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Pedagógusainkat köszöntöttük!

Gratulálunk az idei díjazottaknak: Városi Pedagógus Díj: Mészáros Lukács (Ferences Gimnázium), Apáczai Csere János-díj: dr. Cseriné Andirkó Éva (Móricz Zsigmond
Gimnázium), Pedagógus Szolgálati Emlékérem: dr. Beregnyei Józsefné (Templomdombi Általános Iskola). A Városházán, június 5-én rendezett ünnepségen adták át
Szentendre pedagógusainak az idei Pedagógus napi kitüntetéseket, emléklapokat,
okleveleket, díszdiplomákat.
3. oldal

Első fokon pert nyert a város a V-8 ügyében!

Első fokon pert nyert Szentendre önkormányzata a V-8 uszoda ügyében indított
eljárásban. Az önkormányzat 586 768 080 forintot követel a QualiTeam Consult Kft.től a korábban kötött készﬁzető kezesi megállapodás alapján. A június 5-i tárgyaláson a bíróság első fokon részben helyt adott a város követelésének, ítéletben kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül ﬁzessen meg az önkormányzat
részére 200 000 000 forintot és annak 2013 decemberétől számított késedelmi
kamatait.
11. oldal

Nyár: színház - zene - kiállítás - fesztivál!

Itt a Szentendrei Nyár! Június 20-án a Múzeumok és Galériák Éjszakájának gazdag
programjai közül válogathatunk, két héttel később a sörkedvelőket várják a II. Sörfesztivál (július 3-5.) rendezvényére a Duna-parton. A Szentendrei Teátrum hivatalosan július 10-én nyitja meg kapuit, majd a X. Szentendre éjjel-nappal nyitva
fesztivállal, illetve az azzal egyidőben lévő Művészet és Mámor Borfesztivállal zárul.
Az idei nyár újdonsága lesz a néhány éves szünet után újból megrendezett Ister
Napok (július 25-26.), a szentendreiek egyik legkedveltebb nyári programja, melynek csúcspontja az éjszakai zenés gyertyaúsztatás lesz.
21. oldal

Szentendrei sportsikerek

Kézilabdában és fociban is remek évadot zártak a szentendrei sportolók. A Szentendre KC az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül már biztosan ezüstérmes a
NBI/B csoportbajnokságban, ezzel a szentendrei kézilabdázás legeredményesebb
évét zárták. A Szentendre VSE 11-1-re győzött a Visegrád SE ellen, ezzel biztosította
elsőségét a Pest megyei harmadosztály Nyugati-csoportjában, valamint az egy osztállyal feljebb jutást. Az U13-as nemzetközi futballtornán pedig remekül helyt álltak
ﬁataljaink, akik tudásukkal, viselkedésükkel méltó módon képviselték városunkat,
országunkat.
30-31. oldal
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Egyeztetésre kész az új
városfejlesztési stratégia
VÁROS

SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Belváros: Koós Ervin r. főtörzszászlós
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth Tamás r. törzsőrmester
(HorvathTamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
(GatiL@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)
Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
Elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 501 100
T-HOME hibabejelentés 1412
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma
(26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma:
(26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 785 056
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u.33. Tel: 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Július 1-jén, Semmelweis napon csak a Pismány Gyógyszertár van NYITVA 8-19-ig, utána ügyeletes másnap
reggel 7 óráig, a többi gyógyszertár ZÁRVA!!!
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
június 21. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11. T: 505-779
június 28. Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Attila u. 23. T: 319-354
július 5. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. T: 310-868
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060
Árvácska Állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

A júniusi testületi ülésen
tárgyalják meg a képviselők a város fejlődését hoszszú évekre meghatározó
anyagot, az új integrált települési stratégiát. Az ITS
tervezetéről és a „hogyan
tovább”-ról kérdeztük Versegi-Nagy Miklós polgármestert.
• Miért volt fontos ennek a
tervezetnek az elkészítése?

Ez az anyag az elmúlt időszaknak egy gyakorlatban is
használható tükre, a korábban megkezdett építkezés
„statikai vizsgálata”, egyben
egy leltár a fellelhető értékekről, lehetőségekről. Olyan
alap tehát, amire építhetünk.
A 2007–2013. közötti uniós
ciklus forráslehívásait az integrált városfejlesztési stratégia segítette, ennek a helyébe
lép az ITS, ami a 2014–2020.
közötti időszakra tartalmazza
azokat a fejlesztési irányokat,
amelyekhez a város uniós forrást szeretne rendelni. Az itt
élők véleményét megismerve
olyan fenntartható fejlesztési
programot szeretnénk létrehozni, amely növeli a lakossági elégedettséget, és
amellyel mindenki tud azonosulni.

• Mi alapján dolgozták ki a
fő stratégiai irányelveket?

A kulcs a Párbeszéd Szentendréért sorozat volt. A lakossági
konzultációkon megismertük
a település lakóinak problé-

máit, kívánságait, elvárásait,
valamint ezek prioritásait.
Mindezt szakmai interjúk és
workshopokon lefolytatott
egyeztetések egészítették ki,
több mint száz helyi szakember bevonásával. A véleménynyilvánítás persze még most
sem késő, nem csak fogadjuk
a visszajelzéseket, de kérjük is,
hogy véleményezzék minél
többen az anyagot, és osszák
meg velünk észrevételeiket
továbbra is.

• Mi a következő lépés?

Ahogy eddigi munkánkra is
igaz, ezúttal sem a ﬁóknak
dolgoztunk. Szándékunk a korábban már meghatározott
három fő pillér: az épített
környezet, az ügyfélcentrikus
szolgáltatások és a közösség
erősítése.
A tudatosság épp olyan fontos a megvalósításban, mint a
tervezésben, ezért nagy
hangsúlyt fektetve az időzítésre, cselekvési tervet
hozunk létre. A városnak ki
kell használnia az adottságait,
az értékeinket meg kell erősítenünk. Ennek fényében
kezdjük már a 2016-os év
tervezését is.

• Említene néhányat a
2016-os tervekből, melyek
biztosan megvalósulnak
jövőre?

Reményeink szerint ilyen lesz
a belvárosi csapadékvíz-elvezetés, az orvosi rendelők felújítása és a 24 órás orvosi
ügyelet bevezetése is. A jövő
év kiemelt és reálisan megva-

Hivatalosan is
családbarát munkahely
a Polgármesteri Hivatal

A családok nemzetközi napja alkalmából családbarát munkahely díjakat adott át Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
május 20-án a Három Királyﬁ, Három Királylány Mozgalom konferenciáján. A díjat Szentendre Város Önkormányzata a közintézmény
kategóriában nyerte el.
Idén több mint 500 beérkezett pályázatból különböző kategóriában 53 díjat adott át Novák
Katalin. Az államtitkár a díjátadón arról beszélt,
hogy egyre több munkaadó ismeri fel, hogy

lósítható terve az óvodai férőhelyek számának további
növelése, az energetikai beruházások folytatása, és az
útépítések terén is szeretnénk továbblépni.

• Az új városfejlesztési
stratégia tervezetét milyen
módon véleményezhetik a
szentendreiek?

A tervezet megtekinthető hivatali ügyfélfogadási időben a
Főépítészi Irodán, de a városi
honlapra és híroldalra is felkerült: http://www.szentendre.hu/magyar/varosfejles
ztes/_its_integralt_telepulesfejlesztesi_strategia_2015. Az
ITS-sel kapcsolatos véleményeket írásban június 21-ig az
its@szentendre.hu címen
várjuk Szentendre lakosságától, a városban működő egyházak, valamint a véleményezési eljárásban résztvevő érdekképviseleti, civilés gazdálkodó szervezetek
képviselőitől.

akkor lehetnek igazán sikeresek, ha erősítik a
cégen belüli családbarát szemléletet, ha támogatják munkatársaikat abban, hogy bátran vállalják családi hátterüket. Hozzátette, ahogy
Európa több országában, Magyarországon is
egyre inkább elterjed a gyermeknevelés
melletti
munkavállalás, és
úgy látják, a nők
szívesebben
és
bátrabban vállalnak
gyereket
akkor, ha látják,
hogy összeegyeztethető lesz a családi életük a
munkájukkal.
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A Városházán június 5-én rendezett ünnepségen adták át városunk pedagógusainak az
idei Pedagógus napi kitüntetéseket, emléklapokat, okleveleket, díszdiplomákat.

Dr. Cseriné Andirkó Éva, a Szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnázium történelem-francia szakos tanára az idén Apáczai Csere János-díjat
kapott.
Városunk gyémánt- és aranydiplomás pedagógusait is ez alkalommal köszöntötték:

Erdősi Lászlóné Magyar Irén óvónő – aranydiploma
Kócsy Gézáné Benkovits Ibolya tanítónő
– aranydiploma
Molnár Bertalanné Győri Mária tanítónő
– gyémántdiploma
Juhász Imréné Matzek Mária tanítónő
– gyémántdiploma
Péter Mihályné Rimóczi Olga óvónő
– gyémántdiploma
Pécsvári Mária Magdolna tanítónő
– gyémántdiploma

„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.” (Ady Endre)

Az ünnepségen dr. Török Balázs alpolgármester mondott köszöntőt, aki kiemelte városunk
pedagógusainak áldozatos munkáját, aminek
megbecsülését a városvezetés kiemelten fontosnak tart. A díjak átadása előtt Csepreginé
Volosinovszki Mária, a KLIK Szentendrei Tankerület igazgatója mondott ünnepi beszédet,
majd Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színésznőnk Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor legszebb költeményeiből adott át színes csokrot a
hallgatóságnak Négyessy Katalin gordonkaművész zenei aláfestésével. Az ünnepségen
vidám délszláv dallamokat játszott tamburán
és tangóharmonikán Zetelaki Gáspár és Dániel, valamint Eredics Vince. Felkészítő tanáruk Eredics Gábor Kossuth-díjas művész és
pedagógus volt. Az ünnepi műsort Kóbor Edit
protokollvezető moderálta.

A Városi Pedagógiai Díjat idén Mészáros Lukács, a Ferences Gimnázium biológiatanára
nyerte el. (Interjúnk a 4. oldalon)

Dr. Beregnyeiné Józsefné, a Templomdombi
Általános Iskolából most nyugdíjba vonuló
igazgató az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgálati Emlékérmét
nyerte el. A kitüntetés mellé Szentendre Város
nevében dr. Török Balázs alpolgármester nyújtotta át Aknay János Emlék című festményét.
(Interjúnk az 5. oldalon)

Az ünnepségen nemcsak őt, de a Templomdombi Általános Iskola teljes tantestületét is
köszöntötték, hiszen a családias, gyermekközpontú intézmény miniszteri elismerő oklevelet nyert el ebben az évben! Ezen kívül a
júniusban rendezett országos elsősegélynyújtó
versenyen is a Templomdombi iskola tanárcsapata hozta el az aranyérmet.

A pedagógusokat köszöntötte
az Altiszti Akadémia

Ünnepi sorakozóra gyűlt össze az MH Altiszti Akadémia Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztályának állománya, hogy köszöntse Pedagógus Nap
alkalmából az alakulat pedagógusait. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkarfőnök köszöntőlevelében báró Eötvös József szavait
idézte: „Nem akik az emberi jólét előremozdítására új eszközöket találnak, hanem kik az embereket a létező eszközök s viszonyaik kellő

Nyugdíjba vonulása alkalmával emléklapot és
az Emberi Erőforrások Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri kitüntetést vehetett át:

Lakatosné Balogh Emma óvónő (Bimbó utcai
Tagóvoda)
Bereznai Péterné óvónő (Bimbó utcai Tagóvoda)
Mezei Mária óvónő (Izbégi Óvoda)
Papp Zsuzsa óvónő (Szivárvány Óvoda)

Nyugdíjba vonulásuk alkalmával kaptak ebben
az évben emléklapot:

Demeterné Butykai Julianna óvónő (Hold
utcai Tagóvoda)
Lajos Ferencné óvónő (Hold utcai Tagóvoda)
Paska Lajosné dajka (Szivárvány Tagóvoda)
Dukainé Teszárik Erzsébet pedagógus (Barcsay Jenő Általános Iskola)
Pajkos László testnevelő tanár (Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola)
Kleszky Katalin logopédus (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye)

használatára okítják, valóságos jótevői kortársainknak. (…) E hazában
nem csak az elismerést, de a jutalmat is senki inkább nem érdemli,
mint azok, akik a neveléssel foglalkoznak”.
A sorakozón eredményes szakmai munkája elismeréséül emléktárgyat
vehetett át Burucz László őrnagy, és oklevelet vehetett át Muhari Zsolt
főhadnagy. Emléklapot kapott Fehér Endre és Lukácsné Sugár Piroska,
Juhász Tamás százados, Sótér Éva százados, Kollár Norbert főhadnagy,
Oláh Nándor zászlós és Kollár Pál zászlós.
Szentendre város polgármesterének képviseletében Pedagógusok
Napja alkalmából Loe Attila százados vehetett át emléklapot Boda
Anikó képviselő asszonytól.
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Az idei városi Pedagógiai Díjat dr. Mészáros Lukács, a Ferences Gimnázium tanára
kapta. A biológia-földrajz szakos tanár egy
másik díjnak is örülhetett, ugyanis megkapta a „Bonis Bona Díj – A Nemzet Tehetségeiért” kitüntetést is, amelyet a
szentendrei díjátadással egyidőben adtak
át a Vigadóban. A tanár úr végül Szentendrét választotta, hogy személyesen vehesse át a városi elismerést.
Az alábbiakban Mészáros Lukács gondolatait
közöljük.

A városi díjról

Nem szeretek díjakat kapni, ezt őszintén mondom. Eszembe jut egy volt diákommal való beszélgetés, aki hosszabb időt töltött Japánban.
Megkérdeztem tőle, hogy mit érdemes a japánoktól megtanulni, amire a válasza az volt,
amit meg is jegyeztem magamnak: mindenki
csak azt a kis feladatot végezze el, amit rábíztak, azt viszont tökéletesen. Ne vágyjon
többre, másra, ezért viszont díjazást se várjon
el. A szentendrei kitüntetés mégis kivételes a
számomra, mert az idők során több külföldi
álláslehetőségem is adódott, de a szívem mindig visszahúzott ide, a ferencesekhez. Fel sem
merült bennem, hogy ne ide jöjjek vissza,
ezért a város elismerése nagyon sokat jelent.

A diákokról

Nincsenek rossz diákok, egy gyermek nem
lehet rossz. Ha mégis úgy viselkedik, annak
oka van, például problémája van, vagy bizonytalan, vagy még nem tanulta meg a helyes viselkedést. Az igazi kihívás és nagy feladat
számomra az, hogy a biológia iránt kevésbé érdeklődő diákokat is bevonjam az órai munkába. Próbálom megvalósítani a diﬀerenciált
oktatást, ami alatt nem azt értem, hogy a
gyengébbektől kevesebbet várok el, hanem
azt, hogy ha kell, megfeszülök, de olyan órát
tartok, hogy mindenki megértse. Ez rengeteg
energiát kíván, például saját animációkkal modellezem a tananyagot. Az én dolgom, hogy a
diáknak nyitva tartsam a szemét, és jól felkészítsem azokat, akik ezen a területen akarnak
tovább lépni.

A tanításról

Nem tanárnak készültem, kutató szerettem
volna lenni, de András atya, a korábbi igazgató
hívott, mert gyorsan be kellett tölteni a földrajztanári állást. Eljöttem, kipróbáltam, és nem
tudtam megszabadulni tőle. Az első nyári szünetben újra beleástam magam a kutatómunkába, és az ásatásra vittem magammal az
érdeklődő diákokat is. Eleinte ugyan még a kutatás dominált az életemben, de a tanításra
soha nem tudtam nemet mondani, úgyhogy
ma már inkább tanár vagyok.

A mai napig el vagyok bűvölve a biológiától.
Jól érzem magam az óráimon, és ha valami
miatt rosszabb a kedvem, tanítás közben, a
gyerekek társaságában rögtön felvidulok. Nem
rutinból tanítok, nem veszem elő a tavalyi dolgokat, mert a ma nem ugyanaz, mint a tegnap,
és a gyerekek sem ugyanazok. Igyekszem a diákok ﬁgyelmét felkelteni, nézem, hogy mi
fogja meg őket. Miután a tananyagot leadom,
elkezdek mesélni, és a gyerekek érdeklődésétől függ, hogy milyen irányban kalandozunk el
a biológia területén.

A sikerélményről

Nagyon örülök, ha a diákok jó eredményt
érnek el a versenyeken, például az OKTV-n, de
valójában az jelent sikerélményt, ha azt látom,
hogy a gyereket érdekli, ami az órán zajlik. A
biológia ugyanis tele van csodával, és a legfontosabb, hogy a gyerekek is észrevegyék ezt.
Szeretem látni, ahogy rácsodálkoznak a hallottakra – ezt nem cserélném el semmiért. Nyitottak vagyunk egymásra. Folyamatosan
tanulunk egymástól, az én ars poeticám ilyen
egyszerű. Nem nevelő típusú tanár vagyok, a
hangsúlyt nem a személyes és a közösségi
problémák megoldására helyezem, hanem a
tantárgyon keresztül próbálom megfogni őket,
így a sikerélményt is a tantárgyon keresztül
tudom megélni.

A vágyakról

Szeretnék még jó sokáig tanítani, tanárként
nyugdíjba vonulni. Jó lenne kevesebb adminisztrációs munka, és sokkal több tanítás. Az
álmom, hogy csak órákat adjak.

A ferences szellemiségről

Nem beszélnék általánosságban ferences nevelésről, inkább arról, hogy megpróbálunk átadni valamit Szent Ferenc szellemiségéből. Ő
azt mondta, hogy egy a Teremtőnk, egy az
Atyánk, tehát mi mindannyian testvérek vagyunk. Ebből következik, hogy a másikkal tisztelettel bánok, és szeretettel fordulok hozzá,

Dr. Mészáros Lukács
1967-ben született Vácott, gyermekkorában Drégelypalánkon élt. Középiskoláit az
esztergomi ferences gimnáziumban végezte, majd a Ferences Hittudományi Főiskola mellett biológia-földrajz szakos
tanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen, 1998-ban szerzett
PhD fokozatot.
Tagja a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületének és számos tudományos
bizottságnak.
Kutatásai az őslénytan, az állattan, az ökológia és a természetbölcselet témaköréhez kapcsolódnak. 1993 óta tanít a
szentendrei Ferences Gimnáziumban.
Kitüntetései: MTA Szádeczky–Kardoss Elemér díja, Pedagógus Kutatói Pályadíj, Rátz
Tanár Úr Életműdíj.
17 éve él városunkban, családos, három
gyermeke van.
legyen az ember vagy állat. A ferences szellemiséget minden tantárgyban, de leginkább
talán a biológiában lehet megmutatni. Például
boncolást a tanítványaim kérésére sem végzek, inkább elmagyarázom nekik, hogy az élet
több annál, mintsem egy állatot megöljünk
emiatt. Talán ebből többet tanulnak, mintha
boncoltunk volna. Az élet tisztelete, szeretete,
a másik elfogadása, sokra tartása – ez a ferences szellemiség.

A Bonis Bona Díjról

Sok versenyre készítem fel a gyerekeket, és
leginkább olyanokra, ahol megmutathatják a
kreativitásukat, ahol lehetőség van a kutatásra, és megízlelhetik a tudományos munkát.
Több olyan tanítványom is van, akik ma már
magas szintű kutatási tevékenységet végeznek, s akiknek a sorsát a mai napig ﬁgyelemmel kísérem. A díjat ilyen kutatás felé
ösztönzés-küldés, a tehetséggondozás miatt
kaptam.
N. E.

2015. június 15.

Egy kerek történet

Dr. Beregnyei Józsefné 40 éve dolgozik pedagógusként, 26 éve igazgatja a Templomdombi Általános Iskolát. Az elmúlt évek
alatt az iskola elnyerte az Örökös Ökoiskola, a Gyermekközpontú modellintézmény rangos címeket, többször kapott
kiváló minősítést. Kiemelkedő szakmai tevékenységük, pedagógiai munkájuk elismeréseként 2006-ban a város Pro Urbe
Emlékérme, most pedagógusnapkor pedig
az EMMI Elismerő Oklevél kitüntetésében
részesültek az iskola pedagógusai. Szentendre Város Pedagógiai Díja után júniusban az idén nyugdíjba vonuló igazgatónő az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmét is átvehette.
Jó érzéssel lépem át a Templomdombi suli küszöbét, ismét az a jellegzetes, vidám füzet és ceruzaillat fogad, mint oly sok éven át, amikor még
lányom idejárt. Ibolya is ugyanazzal a derűs mosollyal vár, mint ahogyan annak idején megismertem. Mintha megállt volna e falak közt az
idő, kicsit a „hazajöttem”-érzés kerít hatalmába.

• Mindenkinek van az életében egy meghatározó személy, aki miatt ezt a pályát
választja. Neked ki volt?

Az alsós tanítóm, Bonyhai Kati néni volt számomra ilyen meghatározó egyéniség. A sors
ﬁntora, hogy amikor elkezdtem a pályámat,
éppen őt váltottam, az ő helyére kerültem az
ibrányi általános iskolába. Valójában azonban
nem tudatosan kerültem erre a pályára. Eredetileg vegyésznek készültem, ám a párom,
akivel nagyon ﬁatalon ismertük meg egymást,
hivatásos katona volt, így hozzá igazodva olyan
felsőoktatási lehetőséget kerestem, ami több
régióban is elérhető. Ez a tanító szak volt. A
nyíregyházi középiskolai évek után a tanítóképző főiskolát is ott kezdtem el, majd egy év
után a férjem Budapestre került. Akkoriban
nagy tanítóhiány volt, és elhívtak Vecsésre tanítónak, miközben a főiskola hozzájárult, hogy
levelezőn folytathassam tanulmányaimat.

• Milyen volt pályakezdőként ott tanítani,
és hogyan kerültél Szentendrére?

Egy 43 fős 2. osztály volt életem első osztálya,
hasonló léptékű kis iskolában, mint a Templomdombi. Nagyon sok segítséget kaptam az
első időkben az akkori kollégáimtól, és a motivációt a folytatáshoz. Férjemet 1977-ben, amikor elvégezte a Katonai Akadémiát, ide
helyezték, én akkor már a nagyobbik ﬁamat,
Bernátot vártam. Először a pomázi, Beniczky
utcai iskolában dolgoztam – ez ma a német
nemzetiségi iskola –, aztán, 1981-től a BajcsyZsilinszky úti Központi Iskolában tanítottam,
kezdetben napközis tanítóként. Néhány hónap
után egy másodikos osztály tanító nénije lettem, s ezt az osztályt egészen nyolcadikig kísérhettem osztályfőnökként. Ezekre az évekre
még ma is nagy szeretettel gondolok. Később
már csak a felső tagozaton tanítottam. Közben
megszületett második ﬁunk is, Bertold, elvé-
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gyünk, hogy mindenki jól érezze magát az iskolában. A tanári gárda nagyon stabil. 30-40
év közötti tanár-csapat kezdte meg itt a munkát a kezdetekben, meghatározó és elhivatott
egyéniségekkel. Most ugyan elindult egy folyamat, mert többen nyugdíjba vonultak az iskolából, de a szellemisége az ma is ugyanaz.
Ma is azt vallom, hogyha a pedagógusok
örömmel jönnek ide dolgozni, akkor a gyerekek is örömmel jönnek tanulni. A legfontosabb
számomra a jó légkör megteremtése volt, és
hogy minden gyermeket az egyéniségének
megfelelően tudjunk segíteni a kibontakozásában, jó alapokat adjunk a tovább tanuláshoz, és nagyon színes skálát kínáljunk a
szabadidős programokból. A kezdetektől fontos volt a művészeti oktatás, a környezeti nevelés és a nyelvoktatás.

geztem az orosz szakot, majd másfél évig a járási úttörőelnöki feladatokat láttam el. A környékbeli iskolákkal dolgoztam együtt, az volt a
feladatom, hogy a gyerekek szabadidős programjait megszervezzem. Nagyon sok táborunk, vándortáborunk volt, no és gazdag év
közbeni programok. Ekkor kezdtek szerveződni a diákönkormányzatok, szétválni az úttörő és gyermek-önkormányzati feladatok.
Ebben az időszakban ismerkedtem meg a vezetői feladatokkal, sok képzésen vettem részt,
és sok tapasztalatot gyűjtöttem abból, hogy kívülről láttam különböző iskolák működését.

• A tapasztalatok, gondolom, segítették a
Templomdombi iskola megalapítását…

Amikor 1989-ben a központi iskolánál megszületett a döntés, hogy három intézménnyé
váljon szét, a korábbi kollégáim megkerestek,
összeültünk és sokat gondolkodtunk azon, milyen legyen az új iskolánk proﬁlja, hogyan szerveződjön. Úgy gondoltuk, demokratikus
alapokon, egy kis közösség vezesse az iskolát.
Sokszor nehéz volt konszenzusra jutnunk, no
és a fenntartónak is kellett egy felelős személy, aki én lettem. Nagyon bátran vágtam
bele a szervezésbe, sokszor nem pontosan ismerve a törvényi hátteret, de a „bátrak szerencséjével” amit elkezdtünk, meg is tudtuk
valósítani. Kezdetben nagyon sok változtatást
indítottunk, amit nehéz volt összefogni, koordinálni, és nehézséget okozott még, hogy nem
felmenő rendszerben építkeztünk, az iskola
szétválásával adott volt a nyolc évfolyamunk
olyan gyerekekkel, akik más iskolai miliőben
szocializálódtak. Az első átmeneti évek után
már körvonalazódtak, milyen változtatást fogunk tovább vinni, mit kell elhagyni, mi felel
meg a mi pedagógiai elveinknek.

• Túl azon, hogy a város legszebb helyén,
patinás épületben lévő, családias, kis közösségű, vonzó oktatási programmal rendelkező iskola a Templomdombi, miben
látod még népszerűségének titkát?

Elsősorban az itt dolgozó pedagógusok, gyerekek és szülők közös munkájában, sikerében.
Mindenki hozzáad valamit a „templomdombisághoz”. Arra törekeszünk, hogy közösség le-

• Az idén átadod a stafétát. Mik a terveid,
mivel töltöd majd a felszabaduló időt?

Elsősorban arra készülök, hogy „igazi” nagymama tudjak lenni. Van két kis unokám, Bíborka júliusban lesz négyéves, Brúnó most volt
másfél éves, és augusztus elejére várjuk kisebbik ﬁam, Bertold kislányának megszületését. Elkel majd a segítség... Most pótolnám,
ami eddig kimaradt az életemből: szeretnénk
férjemmel utazgatni, kirándulni.
Nyugodtan várom a nyugdíjas éveket, mert
tudom, hogy jó kezekbe kerül az intézmény.
Természetesen az iskolától nem szakadok el,
az alapítvány működtetésében továbbra is
tevékenyen megmaradok az elkövetkező időszakban, ugyanúgy segítem kollégáimat, mint
eddig… és három év múlva jön az unokám
iskolába, szeretném, ha ő is ide járna.

• Van valami, ami úgy érzed, kimaradt a
pályádból?

Úgy gondolom, nagyon kerek az életem. Mindig örömmel jövök be az iskolába, nekem ez
nem is munka, annak ellenére, hogy folyamatosan készenlétbe kellett állnom, de sikerült
megtalálnom azokat az örömforrásokat, amiből építkezhettem. A negyven év alatt egyetlen napot sem voltam betegállományban, mert
az öröm, a lelkesedés, a pozitív szemlélet mindig megvédett. Ha újrakezdeném, minden
ugyanígy történne. A pályám során kikristályosodott, hogy ez volt az én közegem, az én
utam.
Sz. N.

„Köszönjük Ibolya néniiiiiii!”

Meglepetés ﬂash mobbal készültek a
Templomdombi iskolás gyerekek, tanárok
és szülők dr. Beregnyei Józsefné Ibolya köszöntésére. A ballagási ünnepség főpróbájára időzített táncos-zenés akció végén
a Templomdombon mindenki egyszerre
köszönte meg Ibolya néninek az elmúlt huszonhat év munkáját.

6

VÁROS

Diák-sikerek Szentendrén

XXIX. évfolyam, 10. szám

Már több éves hagyomány, hogy pedagógus napkor lapunkban hírt adunk a szentendrei általános és középiskolák diákjainak
kiemelkedő eredményeiről. Az alábbiakban az iskoláktól kapott beszámolókat olvashatják szerkesztett formában.

Barcsay Jenő Általános Iskola

Ferences Kistérségi Matematikaverseny
Angi Alexandra (7.d) 1. hely, Laczkó Anna (8.a) 2.
hely

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, megyei
forduló
Angi Alexandra (7.d) 17. hely, Gerencsér László (2.d)
1. hely, Laczkó Anna (8.a) 7. hely,
IV. SNI Országos Szépíró Verseny megyei forduló
I. kategória: Sándor Miklós (2.e) 1. hely
III. kategória: Kravjár Viktória (5.b) 1. hely
IV. kategória: Bernhardt Laura (8.c) 1. hely

LOGO Programozási Verseny, országos döntő
Székely Milán (4.b) 1. hely, Laczkó Anna (8.a) 2. hely,
Horváth Vilmos (4.e) 4. hely, Knyazoviczki Csenge
(8.a) 7. hely, Tarcsi Patrik (4.b) 8. hely
Bendegúz Tanulmányi Verseny
anyanyelv: Székely Milán (4.b) 8. hely
matematika: Székely Milán (4.b) 8. helyezett.

Országos Robotprogramozó Csapatverseny
Bárány Bendegúz (5.b), Manton Marcell (5.b), Nagy
Dániel (5.a) 1. hely
Tuczai Barnabás (5.d), Zsoldos Péter (5.d), Soós Mátyás (5.a) 3. hely
Gerlai András (6.a), Kiss Bálint (6.d), Jánovszki Dominik (6.d) 6. hely
Homán Dániel (7.c, iskolánk volt tanulójával, Nagyváradi Balázzsal) 3. hely
Atlétika
mezeifutás: Néda Júlia (6.c) megyei 3. hely és országos 19. hely
600 m-es futás: megyei 2. hely
Golf
Sárközi Richárd (5.c) 1 hely három alkalommal, országos ranglistavezető golfozó
Benzsay Zsombor (3.a) 2. hely két alkalommal, 3.
hely két alkalommal

Karate Európa-bajnokság, Anglia
Gerezsdi Laura (6.b) formagyakorlat: 3. hely, páros
kata: 1. hely, csapat kumite 1. hely
IV. Pest Megyei Rézfúvós Verseny
vadászkürt: Árgyelán Domonkos (4.e) 1. hely

Országos diákolimpia
Gumiasztal: Brickwood Kiara (3.b) 1. hely

Úszás (országos és nemzetközi versenyek)
Abonyi Tóth Gréta (4.e) gyorsúszás: 3. hely, 200 m
pillangó: 1. hely, 100 m pillangó: 1. hely
Abonyi Tóth Glenda (2.a) 200 m-es és 400 m-es
gyorsúszásban, 200 m vegyesúszásban, 50 m-es, 100
m-es és 200 m-es gyorsúszásban korosztályos ranglistavezető, arany jelvény minősítés (Magyar Úszószövetség)
Ritmikus sportgimnasztika
Nemzetközi versenyeken: Mezei Tímea (4.a) összetett országos 1. hely, Engin Jázmin (5.b) 1. hely két
alkalommal és 3. hely
hazai versenyeken: Szebeni Eszter (7.b) többszörös
1. és 2. hely

Mikulás Kupa, Törökbálint
mell-, hát- és gyorsúszás: Lenkei Ambrus (3.c) 1. hely
váltó: Szokoly Miklós (3.c) 3. hely

A KÓPÉ Úszóverseny
gyorsúszás: Lenkei Ambrus (3.c) 2. hely

II. Rákóczi iskola járási úszóversenye
váltó, mellúszás: Lenkei Ambrus (3.c) 1 hely

Szentendrei Kinizsi Honvéd SE úszóverseny
mellúszás: Szokoly Miklós (3.c) 3. hely
gyorsúszás: Szokoly Miklós (3.c) 2. hely
Országos VII. Új-Hullám Békatalálkozó
Szokoly Miklós (3.c) 5. hely
XXIII. Nyuszi Kupa
váltó: Szokoly Miklós (3.c) 3. hely
gyorsúszás: Szokoly Miklós (3.c) 3. hely

TAVASZÉBRESZTŐ Országos Képzőművészeti
pályázat
Szokoly Miklós (3.c) nívódíj

Országos karateverseny
Számedli Róbert (6.a) 1. hely

Wadokai Federation European Championship
Számedli Róbert (6.a) 1. és 3. hely

Akrobatikus Rock and Roll
Mátyás Mercédesz (5.d), Nagyváradi Eszter (5.d),
Tenki Luca (5.a), Schuszter Csenge (4.a) többszörös
Pink Panthers kupa 1.hely, Óbudai Meghívásos Verseny 1. hely
Horváth András Simon (3.b), Schuszter Csenge (4.a)
többszörös Pink Panthers kupa 1. hely, Óbudai Meghívásos Verseny 1. hely, Budapesti Egyesületek Közötti Meghívásos Verseny 1. hely
Hip-hop tánc
Farkas Nóra (8.b) 2014-ben egyéni világbajnok, csapatban világbajnoki 2. hely, többszörös arany minősítés, magyar bajnok, magyar kupagyőztes,
AMITA-díjas egyéniben és csapatban

Szép Magyar Beszéd szépkiejtési verseny, megyei
forduló
Mélyi Klára (6.b) 1. hely

Területi versmondóverseny
Lázár Emese (4.c) 1. hely
Szabó Álmos (7.b) 2. hely

Országos Gyermek Röplabdabajnokság
Klinszky Lara (7.c) 2. hely

Városi népdaléneklési verseny
Néda Júlia (6.c) ezüst minősítés

Cházár András EGYMI Bárczi
Gusztáv Tagintézménye

Pest Megyei Úszóverseny, Vác
25 m gyorsúszás: Rácz Judit (4. o.) 1. hely
25 m mellúszás: Rácz Judit (4. o.) 1. hely
25 m gyorsúszás: Szlávik Richárd (4. o.) 1. hely, Tóth
Imre (8. o.) 1. hely, Lakatos Lionel (4. o.) 3. hely
25 m hátúszás: Szlávik Richárd (4. o.) 1. hely, Lakatos
Lionel (3. o.) 2. hely, Szántó Zsombor (6. o.) 3. hely
25 m mellúszás: Szlávik Richárd (4. o.) 2. hely
50 m gyorsúszás, mellúszás, hátúszás: Herke Vivien
(6. o.) 1. hely
50 m gyorsúszás: Csúcs Alex (6. o.) 1. hely, 3. Rácz
Olivér (4. o.) 3. hely,

50 m hátúszás: Csúcs Alex (6. o.) 1. hely, Rácz Sándor
(4. o.) 2. hely
50 m mellúszás: Rácz Olivér (4. o.) 1. hely
50 m gyorsúszás, hátúszás, mellúszás: 1. Gacsal Vivien (7. o.) 1. hely
50 m gyorsúszás: 1. Szilágyi László (8. o.) 1. hely, 2.
Megyesi Dávid (8. o.) 2. hely
50 m hátúszás: Megyesi Dávid (8. o.) 1. hely, 2. Szilágyi László (8. o.) 2. hely, 3. Herr János (7. o.) 3. hely
50 m mellúszás: 1. Szilágyi László (8. o.) 1. hely, 2.
Herr János (7. o.) 2. hely, 3. Megyesi Dávid (8. o.) 3.
hely
Felkészítőjük: Benzsay Réka

Fogyatékkal Élők V. Országos Úszó Diákolimpiája,
Debrecen
25 m szabadon választott úszás: Szlávik Richárd Rajmund (4. o.) 1. hely
50 m szabadon választott úszás: Tóth Imre (8. o.) 1.
hely, Csúcs Alex (6. o.), Szilágyi László (8. o.) 3. hely
50 m szabadon választott úszás: Herke Vivien (6. o.),
Gacsal Vivien (7. o.) 1. hely
25 m mellúszás: 1. Szlávik Richárd (4. o.) 1. hely, Pulfer Ádám (4. o.) 3. hely
50 m mellúszás: Szilágyi László (8. o.) 2. hely, Tóth
Imre (8. o.) 3. hely
50 m mellúszás: Herke Vivien (8. o.), Gacsal Vivien
(7. o.) 1. hely
Felkészítőjük: Benzsay Réka

Kapkodd a lábad! Pest megyei verseny, Vác
Gyöngyösi Dominik, Pulfer Ádám, Rácz Judit, Ritz
Dominika (4. o.) Lakatos Lionel, Braun Bence (3. o.),
Varga Anita, Varga Laura, Balázs Máté, Szigetvári
Gergely (2. o.) 2. hely
Felkészítőjük: Benzsay Réka

Pest Megyei Atlétikaverseny, Gödöllő
Súlylökés: Szilágyi László (8. o.)1. hely, Herr János (7.
o.) 2. hely, Raczkó Gabriella (7. o.) 2. hely
400 m síkfutás: Szilágyi László (8. o.) 3. hely
300 m síkfutás: Herke Vivien (6. o.), Rácz Sándor (4.
o.) 3. hely
Felkészítőjük tanár: Benzsay Réka

Ki mit tud? országos területi válogató, Budapest
Versmondás: Braun Bence (3. o.) 1. hely, Szlávik Richárd (4. o.) 2. hely
Felkészítők: Polyákné Bodó Klára, Therneszné Magyar Katalin

Magyar Speciális Olimpiai Szövetség Országos
Úszóversenye, Budapest
50 m mellúszás: Gacsal Vivien (7. o.), Herr János (7.
o.) 1. hely, Csúcs Alex (6. o.) 5. hely
100 m mellúszás: 1. Szilágyi László (8. o.) 1. hely
50 m gyorsúszás: Herke Vivien (6. o.), Szilágyi László
(8. o.) 1. hely, Gacsal Vivien (7. o.), Herr János (7. o.)
2. hely, Csúcs Alex (6. o.) 3. hely
100 m gyorsúszás: 4. Megyesi Dávid (8. o.) 4. hely
50 m hátúszás: Herke Vivien (6. o.) 1. hely, Gacsal Vivien (7. o.) 2. hely, Csúcs Alex (6. o.) 3. hely
100 m hátúszás: Megyesi Dávid (8. o.) 1. hely
100 m vegyesúszás: Szilágyi László (8. o.) 1. hely,
Megyesi Dávid (8. o.) 2. hely
4x50 m gyors váltó: Herr János, Csúcs Alex, Megyesi
Dávid, Szilágyi László 1. hely
Felkészítőjük: Benzsay Réka

2015. június 15.

Ferences Gimnázium

Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny, döntő
Eredics Vince (8.a) 89%-os eredménnyel IV. hely

Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Verseny, otthoni
kísérleti forduló
Iskolánk csapata: Dimitrov Márk, Jármy Solt, Jobbágy Gergely, Rozgonyi Dániel (9.a), Hatalyák Mátyás (9.b), Mocskonyi Mirkó (10.b), Bozzay László és
Kovács Gábor (10.c). II. hely
Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Verseny, kísérleti
bemutató
Dimitrov Márk, Jobbágy Gergely, Rozgonyi Dániel
(9.a), Mocskonyi Mirkó (10.b) és Kovács Gábor
(10.c), Fáy Ambrus és Eredics Vince (8.a) diák-közönségdíj. Felkészítők: Vass Ágnes és Adolf Géza
OKTV döntő, magyar irodalom
Juhász Sára (11.c) 21. hely
Páljános Flóra (12.c) 29. hely

Országos Pázmány Tanulmányi Verseny, magyar
irodalom
Juhász Sára (11.c) I. hely
Páljános Flóra (12.c) VI. hely
Szendrei Gyöngyvér (12.a) VII. hely. Felkészítő: dr.
Soós Sándorné

Történelemverseny (II. Rákóczi Ferenc élete és
kora), döntő
Papczun Réka, Tihanyi Klára, Zrinyi-Gál Tekla (11.a)
4. hely. Felkészítő Szakács Áron

„Fiatalok Európa Erdeiben” nemzetközi tanulmányi
verseny, magyarországi döntő
Szarkowicz Kinga (11.c), Nagy Fruzsina (12.a), Pallagi
Regina (12.a). 4. hely. Felkészítő Mészáros Ottó
A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Pallagi Farkas (10.a), Mogyorósi Levente (10.a) különdíj. Felkészítő dr. Mészáros Lukács
Cikkpályázat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
(OTKA) és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatán iskolánk Pintér Ernő Tudományos Diákkörének kutatásaiból készült dolgozata a
harmadik helyezést érte el. A kutatásban (az elmúlt
4 év során) a most végzett 12. évfolyam 23 tanulója
vett részt. Felkészítő tanáruk dr. Mészáros Lukács
Kistérségi Nyelvi Verseny, német nyelv
Köpe Anna (8.b) I. hely
Dávid Réka (8.b) III. hely. Felkészítőjük Gál Anna

Mezzofanti Országos Nyelvi Versenyen, angol nyelv
Szikora Luca (9.a) 2. hely. Felkészítő Vass Tamás
OKTV döntő, latin nyelv
Németh Sebestyén (11.c) 7. hely
Gerencsér János (12.b) 11. hely
Soóki-Tóth Kristóf (12.c). 23. hely

Ókortudományi Társaság Ábel Jenő Országos Latin
Tanulmányi Verseny, döntő, Minores kategória
Szikora Luca (9.a) 7. hely

II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny,
döntő, II. kategória
Gerencsér János (12.b) 1. hely
Németh Sebestyén (11.c) 4. hely
Soóki-Tóth Kristóf (12.c) 8. hely. Felkészítőjük: Zeke
Szilárd
Diákolimpia, mezei futás, országos döntő, 3000
m-es futás
Kovács Orsolya (12.a) 4. hely

Diákolimpia, országos elődöntő, kosárlabda
A 7-8. osztályos ﬁúk 4. hely

VÁROS

KIDS (Katolikus Iskolák Diáksportszövetsége) országos verseny
IV. korosztályos ﬁúk kosárlabdában 1. hely, futballban 2. hely. Felkészítőik Bognár Ferenc, Dám Károly

Izbégi Általános Iskola

Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny, országos
forduló
Nagy Míra (8.a) arany- és bronzminősítés. Felkészítő: Herber Ágota

Kálti Márk Országos Történelemverseny
Iszály Boróka (8.c) 5. hely, Boros Zita, Boldog Sára
(6.c) 16. hely, Mogyorósi Virág (6.c) 14. hely, Csalló
Botond (5.a) 12. hely, Körtvélyesi Tamás (5.a) 10.
hely. Felkészítő: Zakar Ágnes

Bolyai magyar csapatverseny
Fási Bella Sára, Papp Ádám, Papp Anna, Polyányi
Zorka (4.o.) megyei 1. hely, országos 16. hely. Felkészítő: Jancsó Katalin

Herman Ottó Országos Természettudományi Vetélkedő
Papp Ádám, Németh László Bendegúz (4.c) megyei
1. hely. Felkészítő: Baranyainé Németh Szilvia

Komplex Megyei Tanulmányi Verseny
Papp Ádám (4.o) 6. hely, Fásy Bella (4.o) 7. hely. Felkészítők: Jancsó Katalin, Horváthné Nagy Margit, Baranyainé Németh Szilvia
Bolyai matematika csapatverseny
Mogyorósi Virág, Papp Virág, Szóráth Csaba, Vörhendi Barbara (6. évf.) megyei 4. hely. Felkészítő:
Csuhai Piroska
Jancsó Dorottya, Hallgató Dániel, Rádi Anna, Tóth
Marcell (8. évf.) megyei 8. hely. Felkészítő: Vörös
Zsuzsanna
Fási Bella, Nagy Domonkos, Papp Ádám, Vodenicsarov Milán (4. évf.) megyei 7. hely
Meixner István, Palotás Bálint, Polyányi Zorka, Tóth
Balázs (4. évf.) 8. hely. Felkészítő: Horváthné Nagy
Margit

Milyen lesz a repülés 20 év múlva?, országos rajzpályázat
Bálint Gergő (6.c) különdíj, Mosoni Alíz (6.a) II. hely,
Graf Mira (6.a) különdíj, Császár Fruzsina (5.a) I. hely

„Ne égess” Országos Rajzpályázat
Borbély Katalin (7.a) 2. hely. Felkészítő: Kaszai Krisztina
Városismereti vetélkedő
Szalontay Rudolf 1. hely. Felkészítő: Herber Ágota

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Szóráth Csaba 14. hely. Felkészítő: Csuhai Piroska

Kistérségi rajzverseny
Kiss Virág 1. hely, Borbély Katalin 2. hely. Felkészítők: Kaszai Krisztina, Pálinkás Ildikó

Diákolimpia, labdarúgás
Papp Ádám, Vallyon Máté, Tóth Balázs, Conzadai
Luka, Mogyorósi Bendegúz, Ács Márton, Palotás Bálint, Ferenczi Levente, Németh László Bendegúz,
Piros Ádám (3-4 oszt.) körzeti 3. hely.
Bartha Botond, Dombai Bálint, Havrán Ferenc, Nyéki
Martin, Puji Sándor, Szabó Patrik, Takács Milán, Vég
Marcell (7-8. oszt.) 3. hely. Felkészítő: Nagy Dezső
„Madarak jönnek, madarak mennek…”, összművészeti projekt
Iszály Boróka, Somoskői Kitti, Appelman Reinder
(8.o.) 1. hely
Appelman Reinder (8.o.) 2. hely
Alkotói csoportok kategória: Farkas Boróka, Jancsó
Dorottya, Kiss Virág, Migléczi Hanna, Szeidl Cintia
(8.o.) 2. hely. Felkészítő: Pálinkás Ildikó
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Városi Szavalóverseny
Zajácz Réka (8.a) 1. hely. Felkészítő: Herber Ágota
Görög Mátyás (3.b) 3. hely. Felkészítő: Szabóné Stelkovics Éva
Fekete Tamás (1.c) különdíj. Felkészítő: Ladányi Mónika

Dömdödöm Városi Versíró Verseny
Rédei Rózsa Lola (1.a) 1. hely. Felkészítő: dr. Szereczné Nyerges Ágnes
Halász Gábor (8.a) 1. hely. Felkészítő: Herber Ágota
Dietz Annamária (4.b) 2. hely. Felkészítő: Jancsó Katalin
Tőzsér Anna (6.c) 2. hely. Felkészítő: Farkas Arnold
Levente
Ábel Nikolett (4.c) 3. hely. Felkészítő: Baranyainé
Németh Szilvia
Buda Vivien (5.b) 3. hely. Felkészítő: Farkas Arnold
Levente

Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola

Szabó Károly-díj
Vaskó Cintia (12.V), Sárik Henrietta (12.V) és Páliné
Szappanos Zsuzsanna magyartanár. A Marcipán Múzeum Kft. által alapított díjjal a jó tanulmányi eredményt, a vendéglátás-idegenforgalom területén
végzett kiemelkedő munkát díjazták

Schnitta Emlékverseny (vendéglátás)
Beregszászi Fatime (cukrász), Hulkó András (szakács), Kolossa László (szakács), Horváth Erik (pincér),
Ponyecv Réka (pincér) bronzérem

Farsang Kupa (vendéglátás)
Beregszászi Fatime (cukrász) ezüstérem, Vass Brigitta (cukrász) ezüstérem, Hulkó András (szakács)
bronzérem, Kolossa László (szakács) bronzérem, Ponyec Réka (pincér) bronzérem
Katasztrófavédelmi verseny
Molnár Zsolt, Huber Zoltán, Suhaj Péter, Hamza Levente 3. hely

II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium

Bolyai Matematika Csapatverseny
Czotter Júlia, Imre Zsóﬁa, Jalsovszky Lilla, Krehó
Márton (5.a) megyei 1. hely, országos 16. hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna
Amﬁteátrum Kupa
Krehó Márton (5.a) 8. hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna

Országos Orchidea Matematika Verseny
Krehó Márton (5.a) 3. hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Czotter Júlia (5.a) megyei 3. hely, országos 36. hely.
Felkészítő: Nagy Zsuzsanna
Szeier Soma (12.b) megyei 3. hely. Felkészítő: Bednarikné Vízkeleti Beáta
Diósi Zalán (8.a) megyei 16. hely. Felkészítő: Bednarikné Vízkeleti Beáta

Kockakobak Matematika Verseny
Zahora Máté (10.b) országos 16. hely. Felkészítő:
Bednarikné Vízkeleti Beáta
Rozenberszki Kristóf (10.b) országos 17. hely. Felkészítő: Bednarikné Vízkeleti Beáta
Czotter Júlia (5.a) regionális 4. hely. Felkészítő: Nagy
Zsuzsanna
Diósi Zalán (8.a) regionális 8. hely. Felkészítő: Bednarikné Vízkeleti Beáta
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Pálmay Lóránt Matematika Tehetségkutató Verseny
Kirchhof Barna (6.b) 2 hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny, megyei
ford.
Czotter Benedek (3.b) 21. hely. Felkészítő: Mészárosné Jónás Márta
Krehó Márton (5.a) 8. hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna
Czotter Júlia (5.a) 19. hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna
Varga Tamás Matematika Verseny
Diósi Zalán (8.a) megyei 18. hely. Felkészítő: Bednarikné Vízkeleti Beáta
Pest Megyei Matematika Verseny
Heim László (12.b) döntőbe jutott. Felkészítő: Bednarikné Vízkeleti Beáta

Kistérségi Matematika Verseny, II. forduló
Simonyi Dóra (7.b) 3. hely. Felkészítő: Nagy Zsuzsanna
Kovács Gergő (7.a) 2. hely, Czvitkó Zsombor (7.a) 6.
hely, Csetneki Márk (7.a) 7. hely. Felkészítő: Sümeginé Nagy Katalin

Bolyai Komplex Természettudományi Verseny
Andrejszki Máté, Diósi Zalán, Horváth Boglárka, Öreg
Kinga (8.a) megyei 3. hely. Felkészítő: Csurja Edit
Vízderbi 2015, Föld, Víz Világnapja
Érsek Alda, Kaltner Richárd, Pellicano Gabriel, Zöld
Krisztián (9.a) 1. hely. Felkészítő: Csurja Edit
OKTV, földrajz
Bóné Péter (12.b) 35. hely. Felkészítő: Csurja Edit

Móricz Zsigmond Szépolvasó Találkozó
Verba Nóra (4.a) 2. hely. Felkészítő: Motesiczky Mariann
Krehó Márton (5.a) 2. hely. Felkészítő tanár: Faragóné Rostás Ildikó

Mansfeld Péter Országos Történelmi Verseny
Szebellédi Attila (11.a) országos döntő. Felkészítő:
Kettősné Pózner Edina

,,Karácsonyra várva”, Országos Karácsonyi Levelezőverseny
Koller Henriett, Kondás Darinka, Mikula Flóra (6.b) 9.
hely
Kún Eszter, Krehó Márton, Simonyi Barbara, Merényi Panka, Duschák Petra (5.a) 10. hely
Forgács Richárd, Bozsik József, Szernicsek Barnabás
(5.b) 12. hely. Felkészítő tanár: Nagy Erzsébet
Kistérségi Nyelvi Verseny
Tomkó Benita (7.b) 2. hely. Felkészítő: Gönczi Emília

Költészet napi Városi Szavalóverseny
Kirchhof Barna (6.b) és Kirchhof Lilla (4.a) 1. hely.
Felkészítők: Faragóné Rostás Ildikó, Motesiczky Mariann
Kovács Gergő (7.a) 2. hely. Felkészítő: Nagy Erzsébet
Skanzen Alkotónapi Pályázat
7.a osztály: csoportos I. díj
Simonyi Barbara (5.a) egyéni 1. díj. Felkészítő: Galánﬁ Andrea

Kistérségi rajzverseny, Pomáz
Varga Seruzád (8.a) különdíj. Felkészítő: Galánﬁ Andrea
Rotary Club Szentendre Pályázata
Flórián Hanna (9.b) fődíj
Béres Virág (9.a) különdíj. Felkészítő: Fühlné Szabó
Eszter

VÁROS

TITOK Arany János Anyanyelvi Tesztverseny, országos
Czifrik Tünde (5.a) 7. hely, Kirchhof Barna (6.b) 9.
hely, Krehó Márton (5.a) 10. hely, Bisi Eszter (8.b)
12. hely. Felkészítő: Nagy Erzsébet
HEBE Nyelvmester Levelező Verseny, országos
Kovács Gergő (7.a) 2. hely, Mellák Bence (5.b) 13.
hely. Felkészítő: Nagy Erzsébet

Szivárványhíd Irodalmi-és Műveltségi Levelező Verseny, országos
Koller Henrietta (6.b) 7. hely. Felkészítő: Nagy Erzsébet

Országos Hon-és Népismereti Levelező Verseny
Durmann Lili (5.a) 6. hely. Felkészítő: Nagy Erzsébet

Református Gimnázium

Ramon y Cajal ösztöndíj-pályázat
Török Zsolt (12/Ny) 3. hely. Felkészítő: Kiss Székely
Zoltán

Természet Világa folyóirat diákpályázata
Chrzanowska Janka (13/Ny): dolgozata a januári
számban jelent meg. Felkészítő: Kiss Székely Zoltán

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny
Hollókövi Stefánia (8.b) 19. hely, Tirol Zsóﬁa (8.a) 20.
hely, Török Emma (9.a) kiemelt dicséret, Dobó Sára
Borbála (9.a) kiemelt dicséret, Tóth Johanna (9.a) kiemelt dicséret, Szénási Dóra (9.a) kiemelt dicséret.
Felkészítőjük: dr. Török Márta

Bendegúz levelezős anyanyelvi verseny, megyei
döntő
Kovács Ajsa (6.a) 2. hely. Felkészítő: Szénásiné Lénárt Zsóﬁa

Bókay Árpád Országos Biológia Verseny, döntő
Tirol Zsóﬁa (8.a) 8. hely, Bihácsi Bernadett (6.b) 15.
hely. Felkészítőjük: Dulai Teréz

Bolyai Anyanyelvi Verseny
Kovács Ajsa, Kiss Kamilla, Vaczó Márta, Vörös Zsóﬁa
(6.a) 3. hely. Felkészítő: Szénásiné Lénárt Zsóﬁa

Bolyai Matematika Csapatverseny
Pierson-Bartel Róbert, Szabó Richárd, Székely András, Tirol Zsóﬁa (8.a) 2. hely. Felkészítő: Földiné Koczor Tünde

Bolyai Természettudományi Csapatverseny, megyei
Nagy Zselyke, Ács Róza Kata, Fekete Arina, Solawa
Hajnalka (5. a) 5. hely, Felkészítő: Kiss Székely Zoltán

Bolyai Természettudományos Csapatverseny
Buzás Dorina, Hortobágyi Cecília, Országh Adél, Szilágyi Sára (7.b) megyei 1. hely, országos 11. hely
Prepuk Péter, Kasza Kristóf, Szilágyi Gergely, Kardos
Balázs (7.a) megyei 2. hely
Zeller András, Pierson-Bartel Róbert, Szabó Richárd,
Székely András (8.a) megyei 2. hely
Hollókövi Stefánia, Cser Bálint, Makay Annamária
Melinda, Jankai Anna Sára (8.b) megyei 4. hely
Jany Boldizsár, Lapis Áron, Tárkányi András, Szentgyörgyi Máté (7.b) megyei 5. hely
Bihácsi Bernadett, Bokor Zsóﬁa, Kreisz Imola, Kákonyi Éva megyei 5. hely
M. Tóth Eszter, Sipos Ilka, Sipos Panka, Szentgyörgyi
Nóra (7.a) megyei 7. hely
Felkészítők: Ferenczi Alpár, Gaálné Gerencsér Hajnalka, Dulai Teréz, Kiss Székely Zoltán, Szende Gabriella, Szakács Erzsébet
Cultura Nostra történelemverseny
Molnár Dorottya, Horváth Eszter, Huszár Borbála,
Gyimóthy Anna (12/Ny) 2. fordulóba jutottak. Felkészítőjük: dr. Török Márta

XXIX. évfolyam, 10. szám

Hevesy György Országos Kémiaverseny
Székely András (8.a) megyei 4. hely. Felkészítő: Szakács Erzsébet

Röplabda diákolimpia, megyei döntő
Makó Zsóﬁa (6.a), Csóri Flóra (6.b), Csóri Dorka (6.b),
Nemes Borbála (5.a), Both Fióna (6.b), Kovács Jázmin (5.a), Nagy Eszter (6.b), Tóth Margaréta (5.a) területi selejtező 1. hely, megyei 3. hely.
Nagy Zsóﬁa (8.a), Törköly Kinga (8.a), Krasznai Bora
(8.a), Makó Zsóﬁa (6.a), Csóri Flóra (6.b), Lissák Júlia
(7.a), Kulin Sára (8.a), Zeitvogel Gréta (6.a) területi
selejtező 1. hely, megyei 3. hely
Felkészítők: Nagy Bernadett, Tóth Máté, Köck Gábor

Johannita rend pályázatos történelemversenye
Nagy Borostyán (8.a) 3. hely. Felkészítő: Kulin Veronika, dr. Török Márta
Kinizsi Futás
4 km: Tóth Johanna (9.a) 1. hely, Székely András
(8.a) 1. hely, Vörös Vilmos (6.b) 1. hely
2 km: Papp Dorka (5.a) 2. hely. Felkészítők: Nagy
Bernadett Tóth Máté, Köck Gábor

Kistérségi német nyelvi verseny
Schäﬀer Noémi (6.b) 1. hely, Kapási Flóra (7.b) 1.
hely, Bihácsi Bernadett (6.b) 2. hely, Nemere Imola
(7.b) 2. hely. Felkészítőjük: Pallos Éva
Pierson-Bartel Róbert (8.a) 2. hely. Felkészítő: Alvincz Erzsébet

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, országos
Székely Bendegúz (7.b) 13. hely, Lapis Áron (7.b) 22.
hely, Pálﬀy Donát (5.a) 25. hely, Vörös Vilmos (6.b)
3. hely, Bihácsi Bernadett (6.b) 32. hely
Gál Dávid (5.a), Kuknyó Guidó (5.b), Vass Réka (5.b)
a 2. fordulóba jutottak. Felkészítők: Csesznákné
Nagy Katalin, Hidvégi Eszter
Lónyai Foci Kupa (Pest megyei református iskolák)
Kreisz Bendegúz (10.a), Alimán Ákos (10.b), Herendi
Botond (11.a), Petricskó Márton (11.a), Kálmán
Péter (12.ny), Petresevics Gergő (10.a), Törköly Szabolcs (9.b) 7. hely. Felkészítők: Köck Gábor, Tóth
Máté

Madarak jönnek, madarak mennek összművészeti
projekt
Árva Barbara, Pálﬀy Zsuzsanna, Kun Boglárka, Tirol
Zsóﬁa, Németh Flóra (8. a) 1. hely. Felkészítő: Kun
Attiláné

Hétmérföld 2014. országos rajz, fotó- és ﬁlmművészeti pályázat
Vincze Anna (8.a) különdíj. Felkészítő: Kun Attiláné

Mérei Ferenc Országos Pedagógiai Intézet, német
nyelvi verseny
Pierson-Bartel Róbert (8.a) országos 15. hely. Felkészítő: Alvincz Erzsébet
Kapási Flóra (7.b), Nemere Imola (7.b) megyei
döntő. Felkészítőjük: Pallos Éva

Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny
Veszely Bence Balázs (9.b) a 2.fordulóba jutott. Felkészítő: Hidvégi Eszter

Nemes Tihamér Országos Programozás Verseny
Székely András (8.a) 9. hely, Székely Bendegúz (7.b)
és Lapis Áron (7.b) a 2. fordulóba jutott. Felkészítő:
Csesznákné Nagy Katalin

OKTV történelem
Lissák Domonkos (12.a) és Csatlós Tibor (12.a) a 3.
fordulóba jutott. Felkészítő: dr. Török Márta

XIV. Áprily Lajos országos verseny, képzőművészeti
szekció
graﬁka: Bakk Jázmin (6.a) 1. hely, Vincze Anna (8.a)
2. hely, Kákonyi Éva (6.b) 3. hely, Orova Máté (5.a)
különdíj

2015. június 15.
festmény: Malamsoky Hana (6.a) 2. hely, Árva Barbara (8.a) 3. hely, Sebestyén Zsóﬁa (5.a) különdíj,
Kun Boglárka (8.b) különdíj. Felkészítő: Kun Attiláné

Öveges József Kárpát-medencei Fizika Verseny
Székely András (8.a) országos 36. hely, Zeller András
(8.a) a 2. fordulóba jutott. Felkészítő: Ferenczi Alpár
PénzOkos Kupa
Pierson-Bartel Róbert, Szabó Richárd, Székely András országos 1. hely. Felkészítő: Földiné Koczor
Tünde

Polaneczky Ottó Emlékkonferencia, Csurgó
Damenija Givi (11.a) 3. hely. Felkészítő: Kiss Székely
Zoltán

Református Iskolák Országos Kémia Versenye
Székely Bendegúz (7.b) 2. hely. Felkészítő. Dulai
Teréz
Székely András (8.a) 2. hely. Felkészítő: Szakács Erzsébet

Református Iskolák Országos Matematika versenye
Székely Bendegúz (7.b) 1. hely, Székely András (8.a)
3. hely. Felkészítő: Földiné Koczor Tünde
Református Iskolák Országos Röplabda Bajnoksága
Nagy Zsóﬁa (8.a), Törköly Kinga (8.a), Krasznai Bora
(8.a), Makó Zsóﬁa (6.a), Csóri Flóra (6.a), Lissák Júlia
(7.a), Kulin Sára (8.a), Nagy Borbála (9.ny) 5. hely.
Felkészítő: Tóth Máté
Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelezőverseny
haladó kategória: Bihácsi Bernadett (6.b) 1. hely
kezdő kategória: Swinburn Viktória 5. hely. Felkészítő: Pallos Éva

Titok Arany János (anyanyelvi) verseny
Sebestény Zsóﬁa (5.a) 1. hely. Felkészítő: Szénásiné
Lénárt Zsóﬁa

Tudásbajnokság, megyei
angol: Kuknyó Guidó (5.b) 9. hely.
irodalom: Kovács Ajsa (6.a) 2. hely
matematika: Iván Botond Attila (5.b) 2. hely. Felkészítő: Sipos Dávid

V. Sárkányhajó Kupa
Vereczkei Benjámin (11.a), Bánóczi-Csermák Brúnó
(11.a), Binó Marcell (12.a), Hortobágyi Henrietta
(11.a), Szamos Evelin (11.a), Szabó Eszter (11.a),
Konrád Eszter (12.ny), Margaritisz Flóra (11.a), Herendi Botond (11.a), Köck Réka (St.A) (2.a) 3. hely.
Felkészítő: Köck Gábor

Varga Tamás Matematika Verseny
Székely András (8.a) megyei 4. hely, Szabó Richárd
(8.a) megyei 11. hely, Réthy Veronika (8.b) megyei
22. hely, Szabó Richárd (8.a) országos 17. hely. Felkészítők: Szende Gabriella, Földiné Koczor Tünde

VI. Genua Cup–Training Race (tengeri navigációs vitorlásverseny)
Binó Marcell (12.a), Mikeházi Antal (11.a) 1. hely.
Felkészítő: Köck Gábor

XIII. Genua Cup (tengeri navigációs vitorlásverseny)
Binó Marcell (12.a), Mikeházi Antal (11.a) 2. hely.
Felkészítő: Köck Gábor
Vízderbi
Bencze Petra, Sánta Zsóﬁa, Szabó Richárd, Székely
András 1. hely. Felkészítő: Földiné Koczor Tünde

Zrínyi Ilona Matematika Verseny, megyei
Székely András (8.a) 11. hely, Szabó Richárd (8.a) 14.
hely, Székely Bendegúz (7.b) 20. hely. Felkészítő:
Földiné Koczor Tünde
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VÁROS
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Hollókövi Stefánia, Nagy Borostyán, Schubauer
Panna, Törköly Kinga (8.b) megyei 5. hely. Felkészítő: Tóth Enikő Ágnes

Arany János Titok Verseny
Schubauer Panna (8.b) döntőbe jutott. Felkészítő:
Tóth Enikő Ágnes

Szent András Általános Iskola

Országos Apáczai Nyelvész Verseny
Kosik Lili (2.b) 10. hely

Országos Rajzpályázat: „Királyﬁ és Királylány”
Veres Boglárka (3.a) 3. hely

Kids Országos Minitrampoline Verseny
csapatban
I. korcsoport: Lengyel Gergő, Lengyel Dani, Vass
Torda, Apáthy Bendegúz, Tóth Boldizsár, BertaMarci, Bareith Sebő, Barna Boldi, Galambos Csanád
1. hely
Zatykó Timi, Mitró Luca, Szűcs Terka, Tivorán Orsi,
Bonifert Éva 2. hely
II. korcsoport: Köpe Áron, Jobbágy Szabi, Pluzsik
Misi, Vass Regő, Daru András 1. hely
III-IV. korcsoport: Buttyán Bence, Fejérdy Vince, Rubovszki Boti, Mocskonyi Dömötör, Szűcs Benedek,
Szentkirályi-Tóth Soma, Bonifert Máté, Gergely Farkas, Boda Máté 1. hely
Bonifert Éva, Sergyán Zsóﬁ, Zatykó Ilus 3. hely
Egyéniben:
Mocskonyi Dömötör, Vass Regő, Pluzsik Misi, Barna
Boldi, Bonifert Éva, Zatykó Ilus 1. hely
Lengyel Gergő, Buttyán Bence 2. hely
Tivorán Orsi, Sergyán Zsóﬁ 3. hely

Bendegúz Nyelvész Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
Nagy Eliza (2.c) 1. hely

Mozaik Országos Tanulmányi Verseny
Nagy Eliza (2.c) irodalom 4. hely, általános műveltség 3. hely

Gyűjtőpont Országos Képzőművészeti Pályázat
(Skanzen)
Fodor Lilla (3.a) 2. hely, Lengyel Gergely (2.c) 3. hely

Területi Röplabda Diákolimpia
Horváth Flóra, Dani Laura, Bihari-Kiss Bogi, BihariKiss Flóra, Kamp Kata, Szigeti Szonja (8.b), Bokori
Kata (7.b), Batka Krisztina (7.a), Vedres Laura, Kégli
Panni (8.a) 3. hely
Pest Megyei Röplabda Diákolimpia
Kiriadikis Eleni, Kégli Nóri, Vedres Luca, Bareith
Panka, Kamp Kinga (6.a), Rudan Kinga (5.a), Rósa
Júlia, Bokori Luca (6.c), Kákonyi Róza (5.b) 3. hely
Oﬁ+Szivárvány Nyelvtan Tanulmányi Verseny
Kosik Lili (2.b) országos döntőbe jutott

Sziporka Országos Matematika Verseny
Toldi Szabó Tamara (2.c) 5. hely, Tarján Bernát (3.b)
6. hely, Hauser Márton (2.c) 10. hely, Pál Koppány
(2.c) 20. hely

„Madarak Jönnek...” Városi rajzpályázat
6.c osztály közös műve 2. hely

Kids Országos Úszóverseny
Szedlák Kende (2.c) 50 m gyors 1. hely, 50 m hát
1. hely
Szedlák Gellért (4.a) 50 m gyors 1. hely, 50 m hát
2. hely
Szedlák Álmos (6.c) 50 m gyors 1. hely, 50 m mell
1. hely

Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny
Tarján Bernát (3.b) 7. hely

Városi Versmondó Verseny
Nagy Eliza (2.c) 2.hely, Pál Vanda (6.a) 3. hely

Xx. Országos Kötélugró Diákolimpia
Hilbert Petra (5.a) összesített versenyszám 2. hely,
szabadon választott gyakorlat 3. hely, 180 mp. gyorsasági verseny 3. hely
Országh Lili (3.b) szabadon választott gyakorlat
2. hely
Kocsis Ajna (4.a) 60 mp. gyorsasági versenyszám
4. hely

Kinek legszebb a kézírása?
Zauer Márton (3.a) díjazott

Nemzetközi Úszófesztivál, München
Szedlák Álmos (6.c) 200 m gyors 3. hely, 200 m
vegyes 3. hely

Bendegúz Megyei Nyelvész Verseny
Nagy Eliza (2.c) 2. hely, Mihályi Bendegúz (3.b)
3. hely, V. Kosik Lili (2.b) 5. hely

Tarkabarka Daloskönyv Rajzpályázat
Papp Berta (2.c), Barna Csenge (2.c), Tamás Zita
(2.c), Zauer Márton (3.a), Pistyúr Luca (6.a) különdíj

Bolyai Környezetismeret Csapatverseny
Vass Regő (3.b), Vass András (3.b), Czuppon Botond
(3.b) 3. hely
Kettős Dorottya (4.b), Méri Ádám (4.b), Péterfy
Simon (4.b) 3. hely
Zrínyi Matematika Verseny, területi
Tarján Bernát (3.b) 2. hely
Mihályi Bendegúz (3.b), Tarján Bernát (3.b), Pluzsik
Mihály (3.a) csapat 1. hely

Területi LÜK Verseny
Mihályi Bendegúz (3.b) 1. hely, Tarján Bernát (3.b) 2.
hely

Diákolimpia, országos döntő
I. korcsoport
Benes Bendegúz, Vass Torda, Lengyel Gergő, Bareith
Sebő, Barna Boldizsár, Tóth Boldizsár csapat 2. hely
Egyéni összetett: Lengyel Gergő 4. hely, Bareith
Sebő 8. hely
II. korcsoport
Köpe Áron, Jobbágy Szabi, Vass Regő, Péterfy Simon,
Pluzsik Misi, Daru András csapat 5. hely
III-IV. korcsoport:
Bonifert Máté, Mocskonyi Dömötör, Rubovszky Botond, Buttyán Bence, Szűcs Benedek, SzentkirályiTóth Soma csapat 3. hely
Egyéni összetett: Rubovszky Botond 4. hely, Mocskonyi Dömötör 5. hely, Bonifert Máté 10. hely

Városi Népdaléneklési és Népzenei Verseny
Pál Bence (1.o.) arany minősítés, Kákonyi Róza (5.o)
arany minősítés, Jármy Csaba (7.o) ezüst minősítés
Csicsergő pacsirták: Fodor Luca, Sima Franciska (1.o)
ezüst minősítés
Csalogányok: Döbrönte Petra, Sárközi Johanna (4.o)
ezüst minősítés
Komámasszony duó: Darvas Rebeka, Pál Vanda (6.o)
Arany Fülemüle-díj
Dalos pacsirták: Cseri Veronika, Csíkszentmihályi
Lenke, Darvas Boróka, Mészöly Dóra, Mitro Luca,
Köck Réka, Rényi-Vámos Vanda, Selmeczi Kinga,
Szűcs Teréz (2.o) arany minősítés
Búzavirág énekcsoport: Darvas Rebeka, Hidegkuti
Lilla, Hilbert Petra, Jobbágy Luca, Kamp Kinga, Kégli
Eleonóra, Kiriakidis Eléni, Kis Júlia, Klemm Emma,
Marót Emma, Pál Vanda, Rósa Júlia, Rudan Kinga,
Vass Ágoston, Vedres Luca (5. és 6.o) Arany Fülemüle-díj
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Kids Országos Tornaverseny
Csapat
I. korcsoport
Barna Boldi, Benes Bendegúz, Lengyel Gergő, Bareith Sebő, Vass Torda 1. hely
Tóth Boldizsár, Lengyel Dani, Boda Márton, Déri
Ágoston, Galambos Csanád 2. hely
II. korcsoport
Köpe Áron, Jobbágy Szabi, Pluzsik Misi, Daru András,
Péterfy Simon, Vass Regő 1. hely
III-IV. korcsoport
Mocskonyi Dömötör, Bonifert Máté, Rubovszky Boti,
Buttyán Bence, Szentkirályi-Tóth Soma 1. hely
Buttyán Zsombi, Szűcs Benedek, Fejérdy Vince, Boda
Máté, Gergely Farkas 2. hely
Egyéni összetett
I. korcsoport
Barna Boldi 1. hely, Lengyel Gergő 2. hely, Benes
Bendegúz 3. hely, Bareith Sebő 4. hely, Vass Torda
5. hely, Tóth Boldizsár 6. hely
II. korcsoport
Pluzsik Misi 1. hely, Jobbágy Szabi 3. hely
III-IV. korcsoport
Rubovszky Boti 1. hely, Mocskonyi Dömötör 2. hely,
Bonifert Máté 3. hely, Buttyán Bence 4. hely, Szűcs
Benedek 5. hely, Szentkirályi-Tóth Soma 6. hely
Országos Arany János Titok Verseny
Vass Ágoston 4. hely, Oláh Zsolt 8. hely

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Matematika
Verseny
Monori Mária (5.a) 2. hely, Vass Ágoston (5.a) 4.
hely

Torna Diákolimpia, országos elődöntő
I. korcsoport
csapat: Lengyel Gergő, Tóth Boldizsár, Déri Ágoston,
Vass Torda, Bareith Sebő 2. hely
egyéni összetett: Lengyel Gergő 2. hely, Bareith
Sebő 5. hely
II. korcsoport
csapat: Déri Benedek, Barna Boldizsár, Köpe Áron,
Péterfy Simon, Pluzsik Mihály, Daru András 4. hely
III-IV. korcsoport
csapat: Szűcs Benedek, Szentkirályi-Tóth Soma,
Buttyán Bence, Bonifert Máté, Mocskonyi Dömötör,
Rubovszky Botond 1. hely
egyéni összetett: Rubovszky Botond 1. hely, 2.
Mocskonyi Dömötör 2. hely, Bonifert Máté 3. hely,
Buttyán Bence, Szentkirályi-Tóth Soma 4. hely

Torna Diákolimpia Megyedöntő, Nagykőrös
I. korcsoport
csapat: Lengyel Gergő, Bareith Sebő, Benes Bendegúz, Vass Torda 1. hely; Tóth Boldizsár, Lengyel
Dani, Boda Máté, Berta Márton, Apáthy Bendegúz 2.
hely
II. korcsoport
csapat: Barna Boldizsár, Jobbágy Szabolcs, Daru
András, Péterfy Simon 1. hely
III-IV. korcsoport
csapat: Rubovszky Botond, Bonifert Máté, Buttyán
Bence, Szentkirályi-Tóth Soma 1. hely; Buttyán
Zsombor, Szűcs Benedek, Gergely Farkas, Boda
Máté 2. hely
I. korcsoport
egyéni összetett: Lengyel Gergő 1. hely, Vass Torda
2. hely, Benes Bendegúz 3. hely, Bareith Sebő 4.
hely, Tóth Boldizsár 5. hely, Lengyel Dani 6. hely
II. korcsoport
egyéni összetett: Barna Boldizsár 1. hely, Jobbágy
Szabolcs 2. hely, Péterfy Simon 3. hely, Daru András
4. hely
III-IV korcsoport
egyéni összetett: Rubovszky Botond 1. hely, Bonifert
Máté 2. hely
Országos Egyköteles Kötélugró Szövetségi Verseny
Hilbert Petra (5.a) páros gyorsasági versenyszám 3.
hely, formációs gyorsasági versenyszám 3. hely,
páros összetett versenyszám 4. hely: EB 1 válogató
7. hely

VÁROS

Szigeti Liza (5.a): páros szabadon választott gyakorlat 6. hely
Bertalan Anna (4.a), Kocsis Ajna (4.a), Kocsis Ajna
(4.a), Kurali Dóra (3.b), Országh Lili (3.a) formációs
gyorsasági versenyszám 3. hely

Országos Prózaíró Verseny
Nagy Eliza (2.c) elnyerte az „Év diák írója" címet a 69 évesek kategóriűában

Honvéd Mikulás Kupa, szinkronúszás
Vanczák Bernadett országos 2. hely

Meseíró Verseny
Nagy Eliza különdíjas, meséi megjelentek a Szitakötő
őszi számában

„Hulladék-Művészet”, megyei csapatverseny
Arany Balázs, Barna Marci, Galambos Csongor, Szigeti Liza, Vass Ágoston (5.a) 3. hely

„Hód” Országos Informatika Verseny
Szarkowicz Dániel 5. hely

Bolyai Területi Matematika
3. évf.: Czuppon Botond, Köpe Áron, Mihályi Bendegúz, Tarján Bernát 2. hely
4. évf.: Bencsik Márton, Pál Levente, Takács Luca,
Váradi Márton 4. hely

Egyházmegyei Angol Verseny
Bariska Szilárd (7.a) 1. hely, Dávid András (7.a) 2.
hely, Ungvári Miklós (8.b) 2. hely
Egyházmegyei Német Verseny
Kollár Eszter (7.b) 3. hely, Oláh Zsolt (8.a) 3. hely

Kids Országos Minitramp Verseny
I. korcsoport
Lengyel Dani, Lengyel Gergő, Vass Torda, Apáthy
Bendegúz, Bareith Sebő, Benes Bendegúz, Boda
Marci, Barna Boldi, Tóth Boldizsár 1. hely
II. korcsoport
Köpe Áron, Vass Regő, Jobbágy Szabi, Pluzsik Misi,
Daru Andris, Péterfy Simon, Déri Benedek 1. hely
III-IV. korcsoport
Buttyán Bence, Fejérdy Vince, Rubovszky Botond,
Szűcs Benedek, Szilágyi Marcell,Gergely Farkas,
Boda Máté, Szentkirályi-Tóth Soma 1. hely
I. korcsoport
Szűcs Teréz, Tivorán Orsi, Zatykó Timi, Bonifert Éva
2. hely
III-IV. korcsoport
Zatykó Ilus 2. hely
I-II. korcsoport, egyéni:
Péterfy Simon 1. hely, Vass Regő 2. hely, Lengyel
Gergő 5. hely, Barna Boldizsár 6. hely
III-IV. korcsoport, egyéni:
Rubovszky Botond 1. hely, Buttyán Bence 2. hely
I-II. korcsoport, egyéni:
Bonifert Éva 2. hely, Tivorán Orsi 5. hely
III-IV. korcsoport, egyéni:
Zatykó Ilus 3. hely

Bendegúz Tudásbajnokság, megyei döntő
anyanyelv: Tarján Ferenc (1.b) 1. hely, Benes Bendegúz (2.c) 3. hely
matematika: Hauser Márton (2.c) 1. hely
irodalom, szövegértés: Horváth-Varga Márton (2.a),
Váradi Márton (4.b) 1. hely
környezetismeret: Szentendrey Réka (3.b) 3. hely
anyanyelv: Tarján Bernát (3.b) 3. hely
matematika: Tarján Bernát (3.b), Váradi Márton 4.b
() 2. hely

Nagytérségi LÜK Bajnokság
Tarján Bernát (3.b) 1. hely, Mihályi Bendegúz (3.b) 4.
hely
Országos LÜK Verseny
Tarján Bernát (3.b) 4. hely

XXIX. évfolyam, 10. szám
Bendegúz Nyelvész, megyei döntő
Nagy Eliza (2.c) 2. hely, Mihályi Bendegúz (3.b) 3.
hely

A XXI. Országos József Attila mese-, vers- és novellaíró-pályázat
A hattyú hegedűje című antológiába bekerült Nagy
Eliza (2.c) A világgá ment nulla című meséje és A
kecske és a gép című verse

„Jó tanuló, jó sportoló”-díj
1-4. osztályosok kategóriája: Györe Dorottya (4.a)

Elismerő oklevelet kapott Szentendre Város Önkormányzatától
kiemelkedő sportteljesítményért
Boda Máté (6.b), Bokori Kata (7.b), Csőke Dávid
(7.a), Kollár Eszter (7.b), Pistyúr Luca (6.a), Sólyom
Zsigmond (7.b) és Zauer Kristóf (5.a)

Templomdombi Általános Iskola

Bolyai Matematikai Csapatverseny
Benke Dénes, Fülöp Máté, Dudás Norbert (7.o.) 5.
hely. Felkészítő Szendreiné Fazekas Julianna

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Bancsik Barnabás, Benke Dénes, Fülöp Máté, Dudás
Norbert (7.o.) megyei 5. hely. Felkészítők: Horváth
Zoltán, Vorindánné Gyüre Ágnes
Grimaldi Giulio Benedek, Merész Benedek, Miksó
Dóra, Sági Péter (3.o.) megyei 13. hely. Felkészítő:
Jászai Katalin

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Kiss Benedek, Kretz Boldizsár, Merész Benedek, Sági
Péter (3.o.) megyei 2. hely. Felkészítő: Czuprák Ottóné
Bancsik Barnabás, Bánﬁ Attila, Bartha Hunor, Prónai
Sára (7.o.) megyei 8. hely. Felkészítő: Csalló Attila,
Gyurcsekné Strupka Magdolna
Olvasóverseny
2. osztály
Hajdu-Geiger Ágost 1. hely, Bajáki Mátyás 2. hely,
Szendi-Horváth Nándor 3. hely. Felkészítő: Bajkóné
Turóczi Judit)
3.-4. osztály
Merész Benedek 1. hely, Sági Péter 2. hely, Winkler
Hanna 3. hely, Reibl Zsombor 3. hely, Varga Júlia 3.
hely. Felkészítő: Jászai Katalin

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny, iskolai forduló
Márkus Sára (5.o.) 1. hely. Felkészítő: Vorindánné
Gyüre Ágnes

„Zsivajgó természet” iskolai szavalóverseny
1. osztály
Déri Bálint, Kása Péter 1. hely, Szendi-Horváth Kristóf 2. hely, Dálnoki Lujza 3. hely. Felkészítő: Papp
Gergely
2. osztály
Horváth Mirkó 1. hely, Elefánty András 2. hely, Rusznyák Julianna 3. hely. Felkészítő: Bajkóné Turóczi
Judit
(4-5-6. osztály
Elefánty Borbála 1. hely. Felkészítő: Horváth Zoltán
Günthner Johanna 1. hely, Vad Panka 2. hely. Felkészítő: Mákó Miklósné
„Zsivajgó természet” Városi Szavalóverseny
Elefánty Borbála (6.o.) 2. hely. Felkészítő: Horváth
Zoltán

Kistérségi Angol Nyelvi Verseny
Szurmai Kristóf (6.o) 3. hely. Felkészítő: Ginterné
Csorba Zsuzsanna

Bendegúz Országos Történelmi Verseny
Lakatos Márk Ga-bo (7.o.) megyei 1. hely, országos
8. hely. Felkészítő: Kovács László

2015. június 15.

Iskolai énekverseny
1-2. osztály
Dálnoki Lujza 1. hely, Kovács Etelka, Hőnich Csongor
2. hely, Tóth Villő 3. hely
3-4. osztály
Király Eszter, Varga Júlia 1. hely, Benkovics Petra
(3.o.) 2. hely, Markó Maja 3. hely, Elefánty Borbála
és Kollár Diana páros különdíj
Felkészítők: Papp Gergely, Horváth Zoltán, Daróczi
Judit, Czuprák Ottóné

Orchidea Pangea Matematika Verseny, iskolai forduló
Merész Benedek (3.o.) 1. hely, Sági Ádám (4.o.) 1.
hely, Füzesi Mátyás (5.o.) 1. hely, Stec Kaidi Tea
(6.o.) 1. hely, Dudás Norbert 1. hely, Becsei Róbert
(8.o.) 1. hely
Felkészítők: Czuprák Ottóné, Nagy Ferenc, Tenkesné
Halász Enikő Rita, Gyurcsekné Strupka Magdolna,
Szendreiné Fazekas Julianna
A Magyar Vöröskereszt 44. Országos Elsősegélynyújtó Verseny
gyermek kategória
Kecskés Andrea (8.o.), Pohl Zsóﬁa (8.o.), Prónai Sára
(7.o.) területi 1. hely, megyei 2. hely.
felnőtt kategória
Baranyainé Kékesi Noémi, Jászai Katalin, Pankovics
Ágnes, Rozgonyiné Pap Ágnes, Csalló Attila területi
1. hely, megyei 1. hely, országos 1. hely
Pedagógus Elsősegélynyújtó Verseny
Baranyainé Kékesi Noémi, Jászai Katalin, Pankovics
Ágnes, Szabó Anikó, Csalló Attila 1. hely. Felkészítő
Szabó Anikó védőnő)

Egészségnap – Maskara-menet
3. osztály 1. hely. Felkészítők: Czuprák Ottóné, Jászai
Katalin
Tarka-barka rajzpályázat
Winkler Hanna, Mester Emma (3.o.) különdíj, Rusznyák Julianna (2.o.) 3. hely. Felkészítő: Deli Gabriella
„Miért késett a Tavasz?” rajzpályázat
Kretz Boldizsár (3.o.) díjazott, Stec Riley Daniels
(3.o.) díjazott, Török Rozi (3.o.) díjazott, Gottlasz
Réka (6.o.) díjazott. Felkészítő: Deli Gabriella

44. Pentel nemzetközi rajzpályázat
Merész Benedek (3.o.) ezüst minősítés, Kretz Boldizsár (3.o.) bronz minősítés. Felkészítő: Czuprák Ottóné

„Környezetünk jövője… országos rajzpályázat
Kretz Boldizsár (3.o.) díjazott. Felkészítő: Deli Gabriella

„Éste es mi Mexico” rajzpályázat
Hajdu-Geiger Ágost (2.o.) díjazott, 12 tanuló oklevélben részesült. Felkészítő: Deli Gabriella

„Egyszer egy királyﬁ… rajzverseny
Winkler Hanna (3.o) különdíj. Felkészítő: Czuprák Ottóné
Mester Emma (3.o.) különdíj. Felkészítő: Deli Gabriella

VÁROS
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Gyűjtőpont Országos Képzőművészeti verseny
(Skanzen)
Jüngling Zsanka (5.o.) 1. hely, Lakatos Jázmin (5.o.)
1. hely, Vad Panka (5.o.) 1. hely, Gottlasz Réka (6.o.)
2. hely, Mester Emma (3.o.), Vrhovina Patrik (2.o.) 3.
hely, Csapó Rita (6.o.) 3. hely, Jüngling Zsanka (5.o.)
3. hely, Eredics Anna (6.o.) 3. hely, Móri Márk (2.o.)
különdíj. Felkészítők: Deli Gabriella, Pankovics
Ágnes)

A Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola korszerű, munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő képzési kínálata
2015/2016. tanévben

Vujicsics Tihamér Zeneiskola

SZAKISKOLA – nappali munkarend
eladó, szakács, cukrász, karosszérialakatos
– képzési idő 3 év (általános iskolai végzettségre épül)

XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
Turai Gergő különdíj, tanára: Kresz Richárd

IV. Pest Megyei Kamarazenei Verseny
Bagi Boróka különdíj, tanára: Siposné Varga Edit

IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny
Németh Sára 1. hely, tanára: Richter Annamária
Knyazoviczki Csenge 2. hely, tanára: Forrai Judit
Imre Zsóﬁa 3. hely, tanára: Csernák Leonóra
Pálﬀy Donát 3. hely, tanára: Gaál Natália
Makay Annamária 3. hely, tanára: Richter Annamária

VI. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál
Jassó Gellért 1. hely
kamara 3. hely: Bokor Anna, Király Teodóra, Farkas
Boglárka, Arleitner Flóra
tanáraik: Molnár Eszter Éva, Zakar Katalin, Négyessy
Katalin, Csizmadia Angelika

X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás
Verseny
Balikó Virág-Németh Sára 1. hely, tanáraik: Völgyesi
Zsuzsanna, Richter Annamária
Józsa Bojána-Makay Annamária 3. hely, tanáraik:
Gaál Natália, Richter Annamária
Richter Annamária tanári különdíjat kapott

V. Regionális Hangjegykártya Verseny
Grimaldi Giulio 3. hely
Makay Annamária 3. hely, tanáruk: Bokorné Forró
Ágnes

IV. Pest Megyei Rézfúvós Verseny
Turai Gergő fődíj és 1. hely, tanára: Kresz Richárd
Árgyelán Domonkos 1. hely, tanára: Palatinus Ferenc
Bereczky Zsolt 1. hely, tanára: Szilágyi István

V. Országos Harmonikaverseny
Tapuska Ákos 3. hely, tanára: Demeniv Mihály

„Dunán innen, Tiszán túl”
Kárpát-medencei Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
Tehetségkutató Verseny
Szabó Nóra, Szűcs Teréz, Dulai Dóra, Juhász Júlia,
Juhász Sára, Pirityi Bori, Erdős Zsóﬁa, Méhes Hanga,
Rohonyi Lili kiemelt arany minősítés
Szűcs Teréz, Döbrönte Petra, Szarkovicz Regina,
Csizmadi Janka, Kákonyi Róza arany minősítés
Hornyák Anna, Sándor Réka, Pál Bence, Kákonyi
Róza, Juhász Sára, Darvas Boróka, Baján Veronika,
Fodor Luca, Asszonyi Johanna, Pál Vanda, Darvas
Rebeka, Kóczán Kincső ezüst minősítés
tanáraik: Szvorák Katalin, Tímár Sára

SZAKKÖZÉPISKOLA – nappali munkarend
vendéglátóipari ágazat – képzési idő 4 év
(9-12. évfolyam)

HÍD II. program
Ide az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, tanköteles korú vagy idősebb, általános
iskolai végzettség nélküli ﬁatalok jelentkezhetnek. A képzés célja a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe
történő bekapcsolódás biztosítása, a munkavállalás esélyének növelése a Gyorséttermi
ételeladó rész-szakképesítés megszerzésére
való felkészítéssel. Képzési idő: 10 hónap, illetve 20 hónap (gyorséttermi ételeladó)
FELNŐTTOKTATÁS – esti, levelező tagozat
(második szakképesítés megszerzése is ingyenes)
Vendéglátásszervező-vendéglős – emelt
szintű szakképzés, 2 évfolyam (esti munkarendű képzés, heti három jelenléti nap).
Előképzettség: érettségi (az érettségit részben teljesített, javító érettségi vizsgára bocsátottak is jelentkezhetnek)

Vendéglátó-üzletvezető – ráépülő szakképzés, 1 évfolyam, levelező munkarend,
heti egy jelenléti nap. Előképzettség: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó-eladó,
vendéglős szakképesítések
Pincér – középfokú szakképzés, 2 évfolyam,
levelező munkarendű képzés, heti két jelenléti nap. Előképzettség: alapfokú iskolai
végzettség, tankötelezettségi koron túli jelentkezők részére

Szakmai végzettséggel rendelkezők érettségire történő felkészítése – 2 évfolyam,
esti munkarendű képzés, heti három jelenléti nap. Előképzettség: bármely szakmában szerzett szakmai bizonyítvány
A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió
országaiban végezhető szakmai gyakorlatok is támogatják.

További felvilágosítás:
Györﬁ Katalin és Takácsné Zimányi Mónika
igazgató-helyettesek
Telefon: (26) 312 167
E-mail: info@petzeltj.hu
Beiratkozás: június 24-25., illetve folyamatosan az iskolában
Várjuk Önöket képzéseinkre!

Énekes Rita intézményvezető
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium hetedikes és gimnazista diákjai májusban, a Határtalanul pályázat keretében Erdélyben jártak. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a programot,
amelynek fő célja a kisebbeknél egy olyan utazás megvalósítása volt,
amely során megismerhetik Erdély gyönyörű tájait és nevezetességeit. A nagyobbaknál a cél mindemellett egy együttműködés volt a
külhoni és itthoni magyar diákok között. A programban 88 szentendrei (40 gimnazista, 48 hetedikes diák) és 40 kolozsvári ﬁatal, valamint
összesen 13 kísérő tanár vett részt, melynek során a rákóczis diákok
eljuthattak Erdély nevezetes helyszíneire, többek között Tordára, Torockóra, Kolozsvárra, Nagyváradra, Kőrösfőre és Dévára is.
Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjaival mindkét korosztály közösen járta végig a várost. Az erdélyiek hazánk történelmi nevezetességeit látogatták meg, mint pl. egri vár, Budai vár,
Bazilika. Az együttműködés során közös tevékenységekben vettek
részt a 15-18 éves diákok, amelynek célja egyrészt a közös munka
öröme, másrészt a segítségnyújtás volt. Erdélyben, Mészkő nevű kis

Határtalanul kalandoztunk

…AVAGY ISKOLAI KIRÁNDULÁS EGY HATÁRON TÚLI
MAGYAR ISKOLÁBA

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola a tavalyi nagyszerű kirándulás után ebben a tanévben újra pályázott támogatásra a „Határtalanul!” programban. Az EMET által megítélt támogatás célja,
hogy a kirándulások során erősítse az itthoni és határon túli magyar
ﬁatalok közötti barátságot, bővítse a diákok kulturális ismereteit. A
tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is a Vajdaságban található Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Középiskola tanulóival és tanáraival
találkoztunk.

XXIX. évfolyam, 10. szám

magyarlakta faluban a résztvevők megismerkedtek a helyi lakosokkal, az unitárius tiszteletessel, és segítettek a plébánia körüli tereprendezésben. Az erdélyi diákok Szentendrén a Skanzenben dolgoztak,
közben megismerve a különböző tájegységek szépségeit is. Mindeközben szoros barátságok, kötődések születtek, amelyek lehetővé
teszik, hogy ez a kapcsolat HATÁRTALANUL folytatódjon.

Nagy szeretettel vártak bennünket az óbecsei ﬁatalok, a Városházán
fogadást tartottak a tiszteletünkre. Az itthonihoz hasonlóan gazdag
programokat szerveztek számunkra. Kirándultunk Novi Sad-ra, Szerbia második legnagyobb városába. Megcsodáltuk a Fő téren a Városházát és a legyezőszerűen szétnyíló utcákat. Érdekes volt látnunk a
Dunát, hiszen eddig csak a Tiszát csodálhattuk meg Szerbiában. Péterváradon nem csak a Tiszát, hanem a Szerémség nemzeti kincsét a
várat is megnézhettük. Körbejártuk a várat belülről, megcsodáltuk a
fordított órát, a régi épületeket, gyönyörködtünk a lélegzetelállítóan
szép panorámában. Törökbecsén a Glavaš háza múzeumot látogattuk
meg, ahol időutazásban volt részünk, ahogy végignéztük a régi időkből megőrzött szobákat, bútorokat, rajzokat, festményeket.
A második kirándulás négy napja is hamar elszaladt, szomorúan vettünk búcsút barátainktól, vigasztalásképpen a következő találkozást
próbáltuk egyeztetni. Visszatérve az iskolába, jó volt hallani a folyosón, a szünetekben, ahogy a diákok a kirándulásokon szerzett élményeket mesélték egymásnak.
Iskolánk jó néhány nemzetközi projektben vesz részt, van Comenius,
Erasmus plusz, Norvég Alap pályázatunk, a szakmát tanuló diákok külföldi szakmai gyakorlatra utazhatnak. Azonban a „Határtalanul!” pályázatban tudjuk a legtöbb diákot egyszerre megmozgatni, a határon
túli magyar kulturális értékeket valódi közelségbe hozni.
Németh Klára
projektvezető

A nemzeti összetartozás jegyében az óbecsei ﬁatalok a szabadságharc
ünnepére, március 15-ére érkeztek hozzánk. Nagy esemény volt
számukra az anyaországban ünnepelni, újra feleleveníteni, átélni a
másfél évszázaddal ezelőtti forradalom történéseit. Az ünnepen közösen koszorúztuk meg iskolánk névadójának, Petzelt Józsefnek a
sírját a Sztaravoda úti temetőben, utána közösen vettünk részt a Fő
téren a városi ünnepségen. Az iskola falán található Petzelt emlékműnél közösen szavaltuk Petőﬁ Sándor Talpra magyar! című versét,
és koszorúzással emlékeztünk a forradalmár polihisztorra, a magyar
szakképzés megalapítójára.
Az emelkedett hangulatú ünneplést vidám programok követték.
Közös főzés a Skanzenban, kirándulás Budapestre, Visegrádra, Esztergomba. A gazdag programok után nehéz volt a búcsú, de a közelgő
óbecsei kirándulás mégis jobb kedvre derítette a ﬁatalokat. Hamarosan ez a nap is eljött, amikor a petzeltes diákok csomagolták bőröndjeiket, és szálltak fel az iskola előtt a különbuszra.

2015. június 15.

Új úszásoktatási
rendszer a V-8-ban

Szeptembertől megváltozik az úszásoktatás rendszere a V-8-ban. Az uszoda vezetésének már korábban is volt ilyen
törekvése, de akkor nem sikerült megvalósítani a terveket. Balogh Zoltánt, az
uszodát üzemeltető Aguapalace Kft.
ügyvezetőjét az átszervezés okairól, a várható eredményekről kérdeztük.
Mi az átalakítás lényege?

Uszodánkban jelenleg nyolc egyesület működik, ami komoly működtetési problémákkal
jár: a sávok kihasználtsága sokszor nem optimális, esetenként kevesebb oktató foglalkozik
a gyerekekkel, mint amennyi szükséges lenne,
ami rontja a szakmai munka minőségét. Nehezen kontrollálható a hozzáértés is, így előfordul, hogy nem kompetens személyek
oktatnak. Az egyesületek közötti konﬂiktusok

Ötcsillagos uszoda a V-8
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folyamatosak, aminek szintén a szakmai
munka látja kárát. Ezek a problémák megoldhatóak, ha az oktatás teljes megszervezését
egyetlen egyesület, a Szentendre Városi Sportegyesület úszó-, illetve vízilabda szakosztálya
veszi át.

Milyen eredményt vár az átszervezéstől?

A V-8-ban folyó munka színvonalának és hatékonyságának növelését, melyre a dr. Ruszinkó
Ádám helyettes államtitkártól nemrégiben átvett Nemzeti Tanúsító Védjegy is ösztönöz
minket. Jelenleg havi átlagban 4800 gyerek
vesz részt az edzéseken, ami jelentős sávfoglaltságot eredményez. Racionalizálással
megnő a szabad sávok száma, növelve ezzel a
magánszemélyek úszáslehetőségét. A további
előnyök csak felsorolásszerűen: ellenőrzött
úszásoktatás és edzésmunka, magas színvonalú oktatás jól képzett oktatókkal, a sportágválasztás segítése, a konﬂiktusok megszűnése.
Az átláthatóbb vízfelület-igénybevétel megkönnyítené műszaki gárdánk munkáját, illetve
a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően bevételünk is növekedne és tervezhetőbbé válna.

A Magyar Fürdőszövetség májusi
konferenciáján került sor a Nemzeti Tanúsító Védjegy átadására. A
megtisztelő címet Balogh Zoltán, a
V-8 ügyvezetője vette át dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős
helyettes államtitkártól. A védjegyhasználatra vonatkozó döntést a
Magyar Fürdőszövetség, a nemzetgazdasági tárca, illetve a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara képviselőiből álló bíráló bizottság javaslata alapján a turizmusért felelős miniszter hozza meg.
Az öt évre szóló védjegyhasználat a magas minőségű szolgáltatások
pozitív megkülönböztetésére szolgál. A fürdő csillagai garanciát
nyújtanak a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalú fürdőszolgáltatás minőségére, és megszerzésük jelentős piaci előnyökkel is
járhat.

Testületi hírek

Május 28-án rendkívüli testületi ülést tartottak a Városházán. A képviselő-testület elsőként a Szentendrei Kulturális Központ Nkft. 2014. évi
beszámolóját tárgyalta meg. A beszámoló szerint a Nkft. az elmúlt évi
veszteséges működése miatt a cég saját tőke értéke -9 305 000 Ft. A
veszteség rendezéséről a júniusi testületi ülésre külön előterjesztés fog
készülni.
Második pontként az önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulást hagyta jóvá a testület. Az önkormányzat a Városháza épületének felújításával, a Római
sánc Előd utcáig tartó szakaszának, valamint a Lévai utca újjáépítésével
indulna a pályázaton. A beruházások összértéke 63 348 000 Ft, melyből
45 millió Ft támogatást pályázik meg az önkormányzat.
Utolsó napirendi pontként tanácsadó testületként működő Szobor Tanács létrehozását javasolta Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester. A
tanács feladata a szoborállítási koncepció elkészítése, ezzel kapcsolatos
javaslatok véleményezése, illetve a meglévő köztéri alkotások karbantartási munkáinak elvégzésére vonatkozó indítványok készítése lesz. A
Szobor Tanács tagjai: Wehner Tibor művészettörténész, Farkas Ádám
Munkácsy-díjas szobrászművész, Fodor Pál MTA doktor és Vincze Ottó
Munkácsy-díjas képzőművész. A testület egy ellenszavazattal elfogadta
az előterjesztést.
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Legfontosabb célunk pedig az, hogy minden
szentendrei gyerek tanuljon meg úszni.

Az átalakítás hogyan érintené a jelenleg
ott dolgozó edzőket?

Őket a Szentendrei Vízisport Szolgáltató Kft.
foglalkoztatná, amennyiben megfelelnek az elvárásoknak, és magukénak érzik a projektben
kitűzött céljainkat. Mint minden változásnál,
itt is várhatóak ellenvélemények, negatív viszszajelzések. Az oktatók közül is lesznek olyanok, akik nem akarnak vagy nem tudnak
integrálódni. Ugyanakkor bízunk abban, hogy
többen lesznek a velünk egyetértő támogatók,
akik segítségünkre lesznek a megvalósításban.

Nem tartanak a gyereklétszám csökkenésétől?

Tisztában vagyunk ennek a lehetőségével és
valószínűsíthető átmeneti bekövetkezésével,
de bízom abban, hogy a következetesen végrehajtott változtatások pozitív következményei mindenkit meggyőznek majd döntésünk
helyességéről.

Megígérte, betartotta

ELSŐ FOKON PERT NYERT SZENTENDRE A V-8 ÜGYÉBEN!

Első fokon pert nyert Szentendre önkormányzata a V-8 uszoda
ügyében indított eljárásban. Amint azt Verseghi-Nagy Miklós polgármester választási kampányában megígérte, az új városvezetés
pert indított a városi uszoda beruházással kapcsolatban korábban
felhalmozódott, az önkormányzatot terhelő veszteség miatt.
Az önkormányzat 586 768 080 forintot követel a QualiTeam Consult
Kft.-től a korábban kötött készﬁzető kezesi megállapodás alapján. A
június 5-i tárgyaláson a bíróság első fokon részben helyt adott a
város követelésének, ítéletben kötelezte az alperest, hogy 15 napon
belül ﬁzessen meg az önkormányzat részére 200 000 000 forintot és
annak 2013 decemberétől számított késedelmi kamatait. Az elsőfokú ítélettel szemben június 20-ig lehet fellebbezni. A városvezetés megteszi a szükséges jogi lépéseket álláspontja teljes érvényre
juttatása érdekében.
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú Szentendre, 2335
hrsz-ú, természetben Fő tér 15-16. szám alatt található
emeleti, 127,4 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába június 19. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Köztisztviselők napja: július 1.

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja, július 1. szerda munkaszüneti nap a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a hivatali dolgozók számára. A Polgármesteri Hivatalban szünetel az ügyfélfogadás!
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„Megfogyva bár, de törve nem...”

VÁROS

Emlékezés hőseinkre

XXIX. évfolyam, 10. szám

A Nemzeti Összetartozás Napján a trianoni békeszerződésre emlékezett a város a Kálvária dombon található emlékműnél.

Szentendre Város Önkormányzata Hősök Napi ünnepi megemlékezést és koszorúzást rendezett május 29-én, a Hősi Emlékmű előtt.

Ennek a közösségnek és a magyar nemzet összetartozásának az emléknapja a Nemzeti Összetartozás Napja, amelyen Petricskó Zoltán,
Szentendre alpolgármestere, aki maga is Kárpátaljáról, Beregszászról
érkezett Magyarországra, mondott szívből jövő beszédet.
Dsida Jenőt idézve a tiltások ellenére is magyarnak maradt külhoni sorsról beszélt, és egy rövid időre átléptük vele a mai határokat. Elítélte
mindazt, ami Trianonban történt, és második nemzeti imánk, a „Szózat” szavaival élt beszéde befejezésében:
„A mi nemzetünk erős nemzet, a magyar lélek erős lélek, és oly sok viszály után mégis itt van, itt vagyunk. Kötelességünk emlékezni, és kötelességünk igaz magyarnak maradni határon innen és túl,
kötelességünk összefogni, megemlékezni, nem felejteni, mert
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.”
A Kálváriadombon található Trianon emlékműnél a város vezetősége, a
Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája, a pártok és intézmények képviselői helyezték el koszorúikat az ünnepség végén.

112 hősi halált halt szentendrei neve sorakozik Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész emlékművén, melyre idén Czermann Lőrinc neve
is felkerült. Fia 70 éven keresztül kutatott édesapja után, akit soha nem
ismerhetett meg, s levéltári anyagok nyomán derült ki, hogy orosz hadifogságban esett el a Krím-félszigeten. Az ünnepségen köszönetet
mondott Szentendre Város vezetésének és a Hősi Emlékbizottságnak,
hogy az emlékhelyen édesapja neve is szerepel az elesett szentendrei
katonák között.
A megemlékezésen köszöntőt mondott Verseghi-Nagy Miklós polgármester, beszédet mondott Koncz János nyugállományú ezredes, majd
az emlékezés koszorúit helyezték el: Szentendre Város Önkormányzata
nevében – Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémia nevében – Bozó Tibor dandártábornok, parancsnok,
a FIDESZ Szentendre nevében – Petricskó Zoltán, a helyi szervezet alelnöke, a város alpolgármestere, a KDNP Szentendre nevében – Kun
Csaba, a helyi szervezet elnöke, képviselő, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom nevében – Holló István, a Hősi Emlékmű Bizottság nevében
– Kállay Péter, Pethőné Németh Erika, Maholányi Pál, a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület nevében – Tóth István, elnök, a Szentendre
VSE nevében – Skrobár Róbert elnök, a Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola nevében –Énekes Rita, igazgatónő.
Az ünnepségen a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának katonazenekara játszotta a Himnuszt és a Szózatot, Rixer Krisztián vezényletével.

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap
Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Zászlót bontottak
a cserkészek Szentendrén

Két év alapozó munka után újra van aktív
cserkészet Szentendrén: megalakult
ugyanis a 902. számú Kucsera Ferenc cserkészcsapat. Most lehetőség nyílik csatlakozni városunkban is a ﬁatalok között
méltán népszerű, világszintű ifjúsági mozgalomhoz, ahol vonzó, trendi, ugyanakkor
hasznos programokkal várják őket.

A cserkészéletben a sárkányhajózás, a városismereti detektív játék mellett éppúgy megfér
a mentőállomás meglátogatása, mint a barlangászat, az airsoft, a túrázás, a síelés, vagy a
lelki programok. Az ilyen és ehhez hasonló évközi aktivitásokon, táborozásokon a ﬁatalok
olyan közösséggé forrnak össze, ami segíti
őket, hogy komoly, felelősségtudattal rendel-

kező felnőttekké váljanak, ugyanakkor nagyon
is talpraesettek, vagányak és életrevalók lesznek. Ennek a ma nehezen elérhető egyensúlynak a kialakítása a cserkészet küldetése.
A Tanácsköztársaság alatt vértanúhalált halt,
egykori szentendrei káplánról elnevezett, alulról szerveződő Kucsera Ferenc cserkészcsapat
ökumenikus keresztény alapokon nyugszik.
Eddig a gyerekek nevelését végző vezetőket
képezte ki, most szeptemberben az új cserké-

szév indítását pedig már 50-60 gyerkőccel
tervezik. Tehetik is, hiszen most otthonra is
találtak.
Az önkormányzat támogatásával a Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület által használt épületben kaptak helyet a ﬁatalok, akik
ennek fejében örömmel kezdték meg a ház
felújítását. Petricskó Zoltán ifjúságpolitikáért
és sportért felelős alpolgármester, Blanckenstein György plébános és Kun Csaba, az
egyesület vezetője vágták át a szalagot a cserkészotthon birtokbavételekor, június 6-án a
lelkes szponzorok, ﬁatalok és szülők jelenlétében. A Balogh Gergely csapatparancsnok által
tartott tájékoztatót követően elindult a vakolás, glettelés, festés és mázolás, még a Csipkerózsika-álomba merülő, elburjánzott kert is
életre kelt, új formát kapott, ahogy várhatóan
új lendületet kap a szentendrei civil
ifjúsági élet a Kucsera Ferenc cserkészcsapat
által.

2015. június 15.

Korzó a korzózókért

VÁROS

Mint arról korábban írtunk, a városvezetés egyik fontos célja a Szentendre turisztikai vonzerejének növelése. Az idelátogatók nagy része csak pár röpke órát
tölt el a belvárosban, majd visszatér a fővárosba, vagy továbbindul a Dunakanyarba. A változásért, hogy a turisták több
időt töltsenek városunkban, első körben a
Dunakorzó egy részét szabadítják fel: kevesebb autó, több gyalogos- és kerékpárosbarát újítás segíti ezt a célt. A júniustól
bevezetett változásokról dr. Török Balázs
alpolgármestert kérdeztük.

• Melyek ezek a lépések?

Egyrészről szeretnénk több teret adni a vendéglátóipari egységeknek, hogy nagyobb
számban legyenek képesek fogadni a vendégeket, másrészt a cél az, hogy ne egy sűrű autóparkoló jelentse a Dunakorzót, hanem
valóban megmaradjon annak szellős, kényelmes architektúrája, ahol jó élmény sétálni, beszélgetni. Ehhez a Duna felőli oldalon
megszűnnek a parkolóhelyek, és bizonyos
számban a házak felőli oldalon is. Egyúttal
azonban a Lázár cár tértől kifelé, halszálkás
struktúrában majdnem kétszeresére bővíti az
önkormányzat a parkolókat, illetve június végére elkészül a Bolgár utcai új, 80 fős parkoló
is. Az úttól a sétálózóna kő virágládákkal lesz
elválasztva és aszfaltfelületen is lehet majd sétálni, nem csak a gyöngykavicsos sávon, illetve
több padot, kerékpártárolót helyezünk el. Továbbá arra bíztatjuk a szolgáltatókat, hogy
közös összefogással valósítsunk meg olyan
vonzerőnövelő szolgáltatásokat, melyek szintén mindnyájunk kikapcsolódását teheti élményszerűbbé.

• Számíthatnak-e az autósok arra, hogy a
korzó sétáló szakaszát bizonyos időközönként teljesen lezárják a forgalom elől?

Igen, erre lehet számítani, elsősorban a nagyrendezvények idején, a Sörfesztivál, az Ister
Napok és az Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál alkalmával, de a jövőben is egyre több rendezvénynek, kulturális és sporteseménynek fog
majd teret adni a Dunakorzó, hiszen gyakorlatilag egy új rendezvényhelyszínhez jutott a ko-

• Szó esett arról, hogy a korzó vendéglátóhelyein bővülnek majd a teraszok. Milyen megállapodás született a városvezetés az étterem-üzemeltetők között?

A megállapodások még előkészítés előtt vannak, de a szóbeli javaslatunk és tárgyalásaink
alapján olyan együttműködésben gondolkozunk, mely által a vendéglátósok a szokásos területükön felül kapnak a közterületen
kitelepülési lehetőséget. Mindezt az idén
külön díjazás nélkül, ezzel támogatva őket beruházási költségeikben, melyet az új területek
asztalokkal, napernyőkkel, térelemekkel való
betelepítése jelent. Bízunk abban, hogy az idei
tapasztalatok alapján még számos javaslatot
fogunk kapni tőlük és a szentendreiek részéről
is, mellyel ezen az úton haladva még tovább
léphetünk a következő években, egyre fokozva
az új Dunakorzó vonzerejét és báját.

• Miért kerül sor változásra a Dunakorzón?

A Dunakorzó mindig is a legfontosabb helyszíne volt az óvárosnak, a töltés elbontása
révén kinyíló nagy tér pedig új lehetőségeket
ad. A Dunakorzó megújításának megkoronázása az lesz majd, ha sikerül akkora összegű támogatást kapnia városunknak, hogy az új
terveknek megfelelően az egész átépüljön korszerű, városi sétáló korzóvá. Ennek a támogatásnak a jövője azonban még bizonytalan, és
addig is lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a kialakult tér otthonosabb és vonzóbb legyen nekünk, szentendreieknek és a
látogatóinknak egyaránt. Az otthonosabbá
tétel érdekében fog a város most bizonyos lépéseket tenni.
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rábbi töltés elbontása által a város, amelyet
szeretnénk is kihasználni.

• Marad-e a Dunakorzó egyirányúsítása és
behajthatnak majd a kerékpárosok a korzóra?

A forgalmi rend érdemben nem változik, így
továbbra is egyirányú autóforgalom lesz csak
megengedett a korzón, azzal együtt, hogy a
forgalmi sáv felfestéssel ki lesz jelölve a jelenlegi aszfaltfelületnél kisebb sávban. A kerékpárosok pedig ezen a kényelmes szélességű
forgalmi sávon belül kapnak lehetőséget a közlekedésre, mindkét irányba, tehát nekik kétirányú közlekedés lesz megengedve. Ezt táblák
és felfestés is fogja jelölni.

• Milyen újdonságok várhatók még a korzón?

Több zenei produkció megvalósítására ösztönözzük a meglévő szolgáltatókat, valamint dolgozunk egy olyan ötlet kidolgozásán, amellyel
az utcazenélés a városban nemcsak alkalmilag
lenne jelen, hanem a fellazított szabályozásnak köszönhetően az utcai festők után a zenészek is a város arculatának állandó résztvevői
lennének. Művészeti kezdeményezés keretében várhatóan egyedi ülőbútorok is lesznek
majd a gyöngykavicsos részen.

• Milyenek lesznek ezek az új utcabútorok? Kik vesznek részt a tervezésben?

A bútorokat a Dunakorzón, a Jakabos Házban
található Dunaway Galéria és Design képviselői szervezésében fogjuk a parton elhelyezni.
Mindegyik egyedi, helyi képzőművész által tervezett, illetve színezett bútor lesz. A 24 festett
padot mint időszaki kiállítás darabjait láthatjuk majd a helyszínen, a szezon végén pedig jótékonysági árverés keretében értékesítjük
ezeket. E projekt jelenleg még előkészítés alatt
van, végleges programjáról tájékoztatni fogjuk
az újság útján is a szentendreieket.

Kibővült az 1+1
út- és járdaépítési
program

Az eredetileg lakosságot célzó 1+1 útépítési pályázatot kibővítette az önkormányzat, mert a város épített környezetének
fejlesztése, azon belül is az út- és a járdaépítések és felújítások kiemelt fontosságúak a város, a vállalkozások és a lakóközösségek számára. Ennek elősegítésére
50%-os önerőt igénylő út- és járdaépítésekhez önkormányzati forrás igényelhető.
Két kategóriában lehet pályázni: lakóterületi út- és járdaépítésre vagy felújításra,
vagy vállalkozások esetében ipari területen
megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásra. Az 1+1 program keretében kategóriánként 19 millió forint a rendelkezésre álló
forrás.
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei
lakó- és utcaközösség, vállalkozás, amely egy
adott útszakasz építése vagy felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását.
A részletes pályázati kiírás a szentendreihirek.hu oldalon megtalálható, további
felvilágosítás kérhető a 06 20 943 8372
telefonszámon, valamint e-mailben:
kosztek.gabi@szentendre.hu.

Helyreigazítás

Lapunk május 18-i számában, Az utolsó városi
konzultáció című cikkben a Nagyvárad utca
egyirányúsításával kapcsolatos kérdésre adott
válaszban tévesen jelent meg a közlekedési
munkacsoport neve, ugyanis a munkacsoport
nem kapott felkérést a Vasúti villasor forgalmi
rendjének felülvizsgálatára.
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Csatornázási hírek

A csatorna használatára vonatkozó szabályozás

A csatornahálózat műszaki átadás-átvételét követően az egyes önkormányzatok üzemeltetésbe fogják adni a hálózatot egy általuk kiválasztott, arra feljogosított víziközmű-szolgáltatónak. A szolgáltató
egyesével fog leszerződni minden csatornát használni kívánó lakossal.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a
lakosoknak onnantól számítva, hogy számukra műszakilag rendelkezésre áll a csatornahálózat, 90 napon belül kötelességük rákötni
a csatornára. Amennyiben ezt nem teszik meg, ún. talajterhelési
díjat kötelesek ﬁzetni a helyi önkormányzat számára, mely díj általában többszöröse a csatornahasználat díjának. A talajterhelési díj
beszedéséről a helyi önkormányzat köteles rendeletet alkotni.
A talajterhelési díjképzés alapjául a tulajdonos által elfogyasztott
víz mennyisége szolgál. A díjképzés során csökkenthető a felhasznált víz azzal a mennyiséggel, amelyről az adott tulajdonos igazolni
tudja, hogy a törvényben arra feljogosított szervezettel elszállíttatta.
Mentesül a talajterhelési díj megﬁzetése alól az a tulajdonos, aki
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó egyedi szennyvíztározót alkalmaz.
Amennyiben a tulajdonos a csatornahálózat műszaki rendelkezésre
állásától számított egy éven belül sem köt rá a csatornára, úgy a
megyei kormányhivatal járási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.
Vonatkozó jogszabályok: http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/
2015/06/a-csatorna-hasznalatara-vonatkozo-szabalyozas/

Az úthelyreállításokról

A szennyvíz-csatorna gerinc elkészülte után történik a geodéziai bemérés és kamera-vizsgálat, majd a víztartási próba. Ha az érintett
szakasz hibamentes és a műszakilag megfelelő, akkor következik a
fagyvédő réteg építés és a CKT útalap építés, majd az aszfaltozás.
3 réteg aszfalt épül a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. előírásai szerint
2 m szélességben, átlapolással. A konszolidációs időszak letelte után
– körülbelül 6 hónappal később – teljes sávszélességben az út
felmarásra kerül, majd új kopóréteget kap. A 11-es főút forgalma
miatt a csatornaépítés és a minősítések is gyorsított tempóban
készülnek.
Önkormányzati aszfaltos utak
A szennyvíz-csatorna gerinc elkészülte után történik a geodéziai bemérés és a kamera-vizsgálat, majd a víztartási próba. Ha az érintett
szakasz hibamentes és a műszakilag megfelelő, akkor következik a
fagyvédő réteg építés és a CKT útalap építés, majd az aszfaltozás. A
felbontott területen, sávosan 4-5 cm aszfalt épül.
Önkormányzati zúzottköves utak
A szennyvíz-csatorna gerinc elkészülte után párhuzamosan indul az
úthelyreállítás és a csatorna szakasz minősítése. A csatorna nyomvonalba 20 cm vastagon zúzottkő pótlás kerül. A nem bolygatott útfelületről a sarat és a kiszoruló földet a vállalkozó összeszedi és
elszállítja.

Gyakori kérdések a csatornázásról

A csatornázásban érintett szentendrei lakosok ﬁgyelmébe ajánljuk
a Dunakanyari Csatornázás honlapjának hasznos információkat tartalmazó GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések menüpontját:
http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/gyik/
Információs e-mail cím:
info@dunakanyaricsatornazas.hu
Zöld szám: 06-80-109-755

Városi vállalkozás-fejlesztési program

A helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése érdekében vállalkozás-fejlesztési programot indított a város. Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester szerint jelentős kedvezményeket biztosítva
ösztönzik a városban újonnan induló, illetve áttelepülő vállalkozások
számának növekedését. Kiemelt célja a programnak a foglalkoztatás
növelése, valamint vonzó és kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói
környezet kialakítása és fenntartása.
Az újonnan induló, vagy betelepülő vállalkozások számára a vállalkozásindítást, székhely vagy telephelyváltozást követő két adóévben a beﬁzetett helyi iparűzési adó 50%-nak megfelelő mértékű
vállalkozási-fejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat. Támogatási
kérelmet nyújthat be minden olyan szentendrei vállalkozás, aki 2015.
június 1. – 2016. dec. 31. között Szentendrén új vállalkozást alapít, áttelepül, vagy új telephelyet létesít.
A program részletes leírása a szentendreihirek.hu oldalon elérhető,
vagy további felvilágosítás kérhető a 06 20 943 8372 telefonszámon,
vagy a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

Virágágyások a SZEI parkolójában

2015. június 15.

Összefogással az idősekért

VÁROS

A Szentendrei Gondozási Központ új autóval gazdagodott, amely nagymértékben megkönnyíti a mindennapi munkát, az idősek, rászorulók
ellátását. Az Opel Astra megvételéhez hozzájárult a Polgármesteri Hivatal és a Szentendrei Rotary Klub is, így sikerült a régóta várt járművet
beszerezni.
Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető köszöntő beszédében elmondta, hogy a mindennapjaik, az ellátottak magasabb színvonalú és
gyorsabb kiszolgálása érdekében nagy szükség volt az autóra.
A Gondozási Központ 258 ebédet szállít ki, 101 ember házi ellátásában
segédkezik, és 55 embernek nyújt naponta „második otthont”, azaz az
ellátás mellett programot, gondoskodást és szeretetet.
A gépjármű beszerzését saját forrásaikból nem tudták megoldani, ezért
fordultak a városvezetéshez és a Rotary Klubhoz segítségért, és mindkét helyről pozitív fogadtatásra lelet a kérés, az autó pedig ma már ott
áll szolgálatra készen a Gondozási Központ udvarán.
Az átadón Petricskó Zoltán alpolgármester, aki a városi szociális ügyekért is felelős, az időseket méltatta, példaként állítva őket a mai ﬁatalság, mindannyiunk elé Sütő Andrást idézve: „Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött." Az alpolgármester köszönetét fejezte ki az intézménynek,
amely „nap mint nap gondoskodik és tanácsokkal látja el nyugdíjasainkat”.

Albert István a Rotary Klub nevében fejezte ki örömét, hogy segíthettek
az elesetteken. A bensőséges, kerti ünnepségen a gondozottak is részt
vettek, szeretettel köszönték meg a segítséget Böjte Csaba testvér szavaival: „Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi
életünk olyan, mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De
hogyha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok
az ujjaink közül.”

Csoportfoglalkozás demens betegek hozzátatrozóinak

A szentendrei Gondozási Központ csoportfoglalkozást indít
demens emberek hozzátartozói számára, melynek keretében
szeretnénk segítséget nyújtani a témában minden érintettnek.
Ha úgy érzi, hogy tanácstalan, forduljon hozzánk kérdéseivel pl.:
• Nem ismeri a betegség okát, lefolyását, várható kimenetelét?
• Nem tudja, hova forduljon?
• Úgy érzi, egyedül van a problémával?
• Szégyelli a kialakult helyzetet?
• Nincs kivel megbeszélni a mindennapi nehéz helyzeteket?
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ: Borbély Veronika mentálhigiénikusnál vagy
Kecskésné Sipos Andrea intézményvezetőnél, Gondozási Központ,
Szentendre, Sztaravodai út 2. (a 11-es főút mellett, a Sztaravodai út
sarkán lévő épület), tel. (26) 311-964.

Rotary-hírek
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JÓTÉKONYSÁGI FILMVETÍTÉS
Május 13-án a P’Art Moziban jótékonysági ﬁlmvetítést szerveztek,
műsoron a Liza, a rókatündér című magyar ﬁlm volt. A támogatások
teljes összegét a Bárczi Gusztáv iskola sportpálya-felújítására és a
P’Art Mozi működésére gyűjtötték.
ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT

Május 20-án a Ferenczy Múzeumban adták át az idei
„Bízz magadban” ösztöndíjpályázat nyerteseinek díjait,
okleveleit. A Rotary Club
Szentendre idei ösztöndíjasa
Flórián Hanna, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium diákja lett, Béres
Virág és Dulai Dóra különdíjat nyertek. A képen mellettük Haragos Gábor, a klub titkára, Albert
István, a klub elnöke és Mészáros Károly zsűritag.

JÓTÉKONYSÁGI TENISZVERSENY
Június 7-én, vasárnap a Rotary Club Szentendre első alkalommal
és hagyományteremtő szándékkal rendezte meg jótékonysági
teniszversenyét, amit az
Erste Privatebanking és az
Erste Biztosító támogatott.
A sponzor vállalta a verseny
teljes költségének ﬁnanszírozását és a személyenként 10 000 Ft nevezési díj
(amivel
a
versenyzők járultak hozzá a
Rotary tevékenységéhez)
megduplázását is! Ennek eredményeként a résztvevők által adott
összegek kétszeresét tudja jótékonyságra fordítani a Club. Az öszszegyűlt támogatások a Bárczi Gusztáv iskola sportpályájának felújítását szolgálják, ami hozzávetőleg 2,5 millió Ft-ból valósítható
meg, és a gyűjtéseknek köszönhetően hamarosan megkezdődhet a
kivitelezése.

Mici nénit köszöntöttük!

Petricskó Zoltán alpolgármester születésnapja alkalmából köszöntötte a
90 éves Székely Lajosnét
Mici nénit otthonában. A
születésnapi köszöntésen
ott voltak gyerekei, Lívia
és Lajos is.
A család nagy szeretettel
mesélt az ünnepelt gazdag életútjáról. Mici néni 1925-ban született Mosonszentpéteren. Családját 1946-ban kitelepítették Németországba, és egyedül maradt
Magyarországon. Férjével, aki erdélyi menekült volt, 1955-ben Szentendrére költöztek három gyermekükkel, ahol Mici néni az izbégi, majd
a Bajcsy-Zsilinszky utcai (jelenleg Szent András) általános iskolában tanított. Férje, Székely Lajos, aki szintén tanár volt, tevékenyen részt vett
a város életében, mint a városi tanács művelődési osztályvezetője. Az
ő idejében szervezték meg többek között a Skanzent, a városi szoborparkot és a Szentendrei Napokat.
Mici néni a Kossuth Lajos Katonai Főiskoláról ment nyugdíjba tanszékvezetőként. Ezután évekig Németországban élt férjével, ahonnan öt éve
költöztek haza Szentendrére. Három gyermeke, kilenc unokája és hat
dédunokája van, akiknek, mint igazi tanár, szívesen segít a tanulásban.
További jó egészséget kívánunk!
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A Gondozási Központ hírei

VÁROS

Rendezvényeink
Tavasszal virágba borul a természet. A Gondozási Központ is megtelt
orgona és rózsaillattal, időseinket emlékeztetve arra, hogy a borús,
sötét napokon a mező tarka virágai bennük is illatoznak. Ennek jegyében május 7-én nyílt napot rendeztük az intézményben. Ezen a napon
az érdeklődök betekinthettek a munkánkba, és tájékozódhattak a szociális ellátásainkról. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Arany Fülemüle-díjas énekkara színvonalas műsorral készült erre a napra, és saját
készítésű rajzokkal lepték meg az időseket.
Anyák napi műsorral és több
csokor orgonával az Izbégi Óvoda
köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, könnyeket csalva a szemünkbe. A Szent András Általános
Iskola 1/B osztálya verses, dalos,
imádságos műsorral készült. Ezúton is nagyon köszönjük a gyerekeknek és felkészítő tanítóknak:
Bencsákné Juhász Máriának és
Kapásiné Morva Orsolyának a színvonalas műsorokat.
Áldozócsütörtökön (május 14.) tekintetünket az Ég felé emeltük, és
közös imádsággal voltunk együtt. Köszönjük Kovács Miklósné Mária
szolgálatát.
Pünkösd a karácsony és a húsvét mellett a legnagyobb ünnepünk. A
foglalkozások keretében közösen végigjártuk a pünkösdi szokásokat.
Pünkösdi királyságért versengtünk, és a pünkösdi királyné-járás hagyományairól beszélgetünk. Dalokat, népszokásokat elevenítettünk fel,
előkerültek saját élmények a táncmulatságokról, a párválasztásról, udvarlásról.
Májust az Idősek Klubja zenés táncos délelőttel zárta a KO-MA-KO
együttes vendégszereplésével.
Borbély Veronika
mentálhigiénés szakember

Információs pont

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Információs pontot működtet a Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtárban
(Hamvas Béla u. 6.) minden kedden 10-től 14 óráig.

Úgy érzi problémájával magára maradt? Családjával, gyermekével,
társával való személyes kapcsolata problémákkal teli, és nem tud
kitől tanácsot kérni? Megélhetési gondjai vannak? Nem biztos
abban, hogy milyen ellátásra jogosult, illetve hogyan juthat hozzá?
Krízishelyzetbe került, és nem tudja mit tegyen?
Forduljon hozzánk bizalommal!

Szolgáltatásaink:
• Információnyújtás
• Hivatalos ügyek intézésének segítése
• Segítségnyújtás krízishelyzetekben
• Szociális és életvezetési tanácsadás
• Egyének, családok kapcsolatkészségének javítása
• Lelki, párkapcsolati, nevelési és szociális problémák együttes megoldása
• Megelőzést célzó tanácsadás
• Csoportok, klubok szervezése
• Pszichológusi szakszolgáltatás (időpont-egyeztetéssel)
• Jogi segítségnyújtó szolgáltatás (időpont-egyeztetéssel)
• Adománygyűjtés, adományok eljuttatása a rászorulóknak

Elérhetőség a hét többi napján: 9.00-17.00, Szentlászlói út 89.
Tel. (26) 312-605 vagy 06-20-278-3734
Az információs ponton június 23-tól augusztus 25-ig minden kedden 10-től 12 óráig a Lakótelepi Klubkönyvtárban játszóházat működtetünk 6-12 éves gyermekek számára.

XXIX. évfolyam, 10. szám

Látáskomfort különböző
munkakörökben

Optikaüzletünkbe látogató vásárlóink gyakran felteszik a
kérdést: Mivel lehet csökkenteni a fáradtságérzést, lassítani a már néhány órás monitor előtt eltöltött időt követő
kellemetlen látáspanaszokat?

A válasz összetett. Először is meg kellene találnunk életvitelünkben a helyes arányokat. A modern kor új kihívások elé helyez
bennünket. A dinamikus munka helyett leginkább statikus, egyoldalú terhelések jellemzik mindennapjainkat. Hosszú órákat töltünk zárt térben, mesterséges megvilágítás mellett. Keveset
mozgunk, rövid időt töltünk természetes fényben, a szabadban.
A nyolc óra folyamatos ülőmunka a képernyő előtt rendkívül
igénybe veszi szemizmainkat is. Óránként rövid pihenővel, kicsit
átmozgatva, vázizmokat kilazítva a közelre fókuszált szemizmokat – az ún. szemtornával – már jelentősen javíthatjuk komfortérzetünket. A monitor elhelyezkedése, a háttérvilágítás szintén
fontos szerepet játszik. Abban az esetben, ha szemüvegkorrekciót is viselünk, érdemes ellenőriztetni szakemberrel, hogy az
szemüvegünk megfelelő ún. dioptriaértékű-e az adott munkatávolságra.
Sokan nem tudják, hogy az optikai lencsegyártás ma már olyan
magas színvonalú termékekkel segíti a pácienseket, amelyek képesek igazodni az egyedi igényekhez és személyre szabottan korrigálni a látást. Nem mindegy, hogy ülve, vagy állva kell munka
közben a monitort nézni. Egy pénztáros számára más típusú
munkalencsét kell készítenünk, és más lencsét ajánlunk egy informatikus részére. Abban az esetben, ha valaki ügyfélszolgálaton dolgozik, fontos, hogy ne csak a monitort, hanem az ügyfél
arcát is élesen lássa. Tanároknál a projektor vagy írásvetítő távoli
képe épp oly fontos, mint a diákok arca, illetve a kézben tartott
jegyzet tiszta képe. Fontos tudnunk, hogy a szemüveg viselője
sportol-e, vezet-e gépjárművet, esetleg van-e valamilyen mozgásszervi problémája.
A digitális kijelzők, monitorok használatakor fokozhatjuk a kép
kontrasztját, illetve javíthatjuk a képminőséget, védhetjük a szemet egy speciális felületkezeléssel, mely egy bizonyos hullámhosszú kék fény kiszűrésével még a szem fáradását is lassíthatja.
Célunk, hogy a lehető legtermészetesebb látásélményt és szabad
mozgásteret biztosítsuk pácienseink részére szemüvegben is.

Június hónapban a többfókuszú lencsékhez
(munka, illetve multifokális lencse)
választott szemüvegkeretet

50%

kedvezménnyel vásárolhatják meg.
Szemüveg-rendelés esetén a szemvizsgálat térítésmentes.
A kedvezmény igénybevételéhez kérjük,
hozzák magukkal hirdetésünket!

BÜKKÖS OPTIKA

Szentendre, Kanonok u. 2. (a rendelőintézettel szemben)
Tel. (26) 301 230, 06 30 599 0237

2015. június 15.

Salon-de-Provence,
Franciaország
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Folytatjuk a testvérvárosainkat bemutató
sorozatot.
A májusban legszebb, hangulatos város, Salonde-Provence Szentendrétől kissé messze, DélFranciaországban, Bouches-du-Rhône megyében található Provence-ban, 42 000 lakossal.

A díjazott építészek: Puhl Antal, Szuromi Imre, Pálfy Sándor

Wéber Antal-díj 2015

Egykor Kelta-Ligur, később pedig Salon néven
egy gall-római település, mely a Földközi-tengeren átvezető só-kereskedelmi útvonal mellett állt, innen ered a neve. A helyet a 9.
században említették először Villa Salone
néven. Ma főképpen arról híres, hogy Nostradamus itt töltötte élete utolsó éveit, és itt is temették el. A város minden év júliusában négy
napon át tartó, komoly látogatottságnak örvendő Nostradamus-ünnepet tart.
Salon városában a kereskedelmet egykor az
olcsó fuvar tette virágzóvá. A város történelmi
központjában máig láthatók a kör alakú városfalak a két, 12. századi átjáróval. A 16. században Adam de Craponne tervei szerint épült
a csatorna, mely még mindig az ő nevét viseli.
A város a székhelye a Salon-de-Provence-i légi
bázisnak, a repülős akadémiának és a francia
nemzeti műrepülő csapatnak is.
Testvérvárosi kapcsolatunk majdnem 25 éves,
élénk és aktív az angol és német testvérvárosokkal együtt. Pünkösdkor a Dunakanyar SE
U13-as csapata vett részt Salonban egy focitornán, ahol remek eredményt értek el. (Bővebben a 31. oldalon.)

Város madártávlatból

Aki Szentendre Fő terén jár, az aligha kerülheti
el Bihon Győzőt, aki a turistaszezonban ül a
festőállványánál, és festi a belvárosi látványt,
a sokaságot, az ódon házakat, a templomtornyokat. Kitartó szorgalommal éli a festők napi
kötelező életét. És közben itt van köztünk egy
másik Bihon Győző is. Pontosabban nem is
köztünk van, hanem madártávlatból tekint a
tájra, ahol az ember a táj részeként, a táj pedig
egy festői látványként, színek és formák ritmusában jelenik meg.
Bihon Győző 1959-ben Nyíregyházán született,
és ott is kezdte meg a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán festészeti tanulmányait,
amit Budapesten és Bécsben, a Képzőművészeti Egyetemen folytatott és fejezett be.
Festői érdeklődése az ezredfordulón nagy fordulatot hozott számára, azóta láttatja a világot

Első alkalommal adták át a Pest Megyei Építész Kamara általa alapított Wéber Antal-díjat.
A magyar műépítész nevét viselő díjjal a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató, Pest
megyei kamarai tagsággal rendelkező építészek munkáját kívánja elismerni a kamara.
A Wéber Antal-díjat a szakma képviselőinek jelenétében május 29-én a Vigadóban Philipp
Frigyes, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke,
és dr. Hajnóczi Péter, a Pest Megyei Építész
Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át Puhl Antal, Szuromi Imre és Pálfy
Sándor építészeknek.

Pálfy Sándor DLA több évtizedes elméleti és
gyakorlati munkásságát az épített környezettel
szembeni alázat, értékvédelem és új minőséget teremtő tudatos építkezés jellemzi.

Prof. Puhl Antal DLA példaértékű tervezői és
oktatói munkásságát intellektualitásból fakadó építészeti szemlélet és a minőségi alkotásra való törekvés fémjelzi.
Szuromi Imre sokoldalú, kreatív alkotó személyiség. Kézműves, építőmester és képzőművész egy-személyben, a „szentendrei építész”
archetípusa. Négy évtizedes töretlen szakmai
elhivatottsága és proﬁzmusa, megvalósult
házai, helyhez kötődő elkötelezettsége és morális tartása épületeinek intuitív gazdagságában tükröződik.

madártávlatból, és igen gyakran még annál is
magasabbról, szinte az űrből. Mintha egyfajta
belső tájat festene, a természet diktálta rendben, igen gyakran élve az aranymetszés adta
harmonikus arányokkal.
Alkotásait magángyűjtemények őrzik, sikeres
tárlata volt a Szentendrei Lakástárlat rendezésében is. Bihon Győző gyakran vesz részt kiállításokon, legyen az akár egyéni, akár
csoportos. Nagyméretű falképe Szentendrén,
a Rendelőintézet belső terében látható. Leg-

újabb kiállításán Leányfalun, az Aba-Novák Galériában bemutatja egyik legújabb munkáját is,
amin az Ő sajátos nézőpontjából mutatja be a
leányfalui tájat. A sokat dolgozó és kiállító
festőnek az utóbbi időben társai is akadt az égi
látványkalandjaihoz, egy drón alkalmazásával
kísérletezik, van már olyan műve is, amely
ennek a segítségével készült. És a közelmúltban elkészült az utóbbi munkáit bemutató igényes album is.
Június 27-én, délután 16 órakor nyílik meg a
kiállítás, ahol Tímár Péter fotóművész szavait
Abonyi Zsóﬁ és Rajczy-Juhász Miklós dalai egészítik majd ki. A kiállítás augusztus 1-jéig látogatható.
Június 27., 16:00
Bihonmaps – BIHON GYŐZŐ kiállítása
az Aba-Novák Galériában
Móricz Zsigmond út 124.
Leányfalu-Ház, Leányfalu
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Szentendrei Teátrum és Nyár 2015
július 10. – augusztus 31.

Július 19. 10:00, DMH udvara
VICCES, KIRÁLYKISASSZONY?!?
– zenés mesejáték
A MaNNa, a Váci Dunakanyar Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház
és a Dumaszínház előadása

Július 19. 20:00, Ferenczy Múzeum
udvara
A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA
Játssza: Ötvös András | Rendező:
Göttinger Pál

Július 10. 20:00, Városháza udvara
G. Ragni – J. Rado – G. Macdermot:
HAIR – musical
A Belvárosi Színház előadása |
Rendező: Mohácsi János

Július 23. 20:00, Dunaparti Művelődési Ház udvara
Barta Lajos: SZERELEM
– felolvasószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói Rendező: Szenteczki Zita
e.h.

Július 11. 20:00, Városháza udvara
Hindi Brooks: ROMANCE.COM
A Rózsavölgyi Szalon előadása |
Fsz.: Molnár Piroska, Jordán Tamás |
Rendező: Dicső Dániel

Július 17. 20:00, Városháza udvara
ANYÁM TYÚKJA I.
– a magyar irodalom kötelező versei
Az Örkény Színház előadása
Rendezte: Mácsai Pál

Július 18. 20:00, Városháza udvara
AZT MESÉLD EL, PISTA!
Örkény István szavaiból
összeállította Bereményi Géza és
Mácsai Pál
Elmondja: Mácsai Pál

Július 31. 20:30, MűvészetMalom
A DOHÁNY UTCAI SERIFF
A Füge és a Kaposvári Egyetem
produkciója |Rendező: Mohácsi
János

Augusztus 2. 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
Janikovszky Éva: VELEM MINDIG
TÖRTÉNIK VALAMI
Előadja: Zsurzs Kati

Augusztus 2. 20:00, Ferenczy
Múzeum udvara
Emmanuel Robert-Espalieu:
A HAL NEM HAL BELE
Nézőművészeti Kft. | Játssza:
Katona László, Scherer Péter

Augusztus 2. 20:00,
MűvészetMalom udvara
PARNO GRASZT KONCERT

Augusztus 6. 20:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
Csokonai Vitéz Mihály:
ÖZVEGY KARNYÓNÉ
ÉS A KÉT SZELEBURDIAK
– felolvasószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói | Rendező: Szilágyi Bálint
e.h.

Július 12. 10:00, Dunaparti Művelődési Ház udvara
DOBRONKA CIRKUSZ, VILÁGSZÁM!
A szombathelyi Mesebolt Bábszínház
előadása

Július 12. 20:00, MűvészetMalom
udvara
VENTS D’EST – jubileumi koncert
Miquéu és Baltazar Montanaro (FR),
Écsi Gyöngyi, Buják Andor,
Pukkai Attila, Vujicsics Együttes

Július 26. 20:00, Ferenczy Múzeum
udvara
KRIPLI MARI
– Lázár Kati Jászai Mari estje

Július 24., 25., 30., 31. augusztus 1.
20:00, Városháza udvara
Ernest Thompson: ARANYTÓ
A Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkció bemutatója
Szereplők: Vári Éva, Benedek Miklós,
Bertalan Ágnes, Vasvári Csaba, Bábel
Vilmos/Szekeres Máté
Rendező: Gálﬃ László

Július 25-26. Duna, Duna-part,
Duna-korzó
ISTER NAPOK – DUNA-FESZTIVÁL
Vízi és vízparti programok, zenés
gyertyaúsztatás, 7 nemzetiség művészeti és gasztronómiai bemutatói

Augusztus 8. 20:00, Ferenczy
Múzeum udvara
CARO CARUSO – olasz dalest
Domenico Menini (tenor)
és a Straviartre Phora

Augusztus 9. 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
A SZEGÉNY EMBER ÉS A RÓKA –
Nyáry Detti interaktív bábe
lőadása

Augusztus 9. 20:00, MűvészetMalom
udvara
BUDAPEST BÁR KONCERT

Augusztus 13. 20:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
Petőﬁ Sándor:
A HELYSÉG KALAPÁCSA
– felolvasószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói
Rendező: Markó Róbert e.h.

Augusztus 16. 10:00, Dunaparti
Művelődési Ház udvara
LACI KIRÁLYFI –
A MárkusZínház bábelőadása

Augusztus 16. 20:00, Ferenczy Múzeum udvara
Székely Csaba: SZERETIK A BANÁNT,
ELVTÁRSAK?
A Játékszín és a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió előadása
Játssza: Sebestyén Aba, rendező:
Sorin Militaru

Augusztus 21. 20:00, Városháza
udvara
Rejtő Jenő: A SZŐKE CIKLON
A Szegedi Szabadtéri Játékok,
a Művészetek Háza Gödöllő
és a Játékszín előadása
Sz.: Őze Áron, Földes Eszter, Szerednyey Béla, Józsa Imre, Csonka András
Rendező: Szente Vajk

Augusztus 29. 20:00,
MűvészetMalom udvara
APÁRÓL FIÚRA – VUJICSICS
& SÖNDÖRGŐ KONCERT

Augusztus 28-29-30.
Szentendre belvárosa
SZENTENDRE ÉJJEL-NAPPAL NYITVA
és MŰVÉSZET ÉS MÁMOR
– III. Szentendrei Borés Gasztrofesztivál

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

JEGYVÁSÁRLÁS:
Tourinform Szentendre,
Dumtsa Jenő u. 22., nyitva: 9:0017:00, tel.: 26/317-965, 26/317-966
Az Interticket országos hálózatában
Online: www.szentendreprogram.hu
és a www.jegy.hu oldalon

Nyár, hétvége: ELEVENKERT KONCERTEK!
Dunaparti Művelődési Ház udvara – Szentendre, Dunakorzó 11/A
Esőhelyszín: DMH, Barlang

Június 26-27. péntek, szombat, 19:00–24:00
Július 10-11. péntek, szombat, 19:00–24:00
Augusztus 14-15. péntek, szombat, 19:00–24:00
Augusztus 28-29-30. péntek, szombat, vasárnap, 19:00–24:00

Fellépők: a helyi és környékbeli együttesek mellett országosan elismert csapatok
az alternatív zenei szcénából. A részletes programokat keresd az Elevenkert
Facebook-oldalán: facebook.com/elevenkert
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Vents d’Est – 25

július 10. – augusztus 31.

A Vujicsics Együttes tagjai állandó zenei
partnerei az idén 25 éves, világhírű Vents
d’Est formációnak. A Kossuth-díjas Eredics Gáborral, a szintén Kossuth-díjas Vujicsics Együttes vezetőjével beszélgettünk
a július 12-i jubileumi koncert kapcsán.

• Július 12-én végre Szentendrén is hallhatjuk a Vents d’Est formáció koncertjét. Hogyan jött létre ez az izgalmas,
nemzetközi zenei vállalkozás francia-okcitán, magyar, szlovákiai magyar zenészekkel?

Jó huszonöt éve, egy magyarországi koncertjén ismertük meg Michel (Miquéu) Montanarót, és az okcitán (másnéven: occitán,
okszitán) zenét-nyelvet. Egy Almássy-téri
koncertjén Szabados György zongorázott, ő
egy harántfurulyán játszott, ennek a számnak
adták a Vents d’Est, vagyis Keleti Szél címet.
Ebben sok pentaton, a magyar népzene ősrétegéből származói dallamfoszlány keveredett Michel provanszál zenei világával. Ez a
zenei találkozás fejlődött mára nagyzenekari
produkcióvá. A Vujicsics mellett kezdetben a
Téka, aztán a Ghymes együttes képviselte a
koncerteken a magyar hagyományt.

• Mennyire élő nyelv az okcitán?

Több millióan beszélik a nyelvet: Provencetól, Marseille-től fel egészen az Alpokig,
Olaszország, Spanyolország, Svájc területeit
is érintve. Hangzásban leginkább a katalánhoz hasonlít, meg is értik egymást általa, mi
pedig nagyon érdekes keverék-nyelvnek halljuk, francia-olasz-spanyol hatással.

IVAN DAN

Szentendrei Szent Iván-nap
Június 27. szombat, 15:30–24:00

Szent Iván napja, ahogy a szamárhegyiek nevezik: az Ivan dan, Keresztelő Szent János születésének napja, a szentendrei dalmátság
hagyományos ünnepe, a templomdombi plébániatemplom búcsúja. Közösségi ünnep,
amit a szentendrei dalmátok mindig megtartottak. Eredeti formájában az 1930-as években még ünnepelték, majd a hetvenes
években újították fel a szokást. Ezt az Ivan
dant élesztette újjá, rendezi meg immár több
mint egy évtizede minden szent Ivánkor a
Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat a Daru piacon.

• A zenéjükre is jellemző ez a sokszínűség?

kássága számos műfajra kiterjed, a Vents
d'Est mellett gyakran játszik ismert kelet-európai jazz és jazzrock zenészekkel. Dalait két
jellegzetes hangszeren kíséri, a tamburinon,
az egykezes dobon és a galoubet-n, az egykezes furulyán. Ez utóbbin hiába csak három
hangképző nyílás van, a kétarasznyi, különleges hangszeren teljes skálákat lehet kifújni.
Michel ezen kívül még a fúvós hangszerek sokaságán is játszik, de akár egy dorombbal is
teljes estét betöltő programot tud játszani.
Nagyon sok improvizáció van a műsorában,
róla nyugodtan mondhatjuk, olyan zeneszerző, aki teljes mértékben megelőzte a mi
korunkat: amikor a world-music fogalma még
nem is létezett, már ebben a szellemben alkotott.

• Michel is ilyen vándorzenész...

Július 12. 20:00, MűvészetMalom udvara
VENTS D’EST – jubileumi koncert
Miquéu és Baltazar Montanaro (FR),
Écsi Gyöngyi, Buják Andor,
Pukkai Attila, Vujicsics Együttes

Marseille olyan Földközi-tengeri kikötőváros,
ahol minden megjelenik, ahogy Michel szokta
mondani: „a marseille-i öböl egy nagy lavór”,
amiben franciák, okcitánok, arabok, katalánok, spanyolok és még mi magyarok is együtt
áztatjuk a lábunkat. Ezért ilyen csodálatosan
gazdag a Földközi-tengeri kultúra, ezért különleges az okcitán zene és nyelv. A középkorban a trubadúrköltészet és balladák
nyelve volt: minden zeneiskolás ismeri Pierre,
azaz Peire Vidal okcitán trubadúr nevét, aki
Európát járva hirdette a liturgikus hagyományok mellett a zeneművészet világi vonulatát.
A vándorénekesek messze földön híresek voltak, hasonlóan a németek minnesängereihez
vagy a mi igriceinkhez.
Az ő koncertterme az egész világ, lemezborítóján is két bakancs van, improvizatív, vérbeli
muzsikus, aki bárhol otthon érzi magát. Mun-

15:30 Dalmát mise
a Templomdombi Plébániatemplomban,
énekel a Szent Cecília-kórus
16:30 Levonulás
a Polgármesteri Hivatal elé
fúvós zenével, ahol Szentendre legidősebb
dalmátja meghívja Szentendre város
polgármesterét és a vendégeket
az ünnepségre
18:30 Ivan dan a Daru piacon
– ünnepélyes megnyitó, majd fellép
az Opanke együttes
20:00 Vacsora
23:00 Tűzgyújtás
24:00 Tűzugrás
Ének, zene, tánc egész éjjel
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Mozdulj meg értük!

Megalakult Lurkócia!

Szentendrén május 31-én, a Városi
Gyermeknapon megalakult Lurkócia, azaz
a helyi lurkók miniállama. A gyerekek
nyolc állomáson tehették próbára leleményességüket, ügyességüket, bátorságukat.
Lurkócia szigetein nagy élet volt, a Dunakorzón, a Lázár cár téren, a Fő téren a
„minisztériumok” pontjain gyűjthették a
gyerekek útlevelükbe a pecséteket.

A délelőtti felhőket délutánra szikrázó koranyári napsütés váltotta, öröm volt nézni a sok
vidám gyerekarcot. A programsor jótékonysági
futással indult a Duna-korzón, ahol a nevezési
díjat – tartós élelmiszereket – a Karitasz gyűjtötte, és juttatta el a rászorulóknak. Szintén a
Sport- és Ügyességügyi Minisztérium pontján
lehetett ügyességi játékokat kipróbálni az Elevenek Sportegyesület jóvoltából. Az Állatbarátügyi Minisztériumnál az Árvácska Állatmenhely
égisze alatt bátorság-próba várta a gyerekeket.
Megsimogathatták a kígyókat, és némi adomány fejében – amit az árva kutyáknak, macskáknak gyűjtöttek –, a legbátrabbak akár a nyakukba is vehették a szelíd hüllőket.
A Szórakoztatás és Tehetségügyi Minisztérium
színpadán fellépett a Tulipántos Alkotóműhely, a Kenguru Kötélugró SE, az Izbégi Általános Iskola mazsorettcsoportja, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola növendékei, a Csillagszeműek Néptánccsoport, a Pink Panthers TSE, a
Welldance SE, Schwartz Dávid. A Négyszögletű

kerekerdő darabot adta elő a Szentendrei
Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió,
Kertész Kata rendezésében, majd a programot
Bolba Éva és a Jazzterlánc koncertje zárta.
A Kreatívügyi Minisztériumnál kerámia- és kavicsfestés, tűzzománcozás, a Meseügyi Minisztériumnál ugróiskola, kifestő, rajzverseny,
bábkészítés mellett mese-bábozás, meseszövés, népdalok várták a lurkókat a Hajarózsa
Meseszínházban.
A Fő téren, a Stratégiai Játék Minisztérium
standján a társasjátékoké volt a főszerep, a
Játszóparkügyi Minisztériumnál pedig, a Lázár
cár téren eredeti, fából készült népi játékokat
lehetett kipróbálni: nagy sikere volt a kosaras
körhintának és a hordóhúzó játéknak.
A legkisebbeknek szólt a DMH udvarán a Lazulásügyi Minisztérium állomása, ahol bukfencezős, kúszó-mászó játékok, babzsákok várták a
kicsiket. Ugyanitt láthatták délután a gyerekek
Lázár Ervin meséjét, A zöld liﬁc című bábjátékot Juhász Kristóf és Lajkó Bence előadásában.

FOTÓ: NÁNDORFI CSABA

FOTÓK: DEIM BALÁZS

GYEREKNAPI FUTÓVERSENY

Már negyedik alkalommal rendezték meg a
jótékonysági futóversenyt, az idén május
31-én, a gyereknapon.
A hagyományteremtő akció célja a rászorult családok és gyermekek tartós élelmiszerrel való segítése, mely adományokat a
katolikus plébánia Szentendrei Szent Erzsébet Karitász csoportja oszt szét Kivés
Zoltán vezetésével. A gyermeknapi adományfutás alkalmával összegyűjtött 500 kg
tartós élelmiszert most részben a rászorult
családok között osztják szét, valamint a
Szentendrei Karitász által működtetett
nyári táborban fogják felhasználni.

A jótékonysági futóverseny kezdeményezője
és egyben társszervezője a KINIZSI SE. A
tőlük megszokott precizitással és szakmaisággal vezényelték le a futást. Szentendre
Város Önkormányzata és az SZVSE biztosította a területet, a frissítőket, és szervezte
az eseményt. Száz darab színes pöttyös labdát a Református Gimnázium önkéntesei
osztottak szét az apróságoknak, amelyeket
a Mercibontó Kft. és a Pajzs Kft. adományozott. Köszönjük a felajánlásokat, a rengeteg
önkéntes segítséget, de elsősorban köszönjük a futásban résztvevő szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek a felajánlásait, hogy
újra együtt mozdultak értük!

Lurkócia nyereménysorsolás

Június 12. pénteken 12.00 órakor tartottuk a Lurkócia játék nyerteseinek sorsolását az SD Énekstúdióban, ahol
a stúdió vezetője, Schwartz Dávid húzta ki a szerencsés nyertesek nevét a kalapból.

A GYEREKTEÁTRUM ELŐADÁSAIRA 2-2 BELÉPŐT NYERTEK:
július 12. vasárnap
július 19. vasárnap
augusztus 2. vasárnap
augusztus 9. vasárnap
augusztus 16. vasárnap

Mesebolt Bábszínház
Manna Produkció
Zsurzs Kati
Nyáry Detti
Márkuszínház

Dobronka cirkusz, világszám
Vicces, Királykisasszony?!
Velem mindig történik valami
A szegény ember és a róka
Laci királyﬁ

A nyereményjegyek előadás előtt átvehetők a DMH-ban.

nyertes neve:
Kertész Balázs
Kertész Laura Jázmin
Bancsik Zsóﬁa
Varga Júlia
Péter Krisztián

KÜLÖNDíJ: a Leányfalu Termálfürdő felajánlása egy darab családi strandbelépő, melynek nyertese: Péter Patrik

település:
Szentendre
Szentendre
Szentendre
Szentendre
Szentendre

Információ: Szentendrei Kulturális Központ – Szentendre, Dunakorzó 11/A. tel: 26/312-657 e-mail: dmh@szentendre.hu
https://www.facebook.com/szentendreikult, www.szentendreprogram.hu
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FESZTIVÁL

II. Szentendrei Sörfesztivál – július 3-4-5. – péntek-szombat-vasárnap
DUNAKORZÓ: A PÉTER-PÁL UTCÁTÓL A LÁZÁR CÁR TÉRIG

Idén már második alkalommal látjuk vendégül a folyékony kenyér szerelmeseit a szentendrei Duna-parton.

Több mint 50 féle kézműves sörrel, emellett
gazdag gasztronómiai kínálattal várjuk a látogatókat. Az idei év díszvendége Csehország
lesz, a világhírű cseh sörök hazája.
A háromnapos, nyárindító fesztivál gazdag
programjai között kicsik és nagyok is megtalálják a számukra érdekes programot. A felnőttek igazi férﬁas westernhangulatba
csöppenhetnek: kipróbálhatják a rodeobikát,
a boxgépet. A legerősebbek szkanderversenyen mérhetik össze erejüket (a szombaton
20.00 órakor kezdődő bajnokságra 19.30-ig
lehet jelentkezni a FORSÖR faházban). A magyaros virtus kedvelőinek ﬁgyelmébe ajánljuk
a Lázár cár teret, ahol kipróbálhatják az íjászkodást és a lövészetet. A társasjátékok szerelmesei a Dunakorzón elhelyezett társasjátékasztalokon sakkozhatnak, gombfocizhatnak.
A gyermekeket izgalmas játszóbirodalom
várja, ahol lesz trambulin, ugrálóvár, játszóház
és kisvonat is.
A koncerteket három helyszínen szervezzük: a
Dunaparti Művelődési Ház előtti nagyszínpadon, a Trattoria Cardinale Étterem előtti és a
Lázár cár téri kisszínpadokon.
Várunk mindenkit szeretettel! Sörivók előnyben!

Sörkínálat

FOTÓ: ESTEBAN SANCHEZ

A rendezvény kiállítói között már biztos találkozhatunk a Rotburger serfőzdével, a szarvasi
kézműves sörfőzdével, a Sümegi kézműves
sörfőzdével, a Domján sörfőzdével és a Ludas
sörfőzdével is. Az igazi ínyencek a kézműves
sörök kínálatából a Jégtörő Mátyáson keresztül az ír vörösön át végigkóstolhatják a csokimalátával készült Feketesört, az Indiai Pale
Ale-t, valamint a gesztenyés vagy mézesgyömbéres sört is.

Program

Megnyitó: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre
város polgármestere köszöntője után, a II.
Szentendrei Sörfesztivált Juraj Chmiel – a
Cseh köztársaság nagykövete – nyitja meg.
LÁZÁR CÁR TÉR

Július 3. péntek
19.00
Budapest Show kórus
20.30
Dobogókő zenekar

Július 4. szombat
16.00
Rozmaring Orchestra
20.00
Selo Orchestra
ELEVENKERT NAGYSZíNPAD

Július 3. péntek
17.00
megnyitó
17.30-18.30
Szatmári Juli
19.00-20.00
Zombori
20.30-22.00
Cabaret Medrano
22.30-24.00
Magyar Bori Trio

Július 4. szombat
16.00-17.00
Zrínyi Pop
17.30-18.30
DAS Trió
19.00-20.00
Schwartz Dávid és Zenekara
20.00-20.30
szkander ajnokság
21.00-22.00
Vasárnap Dél
22.00-24.00
utcabál

Július 5. vasárnap
16.00-17.00
Tükezoo
17.30-18.30
Szeder
19.00-20.00
Petruska András
20.30-22.00
Szabó Enikő és Zenekara

Minikoncertek a pódiumszínpadon:
Bogoz
Demeter Erik
Gypsy Jazz
Alvajárók égboltja
Orbán Bori

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A részletes programot keresse a helyszínen!

Szervező: Szentendre
és Térsége TDM Nonproﬁt Kft.
További információ:
Lakatos Judit, 06-20-945-1909

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
A DUNAKORZÓN!
A Sörfesztivál ideje alatt,
július 3-án, péntek reggel 6.00-tól
július 5-én, vasárnap éjfélig
az alábbi szakaszok lesznek lezárva
az autós forgalom elől:
• a Duna-korzó a Péter Pál utcától
a Rév utcáig
• a Lázár cár tér
Megértésüket köszönjük!

FOTÓ: MAJOR FRIGYES

50 féle sör, koncertek,
westernhangulat, játszóház
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ajándék várja a gyerekeket. Lesz
közös alkotás, képkeresés, kvízjáték
és sok-sok olyan feladat, amelyből az
egész család jobban megismerheti
múzeumunkat és gyűjteményeinket.
A karszalag megvásárlásakor keressék a játéklapot, amely minden kiállítóhelyünkön felvehető.

Június 20. szombat,
17:00–24:00

Ismét Múzeumok és Galériák
éjszakája Szentendrén! Világpolgárok Szentendrén – Egyéjszakás kaland a francia kultúra
és művészet bűvöletében

FERENCZY MÚZEUM PAJOR-KÚRIA
(Kossuth Lajos utca 5.)

18.00-24.00
ART FLOW - Gyerekek Múzeumok Éjszakája

18.00-24.00
A Ferenczy Múzeum Szabadiskolája
által szervezett képzőművészeti
tábor zárókiállítása

18.30-19.00
Nagybányai kezdetek - A művésztelep szerepe a Ferenczy család
és Perlrott Csaba Vilmos életében c.
előadás
Előadó: DR. BASICS BEATRIX művészettörténész, Ferenczy Múzeum

19.00-19.30
Útkeresés, önkifejezés - A „szentendreiek" Európa művészeti központjaiban (1926-1945)
Előadó: DR. BODONYI EMŐKE, művészettörténész, Ferenczy Múzeum

19.30-20.15
Öregedésgátló krém a léleknek szokatlan komédia (performansz)
SABINE FAZEKAS francia vizuális művész ajánlásával és a Francia Intézet
támogatásával

19.30-23.00
Szabadulj ki a Pajor-kúria
börtönéből! Családi kikapcsolódás
a Kelepcével.
Egy fanatikus műgyűjtő, aki rajong a
Ferenczy család alkotásaiért, de csalódott a közönyös, a művészetet nem
értékelő emberekben, végső lépésre
szánta el magát: időzített bombát
rejtett el a Ferenczy-kiállításban, és
túszul ejtette a múzeum munkatársait. Ezzel a merénylettel akarja felhívni a média és az érdektelen
tömegek ﬁgyelmét. GYERE, HATÁSTALANíTSD A BOMBÁT!
20.30-21.00
Csillag & Fenyő Unplugged koncert

A Ferenczy Múzeum kávézója 18.0024.00 óráig várja vendégeit

A játékban résztvevő múzeumok: Ferenczy Múzeum, Szentendrei Képtár,
MűvészetMalom

SZENTENDREI KÉPTÁR
(Fő tér 2-5.)

Állandó kiállításaink 18.00-21.00
óráig várják vendégeinket

18.00-24.00
ART FLOW - Gyerekek Múzeumok Éjszakája

21.00-21.30
Az óriás –zenés komédia
A Szentendrei Kreatív Színjátszó Stúdió előadásában
MűVÉSZETMALOM
(Bogdányi út 32.)

18.00-24.00
ART FLOW - Gyerekek Múzeumok Éjszakája

19.00-19.30
Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba
Vilmos (1880-1955) életmű-kiállításában rövid tárlatvezetés

20.30-21.00
Nagybánya és Párizs szerepe Perlrott Csaba Vilmos munkásságában
címmel rövid tárlatvezetés a Szenvedély és ráció című kiállításban

21.00-21.30
Matisse Akadémia, Perlrott és Matisse kapcsolat címmel rövid tárlatvezetés a Szenvedély és ráció című
kiállításban

21.00-23.00
Re-Julian Akadémia
Modell utáni művészi graﬁka, BAKSAI
JÓZSEF festőművész korrigálásával
21.30-22.00
Melodisztik koncert SZEDER-SZABÓ
KRISZTINA és TURCHÁNYI DÁNIEL
közreműködésével

A MűvészetMalomban 18.00-24.00
óráig a Red Lion Pub és Étterem francia szendvicsekkel és sajtválogatással
várja vendégeinket
ART FLOW - Gyerekek Múzeumok Éjszakája

18.00-24.00
A családok kalandos felfedezőtúrára
indulhatnak, amelynek végén a MűvészetMalomban Perlrott: Szenvedély és ráció című kiállításában

ÁMOS IMRE - ANNA MARGIT KIÁLLíTÁS
(Bogdányi út 10.)

BARCSAY MÚZEUM
(Dumtsa Jenő utca 10.)

KMETTY JÁNOS KIÁLLíTÁS
(Fő tér 21.)

KOVÁCS MARGIT KERÁMIAGYűJTEMÉNY
(Vastagh György utca 1.)

VAJDA LAJOS EMLÉKMÚZEUM
(Hunyadi utca 1.)

NÉPMűVÉSZETEK HÁZA
(Rákóczi u. 1.)
Galériák

MANK GALÉRIA
– Szentendrei Régi Művésztelep
(Bogdányi út 51.)

14.00-22.00 óráig Helyszellem című
kiállítás a Szolnoki Művésztelep alkotóinak műveiből

14.00-22.00 óráig A Szentendrei Régi
Művésztelep alkotói nyitott műtermekkel várják az érdeklődőket

22.00 órától Szárnyszegetten című
színházi előadás a kertben

Kávéház-színház; kacagtatóan keserű képek kortárs (bolgár, lengyel,
orosz) abszurdokból a TEATRO Produkció előadásában
VAJDA LAJOS STÚDIÓ PINCEGALÉRIA
(Péter-Pál utca 6.)
Miklós Árpád Trip t icon című kiállítása meghosszabbított nyitva tartással, 22.00 óráig várja vendégeit

UR ELEONÓRA BATIK GALÉRIA
(Dumtsa Jenő utca 15.)

Ur Eleonóra 2014. október 24-26-között a párizsi Carrousel du Louvre Art
Shoppingjában kiállított munkái te-

XXIX. évfolyam, 10. szám
kinthetők meg és a Maja misztikum
című kiállítás meghosszabbított
nyitva tartással 22.00 óráig várja
vendégeit
PALMETTA GALÉRIA
(Bogdányi út 14.)

Meghosszabbított nyitva tartással
22.00 óráig várja vendégeit

PÉTER-PÁL GALÉRIA
(Péter-Pál utca 1.)

Meghosszabbított nyitva tartással,
22.00 óráig várja vendégeit

RETRO DESIGN CENTER
(Rév utca 4.)

Meghosszabbított nyitva tartással,
22.00 óráig várja vendégeit, 50%
kedvezményt biztosítva a karszalaggal megjelenő vendégeknek
Étterem és kávézó

RED LION PUB ÉS ÉTTEREM
(Szerb utca 4.)

A MűvészetMalomba kitelepülő étterem székhelyén is várja vendégeit:
10% kedvezményt biztosít a karszalaggal megjelenő vendégeknek

18.00 órától M.É.Z. koncerttel várja
vendégeit
ADRIA CAFE
(Kossuth Lajos utca 4.)

Meghosszabbított nyitva tartással,
22.00 óráig várja vendégeit

Belépő karszalaggal felnőtteknek
1500 Ft, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 750 Ft.
Megváltható a múzeumainkban.

Központi helyszín: Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)
Támogatónk:

NKA
Francia Intézet
Red Lion Pub és Étterem
További információ: www.muzej.hu;
www.femuz.hu;

Facebook: ferenczymuzeum,
muveszetmalom

2015. június 15.
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Középpontban a művészet

Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállításának megnyitónapján mutatkozott be a sajtó
képviselői előtt Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeum júniustól kinevezett igazgatója.

Az intézményi struktúra megújításán túl, az új
igazgató számos elképzeléssel szeretné felfrissíteni Szentendre képzőművészeti életét.
Koncepciójában hangsúlyos szerepet kapott a
turizmus összekapcsolása Szentendre képzőművészeti hagyományaival. A múzeumok
programjait úgy kell összeállítani, hogy minden évszakban nyitott kapukkal fogadják a látogatót, ne kelljen a szezon végén bezárni a kis
múzeumokat. Szentendre hagyományos szlogenjei: „a modern képzőművészet fővárosa”, a
„festők városa” – mára kiüresedett, tartalom
nélküli címkévé váltak. Hiányzik az élő kapcsolat a város és művészei között, holott nincs
még egy olyan vidéki város, amely Szentendréhez hasonlóan, több ezer meghatározó művésszel büszkélkedhet.
Gulyás Gábor a város kitűnő adottságait kihasználva, a kulturális kínálat, a turisztikai
programok összehangolásával szeretné vonzó
célponttá tenni Szentendrét. Elsődleges feladatként tűzte ki a városi múzeumokban a látogatószám-növelést. Ha az ideérkező szemével nézzük a várost, szembetűnő egyes kiállítóhelyek korszerűtlensége és ezen felül
gyakran megközelíthetetlensége is. A turista
fő célpontja a Fő tér és környéke, így stratégiailag meghatározó a Képtár szerepe. Az elhanyagolt épület azonban, ahol a bejárat
megtalálása is nehézségekbe ütközik, nem
lehet elég vonzó a turisták számára. A nemrég
gyönyörűen felújított Pajor-kúriával hasonló a
helyzet, szélesebbre kell tárni kapuit, hogy a
látogató átlépje küszöbét. Ahogy a kávézók kitelepülnek az utcára, a múzeumok is nyithatnak a sétáló turisták felé, ahogy egy mediterrán kisvároshoz illik. Változatos és jó, uni-

A kísérletező kedvű
festő

PERLOTT CSABA VILMOS ÉLETMű-KIÁLLíTÁSA
A MűVÉSZETMALOMBAN

Június 5-én nyitotta meg a Ferenczy Múzeum
újabb nagyszabású kiállítását. A tavaly nagy
sikerrel bemutatott „Czóbel, egy francia magyar” kiállítás után ismét Szentendréhez erősen kötődő, jelentős alkotó életművét bemutató tárlat nyílt a MűvészetMalomban.

kális vagy akár populárisabb programok megjelenítésével lehet a forgalmat növelni.
A tervek szerint 2016-tól útjára induló múzeumi séta programmal összekapcsolhatók a kiállítóegységek, a hozzárendelt mobil telefonos
applikációval a túra állomásai könnyen elérhetőek. A nyári időszakban naponta több
sétán ismertethetik meg a várost és művészeti
életét a turistákkal.
Elképzeléseibe jól illeszkedik a most megnyílt
kiállítás, fontos feladat az ide kötődő művészek életművének feltárása, bemutatása és
dokumentálása. Érthető, transzparens, több
évre szóló programot szeretne a múzeumnak.
A MűvészetMalom karaktere véleménye szerint még nem alakult ki, ide helyi kortárs és
klasszikus, modern nemzetközi képzőművészeti kiállításokat szán. Itt is komoly technikai
fejlesztésekre lesz szükség, hogy egyik elképzelését, a művészeti határterületek – ﬁlm, építészet – bemutatását is elkezdhessék.
Gulyás Gábor a kommunikáció területét is frissítené, amellyel népszerűsíthetőek a múzeumi
programok. Cél, hogy az igényes múzeumi tudományos munka bemutatására készüljenek
kiadványok, illetve mindegyik kiállításhoz katalógust adjanak ki.
Fontosnak tartja, hogy a MűvészetMalom és a
Ferenczy Múzeum kiállításaihoz minden esetben szerveződjön társművészeti program. Az
irodalom, a ﬁlm, a zene, a tánc, a színház és a
képzőművészet összekapcsolásával nagyobb
kört tudnak megszólítani.
Izgalmas projekt Gulyás Gábor koncepciójában
az ArtCapital nemzetközi nyári programsorozat, melyben új tárlatok nyitásával egy időben,
az utcák is kiállítótérré válnak: street art,
A Szenvedély és ráció című kiállítás Perlrott
Csaba Vilmos közel 200 alkotásán keresztül
mutatja be a gondolkodó, műfajokban, kifejezési formákban állandóan megújuló művész
világát. A kiállításban számos olyan, magángyűjtőktől kölcsönzött újdonság szerepel,
mely eddig rejtve maradt a nagyközönség
előtt.
Az 1880-ban született festő hétgyermekes
családba született, s nem folytatta a hagyományt, hamar felismerte, hogy nem akar iparosmester lenni. Hatalmas ambícióval,
1903-tól kezdett festeni, s művészetére a
századelő avantgard irányzataiból egyaránt
hatott az impresszionizmus, az analitikus kubizmus, a konstruktivizmus és az expresszionizmus. Mesterei között legjelentősebbek
Matisse, Picasso, El Greco, Cezanne, Koszta
József és Ferenczy Károly. Ahogy motívumaihoz, úgy az irányzatokhoz is vissza-visszakanyarodott vásznain, kísérletező kedvű,
örökké gondolkodó festő volt.
Az idei kettős évforduló – születésének 135.,
halálának hatvanadik évfordulója – különösen indokolttá tette az életmű-kiállítás meg-

Gulyás Gábor múzeumigazgató

public art és hagyományos szobrászati művek
bemutatása mellett performanszok, ﬁlmvetítések, előadások színesítik a kínálatot. Gulyás
Gábor jövőre Krakkó, 2017-ben Szentpétervár,
2018-ban Bázel, 2019-ben Liverpool művészeit
látná vendégül Szentendrén. A határon túli települések és a testvérvárosok művészetét is
szeretné bemutatni városunkban.
Az új igazgató megújítaná a múzeumi belépőjegyek rendszerét is: a családi jegyek összeállítása mellett ﬁgyelmet fordítana a visszatérő
látogatók megbecsülésére is.
Az elképzelésekhez meg találni a külső források
bevonásának lehetőségeit, folyamatosan pályázni kell, hogy Szentendre fontos úti céllá, kulturális központtá válhasson. További cél a
Ferenczy Alapítvány létrehozása, ami rugalmasabb működést tesz lehetővé. A bevételek növelésére nyílna múzeum shop a Fő téren, illetve
a Pajor-kúriában, valamint terv, hogy az intézmény kapcsolódjon az ArtMarket-rendszerhez.
Gulyás Gábor múzeumigazgató távolabbi
tervei között szerepel a kis múzeumok
rekonstrukcióján felül a MűvészetMalom továbbépítése, bővítése is.

Dr. Boros Judit művészettörténész tárlatvezetése
a Perlrott-kiállításon

rendezését. Művészetét eddig nem láthattuk
ebben a teljességben, hasonló igényű monográﬁa életművéről korábban nem jelent
meg. A kiállítás anyagából igényes katalógust
adott ki a múzeum, méltó emléket állítva
Perlrott művészetének.
A kiállítás kurátorai – dr. Basics Beatrix és
dr. Boros Judit – a kiállítás kapcsán arra is felhívták a ﬁgyelmet, hogy műveinek bemutatásán túl a hatvan esztendeje elhunyt művész
Kozma utcai sírjának gondozása is fontos feladata az utókornak.
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Nyári táborok Szentendrén 2015
Hol tölthetik el hasznosan, jókedvűen a szentendrei és környékbeli gyerekek a vakációt?
Összeállításunkban szülőknek-gyerekeknek adunk tippeket a nyári szünet idejére.

Képességfejlesztő tábor-Leányfalu

A Magyarországi Bahá’í Közösség ez évben ismét megrendezi ifjúsági
táborát, melyre nagy szeretettel várja 12 és 25 év közötti ﬁatalok jelentkezését.
A ﬁatalok együttes erővel képesek olyanná formálni a jövő társadalmát, amilyenné szeretnék. Mindenki saját maga és külön-külön is hatással van a jövőre és a körülötte élő emberekre. A változtatás
képessége mindenkiben megtalálható, egyedül rajtunk áll, miként
használjuk azt.
Minden olyan ﬁatalt, aki szeretne tenni a világ átformálásáért, szeretne igazán szoros barátságokat kialakítani, egy csapathoz tartozni,
közös szolgálati projektekben részt venni és mindeközben jól szórakozni és sokat nevetni, szeretettel várunk erre az egy hetes táborra!
Lesznek beszélgetések, elmélyülések, szolgálati lehetőségek, közös
játékok, sport, zene és kreatív foglalkozások! Ezek alkalmával lehetőség nyílik megismerni önmagunkat, egymást, bepillantani a társadalom világába, és felfedezni azokat a lehetőségeket, eszközöket,
melyek a kezükben vannak a világ előremozdításához!
Időpontja: 2015. június 28.–július 4.

Helyszín: Fortuna Üdülő, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 169.
http://www.fortunaleanyfalu.hu/

Részvételi díj/fő: 14 év feletti korosztály számára 45.000 Ft, 14 év
alatti korosztály számára 24.000 Ft (A táborban történő részvételhez
ösztöndíj igényelhető.)

Kapcsolat/jelentkezés: Makay László, +36-30-500-8119
taborbala@gmail.com

Vízparti sakktábor Balatonföldváron

A Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club tábort szervez gyerekeknek a Balaton mellett, közvetlen vízparton, összkomfortos szállodában. (Festival Üdülőház*** www.hotelfestival.hu)
Magas minősítésű sakkedzők és nemzetközi mesterek által precízen
megtervezett, intenzív elméleti és gyakorlati sakkoktatás mellett "pihentetésül" játék, foci, strandolás, pingpongozás vár a táborlakókra.
A sakkfoglalkozások részeként versenyekre is sor kerül.
Választható turnusok: június 21.–június 28., június 28.–július 3.,
július 3.–július 10.
Részvételi költség: az igényelt elhelyezés függvénye, akár 33.950 Ft is
lehet oktatással és teljes ellátással.
További információ:
Valis János, +36-20-934-3066, +36-1-397-1719, 398-7220
husi-sc@t-online.hu
További táborajánlatok:
Táborajánló 2015 – frissítve!
Szentendre és Vidéke online
http://szevi.hu/taborajanlo-2015-frissitve/

Új gyógyszertár

Új gyógyszertár nyílt Pannónia-telepen, a Dózsa György út és a Telep
utca sarkán.

Angol nyelvi képzést indít a Szenior
Akadémia

Teljesen kezdő szenior (50+-os) angol tanfolyam indul nyár közepén a
Szenior Akadémia szervezésében Szentendrén.
Időpontok: június 29., július 1., 3.,6., 8., 10., 13-án 16.00-18.00-ig
Helyszín: Aranykor Központ tanterem
Tanár: Dolonai Réka
Jelentkezni lehet: Aranykor Központ (Szentendre, Dunakorzó 18.) –
minden szerdán 15 és 17 óra között, illetve a képzőművészeti előadássorozat idején. Tandíj: 10 000 forint/fő (az ár az ÁFÁ-t is tartalmazza)
A kurzus minimum 5 fő esetén indul el!

2015. június 15.

Barcsay határon
innen és túl…

Barcsay Jenő születésének 115. évfordulója évében a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány és a Kónya
házaspár több kiállítást és rendezvényt szervezett a határon belül és túl
is. A Ferenczy Múzeummal karöltve
az évente megrendezett Barcsay-díj
kiosztása mellett sor került az elmúlt
25 év Barcsay-díjazottjainak kiállítására a Ferenczy Múzeumban, amelyről
egy katalógus is készült.

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány, a Ferenczy Múzeum és Szentendre
Város Önkormányzata több éve fáradozik
azon, hogy a mester hírnevét öregbítse,
hogy Barcsay Jenő neve evidenciaként legyen jelen Szentendrén, Magyarországon
és a határokon túli magyarság köreiben is.
Ennek érdekében a mai napig 40 határon
túli magyar tanintézet és könyvtár részesült ajándék Barcsay-könyvcsomagban,
amit a minden alkalommal a helyszínen
adott át a Kónya házaspár.

Kiállítások

A májusban két jelentős kiállítást rendeztek a „Mester” műveiből: 12-én Temesváron és május 17-én Hódmezővásárhelyen.

Kiállítások a SZEI-ben

Rendhagyó kiállítás-sorozat a szentendrei
rendelőintézet felső emeletén! Ennek előzményeként már Páljános Ervin Levente Alapítványának képei, valamint Bihon Győző,
Hopka Károly és Vincze László adományai
is díszítik a SZEI falait.
Hopka Károly, a SZ.E.I. Galéria kurátora kezdeményezése révén ezentúl festő- és képzőművészek időszakos kiállítása díszíti az
intézmény falait. Jelenleg Buhály József
festő, graﬁkusművész kiállítása tekinthető
meg, egészen július elejéig. Hopka Károly
kiállítása július 9-én, 18 órakor nyílik a SZEIben.

KULTÚRA

Temesváron a Bánáti Napok ünnepségsorozat keretében mutatták be a Barcsay
mester és tanítványai című szitanyomat
vándorkiállítást a Szépművészeti Múzeumban Szász Enikő, a Temesvári Magyar
Nőszövetség elnök rendezésében.
A Hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum a
KogArt Galériával közösen korszakokra
bontott, összefoglaló jellegű kiállítást rendezett, melyet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Baán László,
a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyitottak meg. A
több mint 250 művet bemutató kiállítás,
melyhez a szentendrei Ferenczy Múzeum
és adott képeket, szeptember közepéig
megtekinthető. Ez idáig ez a legnagyobb
Barcsay-kiállítás, melynek kurátora Szabó
Noémi művészettörténész, aki színvonalas és tartalmas
katalógust is szerkesztett a kiállítás
anyagából
neves
művészek és művészettörténészek írásainak felhasználásával.
Június 12-én a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző
Karán nyílik a Barcsay mester és tanítványai című szitanyomat vándorkiállítás. Ezt követi augusztus 5-én a makói József Attila Könyvtár és
Galériában, majd ezután a bajai Türr István Múzeum megrendezett kiállítás.

Szimpózium

A budapesti Fúga Galériában rendezett kiállítás – ahol Barcsay-graﬁkák és rajzok, illetve diákjainak alkotásai voltak kiállítva a
Magyar Képzőművészeti Egyetem és a
Kónya házaspár rendezésében – záró rendezvényeként szimpóziumot tartottak
több képzőművészeti egyetem és főiskola
vezetőinek részvételével. A szimpóziumon
az anatómia oktatásával kapcsolatos témákat beszéltek meg az oktatók és a művészek.
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Nagy sikerrel indult
útjára a Szoborgyűjtő Kör

A Szentendrei Lakástárlat az áprilisban megalakult Baráti Kör tagjai számára szervezte
meg a szentendrei Szoborgyűjtő Kört, melynek
első találkozója június 6-án volt. Terveik
szerint egy régi – még a II. világháború előtti –,
többször is megújult képzőművészeti műgyűjtő hagyományt élesztenek újjá, a legkiválóbb szentendrei képzőművészek részvételével, évi két-három művész alkotásainak
bemutatásával.

„Elsőként a szobrászokat szólítjuk meg, akik ezekre
az alkalmakra négy-öt, eredeti méretű és még a piacra nem került kisplasztikát mutatnak be, kizárólag a Baráti Kör tagjainak. A művek szignált,
számozott formában, nemes anyagban (alumínium,
bronz, fa, kő, üveg) kerülnek kivitelezésre. Az ily
módon sokszorosított, maximum tízdarabos szériaszobrok kedvező árfekvése optimális gyűjtőértéket
biztosít házi gyűjtemények kialakításához” – nyilatkozta Musza Györgyi, az Alapítvány elnöke.
Az első alkalmat Szabó Tamás szobrászművész
szentendrei műtermében tartották. A kedves, hangulatos szamárhegyi „kiállítóteremben” gyűltek
össze a szervezők, a műgyűjtők, és maga a művész.
A falakon A kötél és én című graﬁkai sorozata volt

megtekinthető. A nyolcvanas évektől napjainkig
megszületett, sokszorosításra váró szobrok pedig
már a komódon sorakoztak: a bronzból készült Szöges fej (Nofertiti), Mária, Szemölcsös fej, az alumíniumból készült Vénusz a hegyről és az Ülő ﬁgura.
A Szoborgyűjtő Kör második eseménye októberében várható, amikor is Kárpáti Tamás (Munkácsydíjas, Érdemes művész, Kiváló művész) képzőművész szobrai lesznek megtekinthetők. „Nagyon
örülünk, hogy az új program ilyen nagy érdeklődésre tett szert! Köszönjük a részvételt a Baráti Kör
tagjainak és elkezdtük a készülődést az októberi
eseményre!” – hangzott az esemény végszava.

28

Kiállítás
FERENCZY MÚZEUM

MűVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–18.00
PERLROTT-CSABA VILMOS (18801955) ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁS
kurátor: Jurecskó László, Boros
Judit, Sümegi György, Basics Beatrix
Megtekinthető szeptember 4-ig

AZ INTIMITÁSTÓL A KÖZSZFÉRÁIG
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola kiállítása
A kiállítás kurátora: Johan van Dam
Megtekinthető július 12-ig

TEREK
Johan van Dam kiállítása
Megtekinthető július 12-ig

FORMÁLÓMEZŐ
Németh Ágnes kiállítása
Megtekinthető szeptember 6-ig
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.

Július 2. csütörtök 18.00
VINCZE OTTÓ GRAFIKÁI
Megtekinthető október 4-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 1-5.
André Mészáros kiállítása elmarad!
ABA-NOVÁK GALÉRIA
Leányfalu-Ház
Június 27. szombat 16.00
BIHONMAPS
Bihon Győző festőművész kiállítása
Megnyitja Tímár Péter
Közreműködik: Abonyi Zsóﬁa és
Rajczy-Juhász Miklós
VIZES NYOLCAS
SZABADIDŐKÖZPONT
Kálvária út 16/C
KÖTŐDÉS A VÁROSHOZ
Molnár Bertalan festőművész
kiállítása. Megtekinthető június 30-ig
ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4.
Május 29. péntek, 20:00
EGYED LÁSZLÓ CERUZARAJZOK
Megynitja Dombrovszky Ninette
művészettörténész
Megtekinthető június 23-ig

SZENTENDREI PROGRAMOK

Előadás

SZENTENDREI KOLPING
CSALÁD EGYESÜLET
KOLPING AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca)
Június 6. szombat 16.00
A TEREMTÉS SZABADSÁGA
Páljános Ervin szobrászművész előadása
PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz
Június 19. péntek 18.00
ÉVADZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Június 25. csütörtök 18.00
MITŐL HÍRES A SZENTENDREI
SKANZEN?
Bodonyi Valéria ny. főigazgató-helyettes előadása
Július 9. csütörtök 11.00
ÉVADZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL
Helyszín a Skanzen, ahol bográcsgulyással, egy pohár borral várják az
érdeklődőket. Indulás az autóbuszvégállomásról 10.30-kor

Mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos ﬁlmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

június 15. hétfő
18.00 SZERELEM MÁLTÁN (90’)(16)
19.30 FILMPIKNIK - A SZERELEM SÚLYOSAN KÁROSíTJA AZ EGÉSZSÉGET
(117’)
Házigazda Tanner Gábor ﬁlmesztéta, ﬁlmklubvezető. A belépés díjmentes

június 16. kedd
18.00 SAUL FIA (107’)(12)(2D) - Cannes-i fesztivál (2015) - Zsűri nagydíja: Nemes Jeles László
20.00 A KÉM (120’)(16)(2D) )- Az év
legjobb vígjátéka- f: Jude Law, Jason
Statham
június 17. szerda
16.30 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12) - családi vígjáték
18.00 KELETI NYUGALOM MARIGOLD HOTEL 2. (122’)(12)(2D)
20.05 SAUL FIA (107’) (12)(2D) -

Cannes-i fesztivál (2015) - Zsűri
nagydíja: Nemes Jeles László

június 18. csütörtök
18.30 VILÁGEVŐK (95’)(kn)(2D)
20.05 MAGAM URA ( 80’)(16) – norvég vígjáték

június 19. péntek
17.00 íGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT
2. (105’)(6)(2D)
18.45 MEGŐRJíT A CSAJ
(93’)(12)(2D) f: Owen Wilson, Jenifer Aniston
20.20 MOCSÁRVIDÉK (105’)(16)(2D)
– spanyol krimi

június 20. szombat 10.00-késő estig
MOZIBAZÁR
15.30 HAMUPIPŐKE (112’)(6)(2D)
17.30 MANCS (92’)(6)
19.05 SZERELEM MÁLTÁN (90’)(16)
20.35 MEGŐRJíT A CSAJ
(93’)(12)(2D) Owen Wilson, Jenifer
Aniston

június 21. vasárnap
10.00 VIZPARTI KREATíV PARTY A
KACSAKŐNÉL - családi program
16.00 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12) - családi vígjáték
17.45 SZEX, SZERELEM, TERÁPIA
(88’)(16)(2D) - főszereplő: Sophie
Marceau
19.30 MOCSÁRVIDÉK (105’) (16) spanyol krimi

június 22. hétfő
18.00 MAGAM URA ( 80’)(16) - norvég vígjáték
19.30 HARCOSOK KLUBJA
(139’)(18)(2D) - f: Edward Norton és
Brad Pitt

június 23. kedd
18.30 MAGAM URA ( 80’)(16) - norvég vígjáték
20.00 MOCSÁRVIDÉK (105’)(16)(2D)
- spanyol krimi

június 24. szerda
16.30 SAUL FIA (107’)(12)(2D) - Cannes-i fesztivál (2015) - Zsűri nagydíja: Nemes Jeles László
18.30 LIZA A RÓKATÜNDÉR (98’)
(16)(2D)
20.15 A KÉM (120’) (16)(2D) - Az év
legjobb vígjátéka - f: Jude Law,
Jason Statham

június 25. csütörtök
16.30 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12) - családi vígjáték
18.00 JURASSIC WORLD
(124’)(12)(2D) - Steven Spielberg
produkciója
20.05 SAMBA (120’)(12) - érzékeny
emberi történet, francia humorral

június 26. péntek
16.00 AGYMANÓK (102’)(6)(2D)
17.45 JURASSIC WORLD
(125’)(12)(2D) - Steven Spielberg
produkciója
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19.50 HARCOSOK KLUBJA (139’) (18)
(2D) - f: Edward Norton és Brad Pitt

június 27. szombat
16.00 AGYMANÓK (102’)(6)(2D)
17.00 LÉCKATONÁK – Éles Bulcsú kiállításának megnyitója
17.45 JURASSIC WORLD
(125’)(12)(2D) - Steven Spielberg
produkciója
19.50 HARCOSOK KLUBJA (139’) (18)
(2D) - f: Edward Norton és Brad Pitt

június 28. vasárnap
16.00 AGYMANÓK (102’)(6)(2D)
17.45 JURASSIC WORLD (125’)
(12)(2D) - Steven Spielberg produkciója
19.50 AZ ÉLET íZEI (122’)(12)(2D) főszereplő: Helen Mirren

június 29. hétfő
16.30 AMAZÓNIA (83)(6)
18.00 VILÁGEVŐK (95’)(kn)(2D)
20.05 LÁNY MACSKÁVAL (103’)(12E)
-1984. Róma, egy kislány története

június 30. kedd
16.30 AMAZÓNIA (83)(6)
17.00 MűGYűJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
- Török Katalin beszélgetéssorozata
18.00 LÁNY MACSKÁVAL (103’)(12E)
-1984. Róma, egy kislány története
20.00 JÖN HAROLD! (87’) (16) – norvég vígjáték

július 1. szerda
17.00 A TENGER DALA (93’)(6)(2D)
18.30 JÖN HAROLD! (87’)(16) - norvég vígjáték
20.00 KUKORICASZIGET (100’)(12) szép, lírai történet az életről

július 2. csütörtök
17.00 UTAM AZ ISKOLÁBA
(77’)(6)(2D) -Téged a mamád visz iskolába?
18.20 TÖRTETŐK (95’)(12E)(2D) főszereplő: Mark Wahlberg és Emily
Ratajkovszki
20.00 SAUL FIA (107’)(12)(2D) - Cannes-i fesztivál (2015) - Zsűri nagydíja: Nemes Jeles László

július 3. péntek
17.00 AGYMANÓK (102’)(6)(2D)
18.45 KUKORICASZIGET (100’)(12) szép,lírai történet az életről
20.25 TÖRTETŐK (95’)(12E)(2D) főszereplő: Mark Wahlberg és Emily
Ratajkovszki

július 4. szombat
15.30 A TENGER DALA (93’)(6)(2D)
17.05 TÖRTETŐK (95’)(12E)(2D) főszereplő: Mark Wahlberg és Emily
Ratajkovszki
18.35 AZ ÉLET íZEI (122’)(12)(2D) főszereplő: Helen Mirren
20.40 JÖN HAROLD! (87’) (16) - norvég vígjáték
A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu

2015. június 15.
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Nyugat bajnoka
Szentendre

SPORT

XXIX. évfolyam, 10. szám

A Szentendre VSE 11-1-re győzött a Visegrád SE ellen, ezzel biztosította elsőségét a
Pest megyei harmadosztály Nyugati-csoportjában, valamint az egy osztállyal feljebb jutást.

A mérkőzés végén a visegrádiak kénytelen-kelletlen gratuláltak a sugárzó arccal ünneplő
szentendreieknek, akik edzőjüket, Dombay
Zsoltot feldobálva és őt pezsgővel megöntözve
fejezték ki örömüket. Bajnokcsapat – skandálta a közönség, így vonult az öltözőbe az
SzVSE, majd Szentendrén, a klubházban folytatódott az ünneplés.
Dombay Zsolt az SZVSE szakosztályvezetője
és vezetőedzője az idáig vezető útról és a sikerről:

Közel 20 évvel ezelőtt én magam is tagja voltam
a Szentendre NB III-as csapatának, mely azóta is
tisztázatlan körülmények között „eladásra” került. Érhetjük ezt a szó szoros értelmében, hiszen a csapat játékosait az NB III-as indulási
joggal együtt, az akkori vezetés Csákvárra adta
el. Ezzel tulajdonképpen megszűnt létezni a Pest
megyében nagyra tartott szentendrei labdarúgás. Volt arra próbálkozás, hogy újra építsék,
teljesen amatőr alapon a szakosztályt, de mivel
a város kevésbé volt ebben érdekelt, a sporttámogatásokról akkoriban szó sem volt, a támogatói kör is szűkös kereteket tudott csak
biztosítani, így néhány év után dugába dőlt a
próbálkozás. Megjegyzem, a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel vagyok azok iránt, akik
akkoriban ezt felvállalták.
Valahol én magam is ezzel a vágyálommal,
vízióval indultam neki a munkának kb. öt évvel
ezelőtt. Sem sportteleppel, sem játékosokkal,
sem anyagi forrásokkal nem rendelkeztem, csak
azt tudtam, hogy ez az, amiért dolgozni akarok,
azaz Szentendrét újra a labdarúgás térképére
helyezni, oda, ahová Szentendrét a neve és a városlakók sportszeretete, tehetsége predesztinálja. Első évben sikerült a méltatlan körülmények között Szentendrét elhagyni kényszerült azon labdarúgókat megszólítanom és „hazacsábítanom”, akik gyermekkoruk óta
városunk egyesületében fociztak, így benevezhettünk az öregﬁúk bajnokságba. Az ezt követő
évben, már némi átfedéssel, sikerült annyi felnőtt korú játékos bizalmát elnyernem, hogy be
tudtunk nevezni a felnőtt bajnokságba is. Mindkét korosztályunk jelenlétét a Pest megyei bajnokságban örömmel fogadták ellenfeleink, mely
ha lehet, még több erőt és elszántságot biztosított számomra. Ami viszont a szakmai előrelépést gátolta, hogy nem volt biztosított az utánpótlásunk, azaz nem volt kikkel pótolnunk a kiöregedő játékosainkat. Tudtam, hogy az utánpótlásképzés és annak felépítése igen hosszú és
költséges feladat. Szentendre városában hosszú
ideje működik két utánpótlás nevelő egyesület
is, így azt tűztem ki célként, hogy felveszem
velük a kapcsolatot és felkérem őket az együttműködésre. Logikus elképzelés volt, hiszen így
számomra leegyszerűsödik a feladatok köre, a
már működő utánpótlás egyesületeknek pedig

Az SZVSE bajnok csapata. Csapatnévsor: Özvegy Tamás, Németh Simon Csaba, Szijj Krisztián, Szaka Róbert,
Veréb Norbert, Sallós Richárd, Lovász Krisztián, Ádám Norbert, Krasznai Vilmos, Hidasi Erik, Batári Zsombor,
Wasilewski Patrik, Varga Richárd, Kis Balázs, Smohai Attila, Németh János, Mészáros Tamás, Baranyai
Márk, Sármány Krisztián, Seregy Márk, Vadas Attila, Dalkó Soma, Lénárt Kristóf, Szalai Áron, Orbán Álmos,
Lukács Gábor, Petroﬀ Márkó, Nyúzó István, Dankovics Máté, Bocskai István, Cziﬀeri Tamás, Székely Mátyás,
Szabó György, Csiki Dávid gyúró, Batári Csaba szakmai igazgató, Dombay Zsolt vezetőedző

nem jelentünk újabb konkurenciát, az iﬁ korból
kiöregedő játékosaiknak pedig játéklehetőséget
tudunk biztosítani. Mindkét egyesülettel megállapodtam, és a Dunakanyar SE vezetőjével, Batári Csabával sikerült is ezt a gyakorlatban is
folytatnunk. A harmadik évadnak az említett
egyesület, korosztályban megfelelő játékosaival
megerősítve vágtunk neki, melyet nagyon sikeresen zártunk, és biztosak voltunk abban, hogy
a következő szezon már rólunk, azaz Szentendréről fog szólni.
Ennek a tudatnak a birtokában folytattuk a
munkát, a csapat felkészítését és tűztük ki célként a bajnokság megnyerését, a feljutás kiharcolását. Remekül sikerült a felkészülésünk, de
sajnos anyagi forrásunk, stabil lehetőségeket
biztosító sporttelepünk nem volt. Az Izbégi
sporttelepen, mely az SZVSE labdarúgói számára
adott volna erre lehetőséget, mondjuk úgy, nem
voltunk, vagyunk szívesen látottak. Megint csak
a már említett Dunakanyar SE és annak vezetőinek segítségére voltunk kénytelenek támaszkodni, akik mindezt biztosították számunkra.
Az első két forduló nem úgy alakult ahogy arra
számítottunk, hiszen mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtünk. Nagy volt az elkeseredés
mind az én, mind a játékosaim részéről, de sikerült ezen túllépnünk. Olyannyira, hogy a bajnokság további szakaszában nem találtunk
legyőzőre. Néhány számadat: 2014 augusztus
23-a óta nem szenvedett vereséget a csapatunk,
egyetlen döntetlenre volt ellenünk képes a bajnokság második helyezettje, a Törökbálint
együttese. 23 mérkőzésen, 20 alkalommal győztesen hagytuk el a pályát, 123 gól értünk el és
mindösszesen 22 kaptunk. Azt gondolom, hogy
ezek a számok is bizonyítják azt az imponáló magabiztosságot, mely az aranyéremhez vezetett.
Nem szabad azért elfeledkeznünk arról, hogy
még hátra van egy mérkőzésünk, hiszen 31-én

vasárnap Dunabogdányba látogatunk, mely
mérkőzés számunkra ugyan tét nélküli, de természetesen eredményesen és szép futballal
szeretnénk búcsúzni a megye III-tól.
Batári Csaba kollégám és barátom szaktudásának segítségével, 2013-ban egy közösen kidolgozott koncepciót fektettünk le, melynek
nyomán haladunk azóta is. Ennek fő célja, hogy
főként saját nevelésű tehetségeinknek biztosítsunk lehetőséget, és velük érjük el, hogy Szentendre az agglomeráció vezetője legyen a
labdarúgás tekintetében. 2020-ra szeretnénk elérni, hogy minimum még egy osztállyal feljebb,
azaz Pest Megye legjobbjaival kerülhessünk
megmérettetésre és ezzel egy időben újra népszerű szabadidő eltöltésként szolgálhasson városunk és környékének lakossága számára a
labdarúgó mérkőzések megtekintése. Céljaink
az SZVSE-ben nem önös érdekűek, hiszen jelenleg is azt, amit csinálunk, társadalmi munkában
tesszük, sőt saját anyagi forrásainkkal segítjük.
Megragadnám az alkalmat és kérném mindazok
segítségét, akik akár magánszemélykén, vagy
vállalkozóként segítségünkre tudnának lenni, támogatnának az elképzeléseinket, hiszen azt
gondolom, hogy ezzel a bajnoki címmel is bizonyítottuk, hogy eredményes, szép jövő előtt áll
a labdarúgásunk.
Szeretnénk megköszönni Szentendre Város
újonnan választott vezetőségének, hogy hosszú
évek után fontos stratégiai ágazatként kezeli városunkban a sportot, külön Verseghi-Nagy Miklós polgármesternek, hogy támogatja a
koncepciónkat, és mert lelkes nézője volt a csapat mérkőzéseinek. Az SZVSE és a Dunakanyar
SE vezetőségének, valamint csapatunk tagjainak, az edző kollégáknak az egész éves alázatos,
sportemberhez méltó munkát és hozzáállást,
szurkolóinknak pedig a hűséges buzdítást.

2015. június 15.
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U-13 nemzetközi utánpótlás futballtorna
MÁJUS 23-26., SALON-DE-PROVENCE

Testvérvárosunk, Salon-de-Provence meghívására a Dunakanyar SE U-12-es korosztályú
(2003-as születésű gyerekek) csapata U-13-as
korosztályú csapatok számára kiírt nemzetközi
utánpótlás labdarúgó tornán vett részt.
A 12 játékosból és 2 edzőből álló csapatunkat
Mauricette Roussel, önkormányzati kapcsolattartó fogadta a marseille-i reptéren, és az
aznapi állófogadás alkalmával megismerkedhettünk a kb. 45 000 lakost számláló város polgármesterével, baráti beszélgetést folytattunk
az önkormányzat több vezetőjével, a helyi
egyesület elnökével és az egyesületben dolgozó edzőkkel. Este hangulatos vacsorára vettünk részt a másik testvérváros, az angliai
Huntingdon csapatával közösen.
A torna helyszínén, a Stade d’Honneur stadionban kitűnő körülmények vártak: fedett, 964
fős lelátó, nagyszerű minőségű pálya, pontos
szervezés. 9 óra körül beszólították a pályára a
24 csapatot, és itt szembesültünk először
azzal, hogy mit is jelent az egy év különbség
ennél a korosztálynál: az ellenfelek között 180
cm-es kidolgozott izomzattal rendelkező játékosok is feltűntek. A csapatok a nemzeti zászlójuk mögé felsorakozva előbb az angol, majd
a magyar, végül a francia himnusz előtt tisztelegtek.

felelően parázs, küzdelmes, nagyon izgalmas
mérkőzést játszott a két gárda, melyből végül
mi kerültünk ki győztesen. Két perccel a vége
előtt Kiss-Haypál Gerivel szabálytalankodtak,
a megítélt büntetőt Geri a léc alá bombázta
(1:0). Ezzel csoportelsők lettünk, és másnap az
első nyolc között folytathattuk! De ami ennél is
fontosabb: több vonatkozásban is kivívtuk a
helyi közönség, szervezők, csapatok, szakemberek szimpátiáját, például látható ﬁzikai hátrányosságaink ellenére nagyszerűen, egyéni
képességeinket megmutatva, de igazi csapategységben fociztunk. Többen egyértelműen a
legsportszerűbb csapatnak is tartottak bennünket. Csapatunk vastapsot kapott minden
bevonulásnál, jó megmozdulásnál, gólnál és a
mérkőzések végén.
Másnap az SO Caillols elleni mérkőzésünk volt
a torna csúcspontja. Srácaink szinte önkívületben fociztak, és nagy iramú, kitűnő mérkőzést
játszottak az idősebb, erősebb testfelépítésű
francia csapat ellen. A vége pedig horrorisztikusra sikeredett: 0:0-ás állásnál, egy perccel a
vége előtt egy bedobásunk után Ágót rántották le a büntetőterületen belül, és a gólfelelősünk, Kiss-Haypál Geri állt a labda mögé.
Remegett szinte az egész stadion, de Geri az
előző büntetőjéhez hasonlóan higgadtan a

A 24 csapatot 4 csoportba osztották, és a csoportok első két helyezettje a legjobb nyolc, a
csoportok 3-4. helyezettjei a 9-16., az 5-6. helyezettjei pedig a 17-24. helyekért mérkőzhettek másnap. Minden csapat négy, 2x8
perces csoportmeccset játszott, azaz egy csoportellenféllel nem kellett megmérkőzni. Csapatunk a második körben lépett először
pályára és – bár egyértelműen fölényben voltunk az US Eguilles csapatával szemben – végül
0:0 lett az eredmény. Délután következett a
nagy esélyes Les Milles elleni csata, ami óriási
küzdelmet és kiegyenlített mérkőzést hozott,
de gól itt sem született. Utána kiélezett, hajtós
mérkőzést játszottunk az US Velaux csapata
ellen, amin egyértelműen jobbak voltunk, meg
is nyertük a mérkőzést (1:0)! Az utolsó csoportmeccsre nagyon felszívtuk magunkat, tudtuk, hogy ellenfelünknek, a FOS-sur-MER
csapatának is a továbbjutás a tét. Ennek meg-

kapus „szeme közé” vágta a labdát. Ezzel nem
várt, óriási sikert elérve a legjobb négy közé jutottunk. Nem lehet leírni azt az ünneplést és
örömet, amiben a ﬁúk részesültek: zúgott a
„Szép volt ﬁúk” és a „Hajrá Magyarok”, amit
talán már néhány francia szájból is lehetett
hallani!
Az elődöntőben azzal az US Eguilles-sel kerültünk össze, akikkel a legelső mérkőzésünket
játszottuk. Bár előzőleg mi jobbak voltunk ellenfelünknél, és most is nálunk volt többet a
labda, de nem sikerült feltörnünk az ellenfél
védekezését, viszont egy szerencsétlenül pattogó labdából sajnos gólt kaptunk. A ﬁúk mindent megtettek az egyenlítésért, de végül
1:0-ra kikaptunk, és a kisdöntőbe kerültünk,
ahol a Pays d’Aix FC-vel kerültünk szembe. A
bronzmeccsen tisztességgel küzdöttünk, de
olyan csapat volt az ellenfél, amely kategóriákkal volt ﬁzikálisan erősebb. 3:0-ra veszítet-
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tük el a mérkőzést, de olyan vastapsot kapott
a csapatunk, amit még nem élhettünk át. A 3.
helyet megszerző csapat játékosai sorfalat álltak, és 5-600 ember felállva ünnepelte a magyar gyerekeket, akik a könnyeikkel küzdve
pacsiztak le velük. Az ellenfelek és a közönség
gratulált, a szervezők pedig hálálkodtak, hogy
ott voltunk.
Köszönet a helyi szervezőknek és Szentendre
önkormányzatának, hogy ott lehettünk, és átélhettük ezt a mindenki számára életre szóló
élményt. A szervezők a helyszínen hivatalosan
is meghívtak minket a jövő évi tornára!
Óriási gratuláció a gyerekeknek, mert tudásukkal, viselkedésükkel méltó módon képviselték egyesületünket, városunkat, az országunkat. A csapat, akikre nagyon büszkék
vagyunk: Németh Péter (kapus), Szemere
Huba, Gaszt Benedek, Jánovszki Dominik
(védők), Jancsó Csaba, Kövesdi Péter, Tamási
Zsolt, Máté Erik, Rozgonyi Bence (középpályások), Egervári Ágoston, Kiss-Haypál Gergely,
Figder Máté (támadók).
Egervári Zsolt
vezetőedző, Dunakanyar SE

Csodálatos ezüst!

Vecsés SE ÉL-TEAM – Szentendrei KC 2829 (13-16)

Az utolsó bajnoki fordulóban Vecsésre látogattunk. Nehéz mérkőzést játszottunk,
végig kiélezett küzdelem volt, csak az
utolsó másodpercekben lőtt góllal tudtunk
győzni.
Az első félidő első huszonöt percét leszámítva a meccsen nem játszottunk jól, akkor
volt hatgólos előnyünk, amit sikerült elvesztenünk a második félidőre, ezzel szorossá,
izgalmassá téve a mérkőzést. Az akarattal és
a hozzáállással, a küzdeni tudással nem volt
gond, de a játékunk hullámzó volt. Támadásban sokszor erőlködtünk, nem volt
folyamatos a játék. Lerohanásban az előindulókat nem követtük, nem volt a lerohanásnak második, illetve harmadik hulláma.
A védekezésben többet kellett volna
ütközni, a kipattanó, guruló labdákra gyorsabban kellett volna reagálni. A visszarendeződés és a kapusteljesítmény (önmagához mérten) jó színvonalú volt.
A legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést, ami a nagyon jó csapategységet
mutatja. Minden elismerés a csapaté és a
vezetésé a második hely megszerzéséért.
Remek munka volt, a szentendrei kézilabdázás legeredményesebb évét zártuk.
A következő számban szeretnénk az egyesület éves teljesítményéről átfogó képet
adni.
Játékoskeret: DAMIR OSVALD, Kerekes Lőrinc, Gulás Máté (1), BENDÓ CSABA (7),
DOROS ÁKOS, KONCZ ANDRÁS (5), Szaka
László, Szerencsés Szilveszter, DUZSI DÁVID
(5), PERÉNYI ZOLTÁN (5), JÓZSA MÁTÉ (2),
Tatai Olivér, Sutka Norbert (4), Völker Bálint, Gáspár Botond, Völker Kristóf
Hajdu Gábor
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Zólyomi kerékpárosok átutazóban

SPORT

Június 9-én Zvolen, azaz Zólyom városából érkezett hozzánk egy kerékpáros küldöttség, akik innen indultak a Via Magna elnevezésű 270
kilométeres kerékpártúrájukra Szlovákiába. Az út Szentendréről Tvrdosin-ig tart (Turdossin), Zólyomon és Besztercebányán keresztül. A csapat reggel indult a Fő térről, ahol dr. Török Balázs, Szentendre
alpolgármestere és Jaroslav Stehli, Zólyom alpolgármestere az egyesület kardját fogva együtt indították őket. Jó utat!

20eme EUROMEETING de Natation
ÁPRILIS 23-24., CERNAY (FRANCIORSZÁG)

Hat nemzet (francia, svájci, német, cseh, magyar, luxemburgi) közel
300 versenyzője rajtolt a jubileumi XX. Cernay-i nemzetközi LEN-viadalon. A magyar színeket, Pest megyét és Szentendrét a Kossuth SE
nyolc versenyzője képviselte ifj. Szabó László vezetőedző kíséretében.
Csapatunkat Kolonics Gábor, a korábbi magyar kézilabda válogatott kapusa fogadta, aki több éve játszik a helyi NB II-es csapatban és után-

Három
futóverseny
egy napon

A Salomon Ultra-Trail Hungary
három verseny összefoglaló
neve. A Salomon Ultra-Trail
Hungary 111 és 52 kilométeres
távokon a Pilis és Visegrádihegység erdejében, a Salomon
Szentendre City Trail érintőpontos verseny a város szívében, a
Salomon Szentendre Kids Trail
pedig az ifjú terepfutók versenye volt a Duna-parton.

Az Ultra-Trail® a terepfutó versenyek csúcsa: a 111 kilométer
jelenleg a leghosszabb távú terepfutó verseny Magyarországon. Az útvonal: Dobogókő,
Klastrompuszta, Pilisszentlélek,
Lukács-árok, Prédikálószék, Visegrád.
A verseny előtti kétnapos felhőszakadás nem könnyítette meg
a két távon induló 420 futó dolgát. Szerencsére a 111-es táv
rajtjára (23-án éjfélkor) már elállt az eső, de természetesen az
erdei ösvények felázva várták a
futókat. Éjfélkor nekilódult a
mezőny, benne 19 ország el-

Foci

pótlás edzőként is dolgozik. Az öt korosztályban kiírt versenyszámokat
három etapban bonyolították le. A szombati versenynap után állófogadást adott a helyi és a régiós önkormányzati vezetés; a szentendreiekhez az elzász-lotharingiai magyar konzul, Richard Jungto is ellátogatott, és méltatta a magyar úszók kiemelkedő teljesítményét. Szó mi szó,
nem sok érmet hagytak a kossuthos sportolók a többi versenyzőnek, az
éremtermésünk lenyűgöző volt: 25 arany-, 10 ezüst-, 5 bronzérem, azaz
40 alkalommal állt szentendrei úszó a dobogón.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabó Teodóra (’97), aki a 100 m vegyes úszásban új uszodarekordot – 1:10.22 – ért el, a régit Makulasova
Klara CSK tartotta 1:11.79-cel. A csúcsért 30 euró pénzjutalmat vehetett át versenyzőnk.

XXIX. évfolyam, 10. szám
szánt futója. A hosszú táv leggyorsabb futója, a lengyel Zimny
Oskarnak 12 órára és 31 percre
volt szüksége, hogy lefussa a
111 kilométert.
Salomon Citytrail Szentendre
Reggel 9 órakor rajtolt el a verseny, amelynek nem volt kötött
útvonala, így a rajt után a Belvárosban mindenfelé futókat lehetett látni. Nyolc pontot kellett
megtalálniuk a futóknak és viszszaérni a Lázár cár térre, 1 órán
belül.

Salomon Kids-Trail Szentendre
11 órakor még mindig esett az
eső, de ez cseppet sem zavarta
azt a 42 gyereket, akik a Postás
strandon futottak a gyerekversenyen. Korosztályonként indítottuk őket, minden gyerek
azonos rajtszámot és díjazást
kapott (karszalag és gyümölcs),
a nevezési díj minimum 500 Ft
volt, amit a Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány kapott.
Köszönetet Szentendre város
vezetésének, hogy befogadták
az eseményt!
Csányi László
szervező

Június 1. – Pomáz – Szentendre 1–1 (0–1), megyei öregﬁúk, nyugati
csoport, g.: Kecső József, illetve Stoltz András
A mérkőzés tétje az volt, hogy ha pontot vagy pontokat szerez a Szentendre,
akkor ezüstérmes. Mindkét csapat – sérülések és hiányzók miatt – tartalékosan állt fel. Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat igyekezett
járatni a labdát, a kapura veszélyesebb Szentendre volt. A második félidőben átvette az irányítást a Pomáz, az utolsó percekben a szentendreiek a
legegyszerűbb eszközökkel küzdve védték a döntetlent, amelyet sikerült is
megtartaniuk, ezzel a Szentendre a csoport ezüstérmese lett.
Sérülések miatt nem voltak ott az utolsó meccsen azok a játékosok,
akik korábbi mérkőzéseken kezdőként vagy csereként szerepeltek. Közülük elsőként Szaka Róbertet (Szakinho) kell említeni, aki sok meccsen
kiválóan „takarított” a tizenhatosunk környékén. Jelentős szerepe volt
korábbi összecsapásokon a sérülés miatt távol lévő Vaczó Tamásnak
(Tomi) is. Sok mérkőzésen játszottak a gyorslábú Jelfy Levente (Levi), a
legendás volt válogatott Bodola Gyula unokája, és a technikás Váradi
Gábor (Gabi) is. Játszott néhány meccset ősszel Szennovitz Kornél is.

2015. június 15.
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A Vodafone eltörli a roaming díjakat
– úgy mobilozhatunk az EU-ban, mint itthon

z elmúlt hetekben a Vodafone Magyarország forradalmi változásokat jelentett be a külföldi mobilhasználatban. Az első lépésben április elsejével bevezettük az új Red EU csomagokat,
amelyekkel magán- és üzleti ügyfeleink is pontosan ugyanúgy használhatják mobiljukat az Unió és több más európai ország területén,
mintha itthon lennének, majd május elseje óta hasonlóan kedvező
megoldást kínálunk a feltöltőkártyát használó ügyfeleinknek is.
Az április elsejével átalakított, de változatlanul 9990 Ft-tól elérhető új
Red EU csomagok belföldön a normál díjas számok irányába korlátlan hívást és üzenetküldést, valamint jelentős adatforgalmat kínálnak mind a lakossági, mind pedig az üzleti ügyfeleknek. Az új Red
szolgáltatás-csomagokkal a Vodafone Magyarország előﬁzetői egyedülálló módon Európa-szerte ugyanúgy tudják használni új lakossági
és üzleti Red EU csomagjaikat hívások kezdeményezéséhez és adatkeretük felhasználásához, mintha otthon lennének – minden plusz
költség nélkül.
A Vodafone Magyarország a feltöltőkártyát használók számára május
elsejével vezette be a díjmentes „Európa hazai áron” opciót, amellyel
az előre ﬁzető ügyfelek is a hazai perc- és SMS-díjakkal telefonálhatnak, vagy küldhetnek haza üzenetet az EU tagállamokból, valamint Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Svájcból és Törökországból.
Ugyanezekben az országokban használható az „Európa adat napijegy”, amellyel feltöltőkártyával rendelkezők napi 100 MB adatforgalmi keretet kapnak napi 990 Ft-ért.
A Vodafone Magyarország hazai mobil szélessávú lefedettsége –
amely jelenleg a lakosság 98,4%-a számára teszi elérhetővé a nagy sebességű mobilinternet szolgáltatások elérését – messze a legmaga-
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sabb Magyarországon, emellett az elmúlt években a Vodafone több
olyan újdonságot is bevezetett, amely rendkívül előnyös az ügyfelek
számára. A Vodafone Red csomagjai hozták el Magyarországon a
korlátlan hazai beszélgetés és üzenetküldési lehetőségét, a Vodafone
Asszisztensek villámgyors ügyintézést kínálnak, a nemrégiben bevezetett és május végéig minden Red ügyfél által különdíj nélkül kipróbálható Red Mozi pedig hatalmas ﬁlm és sorozat kínálatával hódít.
A szentendrei Vodafone üzletünk kollégái szeretettel várják Önt
is az üzletünkben, hogy személyesen is megismerje az új csomagok
előnyeit, és közösen találjuk meg az Önnek legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot.

Üzletünk címe: Vodafone | Szentendre
2000 Szentendre, Vasúti villasor 1.
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ADÁSVÉTEL

Szarvasagancsot vásárolok magas áron. Hétvégén is hívjon bizalommal! Tel. 06-70-222-9707.
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, órákat, ezüst tárgyakat,
étkészleteket, porcelánokat, bronzokat stb. és
teljes hagyatékot. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com.
Elektromos akupunktúra-készülék eladó. Tel.
06-20-423-8914.

ÁLLÁST KERES

40-es mobil háziasszony takarítást vállal. Tel.
06-70-277-9955.

Kereskedelmi gyakorlattal, folyékony angol
nyelvtudással nyugdíjas hölgy kisebb boltban
eladói munkát keres. Tel. 06-30-952-3691.

ÁLLÁST KÍNÁL

Bogdányi utcai üzletembe munkatársat
keresek. Alapszintű angol nyelvismeret
szükséges. Tel. 06-20-383-9784.

Szentendrei vasudvar, barkácsbolt eladói munkakörbe férﬁ munkatársat keres! Eladói végzettség, szakmai gyakorlat előny! Tel.
06-70-381-0341.

Nyugdíjas hölgyet (65 évesig) keresek heti 1-2
napra eladónak. Fontos: mobilitás, kézimunkatudás. Kérem, hogy kizárólag a feltételeknek
megfelelő, helyi hölgy jelentkezzen. Jelentkezni
lehet: rövidáru üzlet, Vasúti villasor 5.
Jól működő ingatlanirodába helyismerettel rendelkező kitartó, agilis értékesítőt keresünk,
Szentendre
területére.
Folyamatos ingyenes képzések! Irodát,
teljes asszisztenciát, céges telefont biztosítunk, marketingköltséget az iroda állja!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
allas@csic.hu e-mail címen lehet.

APRÓK
Szentendrei munkahelyre azonnali kezdéssel
asztalost, fényezőt keresek. (R-FA Kft) Tel. 0630-491-6325, 06-30-914-0739.

Szentendrei cég jogosítvánnyal, műszaki ismeretekkel rendelkező értékesítési munkatársat
keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet
az info@aluprodukt.hu e-mail címen.
Álláslehetőség Pomázon! 3 műszakos munkarendben működő műanyag fröccsöntő üzem
operátor munkatársat keres. Feladat: alkatrészek válogatása, ellenőrzése. Tel. 06-30-9900230. Önéletrajz e-mailben:
oﬃce@baloghkft.com.

A Rab Ráby Vendéglő keres szakképzett, nyelveket tudó felszolgálót, és főzni, tálalni tudó
szakácsot. Tel. 06-20-980-9274, 06-20-3405706.

Szentendrén, a Dunakorzón vendéglő azonnali
belépéssel keres mosogatót, konyhai segítőt,
pultos-felszolgálót. Jelentkezés: 06-70-6707089., vagy fényképes önéletrajzzal: akuhajdavilmos@gmail.com.

A szentendrei Agy Tanoda Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola főállásban tanítót keres, angol műveltségi területtel. Feltétel:
releváns gyakorlat. Az önéletrajzokat az alábbi
email címre várjuk: titkarsag@agytanoda.hu.
Tel. (26) 311-387, 06-20-509-5002.
Visegrádon, a Gulyás Csárdába felszolgáló-pultost keresünk. Tel. 06-20-960-7833.

Szentendrei üzletünkbe angolul beszélő női eladót keresünk. Tel. 06-30-430-1063.

Szentendrei cukrászdába tapasztalattal rendelkező munkatársat kertesünk állandó munkára.
Tel. 06-20-468-0566.

EGÉSZSÉG

Vízerek, káros földsugárzások bemérése. Kemenyeczky Edit, 06-20-430-9999.

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

Érszűkület kezelése széndioxid-fürdővel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-340-1392.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén egyszobás lakás kiadó. Tel. 06-30340-1392.
Keresek hosszú távra bérelhető, legalább
kétszobás bútorozatlan házat vagy házrészt, főleg a belvárosban vagy a közelében. Tel. (26) 718-003, 06-70-258-8562.

Leányfalun különbejáratú lakrész őszig kiadó.
Tel. 06-30-450-4919.

Szentendrén, a központtól 10 percre, családi
házban külön bejáratú lakrész hosszabb távra
kiadó. Tel (26) 310-663, 06-70-561-3601.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás,
1601 nm ingatlan áron alul eladó. Víz, villany
van. 50 nm kőház, nagy terasz, víztárolóval,
gyümölcsössel. Ár: 16 000 000 Ft. web:
telek.dago.hu. Tel: 06-30-602-0232.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár:
11 millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.
Kertes lakások (40-180 nm-esek, igény szerint)
190 000 Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30-9496456.
Szentendrén, a Füzesparkban 14 lakásos,
téglaépítésű társasház IV. emeletén (lift
nincs) 54 nm-es, 2 szobás, felújítandó, de
akár azonnal költözhető, erkélyes, egyedi
fűtésű, tehermentes lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-30255-6273, 06-70-252-1547.

Telek eladó Pismány hegyen! 1587 nm-es,
örökpanorámás, összközműves telek 15%-os
beépíthetőséggel eladó. Tel. 06-20-279-9230.

Állások!

Ügyfélszolgálati munkatársat keresünk

Szentendrén, Szarvashegyen
örökpanorámás,
1601 nm ingatlan áron alul eladó.
Víz, villany van. 50 nm kőház, nagy
terasz, víztárolóval,
gyümölcsössel.
Ár: 16 000 000 Ft
web: telek.dago.hu
tel: 06-30-602-0232

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres
szentendrei telephelyére ügyfélszolgálatos
pozíció betöltésére munkatársakat. Az ideális pályázó jártas az ajánlatkészítésben, érdeklődők tájékoztatásában. Fényképpel
ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu email címen várjuk ﬁzetési igény megjelölésével.

Gyártó munkatársat keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres
szentendrei telephelyére nyílászáró gyártó
pozíció betöltésére munkatársakat. Az ideális pályázó hasonló munkakörben, illetve lakatosként, asztalosként szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik. Fényképpel ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu e-mail
címen várjuk ﬁzetési igény megjelölésével.

XXIX. évfolyam, 10. szám
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, azonnal
költözhető, 4. emeleti, felújított lakás Dunára
néző terasszal eladó. Tel. 06-70-250-1300.

OKTATÁS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, javítóvizsgára felkészítést vállalok. Tel. 06-30-8553543.

SZOLGÁLTATÁS

Lakberendező-tanácsadás, tervezés, gyerekszoba-tervezés, dekorációs festés. Tel. 06-30908-6890, http://szentlak.blogspot.com/

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park Bt.,
06-20-341-4585.
Kútfúrás 20 éves tapasztalattal, reális áron, garanciával. Tel. 06-70-220-6206.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és
ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel.
06-20-514-3323.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 06-30-9504187, Mezei Sándor.

ÜDÜLÉS

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

ÜZLET

Szentendrén, a Bogdányi úton, a Fő tér
közelében bejáratott, udvari, 11 nm-es
kis üzlet reklámmal nagyon olcsón, hosszú
távra kiadó/eladó.
Tel. 06-20-957-4641.

Üzletkötőt keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres
szentendrei telephelyére területi képviselő,
üzletkötő pozíció betöltésére munkatársakat. Az ideális pályázó építőipari szakmai tapasztalattal rendelkezik. A munkakör részét
képezi az új ügyfelek felkutatásán és velük
való kapcsolattartáson kívül a helyszíni
egyeztetések lebonyolítása, a beépítő szakemberek irányítása. Fényképpel ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu e-mail címen
várjuk ﬁzetési igény megjelölésével.

Beépítő munkatársat keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres
szentendrei telephelyére nyílászáró beépítő
pozíció betöltésére munkatársakat. Az ideális pályázó hasonló munkakörben szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Fényképpel
ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu email címen várjuk ﬁzetési igény megjelölésével.
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HIRDETÉSEK
Szentendrei betontermékeket gyártó
üzemünkbe felvételt hirdetünk az alábbi
munkakörökbe:
gépkezelő
(elvárás: min. 8 általános iskolai végzettség
és gépkezelői tapasztalat előny:
OKJ-s targoncavezetői végzettség)
keverős
(elvárás: számítógépvezérelt betonkeverő
kezelésében szerzett tapasztalat)
vasbetonelemgyártó
Jelentkezni lehet önéletrajz beküldésével:
e-mailcím: info@szebeton.hu
cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.
további információ:
www.szebeton.hu
telefonszám: (+36) 26 / 501-584

A Díjbeszedő Holding Zrt.
fogyasztásmérő leolvasó
munkatársakat keres,
elsősorban Szentendre és
a környező településeken
található fogyasztásmérők
leolvasására.

Leendő munkatárs fő feladatai:
• a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés szerinti leolvasása, a fogyasztási adatok
rögzítése, fotók készítése, ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése

Elvárások:
• minimum 8 általános
• ﬁzikai alkalmasság, terhelhetőség
• pontos, precíz, önálló munkavégzés
• Androidos mobiltelefon használatának
alapfokú ismerete
• ügyfélközpontúság, jó szervező készség, problémamegoldó képesség
• fejlett szóbeli kommunikációs készség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi
• otthoni számítógép szélessávú internetkapcsolattal

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• alapﬁzetés+teljesítményarányos jövedelem
• gépkocsi költségtérítés
• részmunkaidőben is végezhető

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje a macsai-nora@dbrt.hu
e-mail címre. További információ a 061
481-97-73 telefonszámon kérhető.
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www.lilifo.hu

2015. június 15.

Bogdányi u. 4. – az udvarban,
nyitva: 10–18-ig, kedden, szerdán zárva

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás
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Turisztikai hangoló a Kis-Duna-ág polgármestereivel

FOTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

Idén a tavaszi-nyári időszakában ismét menetrend szerinti MAHART-hajójárat közlekedik Budapesttől Szentendréig, illetve a főszezoni
hétvégeken Visegrádig. A hajójárat szeptember 27-ig hétfő kivételével naponta közlekedik Szentendréig, a Budapestről 10:00 órakor
induló hajó július 4-től augusztus 30-ig hétvégeken Visegrádig közlekedik, Leányfalu (ahol a termálfürdő egész évben nyitva tart) és Tahitótfalu érintésével. A járattal elérhető a június 20-i Nemzeti Vágta Pest megyei előfutama, a július 4-i halászléfőző-verseny, majd az
Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! szüreti felvonulás, mulatság szeptember 26-án.

A kirándulójárat és a Kis-Duna-ág településeinek népszerűsítésére Verseghi-Nagy
Miklós polgármester kezdeményezésére
május 30-án helyi programokkal egybekötött közös hajókirándulásra indult Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu és Visegrád
polgármestere.
„Az összefogás célja, hogy felhívja a ﬁgyelmet a turisták körében már népszerű
célpontok szezonális, vízi megközelíthetőségére. A térségi polgármesterek közös fellépése egyben rávilágít a Dunakanyar
hajózási fejlesztésére vonatkozó kormányzati szándék, a MAHART hosszú- és rövidtávú fejlesztési tervei és a Kis-Duna-ág
turisztikai érdekeinek egybeesésére” –
mondta a program házigazdája, VersegiNagy Miklós.
Felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy az évente
milliós turistaforgalmat fogadó Szentendre

legszebb arcát épp a Duna felől mutatja.
„Az égre mutató templomtornyokkal és színes háztetőkkel a város egyedülálló arcát
mutatja meg a hajóval érkezők számára, a
vízről kirajzolódó panoráma valószínűtlenül
szép, szó szerint festői. A természeti és épített környezet, a kínálkozó kulturális lehetőségek, a gasztronómia és a szabadidős
aktivitások együtt komplex élményt nyújtanak. A MAHART kirándulójáratával mindez most nem csak közúton, de hajóval is elérhető.” Hozzátette: „A Duna menti települések és a kerékpárút összekapcsolása a
kerékpárszállítást lehetővé tevő hajóközlekedéssel a térség egyik jelentős turisztikai
attrakciófejlesztési lehetőségét kínálja fel.”
Spányik Gábor, a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy „Célunk egy visegrádi

régióközpont létrehozása a jövő évtől, terveink szerint Budapest helyett innen indulnának a menetrendszerinti hajók.
Három járatpárt tervezünk, nemcsak a turistáknak, hanem a Visegrádról Budapestre
dolgozni járók számára is. A tervek szerint
a menetidő 50-60 percre rövidülne. A
hajók kikötnének Tahitótfaluban, Leányfalun és Szentendrén is, egyelőre Dunabogdány nincs tervbe véve.”

Az esemény házigazdája Verseghi-Nagy
Miklós polgármester volt, Leányfalun Loszmann János polgármester csatlakozott. Visegrádon Félegyházi András, a település
első embere fogadta őket a II. Gasztrofesztiválon. A kirándulás utolsó állomása
Tahitótfalu, ahol dr. Sajtos Sándor polgármester az Eperfesztiválon kalauzolta a vendégeket.

