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Szentendre minden pedagógusát köszöntöm nem csak a magam, hanem mind-
azon szülők nevében is, akiknek gyermekeit itt tanítják tudásra, emberségre,
szépre, jóra. Városunk büszke lehet az iskoláira, hiszen, mint a lapban megje-
lenő összeállítás is mutatja, minden intézményünk kimagasló sikereket ért el.
Ezekben is elévülhetetlen érdemeket szereztek a hivatásuknak élő, magas
szakmai színvonalon dolgozó pedagógusaink. Köszönet munkájukért és sok
szeretettel gratulálok mindazoknak a diákoknak is, akik ilyen sok dicsőséget
szereztek Szentendrének.

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere

50 új munkahely Szentendrén
Legalább ötven új munkahely létesül Szentendrén az év végéig a néhány hó-
napja megnyílt Ford Hovány Márkakereskedés és Szakszervíz mintegy 100 mil-
lió forint értékű fejlesztési beruházása eredményeként. Dr. Dietz Ferenc,
Szentendre város polgármestere kiemelte: ez a beruházás is azt jelzi, hogy a
város vonzó a munkahelyteremtő befektetők számára, és a minőségi szolgálta-
tásra is van fizetőképes kereslet a településen.

Szeretettel köszöntöm a pedagógusainkat!

50cc-350cc motorkerékpárok éS robogók, 
közvetleNül az importőrtől.   
info@keeway.hu, tel: 06 26 500 005 
Szentendre, kőzúzó u. 8.

Nyári akció! akár 40%-os kedvezmény! 
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 
Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden  hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a Barcsay Jenő Általános Iskolában.

Vízmű (26) 310 796  
ELMŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 310 032  
T-HOME hibabejelentés 1412  

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

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

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

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

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

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 FT 
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
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
JÚNIUS 8. PÜNKÖSD VASÁRNAP a Vasvári Patika 8-
13.NYITVA utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár.
Fiastyúk u. 11. T: 505-779 hétfő reggel 8 óráig.
JÚNIUS 9. PÜNKÖSD HÉTFŐN az Ulcisia Gyógyszer-
tár, Dózsa Gy. u. 1.  T: 500-248 8–13-ig NYITVA, utána
ügyeletes kedd reggel 7 óráig.
A többi Gyógyszertár ZÁRVA.
Vasárnap Vasvári Patika nyitva  8-13    
Sas u.10. T: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21 KIVÉTEL JÚNIUS 8.
Kálvária u. 33.  T: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
június 1. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33.  T: 787-796
június 15. Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23.  T: 319-354
június 22. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4.  T: 310-868
június 29. Vasvári Patika
Sas u. 10.  T: 312-825
ÜGYELETI DÍJ 380 Ft

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

SOS Lapzárta után...

Fantasztikus kiállítás a MűvészetMalomban
Lapzártánk után nyílik Czóbel Béla festőművész életrajz kiállítása a MűvészetMalomban.
A nagyszabású kiállításról a június 16-án megjelenő SzeVi-ben számolunk be.

Pedagógusnapi kitüntetések
Szarvas Rita, a Móricz Zsigmond Gimnázium magyar-történelem szakos tanára az Emberi
Erőforrások Minisztériumától kapott szakmai kitüntetést, melyet május 30-án vett át Balog
Zoltán minisztertől az ELTE gömb aulájában.
Az egyik legnagyobb magyar iparvállalat, a MOL öt éve alapította a természettudományos
tárgyak népszerűsítéséért járó MestereM-díjat. Az idén Maknics Gábor, a Móricz Zsigmond
Gimnázium kémia-fizika szakos tanára az egyik díjazott. Sikeres tanítványai terjesztették
fel a díjra, amelyet június 6-án vesz át a Magyar Nemzeti Galériában tartandó ünnepségen. 
Következő számunkban interjút közlünk a díjazottakkal.

Elkezdődött a Dumtsa Forgatag!
Lapzártánk után kezdődött az idei Dumtsa Forgatag a város sétálóutcájában. Az idei nyá-
ron is színes kulturális, zenei, gasztronómiai programok várják nemcsak az idelátogató-
kat, de elsősorban a szentendreieket. Ebben az évben a tavaly nagy sikerrel megrendezett,
hétvégi Művészet és Mámor Borfesztivál mellé újabb sikergyanús program sorakozik fel: az
első Sörfesztivált Szentendrén, a nyár derekán, július 11-13. között rendezik meg.
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Együttműködő partnerünk a:

Június 2. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

Június 3. kedd
9.00 Állampolgársági eskütétel
10.00 Családsegítő Társulás ülése
18.00 Városháza házhoz jön. Lakos-

sági fórum a Püspökmajorban

Június 4. szerda
10.00 TÖOSZ polgármesteri fórum

Június 5. csütörtök
10.00 Tájékoztatás jogszabályi változá-

sokról helyi vendéglátósoknak

Június 6. péntek
10.15 Egyeztetés a Református Gimná-

zium igazgatójával
11.00 Egyeztetés a Ferences Gimná-

zium igazgatójával
16.00 Pedagógus nap
17.00 Balogh László kiállítás-megnyitó

Június 7. szombat
10.00 Gátünnep

Június 10. kedd
12.00 Egyeztetés az Altiszti Akadémia

parancsnokával
18.00 Városháza Házhoz jön – lakos-

sági fórum

Június 12. csütörtök
10.00 TÖOSZ küldöttgyűlés
15.00 Testületi ülés

Június 13. péntek
10.00 A mobilgát próbafelállítása

Polgármester naplója

Ha okostelefonja kéznél van, 
próbálja ki a cikkeink melletti 
QR-kódokat! 
Szkennelje be a pontkódot, és a
megjelenő linkre kattintson rá!

Olvasson QR-kóddal! 

Jelentős beruházás 
és munkahelyteremtés Szentendrén
Legalább ötven új munkahely létesül Szentendrén az év végéig a néhány hónapja
megnyílt Ford Hovány Márkakereskedés és Szakszervíz mintegy 100 millió forint ér-
tékű fejlesztési beruházása eredményeként. Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város
polgármestere kiemelte: ez a beruházás is azt jelzi, hogy a város vonzó a munka-
helyteremtő befektetők számára és a minőségi szolgáltatásra is van fizetőképes
kereslet a településen. 
Gelencsér Gergely, a márkaképviselet vezetője bejelentette: közeli céljuk az, hogy
hamarosan az ország legnagyobb Ford márkakereskedőjévé váljanak. Hozzátette,
hogy ennél sokkal nagyobb tervük a Ford Store cím elnyerése, amelyből Európában
is csak néhány van.  Ha ez a pályázatuk sikerrel jár, akkor Szentendrére „költözik”
Amerika egy darabja, egy valódi high-tech autószalon létrejöttével, ahol még valódi
Ford Mustangba is beleülhetnek a márka rajongói.

„Örömmel értesültem arról, hogy az évek óta
üresen álló Ford márkaképviselet tavaly ősz-
szel újranyitott. Folyamatosan figyelemmel
kísérem a fejlődésüket, hiszen tudom, hogy
munkahelyeket teremtenek és a szolgálta-
tási színvonalat is emelik városunkban. Most
is örömmel jöttem ide, hiszen egy újabb
nagy lépés előtt áll az alig féléves múltra
visszatekintő márkakereskedés: jelentős be-
ruházást megvalósítva bővül a szolgáltatási
palettájuk” – mondta a sajtótájékoztatón dr.
Dietz Ferenc. 
Szentendre polgármestere szerint a több
éves szünet után újranyitott kereskedés két
fontos dolgot üzen. Egyrészt azt, hogy Szent-
endre vonzó város üzleti szempontból, jó a
gazdasági környezet, jól működő település,
és a városvezetés partnernek tekinti a be-
fektetőket. Másrészt pedig azt, hogy a Szen-
tendrén és a környékén élők bírnak akkora
vásárlóerővel, hogy megérje itt nem csak új-
ranyitni, hanem folyamatosan beruházva,
fejleszteni is egy ilyen kereskedői, autóipari
és szolgáltatói céget.
Dr. Dietz Ferenc bemutatta a sajtónak a
város nemrégiben elfogadott Gazdaságfej-
lesztési Stratégiáját, és bejelentette, hogy
megkezdődött ennek társadalmi vitája. A
stratégiának központi eleme, leghangsúlyo-
sabb része a beruházások számára vonzó üz-
leti környezet fejlesztése a munkahely-
teremtés érdekében.
Szentendre polgármestere szerint az 50 új
munkahely egy 27 ezer lakosú városban is
jelentős számnak mondható. Meggyőző-
dése, hogy 50 ember számára hosszú távon

is kiszámítható és biztos megélhetést nyújtó
munkahelyet kínál ez a cég. 
Dr. Dietz Ferenc külön megköszönte Gelen-
csér Gergelynek, hogy a cég azonnal bekap-
csolódott a város életébe, és keresi azokat a
lehetőségeket, amelyekben segíteni tudja a
város kulturális életét.
Végül azt hangsúlyozta, hogy ez az első, de
nem az utolsó ilyen sajtótájékoztató. A kö-
zeljövőben több hasonló, idetelepülő jelen-
tős vállalkozás beruházását és munka-
helyteremtését is bemutathatja, mert egyre
több cég gondolja úgy, hogy Szentendre
vonzó üzleti lehetőséget jelent számára.
Gelencsér Gergely, a Ford Hovány Márka-
képviselet vezetője erre reagálva elmondta:
valóban a vonzó üzleti környezet és a fizető-
képes kereslet miatt döntöttek úgy, hogy
Szentendrén nyitnak Márkakereskedést. Föl-
idézte, hogy a tavaly novemberi nyitáskor
mindössze négyen dolgoztak a cégnél, ma
viszont már majdnem húszan. A további fej-
lesztések nyomán év végére, a terveik sze-
rint, legalább ötven embert tudnak
foglalkoztatni. „Azt szeretnénk, hogy új mun-
katársaknak szentendrei lakosokat tudjunk
felvenni” – fogalmazott a képviseletvezető.
Az elmúlt fél évben már megvalósítottunk
mintegy 50 millió forint értékű fejlesztést, és
ezt további 50 milliós beruházás követi ha-
marosan. Ennek eredményeként a már meg-
lévő új- és használtautó kereskedés,
szakszervíz és autómosó mellett alkatrész
raktárbázis, karosszériajavító valamint fes-
tőüzem is megnyílhasson idén. A már meg-
lévő szolgáltatásokat is folyamatosan
fejlesztik, így szinte hetente vesznek föl új
embereket a céghez.
A következő lépést az jelentheti, ha Magyar-
ország legnagyobb Ford márkakereskedő-
jévé válhatnak, de nem ez a legnagyobb
célunk, hanem az úgynevezett Ford Store pá-
lyázat megnyerése. Ez egy Magyarországon
egyedülálló, de Európában is ritkaságnak
számító high-tech autókereskedés felépíté-
sét jelentheti, amely Amerika egy darabját
hozhatja el Szentendrére. Ha ez megvalósul,
akkor itt lesz például az országban egyedül
látható és kapható a kultikus Ford Mustang
– mondta Gelencsér Gergely, a Ford Hovány
szentendrei márkaképviselet vezetője.
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Füzesparki fórum
Május 7-én Marton Imre tulajdonosnak köszönhetően a Pa-
rola Vendéglőben a „Városháza házhoz jön” fórumsorozat ke-
retében tartott fórumot Füzespark és a Vasvári-lakótelepek,
a Szentlászlói út és Kálvária út közötti terület problémáiról a
körzet képviselője, Zakar Ágnes. A fórumon részt vett dr.
Dietz Ferenc polgármester, dr. Gerendás Gábor aljegyző, Droz-
gyik József, a DMRV képviselője, Turi-Kovács Áron r. százados
osztályvezető (Szentendrei Rendőrkapitányság), Mandula
Gergely, a VSZN Zrt. Közterületi Divíziójának vezetője, Pálin-
kás Attila, a VSZN Zrt. Hulladékgazdálkodási Divíziójának ve-
zetője, Kállai Zsuzsa, a közterület-felügyelet csoportvezetője
és Lökösházi Márton koordinációs és protokoll referens.

A fórum dr. Dietz Ferenc polgármester és Zakar Ágnes képviselő pre-
zentációjával kezdődött. A város polgármestere a 2007–2013 közötti
városfejlesztési projekteket mutatta be, mint például az óváros-re-
konstrukciót, a mobilgátat, a rendelőintézet és az óvodák felújítását,
illetve beszélt még tervezés alatt álló projektekről, melyek közül talán
a legfontosabbak: intermodális csomópont a HÉV- és buszállomás-
nál, bérlakás-program, új óvoda építése az Egres úton, a Dunakorzó
teljes megújítása.
Zakar Ágnes körzetről szóló tájékoztatójában elmondta, hogy kezde-
ményezésére a hivatal és a VSZ ZRT. segítségének köszönhetően na-
gyon sok minden megvalósult a körzetben. Beszámolójában kitért az

Izbégi Általános Iskola tetőfelújítására, a Füzesparki CBA-nál új pénz-
kiadó automata felállítására, a Sas utcai kereszteződés biztonsá-
gossá tételére a lakók kérésének megfelelően, a Füzespark
egyirányúsításra, az utca egy következő szakaszának felújítására, a
Vasvári Pál utcában a vízelvezető árok rendbetételére, a buszközle-
kedés visszaállítására a Vasvári utcában, illetve az új buszmegálló lé-

tesítésére a Vasvári óvodánál, a március 15-i ünnepség megszerve-
zésére a Vasvári-lakótelepen, az évi két alkalommal szervezett Bük-
kös-patak és környékének takarítására, a közterület-rendezésekre
(játszótérszépítés a Szegedi utcánál és a Deák Ferenc utcában, kerí-
tésfestés, aluljáró-festés, Mókus híd karbantartása-festése, Bükkös-
parti földútjavítás, a járdaépítés: a Szentlászlói úton egy szakaszon,
a Vajda L. utcában egy szakaszon, az Izbégi Általános Iskola mellett)
és korábban a parkolóhelyek létesítésére az Izbégi Iskolánál, vízel-
vezetés javítása és a közlekedési gondok oldására tükrök kihelyezé-
sére a Vajda Lajos utcában. Több helyen történt kátyúzás, melyet
folytatni kell.
A körzet tervei között szerepel a Füzespark úttársulásának folyta-
tása, a Vasvárin játszóeszközök fejlesztése, a Bükkös-part 
földút megkezdett útjavításának folytatása, több utcában kátyúzás.
A képviselő asszony köszönetet mondott a polgármesteri hivatal
munkatársainak: dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek, Draskovits Gab-
riellának, hogy képviselői kérésre a Füzespark útfelújításának előző
szakaszában felmerült pénzügyi nehézségek megoldásában a la-
kóknak, közös képviselőknek segítettek.
A lakók felvetései-kérdései között szerepelt többek között a Pap-
szigeti strand ügye, mivel idén az üzemeltető nem kapta meg a nyi-
táshoz szükséges ÁNTSZ-engedélyt (ezzel kapcsolatban jelezték,
hogy aláírásokat gyűjtenek, támogatva a városvezetés kérelmét a
törvénymódosításhoz); a Lévay utcában történő út- és a járdaépí-
tés, a Tavasz utcai buszmegállónál zebra létesítése, a parkolási ne-
hézségek. Javasolták, hogy vezessenek be sebességkorlátozást
Szentlászlói úton, illetve, hogy a kerékpárosok igénybe vehessék a
11-es utat, melynek érdekében már 2500 aláírást gyűjtöttek.
Több lakó is köszönetet mondott a Zakar Ágnes képviselőnek a
körzetben történő fejlesztésekért, a városrészről való gondosko-
dásáért.

Infrastrukturális fejlesztések 
a körzetben
A körzetben 114,8 millió forint érték-
ben történtek beruházások 2010-2014
között. Ez tartalmazza a kisebb felújí-
tásokat, mint pl. kátyúzás, illetve az
alábbi nagyobb fejlesztések történtek:

• 2007: burkolatjavítás a Vasvári Pál úton,
a Templom, a Deák Ferenc és az Ungvári
utcákban – 22 millió Ft

• 2010: Vasvári óvoda korszerűsítése – 80
millió Ft

• 2010-11: Izbégi óvoda tetőszerkezeté-
nek felújítása – 4,5 millió Ft

• 2013-2014: Izbégi Általános Iskola és 
a faház tetőcseréje, felújítása – 8,5 mil-
lió Ft

Hulladékgazdálkodási és köztisztasági
intézkedések a körzetben
• Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelye-

zése a Károly utcába, illetve három to-
vábbi hulladékgyűjtő kihelyezése a
Vasvári-lakótelepen

• A köztéri szemetesek napi ürítése
• A házhoz menő lomtalanítás bevezetése
• Az illegális hulladéklerakó-helyek folya-

matos felszámolása, a zöld területeken
rendszeres szemétszedés

Zakar Ágnes fogadóórája: minden
hónap 3. hétfőjén, az Izbégi Általános Is-
kolában, 16.30-tól



2014. június 2. 5VÁROShÁzA hÁzhOz Jön

A „VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN” 
fórumsorozat keretében

LAKOSSÁGI 
FÓRUMOK

június 3-án (kedden) 18.00 óra
Barcsay Jenő Általános Iskola 

színházterme 

A fórum témája: 4. körzet:
Püspökmajor-lakótelep és környéke

problémái

Vendégek:
dr. Gerendás Gábor aljegyző

Kroó József VSZ NZrt. vezérigazgató
Mandula Gergely VSZ NZrt. divízióvezető

Pálinkás Attila VSZ NZrt. divízióvezető
Répánszky Júlia VSZ NZrt. divízióvezető

Kacsó Judit VSZ NZrt. divízióvezető
Balogh Zoltán Aquapalace Kft. ügyvezető

Kovács László rendőrkapitány
Király Gergő körzeti megbízott 

Kállai Zsuzsa közterület-felügyelet vezetője

Kérem, jöjjenek el, hogy a problémákat, 
kérdéseket együtt tudjuk megbeszélni!

dr. Dietz Ferenc Horváth Győző
polgármester képviselő

június 10-én (kedden) 18.00 óra
Gondozási Központ,

Sztaravodai út 2.

A fórum témája: 7. választókerület
Vasvári Pál utca, Fürj utca, Dunakanyar

körút, Cseresznyés út által határolt
terület problémái

Vendégek:
dr. Gerendás Gábor aljegyző

Mandula Gergely VSZ Nzrt. divízióvezető
Pálinkás Attila VSZ Nzrt. divízióvezető

Kovács László rendőrkapitány
Kállai Zsuzsa közterület-felügyelet vezetője

Kérem, jöjjenek el, hogy a problémákat, 
kérdéseket együtt tudjuk megbeszélni!

dr. Dietz Ferenc dr. Kőrösi Tibor
polgármester képviselő

Püspökmajori fórum
Lakossági fórumot tartottak a Barcsay iskolában május 21-én dr. Pázmány Anna-
mária képviselő körzetében az 5. számú választókörzet lakóinak is. A körzet Püs-
pökmajor-lakótelep felső részét és a László-telepet foglalja magában.

A lakossági fórum a szokott menetrend szerint dr. Dietz Ferenc polgármester prezentáció-
jával kezdődött, aki bemutatta a városban történt fejlesztéseket. Utána dr. Pázmány An-
namária a körzetben történt beruházásokról, városszépítési munkákról számolt be a
jelenlévőknek. Több lakó panaszkodott arról, hogy a korábbi szelektív hulladékgyűjtő 
helyére – a Kálvária–Damjanich utca sarkán – illegálisan hordják a szemetet. A képviselő
asszony elmondta, mindent megtesznek a probléma orvoslására: a területet megtisztítot-
ták a lakók segítségével, és a közterület-felügyelők itt fokozottabban ellenőriznek. A terü-
let közbiztonságát javítja a körzeti megbízott jelenléte.
Megemlítette a lakók segítségével megszépült, nemrég átadott kis terecskét a Katona J. és
Klapka utcák közötti részen, melyet Bubánnak neveztek el. Hasonlóan fontos közösségi tér
az Alsó-Izbég tér, melyet a környék lakói rendszeresen ápolnak, és amely földmérésének
költségeit a képviselő asszony vállalta. Elmondta még, hogy fontosnak tartják az egészsé-
ges életmódra nevelést, a prevenciót, ennek érdekében rendszeresen szerveznek egész-
ségnapokat a Barcsay Jenő Általános Iskolában és a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban,
folyamatosan közreműködtek a gyógyszertár minél korábbi megnyitásában, és a tervek
között szerepel egy fitnesspark kialakítása a városrészben, amilyet már több városban is
létesítettek, és mindenhol nagyon népszerű lett a lakosok körében. 

Infrastrukturális fejlesztések 
a körzetben 2010-2014. között
• Szivárvány tagóvoda teljes felújítása az

ovisuli-pályázat segítségével (belső bur-
kolatcsere, gépészeti felújítás, radiátor-
csere, világítás korszerűsítése, külső
homlokzat hőszigetelése, nyílászáró-
csere, teraszok árnyékolása) 

• Óvoda előtt kerékpártároló létesítése,
kerítés építése 

• Szivárvány úti tagóvoda és a Károly u. 2-
4. sz. közötti területen a parkoló bőví-
tése 9 új hellyel 

• Lakó-pihenő övezetet jelző tábla kihe-
lyezése Szivárvány úti tagóvoda előtt

• A körzet több utcáját érintő kátyúzás
• Járdát jelölő útburkolati jel ismételt fel-

festése a György és a János utcákban
• Szmolnyica játszótér felújítása
• Barcsay iskola előtti zebra létesítése és

felfestésének folyamatos frissítése
• Kálvária úti buszmegálló felújítása
• Szivárvány óvoda Kálvária út felőli bejá-

ratának megnyitása a szülők kérésének
megfelelően

• A Jobbágy utca alsó szakaszának felújítása
• A Kondor Béla utcai földút felújítása
• Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

bevezetése 
• Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelye-

zése a Károly utcába a Radnóti-Kálvária
utca sarkáról 

• Köztéri szemetesek naponta történő ürí-
tése 

Megvalósítás alatt:
• Parkolóhely kialakítása mozgássérül-

teknek a Károly utcában, lakó-pihenő
övezet tábla kihelyezése a Károly u 2-10.
közötti garázsbejáratok előtt, kerékpár-
tároló gyermekeknek az óvodában

• Fitness-park létesítése a Károly utcai
házak által körbezárt zöldterület oldalán

A Károly utcai házak melletti zöldterületre
tervezett fitness parkkal kapcsolatban kér-
jük a lakosság véleményét. A lakók kérdé-
seikkel, véleményükkel dr. Pázmány
Annamária képviselőt kereshetik az alábbi
elérhetőségeken: paz@t-online.hu, 06-20-
967-6870

Dr. Pázmány Annamária fogadóórája
minden hónap első keddjén az Izbégi is-
kolában 14.30-tól 16 óráig, vagy telefonon
bármikor: 06-20-967-6870
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Műtőssegéd

Műtőssegéd
Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nyei pályázatot hirdet műtőssegéd 
munkakör betöltésére határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban, teljes
munkaidőben.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton
a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
címére történő megküldésével (2000 Szent-
endre, Kanonok utca 1.). 
Kérjük, a borítékon feltüntetni a 4/12/2014
azonosító számot, valamint a munkakör meg-
nevezését: műtőssegéd. Elektronikus úton dr.
Pázmány Annamária Intézményvezető ré-
szére a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária
intézményvezető, (26) 501-440

Szemész szakorvos
Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nyei pályázatot hirdet szemész szakorvos
munkakör betöltésére határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban, részmun-
kaidőben: heti 15 óra (hétfőn 16-19 óráig, 
kedden és szerdán 13-19 óráig). 
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton a Szentendre Város Egészségügyi Intéz-
ményei címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Kanonok utca 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a 4/12/2014 azonosító szá-
mot, valamint a munkakör megnevezését:
szemész szakorvos. Elektronikus úton dr. Páz-
mány Annamária Intézményvezető részére a
szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária
intézményvezető, (26) 501-440

Iskola védőnő
Gondozási Központ Szentendre pályáza-
tot hirdet iskolavédőnő munkakör betöl-
tésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama
határozott idejű, GYES-en lévő távolléte
idejére. Pályázati feltételek: főiskola, vé-
dőnői diploma.
A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 4. 
További információt Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezető, (26) 311-964

ÁLLÁSPÁLyÁzAtOK Európai Parlamenti választások

Tisztelt Választópolgárok!

2014. május 25-én nyugodt hangulatban és eredményesen lezajlott az Európai Parlamenti
Képviselők Választása.
A Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 85 425 választásra jogo-
sult állampolgára közül 31 277-en járultak az OEVK 17 település 85 szavazókörében az ur-
nákhoz, és támogatták szavazatukkal valamely jelölő szervezetet.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz a nap folyamán jogsza-
bályba ütköző választási kampánytevékenység, valamint a szavazókörökben működő sza-
vazatszámláló bizottságok tevékenysége miatt kifogás nem érkezett.
A szavazás végleges eredménye 2014. május 28-án (lapzárta után )várható, hiszen a Nem-
zeti Választási Iroda ekkor intézkedik a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálá-
sáról.

Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében leadott szavazatok alap-
ján az alábbi eredmények születtek:

Magyar Szocialista Párt 2123 szavazat 6,8%

Seres Mária Szövetségesei 115 szavazat 0,36%

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt 16 935 szavazat 54,31%

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 133 szavazat 0,42%
Jobbik Magyarországért Mozgalom 3 563 szavazat 11,42%

Lehet Más a Politika 2235 szavazat 7,16%

Együtt – A Korszakváltók Pártja –
Párbeszéd Magyarországért Párt 3 124 szavazat 10,01%

Demokratikus Koalíció 2 951 szavazat 9,46%

A választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása nem valósulhatott volna meg a sza-
vazatszámláló bizottságok tagjainak lelkiismeretes, áldozatkész, pontos és precíz munkája
nélkül, ezért nagyon szépen köszönjük kitartó munkájukat és a késő esti várakozás során
tanúsított türelmüket, mely nagyban hozzájárult a szavazásnapi tevékenység mielőbbi be-
fejezéséhez.
Bízom benne, hogy munkájukra a későbbiekben, így a ránk váró 2014 őszén tartandó ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásán is számíthatunk.

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

HVI vezetője

tófenék és Kőhegy alja településrészekre 
vonatkozó héSz-módosítás véleményezése

Szentendre Város Településrendezési eszköze-
inek Tófenék és Kőhegy alja településrészekre
vonatkozó módosításának véleményezési
anyaga megtekinthető a www.szentendre.hu
honlapon Felhívás partnerségi egyeztetésre
cím alatt, illetve személyesen hivatali ügyfélfo-
gadási időben a Főépítészi Irodán.
Véleményező partnerek: Szentendre lakossága,
a városban működő egyházak, valamint a véle-
ményezési eljárásokba bejelentkezett érdek-
képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek. 
Javaslatok, észrevételek, vélemények benyúj-
tása történhet papíralapon Aba Lehel főépí-
tésznek címezve, vagy  elektronikusan  az
aba.lehel@szentendre.hu e-mail címre való
megküldéssel.
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Szúnyoggyérítés
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város területén  június 2-től június 3-ig
terjedő időpontokban és június 4–6-ig
terjedő tartalék napokban szúnyoggyérí-
tési feladatokat végzünk.
A fent megjelölt időpontokban földi és
légi szúnyoggyérítés is esedékes.
Felhasznált hatóanyag: deltametrin.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Kapcsolat: Szentendre Központi 
Ügyfélszolgálat, 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: 
H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-16; Cs: 8-16; 
P: 8-12; ebédidő: 12-13
CÍM: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
TEL.: 06-26-300-407
E-MAIL: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Egyre vonzóbb Szentendre és Dunakanyar
Hadházy Sándor, Szentendre és a térség országgyűlési képviselője rendszeresen
azt hangsúlyozza, hogy az egyik kiemelt feladatának tartja a turizmusfejlesztést a
Dunakanyarban. Ez ugyanis nem csak az adott településeknek jelent emelkedő
adóbevételt, de minőségi munkahelyeket is teremt. A turisztikai szakma képvise-
lői szerint a térség idegenforgalmában nagy lehetőségek vannak, de ehhez további
folyamatos fejlesztésekre van szükség. Minderről a szezonnyitó tanácskozást kö-
vetően sajtótájékoztatón számoltak be. 

Sztojanovits Kristóf, a Magyar Turizmus Zrt. szakembere az idei szezon céljaként határozta
meg a vendégszám tavalyi 7-8 százalékos növekedési ütemének fenntartását a régióban.
Hozzátette: komoly fejlődési lehetőség van a kerekpáros-turizmusban, s reméli, a követ-
kező uniós ciklusban legalább a Budapest-Esztergom kerékpárút megvalósul. A kerékpá-
ros turizmus révén a települések „átutazói” státusza is változik, ami jelentős
vendégéjszaka-forgalmat generálhat. 
Spányik Gábor, a Mahart Passnave személyhajózási társaság ügyvezető igazgatója hang-
súlyozta, a társaság betartotta ígéreteit, felújították a dömösi hajóállomást, és a járat visz-
szakerült a menetrendbe, visszaállt a forgalom a Kis-Duna-ágban a nyári időszakban
hétvégenként, emellett sűrítették a szentendrei járatok számát. Az igazgató kiemelte: foly-
tatódik együttműködésük a Volánbusszal és a MÁV-val, már az idén nyáron megjelennek
a közös jegyek, így a turisták több közlekedési eszközt tudnak igénybe venni, így a MÁV-nál
és a Volánnál is lehet majd kapni kedvezménnyel a Mahart jegyeit.
Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vezetője az idei újdonságok közül ki-
emelte, hogy ebben az évben megrendezik a Dunavirág-túrát, amelyen a kérészek repülé-
sét csodálhatják meg a látogatók augusztusban.

V8-hírek

ötcsillagos uszoda lettünk
Örömmel jelentjük, hogy uszodánk kiváló
minőségének már írásos bizonyítéka is
van. Elnyertük a Magyar Fürdőszövetség
Minősítő Bizottságának 5 csillagát, még
hozzá Magyarországon először. A minősí-
tés rendkívül bonyolult folyamat. Három fő
területre terjed ki az értékelés: általános
telepítési, működési, műszaki és higiénés
feltételek; a szolgáltatások színvonala;
humán felkészültségi, szakképzettségi kö-
vetelmények. Ezeken a területeken belül
azután különböző, pontértékkel ellátott
minősítési szempontok szerepelnek. A
maximálisan elérhető pontszám 197. 
A 180 feletti teljesítményt jutalmazza 5
csillaggal a Fürdőszövetség.

napozóterasz nyílik
Hétvégén megszépülve újra nyílik uszo-
dánk napozó terasza, melyet tavaly nyáron
a kútfúrási munkák miatt vendégeink saj-
nos nem tudtak használni. A tereprende-
zés  jól sikerült, a fű már szép zöld.
Újdonságok is kerültek területre. Hét füg-
gőágy, lengő teke, petanque várja a pi-
henni vágyókat.

hőség-akció
Ismét lesz nyári hőség-akció. A tavalyihoz
hasonlóan idén is 50% kedvezményt
adunk minden belépőjegyünkre a június
16. és augusztus 17. közötti időszakban.
Diákoknak erősen mérsékelt árú uszoda-
bérlettel szeretnénk segíteni az iskolafe-
lejtésben: a 45 napig érvényes, 10
alkalmas bérletünket 5000 forintért vásá-
rolhatják majd meg a diákigazolvánnyal
rendelkezők.

Mozi a város felett
Izgalmas kulturális programot – Mozi a
város felett – álmodtunk a nyárra. Június
20-tól augusztus 15-ig minden pénteken
más műsorral várja vendégeit tetőtera-
szunkon a P’Art Mozi. A műsorral a www.
v-8.hu vagy a www.partmozi.hu webolda-
lakon lehet majd tájékozódni. A jegyek ára
900 Ft lesz.

Karbantartás
Hagyományos, nagy karbantartásunkat
augusztus utolsó két hetére tervezzük,
ekkor zárva leszünk.

Az első bringás reggeli
Szentendrén

Az ország 40 pontján várta reggelivel május
8-án a Magyar Kerékpárosklub a biciklivel
munkába igyekvőket, idén először Szent-
endrén is. Bár reggel még esett az eső, ki-
derült, hogy ez nem szegi kedvét az ember-
eknek, így is rengetegen pattantak
nyeregbe az óvodástól a nyugdíjas korúakig,
és kóstolták meg az Akácoskert házi süte-
ményeit, a Dalmát Kávézó házi szörpjét és
a Szilágyi Pékség pogácsáját. A Magyar Ke-
rékpárosklub szentendrei szervezete idén
alakult, és ez volt az első rendezvényük, re-
méljük a továbbiakat is legalább ekkora ér-
deklődéssel fogadják a város lakói.
Ha valaki kíváncsi a klub munkájára, ke-
resse bátran: facebook.com/MKSzen-
tendre, szentendre@kerekparosklub.hu,
06-20-251-1486
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Stratégia jelentőségű szerződés
Szentendre számára
Kutatási, oktatási és innovációs együttműködési megállapodást
írt alá Szentendrén az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innová-
ciós Nonprofit Kft. és a Szent István Egyetem.

Dr. Dietz Ferenc polgármester az eseményt üdvözölve kijelentette,
hogy a megállapodás a város számára is stratégiai jelentőségű.
„Egy település életére mindig óriási hatással van, ha jelen van a ku-
tatás, az innováció és a felsőoktatás.” Városunk polgármestere sze-
rint a megjelenő tudáspotenciál jelentős vonzerőt gyakorol majd a
vállalkozások, befektetők számára is.
Az eseményen Hizó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium he-
lyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás
a stratégiailag kiemelt építésügy és az energiahatékonyság fejlesz-
tését segíti elő. Hozzátette: a kormány kiemelt feladatának tekinti
az innováció és a kutatás-fejlesztés ösztönzését. Az ÉMI-hez hasonló
háttérintézmények és a felsőoktatási műhelyek tevékenysége 
nélkülözhetetlen a kormányzati munka során: nemcsak gyakorlati
tapasztalataik elengedhetetlenek a jogszabály- és stratégiaalko-

tásban, de a megalapozott döntés-előkészítésben és szakszerű vég-
rehajtásban is fontos szerepet játszanak.
Tőzsér János, a SZIE rektora a ceremónia alkalmából azt hangsú-
lyozta, hogy az egyetem szempontjából a megállapodás nagy lehe-
tőséget biztosít egyebek mellett a duális képzés terén, ami – mint
fogalmazott – nemcsak az egyetem, hanem az egész építészeti
szakma és az ország számára hasznos lesz.
Matolcsy Károly, az ÉMI tudásközpont igazgatója kiemelten fontos-
nak nevezte, hogy a megállapodás révén az egyetem elméleti-tu-
dományos háttere találkozik az ÉMI minőségellenőrző és vizsgálati
gyakorlatával, az ilyen jellegű együttműködésre számos nemzetközi
példát találni. 

A Mobilgát napja
2014. június 13. 10 órától

Szentendrén, a Dunakorzón!

Részletek a szevi.hu és a szentendreihirek.hu oldalon
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hazai kredit
Szentendre Város számára mindig is fontos volt a tanulás, a köz-
művelődés és az innováció támogatása, ezért az elmúlt években a
város törekedett arra, hogy a felsőoktatási intézményekkel olyan
együttműködést alakítson ki, amely a város és a magyarság szel-
lemi és kulturális fejlődését szolgálja. Az erőfeszítések meghozták
az eredményt, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit
Kft. és a Szent István Egyetem a közelmúltban írtak alá egy kuta-
tási, oktatási és innovációs együttműködési megállapodást, létre-
hozva ezzel egy új innovációs központot Szentendrén. Szintén a
város sikere, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola kihelyezett kép-
zései várhatóan 2015 augusztusától a teátrum épületébe költöz-
nek. Ebbe a folyamatba illeszkedik bele a Zsigmond Király
Főiskolával közösen megrendezett „Hazai kredit” elnevezésű prog-
ramsorozat, melynek keretében a főiskola oktatói nyilvános sza-
badtéri előadások megtartásával igyekeznek megszólítani a
fiatalokat, és felhívni a figyelmüket a továbbtanulás fontosságára. 
Sajnos az utóbbi években egyre inkább felerősödött az a tendencia,
hogy a fiatalok középfokú tanulmányaik befejezése után külföldön
tanulnak tovább és ott telepednek le. Pedig gróf Széchenyi István
óta tudjuk, hogy „egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokasá-
gában rejlik”. A magyar gazdaságnak szüksége van a tehetséges
és kreatív fiatalokra, akik lendületet adnak a hazai vállalkozások-
nak. A hallgatói mobilitás erősödése természetesen hasznos, hi-
szen megteremti a szakmai fejlődés lehetőségét, és javítja az
intézmények közötti nemzetközi együttműködést. Fontos tehát,
hogy a fiatalok egy-egy szemeszter erejéig kijussanak külföldre,
ahol nyelvet tanulhatnak és fejleszthetik szakmai tudásukat. A
hazai felsőoktatás stabilitásának és versenyképességének megőr-
zése szempontból azonban kulcsfontosságú, hogy a fiatalság itthon

végezze alaptanulmányait, a külföldön szerzett tapasztalatait pedig
nemzete javára fordítsa.
A Hazai kredit programsorozat célja, hogy felhívja a fiatalok figyel-
mét arra, milyen szép, inspiráló helyek várják az itthon tanulókat,
valamint hogy bemutassa, milyen kiváló intézmények és magasan
képzett oktatók segítik a hazai felsőoktatást választó diákokat. Az
első előadásra május 23-án került sor a Dumtsa korzó végén lévő
evangélikus templom előtti területen, melyet további négy előadás
követ majd minden héten pénteken délután 13.00 órától.
A hazai felsőoktatás sikerességét szem előtt tartva Szentendre
Város a jövőben is várja azokat a főiskolákat, egyetemeket, melyek
csatlakoznának a programhoz, egyben arra biztatja az önkormány-
zatokat, hogy támogassák a hazai felsőoktatás népszerűsítését
célzó kezdeményezéseket.

Felhívás
A hazai felsőoktatás versenyképességének megerősítése érdekében Szentendre Önkormányzata felkéri a magyar felsőoktatási in-
tézményeket, valamint a hazai felsőoktatás sorsáért felelősséget vállaló, illetve a felsőoktatási intézményeknek otthont adó önkor-
mányzatokat, hogy csatlakozzanak az első ízben Szentendrén megrendezett május 23-án induló „Hazai kredit” elnevezésű
programsorozathoz, és támogassák a hazai felsőoktatás népszerűsítését célzó kezdeményezéseket. A hazai felsőoktatás sikeressé-
gét szem előtt tartva Szentendre Város a jövőben is várja azokat a főiskolákat, egyetemeket, amelyek csatlakoznának a programhoz
és nyilvános előadások megtartásával népszerűsítenék az itthon tanulást a fiatalok körében.

A „hazai kredit” című előadássorozat programterve:
Helyszín: Időpont: Előadás címe: Előadó:

Bükkös-parti szabadtéri színpad június 6. 13.00 A marketing alapjai Szilágyi Eszter főiskolai adjunktus

Evangélikus templom előtt június 13. 13.00 Hogyan oktassunk gyermeket, Dr. Jászberényi József főiskolai tanár
felnőttet, időst?

Bükkös-parti szabadtéri színpad június 20. 13.00 Mi a közvélemény-kutatás? Dr. Grajczjár István főiskolai docens
Mik a hiteles adatok?

A Katedra a szentendrei gyerekek nyelvtudásáért
A II. Rákóczi ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Református Gimnázium, a Barcsay Ál-
talános Iskola, a Móricz Zsigmond Gimnázium valamennyi nyolcadikosa és végzős gimnazis-
tája kap lehetőséget nyelvtudása fejlesztéséhez a Katedra Nyelviskolában. Összesen: 374
gyermek 5 610 000 Ft értékben (fejenként 15 000 Ft) juthat hozzá a nyelvtanfolyamok láto-
gatásához. A cél, hogy olyanok is hozzájussanak a nyelvtanuláshoz, akik anyagi helyzetük
miatt nem engedhetnék meg maguknak.
A nyelviskola voucherei B2 szintig angol és német nyelvtanfolyamokra válthatók be, család-
tagok is használhatják és 2015. június 1-jéig érvényesek. 
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összefogtunk!
Az Izbégi iskola mellett létezik egy régi temető. Ennek rendbetartá-
sának megszervezése nem egyszerű. Évente kétszer: halottak napja
előtt és tavasszal végzünk temetőtakarítást. Sokszor a változékony
időjárás miatt csúsznak a tervezett munkálatok. A bő égi áldás kö-
vetkeztében ez alkalommal is a tervezett időpont után két héttel
később, május 9-én tudtuk hozzálátni a temető rendbetételéhez.

A sok eső miatt hatalmasra nőtt fű levágása csak benzinmotoros fű-
kaszákkal volt lehetséges. Erre a munkára több helyről kaptunk se-
gítséget. Már pénteken az Izbégi Baráti Körből (Kállay Péter,
Maholány Pál és Szirmai Frigyes) áldoztak a szabadidejükből a mun-
kára. Kisebb munkálatokban önkéntes tanítványaink is besegítet-
tek, munkájuk révén Pálinkás Attila (VSZ Zrt. Hulladékkezelési
divíziójának vezetője) által rendelkezésünkre bocsájtott konténer
kezdett megtelni. Másnap – immár sokadik alkalommal – szülők
(Bott András és Kis László) csatlakoztak a tereprendezéshez.
Sok segítséget kaptam dr. Török Balázs alpolgármestertől és Man-
dula Gergely jóvoltából a VSZ Zrt.-től. Csordás Levente irányítása
alatt pedig délre kialakult az izbégi „Pére-Lachaise” temető.
Köszönöm valamennyi segítőnek áldozatos tevékenységét az iskola
nevében:

Majnekné Horváth Katalin
tanár, a temetőtakarítás szervezője

MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

Albérletet keres a Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt ügyfelei részére lakhatási lehetőséget keres
albérlet, szobabérlet formájában 30 ezer Ft/hó összegben. Az ügyfe-
lek számára a szociális munkások folyamatos segítséget nyújtanak,
előreláthatólag 1 éves időtartam erejéig. A program keretében pá-
lyázati finanszírozásból kívánjuk a rászorulókat lakhatáshoz juttatni.
Jelentkezni lehet a 06-70-933-8444 telefonszámon.

Pintér Edina szociális munkás

Segítséget kérek a jó szándékú emberektől
Bevásárolni voltunk barátommal a szentendrei Lidl áruházban május
26-án, hétfőn, a délelőtti órákban. A vásárlás után, fél egy körül, a Bu-
dapestről érkező autóbuszra vártunk az áruház és a katonai főiskola
között lévő megállóban. Közben leültem a padra, és magam mellé
tettem a kézitáskámat. Megérkezett a püspökmajori busz, felszáll-
tunk, és csak a Római kőtár megállóban vettem észre, hogy táská-
mat a buszmegálló padján hagytam. Gyorsan leszálltam, s egy
ismerősöm kocsijával azonnal visszavitt a megállóba. Két hölgy vára-
kozott a buszra, és elmondták, hogy amikor ők odaértek, a táska már
nem volt ott.
A táskámban nem volt komoly érték, nagyobb összegű készpénz sem,
viszont benne volt az összes okmányom, az irataim, az olvasószem-
üvegeim, a bankkártyám. Ezentúl volt még benne két elérhetőség is
a lakcímemen kívül: a saját telefonszámom és a lányomé.
Kérem a jó szándékú megtalálót, hogy értesítsen, hol tudom átvenni
az igen fontos okmányaimat.

Köszönettel: Vasvári Anna

Mire vagyok jogosult?
A Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai tájékoztatót tartanak 
az igénybe vehető szociális jut-
tatásokról, családtámogatási,
társadalombiztosítási és egész-
ségkárosodáson alapuló ellátá-
sokról, nyugdíjrendszert érintő
változásokról, munkanélküli el-
látásokról.
Várjuk mindazokat, akik szeret-
nének naprakész információt
kapni a nyugdíjkorhatár változá-
sairól, szolgálati idővel, egész-
ségügyi ellátással kapcsolatos
hasznos tudnivalókról. 

Időpont: június 16. hétfő 15.00
Helyszín: Dunakanyari Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Szentlászlói út 89.

Családi játszónapok
A Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai családi játszónapokat ren-
deznek a nyári szünidő alatt
szerdánként 10-től 14 óráig
az alábbi településeken. A pon-
tos helyszínről a kihelyezett pla-
kátokon értesülhetnek.

• június 17. Visegrád
• június 25. Dunabogdány
• július 2. Szentendre
• július 9. Tahitótfalu
• július 16. Szigetmonostor
• július 23. Pócsmegyer
• július 30. Budakalász
• augusztus 6. Pilisszentlászló
• augusztus 13. Kisoroszi
• augusztus 27. Leányfalu
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AGy tAnODA Magyar-Angol
Két tanítási nyelvű 
Általános Iskola
zrínyi ilona matematikaverseny
(megyei)
Pásti Bence Zoltán (6. o.) 10. hely. Felké-
szítő: Golaritsné Fixek Andrea

2. orchidea - Pangea országos
matematikaverseny
Pásti Bence Zoltán (6. o.) különdíjas. Fel-
készítő: Golaritsné Fixek Andrea

Play and Win! országos angol le-
velezős verseny
Csizmadia Gábor (5. o.) 3. hely. Felkészí-
tők: Filep Hajnalka, Stuller Marianna

Cházár András EGyMI
Bárczi Gusztáv 
tagintézménye
Megyei úszóverseny, V-8 uszoda
(33 m gyorsúszás)
Szilágyi László és Gacsal Vivien 1. hely, Herr
János és Herke Vivien 2. hely, Horváth Ale-
xandra 3. hely, Éberhardt Krisztián 4. hely

Megyei atlétikaverseny, Gödöllő
III. korcsoport, 100 m síkfutás:
Herke Vivien 3. hely, Lantos Barbara 4.
hely, Rácz Sándor 6. hely,
300 m síkfutás:
Balázs Döme és Gacsal Vivien 3. hely
Távolugrás:
Herke Vivien 2. hely, Lantos Barbara 3.
hely, Gacsal Vivien 4. hely
Kislabda-hajítás:
Herke Vivien 2. hely, Gacsal Vivien 4. hely, 
IV. korcsoport, 100 m síkfutás:
Szilágyi László 4. hely
1500 m síkfutás:
Csurán Zsolt 3. hely, Csurán István 4. hely
Súlylökés:
Csurán István 3. hely, Csurán Zsolt 4. hely,
Éberhardt Krisztián 5. hely
Kislabdahajítás:
Csurán István 5. hely
Svédváltó
Pulfer Ádám, Horváth Zoltán, Balázs
Döme, Herr János 2. hely

kapkodd a lábad!, Vác
Balázs Döme, Ritzl Dominika, Szűcs
Márkó, Gyöngyösi Dominik, Pulfer Ádám,
Lakatos Lionel, Rácz Judit, Rácz Sándor,
Szlávik Richárd csapat 1. hely

Váci úszóbajnokság
I. korcsoport:
25 m gyorsúszás, hátúszás:
Szlávik Richárd 1. hely, Pulfer Ádám 2.
hely
II. korcsoport, 25 m gyorsúszás:
Rácz Judit 1. hely, Rácz Sándor 3. hely 
25 m hátúszás:
Rácz Judit 1. hely, Balázs Döme 3. hely
III. korcsoport:
25 m gyorsúszás, hátúszás:
Lantos Barbara 1. hely
25 m mellúszás:

Gacsal Vivien 1. hely
25 m mellúszás:
Bakos Levente 1. hely, Csúcs Alex 2. hely
25 m hátúszás:
Rácz Olivér 1. hely
50 m gyorsúszás, hátúszás:
Csúcs Alex 1. hely, Bakos Levente 2. hely
50 m gyorsúszás, hátúszás:
Herke Vivien 1. hely, Gacsal Vivien 2. hely
50 m mellúszás:
Herke Vivien 1. hely
IV. korcsoport:
25 m gyorsúszás, hátúszás, mellúszás:
Ádám Gergely 1. hely
50 m gyorsúszás:
Szilágyi László 1. hely, Herr János 2. hely,
Mocsáry Márk 3. hely
50 m hátúszás:
Szilágyi László 1. hely, Megyesi Dávid 2.
hely, Herr János 3. hely
50 m mellúszás:
Szilágyi László 1. hely, Megyesi Dávid 3.
hely
50 m gyorsúszás, hátúszás, mellúszás:
Horváth Alexandra 1. hely
Imbecilis csoport
25 m gyorsúszás:
Szántó Zsombor 1. hely, Tóth Imre 1. hely
25 m hátúszás:
Horváth Zoltán 3. hely

Fogyatékkal élők iV. úszó orszá-
gos diákolimpiája, Hajdúszo-
boszló
50 m szabadon választott úszás
II. korcsoport
Rácz Judit 1. hely, Szlávik Richárd Raj-
mund 2. hely
III. korcsoport
Balázs Döme és Rácz Judit 1. hely, Rácz
Olivér 2. hely, Rácz Sándor 3. hely
50 m mellúszás
II. korcsoport
Szlávik Richárd Rajmund 2. hely, Rácz
Judit 2. hely
III. korcsoport
Rácz Sándor 1. hely, Rácz Olivér 2. hely,
Balázs Döme 3. hely
100 m szabadon választott úszás
III. korcsoport
Herke Vivien 1. hely
IV. korcsoport
Horváth Alexandra 1. hely, Herr János Ist-
ván 2. hely, Gacsal Vivien 2. hely, Szilágyi
László 3. hely, Megyesi Dávid 5. hely,
Bakos Levente 6. hely
V. korcsoport
Éberhardt Krisztián 2. hely, Taró Ivett
Fanni 2. hely
100 m mellúszás
III. korcsoport
Herke Vivien 1. hely
IV. korcsoport
Gacsal Vivien 1. hely, Horváth Alexandra
2. hely, Szilágyi László 3. hely, Herr János
István 6. hely, Bakos Levente 7. hely, Med-
gyesi Dávid 8. hely
V. korcsoport
Éberhardt Krisztián 2. hely

„kapkodd a lábad” csapatver-
seny, Vác
V. hely

Msosz szervezésű úszóverseny,
budapest

50 méter gyorsúszás
Horváth Alexandra 3. hely, Gacsal Vivien
2. hely, Herke Vivien 1. hely, Herr János 4.
hely, Szilágyi László 2. hely, Csúcs Alex 5.
hely
25 méter gyorsúszás
Balázs Döme 1. hely, Szlávik Richárd 2.
hely
50 méter mellúszás
Herke Vivien 1. hely, Szlávik Richárd 1.
hely, Horváth Alexandra 2. hely, Szilágyi
László 2. hely, Balázs Döme 2. hely, Csúcs
Alex 4. hely
25 méter mellúszás
Szlávik Richárd 1. hely, Balázs Döme 2.
hely
50 méter hátúszás
Gacsal Vivien 1. hely, Herr János 2. hely
25 méter hátúszás
Szlávik Richárd 1. hely, Balázs Döme 2.
hely
4x50 méter váltó
Horváth Alexandra, Herke Vivien, Gacsal
Vivien 1. hely

Csúcs Alex, Szilágyi László, Herr János 2.
hely

Pest Megyei Atlétika döntő, 
Gödöllő 
300 m síkfutás 2. korcsoport
Gacsal Vivien 5. hely
1500 m-es síkfutás 
Herr János 5. hely, Horváth Zoltán 6. hely
Súlylökés
Szilágyi László 4. hely, Csurán István 5.
hely, Éberhardt Krisztián 6. hely
svédváltó
Balázs Döme, Rácz Olivér, Szilágyi László,
Csurán István 6. hely
Felkészítő tanár: Benzsay Réka

ki mit tud?, budapest
Versmondás
Czibi Tibor 2. hely. Felkészítő: Gubán Jó-
zsefné 
Szlávik Richárd 2. hely. Felkészítő: Ther-
neszné Magyar Katalin.
A versmondók bejutottak az országos ver-
senyre, mely június 6-7-én lesz Kiskőrö-
sön.

Barcsay Jenő 
Általános Iskola
szép Magyar beszéd, megyei 
forduló
Csákó Anna (8.c) 1. hely, országos dön-

tőbe jutott, ahol Arany Kazinczy-jelvényt
szerzett. Felkészítő: Kónya Emőke
Mélyi Márta (8.b) 3. hely. Felkészítő: Sze-
belédi Rita

országos loGo Programozási
Verseny
Az alsó tagozaton megyei a legmagasabb
szint
Pálffy Donát (4.b) 1. hely, Nagy Dániel
(4.a) 3. hely, Zsoldos Péter (4.d)
4. hely, Biborka Ágnes (4.a) 8. hely, Tuczai
Barnabás (4.d) 10. hely
Kiss Bálint (5.d) országos 5. hely, Kovács
Nikolett (5.d) 7. hely, Kovács Nikolett (5.d)
13. hely, Homán Dániel (6.c) 8. hely, Nagy
Kristóf (6.c) 10. hely
Nagyváradi Balázs (7.b) 1. hely, Laczkó
Anna (7.a) 4. hely, Knyazoviczki Csenge
(7.a) 11. hely, Porkoláb Mercédesz (8.c)
10. hely, Zsoldos György (8.c) 19. hely.
Felkészítő: Herczeg Katalin

nemes Tihamér országos Progra-
mozási Verseny
Nagyváradi Balázs (7.b) megyei 2. hely.
Felkészítő: Herczeg Katalin

országos robotprogramozó csa-
patverseny
Kiss Bálint, Gerlai András, Jánovszky Do-
minik (5. évf.) Kecskeméti régió 2. hely.
Homán Dániel, Vörös Vilmos (6. évf.)
Kecskeméti régió 4. hely.
Nagyváradi Balázs, Zsoldos György, Pálffy
András (7-8. évf.) Kecskeméti régió 1.
hely
Knyazoviczki Csenge, Laczkó Anna, Por-
koláb Mercédesz (7-8. évf.) országos 6.
hely. Felkészítő: Herczeg Katalin

„Az év diákújságja” pályázat
A Barcsay Firka 3. helyet szerzett. Az
újság készítését Sőrés Marianna vezette.

sni szépíró verseny
Gyalog Elvira (5.b) országos döntőbe ju-
tott. Felkészítő: dr. Matolcsy Károlyné

Árpád Gimnázium karády károly
Természetismereti verseny
Milos Alex, Kiss Kadosa, Reinhardt Bálint
2. hely. Felkészítő: Paulovics Ágnes

„Ferences kistérségi” Matemati-
kaverseny
Döntőben elért eredmények:
Laczkó Anna (7.o)  2. hely. Felkészítő:
Tóthné Vojtek Éva

Akikre büszkék vagyunk
Már több éves hagyomány, hogy pedagógus nap előtt lapunkban hírt adunk a szentendrei általános és középiskolák diákja-
inak kiemelkedő eredményeiről. Az alábbiakban az iskoláktól kaopott beszámolókat olvashatják szerkesztett formában.
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Faragó Teó (8.o) 2. hely. Felkészítő: Bag-
dán Valéria

zrínyi ilona Matematika Verseny
megyei forduló 
Zuti Bálint (3.e) 11. hely. Felkészítő: Me-
lich Krisztina

nemzetközi kenguru Matematika
Verseny
Janky Csilla (5.o) megyei 5. hely. Felké-
szítő: Bagdán Valéria
Zuti Bálint (3.e) megyei 8. hely. Felké-
szítő: Melich Krisztina
Laczkó Anna (7.a) megyei 13. hely. Felké-
szítő:Tóthné Vojtek Éva
Pálffy Donát (4.b) megyei 10. hely. Felké-
szítő: Németh Katalin

kaán károly Természetismereti
Verseny megyei forduló
Reinhardt Bálint (6.o) 12. hely. Felkészítő:
Paulovics Ágnes
Novák Fanni (5.o) 17. hely. Felkészítő:
Herczeg Lídia

Tudásbajnokság
Anyanyelv: Székely Milán (3.b) megyei 4.
hely
Irodalom, szövegértés: Székely Milán
(3.b) megyei 8. hely. Felkészítő: Galam-
bos József

népdal illusztráció, izbégi Általá-
nos iskola
Orbán Lola (5.a) 1. hely
Szabó Csenge (5.a) különdíj. Felkészítő:
dr. Simonné Kováts Mária

Városi népdalverseny
Ördögszekerek (4.b) Arany Fülemüle Díj.
Felkészítő: Dömény Krisztián
Bokorika csoport ezüst minősítés. Felké-
szítő: Melich Krisztina
Kaláris csoport (7.a) ezüst minősítés. Fel-
készítő: Kónya Emőke
Hét szál rozmaring csoport (5.o) ezüst mi-
nősítés. Felkészítő: Kónya Emőke
Csizmadia Réka (6.b) bronz minősítés.
Felkészítő: Bagdán Valéria
Kovács Eszter (5.c) arany minősítés. Fel-
készítő: Kónya Emőke
Néda Júlia (5.c) arany minősítés. Felké-
szítő: Kónya Emőke
Horváth Bence Domonkos (7.a) Arany Fü-
lemüle Díj. Felkészítő: Kónya Emőke

Városi szavalóverseny
Huszti Márton Benedek (1.b) 1. hely. Fel-
készítő: Mizsányiné Kovács Judit
Zákány Zorka (5.c) különdíj
Trombitás Norbert (8.c) 2. díj. Felkészítő:
Kónya Emőke
Meggy Kert-TÉSZ Szövetkezet rajzpályá-
zata
Vancsisin Ábris (1.b) 2. hely. Felkészítő:
Mizsányiné Kovács Judit

Vollé 2020 röplabdaverseny
Mini kategóriában 1. hely: Gerlai Anna,
Gerlai Dániel, Mélyi Klára, Horváth Do-
monkos, Nyisztor Bendegúz, Zsebe Dávid,
Orova Botond. Felkészítő: Vígné Györkös
Katalin

röplabda országos bajnokság
Klinszki Lara 1. hely

rsG barátság kupa
Rigó Anna 1. hely
Pilusin Katalin aranyminősítés
Hangácsi Dóra (2.c) bronzminősítés

rsG kertváros kupa
Pilusin Katalin aranyminősítés
Hangácsi Dóra (2.c) ezüstminősítés

rsG budapest bajnokság
Pilusin Katalin aranyminősítés
Hangácsi Dóra (2.c) bronzminősítés

Pest megyei duatlon diák olimpia
Imre Levente (6.d) ezüstérmes

Vi. Új-hullám békatalálkozó or-
szágos Verseny
Szokoly Miklós (2.c) mellúszás 2. hely,
gyorsúszás 4. hely, hátúszás 4. hely

kÓPÉ úszóverseny
Kokas Anna 2. hely
Szabó Marcell ezüstérem
Szeberényi András bronzérem

szlovákiai nemzetközi „c” kate-
góriás Úszóverseny
Abonyi Tóth Glenda (1.a) 50 m pillangó 3.
hely

Hazai „c” kategóriás Úszóver-
seny
Abonyi Tóth Glenda (1.a) 50 gyors 1. hely,
100 m hát 1. hely, 100 m gyors 1. hely

kinizsi utánpótlás Atlétika és
Úszóverseny
Szokoly Miklós mellúszás 1. hely, gyorsú-
szás 1. hely, hátúszás 2. hely, atlétika 2.
hely

Ferences Gimnázium
orszÁGos közÉPiskolAi TA-
nulMÁnYi VErsEnY, magyar
irodalom
Demeczky Ádám (12.b) 9. hely 

A lAkiTElEki nÉPFŐiskolA,
kÁrPÁT-MEDEncEi TörTÉ-
nElMi VErsEnY 
Papczun Réka, Tihanyi Klára és Zrinyi-Gál
csapat 8. hely

kÁrolY irEnEusz FizikA TA-
nulMÁnYi VErsEnY 
11-12. évfolyam „Ki mit tud?”
Reischl Barnabás (12.c), Paczolay András
(12.b) 1. hely
Otthoni mérési feladat, közepes korcso-
port: Kovács Ádám (11.c), Kovács Gábor
(9.c) 1. hely 
Egyéni feladatmegoldás:
Wiesner András (10.b) 2. hely

ÁbEl JEnŐ orszÁGos lATin
TAnulMÁnYi VErsEnY 
Maiores kategória:
Németh Sebestyén (10.c) 11. hely
Vigh Attila (10.a) kiemelt dicséret

ii. rÁkÓczi FErEnc orszÁGos
lATin ForDÍTÁsi VErsEnY 
I. kategória:
Németh Sebestyén (10.c) I. hely; Vigh At-
tila (10.a) 3. hely
II. kategória
Gerencsér János (11.b) 5. hely

orszÁGos közÉPiskolAi TA-
nulMÁnYi VErsEnY, latin nyelv
Gerencsér János (11.b) 14. hely

MEzzoFAnTi orszÁGos nYElVi
VErsEnY 
Angol B1-es szint:

Szikora Luca (8.a) 3. hely, Mühlmann Sop-
hie Réka (9.a) 4. hely 
Angol B2-es szint:
Németh Sebestyén (10.c) 7. hely

szEnTEnDrE VÁros önkor-
MÁnYzATÁnAk „JÓ TAnulÓ -
JÓ sPorTolÓ 2013”
5-8. évfolyam kategóriában Budai Emese
(9.b)

Pest Megyei suli Íjász bajnokság
Csányi Kristóf (10.b) I. hely

Diákolimpia, íjászat
Csányi Kristóf (10.b) I. hely

Pest megyei atlétikaverseny
Kovács Orsolya (11.a) 1. hely (1500 m
futás); 3. hely (800 m-es futás)

A kiDs (katolikus iskolák Diák
sportszövetsége) országos döntő
Budai Emese (9.b) 1. hely (távolugrás)

V. Demecseri Fúvószenekari
Fesztivál 
Sarkóczy Bálint (7.a) ezüst minősítés

Izbégi Általános Iskola 
kazinczy Ferenc szép Magyar be-
széd Verseny, tankerületi döntő
Nagy Míra, 3. hely. Felkészítő: Herber
Ágota

Pangea országos Matematika
Verseny
Mogyorósi Virág 9. hely, Papp Csenge, 9.
hely, Bálint Gergely 7. hely. Felkészítők:
Csuhai Piroska, Vörös Zsuzsanna, Drob-
niné Fehér Sarolta

kálti Márk országos Történelem
Verseny
Halász Gábor, Iszály Bíborka, Wolf Ádám
6. hely, Iszály Boróka 8. hely, Puskás Be-
atrix 9. hely. Felkészítő: Zakar Ágnes

Titok történelem levelezőverseny
Bálint Gergely, Borbély Katica, Papp Zsófi:
7. hely, Kmetty Bálint, Németh Ádám, Túri
Benedek 8. hely. Felkészítő: Zakar Ágnes

kistérségi környezetvédelmi Ve-
télkedő
Papp Csenge, Takácsa Dorka, Murányi
Máté, Tóth Gergő I. hely, Márkusz Enikő,
Abonyi Anna, Ács Anett, Hallgató Dániel
3. hely. Felkészítő: Novákné Tóth Krisztina

rácz zsolt Emlékverseny (me-
gyei fizikaverseny)
Gráf Dáriusz 2. hely. Felkészítő: Drobniné
Fehér Sarolta

Hevesy György országos kémia
Verseny, megyei forduló
Horváth Márton 11. hely. Felkészítő: Vö-
rösné Szatura Ágnes

bozóky Énekverseny Pilismarót
Mogyorósi Bendegúz 2. hely, Fási Bella 2.
hely, Sgoi Cristiano 3. hely. Csoportos
ének: Boros Zita, Graf Mira, Csapó Mária
I. hely. Felkészítő: Lázár Enikő

országos Medve szabadtéri Ma-
tematika Verseny
Mogyorósi Virág, Papp Virág, Csalló Bi-
anka 50. hely, Papp Zsófia, Herczeg Zsó-
fia, Borbély Katalin 56. hely, Papp Csenge
23. hely. Felkészítők: Csukai Piroska,
Drobniné Fehér Sarolta, Vörös Zsuzsanna

bolyai Matematika csapatver-
seny, megyei forduló
Jancsó Dorottya, Horváth Márton, Rádi
Anna, Tóth Marcell 4. hely. Felkészítő:
Vörös Zsuzsanna

zrínyi ilona Matematikaverseny
Megyei forduló
Papp Csenge 23. hely, Jancsó Dorottya
26. hely, Szóráth Csaba 32. hely. Felkészí-
tők: Vörös Zsuzsanna, Csuhai Piroska

Dunakanyar népművészeti Ver-
seny, sződliget
Népi játék
Mogyorósi Hajnal, Buda Vivien, Dragon
Jázmin, Vörös Csenge, veres Alexandra,
Bereti Sztella, Juhász Dóra, Cserveny Réka,
Sárdy Kata, Kanda Vanessza (4.b) ezüst
minősítés
Citerajáték
Papp Csenge, Márkusz Enikő, Töreky
Zorka, Töreky Bori; énekesek: Marlen Do-
rottya, Tóth Noémi, Graf Mira, Boros Zita,
Gémes Eszter, Csapó Mária arany minősí-
tés. Felkészítők: Lázár Enikő, Dömény
Krisztián

izbégi Városi népdalverseny
Népi ének
Marlen Dorottya, Tóth Noémi, Graf Mira,
Boros Zita, Gémes Eszter, Csapó Mária,
Bereti Brúnó, Barta Botond, Farkas Bene-
dek  – Arany minősítés
Citerajáték
Horváth Dániel, Nagy Erzsébet, Kiss Nim-
ród, Halma Márton; Énekesek: Cserveny
Réka, Buda Vivien, Mogyorósi Hajnal, Ju-
hász Dóra, Bereti Sztella, Vörös
Csenge,Veres Alexandra kiemelt arany;
Arany Fülemüle Díj.
Fási Bella, Őri Beatrix 2. hely. Felkészítők:
Lázár Enikő, Dömény Krisztián

Árvácska Meseíró Pályázat
Bálint Péter, Nagy Erzsébet… hely. Felké-
szítő: Farkas Arnold Levente
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Tarka-barka Daloskönyv rajzpá-
lyázat
Dely Ádám különdíj. Felkészítő: Kaszai
Krisztina

bolyai Matematika csapatver-
seny Megyei Forduló
Fási Bella, Papp Ádám, Boros Máté, Pál
Levente (3. o.) 2. hely. Felkészítő: Hor-
váthné Nagy Margit

zrínyi ilona Matematikaverseny,
megyei forduló
Fási Bella 14. hely, Polyányi Zorka 7. hely.
Felkészítő: Horváthné Nagy Margit

bolyai Matematika csapatver-
seny Megyei
Nagy Domonkos, Polyányi Zorka Vodeni-
csarov Milán, Meixner István (3. o.) 28.
hely. Felkészítő: Horváthné Nagy Margit

Juh-Héj rajzverseny, skanzen
Franyó Emma, Kertész Laura 1. hely

népdalverseny, Vujicsics Tiha-
mér zeneiskola 
Bereti Sztella 1. hely, Juhász Réka 3. hely,
Farkas Lenke, Sgroi Cristiano különdíj

Városi szavalóverseny
Vattay Bence 2. hely

bolyai Matematika csapatver-
seny, megyei
Cozmei Anna, Csalló Botond, Juhos Bo-
tond, Piros Ádám (4. o.) 22. hely. Felké-
szítő: Balázsné Godawszki Erzsébet

Árvácska meseíró pályázat
Kócsó Gréta különdíj. Felkészítő: Sze-
reczné Nyerges Ágnes

Teki-Totó országos matematika-
verseny
Kertész Laura 1. hely, Juhász Réka 2.
hely. 

bolyai Magyar csapatverseny
Papp Anna, Polyányi Zorka, Fási Bella,
Papp Ádám 10. hely. Felkészítő: Jancsó
Katalin

bendegúz Tudásbajnokság
Görög Mátyás 1. hely, Tanács Laura 20.
hely. Felkészítő: Szabóné Stelkovics Éva

országos Diákolimpia, cselgáncs
Lupu Ádám 2. hely

cselgáncs, Magyar bajnokság
Lupu Ádám, 1. hely (csapat), 4. hely
(egyéni)

rsG országos bajnokság, csapa-
tok versenye
Szemere Emma 1. hely

rsG országos bajnokság
Szemere Emma 3. hely

rsG budapest bajnokság
Mogyorósi Virág 11. hely

Diák olimpia
Mogyorósi Virág összetett 4. hely, labda 2.
hely

nyeregszemle lovas Ügyességi
Verseny
Puskás Beatrix 2. hely

kosárlabda budapest bajnokság
Dely Ádám 2. hely

Wado budapest és Vidék bajnok-
ság
Fási Bella 1. hely (kata)
Városi Jótékonysági Futóverseny
Vida Bendegúz 2. hely

kinizsi Városi Futóverseny
Bartha Réka I. hely, Conzadori Luká 6.
hely, Szentmihályi-Nagy István 1. hely

4 M Dance Táncverseny Magyar
bajnokság
Nagy Blanka arany minősítés

Futapest szentendre Terepfutás
Barna Tamara 3. hely

Dunakeszi Decatlon Terepfutás
Barna Tamara 1. hely, Kovács Gyöngyvér
6. hely

Városi úszóverseny
Bálint Barnabás 2. hely, Kovács Dani 2.-3.
hely,

Megyei Duatlon
Szentmihályi-Nagy István 1. hely, orszá-
gos 6. hely

Járási úszóverseny
Tóth Brigitta, Bartos Marcell, Szemere
Huba, Kovács Dániel 2. hely (csapat)

Magyar karate bajnokság, Wa-
doki szakág
Tímár-Tóth Marcell 1. hely
Budapesti Öböl-kupa kajak
Bartos Marcell 4. hely

berczik sára rG
Németh Eszter arany minősítés

Aquatic –kupaszinkronúszás
Kócsó Gréta 1. hely

AMiTA Táncbajnokság
Nagy Míra, 1. hely

Wadokai karate Magyar bajnok-
ság
Hajdler Zoltán 1. hely (kumite), 3. hely
(kata)

karate Mb
Puskás Beatrix 2. hely (kata), 4. hely (ku-
mite)

EsDu Tánc bajnokság
Nagy Míra 1. hely, Legjobb Koreográfia Díj
Futapest cross kupa
Borsódy Katalin 3. hely

budapesti Futónap
Murányi Máté, III. hely

A Szent András Katolikus
Általános Iskola
„Az erdő hálája” - kistérségi rajz-
pályázat
Angeli Anna (2.b) 1. hely

bolyai Matematika Verseny, me-
gyei forduló
7.a csapata: Sághi Barnabás, Oláh Zsolt,
Kiss Vince, Szűcs Benedek 3. hely
3.b csapata: Váradi Márton, Lelkes
László, Méri Ádám, Rényi-Vámos Bende-
gúz 4. hely
4.a csapata: Dunai Tímea, Kámory
Emma, Kis Júlia, Tarján Teréz 10. hely

réthy sándor Torna Emlékver-
seny, országos:
I-II. korcs. „A” csapat: Pluzsik Mihály, Vass
Regő, Fejérdy Vince, Fazekas Donát,
Dóczi Attila, Péterfy Simon 3. hely
I-II. korcs. „B” csapat: Lengyel Gergő,
Barna Boldizsár, Benes Bendegúz, Daru
András, Buttyán Botond, Köpe Áron, Job-
bágy Szabolcs 5. hely
III-IV. korcs. „A” csapat: Rubovszky Bo-
tond, Szűcs Benedek, Mocskonyi Dömö-
tör, Bonifert Máté, Szentkirályi-Tóth
Soma, Szilágyi Marcell, Buttyán Bence 2.
hely

HÓD-ítsd meg a biteket – nemzet-
közi informatika Verseny (orszá-
gos)
Tarján Teréz (4.a) 3. hely, Bednarik Gergő
(6.a) 10. hely

Egyházmegyei nyelvi verseny
Angol
6. évf. Bariska Szilárd 1. hely, Dávid And-
rás 3. hely
7. évf. Ungvári Miklós 1. hely, Kelemen
Dóra 4. hely
8. évf. Szentkirályi Tóth Kata 3. hely
Német
6. évf. Kollár Eszter 5. hely, Nagy Regina
7. hely
7. évf. Oláh Zsolt 5. hely, Kégli Annamária
9. hely
8. évf. Stark Mária 1. hely, Boda Fanni 4. hely

bolyai csapatverseny magyar
(megyei)
7. évf. Berta Bálint, Buttyán Zsombor,
Oláh Zsolt, Ungvári Miklós 4. hely
8. évf. Páll Zsófia, Szarkowicz Regina,
Szentkirályi-T. Kata, Takács Réka 4. hely
3. évf. Hauser Júlia, Hoppál Ilona Cicelle,
Tóth Édua, Wildner Sára 1. hely
4. évf. Nagy Zselyke, Németh Márta, Sar-
kóczy Zsófia, Vass Réka 4. hely

kiDs országos Minitrampolin
Verseny (országos)
I-II. korcs. „A” csapat: Fejérdy Vince, Faze-
kas Donát, Pluzsik Mihály, Vass Regő,
Dóczi Attila, Buttyán Botond 1. hely
I-II. korcs. „B” csapat: Péterfy Simon,
Köpe Áron, Lengyel Gergő, Barna Boldi-
zsár, Jobbágy Szabolcs, Szabados Ádám,
Daru András, Benes Bendegúz 2. hely
I-II. korcs.: Zatykó Ilona, Bor Klára, Pluzsik
Borbála, Bonifert Éva, Tivorán Orsolya, Fa-
zekas Gréta 2. hely
III-IV. korcs.: „A” csapat: Mocskonyi Dömö-
tör, Bonifert Máté, Buttyán Bence, Szent-
királyi-T. Soma, Szűcs Benedek, Buttyán
Zsombor: 1. hely
III-IV. korcs. „B” csapat: Szilágyi Marcell,
Bednarik Gergő, Déri Boldizsár, Ru-
bovszky Jónás 2. hely
Egyéni összetett: Rubovszky Botond 1.

hely, Mocskonyi Dömötör 3. hely, Bor
Klára 3. hely

7. országos kötélugró páros és
formációs verseny
Mini korcsoport, formációs csapat: Szaba-
dos Zsuzsanna, Bertalan Anna (3. évf.),
Országh Lili, Rubovszky Mária, Kurali
Dóra (2. évf.) 2. hely

körmendi Pál szertornaverseny
(országos)
III-IV. korcs. „A” csapat: Buttyán Zsombor,
Buttyán Bence, Mocskonyi Dömötör,
Szentkirályi-T. Soma, Bonifert Máté, Ru-
bovszky Botond)
III-IV. korcs. „B” csapat: Déri Boldizsár, Ru-
bovszky Jónás, Bednarik Gergő, Szilágyi
Marcell, Szűcs Benedek egyéni összetett,
gyűrű, talaj, ugrás: 1., 2., 3. hely

Pest Megyei Diákolimpiai Döntő
I. korcs. „A” csapat: Pluzsik Mihály, Vass
Regő, Daru András, Benes Bendegúz,
Barna Boldizsár, Jobbágy Szabolcs 1. hely
I. korcs. „B” csapat: Lengyel Dániel, Len-
gyel Gergő, Déri Ágoston, Bareith Sebes-
tyén, Czuppon Botond, Tóth Boldizsár,
Kégli Bertalan, Apáthy Bendegúz 2. hely
I. korcs. egyéni összetett: Pluzsik Mihály
1. hely, Vass Regő 2. hely, Barna Boldi-
zsár 3. hely, Daru András 4. hely, Jobbágy
Szabolcs 5. hely, Benes Bendegúz 6. hely
II. korcs. „A” csapat: Fejérdy Vince, Faze-
kas Donát, Dóczi Attila, Péterfy Simon,
Déri Benedek, Szabados Ádám 1. hely
II. korcs. egyéni összetett: Fazekas Donát
1. hely, Dóczi Attila 2. hely, Fejérdy Vince
3. hely, Péterfy Simon 4. hely, Szabados
Ádám 5. hely, Déri Benedek 6. hely
III-IV. korcs. „A” csapat: Bonifert Máté,
Mocskonyi Dömötör, Déri Boldizsár, Bed-
narik Gergő, Szűcs Benedek, Szentkirályi-
Tóth Soma 1. hely
III-IV. korcs. egyéni összetett: Mocskonyi
Dömötör 1. hely., Bonifert Máté 2. hely,
Szűcs Benedek 3. hely, Szentkirályi-Tóth
Soma 4. hely, Bednarik Gergő 5. hely,
Déri Boldizsár 6. hely

Tűzoltó utcai Gyermekklinika
rajzpályázat
Angeli Anna (2.b) különdíj

Egyházmegyei Matematika Ver-
seny
Forián-Szabó Miklós (6. évf.) 8. hely
Oláh Zsolt (7. évf.) 4. hely
Mihályi Kata (8. évf.) 3. hely

kistérségi Matematika Verseny
(döntő)
Csizmadi Bernát (8.a) 1. hely

TiTok országos Magyar verseny
Stark Mária (8.b) 6. hely
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Árvácska Meseíró Pályázat (kis-
térségi)
Rényi Vámos Bendegúz (3.b) 1. hely
Takács Luca (3.b) 3. hely
Téglás Emese (3.b) Állatvédelmi Különdíj
Nagy Eliza (1.c) Művészeti Különdíj

21. kiDs kupa országos Tornász-
bajnokság
I. korcs. „A” csapat: Jobbágy Szabolcs,
Benes Bendegúz, Vass Regő, Barna Boldi-
zsár, Pluzsik Mihály, Buttyán Botond 1.
hely
I. korcs. „B” csapat: Lengyel Dániel, Déri
Ágoston, Bareith Sebestyén, Lengyel
Gergő, Köpe Áron, Daru András 2. hely
I. korcs. egyéni: Pluzsik Mihály 1. hely,
Barna Boldizsár 2. hely, Vass Regő  3.
hely, Daru András 4. hely, Buttyán Botond
5. hely, Jobbágy Szabolcs 6. hely, Köpe
Áron 7. hely, Benes Bendegúz 7. hely
II. korcs. csapat: Déri Benedek, Szabados
Ádám, Péterfy Simon, Dóczi Attila, Fe-
jérdy Vince, Fazekas Donát 1. hely
II. korcs. egyéni: Fazekas Donát 1. hely,
Fejérdy Vince 3. hely, Péterfy Simon 4.
hely, Dóczi Attila 5. hely, Szabados Ádám
7. hely, Déri Benedek 9. hely
III-IV. korcs. „A” csapat: Szentkirályi-Tóth
Soma,Szűcs Benedek, Buttyán Bence, Bo-
nifert Máté, Mocskonyi Dömötör, Ru-
bovszky Botond 1. hely
III-IV. korcs. „B” csapat: Déri Boldizsár,
Ungvári Miklós, Rubovszky Jónás, Nagy
Benedek, Buttyán Zsombor, Szilágyi Mar-
cell 2. hely
III-IV. korcs. egyéni: Mocskonyi Dömötör
1. hely, Rubovszky Botond 2. hely, Buty-
tyán Bence 3. hely, Bonifert Máté 3. hely,
Ungvári Miklós 5. hely, Szentkirályi-Tóth
Soma 6. hely, Szűcs Benedek 7. hely

TiTok Arany János nyelvi Ver-
seny (országos)
Németh Márta (4.b) 6. hely

szitakötő Folyóirat országos
rajzpályázat
Sztankovics Lara (1.c) Különdíj

Diákolimpia országos Elődöntő
(torna)
I. korcs.: Benes Bendegúz, Barna Boldi-
zsár, Vass Regő, Pluzsik Mihály, Jobbágy
Szabolcs, Daru András 1. hely
II. korcs.: Déri Benedek, Péterfy Simon,
Szabados Ádám, Dóczi Attila, Fejérdy
Vince, Fazekas Donát 6. hely
III.-IV. korcs.: Szűcs Benedek, Buttyán
Bence, Bonifert Máté, Mocskonyi Dömö-
tör, Rubovszky Botond, Szentkitályi-Tóth
Soma 5. hely

lÜk verseny kistérségi fordulója:
Tarján Bernát (2.b) 2. hely, Décsei Máté
(4.a) 3.hely, Kálmán Kata (2.b) 4. hely

Pest Megyei Diákolimpia (kispá-
lyás labdarúgás)
I. korcs.: Németh Zsombor, Salacz Bálint,
Bareith Sebestyén, Vass Regő, Tarján Ber-
nát, Czuppon Botond) 3. hely
II. korcs.: Daru András, Szabó Gergő, Bartha
Lőrinc, Juhász Gáspár, Kégli Levente,Keszt-
helyi Márton, Sólyom László 3. hely
III. korcs.: Molnár Gellért, Mocskonyi Dö-
mötör, Bonifert Máté, Buttyán Bence, Ju-
hász Mátyás, Jármy Csaba, Jámbor Keve,
Csíkszentmihályi Márk, Sarkadi Mihály,
Kocsis Gergő, Varga Zsombor 2. hely

Városi népdaléneklési Verseny
Szóló: Szűcs Teréz (1.a), Döbrönte Petra

(3.b), Kákonyi Róza (4.b), Vedres Luca
(5.a), Wettstein Márk (6.b) Arany Füle-
müle Díj
Ribizli énekcsoport: Darvas Rebeka, Pál
Vanda, Helmle Anna, Jobbágy Luca, Csiz-
madi Janka, Zatykó Ilona, Rósa Júlia, Sza-
lóki Anna, Németh Sára, Kamp Kinga,
Kiriakidis Eleni, Kégli Eleonóra Arany Fü-
lemüle Díj
Margaréta csoport: Szűcs Teréz, Cseri Ve-
ronika, Mitró Luca, Csókay Júlia, Darvas
Boróka, Csíkszentmihályi Lenke, Köck
Réka, Rényi-Vámos Vanda, Mészöly Dóra
Arany Fülemüle Díj
Csiligári Csalogányok: Hidegkuti Lilla, Hil-
bert Petra, Décsei Máté, Dunai Tímea, Kis
Júlia, Rudan Kinga, Vass Ágoston Arany
Fülemüle díj + Vándorfokos Díj

országos kötélugró Diákolimpia
Hilbert Petra (4.a) szabadon választott és
összetett 2. hely
Országh Lili (2.b) összetett 4. hely
Szabados Zsuzsanna (összetett) 6. hely
Kocsis Ajna (gyorsasági) 6. hely
Formációs csapatverseny:
I. korcs.: Szabados Zsuzsanna, Bertalan
Anna, Országh Lili, Kurali Dóra 5. hely
II. korcs.: Hilbert Petra, Szigeti Liza, Ko-
csis Ajna, Gergely Johanna 2. hely
IV. korcs.: Nagy Regina 2. hely

bendegúz nyelvész Verseny (me-
gyei)
Nagy Eliza (1.c) 1. hely
Tarján Bernát (2.b) 7. hely

XX. országos József Attila Mese-
, Vers- és novellaíró Pályázat
Nagy Eliza (1.c) 3. hely

Tarkabarka népdalkönyv rajzpá-
lyázat (izbégi iskola pályázata)
Rudan Klára (1.b), Lengyel Gergely (1.c),
Rósa Zalán (1.c) különdíj

Diákolimpia országos Tornaver-
seny
I. korcs.: Barna Boldizsár, Vass Regő,
Benes Bendegúz, Jobbágy Szabolcs, Buty-
tyán Botond, Pluzsik Mihály 4. hely
III-IV. korcs.: Buttyán Bence, Buttyán
Zsombor, Bonifert Máté, Mocskonyi Dö-
mötör, Rubovszky Botond, Szűcs Bene-
dek, Szentkirályi-Tóth Soma 3. hely

kiDs Úszó kupa (országos)
I. korcs. 50 m gyors: Szedlák Kende 1.
hely,
II. korcs. 50 m gyors: Szedlák Gellért 2.
hely
50 m mell: Rósa Júlia 8. hely
50 m hát: Rósa Júlia 4. hely
III. korcs. 50 m gyors: Szedlák Álmos 1.
hely, Tivorán Emese 6. hely
50 m hát: Szedlák Álmos 3. hely
50 m mell: Tivorán Emese 6. hely

sziporka országos Matematika-
verseny (elődöntő)
Tarján Bernát (2.b) 2. hely
Tíz Emelet Boldogság – Budapest Báb-
színház Rajzpályázata
Angeli Anna (2.b) 1. hely
MOZAIK Országos Tanulmányi Verseny
(német kezdő szint)
Bariska Zita (4.b) 5. hely
Bariska Szilárd (6.a) 3. hely
Juh-jéj! Skanzen alkotónapi pályázata
Takács Luca (3.b) 1. hely
Szűcs Kristóf (3.a) 2. hely
Csoportos különdíj: 2.b osztály

nagy szent Albert kémiaverseny
(katolikus iskolák országos ver-
senye)
Csapat: Berta Bálint, Dorn Attila, Oláh
Zsolt, Szűcs Benedek (7.a oszt.) 2.
hely+különdíj, a bemutatott kísérletek 1.
hely

nagy-Térségi lÜk bajnokság
Tarján Bernát (2.b) 2. hely

kinizsi Futóverseny
Rényi-Vámos Vanda (1.a) 3. hely
bendegúz Tudásbajnokság, me-
gyei döntő
Irodalom, szövegértés: Nagy Eliza (1.c) 2.
hely
Toldi-Szabó Tamara (1.c) 3. hely
Tarján Teréz (4.a) 1. hely
Környezetismeret: Jassó Ignác (2.b) 10.
hely
Matematika: Pluzsik Mihály (2.a) 7 .hely
Tarján Bernát (2.b) 10. hely
Tarján Teréz (4.a) 1. hely
Pluzsik Borbála (5.c) 5. hely
Anyanyelv: Tarján Bernát (2.b) 1. hely
Pluzsik Borbála (5.c) 2. hely

országos Diákolimpia, ritmikus
gimnasztika
Györe Dorottya (3.a) 1. hely

Áprily lajos Megyei rajzverseny
Németh Sára (5.a) ezüst fokozat
Osváth Míra (7.b) bronz fokozat
Bertalan Sára (7.a), Czuppon Réka (5.c)
különdíj 

kiDs országos Minitramp baj-
nokság
I. korcs. „A” csapat: Köpe Áron, Benes
Bendegúz, Jobbágy Szabolcs, Pluzsik Mi-
hály, Vass Regő, Barna Boldizsár 1. hely
„B” csapat: Lengyel Dániel, Lengyel
Gergő, Bareith Sebestyén, Kégli Bertalan,
Tóth Boldizsár 2. hely
II. korcs. „A” csapat: Fejérdy Vince, Dóczi
Attila, Péterfy Simon, Buttyán Botond,
Szabados Ádám 1. hely
lányok: Bonifert Éva, Bor Klára, Fazekas
Gréta, Tivorán Orsolya 2. hely
III-IV. korcs. „A” csapat: Rubovszky Bo-
tond, Bonifert Máté, Mocskonyi Dömötör,
Buttyán Bence, Buttyán Zsombor, Szűcs
Benedek, Szentkirályi-Tóth Soma 1. hely
„B” csapat: Szilágyi Marcell, Déri Boldi-
zsár, Bednarik Gergő, Rubovszky Jónás,
Gergely Farkas 2. hely
lányok: Pluzsik Borbála, Sergyán Zsófia,
Zatykó Ilona 1. hely

országos kálti Márk Történelem-
verseny
Juhász Mátyás (6.b) 2. hely
Stark Mária (8.a) 3. hely

Harmatcsepp országos Verseny
Hittan: Takács Luca (3.b) 6. hely
Baján Veronika (2.b) 6. hely
Fáy Albert (2.b) 7. hely
Matematika: Szentendrey Réka (2.b) 8.
hely

„A nagy mese” – mesemondó or-
szágos pályázat
Nagy Eliza (1.c) különdíj (a mese hallható
lesz a Kossuth Rádióban)

bendegúz Gyermek-és ifjúsági,
15. nyelvész Tanulmányi Verse-
nye (országos döntő)
Nagy Eliza (1.c) 13. hely

Városi Versmondó Verseny:
Ondruss Máté (7.b) 2. hely
Sághi Barnabás (7.a) 3. hely
Pál Vanda (5.a) 3. hely
Helmle Borbála (2.b) különdíj

Városi ki Mit Tud?
Ének-zene kategória: Kákonyi Róza (4.b)
1. hely
Tánc kategória: Györe Dorottya (3.a) 3.
hely

Janikovszky Éva országos Mese-
író Pályázat
Nagy Eliza (1.c) meséje kiválasztásra ke-
rült

templomdombi Általános
Iskola
YunGA nemzetközi rajzpályázat
Varga Júlia (2. évf.) díjazott. Felkészítő:
Deli Gabriella

„Mesehősökkel környezetünkért”
rajzpályázat
Mester Emma (2. évf.) díjazott. Felkészítő:
Deli Gabriella 

Diákolimpia (úszás)
Szöllősi Borbála (5. évf.) 4. hely
Dorn Júlia (6. évf.) 4. hely. Felkészítőjük:
Baranyainé Kékesi Noémi

„sajttorta” rajzpályázat (Gödöllöi
királyi kastély)
Éles Ajsa Ilona (3. évf.), Kretz Boldizsár (2.
évf.), Sági Péter Pál (2. évf.) díjazott. Fel-
készítőjük: Deli Gabriella

„Juh-Héj” rajzpályázat, skanzen
Kretz Boldizsár (2. évf.) 1. hely, Török
Miksa (4. évf.) 1. hely, Gottlasz Réka (5.
évf.) 2. hely, Kádár Nóra (2. évf.) 2. hely,
Varga Sára (2. évf.) 2. hely, Mester Emma
(2. évf.) 3. hely, Nagy Luca (2. évf.) 3. hely,
Stec Kaidi Tea (5. évf.) 3. hely. Felkészítő:
Deli Gabriella
Vrhovina Patrik (1. évf.) 2. hely, Csapó
Rita (5. évf.) 3. hely. Felkészítő: Pankovics
Ágnes
Szakonyi Ruben (3. évf.) 3. hely. Felké-
szítő: Daróczi Judit

bolyai Magyar csapatverseny
(megyei)
Bancsik Barnabás, Benke Dénes, Fülöp
Máté, Dudás Norbert (6. évf.) 8. hely. Fel-
készítő: Horváth Zoltán

bolyai Matematika csapatver-
seny (megyei)
Geiger Kevin, Kisérdi Kristóf, Márkus
Panna, Török Boldizsár  (8. évf.) 11. hely.
Felkészítő: Tenkesné Halász Enikő Rita

zrínyi Matematikaverseny (me-
gyei)
Gosztonyi Zsombor (6. évf.) 4. hely. Felké-
szítő: Szendreiné Fazekas Julianna
Krizbai Huba (2. évf.) 15. hely. Felkészítő:
dr. Czuprák Ottóné

„szép magyar beszéd” (területi)
Klement Borbála (5. évf.) 2. hely
Kecskeméti Sára (7. évf.) 2. hely. Felkészí-
tőjük: Vorindánné Gyüre Ágnes

kistérségi nyelvi Verseny
(német)
Benke Dénes (6. évf.) 1. hely
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Kóczián Eszter (6. évf.) 3. hely. Felkészítő-
jük: Rozgonyiné Pap Ágnes
Bajna Dorottya (8. évf.) 1. hely
Kecskeméti Sára (7. évf. 2. hely
Apor Franciska (8. évf.) 2. hely
Szendrei Zsolt (7. évf.) 3. hely
Márkus Panna (8. évf.) 3. hely. Felkészítő-
jük: Kardos Katalin

kistérségi nyelvi Verseny (angol)
Tilaji Eszter (7. évf.) 2. hely. Felkészítő:
Ginterné Csorba Zsuzsanna

Elsősegélynyújtó Verseny (terü-
leti)
Csapó Rita, Klement Borbála, Lippai Sára,
Márkus Kata, Sajti János (5. és 6. évf.) 3.
hely. Felkészítő: Királyné Szabó Anikó is-
kolavédőnő

Tarka-barka Énekverseny (terü-
leti)
Varga Júlia (2. évf.), Varga Sára (2. évf.)
arany. Felkészítők: dr. Czuprák Ottóné és
Száva Borbála
Elefánty Borbála (5. évf.) arany, Pohl Zsó-
fia (7. évf.) ezüst, Okrutay András (5. évf.)
ezüst. Felkészítőjük: Mákó Miklósné

Tarka-barka Énekverseny (terü-
leti)
Díjazottak: Sági Alíz (1. évf.), Markó Maja
(2. évf.), Török Rozi (2. évf.), Varga Júlia
(2. évf.), Varga Sára (2. évf.), Lakatos Jáz-
min (4. évf.), Kiss Borbála (6. évf.). Felké-
szítőjük: Deli Gabriella

Városi Versmondó Verseny
Kretz Boldizsár (2. évf.) 1. hely. Felkészítő:
Jászai Katalin
Elefánty Borbála (5. évf.) 2. hely
Ozsvárt Róza (5. évf.) 3. hely. Felkészítő-
jük: Horváth Zoltán 

Móricz zsigmond 
Gimnázium
Pest megyei matematikaverseny
Galbács Márton 8. hely. Felkészítő: Pluhár
Viktória

kenguru matematikaverseny
(megyei)
Sáfár József 21. hely. Felkészítő: Keresz-
tes Jusztina

országos Mikola sándor Tehet-
ségkutató Fizikaverseny
Galbács Márton (10.a) a 2. fordulójában
szerepelt. Felkészítő: Maknics Gábor

országos curie kémia Emlékver-
seny (bp.-i területi forduló)
Csorba Gábor 12. hely. Felkészítők: Mak-
nicsné Benedek Erzsébet, Maknics Gábor

implom József országos Helyes-
írási Verseny (megyei)
Hegedűs Hajnalka 8. hely. Felkészítő:
Ácsné Kovács Ildikó
Janicsek Andrea 11. hely. Felkészítő: Ja-
gasich Andrásné

kazinczy Ferenc szép Magyar be-
széd (megyei)
Futaki Anikó 10. hely. Felkészítő: Szarvas
Rita
Gál Vivien 16. hely. Felkészítő: Ácsné Ko-
vács Ildikó

országos curie környezetvé-

delmi Verseny (regionális for-
duló)
9.a csapata: Bátori Levente, Malek Szil-
via, Varga Milán 1. hely
12.b csapata: Győri Dávid, Légrádi Már-
ton, Zsigó Márk 1. hely. Felkészítőjük: Ke-
resztes Jusztina

országos Angol nyelvi Verseny
Kiss Daniella 19. hely
Polonkai Dóra 20. hely. Felkészítőjük:
Csallóné Bárányos Gabriella

országos katasztrófavédelmi
Verseny (területi forduló)
A gimnázium lány csapata 2. hely, a fiú
csapat 3. hely. Felkészítőjük: Gergi Erna

sAVAriA országos történelmi
verseny (megyei forduló)
Jancsó Zsombor (9. évf.) 4. hely
Tóth Máté (9. évf.) 9. hely
Hegedűs Márk (10. évf.) 7. hely. Felkészí-
tőjük: Fellner Máté

Petzelt József Szakközépis-
kola és Szakiskola
illyés kupa gasztronómiai ver-
seny (kisújszállás)
Pincér
Horváth Erik – Greff Dalma bronz
Horváth Patrik ezüst
Varga Nikolett bronz
Szakács
Nagy Bence ezüst

Farsang kupa, Tata
Pincér
Horváth Erik ezüst
Szoboszlai Alexandra diploma
Szakács
Nagy Bence ezüst
Szilágyi Erik bronz
Cukrász
Pijen Gergő diploma
A versenyeken szereplő tanulók felkészítő
tanárai: Takács Zoltán, Tóth Gábor, Mol-
nár Ferenc, Kovács Ákos (Oxygén Squash
Klub - Étterem tulajdonosa)

best Western Hotel Hungária ver-
seny
Nagy Bence különdíj. Felkészítők: Takács
Zoltán és Bojti Sándor konyhafőnök-he-
lyettes

Vöröskereszt verseny (Pest me-
gyei területi)
Szabó Gábor, Sárik Henrietta, Henzel Re-
beka, Vaskó Cintia, Dohány András 1.
hely. Felkészítő: Varga Tamásné védőnő

ifjúsági katasztrófavédelmi ver-
seny
Petzelt Q7 csapat: Horváth Zoltán, Sípos
László, Csanádi Norbert, Vér Roland okle-
vél
Petzelt A8 csapat: Cselédes Dávid, John
Richárd, Dombai László, Rácz Róbert ok-
levél
Felkészítők: Szabó Sándor és Horváth István

A szakma kiváló Tanulója ver-
seny eredményes résztvevői:
Horváth Erik szakács, Czél Tímea sza-
kács, Nagy Bence szakács, Cséplő Ri-
chárd villanyszerelő, Ozsvár József
villanyszerelő, Peringer István villanysze-
relő. Felkészítők: Bodor Márton, Ungváry
József

II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Gimnázium
Pest Megyei Matematikaverseny
Szeier Soma (11. b) 5. hely. Felkészítő:
Bednarikné Vízkeleti Beáta

zrínyi ilona Matematikaverseny
(megyei)
Szeier Soma (11.b) 2. hely. Felkészítő:
Bednarikné Vízkeleti Beáta
Krehó Márton (4.a) 3. hely
Czotter Júlia (4.a) 4. hely
Scheffler Luca (4.a) 6. hely
Csapatban 3. hely. Felkészítő: Greffné
Láng Helga

,,Ferences kistérségi” matemati-
kaverseny
Diósi Zalán (7.a) I. hely. Felkészítő: Szap-
panos Leventéné
Likavcsán János (8.b) 13. hely. Felkészítő:
Nagy Zsuzsanna

Varga Tamás országos Matemati-
kaverseny
Diósi Zalán (7.a) megyei 18. hely. Felké-
szítő: Szappanos Leventéné

Titok Arany János Anyanyelvi
Verseny (országos)
Kirchhof Barna (5.a) 9. hely
Prókay Petra (8.b) 13. hely
Likavcsán János (8.b) 13. hely
Csetneki Márk (6.a) 15. hely. Felkészítő-
jük: Nagy Erzsébet

oxford ramón y cajal ösztöndíj
Pályázat
Eke Zsolt (12.a) helyezett. Felkészítő:
Boda Imréné

,,szép Magyar beszéd” (területi)
Perjési Laura (8.a) 2. hely. Felkészítő:
Nagy Erzsébet

,,Fogom a kezed” – országos iro-
dalmi csapatverseny
Bartha Petra,  Bán Bettina, Győri Noémi
(4.b) 6. hely
Kis Kitti, ursel Misel, Endrei Viktória, Kis-
pál Melani (4. b) 8. hely
Rékási Szabolcs, Selim Nándor, Kákonyi
Bence (4.b) 12. hely. Felkészítő: Tóth Ka-
talin

kistérségi nyelvi Verseny
angol nyelv
Prókay Petra (8.b) 1. hely. Felkészítő: Czif-
rikné Hajdu Szivia
német nyelv
Tomkó Benita (6.b) 2. hely. Felkészítő:
Gönczi Emília

Városi népdalverseny

Sarkadi-Szabó Réka (4.b) Arany Fülemüle
Díj
Fecskemadár Énekcsoport  Arany Füle-
müle Díj
Kerekerdő Énekcsoport arany minősítés.
Felkészítő: Kapásiné Morva Orsolya

Pomázi regionális rajzverseny
Laszlovszky András (7.b) 1. hely 
Lantos Vivien (8.a) 3. hely. Felkészítő: Ga-
lánfi Andrea

,,Juh-héj” pályázat, skanzen
6. a osztály csoportos különdíj. Felkészítő:
Galánfi Andrea

szivárványhíd országos irodalmi-
és Műveltségi levelező Verseny
Fühl Zoltán (8.a) 3. hely. Felkészítő: Nagy
Erzsébet

Városi ki mit tud?
Vers és próza
Bagi Andor Brúnó (2.b) 1. hely. Felkészítő:
Mészárosné Jónás Márta
RSG
Kiss Kitti (3.b)  2. hely. Felkészítő: Tóth
Kata
Ének
Jalsovszky Lilla és Simonyi Barbara (4.a)
3. hely. Felkészítőjük: Greffné Láng Helga

sárkányhajó-verseny
4.a osztály 2. hely. Felkészítő: Greffné
Láng Helga
6.b osztály 1. hely és a Vándorkupa elnye-
rése. Felkészítő: Szirze Adrien
5.b osztály 3 . hely. Felkészítő: Vizi Judit
9.a osztály 3 hely. Felkészítő: Czifrikné
Hajdu Szilvia

Delfin kupa (szinkronúszás) 
Péli Anna (3.a) 1. hely (kezdők kategória)

Szentendrei Református
Gimnázium
Városi szavalóverseny
Sípos Panka 1. hely. Felkészítő: Sípos
Dávid

loGo országos Tanulmányi Ver-
seny (ii. kat.)
Lapis Áron (6.b) 12. hely, Székely Bende-
gúz (6.b) 17. hely, Zetelaki Dániel (6.a)
29. hely, Olcsvári Szilárd (6.b) 39. hely.
Felkészítőjük: Csesznákné Nagy Katalin

nemes Tihamér országos Alkal-
mazói Verseny
9-10. évf.
Csesznák Tamás Levente (10.a) 11. hely
I. kategória
Székely András (7.a) 10. hely
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II. kategória
Csesznák Tamás Levente (10.a) 37. hely.
Felkészítőjük: Csesznákné Nagy Katalin

nemzetközi Diákolimpiai Válo-
gató Verseny (programozás)
Csesznák Tamás Levente (10.a) a 2. for-
dulóba jutott. Felkészítő: Csesznákné
Nagy Katalin

Varga Tamás matematikaver-
seny, megyei
Székely András (7.a) 4. hely. Felkészítő:
Földiné Koczor Tünde

zrínyi ilona matematikaverseny,
megyei
Szabó Richárd (7.a), Székely Bendegúz
(6.b) 7. hely. Felkészítőjük: Földiné Koczor
Tünde

bolyai Matematikaverseny, me-
gyei
Szabó Richárd, Székely András, Oláh
Bence, Pierson-Bartel Róbert 7.a) 1. hely
Gyurinka Áron, Váczi Samu, Kovács Bo-
tond, Zeller András (7.a) 7. hely. Felkészí-
tőjük: Földiné Koczor Tünde

református iskolák országos ma-
tematikaversenye
Szabó Richárd (7.a) 1. hely
Herczeg Alíz (8.a) 7. hely. Felkészítőjük:
Földiné Koczor Tünde
Kovács Mátyás (9.a) 7. hely Felkészítő:
Szende Gabriella
Hagymási Réka (10.a) 6. hely. Felkészítő:
Földiné Koczor Tünde
Zahora Noémi (11.a) 6. hely + dicséret.
Felkészítő: Szabó-Hevér Eszter
Virágh Ádám (12.a) 7. hely. Felkészítő:
Gaálné Gerencsér Hajnalka
Pest megyei matematikaverseny
Virágh Ádám (12.a) 6. hely. Felkészítő:
Gaálné Gerencsér Hajnalka

nemzetközi kenguru verseny
Szabó Richárd (7.a) 28. hely
Székely András (7.a) 22 hely. Felkészítő-
jük: Földiné Koczor Tünde
Császár Domonkos (12.a) 14. hely
Kerekes Máté (12.a) 23. hely
PrepukAndrea (12.a) 26. hely. Felkészítő-
jük: Gaálné Gerencsér Hajnalka

bendegúz országos anyanyelvi
verseny
Kovács Ajsa (5.a) megyei 1. hely
Mamuzsits Adél (5.a) megyei 4. hely. Fel-
készítőjük. Szénásiné Lénárt Zsófia

bolyai anyanyelvi verseny, me-
gyei
Eckensberger Attila, Kovács Ajsa, Takács
Bence, Vörös Zsófia (5.a) 3. hely. Felkészí-
tőjük. Szénásiné Lénárt Zsófia

Ábel Jenő országos latin nyelvi
verseny
Bokor Anna (8.a) 7. hely
Szabó Boglárka (8.a) 20. hely: Felkészítő-
jük: dr. Török Márta

XXiii. országos Áprily lajos ver-
seny (rajzpályázat)
Konrád Eszter (11/ny), Kun Boglárka (7.a)
bronz minősítés. Felkészítő: Kun Attiláné

nemzetközi Gyermekrajzpályázat
(Japán gyermekrajz)
Sípos Panka (6.a) bronz minősítés. Felké-
szítő: Kun Attiláné

országos „kultúr bridzs” rajzpá-
lyázat
Konrád Eszter (11.ny) bronz minősítés.
Felkészítő: Kun Attiláné

országos gyermekrajzpályázat:
„Az én iskolám”
Országh Adél (6.b) különdíj. Felkészítő:
Kun Attiláné

13. kárpát-medencei Áprily lajos
Vers- és prózamondó verseny
Jenei Kristóf Bendegúz (5.o), Székely
Zalán Lajos (11.o) arany
Kelecsényi Anna (11/ny) bronz. Felkészí-
tőjük: Kiss Székely Zoltán

11. Tentamen Természettudomá-
nyos Diákkonferencia
Chrzanowska Janka (12./ny) 1. hely. Fel-
készítő: Kiss Székely Zoltán
Binó Marcel (11.a) 2. hely. Felkészítő: Fe-
renczi Alpár

Városi ki mit tud?
Kelecsényi Anna (11/ny) 2. hely (vers-
mondás). Felkészítő: Kiss Székely Zoltán

XX. Természettudományos Diák-
konferencia
Damenija Givi (10.a) különdíj. Felkészítő:
Kiss Székely Zoltán

bókay Árpád országos biológia
Verseny
Mihályi Zorka (6.a) 8. hely. Felkészítő:
Dulai Teréz

2. bolyai Természettudományos
csapatverseny
Árva Barbara, Pálffy Zsuzsanna, Németh
Flóra, Tirol Zsófia (7.a) 7. hely
Oláh Bence, Horváth Bence, Székely And-
rás, Pierson-Bartel Róbert (7.a) 8. hely
Törköly Kinga, Lik Lara, Merza András,
Nagy Borostyán (7.b) 10. hely. Felkészí-
tők: Ferenczi Alpár, Földiné Koczor Tünde,
Gaálné Gerencsér Tünde, Szende Gabri-
ella, Dulai Teréz, Kiss Székely Zoltán

Hevesy György országos kémia
Verseny (megyei döntő)
Székely András (7.a) 4. hely. Felkészítő:
Dulai Teréz

református iskolák országos ké-
miaversenye
Pierson-Bartel Róbert (7.a) 7. hely. Felké-
szítő: Dulai Teréz
Kollár Virág (8.a) 2. hely
Kovács Mátyás (9.a) 2. hely. Felkészítő:
Szakács Erzsébet

országos református zsoltáré-
neklő Verseny
Sipos Ilka (6.a) arany minősítés
Pap Janka (7.b) arany minősítés
Bokor Zsófia (5.b) ezüst minősítés
Sípos Zsófia (8.a) ezüst minősítés. Felké-
szítőjük: Körösmezei-Varga Zsuzsanna

szentendrei városi népdaléneklő
verseny
Pataki Bálint, Vígh Dávid Áron, Eckens-
berger Attila, Gyimóthy Tamás, Németh
Áron (5. o) arany minősítés. Felkészítőjük:
Körösmezei-Varga Zsuzsanna

Jane Haining angol verseny
Bérczes Orsolya (8.a) 2. hely. Felkészítő:
Tóth Enikő Ágnes

Titok német nyelvi országos leve-
lező verseny
Bihácsi Bernadett (5.b) 3. hely. Felkészítő:
Pallos Éva

Területi angol nyelvi verseny
Facskó Adria 1. hely
Bérczes Orsolya 2. hely,
Bencze Petra 3. hely. Felkészítőjük: Tóth
Enikő Ágnes
Tóth Marcell 2. hely

V-8 integrált iskolák közötti úszó-
verseny
Kelemen Ákos, Hidvégi Zoltán, Török
Ádám, Fogasy Félix 1. hely
Kelemen Ákos, Fogasy Félix, Gaszner
Anna, Kósz Márta 1. hely. Felkészítőjük:
Tóth Máté
Margaritisz Flóra, Paizs Dóra, Szamos
Evelin, Hargas Andrea 1. hely
Bino Marcell, Benedek Csongor, Margari-
tisz Flóra, Szamos Evelin 1. hely
Bino Marcell, Benedek Csongor, Somogyi
Áron, Máté Levente 1. hely
Sipos Panka, Kósz Márta, Orbán Dorottya,
Gaszner Anna 2. hely. Felkészítőjük: Köck
Gábor
Máté Levente, Somogyi Áron, Paizs Dóra,
Hargas Andrea 2. hely. Felkészítőjük: Tóth
Máté

röplabda diákolimpia (országos
elődöntő)
Törköly Kinga, Nagy Zsófia, Makó Zsófia,
Lissák Júlia, Németh Flóra, Csóri Flóra,
Zeitvogel Gréta, Nagy Eszter, Török Eszter
2. hely. Felkészítő: Köck Gábor

iV. sárkányhajó kupa
Bánóczi-Csermák Brúnó, Vereczkey Benjá-
min, Herendi Botond, Máté Levente, Da-
menija Givi, Köpeczi-Bócz Ákos, Benedek
Csongor, Kammere Bence, Paizs Dóra,
Facskó Eszter, Krúlik Virág, Sipos Anna,
Hargas Andrea, Szamos Evelin, Hortobá-
gyi Henrietta, Szabó Rebeka, Vomberg Fri-
gyes, Tóth Máté, Köck Gábor 1. hely.
Felkészítő: Köck Gábor

iV. sárkányhajó kupa összetett
verseny
Szentendrei Református Gimnázium 1.
hely

Vujicsics tihamér 
zeneiskola 
V. országos szaxofonverseny,
Pomáz
Mészáros Péter Levente országos dön-
tőbe jutott. Felkészítő: Nagy Viktor

Ferenczy György országos zon-
gora Verseny, budapest
Pálffy Donát 1. díj. Felkészítő: Gaál Natá-
lia
Balikó Virág 2. díj. Felkészítő: Völgyesi
Zsuzsanna
Imre Zsófia, Minya Nóra, Németh Sára,
Knyazoviczki Csenge, Makay Annamária
dicséretben részesültek. Felkészítőik:
Csernák Leonóra, Forrai Judit, Richter An-
namária

Dunakanyar népzenei Verseny,
sződliget
Márkusz Enikő, Papp Csenge, Töreky Bor-
bála, Töreky Zorka arany minősítés. Fel-
készítőjük: Dömény Krisztián

Vii. országos népzenei Verseny,
Gödöllő
Eredics Vince, Zetelaki Gáspár, Zetelaki
Dániel, Dulai Dóra, Juhász Júlia, Juhász
Sára, Pirityi Borbála, Rohonyi Lili, Sergő
Sára 1. hely. Felkészítőik: Eredics Gábor
és Tímár Sára
Szűcs Teréz, Juhász Júlia 2. hely. Felkészí-
tőjük: Szvorák katalin
Sergő Sára különdíj. Felkészítő: Tímár
Sára
Szvorák Katalin, Tímár Sára, Eredics
Gábor tanári különdíjat vehettek át

XiV. országos Ütőhangszeres ka-
maraverseny, Vác
Galambos Csongor, Gergely Farkas, Szűcs
Fülöp, Tóth Barnabás dicséretben része-
sültek. Felkészítőjük: Bártfai Zoltán

iii. Demecseri országos rézfúvós
Fesztivál és Verseny, Demecser
Turai Gergő kiemelt arany minősítés. Fel-
készítő: Kresz Richárd
Sarkóczi Bálint, Árki Imre, Csíkszentmihá-
lyi Márk, Árgyelán Domonkos ezüst minő-
sítés. Felkészítőik: Barnás András,
Palatinus Ferenc

X. Vértes-Dunazug régió zeneis-
koláinak Furulyaversenye, nyer-
gesújfalu
Bokor Anna 1. hely. Felkészítő: Molnár
Eszter Éva

Xi. országos kodály zoltán szol-
fézs- és népdaléneklési Verseny,
Debrecen
Darvas Rebeka 1. hely. Felkészítő: Bo-
korné Forró Ágnes

Városi ki mit tud?
Kákonyi Róza 1. hely. Felkészítő: Szvorák
Katalin
Pálffy Donát 2. hely. Felkészítő: Gaál Na-
tália

• Iskolánk tanulói – Pálffy András, Pálffy
Donát és Turai Gergely – két alkalommal
részt vettek a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ által szervezett ünnepélyes
intézményvezetők kinevezési okiratának
átadási ünnepségén a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium konferencia ter-
mében. • 2014. március 11-én a Pest
Megyei Kormányhivatalban adtak műsort
növendékeink.
• 2013. novemberében 3 napos rendez-
vénysorozattal ünnepeltük iskolánk fenn-
állásának 50. évfordulóját.
• 2014. márciusában mi szerveztük az
Országos Továbbképzős Verseny döntőjét.
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A hagyományokhoz híven idén is volt városi gyereknap a
Postás strandon, ahol színes programokkal, bemutatók-
kal, kézműves foglalkozásokkal, sportrendezvényekkel
várták a gyerekeket. Délután a Városházán választották
meg a diákok a diák-polgármester és –alpolgármestert,
Tóth Gergőt és Kecskeméti Sára Adélt, majd a Polgármes-
teri Galérián gyermekrajzokból nyílt kiállítás.

Az alábbiakban Tóth Gergő diák-polgármester programját kö-
zöljük szerkesztett formában.

Tóth Gergő az Izbégi Általános Iskola 7.
osztályos tanulója, a diákönkormányzat
elnöke. Segítőkész, véleményét mindig
udvariasan, diplomatikusan fogalmazza
meg, a konfliktusokat higgadtan kezeli.
Érdeklődése sokoldalú, jeles tanuló, le-
ginkább a humán tárgyakat szereti. Fel-
adatainak megoldásában teljességre,
alaposságra törekszik. Az iskolai színját-

szó szakkör tagja, az ünnepek, rendezvények gyakori szereplője.
Szabadidejében szívesen segédkezik a szentendrei Árvácska Ál-
latvédő Egyesületben. Távoli tervei között szerepel, hogy építé-
szetet tanuljon.

1. A négyéves program kiemelt feladata: az idősek és a
gyerekek védelme, segítése
Elsősorban az oktatás és az egészségügy fejlesztését támogat-
nám. A kedvezmények mellett hangsúlyt fektetnék a közleke-
désükre, művelődésükre is. Fejleszteném az intézmények
eszközállományát. Létrehoznék egy egyesületet a rossz körül-
mények között élő gyerekekért: „Szentendrén gyereknek lenni
nagyon jó!” elnevezéssel. Az idősek és gyerekek segítése mellett
a vakok és mozgáskorlátozottak közlekedését is igyekeznék
könnyíteni.
2. Környezet-és természetvédelem
Hazánk települései versenyezhetnének a „Legzöldebb város”
vagy a „Legvirágosabb város” címekért. Mindenhol lennének sze-
lektív hulladékgyűjtők.
3. Sport és egészséges élet
Az iskolai menzák ebédjein lenne mit javítani! Az iskolákban a
mindennapos testnevelés mellett bevezetném a mindennapos
gyümölcsevést. „Szentendrei Családok Napja” elnevezéssel
sportnapot szerveznék, ahol családok versenyezhetnének egy-
mással. Lehetne: „Szentendrei Futófesztivál” vagy „Tour de Szent-
endre”- kerékpáros nap, esetleg „Egészségolimpia”. Budapesttel
együttműködve nálunk is lehetne biciklikölcsönző. Több fitnesz-
parkot építenék.
4. Kultúrafejlesztés
Neves színészekkel „Színjátszó Stúdiót” alapítanék a gyerekek-
nek, valamint olyan komolyzenei koncerteket szerveznék, ahol a
zenészek magyarázattal is segítik a zene megismerését, és ha-
sonló céllal beszélgetéseket indítanék festőkkel, szobrászokkal,
képzőművészekkel is. Fotópályázatot írnék ki gyerekek részére
városunk rejtett titkainak bemutatására.

Gyereknap 
a Postás-strandon,
diákpolgármester-választás
a Városházán

Városi Ki mit tud?
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Városi Ki mit tud?,
ahol a város általános- és középiskolás diákjai mérettették meg
magukat.  Május 16-án, pénteken a PMK színházterme izgatott fel-
lépőkkel és népes nézőközönséggel telt meg. A közel háromórás
programon 35 fellépő, három kategóriában versenyzett. A szent-
endrei művészekből álló zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen számos
tehetséges produkcióból kellett kiválasztania a díjazottakat.

Vers-Próza
I.   Bagi Andor Brúnó/ Rákóczi iskola
II.  Kelecsényi Anna/ Református Gimnázium
III. Szabó Soma/ Barcsay iskola

Ének-Zene
I.  Kákonyi Róza/ Szt. András iskola
II. Pálffy Donát/ Barcsay iskola
III.Jalsovszky Lilla, Simonyi Barbara/ Rákóczi iskola

Tánc-Egyéb
I.  Farkas Nóra/ Barcsay iskola
II. Kiss Kitti/ Rákóczi iskola
III. Györe Dorottya/ Szt. András Iskola

A közönségdíjat a Táncvarázs Együttes csapata nyerte el.
A díjakat, emléklapokat dr. Dietz Ferenc polgármester és dr. Molnár
Ildikó címzetes főjegyző asszony adta át a fellépőknek.

A zsűri tagjai
Zakar Katalin, Vujicsics Zeneiskola igazgatója
Szépolt Gabriella, Weldance Tánciskola vezetője
Schwartz Dávid, énekes
Juhász Károly, Szentendrei Kulturális Kft. művészeti vezetője

Gratulálunk minden résztvevőnek!
A versenyről készült felvétel megtekinthető a www.szentendreihi-
rek.hu-n, illetve a Szentendre TV youtube csatornáján.
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Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

FERENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap
10.00–18.00
Állandó kiállítások
EGY ARANYKOR MODERN 
MESTEREI – A FERENCZY 
CSALÁD MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK 
SZENTENDRÉN – A VÁLTOZÓ
ARCÚ SZENTENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK – 
A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE

Június 6. péntek 17.00
FRISS MŰVEK
Balogh László Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása 
Megtekinthető szeptember 7-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda–vasárnap 
10.00–18.00

Június 13.–augusztus 13.
IDŐVONAL
A szentendrei kortárs művészetet
műfajonként feltáró SZEKKO-soro-
zat kiállítása
A kiállításon résztvevő művészek:
AKNAY CSABA, BAKSAI JÓZSEF,
BARNÁS GERGELY, BARNÁS MÁTÉ,
BÁCSI RÓBERT, CSÍKSZENTMIHÁLYI
MÁRTON, CSONTÓ LAJOS, DEIM
PÉTER, DEIM BALÁZS, KOCSIS ESZ-
TER, KRIVÁN MARCELL, KRIZBAI
GERGELY, LACZKÓ PÉTER, LÁZÁR
ALEXANDRA EMESE, MÁRTON
CSABA, MEDVECZKI TAMÁS, MILOS
JÓZSEF, PARASZKAY GYÖRGY, PE-
CSICS MÁRIA, REGŐS BENEDEK,
RÉVAI SÁRI, WESZELITS ANDRÁS 
Belépő: 1500 Ft, diáknak, 
nyugdíjasoknak 750 Ft

MűVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.

CZÓBEL, EGY FRANCIA MAGYAR
Csaknem 200 db, külföldi és ma-
gyar magángyűjteményből érkező
festmény összegzi a 101 éve szüle-
tett festő életművét
Megtekinthető augusztus 31-ig

EKSZPANZIÓ XXV + 1 (1989–
2014)
Nemzetközi kortárs művészeti
találkozók Szentendrén
Válogatott és új művek irodalmi,
képzőművészeti, zeneművészeti
performanszainak, film- és fotódo-
kumentációinak kiállítása, happe-

ningjeinek koncert- és vers-színhá-
zának bemutatója a reneszánsz hí-
vógondolatára
Június 7. szombat 16.30–24.00
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ 
Megnyitják: Miklóssy Endre  urba-
nista-filozófus, Szörényi László iro-
dalomtörténész és Wehner Tibor
művészettörténész        

„MAGYAR VADAK A VETÉSBEN” –
2014-ben  
Ekszpanziós kiállítás-performan-
szok Czóbel Béla  életmű kiállítá-
sára:
Lois Viktor koncertje |Kovács István
/ Kovaax — fe Lugossy László – Szir-
tes János performanszai  | Slam
poetry  |  Németh Péter Mikola:
Visszasejtesít | Petőcz András: Tér-
Idő szonáta, több felvonásban (per-
formance) | Weixelbaum Laura
Hildebrandt énekmondó |Csorba
Simon László: Üsd a vasat, amíg
meleg!” című kiállítás-performan-
sza
A kiállítás kurátorai: Köpöczi Rózsa
művészettörténész, Szombathy Bá-
lint képzőművész-performer, művé-
szeti író

június 8. vasárnap, 10:00–24:00 
PÜNKÖSDI SZIMPÓZIUM 
– MIT ADOTT A MAGYAR 
RENESZÁNSZ EURÓPÁNAK?
Fazekas László Déli Koncertje Kí-
gyós Sándor Harangszobrain |
Ladik Katalin: „Isten báránya és a
hasonmás” – Antonin Artaud 100.
születésnapjára, 1996-ban, Marse-
ille-ben |Németh Péter Mikola —
Láng Eszter  — Németh Zoltán Pál:
„Memoria Passionis” című kiállítás-
performansza

Június 13. péntek, 10:00–24:00
„PÉNTEK 13” 
„AZ ÉHEZŐ MűVÉSZ” (Triceps) Szár-
nyas Ketrece, Falcsik Mari vers-kon-
certje  | Fabó Kinga: Kukk, show,
slam, rom  | Slam & show poetry +
kiállítás  | Mikola: Kassák Maszkjá-
ban a nagybörzsönyi Páva Kör elő-
adása | BMZ | 

dr. Máriás és a Tudósok együttes |
Kettős Tamás és a Vadszamarak |
Sickpicnic koncert

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.

GYERMEKRAJZOK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető június 30-ig

VLS PINCEMűHELY
Péter-Pál u. 6.

VENDÉGSÉGBEN 
Aknay János festőművész és Kal-
már János szobrászművész közös
kiállítása
Megtekinthető június 22-ig hétvégi
napokon. Előzetes egyeztetés: 06-
20-349-0080

ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
Bercsényi u. 4.
Május 30. péntek 19.00

ÁLLATI ÉKSZEREK
Megtekinthető június 22-ig, hétfő
kivételével 10.00-18.00-ig

MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.

ÚTON – OTTHON
Jávor Piroska festőművész 
kiállítása
Megtekinthető június 28-ig

MALOM TÁRLAT
Őriszentpéter, Városszer 116.

Június 6. péntek 19.00
AKNAY JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA A 21. VIRÁGZÁS
NAPJAI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
KERETÉBEN
Megnyitja: Novotny Tihamér művé-
szeti író, közreműködik Gyermán Júlia
(hegedű), Vedres Csaba (zongora)
Megtekinthető június 6-9. között

Előadás
PETŐFI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz

Június 6. péntek 18.00
PÁLOSOK NYOMÁBA 
– dokumentumfilm a szerzetesrend
történetéről
A film után beszélgetés Csallóközi
Zoltán rendezővel

Június 13, péntek 18.00
PÁSZTOREMBEREK
Kunkovács László Magyar Örökség-

díjas fotóművész, néprajzkutató
könyvbemutató előadása

Június 20. péntek 18.00
SIXTUS-KÁPOLNA 
– a félezer éves Hollywood
Miklósvölgyi János képzőművész
vetítettképes könyvbemutató elő-
adása

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

Június 5. csütörtök 18.00
SZÉCHENYI ISTVÁN, NAGY 
MAGYAR SZATÍRA, AVAGY 
ÖNISMERET (AZ ÖNKÉNYURA-
LOM ÉVEIRŐL)
Závodszky Géza előadása

Június 19. csütörtök 18.00
ZAKAR KATALIN ÉS NÉGYESSY
KATALIN: TALÁLKOZÓ 
A ZENEISKOLÁBAN
Ismerkedés a zeneiskola 
munkájával

Mozi
P'ART MOZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyomá-

nyos filmek esetében: felnőtt: 800
Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csopor-
tos: 11-30 főig: 600 Ft, 31 főtől
500 Ft

június 2. hétfő
18.30 AZ ÖTÖDIK KERÉK (113’)
(16)
20.30 ROSSZ SZOMSZÉDSÁG (96’)
(16)

június 3. kedd
18.30 ELTITKOLT ÉLETEK (100’)
(16) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.15 AZ ÖTÖDIK KERÉK (113’)
(16)

június 4. szerda

18.00 AZ ÖTÖDIK KERÉK (113’)
(16)
20.00 ROSSZ SZOMSZÉDSÁG (96’)
(16)
NYISD KI A SZEMED! KERESZTÉNY
FILMNAPOK (június 5-9-ig)



A FEhéR IStEn a P’Art Mozi műsorán!
A Fehér Isten nyerte a 67. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál
Un Certain Regard díját 

Cannes, 2014. május 23. – Mundruczó Kornél FEHÉR ISTEN című
filmje nyerte a 67. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál Un Certain Re-
gard díját. A Palais Salle Bunuelben tartott díjátadón a zsűri argen-
tin elnöke, Pablo Trapero adta át a díjat a magyar filmrendezőnek.
A zsűri a szekcióban induló 20 film közül választotta ki a FEHÉR
ISTEN-t.
Mundruczó Kornél a filmvilág egyik legsikeresebb magyar rende-
zője: a FEHÉR ISTEN az ötödik filmje, amelyet beválogattak a Can-
nes-i Nemzetközi Filmfesztivál programjába – ám a film egyúttal
egy új alkotói korszak kezdete is.
A film június 12-től látható a magyarországi mozik műsorán.

FEHÉR ISTEN (16)

Főszereplők: Psotta Zsófia, Zsótér Sándor, Thuróczy Szabolcs, Gálffi
László, Nagy Ervin. Fényképezte: Rév Marcell. Zene: Asher Goldsch-
midt. Írta: Wéber Kata, Mundruczó Kornél, Petrányi Viktória. Ren-
dezte: Mundruczó Kornél

A legrégebbi szövetségek is felbomolhatnak. A hosszú békét is kö-
vetheti háború.
Az ember legjobb barátja a kutya: de ha rosszul bánik vele, a hű társ
a gazdája ellen fordulhat. És mert erősebb, gyorsabb, vadabb nála,
nagyon veszélyes ellenfél válhat belőle.
Egy új rendelet szerint a korcsokat be kell jelenteni, minden pél-
dányt összeírnak, amelyik nem fajtiszta. Dániel viszont nem akar
súlyos ebadót fizetni átmenetileg nála lakó lánya kedvencéért, Há-
genért. A kislány hiába tiltakozik, kidobja a kutyát. Míg Lili egyre
kétségbeesettebben keresi az állatot, az egyre borzasztóbb helyekre
sodródik. Egy kóbor falka tagja lesz, harci kutyává képezik ki, via-
dalokon fogadnak rá, majd a sintérek fogják el.
Amikor az egyre dühösebb négylábúnak sikerül kiszabadulnia a
rács mögül, társai követik, és elözönlik Budapest utcáit. Aki valaha
ártott nekik, meglakol.
De a régi gazdi nem adja fel. Ő szembe akar nézni egykori barátjá-
val, még akkor is, ha az addigra félelmetes, pusztító fenevad lett.

P’ART MOZI bemutató: 2014. június 17. kedd, este fél 7
(Előjegyzés ajánlott)
(A film után találkozót szervezünk a rendezővel, de lapzártáig még
nem jelzett vissza.)

SzEntEnDREI PROGRAMMELLéKLEt2014. június 2. 19

június 5. csütörtök
18.00 A PITYERGŐ TEVE TÖRTÉ-
NETE (87’) (kn) LÁMPÁS SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
19.30 SZERELEMPATAK (70’) (16)
utána beszélgetés a film rendező-
jével

június 6. péntek
17.00 BLUE JASMINE (98’) (12)
19.00 MINDSZENTY - SZERETLEK
FAUST (69’) (16) utána beszélge-
tés
20.15 SZENT CHARBEL - A SZÍV
CSENDJE (106’) (12)

június 7. szombat
16.00 ÚT A CSILLAGOK ALATT - EL
CAMINÓ AVILÁG OLTÁRÁTÓL A
VILÁG VÉGÉIG (96’) (12)

18.00 NOÉ (134’) (12) utána be-
szélgetés
20.15 ISTEN FIA (138’) (12)

június 8. vasárnap
15.00 A MENNYORSZÁGOT VÁ-
LASZTOM (142’) (12)
17.30 APÁIM TÖRTÉNETE (108’)
(12)
19.20 LORE (109’) (16) utána be-
szélgetés

A P’Art Mozi 
műsora:

http://partmozi..hu

Június 13. 18 óra: 
Kalap Kabát Utcazenei Fesztivál Döntő

Helyszín: Fő tér
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hősök napi megemlékezés
Május 23-án az Izbégi Általános Iskolánál lévő világháborúk áldo-
zatainak emlékművénél tartottak megemlékezést hősi halottaink-
ról. Az ünnepen résztvevőket dr. Török Balázs alpolgármester
köszöntötte, az ünnepi beszédet dr. Prónai Csaba, az Izbégi Általá-
nos Iskola magyartanára mondta, aki hangsúlyozta, hogy a hősök
a síron túl is példát mutatnak számunkra, és emléküket úgy őriz-
hetjük meg, ha minél pontosabban lejegyezzük történetüket. Az ün-
nepségen az iskola Csipkefa Műhely énekesei is felléptek
katonadalaikkal, valamint Szirmai Frigyesné, az Izbégi Baráti Kör
tagja szavalt.
Az emlékműnél koszorút helyezett el Szentendre Város Önkor-
mányzata, az Izbégi Általános Iskola, a Hősi Emlékmű Bizottság, va-
lamint az Izbégi Baráti Kör. 

IVAn DAn
A Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeretet-
tel vár mindenkit a június 21-i Szent Iván-napra
Program
15.30: dalmát mise a templomdombi plébániatemplomban. Éne-
kel a Szent Cecília kórus
16.30: levonulás a Városháza elé fúvós zenével, ahol Szentendre
legidősebb dalmátja meghívja Szentendre polgármesterét és a
vendégeket az Ivan dan ünnepségre
18.30: Ivan dan ünnepélyes megnyitója a Daru piacon
20.00: vacsora
23.00: tűzgyújtás
24.00: tűzugrás
Ének, zene, tánc egész este

Sajtóközlemény

Uniós támogatásból tehetséggondozás
a Szentendrei Barcsay iskolában
16.290.920 forintos összköltségvetésű uniós támogatásból 146
tanuló tehetséggondozását látták el és megalakították a „Te-
hetségkört” a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában.

A TÁMOP-3.-4.-3-11/1-2012-0006 azonosítószámú Barcsay-te-
hetség  Én vagyok című pályázat 2012. november 14-től 2014.
május 14-ig valósult meg.
Az iskolai tehetséggondozás 5 képességterületen valósult meg.
A pedagógusok munkájuk során 14 tehetségkört indítottak 146
tanuló részvételével. Egyéni fejlesztési tervek alapján 25 tanuló
inkluzív nevelése, fejlesztése valósult meg, 9 tehetségkörben. A
nyári szünetben 5 napos tehetségtábort szerveztek.

A Barcsay tehetségkörökről további információt a
http://www.barcsay.szentendre.hu/ oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Név/cím: Torbáné Ballagó Zsuzsanna

2000 Szentendre, Kálvária út 18.
Telefon/fax: 26 - 310-984, Fax: 26/ 310-934
E-mail: szentbar@freemail.hu

szentendre Város Önkormányzata 
Pedagógus nap alkalmából 
a Városháza dísztermében 

június 6-án, 16 órakor 
tartandó ünnepségre várja szent-

endre pedagógusait

Ünnepi köszöntőt mond: 
dr. Dietz Ferenc, 

szentendre Város 
polgármestere

Ünnepi beszédet mond: 
Verebélyi Ákos, 

a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

tankerületi igazgatója

a város pedagógusait 
levélben köszönti: 

Zakar Ágnes, az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elnöke

az ünnepélyen közreműködnek: 
Musica Beata Kórus

vezényel: Bokorné Forró Ágnes
Verebélyi Ákos zongorázik

verset mond Elefánty Borbála, 
a Templomdombi Általános Iskola

5. osztályos tanulója
Műsorvezető: Fehér Juli

Pedagógus
naP

Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
2014. június 4-én, 14.00 órakor a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére

a Kálvária dombon tartandó megemlékezésre.

Ünnepi köszöntőt mond 
DR. TÖRÖK BALÁZS
alpolgármester

Ünnepi beszédet mond 
DR. NÉGYESI LAJOS

Nyugállományú alezredes, hadtörténész

Közreműködők 
Kerek Zenekar, vers: Szirmai Frigyesné,

valamint az MH Altiszti Akadémia Zenekara 

Konferál
Juhász Károly

NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

2014. június 4. szerda, 14.00 óra, Kálvária domb - Emlékmű
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Friss művek 
– Balogh László kiállítása
Ferenczy Múzeum, Pajor Kúria, Barcsay-terem
2014. június 6. 17:00

Balogh László Munkácsy-díjas festőművész a szentendrei művészet
meghatározó alakja. A szentendrei születésű művész a gimnáziumi
éveket követően a budapesti Képzőművészeti Főiskolára nyer fel-
vételt. A Képzőművészeti Főiskolát 1957-ben végzi el, ezt követően
a szentendrei Régi Művésztelepen dolgozva talál ismét otthonra. Fi-
atal pályakezdőként a telepen tevékenykedő idősebb festők köré-
ben bontakoztathatja ki tehetségét. Ebben a társaságban ismeri
meg Barcsay Jenőt, akinek festészete és emberi kvalitásai máig
eleven hatnak rá.
Balogh László szemléletmódjában, festészet iránti alázatában, meg
nem alkuvó jellemében követi mesterét, de festészetében már
korán saját útjára lép. 2010-ben a MűvészetMalomban rendezett
összegző, egyéni kiállításán a művész útját követhettük végig a fő-

iskolás évektől egészen az érett műalkotásokig. Láthattuk, hogyan
lesz egy pályakezdő művészből díjazott, elismert és szeretett mű-
vész.
Az ezt követő több mint négy évben az idős művész fiatalokat meg-
hazudtoló erővel folytatta az alkotást. A Ferenczy Múzeum Barcsay-
termébe tervezett kiállításon az elmúlt négy év válogatott munkái
láthatók.  Balogh László mesteréről elnevezett termében a friss olaj-
képek mellett csak néhány kihagyhatatlan korábbi művel utalunk
az elmúlt évtizedek termésére, grafikai munkásságára, magántu-
lajdonban lévő festményeire.
Meg nem alkuvó személyisége, a festészet iránti alázata példakép
kortársainak és a fiatalabb művészgenerációnak is. Az idén 85. élet-
évébe lépő művész kiállításán reméljük, hogy a friss művek megle-
petés erejével hatnak majd a látogatókra és a kortárs művészekre is. 
A kiállítás szeptember 7-ig látogatható.

Herpai András
művészettörténész,
a kiállítás kurátora

Balogh László 
festőművész 
Herpai András 
kurátorral



SzEntEnDRE tERMéSzEtI éRtéKEI 
FOtÓPÁLyÁzAt
Szentendre Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet a környe-
zet- és természetvédelem, valamint természeti értékeink fontossá-
gának és szépségének jegyében. 
A pályázat mottója: Szentendre Természeti Értékei! A pályázaton
ehhez a mottóhoz kapcsolódó fotókkal lehet részt venni.

Fotópályázati kategóriák:
1. felső tagozatos kategória, (5-8. évfolyam, 10-14 éves korcsoport)
2. középiskolás kategória, (9-12. évfolyam, 15-19 éves korcsoport)
3. felnőtt kategória

A pályaművek elkészítése:
A fotópályázatra egy pályázó a Szentendre Természeti Értékei té-
mában készült maximum 3 db digitális vagy digitalizált JPEG for-
mátumú alkotással vagy maximum 5 darabból álló fotósorozattal
pályázhat. Minden felvétel file-neve a pályázó családneve és ke-
resztneve ékezetek nélkül egybeírva, majd a kép rövid (egy-két sza-
vas) címe. A családnév előtt sorszám, előtag ne szerepeljen. 
A pályaműveket a fotopalyazat@szentendre.hu e-mail címre lehet
beküldeni. Egy küldemény mérete ne legyen nagyobb, mint 20 Mb.
Ha szükséges, akkor a képek több levélmellékletként küldhetőek. 
Kérjük csatolni a levélhez a kitöltött jelentkezési lapot is. A jelent-
kezési lap letölthető a www.szentendreihirek.hu oldalról. 
Az eredményhirdetés és díjátadó időpontjáról a résztvevőket tele-
fonon és e-mailben értesítjük.

A pályaművek benyújtása elektronikus úton, e-mailen lehetsé-
ges: fotopalyazat@szentendre.hu 

A pályázatok benyújtási határideje: június 30. 24.00.
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A határidő le-
járta után beérkezett pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.

A pályaművek díjazása:
Az alkotásokat kategóriánként értékeljük és jutalmazzuk. 
A legsikeresebb művek alkotóit vásárlási utalványokkal jutalmaz-
zuk. Minden fotópályázati kategóriában az 1-3. helyezettet díjazzuk.
I. helyezett:   30 000 Ft értékű utalvány
II. helyezett:  20 000 Ft értékű utalvány
III. helyezett: 10 000 Ft értékű utalvány

Pályázati feltételek:
Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályá-
zati anyag beküldésével a pályázó, vagy törvényes képviselője elfo-
gadja a pályázat feltételeit és egyben hozzájárul, hogy a rendezők
a pályázattal kapcsolatos elektronikus és nyomtatott publikációk-
ban képeiket térítésmentesen használják az alkotó nevének és élet-
korának feltüntetésével. 

További információ: 
Részletes tájékoztatás a 26/503-353-as telefonszámon, vagy a ku-
dett.krisztina@szentendre.hu e-mail címen kérhető.
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Szentmihályi Szabó Péter Szentendrén
Ami önmagában nem is túl meglepő, hiszen mint megtudtuk tőle,
óbudai lakhelyükről nagyon gyakran látogatnak feleségével váro-
sunkba máskor is kikapcsolódni. Ezúttal viszont a jeles író, közíró,
műfordító, költő Szentmihályi Szabó Péter a SZEKE Klub vendége
volt a már megszokott helyszínen, a Czóbel parknál lévő Silhouette
Caféban. A kötetlen hangulatú kávéházi beszélgető estén az elmúlt
választások nyomán kirajzolódó szellemi és politikai irányzatok ala-
kulásáról is szó volt, de globális kérdések és kihívások is szóba ke-
rültek, mely kérdéseknek az aktualitása napjainkban egyre inkább
erősödik, különösen az ilyen elemző, értékelő összejövetelek során.
De ezentúl aktuális politikai és kultúrpolitikai kérdések is felmerül-
tek, valamint az immár 80 kötettel büszkélkedő író néhány köny-
vét is volt alkalma a nagy létszámú közönségnek dedikáltatnia. A
SZEKE Klub szervezőcsapata nevében Török Balázs látta el a házi-
gazda szerepkörét, és az estén ismét részt vettek új személyek is vá-
rosunkból, mely a közösség alapvető céljaival egybevág, hiszen a
SZEKE a jövőben is vár minden érdeklődő szentendreit soraiba, hogy
összetartó közösséget tudjon építeni a városban.



KULtúRA2014. június 2. 23

Festmények és szobrok a VLS-ben
Május 25-én nyílt kiállítás Aknay János Kossuth-díjas festő-
művész és Kalmár János Munkácsy-díjas szobrászművész
munkáiból a Vajda Lajos Stúdióban (Péter-Pál utca 6.) Ven-
dégségben címmel. A június 22-ig megtekinthető kiállítást P.
Szabó Ernő művészettörténész, az Új Művészet vezető szer-
kesztője nyitotta meg, mely előtt dr. Dietz Ferenc polgármes-
ter mondott köszöntőt. 

„Vendégségben – meglepő ez a cím ennek a kiállításnak, hiszen
Aknay János neve szinte eggyé forrt városunkkal, itt ő mindig és
mindenhol otthon van. Itt lett Munkácsy- és Kossuth-díjas művész,
a városunk díszpolgára, számos kiállítását tekinthettük meg. Mind-
emellett ritkán telik el úgy egy hónap, hogy ne kapnék meghívót
egy-egy újabb kiállítására országszerte, ahol mindig mint szent-
endrei művészt mutatják be” – mondta dr. Dietz Ferenc. Városunk
polgármestere a kiállítást méltatva elmondta: Aknay képeiből „su-
gárzik a tűz, a szeretet, a varázs”.
Kalmár Jánosról szólva elmondta, bár tény, hogy ő „vendég”, hiszen
nem Szentendrén él, de nem először találkozhatunk műveivel, hi-
szen nem ez az első kiállítása városunkban. Dr. Dietz Ferenc el-
mondása szerint bízik abban, hogy mindazok a művészek, akik
„vendégségbe” érkeznek városunkba, annyira jól érzik itt magukat,
hogy visszatérnek rendszeresen, csakúgy, mint Kalmár…
Vincze Ottó képzőművész a kettős tárlattal kapcsolatban hangsú-
lyozta: a két művész összeszokott párost alkot, hiszen legutóbb
Érden volt közös kiállításuk, Kalmár János azonban most először
állít ki a Vajda Pincében. A tárlat jellegzetessége az is, hogy Aknay
Jánostól számos „friss” alkotást mutatnak be, többségük most lát-
ható először. A művészetükkel kapcsolatban Vincze Ottó arra hívta
fel a figyelmet, hogy közös jellemzője a letisztult geometria, a tömör
fogalmazás. Amit Aknay János sík-konstruktív fogalmazásban ké-
peken jelenít meg, az Kalmár Jánosnál a térben fogalmazódik meg,
szintén mértéktartó és elegáns vonalvezetéssel. A kiállításon lát-
ható valamennyi Aknay-képnek ugyanaz az a címe: Emlék. Egyet-
len fogalom köré csoportosul az összes kiállított festmény: képein
szentendrei városképre, sziluettekre, formavilágra emlékeztető
kompozíciók jelennek meg, ahol gyakran tűzfalak, tornyok, tető-
hajlásszögek alkotják a kép szerkezetét. Kalmár Jánosra a bronz-
használat a jellemző, amit gyakran kombinál kővel, márvánnyal.

Hamarosan megjelenik a
Szentendrei Teátrum és
Nyár programfüzete! Ke-
resse a város kulturális in-
tézményeiben, a belváros
több pontján!
Programok, jegyvásárlás:
www.szentendreprogram.hu

Szentendrei teátrum és nyár

Lőte Attilát köszöntötte a város
Szentendre egyik is-
mert lakója, a népszerű
színész, Lőte Attila. A
művész urat 80. szüle-
tésnapja alkalmából
sokan köszöntöttük föl
a tiszteletére rendezett
ünnepségen - számolt
be örömmel az ese-
ményről facebook olda-
lán dr. Dietz Ferenc.

Koncertek az Elevenkertben
Dunaparti Művelődési Ház udvara, 
Dunakorzó 11/A

Egy hely, ami igényes. 
Egy hely, ami fiatalos.
Egy hely a Duna partján. 
Jegyvásárlás a koncertek előtt a helyszínen

június 13. péntek – 14. szombat
ELEVENKERT TÁMOGATÓI FESZTIVÁL

MI AZ ÁBRA?, VERŐKÖLTŐ, THE SMOOKS, LA PETITE MORT, ORSZÁGOS 
HIÁNYCIKK, FANTOM FUNK, MIKROBE, PTL, GYÍK ZENEKAR, NB, 
SAJNARANA, VÉDETT FÉRFIAK, CRAZY DAISY JUG BAND, SAJNOS BATÁR, 
RICSÁRDGÍR

június 21. szombat, 20:00  
RUTKAI BORI ÉS A SPECKO JEDNO  

„Táncolási és gondolkodási le-
hetőség alacsony és magas em-
bereknek egyaránt.”
Szórakoztató, őszinte és inter-
aktív. Kalandozás és a pulzálás
a valóság és a mesedimenziók 
között.
A zenekar tagjai: Rutkai Bori –
ének, Mizsei Zoltán – zongora,
Szesztay Dávid – gitár, Szerető
Dániel – basszusgitár, Dudás
Zsombor – dob, Németh Csaba
– ütőhangszerek



úton – Otthon
Jávor Piroska festőművész kiállítása a
Szentendrei Régi Művésztelepi Galériá-
ban nyílt meg lapzártánk után, május
30-án. Ennek kapcsán beszélgettünk
Jávor Piroskával a belső utazásairól, a
művészi hitvallásáról.

Mit takar a kiállítás címe?
Az ember vagy úton van vagy otthon. Vala-
mikor otthon jó lenni, máskor úton. A festé-
szet egyfolytában úton levést jelent, hisz
amikor festek egy képet, akkor bennem tör-
ténik valami. Egy helyben vagyok a műter-
memben, a legjobb helyen, és mégis
egyfolytában úton.

Ez lehet egy belső utazás?
Igen. Nagyon sok mindent nem tudok csi-
nálni, biciklizni és úszni sem tudok, illetve
csak olyan vízben, ahol leér a lábam. Főzni
sem tudok, igaz, nem is akarok. Ezek most
már végleg kimaradnak az életemből. Illetve
nem is, mert mindent, amire vágyom, meg-
élek a festészetemben. Itt repülni, hegycsú-
csot mászni és muzsikálni is tudok, ha úgy
tartja kedvem.

Nemcsak a témáid, a színeid is változ-
nak az évek alatt...
Eleinte akvarellel festettem, aztán beerő-
södtem, és jött a kék, vörös, fekete korszak.
Egy-két éve kedvelem a szürkét is.

Milyen művek lesznek a mostani kiállí-
táson?
A Galéria gyönyörű kertben van, tehát viszek
a Kert-sorozatból és a születésnapi sorozat-
ból is. És lesznek festett tárgyak: festett
szekrény, amit 1994-ben az 50. születésna-
pomra festettem, festett láda, melyen apai
nagyszüleim emlékét festettem meg, akik a
Felvidékről ezzel a ládával jöttek át. „Sunt
lacrimae rerum” (A tárgyaknak is vannak
könnyei) felirat szerepel rajta. Ki fogom állí-
tani lányom Flóri öltözőszékét, amit férjem,
Tamás készített neki gyerekkorában. Egy da-

rabig itt állt a műtermemben, én pedig egy-
szer csak úgy éreztem, hogy be kell feste-
nem. Ez is az úthoz tartozik. És lesznek még
más dolgok, például egy tükör, de mindent
nem árulhatok el előre!

Lesz olyan alkotás is, amely kifejezet-
ten erre a kiállításra készült?
Igen, két kép, az Úton és az Otthon. Mind-
kettőt 2014-ben készítettem. Hol ezt hívom
Úton-nak, hol azt, nem tudom eldönteni, me-
lyik-melyik. Ha így akarom, így látom, ha úgy
akarom, úgy, de végül mindegy is.

Ez csak egy játék?
Maga a festés is egy játék. „Boldog ember,
aki a munkájában megtalálja a valamikori
játék hangulatát” – ez a gondolat Sütő And-
rástól származik, nekem ars poeticám. Vi-
szont a nagy szabadságban kell az
embernek valami rendszer. Amikor azt fes-
tesz, amit akarsz, kell valami kötöttség. Én
nagyon fegyelmezetten dolgozom, minden
nap délben kezdek és este 8-ig a műterem-
ben vagyok. Munka közben nem csinálok
mást, csak rádiót hallgatok. Nem állok föl
közben, hogy egyek valamit vagy újságot ol-
vassak. Nekem ez nem korlát, hanem rend-
szer. Ha megnézitek a palettámat, látjátok,
hogy mindig, amikor befejezem a napot,
mindent letörlök.

Ha nem is retrospektív kiállítás lesz az
Úton – otthon, de egy jeles születésna-
podhoz kötődik és életmű-kiállítás is le-
hetne. Hogy vélekedsz arról, hogy a mai
napig nincsenek díjaid?
Úgy érzem, így igazán szabad vagyok. Régen
vágytam rá, de most már örülök, hogy így
alakult. Úgy érzem, tisztább vagyok. „Kitün-
tetést visszautasítani nem illik, élj úgy, hogy
ne kapjál!”                                                    LT
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A Vizuális Műhely
újabb sikere
3 díjazott a Templomdombiból

A László Gyula Történelmi és Kulturális
Egyesület által meghirdetett Egy világra-
szóló győzelem, a pozsonyi csata című,
iskolásoknak szóló képzőművészeti pá-
lyázatára szép számmal, köztük a hatá-
ron túlról Erdélyből – Székely-
udvarhelyről, Somosdról, Kovásznáról,
Ilyefalváról, Sepsiszentgyörgyről – is ér-
keztek alkotások. Szám szerint 213 mű
került elbírálásra. 

A zsűri Matzon Ákos Munkácsy-díjas kép-
zőművész és Bakay Zoltán építész úgy
döntöttek, hogy az első díjat STEC RILEY
DANIELS 2. osztályos kapja és egyben ő
nyerte a fődíjat is.
3. helyezett GOTTLASZ RÉKA 5. osztályos
tanuló lett. Különdíjas: SÁGI PÉTER PÁL
2. osztályos. 
Pedagógiai díjat kapott DELI GABRI-
ELLA, a Templomdombi Általános Iskola
Vizuális Műhelyének vezetője, a gyere-
kek felkészítője.
A díjátadó Budapesten, a MOM Kulturális
Központban volt május 8-án, mely szá-
munkra nagy élményt jelentett. Köszön-
jük Gabi néninek a gondos felkészítést, a
gyerekeknek gratulálunk! 

Pistyur Ildikó szülő

Úton - Otthon
JÁVOR PIROSKA KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: május 30. péntek 18.30, 
Szentendrei Régi Művésztelepi Galéria 

(Bogdányi u. 51.)
A kiállítást megnyitja Asszonyi Tamás
szobrászművész, a kiállítás kurátora

Musza Györgyi (Szentendrei Lakástárlat
Alapítvány). A kiállítás megtekinthető

június 28-ig, hétfőtől 
péntekig 8.30–17.00
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Szentendre új szemszögből
Családi fotókiállítás nyílik október 1-jén a Városháza Polgármesteri Galériájában. Szent-
endre ezzel a kiállítással köszönti az elmúlt négy évben beköltözött új városlakókat.
Bízom abban, hogy városunk szépsége, élhetősége a mindennapokban is nyugalmat és boldogságot
hoz Szentendre minden lakója számára! Célunk, hogy az itt élők úgy érezzék, számukra városunk az
igazi otthon. Ennek érdekében kiemelt hangsúlyt fektetünk a hagyományok, múltunk őrzésére, de a
folyamatos beruházásokkal és a lokálpatriotizmus erősítését célzó programokkal a közös jövőnk
jobbá tételén is dolgozunk.
Ezzel a fotókiállítással kívánunk lehetőséget teremteni arra, hogy személyes találkozások jöjjenek
létre az új városlakók és az „ősi” szentendrei családok között. Jó alkalom ez arra, hogy közösségünk
épüljön, tagjai megismerjék egymást.
Ha szeretné megmutatni Ön is, hogy mit jelent Önnek és családjának Szentendre, küldje el a 2011.
január 1-je után készült családi portréját, városi eseményhez, vagy az elmúlt évek városfejlezstési
porgramjaihoz  kötődő személyes fotóját a lokoshazi.marton@szentendre.hu e-mail címre szeptem-
ber 1-jéig. Legyen Ön is része egy igazán bensőséges kiállítás életre hívásának!

Dr. Dietz Ferenc 
polgármester

Idővonal
A szentendrei kortárs művészetet műfajonként feltáró
SZEKKO-sorozat újabb kiállítása egyaránt foglalkozik a fotó-
zást művészi szinten művelőkkel, és azokkal a képző- és ipar-
művészekkel, akik az új művészeti trendekkel összhangban a
módosított, átalakított fotót alkalmazzák művészi mondani-
valójuk kifejezésére.

A kiállításra beválogatott anyag rendkívül heterogén, hiszen nem
egy adott irányzat és látásmód illusztrációja kíván lenni, hanem
teret enged a legkülönbözőbb irányokból eredő művészi problémák
feltárásának. A művészi céllal készült fotó mellett jelen van a do-
kumentarista és sajtófotó, a szubjektív létkérdéseket feszegető fo-
tográfia, de helyet kapnak a kritikai narratívát megjelenítő, valamint
a konceptuális és az experimentális fotómunkák is. 
A kiállításra felkért alkotók az idő témájára reflektálva nyújtották be
a kurátori koncepcióhoz illeszkedő műveiket, vagy hozták létre új
fotóprojektjüket. 
A kiállítás címe a közösségi oldalakon megjelenő virtuális időlán-
colatra utal, amelyen közzé tesszük saját életeseményeinket, és
nyomon követjük mások életének történéseit. Bár az idővonal line-
áris és kronologikus rendbe szervezi életünket, az események, tör-
ténések, gondolatok, emóciók nem mindig rendezhetőek egymást
követő folyamatok láncolatává. A kiállítás az idővonal kifejezés ere-
deti jelentésén túllépve az idő szubjektív érzékelésének leképezé-
sére tesz kísérletet.
A fotográfia, mint egyfajta időesszencia, egymásra vetíti a múlt és a
jelen rétegeit, így hozva létre egy sűrű időszövedéket. Ezekben az
egymásra épülő, elválaszthatatlan idősávokban tetten érhető a kon-
tinuitás, a mulandóság, a változás. Egy fotó, látszólagos statikus-
sága ellenére, nem egy pillanat kimerevítése, hanem mozgó,
változó, táguló és szűkülő történések folyamatok összegzése, szub-
limálása. Jelen kiállításunkon olyan alkotásokat mutatunk be, me-
lyek láthatóvá, érzékelhetővé teszik az idő múlását, az egymásra
vetülő idősíkok rétegződésének transzparenciáját. A tárlat az idő fo-
galmának fotográfiai eszközökkel való megragadását tűzi ki céljául.
A kiállítás fotóanyagát a művek formaproblémái, stílusjegyei és té-
mafelvetései alapján hét tematikus egységbe rendeztük, így a kö-
vetkező témakörök szerint tekinthetjük át a kortárs szentendrei
fotográfiát: Absztrakt idő, Abszolút idő, Relatív idő, Szubjektív idő,
Empirikus idő, Konkrét idő, Illuzórikus idő. 

Kopin Katalin
művészettörténész, a kiállítás kurátora

A kiállításon résztvevő művészek:
Aknay Csaba, Baksai József, Barnás Gergely, Barnás Máté, Bácsi
Róbert, Csíkszentmihályi Márton, Csontó Lajos, Deim Péter, Deim
Balázs, Kocsis Eszter, Kriván Marcell, Krizbai Gergely, Laczkó Péter,
Lázár Alexandra Emese, Márton Csaba, Medveczki Tamás, Milos Jó-
zsef, Paraszkay György, Pecsics Mária, Regős Benedek, Révai Sári,
Weszelits András 

IDŐVONAL
Megnyitó: június 13. péntek 17.00, Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)
A vendégeket köszönti dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeum-
igazgató. Üdvözlő beszédet mond dr. Dietz Ferenc polgármester. A
kiállítás megnyitja Uhl Gabriella művészettörténész, közreműködik
Nagy Viktor (zene).
A kiállítás megtekinthető augusztus 31-ig, szerdától vasárnapig
10.00–18.00 óra között.

Kriván Marcell,
Urban Landscpape sorozat, 2013,

70 x 100 cm, c-print, digitális célfotók



Május június 13-ig lehet nevezni az Év
Fája 2014-es versenyébe. Az Év Fája ver-
senybe olyan fák nevezését várja az
Ökotárs Alapítvány, amelyek különleges
helyet foglalnak el a körülötte élők, egy
kisebb-nagyobb közösség életében.
Éppen ezért nem a faegyed mérete vagy
életkora a döntő: a fákat egy történet
kíséretében lehet nevezni, mely bemu-
tatja, hogy miért is fontos az őt jelölők-
nek.

A versenybe a fa fotóival és történetével
lehet nevezni, az evfaja.okotars.hu oldalon
keresztül, május 12-től június 13-ig. Bárki
nevezhet fát, akár családok, osztályok, civil
szervezetek, baráti társaságok vagy vállal-
kozások. Minél többen támogatják a neve-
zést, annál jobb, hiszen ez is jelzi, hogy a
nevezett fa valóban egy közösség támoga-
tását élvezi.

A nevezett fák közül a zsűri 12 döntőst vá-
laszt, s ezután szokás szerint közönség sza-
vazza meg, hogy melyik nyerje el közülük az
Év Fája címet. A közönségszavazás szintén
az evfaja.okotars.hu-n keresztül zajlik majd,
ősztől.

Az elmúlt három évben rendre több mint ti-
zenötezren adták le a voksukat az ország
minden táján található fákra, és nem egy-
szer szoros versenyben alakult ki a végső
sorrend.

A nyertes fa egy egészségügyi felmérésben
részesül, és ha szüksége van rá, egy speciá-
lis ápolásra szóló utalványt is kap, amit dí-
játadó ünnepség keretében nyújtunk át a
fát jelölőknek. A támogatást a fa egészsé-
gét biztosító kezelésre, közvetlen környeze-
tének rendbetételére, vagy ha ilyen
intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon
településen őshonos csemeték ültetésére
lehet felhasználni. A verseny döntősei közül
az Országos Erdészeti Egyesület egy általa
választott fát különdíjban is részesít.

A verseny külön kategóriája a „Hős Fa”: erre
a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek
élete vagy természetes környezete, élőhelye
veszélyben van, és amelynek megmentésé-
ért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küz-
denek még most is. Ezzel a kategóriával
szeretnénk – legalább jelképesen – elis-
merni azok áldozatos munkáját is, akik ké-
szek tenni megmentésük érdekében,
valamennyiünk javára!

A hazai verseny győztese részt vesz a jövő
év elején az Európai Év Fája versenyben is,
amelynek győztese az Európai Év Fája címet
nyeri el. A korábbi években két alkalommal
nyerte magyar fa a versenyt, idén pedig a
gödöllői vackor 35 ezer szavazattal lett má-
sodik, minden eddigi eredményt felülmúlva!

Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kap-
hatja meg, de a versenyben a korábban már
jelölt fák is részt vehetnek.

A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu ol-
dalon, kizárólag online lehet beadni.

Az Év Fája verseny fő szervezője az Ökotárs
Alapítvány.

További információ: Sólyom Éva (06-1-411-
3500, solyom@okotars.hu)

Az év Fája a Facebookon
Tudta-e?

Az Országos Erdészeti Egyesület már 1996-
ban elindította az ugyanilyen néven futó Év
Fája mozgalmat. Az Év Fája mozgalom nem
egy konkrét fát, hanem egy-egy kevésbé is-
mert hazai fafajt ismertet meg a nagykö-
zönséggel és az erdészeti szakmával. Az
adott évben az erdészeti ismeretterjesztés,
az erdei iskola programok, tanulmányi ver-
senyek és a szakmai kutatások kiemelten
foglalkoznak a választott fafajjal. Az elmúlt
időszakban mintegy 200 tanulmány és ki-
advány jelent meg az év fáival kapcsolat-
ban. 2014-ben az év fafaja a magyar erdők
egyik szürke eminenciása, a mezei juhar,
melyről bővebb információt a www.azev-
faja.hu honlapon olvashatnak. Az Év Fája
Verseny lebonyolításához az Országos Erdé-
szeti Egyesület három éve csatlakozott.

Az Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erő-
sítésén, támogatásán keresztül kíván hoz-
zájárulni egy környezettudatos, a
nyilvánosság részvételén alapuló demokra-
tikus intézményrendszer és társadalom ki-
alakulásához. A környezetvédő mozgalom
fejlődését adományokkal, tréningekkel, ösz-
töndíjas programokkal és szükség szerint
szakértői, illetve technikai segítségnyújtás-
sal támogatja.

Az Év Fája vetélkedő célja, hogy a fák ter-
mészetben betöltött szerepén keresztül
hívja fel az emberek figyelmét a környezet-
tudatosságra. A vetélkedő a nemzetközi Eu-
rópai Év Fája versenyhez kapcsolódik,
melyet az Ökotárs cseh testvérszervezete, a
Nadace Partnerstvi szervez. A verseny ma-
gyarországi partnerei az Országos Erdészeti
Egyesület, a Fővárosi Növény- és Állatkert és
a Civil Rádió. A versenyt az Európai Unió tá-
mogatja.
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zsidó Ízek Szentendrén
Szentendre híres kulturális és kulináris
életéről, ám még egy újabb íz biztosan
elfér a „palettán”, hiszen nagy sikerrel
indult a Zsidó Ízek Szentendrén rendez-
vénysorozat. 

Koródi Péter ötletgazda és megvalósító a
Rádió Szentendre After Party című műsorá-
ban elmondta, hogy bár nem kóser ételek-
kel, de igazi zsidó ízvilággal találkozhatnak
mindazok, akik részt vesznek a hétvégi ebé-
deken, amelyekre a Waterfront Hotelben
kerül sor. 

A menüsor alapesetben mindig a követ-
kező: házi libatepertő lilahagymával, liba-
nyak-leves maceszgombóccal, sólet füstölt
libacombbal, gerslivel, benne főtt tojással,
Raj Ráchel flódnija. Ez az alapmenü ese-
tenként kiegészülhet a zsidó ünnepekhez
kapcsolódóan más ételekkel is. 

Koródi Péter elmondta, hogy június elsejé-
től kéthetente szombaton és vasárnap kerül
sor az ebédekre, amelyek 12 órakor kez-
dődnek és 3 óráig tartanak. A menü ára sze-
mélyenként 3500 forint, van gyermek- és
családi kedvezmény is. Az ebédhez autenti-
kus zsidó zene szól majd minden alkalom-
mal.

tájékoztatás 
vendéglátósoknak
Szentendre Önkormányzata szeretettel
hívja az érdeklődőket A vendéglátó jog-
szabályok változásairól szóló előadásra
június 5-én, csütörtökön 10 órára a Vá-
rosháza dísztermébe. Előadó: Zoltai
Anna NÉBIH osztályvezető az Élelmiszer
és Takarmány-biztonsági Igazgatóság
Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti
Osztályáról.
A részt vevő vendéglátó cégek ingyenes
bemutatópéldányban részesülnek az „Út-
mutató a vendéglátás és étkeztetés jó hi-
giénia gyakorlatához” című kiadványból.
A vállalkozások tájékoztatása mellett cél
az egységes jogértelmezés elősegítése.



tÁBOROK2014. június 2. 27

Állatvédő tábor 2014.
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 
ÁLLATVÉDELEM FIATALOKNAK

Idén is szeretettel várunk nyári kutyás tá-
borunkba az Árvácska állatmenhelyen.

Programunk
• Hétfőtől péntekig, naponta 9-12.30 kö-
zött személyes megjelenés az állatmen-
helyen. Beszélgetés az állatvédelemről:
elmélet és gyakorlat (elméleti tananyag:
MÁTSZ és a FABE )
• Szellemi vetélkedő a tanultakról
• Kutyasétáltatás a környező mezőn a
menhely önkéntes munkatársainak irányí-
tásával
• Heti egy kirándulás egy másik állat-
menhelyre, ismerkedés
• Heti egy alkalommal lovaglással egybe-
kötött kirándulás közeli állatfarmra
• Kézművesség: agyagszobor-festés, arc-
festés, plakátkészítés

Helyszín: a menhely, a Szentlászlói úton a
város végét jelző táblánál jobbra

Heti turnusok: július 7-től, 14-től és 21-től
Jelentkezhetnek: általános és középisko-
lások, 10–15 éves korosztály

Részvételi díj: 8000 Ft/fő/hét. A tábor díja
magában foglalja a kézműves foglalkozá-
sok költségeit, valamint a két egész napos
kirándulás költségét. Étkezést biztosítani
nem tudunk.
Egy turnusban legfeljebb 8-10 fiatalt tu-
dunk fogadni! A jelentkezések elfogadása
érkezési sorrendben történik. Kérjük, hogy
csak 10 éven felüli gyermekek jelentkez-
zenek, az állatmenhely területe és a sze-
mélyzet létszáma nem alkalmas fiatalabb
gyerekek fogadására.

Jelentkezni lehet: Horváth Ria állatvédelmi
felelős, horvatria@gmail.com, 06-20-22-
00-223

www.arvacska.hu

Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, KÁCIÓ,
AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ
Közeledik a tanév vége, és vele a nyári szü-
net. Sok család számára azonban gondot je-
lent gyermekük nappali felügyeletének
megszervezése a vakáció alatt. Szentendre
Város képviselő-testülete ezért idén is úgy
döntött, hogy a nyár egy részében gondos-
kodik a szentendrei gyermekek nyári fel-
ügyeletéről „Nyári napközi' program 2014.”
indításával. A napközibe szeretettel várják a
szentendrei iskolás korú gyermekeket, akik-
nek nappali ellátását a család a nyári szü-
net beköszöntével nem tudja megoldani.

A gyermekekre az egész napos napköziben
a város iskoláinak szakképzett pedagógusai
felügyelnek, szerveznek számukra színvo-
nalas programokat. A nyári napközinek a
város iskolái adnak helyet különböző turnu-
sokban június 16. és július 11. között, négy
héten át.

A gyermekek étkeztetését – mint ahogyan
tanév közben is – a Városi Szolgáltató Non-
profit Zrt. biztosítja. A családoknak 2000
Ft/gyermek/hét térítési díj mellett (mely a
programok költségeit, belépődíjakat stb. fe-
dezi) az étkezésért kell fizetniük: az év köz-
ben is meghatározott étkezés-térítési díjat.
A részletekről gyermekük iskolájánál ér-
deklődhetnek a családok.
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tEnISz
Az eddig veretlen csapatunk május 7-én a
nyergesújfalui Piszkenet vendégeként sze-
repelt. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a
csapatokat, mert a mérkőzéseket folya-
matosan fokozódó szélben kellett leját-
szania a játékosoknak, ami igen sokszor
meg is tréfálta a versenyzőket. Így nem
csak egymás ellen, de a néha váratlanul
erős széllökések ellen is küzdeniük kellett.
Fiataljaink az elvárásoknak megfelelően,
szettveszteség nélkül hozták a győzelme-
ket. Bartakovics Marcell az első szettben
0:3-as állásról állva hagyta Kecskeméti
Sanyit, és gémet sem vesztve 6:3, 6:0-ra
nyert. Szappanos Marci a korábbi első osz-
tályú Rácz Dávid ellen egy könnyed 6:0-s
első szett után, egy szorosabb 6:4-es má-
sodik szettel húzta be a mérkőzést. Bu-
dinszky Móric 2:5-ös hátrányból fordította
meg az első szettet, míg a másodikat
végig vezetve hozta.

A hátsó pályákon két döntő szettes mér-
kőzést is játszottak játékosaink. Az 5-ös
pályán Szabó Zsolt egy igen hullámzó mér-
kőzésen döntő szettben verte a korábbi
első osztályú Kálmán Imrét. György Karcsi
is 0:4-nél kezdett el bemelegedni, és ebből
a hátrányból fordítva 6:4-re nyerte az első
szettet. Ellenfele kitartása és a szeles idő
azonban megadásra késztette, így döntő
szettben szenvedett vereséget a szlovák
Both Richárdtól.
Az egyesek utáni részeredményt az Eke
László–Pölhössy Péter párharca állította
be. Laci sajnos elvesztette a mérkőzést,
így az egyesek után csapatunk 4:2-re ve-
zetett. A párosoknál a Bartakovics–György
páros és a Budinszky–Szappanos páros is
nyert, míg az Eke–Szabó páros kikapott,
így született meg a 6:3-as végeredmény.

történelmi győzelem ifjú 
tehetségünktől
Valentin Dominik Horvátországban ver-
senyzett május elején. A Faludi Levente
által vezetett magyar különítmény tagja-
ként Domi ezen a versenyen játszotta
élete első külföldi mérkőzését egy horvát
fiú ellen. A történelmi bemutatkozás jól si-
került, és a főtábláról induló Domi két
sima szettben hozta a mérkőzést, és ezzel
bejutott a 16 közé, ahol sajnos a követ-
kező mérkőzését már az első kiemelttel
kellett játszania, ahol két szettben maradt
alul, így nem juthatott be a legjobb nyolc

közé. Ennek ellenére nagy gratuláció fia-
tal versenyzőnknek, hogy élete első, kül-
földi ellen vívott meccsét, idegenben is
hozni tudta!

tavaszi tizek Bajnoksága, 12 éves
korosztály
Az időjárás miatt hosszúra nyúlt bajnok-
ságon két korcsoportos versenyzőnk is ér-
dekelt volt. Valentin Dominik a korosz-
tályos ranglista 8. helyezettjeként, míg
Thuri-Nagy Dominik 9.-ként vágott neki a
majd egyhetesre nyúlt tornának.
Fiataljaink remekül helytálltak. Thuri-Nagy
Domi kilenc meccsből hatot nyerve lett 4.,
míg Valentin Domi négyet nyert, így övé le-
hetett a 6. hely.

továbbra is él az OB I-be jutás 
reménye
Két hétvégén is játszott OB II-es felnőtt
csapatunk.
Május 17-én a Győri Lendület SK csapatát
fogadtuk hazai pályán. Az egyeseket Bar-
takovics M., Szappanos M., Budinszky M.,
Prágai S., Zöldi-Kovács P., Balla G., és
György T. játszották. A párosok előtt csa-
patunk 4:2-re vezetett már. A Bartakovics
Szappanos és a Biharvári P./György T. fel-
állású párosaink két szettben nyertek, míg
a Prágai/Zöldi-Kovács páros sajnos kika-
pott, így alakult ki a 6:3-as végeredmény.
Május 24-én a székesfehérvári Bregyó SC
lépett pályára tartalékos csapatunk és
négy győztes egyes után egy párost meg-
nyerve győztünk 5:4-re, így csapatunk két
fordulóval a tavaszi szezon befejezése
előtt veretlen!
Május 25-én, az előző hétvégén elmaradt
fordulót pótolta csapatunk Lövőn. A tarta-
lékosan felálló csapatunk elszenvedte idei
első vereségét. Négy egyénit vesztve for-
dultunk 2:4-gyel. A párosoknál a Lövőnek
egy párost is elég volt megnyernie, hogy
győztesen jöhessen le a pályáról. Ez sajnos
sikerült is nekik, így 5:4 arányban legyőz-
ték csapatunkat. Amennyiben csapatunk
a hátralévő Pápa elleni mérkőzését meg-
nyeri, akkor még tavaszi elsőként fordul-
hat az őszi fordulókra. Az OB I-be való
feljutásunk lehetősége továbbra is adott. 

tenisztábor a Postáslidón
Az iskolai időszak befejeztével egyesüle-
tünk nyári tenisz tábort szervez a szent-
endrei és környékbeli fiatalok részére. A
tábor hetente indul, és minden héten hét-
főtől péntekig reggel 8:00-tól délután
17:00 óráig tart. A heti program napi há-
romszori étkezést, 2x1,5 óra teniszt,
strandlabda-játékokat, lovaglást, úszást,
biciklizést és kirándulást foglal magában
Az ötnapos tábor ára 24 000 Ft/ fő. Test-
vérek esetében kedvezmény.
Bővebb felvilágosítás: 06-70-380-5005,
Szűcs Noémi táborvezető

úSzÁS
10 egyesület, több száz gyermek vett részt
Dorogon a VI. Újhullám békatalálkozón
május 17-én. A Szentendrei Kinizsi Sport-
egyesület versenyúszói boldogan, jókedvűen
és eredményesen zárták ezt a versenyt is. 9
éremmel és nagyon sok szép helyezéssel,
egyéni csúcsokkal tértünk haza! 

Eredmények:
Domján Dávid 1 arany-, 1 ezüst-, 1 bronzé-
rem
Dömötör Emma 3 bronzérem
Szász Borbála 1 bronzérem
Hangyál Anna 1 bronzérem
Szokoli Miklós 1 ezüstérem
Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik
érmet nem, de kiváló helyezéseket értek el:
Nemere Imola, Masszi Noel, Nagy Zorka,
Szántó Bálint, Kákai Ákos, Molnár Bence.

Az SZKHSE versenyúszói otthagyták névje-
gyüket Dorogon is! Gratulálunk Nektek!

XIII. Kinizsi futás 
Gyönyörű időben, több mint 400 sportolni,
mozogni vágyó gyermek és felnőtt vett részt
a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesü-
let, az MH Altiszti Akadémia és Szentendre
város által megrendezett XIII. Kinizsi futáson
május 10-én. A legnagyobb létszámmal a
2005-2006-os korcsoport képviseltette
magát, de szép számmal vettek részt az
óvodások is.
Az SZKHSE elnöksége mindenképpen sze-
rette volna megjutalmazni azt az oktatási in-
tézményt, amely a legtöbb gyermeket nevez
a sportrendezvényre. A XIII. Kinizsi-futáson
az 50 000 Ft-os sporteszköz vásárlási utal-
ványt a szentendrei Barcsay Jenő Általános
Iskola tanulói kapták meg.
Gratulálunk minden résztvevőnek! Az ered-
mények a www.szkhse.hu weboldalon meg-
találhatók.
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. ScHWeDer JózSef jógaoktató 06 30 9421 644

Hotel Waterfront 
Szentendre, Dunakorzó 5.

LABDARúGÁS 
Május 24., Kőzúzó úti sportpálya
Szentendre VSE–Visegrád SE 3-1 (1-0) me-
gyei harmadosztályú mérkőzés
A bajnokság utolsó előtti fordulójában az 5.
helyezett küzdött a 7. helyezettel a ponto-
kért. A hazaiak győzelmére fogadott minden
szentendrei, mivel az őszi mérkőzést Viseg-
rádon 3-1-re nyerte a SZVSE. A papírforma
és az újabb 3-1-es győzelem ellenére a ven-
dégek nem játszottak alárendelt szerepet,
végül a jobb játékerőt képviselő Szentendre
Székely Mátyás és Makovi Richárd góljaival
Szedlacsek Balázs gólja ellenében nyert. A
hazaiak ezzel a győzelemmel elérték azt,
hogy a 4. helyre még feljöhetnek, hiszen az
előttük álló Budajenő az utolsó fordulóban
a bajnok Tárnok II-vel játszik, míg Szen-
tendrének még két elmaradt meccse van,
plusz az utolsó forduló.

Május 25., leányfalui sportpálya
Leányfalu SE–Pomáz ICO SE 6-5 (3-1), me-
gyei II. o. 
A hazaiak számára volt fontosabb a mérkő-
zés, mert az volt a tét, hogy versenyben ma-
radnak- a bronz-, szerencsés esetben az
ezüstéremért. Pomáznak a győzelem a 9.
helyről eggyel följebb lépést jelentette
volna... Úgy tűnt, Leányfalu simán hozza a
meccset, mert a 4. percben Fehérvári, a 7.-
ben Ignácz, majd a 25.-ben Váradi góljaira
csak Nickmann tudott válaszolni (3-1) az
első félidőben. Alig kezdődött a második já-
tékrész, Csorba lövése nyomán a hálóban
volt a negyedik is. A hazai szurkolók örültek,
de arcukra fagyott a mosoly, mert döbben-
ten látták, hogy az 55. percben Szalontai ön-
gólt vét (4-2), és ezt követően a minden
mindegy alapon támadó pomáziak felpö-
rögtek, és 15 perc alatt fordítottak: három
gólt lőttek. Nem lett vége a fordulatoknak, s
szinte nem is hittünk a szemünknek: az
utolsó percekben nagy izgalmak közepette
Csorba hozta vissza a meccsbe a hazaiakat
(5-5), és amikor már mindenki elkönyvelte
a döntetlent, a 89. percben Virok rácsapott
egy keresztbe az ötösre belőtt labdára, és
közelről a hálóba lőtt.

Május 26., Pilisszentkereszt, „Dera”
sportpálya
PILE SC (Pilisszentkereszt)–Szentendre VSE
1-0 (1-0), Öregfiúk Szentendrei Csoport
A tavaszi idényre jelentősen megerősödött
PILE és a harmadik helyért a Pomázzal ver-
senyt futó SZVSE nagy küzdelmét hozta ez a
mérkőzés Az első játékrész feléig egyik csa-
pat sem tudott fölénybe kerülni, mindkét ol-
dalon célt tévesztettek a beadások és a

lövések, a kapusok pedig hárították a nem
túl helyezett lövéseket. A második félidőre
erősített a hazai csapat, három friss csere
vágott neki az újabb 45 percnek. A fáradó
vendégek védelme – Oláh kapussal az élen
– egy darabig még bírták a PILE középpá-
lyásai által diktált iramot, de az 59. percben
Tenczel jól vette át a labdát, betört a kapu
elé és nagy gólt lőtt a bal sarokba! Ezt kö-
vetően csak a szerencsén és Oláh kapuson
múlt, hogy nem lett még két hazai gól. Ve-
resége ellenére a SZVSE nem mondott le a
bronzról, de ehhez a hátralévő meccseit – a
Pilisszentiván ellenin kívül – nyernie kell.

KOSÁRLABDA 
Szentendre csapatai bajnokság-idény-
záró mérkőzéseket játszottak:
Gyermek korosztály
Szentendre–Atomerőmű 54-57
Szentendre–KLIKK Zsiráfok 57-43
Junior fiúk
Szentendre–Városmajor 73-38
Szentendre–Vasas Akadémia 63-71
NB II. férfi Közép A
Kőbányai Darazsak–Szentendre 90-40
Szentendre–Budafok 63-68

Gerlai

Bajnokok!
Komoly eredményt ért el a Szentendre VSE thaibox-csapata az IFMA (nemzetközi ama-
tőr thaibox szervezet) Magyar Bajnokságán. Kisfalvi Milán, és Albrecht Péter egyaránt
bajnoki címet szerzett, és mindketten bajnokok voltak már idén a Magyar Muaythai
Szakszövetség versenyén is. Így elérték, hogy mind a két hazai szervezet bajnokaként
abszolút bajnokok lettek, ami igen nagy ritkaság ebben a sportágban. Mindkét ver-
senyző kvalifikációt nyert a Lengyelországi Európa bajnokságra, ahol ők képviselhetik
hazánkat súlycsoportjukban. 
Mindkét fiú szentendrei, Milán még gimnazista, és igen jól is tanul! Munkájuk, sport-
szeretetük, és városunk iránti elkötelezettségük példaértékű városunk fiataljai szá-
mára. (Skrobár Róbert)

éLJ 100 éVEt EGéSzSéGESEn A 3-1-2 
MERIDIÁn GyAKORLAtOKKAL!
A meridián gyakorlatok az egészség és a
hosszú élet titkos receptjének egyike.
Annak érdekében, hogy javítsa az emberek
egészségét és elősegítse a magas kor el-
érését Zhu Zhong Xiang professzor kifej-
lesztette a „3-1-2” meridián gyakorlat-
sorozatot, mely mindenkire jó hatással van,
és mindenki által könnyen végezhetőek.
Ezeket a gyakorlatokat karitatív módon ta-
nítják, és a gyakorlatokat  vezetik az ország
területén, most már sok helyen, dr. Eöry
Ajándok jóvoltából (www.312.hu ) 
A rendszeresen gyakorlók a 3-1-2 meridián
torna jótékony hatásai alapján a vérnyomás
normalizálódásáról, kisebb sérvek visszahú-
zódásáról, jó, fitt közérzetről, kisebb vércukor-
problémák megszűnéséről számoltak be.
Ingyenes gyakorlási lehetőség Szentendrén:
Kedd esténként: a Vasvári ltp. kéményes
háznál 18.30-tól – igény szerint 
Szerdánként: reggel 8-tól a Dunaparti Mű-
velődési Házban (Dunakorzó)
Csütörtök reggel ½ 8-tól a Tourinform épület
előtt (júliustól)
Péntekenként: a Forma stúdióban, 10.30-
tól, az  Eurofitnessben (Fehérvíz utca) 17
órától – igény szerint
Érdeklődni lehet: 06-30-360-2289.
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ADÁSVétEL
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi ké-
peslapokat, kitüntetéseket, ré-
giségeket. Tel. (26) 385-387.

Bélyegeket, képeslapot, fém- és
papírpénzt, kitüntetést (náci,
Waffen SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István, 06-20-947-
3928.

Készpénzért veszek bútorokat,
festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, könyve-
ket, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot – díjtalan kiszállás-
sal. Tel. 06-20-597-8280.

ÁLLÁSt KÍnÁL
Munkatársat keresek ügyviteli
alkalmazotti munkakörbe. Fel-
tételek: vakon gépírás-tudás,
ECDL-vizsga (Word, Excel pro-
fesszionális ismerete). Tel. (26)
300-763.

Szentendrei kávézóba nyári
munkára diáklányt keresünk. Je-
lentkezés fényképes önéletrajz-
zal: teatrumcafe@gmail.com.

Nyári hétvégékre a Dumtsa-kor-
zóra eladót keresek. Tel. 06-20-
591-6860.

Szentendrei éttermünkbe diák
munkaerőt keresünk. Tel. 06-
70-403-5157, (26) 311-175.

ÁLLÁSt KERES
Angol, orosz, német nyelvtudás-
sal, idegenvezető végzettséggel,
számítógép-ismerettel alkalmi
munkát vállalok. Tel. (26) 301-
876, bbers@freemail.hu.

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

EGéSzSéG
Kéz- és lábápolás, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Hosszú távra bérelnék legalább
kétszobás, bútorozatlan házat
vagy házrészt. Belváros, Sza-
márhegy előnyben. Tel. (26)
718-003, 06-70-258-8562.
keretbe

Szentendrén, központi helyen
külön bejáratú szoba kiadó. Tel.
06-20-242-0927.

Leányfalun külön bejáratú lak-
rész őszig kiadó. Tel. 06-30-450-
4919.

Kiadó Cserkeszőlőn 50 nm-es
lakás 5 főig. A strand 2 perc.
3500 Ft/fő/éj. Tel. 06-20-932-
1339.

LAKÁS, InGAtLAn
Szentendrén, a Vasvári-lakótele-
pen 1+2 félszobás, 72 nm-es
lakás két gyönyörű cserépkály-
hával, konvektorokkal 15,9 mil-
lió Ft-ért sürgősen eladó. Tel.
06-20-263-5001.

Szentendrén, a Bükkös-patak
partján romantikus, erdei leve-
gőjű (autóforgalom-mentes) „kis
birtok” eladó. Nyugalmas „szi-
get” a zajos világban, mégis

rövid sétára az óvárostól. Telek:
2050 nm, ház 200 nm (kandal-
lók, szauna, gőzkabin). Irányár:
115 millió Ft. Tel. 06-30-558-
0775.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igé-
nyes építkezőnek eladó. Irányár:
11 millió Ft. Tel. 06-30-605-
7199.

Eladó Szentendrén, a Vasvári
Pál úton 34 nm-es, földszinti
garzon. Csendes környezet,
kertre néző ablakokkal. Köz-
ponti fűtés, alacsony rezsi. Tel.
06-70-244-5741.

Kertes házi lakások (40-180
nm-esek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30-
949-6456.

OKtAtÁS
Matematikából és fizikából kor-
repetálást, osztályozó- és javító-
vizsgára felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

SzOLGÁLtAtÁS
Vállalunk minden jellegű kerti
munkát, telek- és medencetisz-
títást. Tel. 06-20-353-1513.

Figyelem! Dr. Schumiczky Gábor
rendelője június 15-től a Szent-
lászlói út 77. szám alá költözik.
Tel. 06-30-415-9060.

Ami elromlott az ön otthonában,
én megjavítom. Víz, villany, csa-
torna, háztartási gép, zár, ajtó,
ablak, festés, mázolás, burko-
lás. Szentendre és környéke. tel.
06-30-944-8677.

Minőségi kertek, öntözőrend-
szerek tervezése, kivitelezése és
fenntartása megbízható szak-
embertől. Meglévő kertek rend-
betétele, átalakítása, illetve
minden, ami kert. www.akerte-

szek.hu, Szőcs Miklós, 06-30-
374-9442.

Vízerek, káros földsugárzások
mérése: 06-30-360-2289.

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

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Tel. 06-70-578-1468.

Pedikűrös házhoz megy Szen-
tendrén. Manikűr, thai talp- és
lábmasszázs referenciával. Tel.
06-20-514-3323.

Építés-felújítás! Vállalok lakás-
felújítást, homlokzatszigetelést
és teljes körű kivitelezést refe-
renciával és garanciával. Nova-
Park Bt., 06-20-341-4585.

• fotoxlstúdió • 
• 06-30-631-7811 •
•  www.fotoxl.hu •

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

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

ÜzLEt
Szentendrén, a 11-es főút mel-
lett, forgalmas helyen kiadó két-
szintes épület teljes I. emelete
(150 nm) üzlet, iroda, bemuta-
tóterem céljára. A terület 4 he-
lyiségből áll: 90, 20, 13 és 12
nm-esek, közös fürdőszobával
és 2 külön bejáratú mosdóval.
Mind a négy helyiség a folyosó-
ról nyílik. Kiadó egyben és külön
is. Bérleti díj: 1500-2500 Ft/nm.
Tel. 06-30-212-7099.
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angol két tannyelvű 
magánóvoda nyílik pomázon 

2014. szeptemberében, 

anyanyelvű óvónénikkel, 

legfeljebb 12 fős csoport létszám.

előjegyzést felveszünk, 
telefon: 06 30 499 9381

Viacolor és kültéri burkolatok
Kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák 

referenciával
Kerítések, rönktámfalak építése.

Nova Park Bt.
nova-park@freemail.hu

06-20-341-4586

Bogdányi u. 4. – az  udvarban
minden nap 10-18-ig, kedden zárva
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TEATRUM Café
Kávé, szörp, fröccs, sör
VB-közvetítés
Gyereksarok
Hétvégenként grillterasz
Szentendre, Duna-korzó,
turistabusz-parkoló
(volt autósmozi)

Hirdessen nálunk!
Kérdezze 
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!
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nem nagy, de fontos projektek

A Szmolnyicai játszótér újra gyerekzsivajtól hangos
a karbantartási munkák elvégzése után Partfal- és kerékpárút-javítás a Bükkös-pataknál

Vajda Lajos utcai híd akadálymentesítése Teljesen megújult a Kálvária úti buszmegálló

Átadták a híd utcai
hidat
Május 22-én adták át ünnepélyes keretek
között a felújított Híd utcai hidat, mely a Ba-
rackvirág utcát köti össze a 11-es úttal. A
felújításra azért volt szükség, mert a 2013
májusi esőzések után a híd megsérült, egy
részét elvitte a víz. A híd rendbehozatala vis
maior keretből történt, a város közel 12 mil-
lió Ft-ot kapott az eredeti állapot szerinti
helyreállítására. Ebből az összegből a híd
teljes egészében megújult: a medret és a
széleket újraépítették, aszfaltoztak, kétol-
dalt pedig járda épült a gyalogosoknak.
A híd átadásán dr. Dietz Ferenc hangsú-
lyozta, hogy ez a beruházás is bizonyítja,
hogy a városvezetés számára nemcsak a
Belváros fontos, hiszen minden városrész-
ben igyekeznek olyan fejlesztéseket véghez
vinni, amelyek a lakók számára élhetőbbé,
szebbé teszik a környezetet.


