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Szentendre büszke az iskoláira, 
pedagógusaira és diákjaira
Az oktatás világában bekövetkezett jelentős változások ellenére a
szentendrei iskolákat változatlanul magas színvonal jellemzi. Az új rend
a diákok és a családok számára gyakorlatilag csak előnyöket fog je-
lenteni – mondja Zakar Ágnes önkormányzati képviselő. Az interjúnkat
és a szentendrei iskolák sikereiről szóló képes beszámolónkat a 3. és
a 9-14. oldalon olvashatják.

A polgármester utánajárt
Új rovatunkban ezúttal a kéménysepréssel kapcsolatos fontos infor-
mációkról tájékoztatja a város lakosságát dr. Dietz Ferenc polgármes-
ter. – Több lakos is fordult már hozzám azzal a problémával, hogy a
kéményellenőrzések hektikusan, kiszámíthatatlanul történnek, illetve,
hogy nincsenek tisztában az ellenőrzések és az esetleges tisztítási
munkálatok költségével. Mindezeknek jártam utána – mondta lapunk-
nak a polgármester. 

Részletek a 7. oldalon
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Lázár Enikő                 22 . oldal Balázs Árpád                 23. oldal Tzortzoglou Georgios      20. oldalDr. Büky László               15. oldal

Szentendrén lesz az idei nyár 
legnagyobb kulturális eseménye
Halász János kulturális államtitkár elismerően nyilatkozott a Pajor-kú-
riáról, a felújított belvárosról és a MűvészetMalomról. Az egyeztetésen
többek között szó esett a Ferenczy-kiállításról, a helytörténeti anyagunk
tervezett bemutatásáról, a Régi és az Új Művésztelep jövőjéről, a Szent-
endrei Teátrumról és a Szentendre Éjjel-Nappal rendezvényről.

2. oldal
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

105 tűzoltóság
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
(26) 500 017, (26) 500 018  

107 RendőRség (26) 502 400 

Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán  r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin  r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László  r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós  

VízMű (26) 310 796  
elMű 06 40 383 838   
tIgáz (26) 310 032  
t-HoMe hibabejelentés 1412  

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

touRInfoRM Szentendre (26) 317 966  

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

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

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

gyógyszeRtáRI ügyelet    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGyELETI Díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel:500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354

szombat-vasárnapi ügyelet
június 1. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
június 2. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig nyitva,
utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11.Tel: 505-779                                                                                                                                                                    
június  8-9. Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354
június  15-16. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
június  22-23. Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
június  29-30. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248

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

áRVácska állatVédő egyesület
06 20 571 6502 

gyePMesteR 06 20 931 6948  

szentendReI közteMető tel/fax: (26) 310 442
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Szentendrén lesz az idei nyár legnagyobb
kulturális eseménye
Nagyon elismerően nyilatkozott a megnyitás előtt álló új Ferenczy Múzeumról, a szent-
endrei belváros megújításáról és a MűvészetMalomról is Halász János. A kormány kul-
túráért felelős államtitkárát az idei év programjairól, a szentendrei kulturális kínálat
továbbfejlesztéséről tájékoztatta dr. Dietz Ferenc és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton.
Halász János szerint óriási értékkel gyarapodik a magyar művészeti élet az új Ferenczy
Múzeum létrehozásával, és az idei nyár legnagyobb magyar kulturális eseménye lesz
az intézmény június 18-i megnyitója. Az itt nyíló kiállítások, köztük az évtizedek óta várt,
a szentendrei művészetet bemutató két új állandó kiállítás Szentendre máig legnagyobb
kulturális érékét, a művészetét teszi közkinccsé.

A közösség
lámpásai
Május 16-án a Vakok és
Gyengénlátók Országos
Egyesületének elnöke
tárgyalt dr. Dietz Ferenc
polgármesterrel a „Kö-
zösség lámpásai” című
akcióval kapcsolatosan.
Az előadássorozat ki-
mondottan látássérültek
számára készült, őket se-
gítő, a mindennapi életvi-
telhez elengedhetetlen
ismereteket nyújtó prog-
ram Szentendrén is útjára
indulhat. 
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május 27. hétfő
13.00 TDM taggyűlés
17.30 DcST tanácsülés

május 28. kedd
10.00 TÖOSZ Szlovák Városok és Települé-

sek Szövetsége nyitrai közgyűlése
14.00 Egyeztetés aktuális hivatali ügyekről

május 29. szerda
10.00 Egyeztetés a MAG Zrt. vezetőivel a

pismányi óvodáról
16.00 Egyeztetés a youTube Szentendre

csatornáról

május 30. csütörtök
10.00 TÖOSZ Pest Megyei Küldötteinek

ülése – Szentendre

június 2. vasárnap
15.00 Gátfórum a Postás strandon

június 3. hétfő
14.30 Vezetői megbeszélés

június 4. kedd
10.00 Befektetői egyeztetés
17.30 Szentendre közalapítvány gyűlése

június 5. szerda
09.00 Bükkös alkotóház témában egyeztetés

június 6. csütörtök
09.00 Állampolgársági eskü

június 8. szombat
10.00 Sárkányhajó verseny
10.30 Máltai lelkinap a Szent András Általá-

nos Iskolában
16.00 Előadás a Kolping Akadamédián – Új

pályán az önkormányzat

A polgármester 
programja

Együttműködő
partnerünk a:

OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

S EZ N NTE EIDRHírek

n Mi jellemzi szentendre iskoláit? az or-
szágos átlaghoz viszonyítva milyenek
városunk általános és középiskolái?
Hét általános iskola, öt középiskola műkö-
dik Szentendrén, ezen kívül Zeneiskola,
Nevelési tanácsadó. Városunkban közis-
merten magas az oktatás színvonala,
kompetencia-felméréseink eredményei az
országos, sőt a budapesti átlag felettiek.
Ez a jó eredmény egyértelműen a magas
színvonalon tanító tanári munkának tud-
ható be. Az Oktatási Bizottság tagjai min-
den ülése előtt meglátogat egy oktatási
intézményt, óvodát, iskolát, nagyon jók a
tapasztalataink. Nagy változások történtek
az utóbbi időszakban az oktatás területén.
Mint közismert, 2013 januárjától az önkor-
mányzat által működtetett négy általános
iskola, valamint a Móricz Zsigmond Gim-
názium és a II. Rákóczi Ferenc Gimná-
zium állami fenntartásba került. 
Az egyházi, alapítványi fenntartású iskolá-
kat ez természetesen nem érintette, ők az
eddigi rendszerben, állami kiegészítő tá-
mogatással működnek ezután is. Az át-
adással kapcsolatban felmerülő nehéz-
ségek mára stabilizálódni látszanak. Na-
gyon örülök annak, hogy a most már állami
fenntartású általános iskoláinkban biztosí-
tani tudtuk az iskolapszichológusi ellátást,
az idei tanévben, az önkormányzat támo-
gatásával dr. Papp Zsuzsanna látja el a
gyerekek lelki gondozását főállásban. Jó
hír, hogy az önkormányzat fenntartásában
maradó óvodák magas színvonalú műkö-
dését az állami támogatások idén már tel-
jes mértékben fedezik.

n Milyen tanévet zártunk összességé-
ben? Jobbat vagy rosszabbat, mint az
előzőek?
A tanév az átszervezéssel járó izgalmak-
kal telve zajlott. Itt szeretném megkö-
szönni a városi oktatási intézmények
igazgatóinak a rendkívül pozitív hozzáál-
lást. Állandó adatszolgáltatással kellett
rendelkezésére állniuk az intézményeket
átadó önkormányzatnak, szinte minden
héten történt valami új esemény. Azt hi-
szem, az mindenki előtt világos, hogy az

állami kézbe vett oktatásnak az a célja,
hogy az országon belül tapasztalt nagy kü-
lönbségek kiegyenlítődjenek. Nekünk,
szentendreieknek ez nem volt gond, hi-
szen a város mindig kiemelten foglalkozott
a közoktatással, de sok településen ez
eddig másképp történt. Az azonban min-
den helyi pedagógust érzékenyen érintett,
hogy bizonyos, korábban az önkormány-
zat által biztosított juttatások megszűntek.
A helyi pedagógusoknak a cafetériát fizette
Szentendre Város Önkormányzata, az ál-
lami fenntartó pedig egyelőre ígéri, de
tény, hogy január 1-jétől ez már nem járt
az itt tanítóknak. A médiában többször hall-
hattuk az ígéretet, hogy rendezni fogják,
és minden állami intézményben oktató
meg fogja kapni.

n az átszervezés mit jelentett a gyakor-
latban? Mennyit vettek ebből észre a di-
ákok, a szülők és a tanárok?
Az állami fenntartót a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK) képviseli,
melynek tankerületei vannak szerte az or-
szágban. A mi tankerületünk központja
Szentendre, az igazgatója Dala-Nagy Ka-
talin, akit mindnyájan jól ismerünk Szen-
tendrén, sokan együtt tanítottak vele,
mások a korábbi években a Polgármesteri
Hivatal oktatási referenseként ismerhették
meg. Azt hiszem, az ő személye, hozzáér-
tése megnyugtató az itteni pedagógustár-
sadalomnak. 

„Marad a magas 
színvonalú oktatás” 
a gyermekes családok számára a változások és az új rend előnyöket jelent – nyi-
latkozta lapunknak zakar ágnes, az önkormányzat okatási bizottságának elnöke. 

Folytatás a 4. oldalon  g

olvasson QR-kóddal! 
Ha okostelefonja kéznél van, próbálja
ki a cikkeink melletti QR-kódokat!
Szkennelje be a pontkódot, és a meg-
jelenő linkre  kattintson rá. 
Témáinkról így bővebben olvashat a
városi hírportálon.

Elsősök beiratkozása
Május 17-én Dala-Nagy Katalin a KLIK
(Klebersberg Kuno Intézményfenntartó
Központ) vezetője tájékoztatta a polgár-
mestert az elsősök beiratkozásának 
módjáról, az iskolakezdésről. Minden 
információ megtalálható a
www.szentendre.hu/okta-
tas honlapon!
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Szentendre Város Önkormányzatapályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:

cím (Szentendre) Övezeti besorolás. Alapterület Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték
Szentlászlói út 60. Hrsz: 2714/6 
(egyéb épület, udvar) Lke-04 1245 m2 23.800.000 Ft 100.000 Ft
Szentlászlói út 60. Hrsz: 2714/5 
(beépített terület) – 4 lakásos társasház 
(2714/5/A/1, 2714/5A/2, 2714/5/A/3, 
2714/5/A/4 hrsz.) Lke-04 1146 m2 39.300.000 Ft 100.000 Ft

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportál-ról tölthető le. 
a pályázatokat a Hivatal iktatójába 2013. június 18. 10:30 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Eladó ingatlanok

pályázat
szentendre Város önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé 
az önkormányzati

tulajdonú ingatlan értékesítésére:

szentendre, 1850 hrsz-ú, 
természetben a futó utca 2. szám

alatt lévő lakóház és udvar 
megnevezésű ingatlan

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös Önkormányzati

Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
vehető át, illetve a

www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal iktatójába
2013. június 18. 9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell 
benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 

az önkormányzati
tulajdonú szentendre, 2335 hrsz-ú,
természetben fő tér 16. szám alatt

található 57 m2 alapterületű 
üzlethelyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt 

a pályázati kiírás tartalmaz, 
amely átvehető a Szentendrei Közös

Önkormányzati Hivatal Vagyongazdál-
kodási Irodáján, a Városi Ügyfélszol-

gálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal

oldalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal iktatójába
2013. június 10. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) 

kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

Az állami fenntartásba került iskolák mű-
ködtetője továbbra is Szentendre Város
Önkormányzata maradt, vagyis az ingó-in-
gatlan vagyon karbantartása továbbra is
az önkormányzat feladata.  Év elején sok
volt a vitás kérdés: ki fizeti a krétát, a le-
vélfeladást, az iskolák mindennapos költ-
ségeit. Mára ez kezd letisztulni. Ismerek
olyan oktatással foglalkozó szakértőt, aki
szerint a közös tulajdon – állam-önkor-
mányzat – helyett mindent az államnak
kellett volna átvennie, vagyis az oktatási
intézmények fenntartását és működtetését
is, ahogy különben ez történt a 3000 fő
alatti településeken, de a nagyobb telepü-
léseken az önkormányzat mérlegelhetett.
Mi polgármester úrral megkérdeztük a ta-
valyi év végén az iskolaigazgatókat, és
egybehangzóan az önkormányzati mű-
ködtetés, vagyis a közös tulajdon mellett
voksoltak. Személy szerint én örülök, hogy
valamilyen szinten a városnak maradt be-
leszólása a területén lévő, korábbi önkor-
mányzati iskolák életébe. A szülők, gyere-
kek egyelőre semmit nem éreztek a válto-
zásból, hiszen az őket érintőek a jövő
tanévben fognak bekövetkezni, vagyis a
pedagógusi életpálya-modell életbe lé-
pése és az egész napos iskolai jelenlét.

n nyugodtak lehetnek-e a diákok és a
szüleik, megmarad-e a megszokott
magas színvonal az iskoláinkban?
Ismerve kollégáimat, egészen biztos, hogy
marad a magas színvonalú oktatás. Én
azok közé tartozom, akik félnek a változá-
soktól, nehezen emésztem meg az új dol-
gokat, de most egyre jobban bizakodom.
Egy humán szakos tanár, amilyen én va-
gyok, eddig a dolgozatjavítást, korrepetá-
lást, tehetséggondozást szabadidős, kvázi
„hobbiként” végezte, jövőre a megemelt
órakeret része lesz, az éves munkatervbe
beépítésre és kifizetésre is kerül mindez.
Tartunk az egész napos iskolában léttől is,
hiszen a tanárok a kis fizetésük mellé a ki-
egészítőket a délutáni korrepetálásokkal

szerezték meg eddig, bár az életpálya-mo-
dell fizetésemelést is jelent majd. Renge-
teg jelenleg is a kérdés, találgatás, hogy
miként lesz a jövő tanévtől mindez. A gye-
rekek és szüleik szempontjából viszont a
jövő évi iskolai rend azt jelenti, hogy dél-
után nem  külön tanár foglalkozik a tanu-
lókkal, tegyük hozzá jó pénzért, hanem a
saját, megszokott tanára korrepetálja, 
készíti fel versenyre, sportfoglalkozást,
táncórát tart, vagyis a családok számára
az új rend szerintem kizárólag előnyöket
jelent.

n Van, ahol gondot okoz a sok elsős
gyermek az új tanévben. Városunkban
minden rendben?
Rengeteg a gyermek, de a népesség-nyil-
vántartó még több elsőst jósolt a következő
tanévre, mint ahány kisiskolás városunk-
ban eddig beiratkozott. Tettünk lépéseket
a múlt évben, hogy ez ne okozzon majd
gondot, például a nem állami intézmé-
nyekkel felvettük a kapcsolatot. Itt kell
megköszönnöm a Szent András Iskola se-
gítségét, amely a jövő tanévben három
első osztályt indít, így több szentendrei kis-
gyereknek nyújt helyet, mint korábban, de
a négy állami intézményben is a megszo-
kottnál több első osztály, vagyis 12 indul.
Tudvalevő, hogy az iskolai beiratkozás 6
éves korra tevődött, szemben a korábbi 6-
7, néha 8-cal, vagyis aki szeptember 1-jéig
betölti 6. életévét, az abban a tanévben, de
legkésőbb a következőben tanköteles. 
A szentendrei óvodák és a szakértők az
idei tanévben 70, törvény szerint tanköte-
les gyerekről mondták azt, hogy maradja-
nak még egy évet. Az iskolákban nincs baj,
de az óvodai férőhelyek az előbb elmon-
dottak és a rengeteg jelentkező kisgyer-
mek miatt igen szűkösek. Reméljük, hogy
a közeljövőben az óvodai férőhelyek növe-
lését meg tudjuk oldani.

Kempf Károly Ignác

Összeálításunk a szentendrei iskolák
diákjainak sikereiről lapunk 9-14. oldalán 

Folytatás a 3. oldalról  
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Süttői mészkővel burkolják a gátat

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon.

Ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket 
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev
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Sikeres volt a próbaterhelés

Április 30-án a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki
Kar docensének – dr. Oldal Istvánnak – vezetésével próbater-
helést végeztek az IBS által leszállított mobil árvízvédelmi fal
elemeken és a Swietelsky által kiépített befogadó szerkeze-
ten. A mérésről készült jegyzőkönyv  megállapította, hogy a
szerkezet teherbírása megfelel az előírásoknak. A mérés alap-
ján kijelenthető, hogy a kivitelező sikeresen teljesítette a fel-
adatát, azaz a talplemezek és a fejgerenda összeépítése
megfelelően történt. A tapasztalt mérési eredmények teljesen
megfelelnek az IBS által közel félszáz helyen telepített mobil
falak mérési eredményeinek.

Elkezdték a betonfalak burkolását

Sokan adtak hangot aggodalmaiknak azzal kapcsolatban,
hogy a gátépítés után a szürke betonfalak nem illenek a vá-
rosképbe és elcsúfítják a korzót. Most már elkezdte a kivite-
lező a város felőli oldal burkolását a Parlament épületéről is
ismert süttői mészkővel. Hamarosan a jachtkikötőtől a Péter-
Pál utcáig teljes egészében elkészül a burkolás, melyre fedkő
kerül. Hasonló burkolatot kap a hét törésponton elhelyezett
mobilfaltartó betonoszlop is. A víz felőli oldalon a rézsűn futó-
növényeket ültetnek, így az az oldal természetes növénybur-
kolatot kap. 

Elkészült munkák

A gátelemeket tároló csarnok helyével kapcsolatos földhivatali
eljárások lezárultak, és elkészültek a csarnok tervei a VSZ Zrt.
telephelyére. Az engedélyezési eljárások lezárásával kezdőd-
nek meg hamarosan a csarnoképítési munkák.

A 4-es szakaszon elkészültek a réselési munkákkal, elkez-
dődhet a szervizút végleges szintjének a kialakítása és a töl-
tésépítés. Az 5-ös szakaszon folyamatban vannak a
rézsüburkolási munkák és a szervizút kialakítása. A 6-os sza-
kaszon készül a szivárgórendszer, végéhez közeledik az át-
emelő építése, valamint elkészültek az új kikötőbakok a
belvárosi hajóállomáshoz, így elkezdődhet a tereprendezés. 
A 7-es és 8-as szakaszon pedig elkezdték a betonfalak men-
tett oldalának burkolását a süttői mészkővel.

A következő időszakban várható munkák

• 8-as és 7-es szakasz: burkolási munkák süttői mészkővel
• 6-os szakasz: szivárgó rendszer építése, tereprendezés
• 5-ös szakasz: szervizút-építés, rézsű burkolási

munkák
• 4-es szakasz: szervizút építés, tereprendezés
• 3-as szakasz: munkaterület kialakítása (Bükkös

patak bal partjának lezárása három hétre)
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pÁlyÁzAt
Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményei pályázatot hirdet 

gazdasági igazgatói
feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• Egyetem, a gyógyintézetek vezetőjének és ve-
zető-helyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében
kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a alapján: 
• szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel
vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett
mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves ve-
zetői gyakorlattal
• a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgálta-
tás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell a számviteli törvényről szóló
2000. évi c. törvény 151. § (3) bek. szerinti nyil-
vántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel.
• legalább hároméves – egészségügy területén
szerzett – vezetői gyakorlat 
• Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében
szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a
közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alap-
képzésben szerezhető képesítéseket kell iránya-
dónak tekinteni. 
• angol nyelv társalgási szintű ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi
gazdasági területen szerzett több mint  3éves
gyakorlat
• közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzett-
ség, illetve gyakorlat
• széleskörű informatikai ismeretek
• szentendrei, kistérségi helyismeret

a pályázat benyújtásának határideje: 
2013. július 31. 
A pályázatokat Szentendre Város Önkormány-
zata, Szentendre Egészségügyi Intézményei cí-
mére várják (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: gazdasági igazgató 

A pályázati kiírással kapcsolatban
további információt dr. Pázmány
Annamária intézményvezető  nyújt
a  20/967-6870-es telefonszámon.
További részletek: 
a www.szentendreihirek.hu-n

FElHÍVÁS
szentendre Város önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé belvárosi
fiákerek üzemeltetésére:

szentendre, lázár cár térnél, 
dumtsa J. utca - Péter-Pál utca 

találkozásánál és kossuth l. utcánál
lévő várakozóhelyekre.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
2013. június 4. 9 óra 00 percig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell 

benyújtani.

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Vagyongazdálkodási Irodán átvehető 

és a www.szentendre.hu/ingatlanportal 
internetes oldalról letölthető. 

Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Szomszédünnep: 2013. június 1. szombat
Szeretné megismerni az utcában lakókat? A lakóhelye történetét, a pletyiket? 

Az őslakosokat és az újakat? Szeretne egy összetartó, egymást segítő 
utcaközösséget? Szervezzen pikniket!

Válasszon ki egy közterületet lakóhelye közelében, és hívja meg lakótársait!
csatlakozzon, szervezzen, jelentkezzen! Segítünk!

Ismerkedős, barátkozós napra hívunk és buzdítunk minden városlakót!
Töltse ki a jelentkezési lapot és adja le az Ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18.) 

További információ: 06 26 300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Néhány ötlet a piknikhez: régi fotók nézegetése a lakóhelyről,

családok játékos ügyességi vetélkedése, kedvenc kisállatok bemutatása, 
felnőttek kedvenc gyerekjátékai, tollas csata, sakk- és kártyaparti, karaoke. 

Javasoljon Ön is programot! 

Egyedülálló fotóS hétvége
nem csak profi fotósoknak!

Szeretettel várunk 2013. június 8-9-én 
a PhotoKing műtermeiben a nyílt hétvégénkre. 

Ne hagyd ki, mert értékes és hasznos tapasztalatcsere, óriási élmény vár rád!

4 helyszínen 8 modell áll majd rendelkezésetekre, 
tapasztalatot szerezhettek a 

glamour, boudoir, félakt, akt
fényképezésében, valamint hasznos tanácsokkal látunk el a bluebox 

és a photoshop technikák elsajátításához.

A résztvevők között 12 értékes nyereményt sorsolunk ki! 
Fődíj a PhotoKing által felajánlott komplett stúdióvaku szett

Részvételi lehetőség már 3800 forintttól! 

Részletek és jelentkezés: www.profi-glamour.com

pÁlyÁzAt
Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet főépítészi 

asszisztensi feladatok ellátására.

Feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség;
büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Office 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Középiskolai végzettség és a közszolgálati tiszt-
viselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/22. pont-
jában meghatározottak szerint

Pályázat beadási határideje: 2013. június 10.
Pályázat elbírálásának határideje: 
2013. június 30.

A  pályázatot zárt borítékban kell eljuttatni a Hi-
vatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
„főépítészi asszisztens” jeligével ellátva.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt
Aba Lehel Főépítész nyújt a 26-503-313-as 
telefonszámon.

A teljes pályázat olvasható a 
www.szentendreihirek.hu-n 

pÁlyÁzAt
Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal pályázatot hirdet 
építéshatósági ügyintézői 

feladatok ellátására.

Feltételek:
Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki,
építőménöki (szerkezetépítő, magasépítő
üzemmérnök) szakképzettség vagy főiskolai
szintű településmérnöki (városgazdasági mér-
nöki) szakképzettség,

Pályázat beadási határideje: 2013. június 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. június 20.

A  pályázatot zárt borítékban a kiírásban megje-
lölt időpontig kell eljuttatni a Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) „építésható-
sági ügyintéző” jeligével ellátva.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt
Szirmai Erika Építéshatósági
Iroda vezetője nyújt 
a 26-503-301-es telefonszámon.

A teljes pályázat olvasható a 
www.szentendreihirek.hu-n 



turisztikai fejlesztés és parkoló-
ház építés
A turisztikai szolgáltatások fejlesztése és
parkolóház építése a célja a város képvi-
selőtestületének azzal, hogy a Teátrum te-
rületét egyben kívánja hasznosítani. A
városvezetése szerint fontos, hogy a fej-
lesztés enyhítsen a belváros parkolási
gondjain, valamint hosszú távon - a Duna-
korzó teljes megújítása után – kialakítható
legyen a sétálóövezet. Ez a lépés mind 
turisztikai, mind városképi szempontból
előnyös lenne – állt az elfogadott előter-
jesztés.

méltó emlékezés 
a szentendrei művészekre
Szentendrei művészek emlékére ültetik a
sétányra azokat a fákat, amelyekből 80
darab kerül a Dunakorzóra, illetve a város
közterületeire. A képviselői indítványra tá-
mogatott kezdeményezés a gátépítéshez
hasonlóan egyedülálló az országban. A to-
vábbi tereprendezésről széles társadalmi
egyeztetések lesznek!

Odafigyelünk a vállalkozóinkra!
A testület arról döntött, hogy a gátépítés
nyári munkálatai miatt a közterület-hasz-
nálati díjakból további kedvezményt ad a
kellemetlenségek csökkentése érdekében.

Emellett az iparművészeti cégérekre is to-
vábbi kedvezményeket adnak. 

Újabb pozitív változás 
a buszközlekedésben
Június 1-jétől helyreáll a rend a buszköz-
lekedésben. Már nem csak elővételben,
de a Szentendre Volán járatokon is vált-
ható menetjegy. Kombinált felnőtt, tanuló
és nyugdíjas bérlet kerül kialakításra, mely
mind a helyi, mind a helyközi járatokon
egyaránt érvényes! A bérlet június 1-jétől
váltható. 

tovább színesedik a város 
turisztikai kínálata
Újra patkódobogás hangját hallhatjuk a
belvárosban. Kiírták a belvárosi fiáker üze-
meltetésére vonatkozó pályázatot. A pá-
lyázaton bárki részt vehet, aki rendelkezik
a szükséges engedélyekkel. Három lehet-
séges „parkolóhely” a fiákereknek: a Lázár
cár tér, a Dumtsa Jenő utca és a Péter-Pál
utca találkozása, valamint a Vuk Kara-
dzsics tér előtti útszakasz. A benyújtás ha-
tárideje 2013. május 28.

jelentős önkormányzati segítség
a városi sportélethez
Társasági adókedvezményből lehetőség
nyílik a Kőzúzó utcai sportpálya megújítá-
sára. Az önkormányzat tulajdonosi hozzá-
járulással, szolgálati lakás biztosításával
támogatja a fejlesztést. A területen új öltö-
zők, kiszolgáló helyiségek létesülnek,
méltó körülményeket teremtve a helyi fut-
ballnak, a város pályáin edző szentendrei
fiataloknak.  A projekt megvalósításához
telekalakításra és szerződésmódosításra
van szükség, melynek eredményes lezá-
rultával őszre elkészülhet a beruházás.  

Új óvoda épülhet Szentendrén
Egyhangúlag támogatta a testület az
Egres úti óvodaépítést! Fontos, hogy ne
csak a belváros fejlődésére, hanem a 
lakótelepek, hegyvidéki részek infrastruk-
turális lehetőségeire is odafigyeljünk. 
Az óvodai nevelés kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat. Öröm, hogy 
Szentendrén sok a kisgyermekes család,
ugyanakkor ez gondot is jelent, mert az
óvodai férőhelyek folyamatosan túltelítet-
tek, így szükség van újabb intézmény lét-
rehozására. A testület elindította a
feltételes közbeszerzési eljárást az új
óvoda építésére.

További hírek 
a www.szentendreihirek.hu-n

VÁROS2013. május 27. 7

a PolgáRMesteR utánaJáRt

Kéményellenőrzés
– A Magyar Kémény Kft. végzi
a háztartások kéményeinek el-
lenőrzését. Több lakos is for-
dult már hozzám azzal a
problémával, hogy a kémény
ellenőrzések hektikusan, kiszá-
míthatatlanul történnek, illetve,
hogy a lakosság nincs tisztá-
ban a kéményellenőrzések 
és az esetleges tisztítási mun-
kálatok költségével. Ennek 
kapcsán a következő kérdése-
ket tettem fel – mondta 
dr. Dietz Ferenc.
• Szentendre Városában a ké-
ményseprő-ipari közszolgálta-
tási tevékenység ellátása

kapcsán kapnak-e a városlakók rendszeres tájékoztatást az Önök
részéről, ha igen, milyen formában?

• Milyen rendszerességgel történik az egyes ingatlanok kémé-
nyeinek ellenőrzése, és ezen ellenőrzésről a városlakók milyen
formában tájékozódhatnak, illetve kapnak-e előzetes tájékozta-
tást az időpontról?
• A kéményellenőrzések során a lakosság mekkora térítési díjat
köteles fizetni a szolgáltatásokért? 
• Az ellenőrzések során felmerült esetleges problémák milyen
módon kerülnek orvoslásra, illetve a panaszosok hogyan jelez-
heti észrevételeiket Önök felé?

A válasz:
A lakosság értesítését a szokásos csatornákon, a helyben 
működő kommunikációs rendszeren keresztül végezzük. (TV,
rádió, plakát, újságban való megjelenés). Az ellenőrzések már
2013. január 7-től zajlanak, és várhatóan 2013. június 30-ig 
fognak tartani. Az ingatlanosokat szórólapon értesíti a kft. Bármi-
lyen panaszt, vagy problémát az értesítőn feltüntetett telefonszá-
mon jelezhetnek: 06-40-918-025. Szilárd, illetve olaj
tüzelőanyagokkal működtetett berendezéseknél az ellenőrzést
évente két alkalommal, gázüzemű berendezéseknél egy 
alkalommal szükséges végezni. A díjakról minden információ
megtalálható a www.magyarkemeny.hu weboldal „árak” menü-
pontjában. 

testületi hírek

Tanúkat keres a rendőrség 
A Szentendrei Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya nyomozást foly-
tat segítségnyújtás elmulasztása bűntett
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tet-
tes ellen.  Április 19-én 13 óra és 14 óra kö-
zötti időben, a 11-es számú főút és a Római
sánc kereszteződésénél, egy szürke Opel
Astra úgy kanyarodott a 11-es főútra, hogy
eközben a járdán, szabályosan közlekedő
gyalogost elsodorta. A járókelő a földre
esett és megsérült.  A balesetet okozó sze-
mélygépkocsi rendszáma ismeretlen. A
rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki a bal-
esetben érintett járműről vagy annak veze-
tőjéről információval rendelkezik, hívja a  a
Szentendrei Rendőrkapitányságot: 06-26-
502-400, vagy az ingyenesen hívható 107-
es illetve 112-es rendőrségi hívószámokat. 

Rendőrségi hírek
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Befejeződtek a Szentendrei
Szeniorok Iskolájának első
tanfolyamai

Februárban indultak el a Zsigmond Király Főiskola és Szent-
endre Önkormányzata együttműködésének köszönhetően
az 50 év feletti korosztály számára szervezett képzések,

ahol az érdeklődők angol, kezdő internet, környezetvédelem és
művészettörténet témakörökben képezhették magukat. A nagy
sikernek örvendő tanfolyamok május elején értek véget. A hall-
gatók a tanfolyam zárásaként tanúsítványt vettek át dr. Dietz Fe-
renc polgármestertől és dr. Török Balázs alpolgármestertől. 

A záróeseményen a képzéseken résztvevők arra kérték a város
vezetését, hogy ne csak a kezdő képzések induljanak el, hanem
folytatódjanak a most elkezdett tanfolyamok is. A hallgatók ezt a
kérésüket több, a vezetőségnek szóló levélben is jelezték. Külön
kiemelték a Zsigmond Király Főiskoláról érkezett oktatók lelke-
sedését, türelmét.
A kezdő internet tanfolyamon az oktató mellett a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola diák önkéntesei is segítették a képzést. A di-
ákok végig nagy kedvvel és örömmel segédkeztek a számítógép-
használat rejtelmeibe bevezetni a hallgatókat. Munkájukat dr.
Dietz Ferenc polgármester oklevéllel és városi kitűzővel ismerte el.
A tanfolyamok iránti óriási igényt jelzi, hogy többen már most ér-
deklődnek az őszi tanfolyamokról, így a város vezetése mindent
megtesz, hogy ősszel ismét elindulhassanak, és újakkal is ki-
egészüljenek képzések.

Borszalon és díjátadás
Lapzártánk után, május 25-én nagyszabású rendezvényt tartottak Művészet és Mámor
címmel a Városháza dísztermében. Délelőtt a neves szakemberekből és borkedvelők-
ből álló zsűri részvételével került sor az idei Szentendre Város Borának megválasztá-
sára, délután pedig a jelenlévők 10 pincészet több mint 50 féle borát kóstolhatták meg.
19 órakor a Keresd az aranyfakanalat című gasztronómiai versenyen győztes étter-
meknek adták át a díjakat.
A rendezvény az augusztusi Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretében szerve-
ződő bor- és gasztrofesztivál nyitó eseménye, így ennek kapcsán mutatták be a feszti-
vál logóját, melyet Balogh László Munkácsy-díjas festőművész tervezett.

Lapunk következő számában részletesen beszámolunk az eseményekről.
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Cházár András Többcélú 
Közoktatási Intézmény 
Bárczi Gusztáv Tagintézménye
Az áprilisi és májusi hónap az iskola sport-
életében nagyon mozgalmasan és eredmé-
nyesen telt. Az alsósok egy maroknyi
csapatát ősszel beneveztük egy izgalmas-
nak ígérkező sor- és váltóversenyre, melyet
a Kinder hirdetett meg. Az országos ver-
senyre 40 csapatot válogattak be, melybe
meglepetésünkre bekerültünk, s így elkez-
dődhetett az éves küzdelemsorozat. A tanév
folyamán különböző feladatokat kaptunk,
melyeket a csapattal kellett megoldani, mint
címerkészítés, házi versengés, induló ver-
selése és még sok más izgalom, s persze a
14 feladat folyamatos gyakorlása. Tornate-
rem nélkül ez nagy falatnak tűnt, de az áp-
rilisi megyei összecsapáson kiderült, hogy
nagyon ügyes kis csapatunk lett, akik min-
dent felülmúlva a második helyen végeztek.
A minden évben megrendezésre kerülő me-
gyei atlétikai versenyen négy tanulónk – Sik-
lósi Mira, Erdős Zsófia, Taró Ivett és Král
Ferenc – öt versenyszámban győzedelmes-
kedett, amivel eljutottak az országos dön-
tőbe. Május végén négynapos rendez-
vényen Zánkán mérettethetik meg magukat.
Szurkolunk, és szép időt kívánunk!
Az iskolai úszásnak köszönhetően sokan
úgy feljavultak mind technikailag, mind
erőnlétileg, hogy már több alkalommal be-
neveztünk a Speciális Olimpiai Szövetség
által szervezett úszóversenyre. Már márci-
usban is több bajnokot avattunk, s kiderült,
hogy korosztályában több gyermek is esé-
lyes lehet az áprilisi válogató versenyen.
Legeredményesebb úszónk Král Ferenc
(1996.) lett, akit az 50 m hátúszás bajno-
kává avattak. Életkorából adódóan még
nem tudták az idei utazó csapatba beválo-
gatni, de Ferenc ezzel az eredménnyel

esélyt szerzett a jövő évi Los Angeles-i Vi-
lágjátékokra való utazásra. 
Minden versenyről rengeteg további érem-
mel és pontszerző helyezéssel tértünk
haza. Ezzel, és Král Ferenc sikerével az is-
kola diákjai nagyon motiválttá váltak, s min-
den nehézség ellenére készülnek a
sportversenyekre!

Barcsay Jenő Általános Iskola 

Bolyai csapatverseny matematika
A megyei fordulóban a 4.A csapata az 5. he-
lyet szerezte meg. A csapat tagjai: Gerlai
András, Matos Bálint, Molnár Bence, Szá-
medli Róbert. Felkészítő tanáruk: Szebeni
Mártonné

amfiteátrum kupa Matematikaverseny
Laczkó Anna 22. hely. Felkészítő tanár
Tóthné Vojtek Éva

logo országos Programozás Verseny
országos döntő
Vörös Vilmos 4.B országos 10., Homán Dá-
niel 5.c  megyei 1. helyezett, Nagyváradi
Balázs 6.B országos 3. helyezett, Laczkó
Anna 6.A országos 4. helyezett, Knyazo-
viczki csenge 6.a országos 12. helyezett,
Porkoláb Mercédesz megyei 2. helyezett.  
Felkészítő tanáruk: Herczeg Katalin.

országos Robotprogramozó csapatver-
seny
Vörös Vilmos 4.B és Homán Dániel 5.c or-
szágos 2. hely, Nagyváradi Balázs 6.B,
Laczkó Anna 6.A, Knyazoviczki csenge 6.A
országos 1. helyezett.

szép Magyar Beszéd megyei forduló
Kováts Angéla 6.o – 2. helyezés. Tanára:
Sőrés Marianna. Pintér  Zita 8.o 1. helye-

zés, az országos döntőbe jutott. Az orszá-
gos döntőben bronz minősítést szerzett. Ta-
nára: Kónya Emőke

alsós komplex tanulmányi verseny
Vörös Vilmos 4.o 5. helyezés. Tanára: Mi-
zsányiné Kovács Judit. Néda Júlia 4.o 9. he-
lyezés. Tanára: csirke Endréné

„kérdezd a nagyit” interjúkészítő pályázat
Nádházi Kira 7.B 1. helyezés, Mélyi Márta
7.B  3. helyezés, Eliassen Nóra és Vendl An-
gelika 6.B 2. helyezés, Pál Virág 7.B 3. he-
lyezés. Felkészítő tanáruk: Szebelédi Rita

nemzetközi kenguru Matematika Ver-
seny 
Zuti Bálint 2.o országos 10. és megyei 2. he-
lyezett. Felkészítő tanára: Melich Krisztina

curie környezetvédelmi verseny
Baranyi Lili, Briski Lili, Gerlai András 4.A
megyei 1. helyezés. Felkészítő tanáruk:
Gerlai Péterné

kistérségi rajzpályázat 
Dakoskönyv: Népdalillusztrációk
Pagocs Orsolya, Graur Lilla, Krátky Jo-
hanna 5.B különdíj (Kovács Mária), Bordás
Katalin 7.a, Kaluja Noémi 7.c különdíj. Fel-
készítő tanáruk: Varga Anna.

a víz című pályázat
Joó Tündér 3.c  1. helyezés. Tanára: Kovács
Mária

„álomút” rajzpályázat
Darabos Panna 3.o megyei különdíj 
Felkészítő tanára: Németh Katalin

diákújságíró egyesület: „Helyi tipp – vi-
déken a fű is zöldebb” verseny
Kelemen Gabriella 3.o 3. helyezés. Felké-
szítő tanára: Gulyás Melinda

Akikre büszkék vagyunk

Már több éves hagyomány, hogy pedagógus nap előtt lapunkban hírt adunk a szentendrei általános és középis-
kolák diákjainak kiemelkedő eredményeiről. az alábbiakban az iskoláktól kaopott beszámolókat olvashatják
szerkesztett formában.

a Bárczis úszócsapat Izbégi iskolások a Városi népdalversenyen
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sPaR rajzpályázat
Szalai Anna 4.o 1. helyezés. Tanára: Ko-
vács Mária.

fővárosi József attila versmondó ver-
seny
Előd Máté 8.o 3. helyezés
Felkészítő tanára: Sőrés Marianna

Városi versmondó verseny
Szabó Soma 6.o 1. helyezés. Tanára: Sze-
belédi Rita, Tóth Barnabás 3.o 2. helyezés.
Tanára: Liszkai Ágnes. Huszti Mátyás 2.o
különdíj. Tanára: Göndör Éva.

elsősegély nyújtó verseny
Területi forduló 1. helyezés és megyei for-
duló 3. helyezés. A csapat tagjai: Kokas Lilla
6.o, Laczkó Anna 6.o, Benzsay Rebeka 7.o,
Palotás Zsófia 7.o, Pál Virág 7.o. Felkészítő:
Királyné Szabó Anikó.

szentendre Városának népdalversenye
Wachsler Anna és Szőke Maximo 6.o kie-
melt arany minősítés. Tanáruk: Kónya
Emőke. Kovács Eszter 4.o különdíj. Tanára:
csirke Endréné. Néda Jutta 4.o bronz mi-
nősítés. Tanára: csirke Endréné. Kiss Ka-
milla és Tankó Antónia 2.o ezüst minősítés.
Tanáruk: Galambos József.

Városi úszóverseny
Kis Kamilla 2.o  (gyors) 1. helyezés, Földi
Patrik 2.o (gyors) 3. helyezés, Miska Hunor
2.o (hát) 2. helyezés, Olman csanád, Szé-
kely Milán, Fálsy Nagy Domonka, Miska
Hunor  2.o (gyors váltó) 1. helyezés, Kor-
buly Sarolta 4.o (hát) 3. helyezés.

sakk diákolimpia megyei forduló
Matos Bálint 4.o 2. helyezés

Pest megyei egyéni sakkverseny
Matos Bálint 4.o 1. helyezés

Izbégi Általános Iskola

Városi népdalverseny
Papp csenge (7.B), Töreky Zorka (6.B), Be-
reti Szanna (6.B), Bereti Sztella, Mogyorósi
Hajnal, Kasza Katica, Veres Alexandra,
Buda Vivien, Dragon Jázmin, Vörös csenge
(3.B) arany minősítés
Palotás Bálint, Porkoláb Ádám, Benyovszy-
Biczák Dániel, Sgroi cristiano, Varga-Valy-
lyon Máté, Stiegler Nándor (2.B) ezüst
minősítés

kinizsi futás
Hangyál Bence (7.B), Baranyi Eszter (6.c),
Murányi Máté (6.A), Juhász Réka (2.B),
Szentmihályi-Nagy István (3.B) 1. hely
Borsódy Katalin (6.A), consadori Luká 1.a
Soltész Tamás (7.B) 3. hely, Farkas Ábel
(6.B) 4. hely, consadori Luká (1.A) 5. hely,
Győri Bogi, Szemere Emma (6.B) 6. hely,
Ács Márton 8. hely, Fábiánfy Ferenc, Töreky
Zorka (6.B) 9. hely, Kovács Gyöngyvér (1.A)
10. hely, Barna Tamara (1.A) 11. hely, Nagy
Zalán (1.A) 12. hely

Úszóverseny, kikinda (szerbia)
Németh Ádám (7.A) 4. és 5. hely
Albert Zsombor (7.B) 4. és 5. hely

sport Poharak (németország)
Kovács Dóri (5.A) 4. hely

cselgáncs
Lupu Ádám (5.B) 3. hely

Pólus futónap
Baranyi Eszter (6.c) Murányi Máté (6.A) 2.
hely, Borsódy Katalin (6.A) 4. hely

Wadokai – széki kupa
Puskás Beatrix (4.c) 2. és 3. hely

Wadokai Magyar Bajnokság
Puskás Beatrix (4.c) 2., 3., 4. 5. hely
Benyovszky-Biczák Dániel (2.B) 2. és 3.
hely

síverseny (ausztria)
Sánta Zsombor (3.B) 1. hely

Ritmuscsapatok országos táncversenye
Papp Virág, Túri Flóra, Borbély Ágnes, Szó-
ráth Blnaka (4.c) 1. hely

Welldance világbajnoki kvalifikáció
Nagy Mira (6.A) 1. hely

Magyar táncbajnokság
Bereczky Nóri (7.A) 2. hely

teki-totó matematika
Bódogh Katalin (4.A) 3. hely, Szilágyi Niko-
letta, Fási Bella (2.A) arany fokozat, Dóri
Eszter (2.A) ezüst fokozat

Rajzpályázat skanzen
Stiegler Nándor (2.B) 1. hely, Benyovszky-
Biczák Dániel (2.B) 2. hely

zrínyi Ilona matematikaverseny
Szóráth csaba (4.c) 37. hely

Rácz zsolt fizikaverseny
Papp csenge (7.B) 5. hely

Bolyai Matematikaverseny
Horváth Márton, Rádi Anna (6.c) 3. hely

Bolyai magyarverseny
Iszály Bíborka, Iszály Boróka, Jancsó Do-
rottya (6.c) 9. hely

Pest Megyei alsó tagozatos komplex ta-
nulmányi Verseny iskolai forduló
Putz Balázs (4.A) 1.hely, Mamuzsits Adél
(4.B) 2. hely, Farkas Benedek (4.B) és Papp
Virág (4.c) .3 hely, csalló Bianka (4.A)
4.hely

Betekintő
Horváth Adriána, Könczöl Ádám (7.B), Már-
kusz Enikő, Orosz Petra, Szecskő Ivett (7.A)
1. hely

tarka-barka daloskönyv
Iszály Bíborka (6.c) 1. hely, Varga Karina,
Görög Mátyás (1.B) különdíj
Lengyel Ábel (5.B) különdíj, Takács Szilvia
(8.B) 2. hely, Gerzsényi Lili, Takács Emese,
Tanács Laura, Tímár-Tóth Marci (1.B) kü-
löndíj

Rákóczisok a kazinczy versenyenMatek a Rákócziban
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Városi szavalóverseny
Nagy Míra (6.A) 3.hely, Bereti Sztella (3.B)
3. hely

Városi elsősegély-verseny
Márkusz Enikő, Orosz Petra, Kmetty Bálint,
Berényi Kinga, Zeller Dorottya (7.A) 2. hely

V8 rajzverseny, „a Víz Világnapja”
Zsoldos Réka (3.c) 1. hely

népdalverseny, zeneiskola
Sgroi cristiano (2.B) 1. és különdíj

térségi természettudományi verseny
Gugi Ágnes (7.B), Vodenicsarov Vanda
(7.A), Aszalós Domonkos (8.B), csorba
Gábor (8.B) 5.hely

óbuda maraton
Horváth Márton (6.c) 1. hely

ute maraton
Gallai Márk (6.c) 1.és 3.hely

Szépkiejtési verseny, Pomáz
Nagy Míra (6.A) 1. hely, Abonyi Anna (6.B)
3. hely

kistérségi történelemverseny
Kmetty Bálint (7.A) 12. hely

Hevesy györgy kémiaverseny
csorba Gábor (8.B) 10. hely

országos levelezős matematikaverseny
Dóri Eszter, Szilágyi Nikolett, Fási Bella
(2.A) ezüst és arany fokozat

kálti Márk országos történelemverseny
Horváth Márton (6.c) 4. hely, Jancsó Do-
rottya (6.c) osztály 7. hely, Tóth Máté (8.B)
8. hely, Orosz Máté (5.A) 8. hely, Polyák At-
tila (8.A) 8. hely, Halász Gábor (8.A) 9. hely,
Kmetty Bálint (7.A) 12. hely

Pest megyei történelemverseny
Horváth Márton (6.c) 4. hely, Tóth Máté
(8.B) 4. hely

II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium

angol oktV
Nagy Boglárka (12.A) országos 8. hely, fel-
készítő Fühlné Szabó Eszter

Biológia oktV 
Eke Zsolt (11.A) az országos döntőbe jutott,
felkészítő Boda Imréné

arany János anyanyelvi Verseny orszá-
gos döntő
Mile Tamás (8.B) 10. hely, Likavcsán János
(7.B) 11. hely, Dankovics Enikő (6.B) 11.
hely, Breznay Rubina (7.A) 12. hely, felké-
szítőjük Nagy Erzsébet

Móricz zsigmond szépolvasó találkozó,
kistérségi forduló
Kirchhof Gréta (6.A) 1. hely, Breznay Ru-
bina (7.A) 1. hely, felkészítők Nagy Erzsé-
bet, Faragóné Rostás Ildikó
Apáczai János Tehetségkutató Komplex
Természettudományi Tanulmányi Verseny
Balikó Lilla Róza (8.A) regionális, Horváth
Emese (8.A), György Dorka (8.A) 5. hely.
Felkészítő csurja Edit

országos, angol nyelvű földrajzi tanul-
mányi Verseny 
Szeier Soma (10.B) országos 20. hely, fel-
készítő csurja Edit

„Hazai tájakon” tehetséggondozó föld-
rajzi tanulmányi Verseny
György Dorka (8.A) országos 29. hely, fel-
készítő csurja Edit

Pest Megyei Matematika Verseny
Marsi Virág (11.A), a döntőbe jutott, felké-
szítő Sümeginé Nagy Katalin

arany dániel Matematika Verseny
Szeier Soma (10.B) a II. fordulóba jutott, fel-
készítő Bednarikné Vízkeleti Beáta

zrínyi Matematika Verseny észak-Pest
megyei forduló
czotler Julianna (3.o) megyei 5. hely, felké-
szítő Láng Helga; Szeier Soma (10.B), me-
gyei 8. hely, felkészítő Bednarikné Vízkeleti
Beáta. A 9. évfolyam csapata – Tóth Krisz-
tina, Tuscher Attila, Schilling Gergely – me-
gyei 4. hely. A 10. évfolyam csapata –
Szeier Soma, Heim László, Marsi Bence –
megyei  4. hely. A 11. évfolyam csapata –
Eke Zsolt, Simor Dávid, Zalán Viktor – me-
gyei 3. hely. Felkészítők: Sümeginé Nagy
Katalin, Szappanos Leventéné, Bednarikné
Vízkeleti Beáta

kenguru nemzetközi Matematikaverseny
Miklós Levente (12.A) megyei 4. hely, felké-
szítő Bednarikné Vízkeleti Beáta

kistérségi Matematika Verseny
Békésy Ádám (7.A), Weisenburger Virág
(7.B), Likavcsán János (7.B) a döntőbe ju-
tott. Felkészítők Sümeginé Nagy Katalin,
Rippelné Nagy Zsuzsánna

Megyei angol olvasási Verseny
Nagy Boglárka (12.A), Kőhidi Gergő (12.A)
a II. fordulóba jutott. Felkészítő Fühlné
Szabó Eszter

Bendegúz nyelvész Verseny
Pap  Rebeka (7.A) megyei 3. hely, Likav-
csán János (7.B) megyei 5. hely, Martini
csilla (7.B) megyei 13. hely. Felkészítő
Nagy Erzsébet

kazinczy ,,szép Magyar Beszéd” Verseny
Breznay Rubina (7.A) megyei 2. hely, felké-
szítő Nagy Erzsébet

Regionális Rajzverseny, Pomáz
Obrenovity (Danica 8.A) 1. hely, Lantos Vi-

vien (7.A) 3. hely. Felkészítő Galánfy And-
rea

Városi népdaléneklési Verseny
Király Zsófia, Sarkadi-Szabó Réka, Sudár
Róza ének-hármasa kiemelt arany minősí-
tést és Arany fülemüle-díjat kapott.

,,tarka-barka daloskönyv” rajzpályázat
Kiss Kitti (3.B) és Hegyesi Levente (2.B) ki-
emelt díjat kapott.

diákolimpia, kézilabda
III. korcsoport megyei 4. hely, IV. korcsoport
megyei 3. hely. Felkészítő Hajdu Tamás

Szent András Általános Iskola

kálti Márk országos történelem Verseny
Buttyán Zsombor (6.évf.) 11 hely, Juhász
Mátyás (5. évf.) 6. hely, Vikidál Piroska (5.
évf.) 8. hely, Pap Zsófia (8. évf.) 4. hely

Mozaik országos német Verseny
Bariska Szilárd (5.évf.) 1. hely

tItok arany J. országos Magyar ver-
seny
Pluzsik Mihály (6. évf.) 5. hely

országos orchidea Matematika Verseny
Mihályi Kata (7. évf.) 5. hely, Tarján Teréz (3.
évf.) 12. hely

katolikus Iskolák országos természetis-
meret Verseny
Sághi Barnabás, Rubovszky Botond, Jakab
Kristóf, Buttyán Zsombor (6. évf.) 2. hely,
Mihályi Kata (6. évf.) 7. hely

Bendegúz országos döntő magyar nyelv
Tarján Bernát (1. évf.) 3. hely, Tarján Teréz
(3. évf.) 10. hely, Pluzsik Borbála (4. évf.)
12. hely

Bendegúz országos döntő matematika
Tarján Bernát (1. évf.) 4. hely, Tarján Teréz
(1. évf.,) 9. hely, Fodor Gergely (1. évf.) 8.
hely

katolikus Iskolák Harmatcsepp Verse-
nye, hittan
Fáy Lukács (4. évf.) Váradi Márton (2. évf.)
döntőbe jutottak

sárfehérkupa országos Verseny
Sarkadi Mihály (5.évf.) 2. hely, az I-II. kor-
csoportos csapat 3. hely

kIds országos Úszóverseny
Szedlák Ámos, Szedlák Gellért 1. hely, az
iskola csapata 1. hely

kIds kupa országos tornászbajnokság
I. korcsoport: Dóczi Attila 1. hely, Daru And-
rás 2. hely, Vass Regő 3. hely, Péterfy
Simon 4. hely, A csapat 1. hely, B. csapat 4.
hely, II. korcsoport: Mocskonyi Dömötör 2.
hely, Bonifert Máté 3. hely, Buttyán Bence
4.hely, Fazekas Donát 5. hely. A csapat 1.
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hely, B. csapat 2. hely, III-IV. korcsoport: Ru-
bovszky Botond 1. hely, Sergyán Gergő 2.
hely, Rubovszky Áron 3. hely, Szentkitályi-
T. Soma 5. hely. A csapat 1. hely, B. csapat
2. hely

kIds kupa országos Minitrambulin Ver-
seny
I. korcsoport: Vass Regő 3. hely, Dóczi Attila
4. hely, Péterfy Simon 6. hely, csapat 1. hely
II. Mocskonyi Dömötör 2. hely, Buttyán
Bence 3. hely, Bonifert Máté 4. hely, csapat
1. és 2. hely
III. korcsoport: Rubovszky Botond, Ru-
bovszkyÁron 1. hely, Segyán Gergő 4. hely,
csapat 2. és 3. hely
II. korcsoport: Marosi Liza, Segyán csenge,
3. hely, Kákonyi Éva 4. hely, csapat 2. hely
III. korcsoport, egyéni összetett: Klemm
Fülöp 1. hely

diákolimpia, torna döntő
Mocskonyi Dömötört 2. hely, I-II. korcsoport,
csapat 2. hely, III-IV. korcsoport, csapat 7.
hely

körmendi Pál országos szertorna em-
lékverseny
Gimnáziumi V-VI. korcsoport: csapat 2. hely

Bendegúz nyelvész megyei verseny
Tarján Bernát (1 évf) 1. hely, Dobay Zsig-
mond (4. évf.) 2. hely

egyházmegyei Matematika Verseny
Nagy Regina (5. évf.) 10 hely, Bariska Szi-
lárd (5. évf.) 12. hely, Ecsedy Nándor
(6.évf.) 7. hely, Fáy Ambrus (6. évf.) 10.
hely, Mihályi Kata (7. évf.) 2. hely, Takács
Réka (7. évf.) 8. hely, Sergyán Gergő (8.
évf.) 4. hely, Szigeti Zóra (8. évf.) 7. hely

Városi Versmondó verseny
Mocskonyi Dömötör (4. évf.) 1. hely

skanzeni kerekező Rajzpályázat
Daru Ágoston, Hoover Júlia, Zatykó Ilona (4.
évf. 1. hely, Veres Boglárka (1. évf.) 2. hely,
Angeli Anna (1. évf.) 3. hely

szentendre Város népdalversenye
Baján Veronika (1. évf.) kiemelt arany, Döb-

rönte Petra (2. évf.) kiemelt arany és Füle-
müle-díj, csalogány csoport ezüst minősí-
tés, csutka baba csoport kiemelt arany,
Jassó Margit (4. évf.) kiemelt arany, Lányok
(7. évf.) ezüst minősítés

kistérségi Matematika Verseny
Mihályi Kata (7. évf.) 1. hely
Sergyán Gergő (8. évf.) 5. hely

Városi Úszóverseny
Pluzsik Mihály (1. évf.) 1. hely, Kurali Dóra
(1. évf.) 3. hely, Zauer Márton (1. évf.) 4.
hely, Fejérdy Vince (3. évf.) 2. hely, Pistyúr
Luca (4. évf.) 2. és 3. hely

szent erzsébet karitász központ „szu-
per nagyi” rajzpályázat
Pál Vanda különdíj

Templomdombi Általános 
Iskola

Pentel nemzetközi rajzpályázat 
Stec Kaidi Tea (4. o.) 2. hely, felkészítő Deli
Gabriella

Bolyai anyanyelvi verseny, országos for-
duló
5. osztályos csapat: Bancsik Barnabás,
Benke Dénes, Dudás Norbert, Fülöp Máté
11. hely, felkészítő Horváth Zoltán;
8. osztályos csapat: Benke Zsófia, Kisszabó
Dóra, Sywa Petra, Tuska Rita 14. hely, fel-
készítő Vorindánné Gyüre Ágnes

országos orchidea Pangea matematika-
verseny
Gosztonyi Zsombor (5. o.) 1. hely, felkészítő
Szendreiné Fazekas Julianna
Török Boldizsár (7. o.) 24. hely, felkészítő
Tenkesné Halász Enikő Rita

„kerekező” országos képzőművészeti
Pályázat 
Nyvelt Tamás (4.o.) 1. hely, felkészítő Baj-
kóné Túróczi Judit, Kiss Bornála 5.o. 1.díj,
Gaszner Kata Márta (3.o.) 2. hely, Varga
Sára (1. o.) 2. hely, Varga Júlia (1. o.) 2.
hely, Benke Dénes (5. o.) Gottlasz Réka 4.

o.) Jüngling Zsanka (3. o.) Lakatos Márk (5.
o.) különdíj, felkészítőjük Deli Gabriella.
Németi András, Markó Maja (1. o.) 2. hely,
felkészítő dr. czuprák Ottóné, Magyari Gás-
pár Domokos (3. o.) 1. hely, Gaszner Kata
Márta (3. o.) különdíj, felkészítő Klement
Mónika, Kocsis Zsombor (5. o. 3. díj, felké-
szítő Pankovics Ágnes

„az én apukám” országos rajzverseny
Varga Sára (1. o.), Éles Ajsa (2. o.) különdíj,
felkészítő Deli Gabriella

„szupernagyi” országos rajzpályázat
Mester Emma (1. o.) 3. hely, felkészítő Deli
Gabriella

Megyei elsősegélynyújtó verseny
Felnőtt (tanár) csapat: Baranyainé Kékesi
Noémi, csalló Attila, Jászai Katalin, Panko-
vics Ágnes, Rozgonyiné Pap Ágnes 2. hely,
felkészítő: Királyné Szabó Anikó iskola-vé-
dőnő

területi környezetvédelmi Vetélkedő
8. osztályos csapat: Bakos Kyra, Benke
Zsófia, Kocsis Villő, Tuska Rita 1. hely, fel-
készítő csalló Attila

kistérségi német nyelvi verseny
Bajna Dorottya (7. o.) 1 hely, Kisszabó Dóra
(8. o.) 2. hely, Nagy Borbála (8. o.) 2. hely,
felkészítő Kardos Katalin

területi elsősegélynyújtó verseny
Iskolai csapat: Kecskés Andrea, Kosztolá-
nyi Enikő, Laki Anna, Márkus Pannam Pró-
nai Sára 3. hely, felkészítő Királyné Szabó
Anikó iskola-védőnő

Városi énekverseny
Pohl Zsófia (6. o.) arany minősítés, felké-
szítő Mákó Miklósné
Domján Flóra (4. o.) ezüst minősítés, felké-
szítő Horváth Zoltán
Dombi Dalárda: Domján Flóra, Elefánty Bor-
bála, Kovács Enikő, Eckensberger Attila,
Okrutay András, Tábori András (4. o.) ezüst
minősítés, felkészítő Horváth Zoltán
Elefánty Borbála (4. o.) bronz minősítés, fel-
készítő Horváth Zoltán

templomdombisok a Bolyai anyanyelvi versenyen a szent andrás iskola tornacsapata
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tarkabarka rajzpályázat 
Stec Rilay Daniels (1. o.) 1. hely, Bánfi Vi-
vien (2. o.) 1. hely, Gaszner Kata Márta (3.
o.) 1. hely, Jüngling Zsanka (3. o.) 2. hely,
Gottlasz Réka (4. o.) különdíj. Felkészítők:
dr. czuprák Ottóné, Daróczi Judit, Klement
Monika, Bajkóné Turóczi Judit, Pankovics
Ágnes

Városi Versmondó Verseny
Masat Máté (7. o.) 1. hely, felkészítő Mákó
Miklósné

Városi Úszóverseny 
Merész Benedek (1. o.) 1. hely, 3. hely, 1.
osztályos csapat (váltó): Kiss Boldizsár, Me-
rész Benedek, Sági Péter, Varga Júlia 2. hely

áprily Rajzverseny 
Kiss Borbála (5. o.) arany minősítés, Mikus
Barnabás (6. o.) arany minősítés; Albert
Hanna (6. o.) ezüst minősítés, Szatmári cin-
tia (5. o.), Ságodi csenge (6. o.) bronz mi-
nősítés, felkészítő Deli Gabriella

Ferences Gimnázium

oktV filozófia
Gerencsér Anna 12.B 10. hely

a Pest Megyei könyvtár játékos nyelvi
vetélkedője
Gerencsér Anna, Gera Júlia és csongrádi
Luca (12.B) osztályos tanulók csapata 1.
hely

Ramón y cajal ösztöndíj-pályázat
Marosi Endre Levente (11.B) I. hely, mellyel
oxfordi kutatási ösztöndíjat nyert
Pandur Bálint Kadosa (11.A) III. hely

károly Ireneusz országos fizika tanul-
mányi Verseny
Ki Mit Tud? vetélkedő: I. hely. A csapat tag-
jai: Adolf András (12.c), Reischl Barnabás
(11.c), közreműködött: Papp Szilvia (11.c)
Egyéni írásbeli verseny, 2. korcsoport: Ko-
vács Ádám (10.c) 5. hely
Egyéni írásbeli verseny, 3. korcsoport: Adolf
András (12.c), Reischl Barnabás (11.c) 6.
hely

oktV latin nyelv
Gerencsér Anna (12.B) 9. hely
Mészáros Kinga (12.c) 15. hely

ábel Jenő országos latin tanulmányi
Verseny
Maiores kategóriában Gerencsér János
(10.B) 20. hely

Mezzofanti országos nyelvi verseny
Sciueref Kinga (8.A) 5. hely (angol B1)
Mogyorósi Levente (8.A) 7. hely (angol B1)
Németh Sebestyén (9.c) 8. hely (angol B1)
Ábrám Emese (10.B) 15. hely (német B2)

VIII. országos czidra lászló furulyaver-
seny
Rudolf Daniella (7.B) 3. hely

suli íjász Bajnokság Budapest és Pest
megyei régiós fordulója
csányi Kristóf (9.B) 1. hely

Móricz Zsigmond Gimnázium

„nagyi és történelem” történelmi forrás-
kutató verseny
Palotás Zsuzsanna (10.E) 1. hely, felkészítő
Szarvas Rita

zalamat angol 6. kategória
Kaszás Péter (11.c) megyei 1. hely, Vár-
szegi Szimonetta (11.c) 1. hely, Véber Zsu-
zsanna (11.c) 3. hely, felkészítőjük Kosikné
Kettős Marianna 

zalamat angol 4. kategória
Varga-Takács Bence (10.A) 1. hely, Tóth
Tímea (10.A) 3. hely, felkésztő csallóné Bá-
rányos Gabriella

zalamat francia
cseri Anna Flóra (11.E) 3. hely, felkészítő
Buttyánné Frajka Zita

kémia oktV 
Prikler Gergely (13.e) második fordulóba ju-
tott, felkészítő Maknics Gábor

Magyar nyelv oktV 
Kiss Anna Dóra (11.B) 2. fordulóba jutott,
felkészítő Sebők Katalin

történelem oktV 
Rudas Tamás (11.E) 2. fordulóba jutott, fel-
készítő Kerezsi csaba

köMal k-jelű matematikagyakorlatok
versenye
Galbács Márton (9.A), felkészítő Szentend-
rey Rita

arany János Irodalmi Verseny
Hegedűs Hajnalka (11.E) második fordulóba
jutott, felkészítő Elszeszer Valéria

édes anyanyelvünk Pest megyei forduló
Széles Flóra (12.c) 3. hely, felkészítő Elsze-
szer Valéria, Szarvas Rita
Kiss Anna Dóra (11.B) 6. hely, felkészítő
Sebők Katalin

Implom József Helyesírási Verseny
Hegedűs Hajnalka (11.E) 7. hely, felkészítő
Elszeszer Valéria
Fogarasi Flóra (11.A) 9. hely, felkészítő Ja-
gasisch Andrásné

szép magyar beszéd
Futaki Anikó (11.c) 10. hely, felkészítő Szar-
vas Rita

savaria országos történelemverseny
Kádár Máté (9.B) 5. hely, Hegedűs Márk
(9.B) b6. hely, cseri Anna Flóra (11.E) 10.
hely, felkészítő Fellner Máté

Pest Megyei diákolimpia, teremlabdarúgás
5. hely, felkészítő Ferenczi Antall

Mlsz coca cola kupa
Megyei 2. hely, felkészítő Ferenczi Antal

fiú kosárlabda, Pest megyei elődöntő 
3. hely, felkészítő Ferenczi Antal

Petzelt József Szakközépiskola 
és Szakiskola

kempelen farkas Iskola által szervezett
verseny
Szakács tanulók: Sütő Dávid, csipes Lőrinc,
Rádler Ágnes, Komori Krisztián két arany-
érem, egy különdíj
Felszolgáló tanulók: Greff Dalma, Horváth
Erik Máté bronzérem

farsang kupa
Pincértanulók: Horváth Erik Máté, Horváth
Patrick, Horváth Géza, Greff Dalma egy
arany- és egy ezüstérem
cukrásztanulók: Gombos Róbert, Nagy
Emese egy ezüstérem

szktV
csereklye Zoltán cukrász tanulónak elért
eredménye miatt gazdálkodási ismeretekből
nem kell írásbeli szakmunkásvizsgát tennie
Felkészítők: Molnár Ferenc, Takács Zoltán,
Tóth Gábor 

katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Dienes Gábor, császár Norbert, Habib
Omar; Horváth Gábor, Peringer István, Nagy
Márk, Lakatos Attila (11. o.) 2. és 3. hely, fel-
készítők Horváth István, Szabó Sándor

Református Gimnázium

oktV informatika I. 
Tóth Ádám Aladin (12.A) 2. hely, felkészítő
csesznákné Nagy Katalin

dusza árpád országos Programozói
csapat verseny
Tóth Ádám Aladin (12.A) 3. hely, felkészítő
csesznákné Nagy Katalin

nemes tihamér országos Programozói
verseny
csesznák Tamás (9.A) megyei 1. hely, fel-
készítő csesznákné Nagy Katalin

nemzetközi kenguru verseny
Tóth Ádám (12.a) Országos 17. hely, me-
gyei 2. hely, felkészítő Kun Péter
Székely Bendegúz (5.B) megyei 2. hely, fel-
készítő Földiné Koczor Tünde

arany János magyar verseny
Búzás Dorina (5.B) országos 8. hely
Szentgyörgyi Máté (5.B) országos 10. hely,
felkészítő Poros Júlia

Bókay árpád országos Biológiaverseny
Tirol Zsófia (6.A) 4. hely, felkészítő Dulai
Teréz
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Református Iskolák országos kémia Ver-
senye
Gyimóty András (7.A) 2. hely, felkészítő
Dulai Teréz

Református középiskolák XIX. termé-
szettudományos diákkonferenciája
Jeney Zsombor (8.A) 1. hely, felkészítő
Dulai Teréz
Dulai Dóra (10.Ny) 1. hely, felkészítő Dulai
Teréz, Szakács Erzsébet
Prepuk Andrea (11.A) 2. hely, felkészítő
Dulai Teréz

Jane Haining nyelvi emlékverseny
Puskás Áron (8.A) 1. hely, felkészítő Wie-
demann Krisztina

országos zsoltáréneklő verseny
Mazaray Médea (6.B), Sipos Zsófia (7.A),
Kovács Mátyás (8.A), Kis Boglárka (9.Ny)
arany minősítés, Sipos Anna (9.A), felké-
szítő Körösmezei-Varga Zsuzsanna
Bor Mária Anna, Facskó Eszter, Kis Bog-
lárka, Nagy Eszter, Sipos Anna, Szabó Esz-
ter (9.A), ezüst minősítés, felkészítő
Körösmezei-Varga Zsuzsanna
Sipos Bolda Szemőke (5.A) ezüst minősítés

Városi népdaléneklő verseny
Pap Janka (6.B) arany minősítés, Buzás
Dorina (5.B), Karajz Noémi, Péterfy Emma,
Vityi Viktória, Schneider Zóra, Pálffy Zsu-
zsanna (6.A), Huszár Anna, Fehér Dorottya,
Demeter Hanga (5.B) Sípos Bolda, Sipos
Ilka, Molnár Petra, Petresevics Kitti, Dörönte
Zsófi, Szentgyörgyi Nóra, M. Tóth Eszter,
Lissák Júlia (5.A) ezüst minősítés. Felké-
szítő Körösmezei-Varga Zsuzsanna

VII. országos tolkien levelezős Verseny
Jeney Zsombor, Kerékgyártó Koppány Oli-
vér, Váczi Buda Benedek (8.A) 2.hely, fel-
készítő Gergely Judit

Bolyai matematika csapatverseny
Herczeg Aliz, Szabó Boglárka, Nándori Do-
rina, Tóth Johanna (7.A) megyei 2. hely 
Szabó Richárd, Kovács Botond, Zeller And-
rás, Piersion-Bartel Róbert (6.A) megyei 6.
hely, felkészítő Földiné Koczor Tünde

Pest megyei matematika verseny
Tóth Ádám (12.A) 4. hely, felkészítő Kun
Péter,  Herczeg Jakab 7. hely, felkészítő Ga-
álné Gerencsér Hajnalka

Megyei angol nyelvi komplex Verseny
Puskás Áron (8.A) 2. hely, felkészítő Wie-
demann Krisztina

Polaneczky ottó emlékkonferencia
Molnár Miléna (10.Ny) 2. hely, felkészítő
Kiss Székely Zoltán

ábel Jenő latin tanulmányi Verseny
Dobó Sára Borbála (7.A), Kreisz Bendegúz
(8.A) országos döntőbe jutottak, felkészítő
dr. Török Márta, Gergely Judit
A Természet Világa – XXII. Természettudo-
mány Diákpályázat
Tóth Lili (8.A) különdíj, felkészítő Szakács
Erzsébet

költészet napi versmondó verseny, PMk
Sipos Panka (5.A) 2. hely, felkészítő Lovadi-
Berkó Helga

szentendrei Honvéd kulturális egyesü-
let rajzpályázata
Izsó Emese (9.Ny) 2. hely, felkészítő Kun At-
tiláné

szentendre Városának ének- és rajzver-
senye
Tóth Johanna (7.A) 2. hely, felkészítő Kun
Attiláné

Regionális angol nyelvi Verseny
Pierson-Bartel Róbert (6.A) 2. hely, Kollár
Virág (7.A) 3. hely, felkészítő Tóth Enikő
Ágnes, Puskás Áron (8.A) 2. hely, felkészítő
Wiedemann Krisztina

képes géza Műfordító és Prózaíró Ver-
seny
Kassai Tünde (12.Ny) 2. hely, felkészítő
Gergely Judit

12. nemzetközi áprily lajos verseny,
vers- és prózamondó kategória
Krulik Virág (8.A) ezüst minősítés

12. nemzetközi áprily lajos verseny,
népdal kategória
Gyimóthy Anna (10.Ny) arany minősítés
Huszár Anna (5.B) ezüst minősítés

12. nemzetközi áprily lajos verseny, ter-
mészetfotó kategória
Németh Norbert (9.A), Sipos Zsófia (7.o.)
arany minősítés
Moravcsik László (12.A), Szegedi Virág
(11.A) ezüst minősítés
Dán Katalin Anna (5.A), Kun Boglárka (6.A),
Horváth Eszter (10.Ny), Huszár Borbála
(10.Ny), Tóth Gabriella (10.A) bronz minő-
sítés

12. nemzetközi áprily lajos verseny,
szépirodalom kategória
Dobszay Ödön (10.A) arany minősítés
Kovács Eszter Anna (11.A), Kassai Tünde
(12.Ny), Juhász Norbert (13.Ny) ezüst mi-
nősítés
Wasilewski Laura (9.A), Szabó Bence (11A)
bronz minősítés

12. nemzetközi áprily lajos verseny,
képzőművészet kategória
Sipos Panka (6.B), Tirol Zsófia (5.B), Tóth
Lili (8.A), Nándori Dorina (7.A), Mikeházi
Blanka (8.A), Szenei Judit (7.A), Simon Do-
rottya (9.A), Frick Orsolya (11.N) arany mi-
nősítés
Kun Boglárka (6.A), Gaszner Anna (5.B),
Szentgyörgyi Boglárka (6.A), Herceg Aliz
(7.A), Moravcsik Anna (7.A), Zahora Noémi
(9.A), Somogyi Sára (9.A), Konrád Eszter
(10.Ny) ezüst minősítés
Árva Barbara (6.A), Vincze Anna (5.B), Szi-
lágyi Sára (5.B), Fazekas Anna (8.A), Wies-
ner Vanda (7.A), Szondy Dalma (10.Ny),
Herr Fanni (11.Ny), Wasilewszki Laura
(9.A), Jankai Anna (6.A), Németh Flóra (6.A)
bronz minősítés
Felkészítők: Gergely Judit, Körösmezei-
Varga Zsuzsanna, Kun Attiláné

Gratulálunk városunk diákjainak a kiváló
eredeményekhez és köszönjük a felkészítő
tanárok odaadó munkáját!

Petzeltes diákok a farsang kupán ferences diákok a Mezzofanti nyelvi verseny döntőjében
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Ötvenedik 
érettségi találkozó
szuBJektíV gondolatok 
PedagógusnaPRa

Meghívót kaptam e-mailben a júni-
usban tartandó ÖTVENEDIK
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZóMRA!  

Bármilyen hihetetlen, ennyi ideje tettem
le a matúrát sokadmagammal a Kossuth
Zsuzsanna Gimnáziumban, amely akkor
még Budapesten a Markó utcában volt,
szemben a mentőkkel. (Ők ma is ott van-
nak.) Már annak is negyvenkét éve, hogy
kézhez kaptam magyarszakos tanári dip-
lomámat az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen, s alig néhány hete fejeztem
be tanulmányaimat a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem teológia szakán.  
Mindarról, amit az előző három, bővített
mondatban leírtam általános iskolai, kö-
zépiskolai és egyetemi tanáraim, igazga-
tóim és alma matereim jutnak eszembe,
no meg az, hogy SZERETTEM ISKO-

LÁBA JÁRNI! – mert az iskola is szeretett
engem. Mindig jó tanuló voltam. Nem
amolyan tanárok kedvence, akit utál az
osztály. Úgy hiszem, engem a társaim
szerettek.  
Olyan tanáraim voltak, akik manapság
csak a mesékben és az emberek emléke-
zetében léteznek. Higgyék el, hogy mind-
ezt nem a megszépítő messzeség
mondatja, illetve íratja velem!
Ott és Tőlük tanultam meg, hogy min-
denkitől csak annyit követelhetünk,
amennyire képes. Miközben észre sem
vettük, hogy a szint egyre emelkedik és
leszünk képesek egyre többre. Nekik
igazi tekintélyük volt, amit nem előírások
és törvények biztosítottak, hanem rendkí-
vüli tudásuk és felkészültségük! Ha va-
lamit nem értettünk, vagy csak egy valaki
nem értett, hihetetlen türelemmel, végte-
len szeretettel százegyedszer is elma-
gyarázták, mert biztosan ők nem tettek jól
valamit, ha a diák nem érti meg a tanári
szót! így vetették el bennünk – lehet,
hogy nem is tudatosan – az alázat mag-
vait! Azokban az években oltották belém
az örök kíváncsiságot az új ismeretekre,

az állandó tanulásra, amely a pedagógia
és nevelés alapvető célja kell, kellene,
hogy legyen! Példaképek voltak szá-
munkra. Számomra ma is azok! 
Jónéhányan még közöttünk vannak, 80-
95 évesen. Emberségből, becsületből,
szeretetből, aggódásból, féltésből olyan
példát kaptunk tőlük, hogy igazán máso-
dik otthonunknak éreztük az iskolát,
pedig csak a tanítási órákat töltöttük
együtt. 
Hálás szívvel köszönöm valamennyiük-
nek, és egyben kívánom a ma pedagógu-
sainak, hogy legyen erejük, hitük,
szeretetük és egészségük a mostani ge-
nerációt fölnevelni, emberré formálni, ami
napjainkban nem kis feladat, sőt egyre
nehe-zebb. Igaz, soha nem is volt köny-
nyű! 
Emlékezzünk Széchenyi szavaira: „…úgy
fogjuk találni – ámbár a sorsnak, a vak
szerencsének is nagy befolyása van –,
hogy legtöbbnyire felemelkedések oka az
egészséges agyvelő s a tudományok
szoros rendszabási.” 

Kudlik Júlia

anyanyelVünk éRdekességeI

Új szabályok a helyesírásban

Mindenki természetesnek tartja, hogy mindenféle elektro-
mos masináját (a mosógéptől a számítógépig) csatla-
koztatni tudja a konnektorhoz. Hogy ez korántsem

természetes, arra, mondjuk, Angliában vagy íror-
szágban hamar rájövünk, hiszen ott másfajta a
dugaszoló aljzat is, a csatlakozó is. Azt is magá-
tól értetődőnek vesszük, hogy miután az iskolá-
ban megtanítottak rá, minden (mai) magyar írást
el tudunk olvasni. Az elektromos eszközök csat-
lakozói nemzetközi, európai szabványok alapján
készülnek, írásunk is hasonló, mondhatni: szab-
vány eredménye, általa mindenki ugyanúgy írja a
szavakat. A zenét is efféle közös rendszerrel rög-
zítik, a kottában jelölt hangok mindenkinek ugyan-
azok.
Évszázadok teltek el, amíg 1832-ben a Magyar
Tudós Társaság, amely később a Magyar Tudo-
mányos Akadémia nevet vette föl és tartja mind-
máig, először írta le „A magyar helyesírás’ és
szóragasztás’ főbb szabályai”-t (ez Toldy Ferenc
és nagy nemzeti költőnk, Vörösmarty Mihály munkája volt). Ez a
szabályzat többször bővítve, alakítva csaknem száz év múlva,
1922-ben lett a közoktatásban is használatos. Addig az újságok,
könyvkiadók és az iskolák helyesírása nem volt egységes, ez per-
sze számos zavart okozott. Végül is 1954-ben született meg az
a szabályzat, amelyik 1984-ben kisebb módosításokkal ma is a
helyesírási gyakorlat meghatározója.
Ahogy az akadémia eddig is, most is kisebb módosításokat kíván
foganatosítani a helyesírási szabályzatban, annak a tizenkette-
dik kiadásában a mindennapi íráshasználat gyakorlatából leszűrt
megoldásokkal, mint időről időre a közlekedés rendjét, a KRESZ-t
is módosítják. A közlekedési szabályok rendjében változtatni csak
nagy körültekintéssel lehet és szabad, ugyanígy a helyesírásban.

Bár utóbbit számosan nehéznek, a szabályzatot bonyolultnak
tartják, vannak, akik külön szabályozást javasolnak: a iskolást,
általánost és szakmait. Ez olyan lenne, mintha más KRESZ volna
érvényes a Suzukira, más a Mercedesre, más az Ikaruszra… 
Egyébként a magyar helyesírási rendszer a hagyomány, a kiejtés,
a szóelemzés és az egyszerűsítés elvein nyugszik. A hagyomány
a XI. század a magyarországi olasz, német és szláv papok gya-
korlatának megmaradt elemeitől eredeztethető, például német

hatás van az „sz” hang két betűvel való jelölésé-
ben. A kiejtés elvének érvényesítése abban 
nyilvánul meg, hogy az egyes betűk vagy betű-
kapcsolatok az igényes köznyelvi kiejtést követik.
A szóelemzés elve eredményezi, hogy az írás
nem veszi figyelembe az egyes szavak kiejtésé-
nek bizonyos módosulását. Például: „láttya”, mon-
gya” helyett a „látja” és a „mondja” írandó, vagyis
az alapszó („lát”, mond”) írásképe megmarad. Az
egyszerűsítés elve is gyakran érvényesül: „rossz”-
at írunk, nem „roszsz”-at.
Ezeken az alapokon nyugszik helyesírási sza-
bályzat, amely persze több más kérdésben is el-
igazít (egybe- és különírás, rövidítések írásmódja,
keltezés, központozási és írásjelhasználati kérdé-
sek stb.). Amiként a labdarúgáshoz, a helyesírás-
hoz is mindenki ért, ezért a legdélibábosabb

ötletek is előkerülnek amellett, hogy számosan túlságosan bo-
nyolultnak tartják a szabályzatot. E jó szándékú firkászok soha
nem számolnak azzal, hogy ha valamely lényeges ponton még a
szelíd változtatások is súlyos zavart és ugyancsak súlyos anyagi
terhet okoznának, hiszen a tankönyvektől kezdve az ég tudja, mi
mindent újra kellene nyomtatni, és megtanulni a régi rendszer
mellé az újat addig, ameddig évtizedekig csak az új érvényesül.
Ne féljünk hát az új szabályzattól, amelyik több éves előkészület
után majd megjelenik. A magyar nemzeti nyelv írásmódja ugyan-
úgy fogja szolgálni a nemzeti műveltség minden ágazatát és ter-
mészetesen minden magyart is, mint mindig.

Büky László
nyelvész, tanszékvezető egyetemi docens
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Somogyi Péter akadémikus
díszdoktori kitüntetése

Újabb tudományos elismerésben részesült – a szent-
endrén született és 1968-ban a Móricz zsigmond gim-
náziumban érettségizett – somogyi Péter neurobioló-

gus, az oxfordi egyetem neurofarmakológiai Intézetének
igazgatója: az eötvös lóránd tudományegyetem (elte)
díszdoktorrá avatta. 

Az ELTE Szenátusa május 10-én tartott közgyűlésén három kül-
földi professzorral együtt vehette át díszdoktori knevezését. Az
ünnepi közgyűlést – melyet minden évben Pázmány Péter 1635-
ös egyetem alapításának évfordulójára rendeznek – Mezey Barna
rektor nyitotta meg.  
Surján Péter, az egyetem természettudományi karának dékánja
ismertette Somogyi Péter életútját és tudományos eredményeit.
Méltatásában kiemelte, hogy Somogyi Péter a mai neurobiológiai
és általában a biológiai tudományok egyik meghatározó alakja.
Kutatásainak középpontjában az agykéreg komplex vizsgálata
áll. Úttörő szerepe volt és van az agykérgi neuronok és szinapti-
kus kapcsolataik leírásában, a mikrohálózatok belső működése-
inek feltárásában. Laboratóriumában dolgozták ki a világszerte
elterjedt egyetlen sejten végezhető mikroszkópos anatómiai,
elektronmikroszkópos citokémiai, neurofarmakológiai és neurofi-
ziológiai kombinált vizsgálatokat. A kutató egész pályafutása alatt
megőrizte kapcsolatát a magyar tudománnyal, oktatással és az
ELTE-vel. 
Somogyi Péter az elismerés átvételekor azt mondta, olyan kiváló
oktatást kapott az ELTE-n, amellyel bárhol a világon megállta a
helyét. Az oktatásba, képzésbe fektetett tőke hosszú távon térül
meg, amit saját példájával igazolt. Az egyetemnek is megérte
annak idején tanulmányai idejére ösztöndíjat biztosítani neki, mert
ma már az ő tanítványai vezetik a magyar neurobiológiát, amely
a világ élvonalába tartozik. Beszédében hangsúlyosan foglalko-
zott a felsőoktatás mai helyzetével, a lehetőségek beszűkülésé-
vel. Emlékeztetett: az oktatáshoz stabilitás kell, ma pedig az
ELTE-hez hasonló presztízsű intézmények is anyagi nehézsé-
gekkel küszködnek. Zárásként azt kívánta, hogy az egyetem ok-
tatói és hallgatói hamarosan stabilabb helyzetben folytathassák
tevékenységüket.
Somogyi Péter meghívottjaként több szentendrei barátja, isme-
rőse is részese lehetett a kivételes és felemelő Pázmány-napi
rendezvénynek. Jelen volt – többek között – középiskolai osz-
tályfőnöke, Kun Péter tanár úr és mestere, Benedeczky István bi-
ológus professzor úr, aki az ELTE Kórbonctani Intézetében
tudományos pályáját elindította. Jómagam, a Somogyi Péter által
– 2006 óta minden évben, szentendrei középiskolásoknak is –
kiírt oxfordi Ramón y cajal ösztöndíj-pályázat móriczos koordi-
nátoraként kaptam a megtisztelő meghívást. 

Maknics Gábor tanár

Finisben a Rotary ösztöndíj 
lapunk márciusban adta közzé a Rotary club
szentendre pályázati felhívását, melyet  9-12.
osztályos, szentendrén tanuló diákok számára
hirdetett meg. a pályázat nyertese, a „2013. évi

szentendrei Rotary ösztöndíjas” 100 000 ft támogatás-
ban részesül, amelyet a maga választott konkrét tanul-
mányok – szakmai vagy tanulmányi utak – költségeire,
illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszere-
zésére fordíthat. 

A pályázatra 21 munka érkezett be a négy szentendrei gim-
náziumból. A legaktívabbak a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
tanulói és tanárai voltak: innen tizennégy, a Móricz Zsigmond
Gimnáziumból négy, a Református Gimnáziumból kettő és a
Ferences Gimnáziumból egy diák pályázott az ösztöndíjra. 
A fiatalok közül a legtöbben komoly munkát fektettek nemcsak
a pályázat megírásába, de elhivatottan űzik azt a hobbit,
melyre a támogatást szeretnék elnyerni. A pályázatok a sport,
a tánc, a zene, a képzőművészet, az irodalom, az informatika
területéről érkeztek. A kiváló pályamunkákat nagy gonddal
zsűrizték, s az első rosta után, az első tíz jelöltet egyenként
meghallgatták a nehéz döntés meghozásához. 
Az eredményhirdetésre valamennyi pályázót meghívják – és
hasonlóan az Oscar-díj átadásához –, a helyszínen derül ki,
melyikük a szerencsés nyertes. A díjátadást május 31-én,
pénteken, 19 órától rendezik a DMH udvarán, az Eleven-
kertben (Dunakorzó 11/A). Az eseményt buli követi DJ-vel,
helyi zenekarok fellépésével. Sz. N.
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CSOnTRITKUlÁS MéRéS
A REndElŐInTéZETBEn
szentendre Város egészségügyi Intézményeiben elérhe-
tővé vált a denzitometria-oszteoporózis vizsgálat, térítési
díj ellenében is.

Az oszteoporózis (csontritkulás) hazánkban is igen elterjedt
betegség. Veszélye abban rejlik, hogy a kezdeti szakaszban
tünetmentes, sokan az első csonttörésig nem is tudják, hogy
csontritkulásban szenvednek. Ezért is nevezik „néma kór”-nak.
Nagy fontossága van tehát a betegség megállapításának, ami
egy egyszerűen és gyorsan végrehajtható szűrővizsgálat ke-
retében megtörténhet. 

A csontritkulás mértékének megállapítását követően a szak-
orvosok megfelelő gyógyszeres terápia beállításával megál-
líthatják, vagy lassíthatják a betegség folyamatát. 

A Rendelőintézetben megnyílt a lehetőség arra, hogy ezt a
minden ember számára ajánlott szűrővizsgálatot térítés elle-
nében, várakozás nélkül elvégeztethessék.
Korszerű diagnosztikai berendezéssel, udvarias kiszolgálás-
sal, kellemes környezetben várjuk kedves betegeinket, bizto-
sítva a pontos és gyors diagnózist.
A térítés ellenében végzendő szűrővizsgálat rendelési ideje:
minden hét pénteki napján 8-12 óra között

további információért, illetve 
a bejelentkezéshez kérem, hívják 

a +36-20-375-3775-ös számot 
hétköznapokon 8 órától 17 óráig.

FÁJdAlOMMEnTES 
BEAVATKOZÁS
szentendre Város egészségügyi Intézményeiben elérhe-
tővé vált az altatásban végzett colonoscopia (vastagbél-
tükrözés) térítési díj ellenében.

Beavatkozás előnyei: A vastagbélben előforduló betegségek
felderítése direkt megtekintéssel hatékonyabb, így rövid idő
alatt pontos diagnózis állítható fel. A vizsgálat során szövet-
tani mintavételre és polipeltávolításra is lehetőség van. 

Sok emésztőszervi problémával küszködő beteg azért halo-
gatja a kivizsgálást, mert fél az endoszkópos vizsgálatok kel-
lemetlenségeitől. A páciensek gyakran a vizsgálattól való
félelmükben halogatják a tükrözéses vizsgálatot, ezért sajnos
a diagnózis késhet. Az altatás vagy bódítás segítségével a fáj-
dalmak elkerülhetővé válnak. A bódítás vagy altatás a legtöbb
betegnél alkalmazható, a beavatkozás típusától, illetve fájdal-
masságától függ, hogy melyik mellett dönt az altatóorvos.
Megfelelő orvosi felügyelet mellett különösebb veszélyektől
nem kell tartani. A tükrözéseknél a műtéti altatásokhoz képest
kevesebb gyógyszerre van szükség, nem olyan mély az alta-
tás. A rövid hatású gyógyszerek előnye, hogy szükség esetén
a vizsgálat közben bármikor ismételhetők, így a beavatkozás
hosszához alakítható az altatás időtartama.

Modern eszközökkel, diszkrét, nyugodt és kényelmes körül-
mények között állunk kedves pácienseink rendelkezésére, biz-
tosítva a pontos és gyors diagnózist.
További információért kérem, hívják a 26/501-441-es számot
8 órától 15 óráig.

AZ IdEJéBEn FElISMERT MElldAGAnAT GyóGyíThATó!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A Szentendrén lakó 45–65
éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak,

amin szerepel, hogy mikor várják őket vizsgálatra a 
Jávorszky Ödön Kórházban 

(2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. tel.: 06 (27) 620-620/1436)

Vegyen részt ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 
a szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, tel.: 06 (1) 465-3823

A LEHETŐSÉG ADOTT!                                                                          ÉLJENEK VELE!
2013. június 3–28.
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Kiállítások

a ferenczy Múzeum programjai

június 2-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.egy
ModeRn festő és klasszI-
kus gyűJteMénye
Válogatás Ernest Zmeták (1919-
2004) alkotásaiból és gyűjtemé-
nyéből.

Augusztus 25-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.
BudaPest aRt eXPo fRIss
fIatal 
Képzőművészek Nemzetközi 
Biennáléja

június 8. szombat 18.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
MűVészet és téR
Miro, chillida, Tapies, Uecker és
kortársaik grafikái 
Megtekinthető június 8-tól szep-
tember 1-jéig
június 9. vasárnap 10.30 
táRlatVezetés
a kurátorok részvételével a Művé-
szet és tér című kiállításban
Kurátorok: Marghescu Mária, Her-
pai András
Az ingyenes tárlatvezetésen mú-
zeumi belépőjeggyel lehet részt
venni

június 2. vasárnap 16.00
Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
családI délután kIcsIknek
és nagyoknak – népi játékok
a Nemzetiségi hagyományok a
21. században című néprajzi kiál-
lításban Sz. Tóth Judit néprajzku-
tató, kurátor vezetésével
Részvételi díj: múzeumi belépővel

május 20-tól
Pécs, Lakits Villa
Szabadság u. 34.
HoPka káRoly festőMű-
Vész állandó kIállítása
Megtekinthető munkanapokon 
10-16 óra között

Előadás
május 28. kedd 19.00 
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Kellár F. János Immánuel ven-

dége Kissné Budai Rita Ph.D. mű-
vészettörténész, főiskolai docens. 

május 30. csütörtök 18.00
Szentendre Szalon
Szántó Piroska terem
Pátriárka u. 7.
Beszélgetések a MateMa-
tIkáRól, InfoRMatIkáRól
Gyarmati Péter előadása

május 31. péntek 18.00
Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző
Egyesület, 
Stéger köz
Istenítéletek 

a MagyaR HagyoMányBan
Varga Tibor előadása

június 1. szombat, 16.00
Kolping Akadémia 
Török köz
töRök Hagyaték nyoMaI 
a MagyaR töRténeleMBen
Előadó: dr. Fodor Pál történész,
turkológus, az MTA doktora, 
a Történettudományi Intézet 
igazgatója

június 8. szombat, 16.00
Kolping Akadémia 
Török köz
ÚJ Pályán az önkoRMány-
zat
Dr. Dietz Ferenc polgármester elő-
adása

Zene
május 31. péntek 20 óra
Malom café
Bogdányi út 32.
zeneI utazás Vol.2. 
a MaloMcaféBan
Házigazda: Schwartz Dávid.
Vendég: Domonkos Zsuzsa az
Operett Színház egykori prima-
donnája és meglepetés vendégek.
Zongorán kísér: Hegedűs Valér. 
Az estre a belépés díjtalan.

Mozi
p'Art mozi
Dunakorzó 18.  tel.
26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos 

filmeknél: 800 Ft, 
nyugdíjas, diák: 700 Ft 
Jegyár digitális (2D) filmeknél: 
900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft 

május 27. hétfő
18.00 a MennyoRszágot Vá-
lasztoM (125’) (12)
20.15 ne zaVaRJanak (88’)
(16)

május 28. kedd
18.30 a tengeR töRVénye

(88’) (12) – bevezető és filme-
lemző beszélgetés
20.15 szeRetők, utazók (90’)
(16) 2D

május 29. szerda
18.30 a MásodIk feleség
(93’) (16)
20.05 szeRetők, utazók (90’)
(16) 2D

május 30. csütörtök
18.30 családBan MaRad
(87’) (16)

20.00 egy öRült szeReleM
BalladáJa (107’) (16)

május 31. péntek
17.00 zaMBézIa (83’) (6)
18.30 MáJus után (122’) (16)
20.35 Mások Vagyunk (119’)
(16)

június 1. szombat
17.00 lotte és a Holdkő
tItka (75’) (6)
18.15 Vadászat (115’) (16)
20.10 a nagy naP (90’) (16) 2D

június 2. vasárnap
17.00 totoRo a VaRázseRdő
tItka (86’) (kn)
18.30 a PIngVInkIRály (78’) (6)
2D
19.50 a nagy naP (90’) (16) 2D

június 3. hétfő
18.00 a MennyoRszágot Vá-
lasztoM (125’) (12)
20.05 a nagy naP (90’) (16) 2D

június 4. kedd
18.00 a nagy naP (90’) (16) 2D
20.00 szeReleM nélkül
soHa (139’) (16)

A partmozi 
műsora:
http://partmozi.
pioneers.hu/



SZEnTEndREI 
TEÁTRUM 
éS nyÁR 2013
Június 18. – szeptember 1. 

A Ferenczy Múzeum új épületének ünnepé-
lyes megnyitásával, június 18-án indul az
idei programsorozat, amely két színházi be-
mutatóval és további izgalmas teátrumi elő-
adásokkal, koncertekkel és gazdag kiállítási
programmal várja a hozzánk látogatókat. A
részletes programot keressék a május
végén megjelenő műsorfüzetben. Jegyek
kaphatók a szentendrei Tourinformban és a
Jegymester országos hálózatában
(www.jegymester.hu)

Június 18. 17:00
a feRenczy MÚzeuM ÚJ éPületé-
nek ünnePélyes MegnyItása 

Június 21. 20:00, MűvészetMalom
scHWaRtz dáVId konceRt
sztáRVendég: Malek andRea
Belépőjegy: 2000 Ft

Június 22. szombat, 16:00 – 23:00
szentendReI MÚzeuMok 
és galéRIák éJszakáJa 
Kulturális kalandozás közel 30 helyszínen,
több mint 30 programmal, Szentendre ösz-
szes kiállítóhelyén, galériákban és számos
étteremben. 
A programok a múzeumokban váltható 
karszalaggal látogathatók, amelyek ára:
1000 Ft és 500 Ft.  

Június 22. 19:30, ferenczy Múzeum 
udvara
soRRentóI szeRenád – örökzöld dalla-
mok Itáliából 
„Bel canto” áriák, nápolyi dalok, olasz 
slágerek Domenico Menini tenor és Denis
Biancucci zongoraművész előadásában
Belépőjegy: 2000 Ft
A koncertre megváltott jegyek felmutatásá-
val a Múzeumok éjszakája programjainak
látogatására jogosító karszalagot kapnak az
érdeklődők.

Június 27. 19:00, Pest Megyei könyvtár
színházterme
Parti nagy lajos
BIValy-szuflé – tragikomédia 
A Nézőművészeti Kft. előadása
Szereplők: Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Ka-
tona László, Kovács Krisztián, Horváth
Lajos Ottó 
Rendező: Göttinger Pál
Belépőjegy: 2500 Ft

Július 4., 5., 6. 20:30, Városháza udvara
a szentendrei teátrum bemutatja:
lőrinczy attila 
könnyű PRéda – zenés vígjáték 
Szereplők: Pikali Gerda, Kelemen József,
Bezerédi Zoltán, Balikó Tamás, Margitai Ági,
Sarkadi Kiss János, Gonda Kata e.h., La-
katos Máté e.h., Hajmási Dávid e.h., Piti
Emőke e.h.. Rendező: Réthly Attila
Belépőjegy: 3000 Ft

Július 12. , 13., 19.  20:30, Városháza 
udvara  
Robert James Waller
a szíV HídJaI
Szereplők: Udvaros Dorottya, László Zsolt,
Szamosi Zsófi, chován Gábor 
Rendező: Novák Eszter 
A regény óriási sikert aratott világszerte,
melyet csak fokozott a filmváltozat, Meryl
Streep és clint Eastwood főszereplésével.
Színpadon eddig csak Párizs közönsége
láthatta a történetet, Alain Delon és Mireille
Darc alakításával. Az Orlai Produkció és az
óbudai Társaskör együttműködése révén
létrejött  szívszorító szenvedélytörténet 
turnébemutatója Szentendrén lesz. 
Belépőjegy: 3000 Ft

Július 13. 19:00,  dunaparti Művelődési
Ház  udvara 
VuJIcsIcs együttes konceRtJe

Július 20. 19:00, Városháza udvara
Jazz fesztIVál 
BoRBély MűHely
tRIo MIdnIgHt
fáBIán JulI & zooHackeR 
Belépőjegy: 3500  Ft

Július 26., 27, augusztus  2., 3. 20:30, 
Városháza udvara
a szentendrei teátrum 
és az orlai Produkció bemutatja:
Paul Blake
RóMaI VakácIó - bemutató!
Zenés játék cole Porter dalaival
Fordította: Zöldi Gergely
Szereplők: Tenki Réka, Fekete Ernő, Szik-
szai Rémusz, Hernádi Judit, cseh Judit,
Márton András, Nagy Dániel Viktor
Rendező:  Pelsőczy Réka
John Dighton és Dalton Trumbo forgató-
könyve alapján, cole Porter dalaival, 2012-
ben mutatták be Amerikában a klasszikus
Audrey Hepburn – Gregory Peck film szín-
padi változatát.
Belépőjegy: 3000 Ft 

augusztus 1. 19:00, dMH udvara 
tiago Rodrigues
egy PáR két szólaM – felolvasószínház 
Játsszák: csákányi Eszter, Jankovics Péter 
Rendező: Kovács D. Dániel
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal
és a szereplőkkel. 
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 8. 19:00, dMH udvara
Ménes attila
kalaMBó – felolvasószínház 
Játsszák: Danis Lídia, Újvári Zoltán, 
Igó Éva, Bezerédi Zoltán, Kolti Helga, 
Gáspár Tibor, Pál András
Rendező: Bezerédi Zoltán
Az előadás után beszélgetés az 
alkotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 10. 20:00, Városháza udvara
örkény István: tóték
Az Örkény Színház előadása  
Szereplők:  csuja Imre, Pogány Judit, Ta-
kács Nóra Diána, Epres Attila, Ficza István. 
Rendező: Mácsai Pál
Belépőjegy: 3000 Ft 

augusztus 15. 19:00, dMH udvara
lénárd Róbert
skIzoPolIsz – felolvasószínház
Játsszák: Dénes Viktor eh., Lakatos Máté eh.,
Nagypál Gábor, Homonnai Kata, Enyedi Éva,
Horváth Zsuzsa, Nyakó Júlia, Spilák Lajos
Rendező: Rusznyák Gábor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 16. péntek, 20:30, 
MűvészetMalom udvara 
HyMen
Frenák Pál Társulatának  táncjátéka 
Áttetsző plexi-medence a hófehér tér köze-
pén, gyönyörű menyasszonyi ruhák és sors-
döntő kérdések, valamint öt kiváló táncos
Frenák Pál legfrissebb koreográfiájában. 
Belépőjegy: 2500 Ft 

augusztus 20. 20:00, Református 
templom kertje 
ünnePI konceRt
az Új Szentendrei Kamarazenekarral 
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 22.  csütörtök 19:00, 
dMH udvara
székely csaba
BányaVíz – felolvasószínház
Játsszák: Kaszás Gergő, Márkus Sándor ,
Tóth József, Eke Angéla, Bozó Andrea 
R: csizmadia Tibor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal. 
Belépőjegy: 1500 Ft 

augusztus 23. 20:30, MűvészetMalom 
udvara  
kIscsIllag: IdáIg tudoM 
a töRténetet
Belépőjegy: 2500 Ft

augusztus 24. 19:30, Városháza udvara 
a nyaRalás 
A Katona József Színház előadása
carlo Goldoni azonos című darabja alapján
írták a Mohácsi testvérek
Rendező: Mohácsi János
Szereplők: Vajdai Vilmos, Fullajtár Andrea,
Rajkai Zoltán, Fekete Ernő, Kocsis Gergely,
Elek Ferenc, Jordán Adél,  Pálos Hanna,
Tasnádi Bence, Rezes Judit, Takátsy Péter 
A házasság súlyosan károsítja az Ön és
környezete egészségét!
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus  25. vasárnap, 20:00, 
ferenczy Múzeum udvara
katona József. Bánk Bán
Rendező: Alföldi Róbert
A Szentendrei Teátrum különleges bemuta-
tója Katona Bánk bánja  ősbemutatójának
180. évfordulója alkalmából  és Gertrudis ki-
rályné halálának 800. évfordulója tiszteletére.
Az előadásra megváltott jegyekkel az elő-
adás előtt,  19-20 óra között megtekinthető
a Ferenczy Múzeum
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz
[…]”  Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–
2013. című  történeti vándorkiállítása.
Belépőjegy:  5000 Ft 

További programok 
és részletes leírás: 

www.szentendreprogram.hu 
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Jorgosz portréi 
az Erdész 
Galériában

Villámkiállítás nyílt május 17-én az Erdész
Galériában, ahová ebből az alkalomból
piros szőnyeg és 300 darab meghívóból
kreált passzázs vezetett a Fő tértől és a
Duna-partról. Nemcsak a tárlat szokatlanul
rövid, háromnapos időtartama, de a meg-
nyitó formabontó  mivolta is jól illett 
Tzortzoglou Georgioshoz, közismert
nevén Jorgoszhoz. A képzőművész-ze-
nész yORGOSZTyPIA elnevezésű érde-
kes, új képalkotási módszerével örökítette
meg művészbarátait — festőket, zenésze-
ket, fotósokat, építészeket, divattervezőt,
galériást – Deim Pált, efZámbó Istvánt, Er-
dész Lászlót, Eszterházy Pétert, Gerhés
Gábort, Jeney Zoltánt, Kerekes Gábort,
Kertész Imrét, Király Tamást, Konrád
Györgyöt, Krasznahorkai Lászlót, Kurtág
Györgyöt, Lugossy Lugó Lászlót, Nádas
Pétert, Rajk Lászlót és Tóth Györgyöt.  
A falapokra fotóeljárással felvitt, eredeti 
látásmóddal készült, izgalmas portrék a
kortárs magyar művésztársadalom külön-
leges portrégalériáját tárták azon szeren-
csés nézők elé, akik a pünkösdi hétvégén
ellátogattak az Erdész Galériába. 

Rappai Zsuzsa

Művészet és tér
MIRo, cHIllIda, taPIes, ueckeR 
és koRtáRsaIk gRafIkáI 

A kiállításon szereplő nemzetközi szinten
ismert művészek: Pierre Alechinsky, János
Bér, Eduardo chillida, Alain clément,
Deim Pál, Sam Francis, Etienne Hajdu,
Gerhard Hoehme, Alexandre Hollán,
Kozo, Joan Miró, Vieira da Silva, Emil
Schumacher, Árpád Szenes, Günther
Uecker, Antoni Tapiés, Bram van Velde,
Jan Voss.
Az embert ősidők óta foglalkoztatja a vi-
lághoz és a térhez való viszonya, amelyről
olvashatunk a hagyományok szent szöve-
geiben, az Evangéliumokban ugyanúgy,
mint A szív szútra vagy a Tao Te King so-
raiban. A művészetnek a térhez való vi-
szonya, a forma és az üresség kapcsolata
a XX. században, különösen annak máso-
dik felében, központi kérdéssé vált. Szent-
endrén, a MűvészetMalomban nyíló kiállí-
tás világhírű szobrászok és festők grafikai
művein keresztül mutatja be az üresség,
mint térformáló erő jelentőségét, a művé-
szet térhez való viszonyát. A kiállított mű-
veken keresztül felismerhető az a
korszakra jellemző belső szükségszerű-
ségből fakadó szemléleti–filozófiai–spiritu-
ális változás, amelyet többek között a
keleti kultúrával való szorosabb kapcsolat
is lehetővé tett.
A látogató megismerheti a kézműves gra-
fikai technikákat, mint önálló kifejező esz-

közt, beszélgetések, felolvasóestek során
azokat az irodalmi forrásokat, amelyek a
téma alapjául szolgálnak.

A kiállítás kurátorai: Marghescu Mária 
(Ars et Vita Alapítvány) és Herpai András
(Ferenczy Múzeum)

Művészet és tér
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
Megtekinthető: június 8-szeptember 1.
Megnyitó: június 8. szombat, 18.00

Joan Miró: Epheszoszi Diána, 
1958. Litográfia, 66x50 cm

Aknay-Kalmár katalógus-bemutató
Az Érdi Városi Galériában (Érd, Alsó u. 2.) június 7-én, pénteken 18 órakor AKNAy
JÁNOS festőművész  és  KALMÁR JÁNOS szobrászművész katalógusának bemutató-
jára és beszélgetésre a művészekkel hív mindenkit a házigazda: Kéri Mihály festőmű-
vész, galériavezető. 
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Krúdy Gyula (1878-1933)
születésének 135. és halálának
80. évfordulója alkalmából bemutatkozik
a Krúdy-összkiadás

84. ünnePI könyVHét

Június 11-én, kedden 18 órakor  
a Pest Megyei Könyvtárban

Szentendre, Pátriárka utca 7.

SZÁZéVES
A VÖRÖS POSTAKOCSI

Vendégek: Bezeczky Gábor irodalomtörténész,
Hradeczky Móni szerkesztő és Mészáros 

Sándor, a Pesti Kalligram Kiadó főszerkesztője

Közreműködik: Juhász Károly színművész

A HELySZíNEN KEDVEZMÉNyES
KÖNyVÁRUSíTÁS!

a taVaszI fesztIVál a könyVtáR HonlaPJán 
folytatódIk!

„Repül a nehéz kő…” 
– filmösszeállítás

APest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár rendezvé-
nyeivel aktív résztvevője volt annak a kulturális pezsgés-
nek, ami a rendszerváltást megelőzte Magyarországon. Az

ebben az időszakban keletkezett dokumentumokból sok mindent
őriz a könyvtár helytörténeti gyűjteménye. A következőkben né-
hány érdekességet mutatunk be az 1987-es Szentendrei Tavaszi
Napok programjából, az eredeti videofelvételek alapján. A Viseg-
rádi Palotajátékokat is ekkor tartották meg először, ugyancsak a
PMKK szervezésében.
A zenei programok közül érdemes kiemelni két debreceni együt-
tes szereplését: a Dixieland Band és az Ütőegyüttes hangverse-
nyét. Az előbbiek a „napfényes New Orleans muzsikáját” hozták
el Szentendrére, míg az ütősök különleges hangzású, főleg kor-
társ zeneműveket adtak elő (bravúrosan), a Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola hangversenytermében – igen gyér, ám annál
figyelmesebb közönség előtt.
Hieros táltos címmel érdekes hang- és látványvilágú, népies-sá-
mánisztikus műsorra került sor a „klubövezetben”. A szereplők
között az ezotéria felé hajló Szántai Lajos mellett feltűnik például
a fiatal Sebestyén Márta népdalénekes.
A zárórendezvényre a Tanácsházán került sor. A Kecskés-együt-
tes műsorában régi magyar nyelvemlékek hangzottak fel – így a
Halotti beszéd –, a mai közönség fülének szokatlanul, ám annál
erőteljesebben. Végül reneszánsz táncokat mutattak be, korhű
zenekísérettel.
Ezalatt Visegrádon Toldi-választást tartottak. Az esős idő ellenére
nagyszámú lelkes érdeklődő és szurkoló jelenlétében zajlott a
verseny március 29-én. Közreműködtek többek között: Papp
János színművész, Pakucza József, az előző évi győztes, a Re-
neszánsz harsonaegyüttes, bajvívók, artisták, lovasok és Toldi-
jelöltek… A produkciót Turián György rendezte. A belépődíj
mindössze 40 Ft volt (gyerekeknek 20)! Tizennyolcan indultak a
Toldi Miklós-címért, és – itt is a debreceniek arattak – Lóska Sán-
dor debreceni versenyző bizonyult a legjobbnak.
Ezt követően, június 27-28-án és július 4-5-én, a királyi palota ud-
varán újra életre kelt a 14. század, Nagy Lajos király és udvar-
tartása. A mintegy nyolcvan-százfőnyi szereplő végigvonult a
város főutcáján, majd a küzdőtéren kezdetét vette a lovagi játék,
ahol gyalogos és lovas vitézek kardvívásban, kopjatörésben, íjá-
szatban jeleskedtek, és különböző ügyességi lovasjátékokat mu-
tattak be a régmúlt időkből. Ismét megjelent a színen Toldi Miklós
nagy erejű utóda. Messzire dobta a félmázsás malomkövet, s a
háromméteres petrencerúddal mutatta az utat Buda felé. Közben
artisták, csepűrágók, zenészek, táncosok szórakoztatták a királyi
udvar népét és a nagyérdemű közönséget.

A program motorja, fő szervezője és részben értelmi szerzője 
c. Tóth János volt, a művelődési központ igazgatóhelyettese.
Résztvevők: Szöllősi Gábor bajvívócsoportja, a Pilisi Állami 
Parkerdőgazdaság lovasiskolája, L. Kecskés András együttese, a
Szentendrei Városi és Szövetkezeti Kórus és még sokan mások.
Összeállította: Gaján Éva. Vágás: Polgár Zsuzsanna.
A filmeket Miser István digitalizálta. Elérhető a Pest
Megyei Könyvtár blogján, a Gyűjtemények, Helytör-
ténet, Pemete linkre kattintva, vagy önállóan a pe-
mete.blog.hu webcímen.



Nagy sikerrel zárult május 17-én Pilisma-
róton a 16. Ének ünnepe, a Bozóky Mihály
nevével fémjelzett népének- és népdal-
verseny. A megmérettetésen közel félszáz
fiatal indult.
Bozóky Mihály csaknem ötven éven át volt
Dömös és Pilismarót kántora, jegyzője és
tanítója. Két, kottával ellátott énekes
könyve (1797 és 1806) mellett számos iro-
dalmi művet fordított franciából, latinból és
német nyelvből.
A verseny megálmodói és kezdeményezői
1997-ben az esztergomi Fábiánné Gyimesi
Lívia igazgatónő és a dömösi L. Kecskés
András lantművész voltak dr. Beer Miklós
váci püspökkel az élen. A zsűrielnökök so-
rában jeles előadóművészek és tudósok:
Petrás Mária, Budai Ilona, Tóth Sándor
(költő), Domonkos Mária (MTA) fémjelez-
ték a másfél évtizedet megélt énekverseny
rangját. Az idei elnök a szentendrei Tímár
Sára népénekművész volt, aki időközben
nem csak a Zeneakadémiát végezte el,

hanem a junior Prima Primissima-díj
büszke tulajdonosa is lett. Kálmán Antal
plébános úr a templomot engedte át a ver-
seny megtartására, hiszen itt énekelt és or-
gonált évtizedekig Bozóky Mihály.

EREDMÉNyEK:

Esztergomból az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Iskola tanulója, Farkas Borbála lett az
I. egyéni-kategória győztese. 
A Mindszenty Kat. Ált. Iskolából a II. ka-
mara-kategóriában lett első: Juhász Adri-
enn, Sárközi Patrícia, Torma Eszter.
III. kamara-kategóriában: Szendrő Doroty-
tya, Maradi Adrienn, Varga Dominika,
Kómár Rebeka győzött. Kovács Richárd a
zsúri különdíját érdemelte ki. 
Nyergesújfaluról, a Kernstock Károly Álta-
lános Iskolából a szólóban is indult Szűcs
Flóra kristálytiszta intonálását a zsűri kü-
löndíjjal jutalmazta.
Az Izbégi Általános Iskola tanulói első díjat

hoztak haza II. kamara-kategóriában: Már-
kusz Enikő, Papp csenge, Szemere
Emma, Töreky Zorka. Különdíjat kaptak
Bereti Sztella és Baranyi Eszter.
Pilismarótról a III. egyéni-kategóriás
Pónya Sára a Bozóky Mihály Szakiskola
és Gimnázium tanulója a sportban szerzett
aranyérmei mellé az énekversenyen is je-
leskedve, megérdemelten hozta el az első
helyet. A II. egyéni-kategóriában ver-
senyző Márton Andreának nem csupán az
első helyet szavazta meg a zsűri, hanem
még egy térítésmentes részvételre is aján-
latott tett a 31. szentendrei Régizene Nyári
Akadémiájára, melyet az idén július 11-14.
között tartanak meg a Kecskés együttes
felügyelete mellett. A díjazottak ajándékai-
ról a pilismaróti iskola és a Szentendrén
működő Pastinszky Antiquarium gondos-
kodott.
A dunakanyari rendezvényt jelenlétével
megtisztelte a felvidéki Kicsind polgár-
mesternője, Pásztor Rita. Személyesen
hozta el a kicsindiek üdvözletét, minthogy
Bozóky Mihály (1755–1829) a községben
született. Kicsind 15 km-re van Eszter-
gomtól. A szervezők és a polgármester
asszony terve szerint jövőre a felvidéki is-
kolák is bekapcsolódnak a nemes küzde-
lembe.
A felkészítő pedagógusok kiemelt különdí-
ját az esztergomi Bégányi Gáborné Ju-
hász Marianna és a szentendrei Lázár
Enikő hozhatta el, aki a Kossuth-díjas
Szvorák Katalinnal együtt már sok fiatalt
terelt a magyar népzene, a népéneklés
boldog ösvényére. Eredményeikhez ez-
úton gratulálunk, és áldozatos munkájukat
köszönjük!

- kés -
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Tavaszi udvartakarítás 
a hold utcai óvodában
A Hold utcai Tagóvodában – a minden év őszén sikeresen meg-
rendezett kertrendezés kapcsán – először rendeztünk udvarta-
karítást idén tavasszal, április 19-én. Az időjárás ezen a napon
végre kedvezett nekünk, a tavasz késlekedése miatt kétszer is el
kellett halasztanunk az időpontját. A szülők nagy lelkesedéssel
láttak hozzá a munkákhoz: felástuk a veteményes kertünket, pa-
lántákat, magokat ültettünk bele. Minden csoport eldönthette, mit
szeretne a kis kertrészébe ültetni. Felástuk a homokozókat, le-
festettünk néhány kerti asztalt és padokat. 
A legnagyobb munka azonban az új kiskerítéssel volt, amit azért
készítettünk, hogy a gyerekek ne szaladjanak ki az óvoda udva-
ráról rögtön az utcára. A kerítés megépítését a Gyermekeink Jö-
vőjéért Alapítvány támogatta. A kerítés vas váza az
udvartakarításra már elkészült, a deszkákat azonban le kellett
csiszolni és festeni. A segítőkész szülőknek ez sem volt prob-
léma: ecsetet ragadtak, és lefestették a deszkákat zöld, sárga,
piros és kék színnel.
Virágossá varázsoltuk az óvoda udvarát. A szülőktől kapott szín-
pompás virágokat különböző helyekre ültettük: a fák tövébe, az
ablakokba. A nagy kerítéshez tujákat ültettünk, hogy felfogja az
utcai port, és hogy a kíváncsiskodó gyerekek ne dugják ki a fe-
jüket.

Nagy örömünkre a Madarász Ovi Program keretén belül hama-
rosan madártanösvény lesz az óvodánk udvarán! Alapítványunk
segítségével a Magyar Madártani Egyesülettől megvásároltuk az
ehhez szükséges ismeretterjesztő táblákat, odúkat, fészkeket. A
tanösvényt Molnár István Lotár, óvodánk ornitológusa tervezi
meg. Reményeink szerint szeptemberre lesz látogatható ez a re-
gionális szinten is páratlan tanösvény. Itt a gyerekek minden nap
figyelemmel kísérhetik a fészkekben lakó madarakat.
Hálásan köszönjük a Hold utcai szülőknek a sok-sok segítséget,
hogy az óvoda közös szívügyünk, és újra megszépülhetett a kert.
Ilyenkor mi, óvó nénik büszkék vagyunk arra, hogy az óvodánkba
járó gyerekek szülei mennyi mindent tesznek meg az óvodáért! 

Sárközi Sára

Esztergomtól Szentendréig
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Gyönyörű idő, vasárnap, turisták
hosszú sora tölti flaskáit a csobogó
Lajos-forrásból. Nem csak az al-

kalmi kirándulók, hanem az autóval sok
kannával, direkt a jóízű vízért érkezők is
duzzasztják a várakozók tömegét. Termé-
szetesen aki sokat visz, az kannánként
szünetet tart, hogy más is hozzáférjen az
éltető nedűhöz, így illik, be is tartják. De
nem csak az üde forrás csábítja ide a tu-
ristákat, hanem a bezárt Ságvári Endre 
turistaház is. Igen, még így is megke-
rülhetetlen a környéken túrázóknak, hi-
szen a jelzett turistautak hálózatát nem
változtatták meg azért, mert az épület je-
lenleg nem üzemel, sőt a több mint tíz éve
felhagyott autóbuszjárat ellenére is láto-
gatott maradt a környék.  Az egykori Dré-
her vadászkastélyból és az 1960-as
években felhúzott „B” épületből álló komp-
lexum siralmas képet mutat azoknak, akik
korábban aludtak már itt, vagy igénybe
vették az éttermet, a büfét. Ott, ahol a két
épület között egykor számtalan kockás-ab-
roszos asztal között fehér ruhás pincérek
szolgáltak fel, ma már terebélyes fa áll-
dogál.

• Megkérdeztük a Magyar nemzeti Va-
gyonkezelő zrt.-t, hogy kinek a tulajdona
a ház, van-e koncepció az ingatlannal
kapcsolatban, illetve mennyire becsülik
jelenleg a forgalmi értékét.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV
Zrt.) válasza szerint a Ságvári Endre turis-
taház Szentendre külterületén a 0603/1
helyrajzi számú, kivett beépített terület és
legelő megnevezésű területen fekszik,
amelynek az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett tulajdonosi joggyakorlója jelenleg a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA).
Az NFA és az MNV Zrt.  – az ingatlan jelle-
géből fakadóan – együttesen kezdemé-
nyezte a közös tulajdonosi joggyakorlás
bejegyzését, amelynek eljárása folyamat-
ban van. Az ingatlannal kapcsolatban köz-
ponti költségvetési szerv és társadalmi
szervezet is jelezte hasznosítási szándékát,
azonban erre vonatkozóan döntésre, csak
az NFA-val együttműködve, a rendezett jogi
helyzet kialakítása után kerülhet sor – áll a
válaszban. Ezek szerint az ingatlan forgalmi
értékére nem készült becslés, de ha újból
turistaházként működhet tovább, akkor ez
másodlagos kérdés. Az is bíztatónak tűnik
jelen körülmények között, hogy nem kíván-
ják szétdarabolni a területet és az épülete-
ket, így ha közjó céljából valamelyik
társadalmi szervezet lenne a jövőbeli mű-
ködtető, még több turistát vonzhatna a kör-
nyék. Szakemberek szerint a hajdani
kastélyrész elég jó állapotban van, de a B
épület felújítása nagyobb beruházást igé-
nyelne, ezért praktikus megoldás lehetne
egyelőre csak az előbbit üzembehelyezni.
Szintén fontos lenne, legalább a hétvégi na-

pokon, az autóbuszjárat visszaállítása,
hogy a kevésbé mozgékony kirándulók is
eljuthassanak ide.
Eredetileg a terület neve  Jóvízmajor volt,
de a felbukkanó forrás még nem volt kié-
pítve. A szép és praktikus kőfoglalatot a
Magyar Turista Egyesület Pénteki Asztal-
társasága készítette el, és 1908 június 21-
én adta át ünnepélyes keretek között,
ekkortól Lajos-forrás a neve. A Dréher csa-
lád itt építette fel a ma is álló vadászkas-
télyát. Azonban a Dréher család egyáltalán
nem volt turistabarát, például a Magyaror-
szági Kárpát Egyesület által 1934-ben fel-
épített Bölcső-hegyi kilátót két év múlva
lebontatták, hogy kirándulók ne keringje-
nek a környéken, sőt magát a Lajos-forrást
is elkerítették. Hiába kérték az akkor
éppen titkos tanácsossá előléptetett csa-
ládfőt, Dréher Jenő nagyiparost és föld-
bírtokost, az hajthatatlan maradt. A csoko-
ládéjukról, de leginkább a sörgyártásukról
híres familia birtokát a II. világháború után
nem sokkal államosították, és a közjó szol-
gálatába állították vadászházukat is, ame-
lyet romos állapotából a Természetbarátok
Turista Egyesületének 1946 december 11-
én megalakult VAOSz-osztálya épített újjá
és kezdte el működtetni. Mivel a VAOSz-
ban (vendéglátóipari szakszervezet) több-
nyire nők voltak vezető szerepben, így
nem csoda, hogy a turistaházukat igen
szépen és otthonosan rendezték be. Ezzel
megalapozódott, hogy a Ságvári Endréről
elnevezett turistaház mindig is elegánsabb
volt a többinél, jól működő, magyaros íz-
léssel berendezett éttermét sokan látogat-
ták. A turistaházakat 1949-ben köztulaj-
donba vették (Turistaházakat kezelő Nem-
zeti Vállalat), de ez csak javukra vált. A lá-
togatottságot tovább emelte, hogy 1955
május elsején megindult a buszközlekedés
egészen a házig, a későbbiekben nyári va-
sárnapokon 11-14 járatpár szállította az
utasokat, sőt egyes buszok közvetlenül
Budapestről jöttek. Ma már turistatörténeti

emlék, hogy 1972-ben az első hazai szer-
vezett teljesítménytúrának, a 30 kilométe-
res Ságvári Endre emléktúrának is itt volt a
célpontja.

Kertész István

A Ságvári Endre turistaház múltja és jövője

Balázs Árpád emlékére
Balázs Árpádra emlé-
keztek május 1-jén
Pismányban, a „Ba-
lázs villa” előtt, ahol a
legkiválóbb magyar
nótaköltő élt 1929-től
1940-ig, s ahol tisztelői
táblát állítottak neki.
Balázs mindig magyar
érzést, és ezen ke-
resztül a sajátos magyar életet akarta ki-
fejezni, mert a nóta, a magyar nóta vagy
népies műdal mindig magyar volt. Törté-
nete a XVIII. század végének kollégiumi
diákéveire nyúlik vissza, öntudatos kiala-
kítói 1830 táján már nagyhatású ellensú-
lyozói a kor németes „városi” műdalának.
A magyar nótákat nemcsak a cigányban-
dák terjesztették, hanem a dalárdák és
népszínművek is. Ezzel előkészítette Ba-
lázs az ősi, több ezer éves, magyar nóta-
kincsből, népdalainkból való éneklést, a
Bartók-Kodály iskola tevékenységének a
kiterjedését.
A régi szentendreieknek felejthetetlen volt
egy-egy Balázs Árpád nótaest a Fő téri
Korona étteremben. Amikor Balázs Árpád
belépett a „Koronába”, a cigányok felálltak
és tust húztak. Népszerűségének titka,
hogy szívből szívbe kevesen tudták még
úgy bemuzsikálni nótáikat, mint Balázs
Árpád. Ezért volt ünnep a Koronában
akkor, és ezért ünnep ma is Szentendrén a
magyar nóta szerelmeseinek Balázs
Árpád nótaestje.

v. Kiss Imre beszéde alapján



lABdARÚGÁS
Május 18. Izbégi sportpálya. Szentendre
VSE – Őrbottyán 3-2 (2-0), megyei III. o.
mérkőzés. Góllövőnk Németh J. (kettőt 11-
esből) és egy öngól/Burai T., illetve Kozma
G., Kiss B.
Jó iramú, hajtós mérkőzés! A mieink jól
kezdtek, egy 11-est megúsztunk a kapufa
segítségével. Ezután is váltakozva kerül-
tek veszélybe a kapuk, mi a két megítélt
büntetőt belőttük, közben a menteni akaró
vendég védő hatalmas öngólt rúgott, egy
újabb 11-est viszont értékesített az ellen-
fél, így 3-1 volt az állás. Ezt követően az
utolsó negyedórában szabadrúgást sza-
badrúgás után lőhettek húszról a vendé-
gek, amelyekből egy bement (3-2). A
„spori” erre is rátett egy „lapáttal”: hosz-
szabbított, és a hosszabbításban 11-est
ítélt ellenünk lerántásért. A büntetőt Már-
kus Attila kivédte! Nem sikerült az őrboty-
tyániaknak egyenlíteniük.
Az hozta a sikerünket, hogy 2-1-nél nem
estünk pánikba, hanem jó középpályás 
játékunkkal, kiváló indításokkal zavarba
hoztuk, hibára kényszerítettük az ellenfél
védelmét, és ez visszavetette a bronz-
éremre törő vendégeket. A játékvezető 
érdekes felfogásban vezette a meccset, a
11-eseket bőkezűen osztotta! Szeren-
csénkre megúsztuk – az ellenünk ítélt
három 11-esből csak egy lett gól. (Meg-
jegyzés: hazai csapatot nem szoktak eny-
nyire „osztani” a bírók).

Május 19. Pilisszentkereszt, Dera Aréna.
Pilisszentkereszti LSc – Sződi BLSE 3-4
(1-1), megyei III. o. mérkőzés.
Izgalmakban bővelkedő, jó iramú mérkő-
zésen a vendégek jobban kezdtek, gólve-
szélyes támadásokat vezettek, és ezekből
egy sikerrel zárult (0-1). A hazaiak rákap-
csoltak, és egy jó támadás végén „tűzijá-
ték” alakult ki a vendég kapu előtt, a
harmadik lövés aztán betalált (1-1). A má-
sodik félidő nem kezdődött jól a PILE szá-
mára, kapusuk kifutva, utolsó emberként
nem a labdát, hanem a játékost találta el -
piros lap! Ezután lett 1-2. A tíz emberrel
küzdő hazaiak ekkor még egyenlítettek (2-

2), de két gyors kontrából 2-4-re alakult a
meccs. Mindent egy lapra téve támadott a
hazai csapat, a vendégek szabálytalansá-
gok árán is védték tizenhatosuk környékét,
a szabadrúgások nyomán sikerült szépí-
teni: 3-4, de az egyenlítő gól elmaradt,
pedig sokszor az ötösön gurult a beadás.
Nagy hajrát vágott ki a hazai csapat. Meg-
érdemelte volna az egy pontot. 

Körzetünk csapatainak érdekesebb me-
gyebajnoki eredményei:
II. o.: Mogyoród KSK – Leányfalu SE 0-1,
és Piliscsaba SE – Pomáz IcO 2-2.

Gerlai

Futóverseny Tárnokon!
A Szentendrei Futó Kör gyermek futói Tár-
nokon tették le névjegyüket. Szép ered-
mények születtek a szeles, hűvös időben.
Jól tudjuk, hogy a futók nem ijednek meg a
rossz idő láttán. Edzünk, versenyzünk min-

den időjárási körülmény közepette,aminek
meg is van az eredménye. 
Lássuk a tárnoki verseny eredményeit:
Néda Tamás 2,7 km, 5. hely (Barcsay 
iskola tanulója)
Néda Julis 2,7 km, 2. hely (Barcsay iskola
tanulója)
Baranyi Eszter 2,7 km, 5. hely (Izbégi 
iskola tanulója)
Graf Míra 2,7 km, 4. hely (Izbégi 
iskola tanulója)
Magyar Emese 2,7 km, 1. hely (Barcsay 
iskola tanulója)

Magyar István 300 m, 2. hely (Bimbó utcai
óvoda)
Gedeon Zsolt 13 km, 1.hely (PSN Zrt. ver-
senyzője)
A versenyről pár mondatban: A szervezés
jó is volt, meg nem is. Jó volt, mert lehetett
látni, hogy kis falu lévén, mégiscsak ren-
deznek sporteseményt, ráadásul egészen
színvonalasat. Az időrendet percre ponto-
san tartották, csúszás nem volt.
Rengeteg gyereket és felnőttet tudtak
megmozgatni, mindezt úgy, hogy nem a
pénzről szólt ez a verseny, hanem az ösz-
szefogásról, vidámságról, összetartozás-
ról. Amit negatívumként lehet említeni, az
az eredmények értékelésénél jelentkező
technikai malőr. De ezt is sikerült orvo-
solni, és lám lám, a számítástechnika nem
könnyíti meg az életünket. Ami még emlí-
tést érdemel, az a korcsoportok megvá-
lasztása. 10-14 éves korcsoportban kellett
neveznünk, és bizony egy 10 éves és egy
14 között elég nagy különbség adódhat,
már ami a fizikumot illeti.
Magyar Pisti bátran versenyzett, bár kicsit
még rutintalan, ami érthető, mivel ovis
még. De kemény fából faragták. Néda
Tamás és Néda Julis kiváló futást produ-
káltak és tetszett is a futásuk. Bátran, ruti-
nosan futottak! Baranyi Eszter, aki szinte
mindig érmet hoz, most belefutott egy
rossz napba, ami előfordul, ámde az 5.
hely is kiváló, főleg, hogy sok induló volt a
mezőnyben, és a válla is fájt. Graf Míra fu-
tásáról csak annyit, hogy nagy küzdő és
nagy hajrás. Ő kiváló 800-as futó lesz,
ebben biztos vagyok. Ezt neki edzésnek
szántam, de amikor felbukkant a 4. helyen,
nem hittem a szememnek! Magyar
Emese, a csendes, szerény futónk eléggé
elpáholta a mezőnyt, mindezt alázattal,
végtelen nyugalommal. Végezetül marad-
tam én, a csapat edzője, aki lefutottam, és
nyertem. Jó kis csapat vagyunk mi, és
még rengeteg verseny vár ránk a nyáron,
ősszel, télen. Szinte minden héten egy.
Kemény szezon elé nézünk, de az elője-
lek nagyon jók! Szurkoljanak nekünk, hi-
szen Szentendrét képviseljük, mindezt
szívvel, büszkén! Gedeon Zsolt  

edző

SpORt XXVII. évfolyam, 10. szám24

Szentendrei kajak-kenu sikerek
Az elmúlt hétvégén, május 17-19. között rendezték meg Győrben a
Graboplast Maraton Magyar Bajnokságot, ahol a Szentendrei Kajak-
Kenu Sportegyesület két ifjú versenyzője a dobogó legfelső fokára
állhatott a 3. korosztály 10 kilométeres  Pc2,  azaz  kenu kettes ka-
tegóriájában!
Gratulálunk Horváth Mártonnak és Gallai Márknak, valamint edző-
jüknek, Pétervári Pálnak a kiváló teljesítményhez! És ne feledkez-
zünk meg ugyanennek kis csapatnak az április 27-én a, Hídépítő
Kupa Öböl Kör versenyen elért ezüstérmes helyezéséről sem, mely
tovább öregbíti a szentendrei kajak-kenu sport hírnevét!
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ÚSZÁS
VI. Hagyományőrző Úszóverseny, május 11. ózd

Négy megye (Heves, Nógrád, BAZ, Pest) 11 egyesületének 167
utánpótlás versenyzője az (1999-2006-ig született korosztályok-
ban) állt rajthoz a borsodi ÚSZ és az ózdi Fiedler SE rendezé-
sében a VI. Hagyományőrző Úszóversenyen. Szentendre
városát a Honvéd Kossuth SE úszóversenyzői képviselték 17
fővel a jól szervezett, flottul lebonyolított sporteseményen. Ver-
senyzőink időeredményekben és helyezésekben is kitettek ma-
gukért, melyet a 4 arany-, 6 ezüst-, és 5 bronzérem, valamint 20
pontszerző helyezés is bizonyít! A vegyesúszó felkészülés, ed-
zések közben mind a négy úszásnemben elindultak versenyző-
ink, és lemérhették, hol tartanak jelenleg, milyen hiányosságokat
kell még javítaniuk a nyár eleji kvalifikációs eseményekig. Az
egyéni számokon kívül három váltónk is indult egyesületi stafé-
táink kipróbálása, illetve rutinszerzés végett.
Legeredményesebb versenyzőnk PINTÉR Áron (’02) 3 arany-, 1
ezüst-, 1 bronzéremmel.

Átalakulóban a szentendrei
úszásoktatás
A folyamatos magas színvonalú úszásoktatás, az egyértelmű
feltételek és az átláthatóság biztosítása érdekében átalakul a
V-8-ban folyó úszásoktatás. A városvezetéssel folytatott
egyeztető tárgyalások során született döntés alapján 2013
szeptemberétől a V-8 Úszóiskola veszi át az úszásoktatást az
uszodában. Az úszóiskola mellett még két egyesület – a Kos-
suth SE és a Vízipók Integrált Egyesület – oktat majd úszást
ősztől. A többi vízi sportot képviselő egyesület változatlan for-
mában várja régi és új tanítványait.
A változás természetesen érinti a nyári táborok rendszerét is.
A fenti három szervezet égisze alatt indulnak táborok heti 
turnusokban, hétfői kezdéssel. A kicsiket (2-6 évesek) a 
Vízipók, a nagyobbakat a  V-8 Úszóiskola várja. A Kossuth SE
korhatár nélkül fogadja az ifjakat. Az úszás mellett szárazföldi
sportokkal, játékokkal, kirándulással múlathatják majd az időt
az ifjú táborlakók. A mindehhez szükséges energiáról a napi
háromszori étkezés gondoskodik.

A V-8 csapat

éremeső az Elevenek SE úszóinak
A szentendrei ELEVENEK SE úszói május 12-én Balatonfűzfőn
versenyeztek, hogy városunknak és egyesületünknek jó hírét vi-
gyék! Több száz kisgyermek indult az országos versenyen, ahol
úszóink kiemelkedő eredményeket értek el.

Érmeseink:
2007- Árvay-Nagy Áron 2 arany (gyors, hát)
2006- Rácz-Érsek Lili 3 ezüst (gyors, hát, mell)
2004- Domján Dávid 2 arany (gyors,hát) 1 ezüst (mell)
Vegyes váltó- 1 ezüst (Nagy Heni, Wetzel Dorka, Domján Dávid,
Szántó Olivér)
2001- Nagy Heni 1 bronz (gyors) és 4. helyezett (hát)
2001- Szántó Olivér 1 bronz (hát)

Azokra is büszkék vagyunk, akik helyezéseikkel, részvételükkel
hozzájárultak a sikerhez: Hidegkuti Lilla, Meztger Lili, Skach Iván,
Szántó Bálint, Szász Bori, Földi Patrik, Kákai Ákos, Schindler Bori.
Gratulálunk minden kis Elevennek! 
A gyerekek felkészülését Fehérvári Balázs mesteredző, Mihály
Norbert vezetőedző és Nagy Bernadett úszóedző segítették!

KOSÁRlABdA
Május 11. Leányfalu, NB II-es férfi mérkőzés. Szentendrei KSE–
Kőbányai Darazsak 60-82
Az első játékrész elején képtelenek voltunk pontot szerezni, az
ellenfél tetemes előnyt szerzett, és a továbbiakban, ha a mieink
megközelítették őket, akkor pontos, kívülről dobott háromponto-
sokkal, valamint agresszív betörésekkel végig tartani tudták a
húsz pont körüli különbséget. A „darazsakat” nem sikerült meg-
csípni! Könczöl Attila klubelnök véleménye:  Nem segített sem az
új transzparens, sem a szurkolók buzdítása, a múltkori kettő kü-
lönbség most huszonkettő lett – sajnos!

KéZIlABdA
Befejeződött az NB II-es bajnokság alapszakasza. A férfiaknál a
Budakalász Sc a kilencedik helyen végzett 14 ponttal.
A nőknél a Budakalászi Sc második lett 31 ponttal, és a Buda-
kalászi MSE a nyolcadik 10 ponttal.

Gerlai P.

Szeresd Szentendrét Séták
Június 9-én, vasárnap 16 órakor
séta az ÚJ MűVésztelePen
Zarubay Bence vezetésével

Találkozó az Új Művésztelep bejáratánál
(Kálvária út 5.) délután 4 órakor
Részvételi díj 600 Ft

A sétavezető, Zarubay Bence grafikus, a Szentendrei Grafi-
kai Műhely műhelymestere először a művésztelep kertjében
vezeti körbe az érdeklődőket, és mesél a telephez – gyer-
mekkora színhelyéhez – kötődő élményeiről. Utána három
műtermet látogatnak meg: Asszonyi Tamás és Jávor Piroska,
Barakonyi Zsombor és Farkas Zsófi, illetve Lukoviczky Endre
és Bálint Ildikó műtermét, ahol a házigazda házaspárok ak-
tuális munkáikról, az alkotói folyamatokról, a kulisszatitkokról
mesélnek…

PInceséta II.
A következő sétát czveiber Ferenc restau-
rátor vezeti augusztus 31-én, a Szentendre
éjjel-nappal nyitva rendezvény idején.

A Szeresd Szentendrét Egyesület sétáit a
Szentendre és Térsége TDM is támogatja
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AdÁSVétEl

Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vásáro-
lok. Hétvégén is. Tel. (26) 385-387.

ÁllÁSt KÍnÁl

Duna House szentendrei csapatába új
kollégát keresünk. Tel: 30/619 5653, e-
mail: jablonszky.bea@dh.hu

Szentendrei fagyizóba pultost keresünk.
Idegennyelv-tudás előny. Tel. 06-20-
468-0566.

Szentendrei étterembe kézilányt és pul-
tosokat keresünk. Tel. 06-20-582-8847.

Szentendre központjában lévő étterem
séfet keres. Bérezés megegyezés sze-
rint. Tel. 06-30-600-8165, 06-30-600-
9709..

Szentendre központjában lévő kávé-
zóba keresünk fagylaltárusító fiatal höl-
gyet, diákot. Bérezés megegyezés
szerint. Tel. 06-30-600-9709.

EgéSzSég

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombake-
zelés, tanácsadás. Tel. 06-30-949-6456.

Elindult pszichológiai magánrendelé-
sem; szeretettel várom! Segítő kapcso-
lat krízisben, terhelt életszakaszban,
családi, gyermeknevelési problémák
esetén. www.docszentendre.hu. Balázs
Boglárka, klinikai szakpszichológus, 06-
20-393-3113.
keretbe

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselem-
zés, energiafeltöltés, lelki segítség gya-
korlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

KIAdó lAKÁS

Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30-662-
1266.

Leányfalun családi ház alsó szintje
kiadó két személy részére 75 ezer Ft-ért
(rezsivel). Tel. 06-20-956-2227.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.

1,5 szobás, bútorozott, I. emeleti lakás
téglaházban kiadó. Tel. 06-30-651-2612.

A Püspökmajor-lakótelepen lakás kiadó:
kétszobás, földszinti. Ár: 45 ezer Ft/hó +
rezsi, 1 havi kaucióval. Tel. 06-30-951-
3787.

lAKÁS, IngAtlAn

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkező-
nek eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel. 06-
30-605-7199.

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás tu-
lajdonostól eladó csúsztatott zsalus tár-
sasházban, Szentendrén. Tel.
06-70-604-4882.

Szentendre belvárosában, a postától
100 méterre a Fürdő utcában új építésű,

3 lakásos társasházban 85 nm-es, 4
szobás teraszos lakás kertrésszel
eladó. Ár: 32 millió Ft. Tel. 06-20-354-
9025.

Eladó 100 nm-es családi ház Izbégen, a
Pásztor utcában. 3 háló, nappali, fürdő,
16 nm-es száraz pince, 2 autónak par-
koló a telken belül. Irányár: 21,9 millió
Ft. Tel. 06-20-849-3614.

Eladó 120 nm-es, új építésű családi ház
csendes helyen. HÉV, busz 5 perc sé-
tára. 3 háló + nappali + 2 fürdő. Irányár:
27,9 millió Ft. Tel. 06-20-849-3614.

Szamóca u. 7/A.
alatti 650 nm-es,
déli fekvésű, bel-
területi építési
telek eladó
(16,5x40 m).
csatornázott,
víz, villany, gáz,
telefon az utcá-
ban. Ár: 16,5 mil-
lió Ft. Tel.
06-70-504-6059.

Szentendrén, a Szatmári utcában 913
nm-es, összközműves, 30%-osan beé-
píthető építési telek eladó. Tel (26) 311-
534.

Eladó 34 nm, összkomfortos, kerthez
csatlakozó lakás a Vasvári-lakótelepen,
földszinten. Tel. (26) 312-826. 

Natura 2000 területén lévő 4 db erdő-
részlet osztatlan közös tulajdonban
eladó. Tel. 06-30-457-5272. 

Szentendrén csendes, jó levegőjű zsák-
utcában önálló, tehermentes, 1987-ben
épült családi ház sürgősen eladó. 540
nm telek, 114 nm lakótér, 33 nm szute-
rén. Irányár: 24 400 000 Ft. Tel. 06-20-
325-3878.

RégISég

GyŰJTEMÉNyT (bélyeg, képeslap,
pénz, plakett. jelvény, katonai, keleti
stb.) vásárol magángyűjtő. Pál István.
Tel. 06-20-947-3928.

OKtAtÁS

ANGOL nyelvtanfolyamok, magánórák,
nyelvvizsgára való felkészítés (EURO,
TELc, cambridge, EcL stb., Business
English), a szentendrei HÉV-végállomás
mellett, vagy az Ön otthonában. Dinami-
kus, de türelmes, magyar és nemzetközi
referenciákkal bíró tanárral. Tel. 06-70-
527-3879, email: cserip72@gmail.com.

Angol tanulás! csoportomba 50 év felet-
tiek jelentkezését várom. Max. 3 fő.
óradíj: 500Ft/óra. Tel. 06-30-390-4321.

Olasz nyelvórák Szentendrén. Tel. 06-
20-452-6613.

SzOlgÁltAtÁS

Minőségi kertek-, öntözőrendszerek ter-
vezése, kivitelezése és fenntartása
megbízható szakembertől. Meglévő ker-
tek rendbetétele, átalakítása, illetve min-
den, ami kert. www.akerteszek.hu,
Szőcs Miklós, 06-20-374-9442.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-, ács-
munkát vállalok! Tel. 06-70-578-1468.

SZÜLETÉSNAPI ZSÚR? Isten éltessen!
Élő zenés, bábos vidám előadással ké-
szülök az összesereglett gyerekekkel
való meseországi kirándulásra. Tel. 06-
70-527-3879, email:
cserip72@gmail.com.

Kertgondozást vállalok. Tel. 06-70-
548-5519.

Társasházak, lakóparkok kezelése, üze-
meltetése jogi, műszaki, pénzügyi hát-
térrel, felelősségbiztosítással. Tel.
06-20-987-5527. www.hollandhaz-
pluszkft.com.

Parkettás. Tel. (26) 320-861, 06-30-928-
8247.

Elromlott? Ami elromlott az Ön otthoná-
ban, én megjavítom. Víz, villany, csa-

torna, háztartási gép, zár, ajtó, ablak,
festés, mázolás, burkolás. Szentendre
és környéke. Hétvégén is. Tel. 06-30-
944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 06-30-
949-6456.

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

Asztalos munkát vállal. Fából mindent!
Tel. (26) 318-219, 06-30-319-7278.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

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

SpORt

Jóga a V-8-ban. Szerdánklént 18-19.30
között erősítő és lazítógyakorlatok, kon-

centrációnövelés, relaxáció. Tel.: (26)
300-409, e-mail: tyaag@satyananda.hu,
www.satyananda.hu.

ÜdÜléS

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

Horvátországban, Vír-szigeten (híd van)
elérhető áron apartmanok kiadók. Tel.
06-30-350-5464.

ÜzlEt

Budapest, III. ker., a Szentendrei úton
140 nm-es büfé-étterem kiadó. Ugyanitt
raktárhelyiségek bérelhetők. Tel. 06-70-
389-4500.

mIKRObuSzKÖlcSÖnző
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád Gizella-telep) 
az alábbi munkakörök ellátására hirdet felvételt

ÁpOló, REHAbIlItÁcIóS tEVéKEnySég tERApEutA,
EméSztőSzERVI EndOSzKópOS SzAKASSzISztEnS

A munkakörök betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség (end.szakasszisztens, rehab. tevékenység terapeuta)
• Ápoló munkakör (felnőtt szakápoló, OKJ 54-es ápoló)
• Működési engedély
• MESZK tagság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Felvilágosítást ad: Tőkés Anita a 06-26/801-700/1340 m.
Bővebb információ olvasható az intézet honlapján: www. visegradikorhaz. hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep.
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AUTóSZERVíZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340

26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

SZTRAKA Kft.                                                                    
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen, 
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás 

1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs 

teherautóval, kisteherautóval 
az ország egész területén!

• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!

VILLANTÓ
HORGÁSZBOLT

Vasúti villasor 7.
Nyitva: 

H: 12-18, K-P: 10-18, Sz: 8-12

Csalik, etetőanyagok, 
felszerelések!

06-30-298-63-48
villanto@outlook.com

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház (Visegrád) felvételt hirdet

könyvelő 
munkakör betöltésére

A munkakör betöltésének feltételei:
- Érettségi
- Mérlegképes könyvelő végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret
- 3 év könyvelési gyakorlat
Előnyt jelent:
- Költségvetés területén szerzett szakmai 

tapasztalat
- FORRÁS SQL rendszer ismerete
Felvilágosítást ad:
- Tőkés Anita a 06-26/801-700/1340 m.
Bővebb információ olvasható az intézet 
honlapján: www. visegradikorhaz. hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep.

Jelentkezési határidő: 2013. június 4.
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