Ezen kívül a
kompetenciaalapú programcsoma-
gok adaptálása jelenleg is zajlik.
A diákok egy rendkívül sikeres
témahét keretén belül például –

kapcsolódva az 1000 éves Szent-
endre aktualitásához – a tan-
órákon a honfoglaláskori Szent-
endre életét járták körül. Tanul-
mányozták a rovásírást, íjászkod-
tak, lovagoltak, tarisznyaleme-
zeket vizsgáltak, honfoglaláskori
ruhát készítettek, amit a Fõ téri
városi felvonuláson is láthattak
az érdeklõdõk. A moduláris ok-
tatás során a mûvészetekben, az
irodalomban, a mindennapi élet-
ben jelen lévõ öröm volt a téma –
ahol megtapasztalhatták az
együttmûködés-, a felfedezés-, a
játék-, az alkotás örömét, és vé-
gül, a csendes nap zárásaként a
közös tánc örömét is. A nyelvi
elõkészítõ osztály pedig egy há-
romhetes projekt alatt mélyebben
megismerkedhetett Anglia életé-
vel, nemcsak a történelmen, de

például a gasztronómián vagy a
filmmûvészeten keresztül is. Sõt a
diákok megtanulhatták akár egy
családi költségvetést elkészíté-
sének módját is, vagy a hitelfel-
vételre buzdító banki reklámok
értelmezését, a valós bekerülési
érték kiszámítását is.
– Szükséges, hogy a mindennapi
élet ismeretei is eljussanak a fia-
talokhoz: élet közeli témákkal,
gyakorlati problémákkal találkoz-
va a gyerekek megtanulhassanak
tudatosabban élni, a tanultakat a
hétköznapokban is használni.
Tesszük mindezt olyan tanulási
módszerekkel, amivel nemcsak
eljuttatható az ismeret, de a
gyakorlatnak és az élményeknek
köszönhetõen jobban rögzül, sõt,
késõbb is alkalmazhatóvá, elõ-
hívhatóvá válik. Hiszen mint tud-
juk; „A gyerek feje nem edény,
amit meg kell tölteni, hanem fák-
lya, amit lángra kell lobbantani.”
A gimnázium nagy hangsúlyt fek-
tet a digitális tudás mindennapi
gyakorlattá válásának támo-
gatására is.
– Szeretnénk – elsõsorban az in-
formációs és kommunikációs
technológia terén – a régióban ref-
erencia-intézménnyé válni. Ehhez
nyújt segítséget a pályázatokkal
elért komoly eszközpark; az inter-
aktív táblák, szavazórendszerek,
tanulói laptopok és a mostani
oktatói képzések, új módszertani
gyakorlat is – teszi hozzá a pro-
jektmenedzser. – Hiszen Szent-
Györgyi Albert szavaival élve: az
iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy fel-
ébredjen tudásvágya, megismerje
a jól végzett munka örömét, meg-
ízlelje az alkotás izgalmát, meg-
tanulja szeretni, amit csinál, és
megtalálja azt a munkát, amit
szeretni fog.

KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁSI PROGRAM A REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN

Gyökerek és szárnyak
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BOKOR TAMÁS

Egy teljes héten át tartani
kellett a frontot az egész kistér-
ségben az árvízhelyzet miatt.
Mennyire sikerült összehangol-
ni a védekezést?
Igen szervezett védekezés folyt a
szakemberek maximális segít-
ségével és a lakosság pozitív hoz-
záállásával. Két hete pénteken
elsõ-, szombaton másod-, vasár-
nap reggel pedig már harmadfokú
árvízvédelmi készültségre volt
szükség, tennivaló tehát volt
bõven.

Milyen konkrét lépéseket tet-
tek a védekezés érdekében?
Amint a Duna várható vízszint-
emelkedésérõl szóló hidrometeo-
rológiai jelentést kedden megkap-
tuk, haladéktalanul összehívtam
a városi Helyi Védelmi Bizottsá-
got, és rendelkeztünk kõ, homok,
illetve homokzsák vásárlásáról,
és az elõkészítõ intézkedésekrõl.
Felvettük a kapcsolatot Körmendi
Lukáccsal, a 2006. évi árvízi vé-
dekezés vezetõjével, valamint
Nagy Lászlóval, a mobil árvízvé-
delmi fal tervezõjével. Ugyancsak
határoztunk a dunai gátszakasz
lefóliázásáról.

Mire helyezték a védekezés
során a hangsúlyt? Mik voltak a
problémás területek?
A leglényegesebb a Duna-korzó
rév melletti szakaszának gát-
fóliázása, a bordás és kõszek-
rényes megtámasztás kialakítása
volt. A Postás-strandon a kerék-
párút vége és a 11-es fõút között
homokzsákokkal zártuk le a ve-
szélyeztetett szakaszt. A Duna
magas vízállása miatt a Bükkös-
pataknál visszaduzzadt a víz, a
zsilipnél szivárgást észleltek a
szakemberek, ezért itt ellennyomó
medencét kellett kiépíteni. A
Dera-patak szintén visszaduzzadt
és a zsiliphiba miatt jelentõs víz-
mennyiség folyt át a Nádastói-

csatornába. Búvárokkal lezárat-
tuk a zsilipet, és a tûzoltók
visszaszivattyúzták a vizet a
Dera-patakba. A Bükkös-patak
mentén a Petõfi utcában buzgárok
keletkeztek, amelyeket homok-
zsákokkal védtünk le.

Mikor tetõzött az ár?
A legmagasabb árvízi szint hétfõn
este volt 725 cm-rel. Reggel kez-
dõdött meg a lassú apadás. Jól
vizsgázott a Pannónia-telepet vé-
dõ gát, ezt a területet már nem
kellett külön megvédeni. Össze-
sen 25 ezer homokzsákot építet-
tünk be a védmûbe a munkálatok
során. Köszönet illeti Nagy Lász-
lót, Körmendi Lukácsot, a Szent-
endrei Tûzoltóság, a Polgári Vé-
delem, a Szentendrei Rendõrkapi-
tányság, a helyi közterület-felü-
gyelet, a Polgárõrség Szentendre,
a településõrség, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársait,
és a közel 150 civil önkéntest az
önzetlen munkájukért.

Mindeközben a kistérség töb-
bi településén krízishelyzetek
sora lépett fel. Mennyi figyelem
irányult a környékbeli közsé-
gekre?
Valamennyi települést sikerült
megvédeni. Kisoroszi és Duna-
bogdány mezõgazdasági terüle-
teit elárasztotta a víz, Kisoroszit
pedig – a korábbi árvizekhez ha-
sonlóan – most is körbekerítette a
Duna, a termõföldet védõ elsõ
védelmi vonalat a víz áttörte.
Leányfalu és Tahitótfalu között
homokzsákolással sikerült biz-
tosítani a 11-es fõút biztonságos
forgalmát. Dunabogdányban
ugyancsak szükség volt némi biz-
tosításra, de a tavaly megépült
kerékpárút megfelelõ védelmet
biztosított a fõúton közlekedõk
számára a víz ellen. Budaka-
lászon a Barát-patak kiöntése
ellen bordás megtámasztással
kellett védekezni. 

Vasárnap végigjárta a terepet.

Mit tapasztalt?
Összesen mintegy 600 fõvel folyt
a védekezés a kistérségben. En-
nek során több mint százezer
homokzsákot használtak fel.
Több mint 35 ember kitelepítése
vált szükségessé. Ezúton is sze-
retnék nagy köszönetet mondani
a kistérségben árvízzel érintett
települések védekezõ munkála-
taiban résztvevõ embereknek a
fegyelmezettségért, egymásra
odafigyelésért, a szakmai hoz-
záértésért.

A Polgármesteri Hivatalban
felbukkant egy új fogalom: az
árvízi testvértelepülésé. Mit
takar ez pontosan?
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének június 
8-i ülésén javasoltam, hogy
intézzünk felhívást minden ma-
gyarországi település számára,
hogy válasszanak árvízi test-
vértelepülést, amelyet támogatni
tudnak pénzzel, építési segít-
séggel, eszközzel, gyermekek
üdültetésének lehetõségével. Kis-
térségünkbõl Szentendrén kívül
még Pomáz és Budakalász is csat-
lakozott a kezdeményezéshez.
Javasoltam azt is, hogy keressük
meg európai önkormányzati ér-
dekszövetségeket is pénzügyi és
egyéb támogatás céljából, vala-
mint javasoltam, hogy vegyék
bele a jelenleg folyó polgármesteri
akadémia oktatási anyagába a vis
maior helyzetek kezelését.

Szentendre árvízi „testvére”
Szendrõ lett. Hogyan segít ne-
kik a városunk?
Az ovi-suli program keretében le-
cserélt régi, de még jó állapotban
lévõ, használható bútorokat átad-

juk a településnek. A Barcsay, a
Rákóczi és az Izbégi Általános
Iskola a saját nyári táboraikba
tíz-tíz gyermeket fogad Szend-
rõrõl. A Szentendrei Baptista
Gyülekezet szintén mintegy har-
minc gyermeket fogad, akiknek a
programokon kívül az utaztatását
is biztosítják. Felhívást intézünk
a szentendrei lakosokhoz és a
környékbeliekhez, hogy termé-
szetbeni segítséget ajánljanak fel
a károsultak részére, az ado-
mányokat ingyen felajánlott te-

herautóval, illetve kamionnal
szállítjuk el Szendrõre. Augusztus
29-én este 19 órakor Érdy Tamás
Torontóban végzett zongora-
mûvész ad jótékonysági koncertet
a Polgármesteri Hivatalban. Az
eseményen jelen lesz Szaniszló
János, Szendrõ város polgármes-
tere is. A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei település nagy bajban
van: a Bódva folyó idén már har-
madszor áradt meg, a terület
mintegy 50%-a víz alatt áll, sok
ház összedõlt, még több lakhatat-
lan, utak váltak járhatatlanná. A
település két részét összekötõ híd
is beszakadt. Szünetel az óvodai
ellátás, és az iskolában június 4-
én véget ért a tanév, mert az épü-
let megközelíthetetlen lett. A
2006-os árvíz idején Szentendre
Zalaegerszegtõl kapott egymillió
forintos támogatást. Mi most
könnyebben kijöttünk a vis maior
helyzetbõl, ezért úgy gondolom,
illõ, hogy a kapott segítség után
most mi cselekedjünk. Kérem a
városlakókat, csatlakozzanak az
akcióhoz! 
(A felhívás lapunk 2. oldalán
olvasható)

SZENDRÕ LETT SZENTENDRE ÁRVÍZI TESTVÉRTELEPÜLÉSE

Ár után is bõven
kell még segítség
Szentendre a szakemberek és a lakosság segítségével
átvészelte az áradást, és most mi kerültünk segítségnyújtó
szerepbe – mondja dr. Dietz Ferenc polgármester, akivel a
védekezési munkák tanulságairól és az elárasztott Szendrõ
megsegítésérõl beszélgettünk.
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LAPSZEMLE

A szentendrei posta
története

A szentendrei posta története 
a XIX. század végéig címmel
két részletben tanulmány jelent
meg a Bélyegvilág c. folyóirat
2009/12. és 2010/1. számában.
Szerzõje Ürmös Lóránt, akinek
eredeti kutatásain alapuló
helytörténeti témájú írásai
idõnként lapunkban is
olvashatók.
A posta történetbõl megtudjuk,
hogy Szentendrén 1804-ben
nyílt az elsõ levélgyûjtõ hely,
amelynek „levélszedõje”
bizonyos Csapó György volt.
1852-ben a szekérpostai
küldemények két óra alatt értek
Óbudáról Szentendrére. Volt
olyan  „mestere” is a postának,
aki ellopta a pénzes
küldemények tartalmát, ezért
1855-ben fegyházbüntetésre
ítélték. A posta fejlõdésében is
jelentõs szerepe volt az 1888-
ban meginduló helyiérdekû
vasútnak, amely a postai
küldeményeket szállította.
Khun István postamestersége
alatt 1896-ban, a millennium
évében már 4460 ajánlott 
levelet adtak fel a szentendrei
postán.

A május 15-i Szentendrét sújtó
vízözönnek nagyon sok ingatlan,
természeti érték esett áldozatul. A
Bükkös-patak áradása néhány
óra alatt tette tönkre több helyen
a kerékpárutat, szakította fel az
utakat, árasztott el pincéket,
tereket, csavart ki fákat, rongált
meg hidakat, mosta el a patak-
medret több helyen is. Az önkor-
mányzat benyújtotta a vis major
igényét, várjuk az eredményt:
mennyi pénzt kapunk ahhoz,
hogy rendbe tudjuk hozni a
patakpartot.
A nagy ívû javítási munkák elõtt
mi, civilek, vállalkozói és önkor-
mányzati segítséggel már el-
kezdtük a javítási munkákat, hol
máshol, mint a környéken nagy
látogatottságnak örvendõ Szegedi
utcai játszótéren. Összeszedtük a
kisodort, kerítésen fennakadt
ágakat, megszabadítottuk a ját-
szóteret az áradás után elterített
nagy mennyiségû iszaptól, fer-
tõtlenítettük a játékokat, pótoltuk
a játékok alól kimosott ütésgátló
homokot, kijavítottuk a sok
helyen megrongált kerítést, füvet
ültettünk.
A játszótér rendbetételénél a leg-
nagyobb segítséget egy patakpar-
ti lakos, vállalkozó nyújtotta:

HERCZEG ZALÁN, aki gépekkel,
emberekkel, nagy mennyiségû
homokkal, fûmaggal támogatta a
tér rendbetételét. Példamutató a
segítség, amit nyújtott, a környék
lakói, játszóteret használók

nevében köszönjük önzetlen
segítségét.
Az önkormányzat, VSZ ZRT segít-
sége mellett köszönet mindazon
lakóknak, civileknek, akik a
május 28-i munkákban segítet-
tek: Herczeg Zalán és munkatár-

sai, Szenei Ferenc és családja,
Tóth Róbert, Herber Dénes, Vajda
János, Dávid Lajos, Szabados
Gábor és Ádám, Zajácz János és
családja, Busai Marika, Lõvey
Aranka, Malomsoky Ági és Marci,
Etter Tünde, Sarkadi Péter és
Misi, Lehosik Mariann, Pávolics
Péter, Mérges József és családja és
még sokan mások.

Reméljük, hogy az idõjárás
kegyes lesz hozzánk, és a
gyerekek szüleikkel együtt még
sokáig élvezhetik közkedvelt ját-
szóterüket!

Bükkös partiak Baráti köre

Vízözön után

Kettõs pünkösdi öröm
Pünkösdre kiderült még az ég is a szentendrei
gyerekek sikerére, hiszen az azt megelõzõ
napokban igen hûvös és esõs volt az idõ.
A Szentendre Néptáncegyüttes gyermek cso-
portja május 23-23-24-én Balatonboglárra
utazott, hogy részt vegyenek a XIV. Méta

Fesztiválon, melyet gyermek és ifjúsági nép-
tánc-együtteseknek hirdettek meg, s amely
tulajdonképpen koreográfiák versenye volt.
Így aztán a koreográfiák címével lehetett
nevezni, és csak a program végén került ki,
hogy ki is táncolt a színpadon.
A szentendrei gyerektáncosok két korcsoport-
ba, két, az együttesvezetõk – Kocsis Enikõ és
Fitos Dezsõ – koreográfiával neveztek.
Mindkét koreográfiával korcsoportjuk elsõ
helyezését érték el, az egyiket megosztva a
gyõri táncosokkal. A zsûri valamennyi tagja
mûsorszámaikat maximális pontszámmal
jutalmazta, és felállva tapsolták meg õk is a

közönséggel együtt a szentendrei gyerekeket.
Azt már tudjuk, hogy a felnõtt együttes híre
régen túljutott Szentendre határain. Most már
a gyerekcsoportunkat is megismerhették or-
szágos fesztiválon, és sokan igencsak felkap-
ták a fejüket, hogy ilyen ügyes, jó képességû
fiatalabb generáció nõtt fel Szentendrén, akik
biztosítják azt, hogy városunkban mindig lesz
utánpótlása a néptáncnak.
Szívbõl gratulálunk a gyerekeknek, az
együttesvezetõknek, és köszönjük a szülõknek
is a sok segítséget, amivel õk is hozzájárultak
a gyerekek sikeréhez.

G. J.
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BOKOR TAMÁS

– Azért vagyok pedagógus, hogy a
természet nyers gyémántját nagy
vigyázattal csiszoljam drágakõvé
– mondta egyszer Németh László.
Mint minden évben, Szentendre
városa idén is megünnepelte az
emberi gyémántok csiszolóit, a
városunkban tanító-nevelõ peda-
gógusokat június 11-én, pénteken
délután. A színes mûsor elején
Kreisz Bendegúz, a Református
Gimnázium ötödik osztályos tan-
ulója szórakoztatta a megtelt
városházi díszterem közönségét
Kányádi Sándor A bíró és az
egerek címû meséjével. Ezután a
Malinák Tünde vezette izbégi
általános iskolások moldvai tán-
ca volt látható, majd az Izbégi
Csipkefa Mûhely tavaszi szerel-
mes dalai csendültek fel Lázár
Enikõ tanárnõ vezényletével. A
programban helyet kapott még
Szentendre idei Tálentum-ösztön-
díjasa, Nagy Anna Ágnes is, aki a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem hallgatójaként játszott gor-
donkadarabokat.
– Iskoláink a büszkeségeink –
fogalmazta meg dr. Dietz Ferenc
polgármester az ünnep lényegét. –
Sikereikért köszönettel tartozunk
nekik az egész város nevében.
Nagy öröm számomra, hogy a
Szentendre és Vidéke hasábjain
több oldalt tesz ki pusztán a
városi iskolák által elért legna-
gyobb versenyeredmények vázla-
tos felsorolása. Ugyanennyire
jólesik viszont, hogy nemcsak a
tanításban, de a közösségi életben
is aktívan vesznek részt a város
pedagógusai és diákjai. Ha hívjuk
õket, az elsõ szóra jönnek, és ki-
tûnõ elõadásokat láhattunk tõlük
a március 15-i városi ünnep-
ségen, a városi bálon, a „Meg-
érkezõk” köszöntésén, a millenni-
umi várostörténeti és a gyermek-
napi rendezvényeken, vagy éppen
fizikai munkával segítik a város
árvízi védekezését, mint legutóbb
a rákóczis és petzeltes diákok.
A polgármester hozzátette: – Mos-
tanában azt lehet hallani, hogy a
közszféra létszám- és fizetés
csökkentése a pedagógusokat is
érinteni fogja, de szeretném le-
szögezni, hogy ezek a tervek csak

az állami cégvezetõk fizetéscsök-
kentését jelentik. A pedagógusok
számára a megbecsülés idõszaka
következik.
Zakar Ágnes, a Kulturális, Ok-
tatási és Kisebbségi Bizottság
elnöke az értékvesztett világnak
ellenálló pedagógusi munka fon-
tosságát hangsúlyozta. – Ahogy
Antoine de Saint-Exupéry írta: ha
hajót akarsz építtetni a munká-
saiddal, ne a kétkezi feladatok

kiosztása legyen az elsõ dolgod,
hanem hogy felkeltsd bennük az
olthatatlan vágyat a végtelen
tenger iránt. Így dolgoznak a
pedagógusok is: a tudásvágyat
táplálják, így motiválva diákjai-
kat. Mindenki tudja, hogy a pe-
dagógusoktól elvárt munka egy
jelentõs része tulajdonképpen a
szülõ, illetve az állam dolga
lenne. Az oktatás rendszerét a lel-
kesedés tartja össze. Ezért és a
számos tanórán kívüli program
megszervezéséért egyaránt kö-
szönet jár.
A mûsor keretében sor került a
húszesztendõs Templomdombi
Általános Iskola, a hatvaneszten-
dõs Ferences Gimnázium, vala-
mint az idén centenáriumot ülõ
Izbégi Tagóvoda köszöntésére.
Ugyancsak elismerésben része-
sültek azok a tanárok, akik orszá-
gos kitüntetésben részesültek a
tanév során. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia dr. Soós Sán-
dorné tanárnõt és dr. Mészáros
Lukács tanár urat, a Ferences

Gimnázium pedagógusait tudo-
mányos eredményeik okán Peda-
gógus Kutatói Pályadíjban része-
sítette 2009 decemberében. A
felvidéki magyarságért végzett
szolgálatáért P. Kovalcsik Cirill
OFM ferences szerzetes-tanárt a
Rákóczi Szövetség Esterházy
János emlékéremben részesítette
2010. március 7-én.
Az idei tanév végeztével vonult
nyugdíjba a Ferences Gimnázium-

ból dr. Pentelényi Tamásné, aki
szabó-varró szakképesítése után,
valamint vegyész és teológus
diplomáját követõen angol nyelv-
tanári képesítést is szerzett, és
1990 óta kémiát, filozófiát, va-
lamint angolt egyaránt oktatott
az iskolában. Szintén nyugállo-
mányba vonul Kõszegvári Mag-
dolna, aki a Petzelt József Szak-
középiskola és Szakiskola oktató-
jaként Szentendrén tizenkét éve
tanított matematikát, számos
tanulója nyert tanulmányi ver-
senyt. Magyar László szintén idén
kezdi meg boldog nyugdíjas éveit.
Az 1968-ban elektromûszerész-
ként végzett szakoktatót 1982-
ben hívták meg tanítani a Petzelt
József Szakközépiskola és Szak-
iskolába villamos ipari mûszaki
tanárnak. A szûkös keretek el-
lenére A Szakma Kiváló Tanulója
versenyen évrõl évre sikeresebbek
a tanulói: volt olyan év, amikor az
ország tizenhat legjobb diákja
közül négy szentendrei volt. Az
1950-ben született Schmidt Ká-

roly szintén a Petzelt hírnevét
öregbíti, 1985 óta oktat mûszaki
tárgyakat. Rendszeresen juttatta
sikerekhez tanulóit autószerelõ és
karosszérialakatos szakmákban.
Szakmai hírnevét mutatja, hogy
éveken át az Állami Szakmun-
kásvizsga-bizottság elnökeként
segítette a vizsgákat, emellett az
iskola sportéletében is kitöröl-
hetetlen érdemeket szerzett.
Schmidt Ferencné, a Gazdasági

Ellátó Szervezet
Pénzügyi Csoport-
jának vezetõje 46
éves szolgálati idõ
után döntött a
n y u g d í j a z t a t á s
mellett. Lelkiisme-
retes, példamutató
és igényes munká-
jára olyan munka-
körben volt szük-
ség, ahol vala-
mennyi kollégájá-
nak felelõsséggel
tartozott.
A pedagógus napi
ünnepségek egyik
fénypontja az év
pedagógusának
díjazása. Idén ezt a
címet Szántosi Ju-

dit, Szentendre Város Óvodai
Intézményeinek vezetõje érde-
melte ki. A Kecskeméti Óvónõ-
képzõ Intézet budapesti tagoza-
tán végzett pedagógus 1975-ben
érkezett Szentendrére, ahol
óvónõként helyezkedett el. 1992-
ben kinevezték óvodavezetõnek,
majd 2000-tõl, amikor nyolc
óvodát vontak össze, az így létre-
jött nagy intézmény vezetõje lett.
Rengeteg munkájának és folya-
matos önképzésének is jelentõs
része volt abban, hogy Szentendre
városának óvodai kínálata ennyi-
re színes lett: a hagyomány-
õrzéstõl a környezeti nevelésen át
számos momentum jelenik meg a
tagóvodák nevelési program-
jában. 
(Szántosi Judittal egy következõ
számunkban olvashatnak portré-
interjút.)

Szerkesztõségünk és a városlakók
nevében mondunk köszönetet és
gratulálunk városunk pedagógu-
sainak!

Tisztelgés a hétköznapi hõsök elõtt
Pedagógus napi ünnep az év pedagógusával, öt nyugdíjba vonuló tanárral, országos díjazottakkal és színes mûsorral.

Az elsõ sorban Szántosi Judit, dr. Soós Sándorné, Kõszegvári Magdolna és Schmidt Károly
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Szivárvány Tagóvoda

Ezt a nevelési évet is igyekeztünk
tartalmas színvonalas programok-
kal kiegészíteni: néptánc foglal-
kozások Sütõ Melinda és Szórád
Anna vezetésével öt csoportban,
sakkoktatás a nagycsoportosok-
nak Tusák Józseffel, angoloktatás
Kóczián–Tóth Krisztinával, ovis
zenés tornafoglalkozások két
korosztályban, Bruckerné Mikula
Ildikóval.
Szeptember 
A kiscsoport kivételével minden
csoport ellátogatott a piacra, a zöld-
ségekbõl a nagyobbak savanyúsá-
got készítettek. A Takarítási világ-
napon gyönyörûvé varázsoltuk
szülõi segítséggel az udvarunkat, a
Tulipán csoport részt vett az Autó-
mentes világnap városi rendezvé-
nyén. Állatkerti kirándulás négy
csoport részvételével. A PMK-ban a
nagycsoportosok bábelõadást néz-
tek. Elindult a MADARÁSZ OVI 
program vetítéssel, illetve madár-
gyûrûzéssel.
Október
Játékavató ünnepség a szülõkkel,
támogató vállalkozókkal, mûvé-
szekkel. A Madarász Ovi keretében
madárgyûrûzés, a Bon-Bon Matiné
elsõ elõadása a nagycsoportosok-
nak, a PMK-ban táncjátékot néztek
meg a nagycsoportosok.
November
Bon-Bon Matiné nagycsoportosok-
nak, a P’art Moziban népmesei
vetítés, a Madarász Ovi keretében
vetítés, fellépett a LÁBITA színház,
a PMK-ban mesemusicalt látták a
nagycsoportosok. András napi vá-
sár óvodai szinten csoportonként. 
December
Utazás a Mikulás hajón, találkozás
a Mikulással. A Madarász Ovi
keretében vetítés, sakkverseny óvo-
dai szinten, a Fabatka bábszínház
elõadása helyben, részvétel az ad-
venti gyertyagyújtáson a Fõ téren,
karácsonyi ünnep a szülõkkel (kán-
tálás és és egyéb népszokások:)
Január
A Madarász Ovi keretében séta a
Margit-szigeten, sirályetetés
Február
Bábelõadás, farsang csoportonként,
Bon-Bon Matiné, Bálint napi név-
napi köszöntés a Városházán a FIL-
IBILI népdalkörrel együtt, a Ma-
darász Ovi keretében vetítés
Március
15-én „Toborzós játék”, részvétel a
DMRV által meghirdetett rajzpá-
lyázaton, Bon-Bon Matiné, Víz vi-
lágnapja program, Egészséghét az
óvodában: feldolgozás projekt mód-
szerrel, a Madarász Ovi keretében

kirándulás, látogatás a Tûzoltó-
ságon.
Április
Húsvét az óvodában néphagyo-
mány szerint, papírgyûjtés, részvé-
tel az Erdõ, mezõ madarai címû
rajzpályázaton. Föld Napja: három-
hetes projekt. Kirándulás a Mogyo-
ró-hegyre a Madarász Ovi kereté-
ben, Portéka Színház: Vásári komé-
dia. A’Part Moziban Magyar nép-
mesék, anyák napja megünneplése.
Május
A Soproni Habakukk Bábszínház
elõadása az óvodában. Madarak és
Fák napja: háromhetes projekt. A
Madarász Ovi keretében kirándulás.
Minden csoportban néptánc-bemu-
tató, zenés tornabemutató

Csoportjaink ellátogattak a Falu-
múzeum rendezvényeire, játékos
foglalkozásokra. Gyermeknapon
játékos vetélkedõk, ajándékozás.
Ebben a tanévben is sok támogatást
kaptunk a szülõktõl: vásári por-
tékák készítése, aktív részvétel
minden „zöld programban”, udvari
játékok vásárlása, javítása, gumi-
tégla lerakása, mesekönyvek aján-
dékozása, papírok, színesceruzák,
fenyõfa megvétele az ünnepre,
fuvar, szállítások, textíliák varrása,
vásárlás. Köszönjük.

Barcsay Jenõ Általános
Iskola
Amfiteátrum kupa matematika
verseny
Koren Ambrus 6.B 7. hely (tanára
Kucserák Magdolna)

Logo Országos Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny országos
döntõ
Pálffy András 4.o. országos
besorolásban 1. hely. (tanára
Herczeg Katalin)
Kováts Gergõ 6.o 8. hely (tanára
Herczeg Katalin)

Szép Magyar Beszéd megyei for-
duló
Futaki Anikó 8.D megyei 1. hely,
országos döntõbe jutott. Az orszá-
gos döntõn Kazinczy bronzjelvényt
kapott (tanára Szebelédi Gáborné) 
Király Alexandra 6.B megyei 1. hely
(tanára Knirsch Györgyi)
Pintér Zita 5.C megyei 3. hely
(tanára Barótiné Kónya Emõke)

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei forduló 
Pálffy András 4.B  8. helyezett
(tanára Németh Katalin)

Nemzetközi Kenguru Matematika
Verseny megyei forduló
Eiler Annamária 7. évf. 9. hely
(tanára Tóthné Vojtek Éva)

Alsós komplex tanulmányi 
verseny megyei forduló
Fekete Zsófia 4.B 1. hely (tanára
Németh Katalin)

Területi csecsemõgondozó 
verseny
Balogi Bernadett 8.A, Diósi Edina
6.A, Horkai Nikolett 6.A 2. hely
(felkészítõ Királyné Szabó Anikó)

Területi elsõsegélynyújtó verseny
Makó Adrienn 8.D, Koszorús
Henriett 8.D, Tóth Júlia 8.C, Balázs
Bianka 8.B, Vámos Zsófia 8.B 2.
hely (felkészítõ Királyné Szabó
Anikó)
Horváth Nikolett 8.A, Tamás
Mirjam 8.A, Nébl Fruzsina 6.A,
Kerese Glória 6.A, Börzsei Renáta
6.B 3. hely (felkészítõ Királyné
Szabó Anikó)

Kárpát-medencei versíró pályázat
„Ragadj Tollat”
Országos döntõbe jutott Lánczky
Lilla 7.B, Szabó Dániel 7.B, Vendl
Dániel 7.B, Prepuk Andrea 8.D
(felkészítõ Szebelédi Rita)

Szólánc levelezõverseny (orszá-
gos)
Gulyás Liliána 3.D 10. hely
(felkészítõ Gulyásné Bócsa Ildikó)

Energiakaland rajzpályázat
Bihari Virág 8.A 1. hely (felkészítõ
Palásti Renáta)
Hallgató Orsolya 7.A 3. hely
(felkészítõ:Palásti Renáta)

Teke Diákolimpia
Fekete Patrik 4.C 2. hely

Mûkorcsolya serdülõ utánpótlás
bajnokság
Rozgonyi Kloé 4.C országos bajnok

Asztalitenisz diákolimpia
Lánszki Vivien 8.B a megyei legjobb
8 között van

Városi Népdal verseny
Gembela Gergely 2.A kiemelt arany
minõsítés 

Ritmikus Sport Gimnasztika
(országos)
Szarka Fruzsina 2.B Óbuda Kupa
„B” kategória 6. hely, „C” kategória
3. hely
Berczik Sára Emlékverseny orszá-
gos döntõ
I. csapat: kéziszer csapatverseny
bronz minõsítés

Berczik Sára Emlékverseny orszá-
gos döntõ
Barcsay Jenõ Általános Iskola I.
csapata ezüst minõsítés

Matematika országos tanulmányi
verseny
Matos Bálint 1.A 6. hely

Sakk, Pest megyei diákolimpia
Matos Bálint 1.A 2. hely

Izbégi Általános Iskola
Országos karateverseny
Putz Balázs 2. és 3. hely
Jankuly György Marcell 2. hely
Csorba Gábor 3. hely
Juhász Tamáté 1., 2. és 3. hely

Méta Országos Néptáncfesztivál
Czinger Orsolya 1. hely

Bendegúz-Nyelvész (országos)
Gyenis Zsófia 8. hely (felkészítõ
Cseresznye E.)

Szövegmanó levelezõ országos
verseny
Szilágyi Gergõ 1. hely
Halápi Áron 8. hely
Hegedûs Márk 2. hely (felkészítõ
Födi Andrea)

Szövegmanó szövegértõ verseny
Szelényi András megyei 7. hely
(felkészítõ Gallai-Jancsó)

Országos Kajak-kenu Bajnokság
Horváth Márton 8. hely
Nagy Kevin 2. hely

Országos Evezõsverseny
Nagy Kevin 1. hely

Országos tájfutó verseny
Juhász Márton 2 db 2. hely

Fitos Foci
Juhász Márton, Pál Róbert 2 db 1.
hely, 1 db 3. hely (felkészítõ Fitos
József)

Rock and roll országos 
táncverseny
Mihály Katalin 1. hely
Rádi Anna, Gebhardt Szonja 7x 1.
hely

Fashion dance Magyar Kupa
Rádi Anna, Gebhardt Szonja 1. hely
Mireisz Renáta, Kiss Anna Dóra,
Tóth Rebeka, Takács Bernadett 2.
és 3. hely

Országos Kamaraverseny
Németh B. O 2. hely

A városi közoktatási intézmények eredményei
Folytatjuk múlt heti összeállításunkat, melyben közzétesszük lapunkban az elmúlt tanév lezárásaként óvodáink, iskoláink sikereit, eredményeit. Egyúttal
szeretnénk köszönetet mondani városunk óvónõinek, tanítóinak, tanárainak értékes, fáradhatatlan munkájukért, mellyel a következõ generációt
gazdagítják.
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Országos Kürtverseny
Németh Buhin Alba különdíj

Országos korcsolyaverseny
Lukács Ádám különdíj

Nemzetközi Wado-Kai
Karateverseny
Raffai Márk, Raffai Fanni 2. és 3.
hely

Dalostalálkozó (országos)
Csipkefa mûhely kiemelt díj
(felkészítõ Lázár Enikõ)

Országos Ritmikus
Sportgimnasztika 
Ormos Barbara 3. és 5. hely

Ritmikus Sportgimnasztika
vidékbajnokság
Ormos Barbara 3. hely

Ju-Jicsu
Staudt Ádám 1. hely

Országos Bolyai
Matematikaverseny 
Kovács Boldizsár, Novák Milán,
Hermann Ádám, Jancsó Dorottya
megyei 7. hely (felkészítõ Nagy
Margit)

Megyei teniszverseny
Juhos Bendegúz 1. hely

Evangélikus megyei 
hittanverseny
Sánta Zsófia, Tirol Zsófia 9. hely
(felkészítõ Horváth-Hegyi Olivér)

Megyei fõzõverseny
Bokor Péter, Árva Szilveszter 2. hely

Pest Megyei Tájfutó Verseny
Rábai Gábor 3. hely

Well Dance Magyar Bajnokság
Nagy Rebeka 1. hely
Vég Anett megyei 1. hely
Dobó Sára, Rille Borka, 
Pécsi Panna, Pécsi Juli megyei 2.
hely

Városi Mikulás Kupa
Juhász Márton, Deák Dóra, Németh
Buhin Elisa, Felföldi Áron, Takács
Dorka 3. hely

Városi népdalverseny
Izbégi Zöld Piszkék kiemelt arany
minõsítés
Aranybárány arany minõsítés
Guzsalyas ezüst minõsítés
Csipkebogyó ezüst minõsítés
Boros Zita, Töreky Borbála arany
minõsítés
Csillag Boris ezüst minõsítés 
(felkészítõ Fûné Páljános Tünde)

Városi szavalóverseny
Kolos István 1. hely (felkészítõ Kiss
Mónika)
Vályi Gergõ 2. hely 

Úszóverseny (Rákóczi)
Bálint Gergõ 2x 3. hely

Iskolák közötti úszóverseny (V8)
Bililok Dániel, Dely Ádám gyors-
úszás 3. hely
Takács Szilvia gyorsúszás 1. hely
Apagyi Csilla, Takács Szilvia, Juhos
Bendegúz, Bililok Dániel csapat 2.
hely

Városi fociverseny
Kacsó Bálint, Dombai Bálint 1. hely
(felkészítõ Nagy Dezsõ)

Városi karateverseny
Hajder Zoltán 3. hely

Kinizsi futóverseny
Novák Milán 1. hely
Murányi Máté 2. hely (felkészítõ
Nagy Margit)

Budapesti síverseny
Balázs Karina 2. hely

Budapesti lovaglóverseny
Balázs Karina 1. hely

Városi sportverseny
Kolysza Klaudia, Szõke Kata 3. hely
(felkészítõ Nagy Dezsõ)

Autómentes nap akadályverseny
Bililok Dániel, Varga Áron, Bihari
Pál 3. hely

Pismányi síverseny
Manson Áron 3. hely

Városi környezetvédõ verseny
Boga Gábor, Csabai Erika, Horváth
Norbert 2. hely (felkészítõ Kiss Pál)

Izbég Kupa téli teremtorna
lányok III-IV. korcsoport 1. hely
fiúk III. korcsoport 1. hely
fiúk IV. korcsoport 1. hely
(felkészítõ Nagy Dezsõ)

Angol középfokú nyelvvizsgát 
tettek
Borbély Ádám, Szalay Patrícia

Szent András Általános
Iskola 
Mikulás kupa: 1. hely
Csapattagok: Bonifert Máté 1.B,
Kiriakidis Eléni 1.A, Bokori Kata
2.B, Mészáros Péter 2.A, Ungvári
Miklós 3.B, Dani Laura 3.B,
Sarkóczy Bálint 3.A, Pál Péter 4.B,
Keszthelyi Réka 4.B

Arany János országos 
magyarverseny
Páljános Flóra 7.B 6. hely
Koroknai Laura 8.A és Stark János
6.B 7. hely

Egyházmegyei matematika-
verseny
Kurucz Gyöngyvér 5. évf. 2. hely
Kamp Anna 5. évf. 7. hely
Reischl Barnabás 8. évf. 
2. hely

Városi népdalverseny
Krajz Boglárka 3.C, Krajz Noémi
3.C, Vityi Viktória 3.C, Rósa Tünde
3.C Arany fülemüle díj
Szerecz Klára 3.A, Jassó Margit 3.A,
Szarkowicz Regina 4.A, Szurmai
Rózsa 4.A arany oklevél
Jassó Gellért 1.A, Jassó Margit 3.A
Arany fülemüle díj
Sólyom Panna 5.A, Pirityi Borbála
5.A, Juhász Sára 6.B arany minõ-
sítés

Zrínyi Ilona matematikaverseny
(megyei)
Pálya Hanna, Szabó Richárd,
Pluzsik Márton (3.évf.) csapatban
3. hely
Pluzsik Márton 3.C 8. hely 

Országos Kálti Márk történelem-
verseny
Golarits Ágnes, Márton Sarolta (5.
évf.) 5. hely
Adravecz Lilla (5. évf.) 6. hely
Kurucz Gyöngyvér (5. évf.) 9. hely

Diákolimpia
5-6 osztály fiú csapat megyei döntõ
2. hely. 
Tagjai: Barnás Dani, Bognár
András, Utasi Janó, Szalanics Ádi,
Bonifert Peti, Hoover Áron, 
Galambos Csenger, Ungvári Andris,
Péchy Zsombor, Bonifert Áron, 
Pál Peti, Nádai Domi, Kemény Boti
7-8 osztály fiú csapat 2 hely. 
Tagjai: Folkman Ervin, Kemény
Boti, Rabóczki Bendegúz, Vedres
Peti, Spellnegberg Bálint, Reischl
Barnabás, Bonifert Peti, Kákonyi
András, Utasi Janó, Csévi Márton
1-4. osztály: megyei döntõ 1. hely,
országos elõdöntõ: 6. hely

KIDS országos tornaverseny
A 18 dobogós helybõl 11-et nyertek
meg a diákok a 150 fõs mezõnyben
1-2. osztályosok 1. és 3. hely
3-4 osztályosok 2. és 5. hely
5-8 osztályosok 3. hely
Egyéni összetett 
1-2 osztályosok: 
Mészáros Péter 1. hely, Mocskonyi
Dömötör 2. hely, Szentkirályi-Tóth
Soma 3. hely
3-4 osztályosok: Spellengberg 
Márton 3. hely
5-8 osztályosok: Sergyán Gergõ 1.
hely, Klem Fülöp 2. hely
Az általános iskolás mezõny leg-
jobbja Sergyán Gergõ! 

Városi versmondó verseny
Pál Péter 4.B 1. hely
Ilies Róbert 8.A 2. hely
Juhász Mátyás 2.A különdíj

Bendegúz országos nyelvtan-
verseny
Stark János 6.B 5. hely

Harmatcsepp országos hittan-
verseny
Fáy Ambrus 3.B 4. hely
Ondruss Máté 3.B 10. hely

A körzeti katasztrófavédelmi
verseny:
1. hely, megyei döntõ: 7. hely
A csapat tagjai: Folkmann Ervin
8.A, Ilies Róbert 8.A, Kákonyi
András 8.A, Rabóczky Bendegúz
8.A

A Duna jelene és múltja városi
rajzpályázat
Szondy Dalma 7.A 1. hely
Herter Júlia 7.A 3. hely
Juhász Sára 6.B, Bonifert Rita 6.B
különdíj

Mit jelent nekem az erdõ? orszá-
gos rajzpályázat
Fodor Nikolett 3.B, Vörös Gergely
6.B, Herter Júlia 7.A 2. hely

Skanzeni rajzpályázat: Évfor-
duló(SOK)
Jakab Kristóf 3.C 1. hely
Szentgyörgyi Máté 2.B, Kapási
Flóra 2.B 2. hely
Cserép Laura 2.B, Panyi Mátyás
2.B 3. hely
Nagy Benedek 3.B, Jancsó Szabolcs
3.B, Daru Domonkos 3.Bb különdíj

Tudás Expressz Olvasási Verseny
Szentgyörgyi Máté 2.B (52 könyv)
1. hely
Pluzsik Márton 3.C (46 könyv) 2.
hely
Hollókövi Stefánia 3.B (40 könyv)
3. hely

Méhecske matematikaverseny
(megyei)
Mihályi Kata 4.B 1. hely

Országos Levelezõs Szivárvány
Tanulmányi Verseny
Adravecz Balázs 2.A 1 hetes nyári
táborozási lehetõséget nyert

Országos Kötélugró Diákolimpia
Bihari-Kiss Flóra 3.B 1. hely
Molnár Bernadett 6.A 1. hely
Juhász Róza 4.A 2. hely
Formációs csapatverseny
Juhász Róza 4.B, Dani Laura 3.b 1.
hely
Bihari-Kiss Flóra 3.B, Bús Hanga
3.C, Szepesi Fanni4.A, Takács Réka
4.A 3. hely
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Arejtélyes címbõl – Litogenia –
következtetni lehet Pistyur
Imre, a szobrász kövekhez

való viszonyáról-vonzódásáról.
Mintha a mûvész a föld gyomrából
kikerülvén valaminõ szélfaragta,
vízcsiszolta õsi dalmát kõbál-
ványként együtt született volna az
évezredek elõtti haragos tengerrel.
Ha így van – már pedig így, hiszen
a kõ és a születés mítoszának is
megvan a fölhajtó ereje –, testével-
lelkével részt vett abban az Isten

áldotta, a kõzetek képzõdését se-
gítõ folyamatban, amely végül is
anyagot termett számára. Most már
az idõ által faragottnak, hogy saját
látomásához igazodván utolér-
hesse magát, meg kellett teremtenie
az életet jelentõ szobrokat is. (…)
A mitológiába és valamely hie-
delemvilágba visszanyúló figurák
– Sárkányölõ (2004), Héraklész
(2008), Provinciális Bacchus
(2008), János Patmoson (2008),
Léda (2006) – szépen mutatják az

égi és földi halhatatlanság je-
gyeit: az átszellemített, többnyire
– paradox – a torzítás révén is ép
testnek a szakrálissal együtt
lélegzõ emelkedettségét, ugyan-
akkor a figura valóságközeli, akár
egyetlen gesztussal jelzett ke-
serédes statikusságát. (...)
Evvel a kemény – kõfaragói – mun-
ka mellett is utolérhetetlen jókedv-
vel a mûvész nem kevesebbet tud
elérni, mint hogy csodatévõ alakjai-
figurái a humorban (Szamaras
dalmát – 2007) vagy gyakran a
testiség örömében tobzódva (Haj-
nali beszélgetés – 2006; Súgás-
búgás – 2007; Fürdõzõk – 2007) lát-
tatják szent mindennapjaikat. (…) A
kõben rejtezõ – csak a mûvész által
így, ezzel a vagabund szemérmes-
séggel kibontott – erotika akarva-
akaratlan visszautal az emberiség
õsállapotára. A kõparadicsom – az
élõ-lélegzõ kövek „formás viselke-
désével” teremtett paradicsomi
állapot – attól megejtõ, hogy ember
és állat (állat-ember) egyformán jól
érzi magát benne. (…) 
Egészen különös az a – szinte a
szoborarzenál valamennyi tagjá-
nak arcán megülõ – naiv báj,
amelyben erõ és humor egyként
lakozik. A figurák keleties moso-

lya – a szinte térképként olvas-
ható arc mint idõtlenség, vagyis
örök élet – itt jellemtulajdonság: a
Nap fényességével égetõ tisz-
taság. (…) Igaz, hogy a mûvész
némelykor kikel a jellemhibák
ellen – a Dölyfösség (2004)
„nyakon” ragadott kígyója alig-
hanem dicsekvést jelképezõ phal-
loszként funkcionál –, ám szob-
rainak többsége valaminõ bölcs,
az univerzumnak is megbocsátó
kinyilatkoztatás. Telve mitoló-
giai, bibliai szimbólumokkal
(Szfinx – 2001; Noé – 2002; Pro-
vinciális Bacchus – 2008) (...)
Messze vezetne a mitológia körök
értelmezéstartományának a föl-
fedése, ám annyit talán nem
fölösleges megjegyezni, hogy a
Mitikus kos (2005) (…) a vízisten,
vagyis a Nílus forrása istenének,
Hnum Núnénak a leszármazottja.
(…) Szent Ferenc (2010) hûséges
szolgálata, szelíd arca, Iustitia
(2008) komor ítélkezése, a köny-
vet testrészévé avató Olvasó
(2003) bagoly-fizimiskája – mind-
mind a szobrászmûvész karak-
terteremtõ képességét dicséri. De
leginkább azok az õsanyái
rendítenek meg, amelyeken a
kõbe rejtett fény ereje dominál.

Játszani komolyan

Molnár Levente kiállítása az
Art-Decor Galériában

Játékos tárlatra invitál a Ber-
csényi utcai Art-Decor Galéria.
Molnár Levente szobrászmûvész
fából és bronzból készült szobrai
az emberi testet mint mûvészeti
alkotást jelenítik meg. Az élet-
nagyságú testrészletek, az arc, a
szem, a fül, az orr önmagában
vagy valamilyen hozzá kapcso-
lódó tárgyhoz kapcsolódva jelenik
meg a nézõ elõtt. A fülhallgatóba
simuló fül, a szemüvegben rejtõzõ
szemek meghökkentõ, mosolyra
fakasztó plasztikai lelemények,
amelyek azonban nagyszerû tech-
nikai tudásról, formaérzékenység-
rõl tanúskodnak. Igéretes mûvé-
szi pálya várományosának tûnik
ez a fiatal alkotó.   RAPPAI ZSUZSA

Litogenia
Az Aulich Art Galériában nyílt meg június 7-én Pistyur Imre
szobrászmûvész Litogenia címû kiállítása. Szakolczay Lajos
mûvészeti író megnyitó beszédében az egyetemes mondandó-
val bíró, derûs kõfigurák „pistyurságát” elemezte. Meglepe-
tésképpen végül a mûvész egyik bájos kis szobrát sorsolták ki
a közönség között. (Az alábbiakban a megnyitó beszéd szer-
kesztett változatát közöljük.)
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Ünneprontás – mese
Szentiván éjjelérõl
Egy tündérek által lakott tisztás
melletti falucska fõterén a
tündérek és az emberek minden
évben a nyár legrövidebb éjsza-
káján megmentik a világot... bár
nem tudnak róla. Idén azonban
nincs kedvük hozzá...
Írta, rendezte: Futás Zsófia
Szereplõk: Barnás Máté, Farkas
Dániel, Futás Zsófia, Fülöp
András, Juhász Gergõ, Kecskés
Robin, Kecskés Tibor, Szilágyi
Bogi, Zarubay Bence, Simándi
Csaba hangja (narrátor)
Díszlet: Farkas Dániel, Rizmayer
Péter. Jelmez: Bagdi Kata,
Szilágyi Bogi. Zene: Farkas
Dániel, Levente
Helyszín, idõpont: 
Június 21-én, hétfõn 20 órakor
a Szamárhegyi játszótéren
(Barcsay tér fölött)
Június 24-én, csütörtökön
20.45-kor az Elevenkertben

Trailer
Ízelítõ a Forgács Társaság
aktuális munkásságából.
Szeretettel várnap mindenkit a
június 18-án, pénteken 19
órakor nyíló kiállításra a Vajda
Lajos Stúdió Pincegalériájába
(Péter-Pál u. 6.).

Márai Sándor 
életmûve 2.
Szõnyi Zsuzsával beszélget
emlékeirõl Nagy András író,
színháztörténész június 27- én,
vasárnap 16 órakor a Ravasz
László Könyvtárban (Leányfalu,
Móricz Zs. út 124.) a Leány-
falusi Szabadegyetem keretében.
Szeretettel hívjuk, várjuk az
érdeklõdõket! Támogató jegy:
500 Ft.

Napfordulós ünnep
Mindenkit szeretettel vár a
Honalapítás Emlékmû Egyesület
Pomázon, a Klisza-dombon, a
Honalapítás Emlékmûnél június
19-én, szombaton, 18 órától.
Beszédet mond Bakay Kornél
professzor. 

Üvegszobrászok
FÉNY-TÉR-FORMA címmel nyílik
üvegszobrászok kiállítása az
Erdész Galériában (Bercsényi u.
4.) június 18-án, pénteken 20
órakor. Megtekinthetõ augusz-
tus 8-ig, hétfõ kivételével min-
den nap 10 és 18 óra között.

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).

IDÕPONTVÁLTOZÁS 
A BARCSAY-KONCERTPROGRAMBAN

A Jazz és folk estek programjában változás történt a mûsor-
füzetben megjelentekhez képest: a Vujicsics együttes július 17-

én, a Mitsoura pedig augusztus 14-én lép fel!

IVAN DAN
A szentendrei dalmátok
hagyományos Szent Iván
napi ünnepének program-
ja

Június 26. szombat 
16.00-24.00

16.00 Dalmát mise a
Plébániatemplomban
(Templomdomb)

18.00 Kamarakiállítás-meg-
nyitó Benkovits
György akvarelljeibõl
(Dézsma ház)

19.00 Valentin János köszön-
ti az egybegyûlteket,
majd kezdõdik a
hagyományos fieszta a
Daru piacon. Éjfél elõtt
meggyújtják Szent
Iván tüzét, majd
éjfélkor megkezdõdik a
tûzugrás

Szervezõ: Horvát Kisebbségi
Önkormányzat

RÓMAI 
Fagylaltozó

EREDETI OLASZ FAGYLALTOK  
Szentendre, Római sánc köz 2.

(a kápolnánál) Nyitva: minden nap 10-18

SZENTENDREI KÉPTÁR (FÕ TÉR 2-5.)
16.30-20 óra: KÉPES MESÉK – MESÉS KÉPEK: Rényi Krisztina
festményei és meseillusztrációi. 
16.30-tól: MESEMONDÁS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK,
utána kézmûves foglalkozás. 
18.30-tól: A FENYÕ – a Csillag együttes zenés-táncos, a magyar
népi kultúrára és irodalomra épülõ játékos, interaktív programja gye-
rekeknek. 

VAJDA LAJOS EMLÉKMÚZEUM (HUNYADI U. 1.) 
20-24 óra: PRE-KONCEPCIÓ – Kovács Magit idõszakos kiállítás
20-30-tól a kiállítás és az új Kovács Margit Múzeum építészeti- és bel-
sõépítészeti terveinek bemutatása
22-tõl a Vajda Múzeum kertjében (rossz idõ esetén a Vastagh György
út 3-ban) BULGAKOV: MESTER ÉS MARGARITA a Kavics Kör –
váci piarista gimnázium színjátszó csoportjának – elõadása
Belépõ 600 Ft, 6-tól 24 és 62-tõl 70 éves korig 300 Ft

„VARRJUNK A SZABADBAN!”
június 19-én

Az Osztrák Foltvarró Céh kezdeményezésére jött
létre az európai „Varrjunk a szabadban!” nap (angol
betûszóval „Quip”), amire mindig június harmadik
szombatján kerül sor. A kezdeményezéshez Dánia,
Olaszország, Spanyolország, Norvégia és ter-
mészetesen Ausztria után idén Magyarország is
csatlakozik. 
A két szentendrei foltvarró csoport szeretettel vár
minden érdeklõdõt az alább megadott helyszíneken.
Szeretnénk megmutatni, hogy nem csak az idõsek
szeretnek kézimunkázni, hanem sok fiatal férfi és

nõ számára ma is népszerû szabadidõs tevékenység
mindennapi textildarabok, sõt mûalkotások
elkészítése. Lehet próbálkozni, segítséget adunk az
érdeklõdõknek egyszerûbb munkák elkészítéséhez.

Helyszínek
Szentendrei Folt-Mûhely – Postás strand, Casino
mögötti pihenõ, 
10-16 óra
Dunakanyar Foltvarró Kör – Fõ tér, 
10-16 óra
(Rossz idõ esetén a program sajnos elmarad.)

BA-né
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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

Fodrászt keresek Szentendre
óvárosi, elegáns szépségszalonba.
Tel. 06-20-569-1768.

Építõiparban jártas, szorgalmas
segédmunkást keresek. Tel. 06-30-
444-5820.

Alapos számítógépes ismerettel, B-
kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
fiatal hölgyet keresek szentendrei
munkahelyre. Tel. 06-20-934-5539.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat pályázatot hirdet 2 fõ
családgondozó részére határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszonyba,
teljes munkaidõben. További informá-
ció: Bognár Judit (26) 312-605.

Szentendrei étterembe erdélyi
szakácsnõt 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.

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 Duna House szentendrei
irodájába értékesítési tapasztalat-
tal rendelkezõ szakembereket
keresünk, akiknek fontos a
folyamatos fejlõdési, és kiemel-
kedõ kereseti lehetõség. Érd.
jablonszky.bea@dh.hu, 06-30-
619-5653.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
pályázatot hirdet zsámbéki tele-
phelyére gitártanár munkakör
betöltésére. További információ:
26/500-524.

ÁLLÁST KERES

Gyermekfelügyeletet vállalok
Szentendrén és környékén. Tel. 06-
20-483-0966.

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

EGÉSZSÉG

Segítõ beszélgetés lelki problémákról,
életrõl, halálról, ember-lélek viszo-
nyáról, érzelmi válságokról, különös

tapasztalatokról, Szentendrén. Molnár
Mária, 06-20-956-4031.

KIADÓ LAKÁS

A Püspökmajor-lakótelepen kiadó
felújított, 55 nm-es lakás 40 000 Ft
+ rezsi áron. Tel. 06-20-983-5166.

Kisebb méretû épületi garázs kiadó a
Füzes-parkban. Tel. 06-20-230-2995.

35 nm-es albérlet kiadó kertes
házban. Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén kiadó 1 szoba-fürdõszo-
ba igényes férfi részére (1 fõ), konyha
nincs. 45 ezer Ft rezsivel, kaució
nincs. Tel. 06-30-540-3516.

Egyedülálló nõ részére szoba kiadó.
Tel. (26) 303 212.

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

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

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

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.

Kisebb méretû épületi garázs kiadó a
Fûzes-parkban. Tel. 06-20-230-2995.

LAKÁS, INGATLAN

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

Dömösön eladó 150 nöl-es telken 62
nm nettó alapterületû, kõbõl és
vályogból épült, cserép fedésû ház.
Teljes összközmû, a tetõtér beépít-
hetõ. Tartozik még hozzá fedett
autóbeálló, szerszámos kamra, sziklá-
ba vájt pince. A ház lakóövezetben, de
az erdõ szélén található, a házhoz
közel patak, Rám-szakadék,
Prédikálószék. Nyaralónak is kiváló.
Irányár: 13,5 M forint. Tel. 06-20-665-
3650.

Szentendre központjában, a Vujicsics
téren 745 nm-es telken eladó egy jól
mûködõ, 91 nm-es kávéházból, egy
ékszerboltból és egy 234 nm-es csalá-
di házból álló ingatlan. A ház mögött
két 120 nm-es borospince és egy
ásott kút van. Ár: 129 millió Ft. Tel.
06-20-957-7648. 

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

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

Eladó 15 millióért a Kálváriánál öreg
ház 500 nm-es telekkel. Tel. 06-70-
502-9808.

Eladó Szentendre belsõ részén
hõszigetelt, korrekt állapotú 2 szoba-
összkomfortos ház 2 szoba-összkom-
fortos melléképülettel, szép kerttel,
36 millió Ft irányáron.  Tel. 06-30-620-
9787.

Szentendrén, fõúttól, 800 m-re jó
kis ház, 75 nm-es+tetõtér, szép
környék, Pismány hátsó részén 24
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, zöld-
övezetben, 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.

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.

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, fizikatanítást, pótvizs-
gára felkészítést, a következõ tanévre
való elõkészítést vállalok. Általános,
közép és fõiskolai szinten. Házhoz
megyek. Tel. 06-30-347-8843.

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.

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

TÁBOR

Kerámia tábor Szentendrén, az AGY
tanodában, június 21-tõl 26-ig. A
tábor díja: 17 ezer Ft. Tel. 06-30-210-
9241.

TÁRSKERESÕ

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

ÜZLET

Vegyesbolt árukészlettel és beren-
dezéssel eladó – vagy az üzlet kiadó.
Tel. (26) 317-826.

Életmód-fitness klub eladó. Tel. 06-
30-949-6456, (26) 300 419.

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.

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

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta

Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294

E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke 
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL 

a helyszínen

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948 Telep: 06 26/312-277

vagy 06 30/59-44-431 este 18 óra után 06 26/312-290

BETYÁR
8 éves, fajtatiszta németjuhász, ivartalan,

oltott, chípezett, szeretne egy családot magá-
nak, cserébe megbízhatóan õrizné a házukat.
Korához képest egészséges, fiatalos és aktív.

EMETT
1 év körüli keverék. Június 6-án fogta be a

gyepmester a Pacsirta utcában.

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT • Június 21-tõl-Június 25-ig
gyerekeknek nyelvklub  

9-12 óráig közben egy frissítõ 
szünettel  25 000 Ft.

• Nyári intenzív 40 órás 
nyelvtanfolyamok június 21-tõl 

folyamatosan indulnak
angol-német-olasz nyelvekbõl.  

Heti 5 x 4 óra  44 000 Ft

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632

E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com
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ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi
Kulturális és 
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.

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

Június 25. péntek 18 óra
A SZABADSÁG NAPJA
Dr. Isaszegi János elõadása

KIÁLLÍTÁS

Skanzen (Sztaravodai út) Sonkádi Csûr
kiállítóterme

Június 18-án, pénteken 17 órakor
MESÉIM 
Sarkantyu Judit keramikusmûvész 
kiállítása. 
A kiállítást megnyitja 
Feledy Balázs mûvészettörténész,
közremûködik Harcsa Veronika 
és Gyémánt Bálint. 

P'ART
MOZI

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

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK

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 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

június 23. szerda
18:00 IGAZÁBÓL APA (90’)
kh.:12
19:30 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16
– fõszerepben: Nicolas Cage

június 24. csütörtök
18:00 VICKY CRISTINA
BARCELONA (96’) kh.:12 –
Woody Allen filmje
20:00 KAMÉLEON (103’)
kh.:12

június 25. péntek
18:00 KAMÉLEON (103’)
kh.:12
20:00 VICKY CRISTINA
BARCELONA (96’) kh.:12 -
Woody Allen filmje

június 26. szombat
16:00 KUTYASZÁLLÓ (100’)
kh.n.
17:45 VIHARSZIGET (138’)
kh 16 – Martin Scorsese filmje
20.15 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16 fsz: Nicolas Cage

június 27. vasárnap
16:00 KUTYASZÁLLÓ (100’)
kh.n.
17:45 VICKY CRISTINA
BARCELONA (96’) kh.:12
19:30 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121’) kh. 12
fõszerepben: Meryl Streep

június 28. hétfõ
18:00 EGYSZERÛEN 
BONYOLULT (121’) kh. 12
fõszerepben: Meryl Streep
20:00 COCO CHANEL (105’)
kh. 12 – fõszerepben: Audrey
Tautou

június 29. kedd
18:00 VALAMIKOR
RÉGEN… 
20:00 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16

június 30. szerda
18:00 COCO CHANEL (105)
kh.:12 
20:00 KAMÉLEON (103’)
kh.:12
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NYÁRI TÁBOR 
A P’ART MOZIBAN

2010. július 12-16.

KÉSZÍTSÜNK FILMET ÉS
NÉZZÜK MEG MOZIBAN!
EGY HETES TÁBOR 14-19

ÉVES KORIG

A táborban megismerkedhettek a
filmkészítés rejtelmeivel, az ötlettõl
a kész filmig – szinopszis, for-
gatókönyv, story-board, világítási
ismeretek, kameratechnika/
kamerahasználat, kompozíció,
filmvágás, utómunka.
Mindezt meg is valósíthatjátok: az
elméleti ismereteket a gyakorlatban
is alkalmazhatjátok!
A filmkészítés elmélete és gyakor-
lata iránt érdeklõdõkön kívül minda-
zoknak ajánlott, akik mozgókép-
kultúra és médiaismeret tantárgy-
ból szeretnének érettségizni vagy
tovább tanulni kommunikáció, 
médiadizájn, mûvészeti vagy média
szakokon.
Saját felszerelés nem szükséges,
kamerát, világítási eszközöket,
mikrofont,filmvágáshoz alkalmas
számítógépet biztosítunk!

Foglalkozásokat vezeti: Dabi István
M., médiamûvész, filmkészítõ,
középiskolai tanár
Meghívott vendégelõadók:
Kerékgyártó Yvonn, dramaturg hall-
gató – Magyar Filmmûvészeti
Egyetem, Maróthy Csaba, színészi
játék, drámajáték oktató, Fischer
Gábor, filmrendezõ

Tervezett program: 
hétfõtõl péntekig 10-18 óráig
Hétfõ – ismerkedés az eszközökkel,
kameragyakorlat, filmterv
elõkészítése
Kedd – világítás, kameragyakorlat,
filmformanyelvi kifejezõeszközök,
filmterv megbeszélése,forgatás
Szerda – fogatás
Csütörtök – forgatás, filmvágás,
utómunka
Péntek – utómunka, a kész film
bemutatója

12-13-ig ebéd, délután uzsonna

A tábor költsége: 25 000 Ft

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

Szakmai felvilágosítás: Dabi István
M    istvandabi@wp.pl 

Tel.: +36-30/402-19-71

Házias, olcsó ételek

CSIRKEFOGÓ 
ÖNKISZOLGÁLÓ

ÉTTEREM
Bükköspart 33. 

(a régi Filléres helyén)

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzata 2010. õszén

„Városi Ki Mit Tud” versenyt rendez az általános és
középiskolák tanulói számára. 

A versenyre a következõ kategóriákban lehet nevezni:
• ének, zene • vers, mese és próza 

• tánc, mozgás • humor
A produkciókat neves, Szentendrén élõ mûvészekbõl

álló zsûri fogja értékelni.
A jelentkezési lap 2010 szeptemberétõl az iskolákban

és a város honlapján lesz megtalálható.

Jó pihenést kívánunk a nyárra, és szeptembertõl 
várjuk jelentkezéseteket a versenyre!

NAGY DOMONKOS

Szentendre város diákpolgármestere

DR. DIETZ FERENC

Szentendre város polgármestere

Kupon -3%

6 telephelyen mûködõ 
szociális szolgáltató

cégcsoport szakirányú
végzettséggel, 

legalább 3 éves szakmai
tapasztalattal és 'B'

kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkezõ 
fõállású

élelmezésvezetõt keres.

Ellátandó feladatok:
étlaptervek 

összeállítása, alapanyag
beszerzés teljes körû

intézése, kapcsolattartás a 
személyzettel és beszállító
partnerekkel, valamint a

konyhai 
személyzet munk-

abeosztásának összeál-
lítása, továbbá az
élelmezéssel, a 

konyhák mûködtetésével
kapcsolatos egyéb feladatok

elvégzése. Szakmai 
önéletrajzot és a

végzettséget igazoló 
dokumentum másolatát,

fizetési igény 
megjelöléssel az alábbi 

e-mail címre várjuk:
elelmezesvez@gmail.com



SPORT
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„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 12-16; július 19-23.; 
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

TÁNCTERÁPIA 

Akezdetek óta kíséri az emberek
életét a tánc, a táncrituálék:
termékenységi táncok, az évsza-

kok táncai, harci és béketáncok... stb. A
tánc a legõsibb gyógyító mûvészetek
egyike: felszabadítja a blokkolt ener-
giákat, helyrebillenti a test és a lélek
megbomlott harmóniáját. Ma már nemc-
sak pszichiátriai betegségeket gyógyí-
tanak ezzel a módszerrel, a terapeuták
rájöttek, hogy az egészségeseket is telje-
sebbé teszi.
Dr. Zám Mária táncterapeuta közel 10
éve él Szentendrén – hitvallása, hogy
minden betegséget lelki szinten kell
meggyógyítani, mert ha ez nem történik
meg, hamarosan kiújul.
Az általa vezetett táncterápia ízelítõt
kínál a test és lélek együttes felfe-
dezésére. Megmutatja, hol vagyunk nyi-
tottak, hol zárkózunk el, hogyan reagál
testünk a történésekre. Önismeretre
tehetünk szert, mely a gyógyulás útját
jelentheti. A mindennapok során ál-
talában nem vesszük észre testünk
finom jelzéseit, csak amikor már nagy
baj van, és kialakult a betegség. A tánc,
a mozgás képes „kitisztítani” a testben
az áramlást akadályozó „kövületeket”, a
lelki, fizikai traumák által létrejött

„betokosodott” információkat. A ritmus
összeköt bennünket a világ egészével,
maga a természet, a természetesség. A
természet közelében élõknek ez nem
jelent gondot, hiszen a világ mûkö-
désének ritmusában élik életüket. A mai
kor embere viszont kiszolgáltatva él a
külvilág elvárásainak a természettõl-
természetességtõl egyre távolodó mûvi
világban.
Dr. Zám Mária Szentendrén stresszoldó
meditációs csoportot, Budapesten önis-
mereti pszichodráma csoportot vezet.
Augusztus 16-18-án ÁRAMLÁS címmel
háromnapos táncmeditációs workshopot
tart az Õrségben, ahova minden érdek-
lõdõt szeretettel vár. Nem szükséges
táncos elõképzettség, mindenki részt
vehet rajta, aki szeretne többet tenni
egészségéért.

Dr. Zám Mária testterápiás módszereirõl
és kurzusairól bõvebben az alábbi
elérhetõségeken lehet tájékoztatást
kérni:

Fax: 06-26/310-171
Mobil: 06-20/934-3470

E-mail: tancterapia@gmail.com
www.tancterapia.lapunk.hu

GEKKO Szentendre Képességfejlesztõ
Játszóház számára keresünk 
gyógypedagógust, konduktort 

fejlesztõ pedagógus
munkakörbe.

Fényképes önéletrajzát 
és motivációs levelét

az alábbi e-mail címre küldje 
Soltész Szilvia részére:

allas@gekkonet.hu
tel:(06-30) 204-5400


