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Bérbeadó üzlethelyiségek
Szentendre Város Önkormányzata 

pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú, 

Szentendre, 2332 hrsz-ú, 
természetben Városház tér 4. szám alatt található,

42 nm alapterületű, 2 szinten elhelyezkedő 
üzlettérből és 25 nm alapterületű, 

pinceszinten található kiszolgáló térből álló 
üzlethelyiség bérbevételére.

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

Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, 
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a

www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról 
tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
április 26. 9:00 óráig

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

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú, 

Szentendre, 2332 hrsz-ú, 
természetben Városház tér 4. szám alatt található,

98,58 nm alapterületű, 2 szinten elhelyezkedő 
üzlettérből és 22 nm alapterületű, 

pinceszinten található gépészeti térből álló 
üzlethelyiség bérbevételére.

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

Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, 
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve 

a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal-ról 
tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
április 26. 10:00 óráig

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

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Felhívás Semmelweis-díj 
javaslatételére
A képviselő-testület 2014 szeptemberében 
megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját
a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
(SZEI) kimagasló egészségügyi teljesítményt
nyújtó közalkalmazottainak megbecsülése 
és további ösztönzése céljából, melyet első 
alkalommal 2015-ben adtak át. 

A díj kizárólag a SZEI-ben legalább öt éve dolgozó
munkatárs részére, egyéni teljesítmény 
elismeréseként adományozható. 
A díj megosztva vagy posztumusz nem 
adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet 
a SZEI Intézmény vezetője és közalkalmazotti 
tanácsa, illetve a díj adományozását bárki 
kezdeményezheti a javaslattételre jogosultaknál.

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia
kell: • a jelölt szakmai életútját; • az egészségügyi
teljesítménye ismertetését; • azokat az indokokat,
amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

A díjazott az adományozásról okiratot kap, és egy-
szeri nettó 70 000 Ft összegű jutalomban részesül.
A díjat a polgármester adja át a Semmelweis-nap
keretében a július 1. napja előtti munkanapon.

A kezdeményezések beérkezési határideje: 
május 9. (hétfő) 
A beadás helyszíne: Szentendre Város Egészség-
ügyi Intézményei Igazgatóság (2000 Szentendre,
Kanonok u. 1.)

Kérjük a kezdeményezőket, hogy a méltatások 
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg 
a SZEI-ben átvehető, vagy a szentendre.hu 
honlapjáról letölthető adatlapon. A javaslatokat 
az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet 
küldeni az igazgato@szeirendelo.hu e-mail címre. 

pályázatfelhívás

ÉS VIDÉKE

Talált kutyák gazdát keresnek
Tel. (26) 312-290, 20-931-6948

Középtermetű, hároméves 
németjuhász kan keverék kutya
keresi gazdáját. Április 8-án ta-
láltuk a posta melletti Holdas-
udvarban. Nagyon jóindulatú.

Középtermetű, hároméves 
staffordshire terrier szuka keresi
gazdáját. Március 25-én találtuk
a Kőzúzó utcai ipartelepen. 
Kedves, jóindulatú, jól kezelhető. 
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Kezdjük a legfontosabb hírrel: a V8 idén
újra nagy kitüntetésben részesült…
Idén is megkaptuk a Fürdőszövetségtől az
ötcsillagos megtisztelő címet, ami azért
nagy elismerés, mert rajtunk kívül csak egy
uszodának van ilyen minősítése az egész
országban. Büszkék vagyunk rá, ez a díj
már a mi munkákat minősíti. 

mielőtt megpályázta az állást, látogatóként
már ismerte az uszodát. mi volt róla akko-
riban a benyomása?
Már az első pillanatban láttam, hogy le-
hetne jobban csinálni. A megválasztásom
óta ezen dolgozom. 

Hogyan kezdett hozzá?
Legelső feladatunk az iszonyatos mennyi-
ségű elmaradt karbantartási munka pótlása
volt, ezen dolgozunk folyamatosan. Ezek
között voltak-vannak kisebbek és nagyob-
bak is. Decemberben ráadásul leesett az ál-
mennyezet egy része, ennek pótlása
augusztusban lesz, amikor a nagy karban-
tartásra leállunk néhány hétre. 

Az intézmény pénzügyi stabilizáláshoz,
ami alapvető elvárás minden ügyvezetőtől,
hogyan látott hozzá?
Röviden úgy fogalmaznám meg, hogy raci-
onalizáltuk – és racionalizáljuk – a kiadá-
sokat, és optimalizáljuk a bevételeket.

És hosszabban hogyan fogalmazná meg?
Az összes szolgáltató partnerünket meg-
versenyeztettem, ajánlatokat kértem be, és
akik hajlandóak voltak a módosításra, azo-
kat megtartottam. Második lépésben meg-
vizsgáltunk minden olyan folyamatot, ami
költséggel jár, hogy hogyan lehet csökken-
teni. Itt megemlíteném a léghűtést, mosta-
náig ugyanis a Városi Szolgáltatóhoz kötött
egy mindkét fél számára előnytelen szerző-
dés. Hamarosan új rendszert építünk ki,
amellyel az uszoda és a VSZ is jelentős ki-
adástól megszabadul. A beruházás ered-
ményeként megfelelő mennyiségű hideg
levegőt tudunk majd szolgáltatni, így nő a
látogatók komfortérzete is. 

Beszéljünk a bevételek optimalizálásról is! 
Szeptembertől megemeltük a pályabérleti
díjakat, és egyes kedvezményeket –melyek
az egyesületeket érintették – megszüntet-
tünk. Odafigyelünk a beléptetés szabályai-
nak betartására, új jegytípusokat vezettünk
be. Az uszodának bevételt jelent a szent-
endrei iskolások utáni önkormányzati tá-
mogatás, ami most szintén emelkedett.

Többször elmondta, hogy szeretné jobban
a köztudatba vinni, hogy a V8 nemcsak
uszoda, hanem szabadidőközpont is.
Igen, ez egy kicsit háttérbe szorult. Célom,
hogy ha bejön valaki, találjon az úszáson

kívül más elfoglaltságot is, ha igénye van
rá. Bevezettük a szentendreiek tudatába,
hogy van bowlingpályánk, ráadásul négy.
Alapítottunk egy egyesületet az uszoda
neve alatt, és már a negyedik versenyt ren-
dezzük meg. A pálya idáig pangott az üres-
ségtől, most pedig van olyan hétvége,
amikor előre kell időpontot foglalni. Vettünk
két biliárdasztalt, most azon dolgozunk,
hogy ezt is bevezessük a köztudatba, mert
jelenleg a városban máshol nincs ilyen já-
téklehetőség. A bejáratnál felállítottunk egy
zongorát is, bárki játszhat rajta, a gyerekek
imádják. Alapítottunk egy V8 bridzsklubot
is, és nemsokára lesz triatlon csapatunk is,
amely a V8 színeiben fog versenyezni. 

Beszéljünk a szaunafejlesztésről is, amely-
ről lapunkban már hírt adtunk…
Megállapodást kötöttünk egy szanunames-
terekből álló céggel a programok megtartá-
sára, melyeket péntek délután, szombaton
éjszaka és vasárnap délután tartunk. Eddig
közel telt házzal működtek, úgyhogy a be-
ruházás költsége biztosan megtérül. Jelen-
leg Magyarországon a mi új, 40 fős szau-
nánk az egyik legjobb mesterszauna. Nagy
megtiszteltetés volt, hogy mi rendezhettük
meg a szaunamesterek konferenciáját már-
cius elején, melyre több mint ötvenen jöttek
az ország minden részéből, s amelyet elő-
ször tartottak hazánkban. Nyáron pedig ná-
lunk rendezzük meg a szaunamesterek
világbajnokságának hazai fordulóját. Ennek
lesz nyilvános része is, és lesz, ami csak a
zsűri előtt zajlik, a győztes képviseli majd
hazánkat a vébén.

mit tart az uszoda erősségének?
A szépségét, a kilátást. Nem véletlen, hogy
a filmesek is megtalálnak, és jönnek hoz-
zánk forgatni.

És mit tart a hátrányának?
Ez hosszabb felsorolás lesz. Az elhelyezke-
dését, mert el van dugva, és olyan szűk te-
rületen épült, hogy nincs bővítési lehetőség,
pedig jó lenne egy kültéri medence is, mert
nyáron mindenki a szabad strandra vágyik.
Nálunk az a holtszezon. Kevés az öltöző, és
komoly gondot jelent a parkolás. A mélyga-
rázs kapacitása limitált, csupán 80 férőhely
van, miközben délutánonként több száz
gyerek fordul meg itt. Igyekszünk ebben is
előbbre lépni, odafigyelünk az uszoda előtti
szabályos parkolás fenntartására, kialakí-
tottunk két mozgássérülteknek való parko-
lóhelyet is. A legnagyobb hátrány pedig, 
ami már sokszor elhangzott, a medence
mérete.

mi a baj a 33 méteres medencével?
Az, hogy csak vízilabda-mérkőzésekre
használható, versenyúszáshoz túl rövid, il-
letve túl hosszú. Ez, amellett hogy bevétel-
kiesést jelent, nagy presztízsveszteséggel
jár. Ezen nem tudunk változtatni, egy levá-
lasztó palánk több tízmilliós beruházás
lenne, ami anyagilag soha nem térülne
meg.                                      Folytatás a 4. oldalon

Idén is ötcsillagos a V8
lassan egy éve, hogy Drégely miklós vezeti városunk oly nagyon szeretett és oly sokat
szidott uszodáját. Az eltelt időszak már elég hosszú ahhoz, hogy mérleget lehessen ké-
szíteni: milyen változások történtek ez idő alatt, milyen irányba halad az intézmény.

Drégely miklós 1985-ben szerzett dip-
lomát a Külkereskedelmi Főiskolán,
majd a Közgazdasági Egyetemen (ma
Corvinus) MBA végzettséget. Több
mint tíz évig élt és tanult Barceloná-
ban. 2015 nyár óta a V8 uszodát üze-
meltető Aquapalace ügyvezető igazga-
tója, előtte külgazdasági attaséként
dolgozott. 1995-től él Szentendrén.
Nős, két gyermeke van.
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Folytatás a 3. oldalról

milyen az uszoda kihasználtsága?
Hétköznap telt házzal működünk, sokszor
a két úszósáv fenntartása is nehézséget
okoz. Hétvégén a lakossági használók van-
nak nagyobb arányban. A wellness részle-
get a gyerekek csak szombaton hasz-
nálhatják, úgyhogy az ilyenkor telt házzal
működik. Nyáron sajnos, mint említettem,
holt szezon van, ilyenkor olcsóbb lenne be-
zárnunk.

Hogyan foglalná össze az eddigi eredmé-
nyeket?
Már némileg látható az irány: a kiadásaink
elkezdtek csökkeni. Ez hosszú folyamat,
nem megy egyik pillanatról a másikra. Min-
denki tudja, hogy könnyebb nulláról elin-
dulni, mint egy működő rendszerhez
hozzányúlni, vagy mínuszról indulni. Az
uszoda soha nem lesz nyereséges a fizikai
adottságai miatt, és azért sem, mert ez egy
közösségi feladatokat ellátó intézmény.
Célom, hogy a veszteséget a lehető legjob-
ban minimalizáljam.

És hogyan foglalná össze a további teen-
dőket?
A város perifériáján, s ezzel együtt a kultu-
rális élet perifériáján vagyunk. Ezen szeret-
nénk változtatni, és bekerülni a város
vérkeringésébe. Koncerteket, előadásokat
lehet nálunk tartani, jobban ki kellene hasz-
nálni az adottságainkat. Sokan még mindig
nem tudják, hogy van egy 100 és egy 300
nm-es konferenciatermünk. 
Folyamatban van a koncepció kidolgozása
szakértők bevonásával, hogy az itteni
sportegyesületek egy égisz alatt működje-
nek, melynek az a legfőbb előnye, hogy a
támogatások egy részét, amit az egyesüle-
tek külön-külön megkapnak, az uszodára
fordítsák. Ezt nem erőszakkal, az asztalra
csapva akarjuk megoldani, hanem igyek-
szünk mindenki számára elfogadható aján-
latot tenni. 
Tavaly ősszel „Ötórai teát hatkor” címmel
tartottunk fórumot kifejezetten a püspök-
majoriaknak, hogy beszélgessünk a lehető-
ségekről, a gondokról. Ezt szeretnénk most
megismételni, mert kíváncsiak vagyunk,
miben változott azóta a véleményük.

ezek szerint még nem dőlhet hátra?
Az rettentő unalmas lenne. 

Szereti az uszodát?
Nagyon. Úgy csinálom, mintha a magamé
lenne.

n NéMETH ERIKA

Túlzás nélkül mondható, hogy az ország-
ban egyedülálló program kezdődött a vá-
rosi uszodában nagycsoportos óvodá-
soknak. A néhány hete zajló tevékenység
két egyesület önkéntes munkájának, az
önkormányzat és Verseghi-Nagy miklós
polgármester támogatásának, valamint
Hajnal Szilvia óvodavezető pozitív hozzá-
állásának köszönhetően valósulhat meg.

mindenki tanuljon meg úszni!

Közel húsz éve vallja ezt Mihály Norbert
testnevelő- úszóedző.  Mint mondja, gyak-
ran szembesült azzal, hogy az iskolás gye-
rekek úszástudása nagyon gyenge.
Bár szerinte már kisebb korban érdemes el-
kezdeni az úszást, azért választották ezt a
korosztályt, mert fontosnak tartják, hogy az
iskolába kerülő gyerekek már viszonylag
biztos úszástudással rendelkezzenek.
A program ötletadója, a kezdeményezés el-
indítója két sportegyesület: a KóPé UVSE
Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt vezetésével,
illetve az Elevenek SE Mihály Norbert veze-
tésével. A vízfelületet az önkormányzat biz-
tosítja a program számára, minden más
felmerülő költséget – beleértve a szállítást,
az adminisztrációt, az edzői munkát stb. –
a két egyesület állja. A lehetőség az önkor-
mányzati óvodák számára adott, természe-
tesen önkéntes alapon.
Az úszásoktatás egyelőre „próbaüzemmel”
indult, úgy is mondhatni, hogy félgőzzel: a
nyolc tagóvoda közül négyben hirdették
meg ezt a lehetőséget, a többiek szeptem-
berben csatlakozhatnak. Az oktatásban így

mintegy ötven gyermek vesz részt, később
ez a szám elérheti a 100-120-at is.

próbaidő után értékelés

A gyerekek szerdán és csütörtökön reggel
fél nyolcra érkeznek az uszodába, ahol át-
veszik őket az edzők, majd regisztrálás, át-
öltözés után kezdődik az oktatás, melynek
végén visszaviszik a gyerekeket az óvo-
dába.
A próbaidőszak végén, június elején, érté-
kelik a tevékenységet, és ha a szülők, a
város vezetése és a két egyesület oldaláról
pozitív a visszajelzés, akkor folytatják a
munkát a további négy intézmény bevoná-
sával.
A szülők hálásak a lehetőségért, az edzők
pedig lelkesek, de kérdés, hogy meddig bír-
ják ezt a felelősségteljes, áldozatos mun-
kát, ezért örömmel fogadnak bármilyen
támogatást, illetve szponzorok jelentkezé-
sét, akik szívesen támogatnák a céljaikat.
A cél pedig – az egészséges életmódra ne-
velés, a sportolási lehetőség biztosítása
mellett – a tehetséges gyermekek felfede-
zése, felkarolása.
A néhány hete futó program megítélése-
meglepő módon – nem teljesen egyér-
telmű.   A konkurencia mintha kicsit fanya-
logva fogadta volna a kezdeményezést.
Erre az egyesületi vezetők és az edzők vá-
lasza csupán annyi, hogy bárki csatlakoz-
hat hozzájuk, mindenki előtt nyitva áll a
lehetőség, hogy hozzájuk hasonlóan csinál-
ják ezt a nem kevés fáradsággal és felelős-
séggel járó munkát.

egyedülálló úszásoktatás a V8-ban
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JAVASlATTÉTelI FelHÍVáS

a díszpolgári cím és pro urbe
emlékérem adományozására

A képviselő-testület rendelete szerint Szent-
endre Város Díszpolgári Cím adományoz-
ható – a város önkormányzatának legna-
gyobb elismeréseként – annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy
életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszony-
latban elismerést szerzett, és ezzel hozzá-
járult Szentendre város jó hírének öreg-
bítéséhez. A kitüntetés minden évben egy
személynek adományozható. A címmel
külön erre a célra készített emlékplakett és
díszoklevél jár. 
A rendelet szerint „Pro Urbe Emlékérem
adományozható azoknak a személyeknek,
csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági
szervezeteknek, akik vagy amelyek a város
fejlesztésében, a közszolgálati, az egész-
ségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális,
a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet
bármely ágazatában a város értékeit gyara-
pítva, kiemelkedő eredményt értek el.”
Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb
három adományozható. Az emlékérem
megosztva is adományozható, két fő eseté-
ben az együttesen elért eredményük alap-
ján, ebben az esetben két emlékérem és két
díszoklevél kerül kiosztásra. Csoport esetén
egy emlékérem és egy díszoklevél jár.
A kitüntetések egy személy részére csak
egy alkalommal adományozhatók. A kitün-
tetések nem adományozhatók az aktuális
ciklusidőben a képviselő-testület vagy ál-
landó bizottsága tagjai részére.

A kitüntetések adományozására minden év
augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkal-
mából kerül sor. 
A kitüntetés és az emlékérem adományozá-
sára javaslatot tehetnek: a polgármester, a
jegyző, a képviselők; a képviselő-testület bi-
zottságainak tagjai; szentendrei egyesüle-
tek, szakmai, civil szervezetek, intézmé-
nyek, legalább 20 szentendrei állandó lakó-
hellyel rendelkező lakos.
A kitüntetések adományozására tett javas-
latokat személyekre és kitüntetésekre
bontva, külön-külön javaslatként kérjük be-
adni!

A javaslatok beérkezési határideje: 
április 30.

A javaslat beadásának helyszíne: Szentend-
rei Közös Önkormányzati Hivatal iktatója
(Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg az Ügyfélszolgálaton átvehető, vagy a
www.szentendre.hu honlapról letölthető
adatlapon. A javaslatokat e-mailben is el
lehet küldeni a lantos.anna@szentendre.hu
e-mail címre.

További felvilágosítás: Lantos Anna, jegyzői
titkárság, (26) 785-033

felhívás

Szentendre Város Önkormányzata, illetve a
Szerb Kisebbségi Önkormányzat által szer-
vezett május 1-i  rendezvények miatt május
1-jén reggel 06.00 órától este 22.00 óráig
lezárások lesznek a belvárosban:
A május 1-jei programok helyszíne a Czóbel
és a Kerényi park lesz, emiatt az Ady Endre
út a Dézsma utcától (Dézsma tértől) kifelé
a Café Rodinig zsákutca lesz, gépkocsival
csak az ott lakók tudnak behajtani, áthaladó
forgalom nem lesz. A Café Rodintől az út
teljes szélességében a gépjármű-forgalom
elől le lesz zárva a Réti sétányig (Ady Endre
út - Dunakorzó kereszteződéséig).
A Dunakorzó a rendezvény ideje alatt nem
lesz lezárva, mindvégig biztosított az átha-
ladás és a kijelölt parkolókban a várakozás.

A Szerb Kisebbségi Önkormányzat által
szervezett Retro Autókiállítás miatt a Lázár
cár tér teljes területe, valamint a Pásztor
kishajótól a Rév utcáig a parkoló lezárásra
kerül a kiállított gépjárművek számára.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdeké-
ben köszönjük szíves megértésüket a for-
galmi rend változása miatt.
Kérünk mindenkit, a rendezvények ideje
alatt a közlekedési szabályokat fokozottan
szíveskedjenek betartani, a Dunakorzón és
a rendezvények környezetében csak a vára-
kozásra kijelölt helyeken parkoljanak gép-
járműveikkel, hogy a balesetveszélyes
helyzeteket elkerüljük.
Köszönettel: 
Szentendre Város Önkormányzata

Testületi hírek
V8 üzleti terv
A képviselők elfogadták a V8 Uszoda és
Szabadidőközpont 2016. évi üzleti tervét,
mely figyelembe veszi a 40 millió Ft önkor-
mányzati támogatást.

lezárult a közbeszerzés
Lezárult a Városi Szolgáltató élelmezési
nyersanyag közbeszerzési eljárása. A beér-
kezett kedvező árak lehetővé teszik a jelen-
legi költségek és térítési díjak fenntartását,
a magasabb minőségű élelmezési nyers-
anyagok felhasználását a közétkeztetés-
ben. A nyertes ajánlattevők: zöldség,
gyümölcs termékeknél a Tartós Produkt
Kft., a tőkehús, mirelit, tejtermék, szárazáru,
pékáru esetében pedig a Techno Bonus Kft.
és Immofix Kft. közös pályázata nyert.

Változás a számlázási 
rendszerben
Az Országgyűlés tavaly decemberben mó-
dosította a hulladékról szóló törvényt,
amely alapvető változásokat hozott a hulla-
dékgazdálkodás területén. A változás 
lényege, hogy április 1-jétől a közszolgálta-
tási díj beszedése és a követeléskezelés
egy koordinációs szervezet feladatává
válik, az önkormányzatoknál pedig a tény-
leges közfeladat végrehajtása marad. A
módosításnak megfelelően 2015. decem-
berében megalakult a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordinációs és Vagyon-
kezelő Zrt. (NHKV Zrt.), melynek feladata a
hulladékszállítási díj számlázása. Az NHKV
Zrt. 2016-ban ugyanúgy kéthavonta szám-
láz, mint ahogyan idáig a VSZN Zrt., 2017-
től viszont a számlázás negyedévente
történik. A hulladékszállítás márciusi–
tehát a szokásos kéthavi helyett egyhavi –
díját a szentendrei lakosok még az április-
ban kelt számlája alapján a VSZN Zrt-nek
fizetik meg. 

Intézménykorszerűsítés
A képviselő-testület még tavaly november-
ben elfogadta az „Intézmény Korszerűsítési
Program I.” megvalósulását, melynek része-
ként első körben elkészültek az „új” Mentál-
higiénés Központ és az „új” Dunakanyari
Család- és Gyermekjóléti Intézmény tervei.
A tervek alapján a várható költségek: a
Mentálhigiénés Központ esetében 25 millió,
a Család- és Gyermekjóléti Intézmény ese-
tében 44 millió, összesen bruttó 69,2 Ft.
Mivel a költségvetésben 58 millió Ft-ot ter-
veztek erre a célra, ezért a testület most
úgy döntött, hogy az I. ütem megvalósulá-
sához további 11,2 millió Ft-ot biztosít az 
ingatlaneladásból várható bevételek elő-
irányzat összegének növelésével.

megválasztották az ügyvezetőt
A Szentendrei Kulturális Központ nKft. elő-
adóművészeti ügyvezetőjének kiválasztá-
sára kiírt pályázati felhívásra egy pályázat
érkezett, melyet Vasvári Csaba nyújtott be.
A pályázó megfelel a kiírásban szereplő fel-
tételeknek, és az értékelő bizottság is egy-
behangzóan támogatta a pályázatát. A
bizottság javaslatát figyelembe véve a kép-
viselők megválasztották Vasvári Csabát az
előadó-művészeti ügyvezetőnek ötéves
időtartamra. 

Díjak, kitüntetések
A képviselők módosították a városi kitün-
tető díjak és elismerések adományozásáról
szóló önkormányzati rendeletet. A döntés
értelmében a díszpolgári cím és Pro Urbe
Emlékérem odaítélésnek eljárásrendjében
megszűnik az előkészítő munkacsoport fel-
adatköre (ezzel teljes körűen a testület dönt
az elismerések odaítéléséről), illetve há-
romra növelték a pedagógiai díjak számát.
A módosítások célja a díszpolgári cím és a
Pro Urbe Emlékérem adományozásának
egyszerűbbé tétele, valamint a nagyszámú
és arra méltó pedagógusok munkájának
nagyobb elismerésének lehetősége. 
További részletek: www.szentendre.hu

Útlezárások május 1-jén!
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A Ferenczy múzeumi
Centrum 
Föld napi programjai

április 24. vasárnap 10:00 -12:00
Duna-korzó, Jókai Mór és a Fürdő utca 
közötti szakaszon

GuINNeSS-reKorD SzeNTeNDrÉN
Szentendrét is elérte a Guinness-láz. Min-
denki, aki szeret versenyezni, akiben van
némi kreativitás, részt vehet ebben a re-
kordkisérletben. Nem kell mást tennie, mint
összegyűjteni mindenféle természetes
anyagot – faágat, levelet, kenderkötelet, pa-
rafadugót (kivéve papírt) –, s hajót, tutajt
vagy csónakot készíteni belőlük. Az össze-
illesztéshez, megerősítéshez is csak termé-
szetes anyagot használhat, ragasztót nem.
Fontos, hogy a vízijármű ne süllyedjen el,
legalább pár métert ússzon a vízen!
április 24-én, vasárnap 10 órakor, a re-
gisztráció után, a szervezők 30–40 dara-
bonként teszik majd vízre az alkalma-
tosságokat a Kacsakőnél.
A Föld Napja alkalmából megrendezésre
kerülő Guinness-kísérlet a mennyiségi kí-
sérletek közé tartozik. Ebben a témában
nem volt eddig rekordkisérlet. Gál Gábor, a
magyarországi rekordkísérletek hivatalos
regisztrátora ellenőrzi a vízijárművek szá-
mát, és ezzel – a remélhetően nagy –
számmal írja be magát Szentendre a Guin-
ness-nagykönyvbe.

április 25. hétfő, 17:00 
Kmetty Múzeum (Fő tér 21.)

FÖlD NApJA KIállÍTáS meGNyITÓ
A Föld napjára óvodások és iskolások szá-
mára kiírt pályázat nyerteseinek alkotásait,
a pályázatra érkezett terveket, vázlatokat,
illetve a Föld napjáról diákok által készített
fotókat és filmeket április 25. és május 1-
je között egy kiállítás keretében a Kmetty
Múzeumban mutatjuk be. A megnyitó egy-
ben a közönségszavazás eredményhirde-
tése is.

Virágvédő iskolások
Iskolások bevonásával, figyelemkeltő akcióval védi a város közös értékeit az önkormány-
zat. Február óta több közterületi virágágyásból vittek el ismeretlenek jelentős mennyiségű
virágot. Az ősszel elültetett hagymás növények tavasszal már nem pótolhatók. A helyükön
maradt üres foltokat néhány hétre gyerekek által készített műanyag virágokkal telepítik
be, azzal a céllal, hogy a felnőtteket így figyelmeztessék a közös értékek védelmére.

Az önkormányzati virágosítási programnak köszönhetően az elmúlt években egyre több a
virág Szentendre közterületein. Jelenleg 12 000 tő árvácska és több mint 16 000 virág-
hagyma van az összesen 15 közterületi ágyásban, melyeket a Városi Szolgáltató munka-
társai gondoznak. 2015-ben Szentendre virágos közterületeinek fotói referenciaként is
megjelentek, a tulipánvirágzás után számos pozitív visszajelzés érkezett a lakosoktól és
a városba látogatóktól.
Február óta azonban folyamatosan tűnnek fel a virágágyasok üres foltjai, a tavaszi virágok
helyén letaposott virággal, elszórt növényi részekkel. A tulipánokkal, árvácskákkal díszítő
ágyások olyan mértékű lopáskárt szenvedtek, hogy a hiányzó növények foltjai messziről
látszanak. Az önkormányzat anyagi kárán túl a közösséget ért erkölcsi kár még inkább
cselekvésre ösztönözte a városvezetést: a gyerekeket hívták segítségül, hogy a – vélhe-
tően – felnőtt károkozókat szelíd figyelmeztetéssel jobb belátásra térítsék. 
A Templomdombi Általános Iskola tanárai és diákjai PET palack, hurkapálca, némi ragasztó
és festék segítségével készítettek virágokat, hogy néhány hétre azokkal „ültessék be” az
elvitt növények helyét. Persze senki nem gondolja, hogy művirággal pótolható a valódi,
abban azonban biztosak, hogy az akció figyelemfelkeltő lesz: ahol a virágágyásokban mű-
virágot láthatunk, onnan bizony valaki élő növényeket vitt el. A szervezők és a résztvevők
azt remélik, hogy a jövőben kevesebb hasonló eset lesz, a lopásra nyújtott kéz talán megáll,
mielőtt kiemelné, letépné a virágot, a szemtanúk talán merik hangjukat hallatni a városi
vagyon védelmében, és a közösség örömére, a város szépítésére telepített virágágyások
minél tovább díszíthetik a közterületeket teljes pompájukban. A projekt várt legfőbb er-
kölcsi hozadéka azonban ennél is fontosabb: azok a gyerekek, akik munkájukkal részt vet-
tek a figyelemfelkeltő akcióban, környezetükre is jó hatással lesznek, s bizonyára
felnőttként is természetes lesz számukra a közös értékek védelme.    

Köszönet a Templomdombi Általános Iskola diákjainak és a közreműködő tanároknak:
Tenkesné Halász Enikő (igazgató), Bajkóné Turóczi Judit, Gyurcsekné Strupka Magdolna,
Horváth Zoltán, Pankovics Ágnes, Schreiner Nikolett.

Komposztáljunk együtt!
Szentendre Város Önkormányzata nyolcadik alkalommal rendezi meg a Helyi
komposztálási programot a város állandó lakosainak és a helyi intézmények-
nek. A program során a résztvevők egy komposztáló ládát vehetnek át ingye-
nesen, és igényeiknek megfelelően további egy ládát rendelhetnek meg az
önkormányzattól.
A programban való részvételhez a www.szentendre.hu oldalon elérhető je-
lentkezési lap kitöltése és az Ügyfélszolgálati Irodára (Dunakorzó 18.) tör-
ténő visszaküldése szükséges május 20-ig. 
Az Ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési lap személyesen is kitölthető és le-
adható. A programban maximum 200 jelentkező vehet részt, akik a jelentke-
zés sorrendjében kerülnek kiválasztásra. Ha a jelentkezők száma a megjelölt
határidő előtt betelik, a programot korábban lezárjuk.
Várjuk jelentkezését!  érdeklődni lehet: Ügyfélszolgálati Iroda, (26) 300-407, 
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
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Szentendre Város Önkormányzata a ha-
gyományokhoz híven idén is a Föld napja
alkalmából széleskörű, több napos város-
szépítő akciót szervez, melyre várja a vá-
roslakók, intézmények, civil szervezetek
és a helyi cégek, vállalkozások csatlakozá-
sát. A program célja városunk közterülete-
inek takarítása, rendezése, szebbé tétele 
a tavaszi megújulás jegyében. Tegyük
rendbe együtt a Duna és a patakok partját,
köztereink és közútjaink környezetét! 
Az akció április 21–24. között zajlik.

A Föld napi hétvégén a Szentendréért elhi-
vatottan tenni akaró civil szervezetek, baráti
csoportok külön akcióterületeken végzendő
teljes körű „kertrendező” munkával segíthe-
tik a városszépítő akciót, míg hétköznap a
cégek, intézmények dolgozóit kérjük, hogy
aznap ne munkahelyükön, hanem közterü-
leten végezzenek közcélú munkát. A város-
lakókat, családokat pedig felkérjük, hogy
ki-ki a saját kerítése előtt takarítsa, szépítse
környezetét. Célunk, hogy rendezett, tiszta,
ápolt és átgondolt közterületet alakítsunk
ki magunknak összefogással!
A regisztrált résztvevőknek az Önkormányzat
egynyári virágokat ajándékoz, ezzel is lehető-
séget biztosítva, hogy még szebbé varázsol-
hassuk közvetlen lakókörnyezetünket.
Bővebb információ a Városi Ügyfélszolgá-

lati Irodán (Dunakorzó 18., 26/300-407)
ugyfelszolgalat@szentendre.hu) érhető el.

Föld napi takarítás
A pannónia-telepen
Szeretettel hívom és várom a 2. számú kör-
zetben lakókat, civil szervezeteket a hagyo-
mányos tavaszi nagytakarításra és az azt
követő ebédre, baráti beszélgetésre.
Találkozó: április 23-án, szombaton 10
órakor a honvédségi parkolóban. Kesztyűk-
ről, zsákokról gondoskodunk. Kérem, hoz-
zanak magukkal seprűt, lapátot, gereblyét,
kiskapát.
Jelentkezés: Boda Anikónál, 
telefon 06-30-678-3695, 
e-mail: boda.technokon@t-online.hu

A Bükkös-pataknál
Szeretettel várunk minden szentendrei la-
kost a Bükkös-patak és környékének taka-
rítására! Találkozó: április 23-án, szomba-
ton 9 órakor a mókus hídnál. Program: sze-
métszedés, medertisztítás a Bükkös-patak-
nál Eszközökről, kesztyűkről, konténerekről
gondoskodunk. A takarítás után változatos
programokkal várunk mindenkit a patak-
parti játszótérre: gyermekfoglalkozás, kéz-
műveskedés, papírmerítés, élő zene,
eszem-iszom, beszélgetés.

Ebéd közben lesz lehetőség kötetlen formá-
ban beszélgetni a Bükkös-patak és kör-
nyéke állapotának fejlesztéséről, jövőjéről.
Alakítsuk és tervezzük környezetünket kö-
zösen!

Támogatóink: Szentendre Város Önkor-
mányzata, VSZN Zrt., Művész étterem, Bor-
háló Szentendre.
Szervező: Bükkös Egyesület
Elérhetőség: 
bukkosegyesuletszentendre@gmail.com
www.facebook.com/bukkosegyesulet

Föld napja – takarít a város!
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Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
A Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség április 6-án a Szentendre
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon rendezték meg a katasztró-
favédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját, amelyen nyolc általános
és öt középiskolai csapat próbálta ki tudását, ügyességét.
A csapatok három elméleti (polgári védelmi, tűzvédelmi és egész-
ségügyi teszt) és három gyakorlati feladat (vegyvédelmi ruhában
sérült személy szállítása hordágyon + mozaik kirakása, túlélési
csomag összeállítása + mentőkötél felszedése, célba lövés put-
tonyfecskendővel + tömlőgurítás) végrehajtásában mérték össze
erejüket. Hetedik állomásként a Szentendrei Rendőrkapitányság
KRESZ-teszttel és drogprevencióval várta a csapatokat.  

A verseny dobogósai
Általános iskolai kategória
1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola „Szent-
kereszti Mentőosztag” csapata
2. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
„Mlynky” csapata
3. Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és AMI „Mocsárjárók”
csapata
Középiskolai kategória
1. Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és Rendészeti
Szakközépiskola (Pomáz) „NoName” csapata
2. Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és Rendészeti
Szakközépiskola (Pomáz) „U.W.E. Force” csapata
3. Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium Móricz 60’ csapata

A Pest megyei versenyen - melyet április 8-án Isaszegen rendeztek
meg - a két 1. helyezett csapat képviselhette körzetünket. A közép-
iskolások a 8. helyen, az általános iskolások a 9. helyen végeztek. 

Isten éltesse!
A 90 éves pénzes Sándort köszöntöttük

Petricskó Zoltán alpolgármester otthonában köszöntötte Sanyi
bácsit. A közgazdász végzettségű Sanyi bácsi 1986 óta él
Szentendrén.
életében rengeteg nehéz fizikai munkát  végzett, így nem
csoda, hogy a mai napig aktívan kertészkedik és rendkívül jó
egészségnek örvend. Kívánunk Neki boldog születésnapot!

A 95 éves Gilly Andornét, margit nénit 
köszöntöttük

Petricskó Zoltán alpolgármester  otthonában, születése napján
köszöntötte a 95 éves Margit nénit.
Margit néni  és férje  egyaránt postafőellenőrként dolgoztak
Szombathelyen. Egy lánya és egy fia született, akik egyetemi
tanulmányaik után Budapestre, lánya pedig Szentendrére köl-
tözött.
Úgy döntött a család, hogy nagy segítség lenne, ha együtt le-
hetnének, így Margit néniék a 80-as évek elején ide költöztek
városunkba, ahol azóta is élnek.
Elmondása szerint családja rendkívüli gondoskodással és sze-
retettel veszi körbe, napi bevásárlásait intézik négy unokája is
rendszeresen látogatja.

Kívánunk Neki sok boldogságot és egészséget!
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Építünk – szolgálunk 
– közösséget formálunk
A polgármester prezentációját azzal
kezdte, hogy a választások után a legelső
tennivalók közé tartozott, hogy megfogal-
mazzák városunk jövőképet, azt, hogy mi-
lyen irányba haladjon Szentendre. Ezt
tömören úgy foglalták össze, hogy olyan
várost szeretnének, amely óvja és gyara-
pítja értékeit, ahol jó élni, ahova érdemes
befektetni, és amely élményt nyújt az idelá-
togatóknak. 
E célok eléréséhez három pilléren nyugvó
stratégiai rendszert dolgoztak ki. Az első az
épített környezet fejlesztése, melybe bele-
tartozik az egészségügyi intézmények fej-
lesztése is. A második a szolgáltatások
minőségének javítása, ahol szintén hang-
súlyos szerepe van az egészségügynek, a
harmadik pedig a közösségépítés.
A tervek megvalósításához természetesen
elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás. Ta-
valy az országos GDP-növekedést megha-
ladó ütemben fejlődött városunk, a bevételi
forrás 200 millió forinttal nőtt. A cél, hogy
folytatódjon ez a tendencia, ami azért nem
könnyű feladat, mert régiónkban korláto-
zottabbak a pályázati lehetőségek, és 
Szentendre köztudottan nem iparváros. A
pályázati lehetőségek terén az esélyeink
2021-től nőhetnek, ha a megye függetlene-
dik Budapesttől. Sikeres pályázatok ennek
ellenére voltak, például a KEOP pályázatnak
köszönhetően újult meg a háziorvosi ren-
delő épületének szigetelése. A polgármes-
ter szerint az önkormányzati és állami
forrás mellett nagyon számítanak a magán-

tőkére, ezért igyekeznek a vállalkozókat
minél jobban bevonni a fejlesztésekbe.
Ennek sikeres példájaként említette, hogy
idén vállalkozói összefogással több funk-
ciót ellátó úszóművet telepítenek a Duna
Görög utcai szakaszán. 

Fejlesztések lépésről lépésre
A városvezetés fontosnak tartja, hogy a be-
ruházások a lakosok igényeinek megfele-
lően történjenek. A Postás strand
fejlesztésénél már bevált a közösségi ter-
vezés, ezért máskor is szeretnék alkal-
mazni ezt a módszert.
Az idei költségvetésben 600 millió forintot
különítettek el fejlesztési feladatokra, és
ezt az összeget szeretnék egymilliárd fo-
rintra felemelni. Az idei tervek között sze-
repel a gyerekorvosi rendelő felújítása. Az
önkormányzat ebben az évben 90 millió, jö-
vőre 45 millió forintot fordít a szakorvosi
rendelő eszközfejlesztésére, utána viszont
felszabadul ez a forrás, és akkor városi
szinten is tudják támogatni az egészség-
ügyet. A polgármester szerint az ellátás
színvonalának javításához három dolog
szükséges: javaslatok a szakma részéről, jó
együttműködés és költségvetési forrás.

Szolgáltatás, közösségépítés
A második stratégiai pillér a szolgáltatások,
ahol elsőbbséget élveznek a sokakat érintő
területek, mint például az egészségügy, az
oktatás, a közlekedés, a közétkeztetés, a köz-
terület-fenntartás, hivatali szolgáltatások.
A lakossági vélemények megismerése ér-
dekében szerveztek lakossági fórumokat,

készítettek kérdőíves felmérést. Az ügyfél-
szolgálaton bejelentett ügyeket, problémá-
kat igyekeznek minél hamarabb megoldani.
Januártól mérik a rendszer hatékonyságát,
a cél az ügyek 90%-ának normaidőn belüli
megoldása.
Szintén stratégia cél a fesztiválok számá-
nak és a rendezvények látogatottságának a
növelése. A kulturális kínálatot dinamiku-
san bővítik, hogy a látogatókat minél igé-
nyesebb programokra invitálhassák.
A polgármester szerint egy város fejlődése
nemcsak az önkormányzaton múlik. Mint
ahogyan a repülőgép emelkedéséhez sem
elég a motor, hanem kell a felhajtóerő is,
ugyanúgy szükséges a széles összefogás
egy város növekedési pályára való állításá-
hoz.

A prezentáció utáni beszélgetés során
szóba került a teljesítményvolumen-korlát,
a prevenció és a szűrőprogramok fontos-
sága, a szakdolgozók alacsony fizetése, a
beteg-orvos kapcsolat megváltozása, időn-
kénti feszültebbé válása.

Fókuszban az egészségügy
A hat részből álló előadás-sorozat első állomásaként április 7-én a pest megyei Könyv-
tárban Verseghi-Nagy miklós polgármester egészségügyi dolgozókkal találkozott. A ter-
vek szerint legközelebb a nyugdíjasokat, majd a vállalkozási- és a szociális szféra
képviselőit hívja hasonló párbeszédre-konzultációra a polgármester. A találkozások célja
a városvezetés terveinek ismertetése, az együttműködés kialakítása az adott területen. 

moss kezet! 
– VIláGreKorD-KÍSÉrleT
SzeNTeNDrÉN IS

Május 5. a kéztisztaság világnapja, amelyet
eredetileg kórházak számára jelölt ki a
WHO, de ma már sokféle rendezvény hívja
fel e napon a kézmosás fontosságára a 
figyelmet. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőor-
vosi Hivatala több helyszínen a kézmosás-
oktatáson résztvevők számának Guinness
rekordját tervezi megdönteni ezen a napon.
A légúti és emésztőrendszeri megbetege-
dések tehetők felelőssé a legtöbb iskolai
hiányzásért, pedig gyakran egyszerű kéz-
mosással védekezhetnénk ellenük. A re-
kordkísérlet célja, hogy minél több gyerek
tanulhassa meg ezt az egyszerű védeke-
zési módot a betegségek ellen. A világre-
kord-kísérlet lényege, hogy május 5-én, 10
órakor minél több tanuló vegyen részt egy
olyan kézhigiénéről szóló tanórán, amelyet
speciális óravázlat alapján tartanak meg.
A jelenlegi csúcstartó a skóciai Glasgow,
ahol 36 általános iskolában 3039 diák vett
részt a rekord felállításban. Szentendrén a
Templomdombi, a Barcsay Jenő, az Izbégi,
a II. Rákóczi Ferenc, a Szent András Általá-
nos Iskola vesz részt a kézmosás oktatás 
Guiness világrekordjának megdöntésében.



A móricz zsigmond Gimnázium hagyomá-
nyos tavaszi rendezvénye, a reál osztályok
találkozója sokakat megmozgatott. Jöttek
a huszonöt évvel ezelőtti szervezők, akik
elkezdték az előadássorozatot, immár
megállapodott üzletemberek, mérnökök,
szakemberek. Jöttek a 15. roT szervezői,
zömében ígéretes pályakezdők, akik már
jelentős területeket visznek, elsősorban az
informatika területén. És jöttek a 20. roT
szervezői: egyetemisták, főiskolások. Ha
egy röpke statisztikát készítünk, ez alatt a
huszonöt év alatt közel 750 gyerek foglal-
kozott a szervezéssel tanáraik vezetésé-
vel, háromszázan kipróbálhatták magukat
előadóként, szélesítve érdeklődési körü-
ket, fejlesztve az előadókészségüket és
növelve az önbizalmukat. 

Az ez évi program is számos érdekességet
kínált. Elsőként a fő szervezőt, maknics Gá-
bort kérdeztem a rendezvénysorozatról.

Honnan jött a programötlet? 
A Móricz Gimnáziumban 1989-ben újra in-
duló tagozatos rendszer első reál osztá-
lyának osztályfőnökeként és kémia-fizika
tanáraként jutott eszembe e szakmai prog-
ram ötlete, mellyel – számos pedagógiai
célon túl – a reál osztályok közötti kapcso-
latot és a tagozati jelleget is kívántam erő-
síteni.

miként alakult a 25 év alatt az összejövetel
tartalma és formája? 
A diákelőadások a mai napig a rendezvény
középpontjában állnak, de a kezdeti kísérő-
programokat (vidám műsor, vetélkedő, tánc)
két nagyon komoly program váltotta fel.
2006-tól neves előadót hívunk a rendez-
vényre, hogy előadásukkal, tudományos
munkájuk megismerésével közelebb hoz-
zuk, népszerűsítsük diákjaink körében a tu-
dományos munkát, a kutatói pályát. Az idei
díszvendégünk dr. Józsa János, az Buda-
pesti Műszaki Egyetem rektora volt. Elő-
adása szép számmal vonzotta a mai
egyetemistákat és a szüleiket is, hogy meg-
hallgassák a humoráról is híres szakembert.
A folyók és tavak áramlásairól, azok mérhe-
tőségéről és modellezhetőségéről szóló elő-
adásában stílszerűen a szentendrei árvízi
védekezés példáját mutatta be és elemezte.
Tizenegy éve a ROT-ok programjának része
az Oxfordi Ramón y Cajal Ösztöndíj Pályázat
eredményhirdetése is, illetve a Bartha Gábor
matematikaverseny eredményhirdetésére is
ekkor kerül sor, ez utóbbinak a díjazását a
verseny névadójának egykori móriczos osz-
tálytársai biztosították.

miben látja a rendezvény sikerét? Ilyen
hosszú ideig milyen eszközökkel sikerült
megőrizni a rendezvény frissességét?

A rendezvény sikerét a jól megtalált közös
cél biztosítja, tudniillik, hogy a mindenkori
tizenegyedikes reál osztály legtehetsége-
sebb diákjai mutatkozhatnak be egy-egy 
biológia-, fizika-, informatika-, kémia- és
matematika témájú előadással és kísérlet-
tel. évről évre a programok változatosságá-
val és az adott kornak megfelelő kivite-
lezéssel, multimediális eszközökkel sikerült
a rendezvény iránti érdeklődést fenntartani. 

Hogyan teremti meg a rendezvény anyagi
alapjait? 
Az iskolák jelenlegi helyzetében nincs költ-
ségvetési keret ilyen rendezvényekre, így a
szülői munkaközösségekhez szoktunk for-
dulni támogatásért. A jubileumi évek ren-
dezvényeihez, mint amilyen az idei is volt,
pályázati támogatást is szoktunk keresni.
Az idei nagyszabású programunk megvaló-
sításához – második alkalommal – elnyer-
tük a BME Pro Progressio Alapítványának a
„Középiskolák természettudományi rendez-
vényeinek szervezésére” kiírt támogatását.
A Ramón y Cajal pályázatot egy évtizede So-
mogyi Péter Agy-díjas tudós hirdette meg,
és állja a költségeit is. Minden évben szakít
rá időt, hogy Oxfordból hazajöjjön, és sze-
mélyesen értékelje a pályázatokat. Az idei
pályázat témája: Biológiai ritmusok az élő-
világban. Az írásbeli első fordulójában egy
ritmikusan ismétlődő biológiai jelenség sejt-
és molekuláris szintű mechanizmusainak a
vizsgálatát kellett elvégezniük. A második
fordulóban pedig már egy speciális terület-
ről, az agyműködésről, az agyat érintő be-
tegségekről nyilatkoztak a pályázók.

Somogyi pétert is megkérdeztük látottak-
ról. 

A sokadik roT-on vesz részt. Hogyan 
értékeli a látottakat? milyennek látja a 
magyar iskolák természettudományos 
oktatását?
Minden ROT-on való részvétel nagy élmény
volt számomra. Az idei ROT fenomenális
volt. A nagyelőadás tartalma, a diákok lel-
kes részvétele, a változatos program méltó
koronája az eltelt huszonöt évnek. Ezt senki
sem fogja elfelejteni. Csodálattal tekintek
Maknics Gáborra és nejére, Erzsikére, hogy
vezetésükkel a rendezvénysorozat ilyen
magas színvonalon, ilyen hosszú időn ke-
resztül megvalósult. Megtiszteltetés volt
velük együtt dolgozni, és meggyőződésem,
hogy a diákok rengeteget fejlődtek a felké-
szülés során, de akár azzal is, hogy megte-
kintették a társaik előadásait. Ha valakiben
van spiritusz, akkor a természettudomá-
nyok terén a Móriczban igazán megmutat-
hatja, mire képes. Ez nekem is megadatott,
kitűnő fizikatanárommal, Vig Istvánnal
most is találkoztam, rendkívüli kémiatanár-
nőm Gáspárné Wölfler Mária volt, Kun Péter
matematikatanárom és osztályfőnököm
nagyszerű útravalót adott. A biológiataná-
rom, Benedeczky Istvánné, majd az egyete-
men a férje, Benedeczky István megha-
tározó szerepet játszottak a pályámon. 
Egészében nincs rálátásom a magyar kö-
zépiskolai oktatásra, azt tudom, hogy a ta-
nárok megbecsülése még mindig várat
magára, és hogy sok tankönyv hibás, el-
avult nézeteket terjeszt, amit talán az inter-
net használata kompenzálhat. én a kiváló
tanárok megbecsülésében, anyagi és erköl-
csi elismerésében látom a fejlődés kulcsát,
amit el is mondtam az ELTE díszdoktorrá
avatásomkor a köszönőbeszédemben, a fe-
lelős miniszter jelenlétében.

Negyedszázad a természettudományok 
szolgálatában
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FolyTATÓDNAK A SzeNIor-
KÉpzÉSeK VároSuNKBAN!

Immár nyolcadik félévének végén jár a
Szentendrei Önkormányzat hivatalos
szenior-képzése, amelyet a ZSKF taná-
rainak segítségével működtet.

Az Aranykor Központ tavasszal is kü-
lönleges tanulási programokkal várja
az érdeklődőket.

Ezek közül kiemelendő, hogy május
17-én, kedden, 11 órakor indul egy
kezdő angol tanfolyam, amelyet Espo-
sito Nikoletta vezet majd.
A tanfolyamra jelentkezni lehet a 06 30
692 47 46-os telefonszámon, a tanfo-
lyam díja: 10.000 forint/fő, ami az
ÁFÁ-t is tartalmazza. A tandíjban 7 al-
kalom, 21 tanóra van benne. A helyszín
az Aranykor Központ tanterme (Duna-
korzó 18. I. emelet).
A kurzusra bárki jelentkezhet, aki el-
múlt 50 esztendős!

Ezzel együtt folytatódnak az ingyenes
előadások is a SZESZA sorozatában.
április 20-án, szerdán 15 órától Dr. Ud-
varvölgyi Zsolt vallástörténész fejezi
be Iszlám-előadássorozatát a Város-
háza dísztermében, majd május 11-
én, szerdán, 15 órától Dr. Jászberényi
József beszél Latin-Amerika világpoli-
tikai szerepéről és lehetőségeiről, szin-
tén a Városháza dísztermében.

Májusban workshop-előadások is lesz-
nek az Aranykor Központ szervezésé-
ben:
1. május 6-án, pénteken, 15 órától
Moór Ágnes, a Zsigmond Király Főis-
kola idősképzési szakirányos hallga-
tója tart előadást, Kapcsolattartási
formák, közösségépítés az internet vi-
lágában címmel. Az előadás belépő-
díja: 500 forint. Az előadás helyszíne
az Aranykor Központ (Dunakorzó 18.)
emeleti tanterme.
2. május 17-én kedden, 15 órától Dr.
Jászberényi József tart előadást, Idős-
kori pszichológiai és pszichiátriai
problémák címmel. Az előadás belé-
pődíja: 500 forint. Az előadás hely-
színe az Aranykor Központ (Dunakorzó
18.) emeleti tanterme.

Tanulni sohasem késő!

n ARANyKOR KÖZPONT
SZENTENDRE

Tíz éve segíti a szentendrei, majd a csík-
szeredai és a dunaszerdahelyi diákokat. mi
az indíttatása ennek a páratlan kezdemé-
nyezésnek?
Egyszerűen elérkeztem a pályám és életem
olyan periódusába, amikor a tudományos
eredmények a legtöbb embert arra készte-
tik, hogy visszatekintsen, hogyan is jutott
ide. Nekem nagy szerencsém volt, bár igen
szerény körülmények közül indultam Szent-
endréről, első általános óta kiváló tanáraim
voltak, és iskolán kívül is találkoztam olyan
példaképekkel, akik formálták az érdeklő-
désemet és a pályámat. A tudományban
rendkívül fontos a példakép, a mentor, csak-
úgy mint a művészetben vagy a legtöbb
mesterségben. Elhatároztam, hogy meg-
próbálok először Szentendrén, majd egy
másik szálon folyó közép-európai tevékeny-
ségemmel összekötve, szerény kereteim
között lehetőséget adni a diákoknak. Aki-
ben van tehetség, annak sokszor egy kis le-
hetőség is elég a kibontakozáshoz.

Kik lettek az idén a ramón y Cajal (spanyol
orvos, agykutató 1852-1934) pályázat dí-
jazottjai?
Az idei ösztöndíj pályázat színvonala is 
kiemelkedő volt, olyannyira, hogy a bírá-
lóbizottság négy tagja, Sass Miklós, az
ELTE professzora, dr. Hájos Norbert és 
dr. Acsády László, mindketten az MTA Kí-
sérleti Orvostudományi Intézetéből és én,
nem tudtunk megegyezni a második díjban.
Az első díjat, az egy hónapos oxfordi tanul-
mányutat Szabó Annamária (Magyar Taní-
tási Nyelvű Magángimnázium, Dunaszer-
dahely) magasan nyerte, de a többiek a ne-
gyedik helyig, más-más szempontból egy-
aránt kiválóak voltak. Így mind a hárman
megosztott második díjat nyertek, azaz
más-más témavezető mellett töltenek egy
hónapot az MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetében.

Végezetül az egyik diákelőadót, Csorba Gá-
bort mutatjuk be.  

miről tartott kiselőadást?
A kiselőadásom alapját olyan kísérletek al-
kották, amelyeknek leginkább a közönség
megnyerése, új dolgok mutatása volt a
célja. A bemutatóban szerepeltek színes,
hangos és tüzes reakciók, kis humorral fű-
szerezve, emellett szerepet kapott a meg-
lepetés varázsa. Összesen hét különböző
kísérletet mutattunk be Szenei Judittal. A
téma kiválasztása nem volt nehéz, igyekez-
tünk olyan kísérleteket összeválogatni, amit
valószínűleg nem ismer a közönség, és a
ROT-ok történetében a legsikeresebbek vol-
tak. Felkészülésünkben Maknics tanár úr
nagy segítségünkre volt, a kísérleteket
megismertük, a reakciókat megértettük, a
szöveg pedig az igen logikus felépítésének
köszönhetően könnyen memorizálható volt.

mennyire figyeltek társai?
Úgy érzem. a kísérletek lekötötték diáktár-
saim (akik főleg a többi reálosztályból 

kerültek ki), a tanárok és vendégeink figyel-
mét, utólag sokaktól hallottam jó visszajel-
zést. Izgalmas kihívásnak éreztem a
szereplést az előadás előtt, így utólag vi-
szont abszolút elégedettséggel gondolok
vissza, és a többiek elismerő szavai alapján
mindenképp sikeresnek érzem a bemuta-
tót. Többi társam is kitett magáért, megér-
demlik az elismerést!

miért jó matekot, fizikát, kémiát tanulni?
Ezek a reál tantárgyak leginkább gondol-
kodni tanítják meg az embert, észrevenni
az összefüggéseket, problémákat megol-
dani. Ha megtaláljuk az adott tantárgyban
azt az akár egészen apró részletet, ami fel-
kelti az érdeklődésünket, akkor már meg-
érte időt fordítani rá. Másrészt olyan alapot
adnak, amiről nem tudhatjuk, hogy mikor
lesz rá szükség. Erre jó példa a következő
feladat: ,,Egy anyuka 21 évvel idősebb gyer-
mekénél. 6 év múlva az anyuka pontosan
ötször idősebb lesz a gyerekénél. Kérdés:
Hol van most az apuka?” Ezen, elsőre lehe-
tetlennek tűnő feladvány megoldásához
mindössze alapszintű matematikai és bio-
lógiai ismeretekre van szükség. Ez is jó
példa arra, hogy sosem tudhatjuk, mikor
lesz szükségünk a sokak által nem kedvelt
tantárgyakra. Mindenkinek azt kívánom,
hogy találja meg ezekben a számára él-
ményt nyújtó témákat. én már választot-
tam: a BME vegyészmérnöki szakára
szeretnék felvételt nyerni, mivel onnan még
számtalan irányba lehet szakosodni, egé-
szen az analitikustól a bűnügyi szakértőig.
Akármi is leszek, tudom, hogy erre a 
kiselőadásra emlékezni fogok. és hiszem,
hogy hasznos volt a rendezvény mindenki
számára, megtiszteltetés, hogy a jubileumi
ROT-on szerepelhettem.

n ŐZI
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József Attila születésnapjára és a költészet napjára: április 11-re
készültünk, s ebből az alkalomból kerestük fel a költő születésé-
nek helyét Budapesten, a Gát utcában. Itt, a József Attila emlék-
helyen rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedtünk a költő
élettörténetével.
Rendkívül fontos eleme az irodalomtanításnak az íróházak, iro-
dalmi emlékhelyek felkeresése. Nemcsak azért, mert a kulturális
örökségünk részei, s ezt tovább kell adni az utánunk következő
nemzedéknek, hanem azért is, mert olyan érzelmi többletet adnak
ezek a „szent” helyek, amelyeket hagyományos tanórai keretek kö-
zött nem lehet létrehozni.

Az apró szoba-konyha, gang, az utca gyönyörű állapotban van, a
tavalyi év folyamán készült el a felújítás, a XXI. század igényeinek
megfelelően megújított múzeum. A kéziratok, a fotók, az eredeti
szoba-konyha makettje, a dokumentumok, a költő összes verseskö-
tete, versek – szóban és írásban –, mind láthatóak és hallhatóak a
parányi kiállítótérben. József Attila háromféle írásképével is meg-
ismerkedhettünk, amelyeket befolyásolt a körülmény, a szituáció
és pillanatnyi lelkiállapota is. Elbűvölő a látvány, amit digitális tér-
kép, digitális életfa tesz interaktívvá, és számtalan zseniális ötlettel
fűszerezve ismerhettük meg a költő élettörténetét.
Első versének kéziratát is megnézhettük, melyet tizenegy éves ko-
rában írt:
„De szeretnék gazdag lenni, / Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni, / S öt forintér kuglert venni.”
A rendhagyó irodalomóra végén egy-egy libacombot és kuglert fo-
gyaszthattak el a diákok, valamint a jó munka jutalmaként nemcsak
jeleseket kaptak, hanem a szép, képes füzetükbe József Attila ko-
rabeli dicsérőkártyát és „jutalom-jegyet” is.
József Attila számtalan helyen lakott, de otthona igazán sehol sem
volt. A külváros, a Gát utca, a születési hely volt számára az a tér,
amelyben a belső viszonyok, érzelmek leképeződtek, a táj és a lélek
egyenértékű dolgok lettek, hisz verseiből mindezt jól ismerjük.
Kevés tárgyi hagyaték maradt ránk, de így is teljes ez a lenyűgöző
kiállítás.
Pilinszky János írta József Attiláról: „Mikor meghalt, nem volt sem-
mije. és ma – költők tudják csak igazán! – egész világ a birtoka:
fűszálak, csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül
senki többé el nem vehet tőle.”
Iskolánkban, a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakkö-
zépiskolájában és Szakiskolájában József Attila 111. születésnap-
ját, a költészet napját különleges dekorációval, színes lufikkal,
kultúrtörténeti érdekességekkel, versmaratonnal ünnepeltük. Az is-
kola előtt, a belvárosban, a közhivatalokban egy-egy verssel aján-
dékoztuk meg a járókelőket, illetve a hivatali dolgozókat.
Terjeszteni kell a verset úgy is, mint az irodalom hordozóját, és úgy
is, mint kultúránk egyik alapját.
Azt gondolom, igazán örömteli élményekkel, sokszínű tudással
gazdagodtak a diákok az iskola falain belül és kívül.

n PÁLINé SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGyARTANÁR, KULTURÁLIS ANTROPOLóGUS

Kul-TÚrA irodalmi barangoló
József Attila nyomában

45 évesek lettünk
A Kossuth lajos Nyugdíjas Klub április 5-én tartotta megalaku-
lásának 45. évfordulója alkalmából Jubileumi Közgyűlését az mH
Altiszti Akadémia kamaratermében. A rendezvényen jelen voltak
a klubtagokon kívül a meghívott vendégeink: Szentendre város
polgármestere, a mH Altiszti Akadémia parancsnoka és munka-
társai, a mH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó parancsnok-
ság parancsnoka és munkatársa, a BeoSz elnöke, régi és
jelenlegi régióvezetők, a laktanya volt parancsnokai, támogató-
ink, nyugdíjas klubok képviselői. 

Ünnepeltünk
A névválasztás a Szentendrén működő Kossuth Lajos Katonai Fő-
iskolához kötődik, ezért ünnepségünk elején megkoszorúztuk
névadónk mellszobrát, és énekkarunk rövid emlékműsort adott.
Utána dr. Benkő Tibor vezérezredes köszöntötte a résztvevőket.
A Szentendre város önkormányzatától 2006-ban kapott zász-
lónkra a BEOSZ elnöke, valamint három honvédségi nyugdíjas
egyesület emlékszalag kötésével ismerte el a tevékenységünket.
A 45. évfordulón emlékeztünk azokra, akik már nem lehetnek kö-
zöttünk. A vezetőség tagjai és néhány klubtársunk megkoszorúzta
a Járási Hivatal (volt HEMO) falán elhelyezett márványtáblát, ame-
lyet elhunyt klubtagjainkért állítottunk. A beszámolók és elisme-
rések átadása után meghallgattuk a Honvéd Művész Együttes
szólistáinak műsorát, majd vacsorával és kötetlen, baráti beszél-
getéssekkel fejeztük be rendezvényünket.

elismeréseink
1971-ben 12 fővel alakult meg a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, je-
lenleg 86 tagja van. A 45 év alatt számos miniszteri kitüntetést,
rendfokozatban előléptetést, elismerő oklevelet és ajándéktárgyat
kaptak tagjaink és klubunk. 2007-ben a 35. sorszámú BEOSZ Em-
lékérem elismerésben részesültünk; 2010-ben Ezüstfény Együtte-
sünk kapta meg Szentendre Város Közművelődési Díját; 2014-ben
klubunk nyerte le a Város legjobb civil szervezete díjat. 

programjaink
A Nyugdíjas Klub életében a zenének mindig fontos szerepe volt.
A 80-as években megalakult a zenekar, majd 1997-ben az első
kórus, 12 éve alakult az Ezüstfény Együttes. Rendszeresen tartot-
tunk név- és születésnapi köszöntőket, lőversenyt, megemlékezé-
seket, koszorúzásokat, évadzáró és adventi ünnepségeket, részt
vettünk katonanóta- és katonadal találkozókon stb. Az elmúlt
évben rendszeresen jelen voltunk az MH Altiszti Akadémia, a
BEOSZ, a város rendezvényein. Szeptemberben megrendeztük az
első Duna-parti bográcspartit. A rendezvény sikerén felbuzdulva
szeretnénk ebből hagyományt teremteni a szentendrei és más
honvéd nyugdíjas klubok részvételével. 
2010-ig négy díszes kivitelű albumban örökítettük meg klubunk
történetét. Újabban videofelvételeket készítünk, melyeket a klub-
délutánokon kiértékelünk, majd eltesszük az utókornak. Ugyanígy
őrizzük a krónikákat, trófeákat, emlékeket.

Támogatások
Külső kapcsolatainkban fontos szerepe van az MH Altiszti Akadé-
mia parancsnokának, Bozó Tibor dandártábornoknak és munka-
társainak, akik támogatják a nyugdíjas klub munkáját. Sok
segítséget és támogatást kapunk a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségétől. Fontos szerepet tölt be az MH Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság, hiszen mint nyugdíjasok,
az ő ellátási körükbe tartozunk. A Szentendrei Polgármesteri hi-
vatallal jó munkakapcsolatot ápolunk. Mindig számíthatunk az
Ezüst Szalag alapítvány, a Zrínyi Kiadó, valamint a Honvéd Lövész
Klub segítségére.  

n HORVÁTH JENŐNé
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Borítsunk kulcsot!
Tizenötezer kulcs az ország csaknem száz helyszínéről, április 23-án egy helyen, Szent-
endre főterén. A világhírű japán képzőművész, Shiota szentendrei kiállításához kapcso-
lódva március végén nagyszabású kulcsgyűjtő akciót indított a Ferenczy múzeumi 
Centrum. 

Chiharu Shiota májusban ugyanis piros fonalakkal hálózza be a Szentendrei Képtár terét,
majd a fonalhálóra fémkulcsokat aggat. Tizenötezer darabot. A rengeteg kulcs sok helyről,
sőt, a határon túlról is érkezett és érkezik még az utolsó napokban is a Duna-parti városba. 
Shiota a kortárs nemzetközi képzőművészet meghatározó alakja. Installációit az elmúlt
két évtizedben a világ számos kiállítóhelyén bemutatták, ám Közép-Európában most első
alkalommal lesz látható egy nagyszabású munkája. A Szentendrei Képtárban a művész
és közvetlen munkatársai által megépített installáció a legutóbbi Velencei Biennálén nagy
feltűnést keltő Kulcs a kézben című, a japán pavilonban létrehozott alkotás újragondolt,
helyszínspecifikus változata lesz, amelyhez tizenötezer kulcsra van szükség.
A hetek során összegyűlt több mázsányi kulcsot április 23-án látványos akció keretében
– dobpergés, performanszok és vetítés kíséretében – Szentendre főterén halomba borít-
juk, és  a sajtó nyilvánossága előtt megszámoljuk, majd sorba rakjuk. A kulcsszámoláshoz
gyerekeket, felnőtteket, önkénteseket, szentendreieket és az ország bármely pontjáról ér-
kezőket egyaránt várunk. A résztvevők között múzeumi belépőket, csokikulcsokat és to-
vábbi meglepetéseket sorsolunk ki.

Nagy kulcsborítás és -számolás Szentendre főterén április 23-án, szombaton 11 órától! 

Dumtsa Korzó
A Dumtsa Korzó –
Kulturális és Kulináris
Fesztivál április utolsó
hétvégéjén (április 29.
– május 1.) idén ne-
gyedszer is beköltözik

Szentendre belvárosába, és újra élettel
tölti meg a Dumtsa Jenő utcát.

A három évszakon átívelő rendezvény-
sorozat egyedi, bútorokból kialakított
utcai hangulatával, színes programjai-
val, képző-, iparművész és kézműves
kiállítóival, koncertekkel, gyerekfog-
lalkozásokkal, ízletes gasztronómiai
ajánlatokkal várja a látogatókat hétről
hétre, péntektől vasárnapig.
A változatos, heti tematikák követik az
ünnepeket, helyi hagyományokat, és
minden hét újdonságot, meglepetése-
ket is tartogat majd, egészen október
14-16-ig, a Korzó záró hétvégéjéig.

Májusi tematikák a Korzón:
április 29-30-május-1. 
TAVASZI VIRÁGZÁSSAL INDUL 
A DUMTSA  KORZó
május 6-7-8. MÁJUS ZÖLD-séges
ÍZEI
május 13-14-15-16. PÜNKÖSD
SZENTENDRE BELVÁROSÁBAN
május 20-21-22. MÁJUSI PIKNIK
május 27-28-29. MéZES HéTVéGE 
A GyEREKNAP JEGyéBEN

élvezze Szentendre hangulatát tavasz-
tól őszig a Dumtsa Korzón 2016-ban is!

programajánló

A Barcsay Jenő Általános Iskola 4.a osztályosai és Tóth Edit osztályfőnök Fo
tó
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Az IKoN Csoport 
pestszentimrén
Április 6-án nyílt meg a IKON Csoport kiállí-
tása  a PIK Galériában, Pestszentimrén. A
csoport 2004-ben alakult meg, azóta szá-
mos egyéni és csoportos bemutatkozás fű-
ződik nevükhöz. A kiállítást, csakúgy, mint
az első közös kiállításukat a Fő téri Képtár-
ban 11 évvel ezelőtt, S. Nagy János szent-
endrei műgyűjtő nyitotta meg.
S. Nagy János a megnyitón elmondta, hogy
a kiállításon a művészek egy-egy kiforrott
munkájukat állították ki. Az Ikon csoport az
értékőrzés folytatása mellett foglal állást,
és nem a maradi konzervatív képzőművészet eddigi eredményeit próbálja használni. Így az évek során a konstruktív szellem fokozódásán
át az avandgard és az absztrakt különböző válfajainak használata is megfigyelhető alkotásaikban. Ezért nem lehet a csoport művészeti
stílusirányzatát általánosítani, és az egyes művészeket azonos kalapban tartva egy konkrét stílusirányzatot tevékenységükre meghatá-
rozni. Műveik a saját elgondolásaik és ötleteik alapján születnek, amely kiforrott művészekre vallanak. A kiállításon egy haladó utakat
kereső művészcsoport tagjainak bemutatkozását láthatjuk!
Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa, Lehoczky Krisztina, Lukács Tibor, Mátai Attila, Paulusz Györgyi, Pirk László, Rácz Zita, Riesz Zoltán,
Tamás Mária, Újbányai Veronika, Végvári Tamás, Vizúr János, Lukács János.



Április 8-24. között ismét igazi kulturális, összművészeti zsongás fogadja a Szentendrére látogatókat, hiszen a jubileumi,
XXX. Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretén belül több mint 30 színházi, zenés, irodalmi és ismeretterjesztő programra
kerül sor, valamint 10 kiállítás közül választhat majd a közönség. 

Részletes program és jegyvásárlási lehetőség: www.szentendreprogram.hu, Tourinform iroda (Dumtsa Jenő u. 22.).
On-line programfüzet: iranyszentendre.hu. A fesztivál programfüzetét a város frekventált pontjain megtalálja!
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xxx. SzeNTeNDreI TAVASzI FeSzTIVál

április 18-24-ig 
P’Art Mozi (Duna-korzó 18.)
FrANCIA FIlmTAVASz
Bővebb információ: www.partmozi.hu

április 19. kedd, 18:00
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
zSÍroS KeNyÉr exTráKKAl 
Vendég: JÓKAI ANNA

április 21. csütörtök, 19:00
Városháza díszterme 
(Városház tér 1-3.)
eASTerN BouNDAry QuArTeT 
(uSA-H)
jazzkoncert
Tagok:  Borbély Mihály – szaxofonok,
tárogató, klarinét, furulyák,  Michael
Jefry Stevens – zongora, Joe Fonda –
bőgő, Bágyi Balázs – dob

április 22. péntek 10:00 és 11:30
Dunaparti Művelődési Ház, balett terem
(Duna-korzó 11/a.)
CINI-CINI muzSIKA - babaszínház
A győri Vaskakas Bábszínház előadása

április 22. péntek, 10:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
A NÉGySzÖGleTŰ KereK erDŐ 
A Szentendrei Gyermekszínház 
és Kreatív Színházi Stúdió előadása 
kicsiknek és nagyoknak
Színpadra alkalmazta: Kertész Kata

április 22. péntek, 17:00
Duna-korzó
FÖlD NApI SzABADTÉrI KIállÍTáS
meGNyITÓJA
A szentendrei iskolák és óvodák újra-
hasznosított anyagokból készült street-
art alkotásaiból nyílik kiállítás 
a Duna-korzón
A kiállítás nyitva: április 24-ig

április 22. péntek, 18:00
P’Art Mozi kisterem (Duna-korzó 18.)
A TeNGer DAlA 

A Song of the sea c. film angol nyelvű
vetítése. Szervező: Szentendre English
Center, www.englishcenter.hu

április 22. péntek, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
pÉTerFy BorI loVe BAND – 2B

április 23. szombat, 9:00
Bükkös-patak, Mókus-híd
FÖlD NApI TAKArÍTáS 
Szervező: Bükkös Egyesület

április 23. szombat, 18:00
Pro Musica Kamaraterem  
(Ignatovity utca 2.)
KeCSKÉS eGyÜTTeS 
– A DuNAKANyAr rÉGI zeNÉJe

április 23. szombat 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
HoT JAzz BAND – koncert

április 24. vasárnap, 11:00
Városháza díszterme (Városház tér 3.)
I. „NyITNI-KÉK” orSzáGoS 
FuVolAVerSeNy GálA
Zsűri:  Dratsay Ákos  fuvolaművész,
tanár és Herczegh Mária fuvolaművész,
tanár

április 24. vasárnap, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
rÉVÉSzem, rÉVÉSzem 
– A SzeNTeNDre TáNCeGyÜTTeS 
BemuTATÓJA
táncjáték

április 28. csütörtök, 18:35
P’Art Mozi Szentendre (Duna-korzó 18.)
KITŰNŐK
London Katalin újságíró fotográfussal
beszélget Török Katalin. A beszélgetést
megelőzően: az ÁRNyALTAN és az IDŐ
fotóalbum képanyagából válogatott ki-
állítás nyílik a helyszínen

április 28. csütörtök, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, Szántó Piroska-
terem (Pátriárka u. 7.)
WerNer áKoS: A peST meGyeI
KÖNyVTár
A Szentendre Szalon programja 

április 29. péntek, 17:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
AlmA eGyÜTTeS: BulI

április 30. szombat, 18:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem
(Pátriárka u. 7.)
Ivancsics Ilona és Színtársai bemutatja
a Szkéné Színház vendégelőadását
BáNyAVAKSáG
Szereplők: Kaszás Gergő, Bozó Andrea,
Eke Angéla, Epres Attila, Tóth József
Rendező: Csizmadia Tibor

KIÁLLÍTÁSOK, MÚZEUMI PROGRAMOK  

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.      
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
április 14. – július 10.
„A VIláG KÖzepe” 
VáloGATáS A SzeNTeNDreI 
FereNCzy mÚzeumI CeNTrum 
GyŰJTemÉNyÉBŐl 
Vezető kurátor: Szabó Noémi művészet-
történész
Társkurátorok: Bodonyi Emőke, Boros
Lili, Herpai András, Kopin Katalin, Szilá-
gyi Zsófia

április 24. vasárnap 10:00–12:00
Duna-korzó
CSAláDI NAp A FÖlD NApJáN,
A DuNA-KorzÓN

április 25. hétfő, 17:00
Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
FÖlD NApJA KIállÍTáS meGNyITÓ

VLS Pinceműhely 
Péter-Pál u. 6.
Nyitva tartás: péntek, szombat, vasár-
nap 14:00–18:00 
TÚl A TÚloN (100 éves a dadaizmus)
A Vajda Lajos Stúdió tagjainak kiállítása
HIÁNyZENE koncert: Első Benedek
BULIZENE: DJ Lois Viktor Jr.
megtekinthető május 8-ig, péntek,
szombat, vasárnap 14-18 óráig

Városház Galéria
Városház tér 3.
március 31. – április 29.
HuNGArIKumoK
A Magyar Fotóművészek Szövetsége
Senior alkotócsoportjának vándorkiállí-
tása

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
Nyitva tartás: H-P: 09:00–17:00, 
Szo-V: 10:00–17:00
március 29.  – április 20.
NÉmeTH-KrÍzA GyŰJTemÉNy
A „Gyűjtők és Gyűjtemények" sorozat ki-
állítása  
április 27. –  május 18.
DANy reISeNGer
izraeli festőművész kiállítása

Erdész Galéria és Design
Bercsényi u. 3.
Nyitva: K-V: 10:00-18:00 
mŰVÉSzKoNyHA
Megnyitja: Rockenbauer Zoltán művé-
szettörténész és  Vinkó József, 
a Magyar Konyha főszerkesztője
A kiállítás nyitva: május 9-ig

Palmetta Design Galéria 
Bogdányi út 14.
KorTárS mAGyAr ÉS NemzeTKÖzI
DeSIGN KIállÍTáS ÉS VáSár
Alessi újdonságok

április 23. szombat 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem (Pátriárka u. 7.)

HoT JAzz BAND 
koncert

április 21. csütörtök, 19:00
Városháza díszterme (Városház tér 1-3.)

eASTerN BouNDAry QuArTeT (uSA-H)
jazzkoncert

április 22. péntek, 19:00
Pest Megyei Könyvtár, színházterem (Pátriárka u. 7.)

pÉTerFy BorI loVe BAND – 2B
koncert
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Városi majális
május 1. vasárnap: 10.00-20.00, Czóbel park
10.00-10.45 Vuk bábszínház gyer-
mekeknek
11.00-11.30 Body-Holy Dance Club
növendékei és az Euro-Gym csoport
bemutatója
11.45-12.10 A Szentendrei Kenguru
kötélugró diáksportkör bemutatója
12.20-12.50 Afrodité Hastánc-
csoport
13.00-13.45 Vujicsics Tihamér ze-
neiskola ütősei
14.00-14.45 Schwartz Dávid kis-
koncert 
15.00-15.30 Csillagszeműek tánc-
együttes bemutatója
15.45-16.15 zumba Éva és tanívá-
nyai bemutatója
16.30-17.00 Welldance Sporttánce-
gyesület bemutatója
17.10 -18.10 pink panthers Akroba-
tikus Rock and Roll tánccsoport be-
mutatója
18.30-20.00 Vasárnap Dél együttes
koncert
Műsorvezető: Schwartz Dávid

Társprogram a rodin kávézónál 
11.00-13.00 STreeTBAll bemu-
tató a Biztos Szikla csapat közre-
működésével 

Kísérőprogramok
• Kézműves foglalkozások gyere-
keknek

• Makedó kreatív építőjáték gyer-
mekeknek
• Rendőrségi bemutató: 10.00-

13.00 biztonsági őr szimulátor, 
tanpálya

• Retroautó-bemutató 10 órától a
Lázár cár téren
• Retro majális plakátkiállítás a Czó-
bel parkban

p'Art mozi
17.00 Csapd le csacsi! – magyar
vígjáték
Ez a harc lesz a végső! – kiáltják a
kerítés mindkét oldalán. Bea és
Géza fiatal házasok. Gürcöltek, míg
felépült családi házuk. Boldogok.
Voltak. Egy nap az asszonyka a ne-
mibeteg-gondozóból kap idézést.
Semmi kétség, félrelépett a férj. Ha
harc, legyen harc! Amíg a család
saját felségterületén tusakodik, a
kerítés (vasfüggöny?!) másik olda-
lán Béla szomszéd vezetésével
puccsra készül egy szupertitkos
munkásőrkommandó. Az egykori
munkásőr a telkét szeretné kiter-
jeszteni, volt kollégáiból álló alaku-
lata a kert titkos pincelabirin-
tusában gyakorlatozik, és bőszen
készül a visszarendeződésre... 
A belépés díjtalan! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 



Szeretethíd
Jótékonysági akció május 20-21-én

A Szeretethíd a Magyar Református Szere-
tetszolgálat kétnapos önkéntes akciója,
mely mindenki számára nyitott, aki kész se-
gíteni a környezetében élőkön. Célunk,
hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben a Kárpát-medence minden területén
munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoport-
jaink szociális, fejlesztési vagy környezet-
védelmi területen, valódi segítséget nyújtva
ezzel településeknek, intézményeknek, gyü-
lekezeteknek. A 2009 óta évente megren-
dezett Szeretethíd-program igazi példa arra,
hogy a határokon átívelő segítségnyújtás és
összefogás által egy közösség mennyi jót
tud tenni mások számára, miközben ő
maga is épül.
A legkülönfélébb közhasznú és szociális
feladatokat végezzük a Szeretethíd keretein
belül. Az elmúlt évek Szeretethídjai során
rendeztünk parkot, festettünk kerítést, láto-
gattunk időseket és betegeket, koncertez-
tünk börtönben, tisztítottunk parkokat,
utcákat, szeretetet adtunk és kaptunk. Biz-
tatunk mindenkit, hogy nyitott szemmel
járva vegye észre a körülötte felmerülő 
igényeket, és hasonló projekteket megvaló-

sítva tegye szebbé környezetét és boldo-
gabbá a környezetében élőket.
Mindezt vidáman, közösségben, egymást
megismerve és egymásra jobban odafi-
gyelve tervezzük megvalósítani. Szeretnénk
rámutatni továbbá, hogy bár a jelenlegi vál-
ság következménye lehet a családok bezár-
kózása, magába fordulása, mégis törőd-
nünk kell a környezetünkkel, a környeze-
tünkben élők nehézségeivel. A helyi közös-
ségektől való elszigetelődés folyamatát kell
megelőzni, ebben kíván segíteni ez a kez-
deményezés.
Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat
tudjunk építeni a generációk között, a segít-
ségnyújtók és rászorulók, világ és társada-
lom, Isten és ember között.

Jelentkezni egyénileg és csoportosan is
lehet a szeretethid.hu oldalon keresztül. A
jelentkezésnél azt is írd le, van-e már ötle-
ted, hogy milyen feladatot szeretnél elvé-
gezni, vagy adjunk mi projektet! Aki
szeretne bekapcsolódni a szervezésbe, ke-
resse az egyházmegyéjéhez tartozó koordi-
nátort, vagy keressen bennünket az alábbi
elérhetőségeken: www.szeretethid.hu, 
szeretethid@jobbadni.hu.
Szentendrén  az észak-Pesti Egyházmegye
koordinátora Kádár Péter,
elérhetősége: pkadar56@gmail.com
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filmajánló

A p’ArT mozI BemuTATJA:

rómeó és Júlia
(eredeti cím: Romeo e Giulietta / Romeo
and Juliet) 

1968-ban készült színes, olasz-amerikai
filmdráma. Franco Zeffirelli alkotása
William Shakespeare (1564–1616) is-
mert tragédiájának legnépszerűbb film-
változata. A rendező szakított az addigi
színjátszási hagyományokkal, és a fő-
szerepekre olyan fiatalokat választott,
akiknek valós életkora nagyjából meg-
egyezett Shakespeare szereplőinek
életkorával (Leonard Whiting és Olivia
Hussey).
A Zeffirelli iránti tiszteletből Laurence
Olivier elvállalta, hogy elmondja a proló-
gust és az epilógust, illetve angolra
szinkronizálja a Montague grófot játszó
Antonio Pierfedericit. (Olivier neve nem
szerepel a stáblistán.) A zenét Federico
Fellini állandó munkatársa, Nino Rota
komponálta. A szerelmi téma óriási si-
kert aratott, és a bemutató óta számos
világhírű előadó tűzte műsorára.

előadások: április 26., 27., május 1.

A Rotary Club Szentendre is szervezője
annak az országos jótékonysági esemény-
nek, melynek célja a fogyatékkal élő gyer-
mekek segítése.
Az országban több helyszínen, ugyanab-
ban az időben vetítik le Till Attila Tiszta
szívvel című alkotását, amelynek főszerep-
lői kerekesszékes fiatalok. Az akció vígjá-
ték író-rendezőjét a sodró lendületű
történeten túl az foglalkoztatta,  hogy ké-

szüljön végre egy olyan film a mozgássé-
rültek világáról, ahol nem színészek 
játsszák el az ő életüket, hanem saját
maguk kapnak lehetőséget a szereplésre.
Ahol valóban ők a hősök. Ebben a filmben
a főszereplők a valóságban is fogyatékkal
élő emberek, akik a saját életüket, testüket,
mondanivalójukat mutatják be egy külön-
leges történeten keresztül. 
A meghívott, közel 1500-2000 adakozó
azért lesz jelen a premier előtti filmvetíté-
sen, hogy maga is hozzátegyen a nemes
célkitűzésekhez. A vetítés előtt a helyi klu-
bok párperces rövidfilmmel mutatkoznak
be, megismertetve céljaikat, eddigi tevé-
kenységüket.
A helyi Rotary clubok mindegyike saját jó-
tékonysági céljaira gyűjt. A szentendrei
Rotary két fontos programot is kitűzött
maga elé. Egyrészt a SUHANJ Alapítvány
fittness termének és sportklubjának létre-
jöttét támogatja. A klub látás- és mozgás-
sérültek számára nyújt segítséget sporto-
láshoz, illetve versenyeken való részvételt
szervez fogyatékkal élők számára. 
A másik célkitűzés a szentendrei Bárczi
Gusztáv Általános Iskola fogyatékkal élő
gyermekeinek segítése.

A szentendrei Rotary Club a meghívott ado-
mányozókat a Tiszta szívvel című film pre-
mier előtti zártkörű vetítésére április 27-én
szerdán, 19 órára várja a MOM Park Cine-
maCity moziba, ahol a tervek szerint a ren-
dező is jelen lesz. 

premier előtti filmvetítés jótékony céllal
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Szentendrei lokálpatrióták a Forbes magazinban
Cuki csokibolt, laza kocsma, menő galéria.
Szentendre jó hely, és a helyi kisvállalko-
zók azért küzdenek, hogy ne csak a turis-
tákra épüljön – írja az áprilisi Forbes üzleti
magazin lokálpatrióták című összeállítá-
sában a város legkedveltebb helyszíneiről.

Szentendre „legcsúcsabb”, „meseszerű”,
„varázslat”, „emberléptékű”, „szín” – ahogy
a helyi lokálpartrióta vállalkozók jellemzik
városunkat. „Az egy főre jutó művészek,
vendéglátóhelyek, templomok, múzeumok,
és márványtáblák tekintetében minden bi-
zonnyal listavezető, sokarcú város” Szent-
endre, ahol a fagyiturizmust lekörözve mű-
vészek, vállalkozók, vendéglátók közös-
sége hisz a város erejében, s erre tették fel
életüket, tenni akarnak lakóhelyükért. 
A magazinban kiemelt helyszínek között a
Forráspont Bisztró, a Folt Kávézó, a Ka-
csakő, az édeni édességek Boltja, a Teddy
Beer Söröző és Dorothea Bistro Café, a
Mjam étterem, az ART6 Szalon, Nagy Sán-
dor Képkeretező és Művészboltja, az Erdész
Galéria, a Palmetta Design Szalon szerepel,
egy-egy illusztrációval, melyeket a térképpel
együtt Krnács Ágota grafikusművész  rajzolt
meg annyi kedvességgel, hogy aki soha
nem járt Szentendrén, az is minden bizony-
nyal szívébe zárja ezt a várost.

Nyilván helyszűke miatt a magazin nem
tudta felsorolni városunk valamennyi emb-
lematikus helyszínét ilyen részletességgel,
de a cikkben még tucatnyit ajánlanak: a
Bükkös Hotelt, az Este’r Partners bemutató-
termet és galériát, az Adria Cafét, a Dalmát
Pince utódját, a Szamárfület, az ElevenKer-
tet, a P’Art Mozit,  az Aranysárkány vendég-
lőt, a La Mocca kávézót, a Templomdombra
felvezető sikátor népszerű lángosos üzletét.
Szintén a népszerűségi index legmagasabb
fokán áll kedvenc beszélgető-vásárolgató
helyünk, a Bükkös piac, ahová szerdánként-
szombatonként járunk. Szintén szeretjük 
a „rohamcsónakot leváltó elektromos vízi
járműt”, a környezettudatos kompunkat,
amivel átmehetünk a szigetre, a közeli Ro-
sinante fogadóba.
Az írás nemcsak a helyi vállalkozások, ven-
déglátóhelyek ajánlásával foglalkozik, de
kiemeli a Ferenczy Múzeumi Centrum prog-
ramtervét is, melyben hamarosan helyi és
nemzetközi művészek meghívásával össz-
művészeti rendezvénysorozat, az Art Capi-
tal pezsdíti fel városunkat.
A cikk megjelenésekor az újságosstandok-
ról percek alatt fogytak el a lap példányai, s
a legnépszerűbb közösségi oldalon egy-
mást érték az idézett részletek, a létező, élő
lokálpatriotizmus virtuális lenyomataként. 

Csak nekünk!
Fizessen elő 30% 

kedvezménnyel a magazinra, 
8300 Ft-ért egy évre 

a forbes.hu/elofizetes oldalon! 

Válassza ki a Szentendre 
ajánlatot, és használja 
a lokalpatriota kódot!

Édeni Édességek: az Év Boltja
2016!
Legkedvesebb csokiboltunk méltán sze-
repelt a kiemelt helyek között, hiszen
idén elnyerte az év Boltja rangos kitün-
tetést.
Az élelmiszer szaklap versenyére ren-
geteg színvonalas nevezés érkezett az
óriás üzletláncoktól a kisboltokig, több
kategóriában. Az elbírálás főbb szem-
pontjai voltak a vevőbarátság, a vásárlói
tér funkcionalitása, használhatósága, a
fenntarthatóság, környezetbarát megol-
dások, az üzlet esztétikai kialakítása, a
külső, illetve belső dekorációk kreativi-
tása, a márka, az arculat egysége, har-
móniája, egyedi ötletek.
Pelle Csilla közgazdász 13 éve nyitotta
üzletét, s mára az egyik legnépszerűbb
boltocska a városban a turisták és a he-
lyiek körében egyaránt. A bolt sikeréhez
nemcsak a fantasztikus édességek, a
kedves kiszolgálás, de a remek design
is hozzájárult. A portál és az üzlet logója
Ficzere Kyru munkája csakúgy, mint a
P’Art Mozi és a Forráspont arculata.
Gratulálunk!
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programok
KIállÍTáS

KIállÍTáS

Szentendrei Képtár, Fő tér 2-5.
KeTTŐS JáTSzmA / KoVáCH GerGŐ 
kurátor: Herpai András
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető április 17-ig,
hétfő kivételével minden nap 
10-től 18 óráig.

Ferenczy Múzeum (Szentendre-terem),
Kossuth Lajos utca 5.  
FÉNyJáTÉKTÉr / reGŐS ISTVáN
kurátor: Kopin Katalin
művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: május 22-ig,
hétfő kivételével minden nap 10-től 18
óráig.
április 23. szombat 14:00
Bőrönd utazóknak, tárlatvezetés a kiállí-
tás kurátorával
április 26. kedd 18:00
Temesi Mária operanagykövet estje a
kiállításhoz kapcsolódóan
április 27. szerda 11:00
SzeNIor SzerDA
Kelet-európai hangulat
Kopin Katalin művészettörténész elő-
adása

Barcsay Terem
Lebontott mozdulatok
mADelINe STIllWell KIállÍTáSA
Megtekinthető május 1-jéig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
mÚlT A mÉlyBeN
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

KeTTŐS JáTSzmA
Kovách Gergő kiállítása
Megtekinthető április 24-ig

MűvészetMalom 
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00 
A VIláG KÖzepe
Válogatás a szentendrei Ferenczy Mú-
zeumi Centrum gyűjteményéből
Megtekinthető július 10-ig

Kmetty Múzeum 
Fő tér 21. 
április 25. hétfő 17:00
FÖlD NApJA KIállÍTáS-meGNyITÓ
A Föld napja alkalmából óvodások és is-
kolások számára kiírt pályázat nyerte-
seinek alkotásainak bemutatása
Megtekinthető május 1-jéig

Városház Galéria
Városház tér 3.
HuNGArIKumoK
A Magyar Fotóművészek Szövetsége
Senior alkotócsoportjának vándorkiállí-
tása
Megtekinthető a hivatal nyitvatartási
idejében (hétfő-szerda-péntek) április
26-ig

MANK Galéria
Bogdányi út 51.
TrANSzCeNDeNCIA
Kiállítás a Németh-Kríza házaspár gyűj-
teményéből
Kurátor: Szepes Lászlóné
Megtekinthető április 20-ig, hétköznap
9-17, hétvégén 10-17 óra között

VLS Pinceműhely
Péter Pál u. 6.
TÚl A TÚloN
a Vajda Lajos Stúdió tagjainak csopor-
tos kiállítása
megtekinthető május 8-ig, péntek,
szombat, vasárnap 16:00-20:00

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApáTI ABKAroVICS BÉlA FeSTŐ-
mŰVÉSz emlÉKKIállÍTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Pestszentimrei Közösségi Háza
PIK Galéria
1188 Budapest
Vasút út 48.
„…már-már reménnyel…”
IKoN CSoporT KIállÍTáSA
Megtekinthető április 20-ig, hétköznap
8-20, szombatom 9-14 óra között

Mediawave, Monostori Erőd
Komárom
április 28. csütörtök 18.00 
ANTIloGIKA
100 éves a dadaizmus
a Vajda Lajos Stúdió tagjainak 
médiaművészeti kiállítása
kiállítók: Benkovits Balázs, Benkovits
Bálint, Csató Máté, Csontó Lajos, 
fe Lugossy László, Margit Szabolcs,
Szirtes János, Tóth Eszter, Vincze Ottó,
ef Zámbó István

HIáNyzeNe KoNCerT: 
Csakugyan, ef Zámbó Happy Dead
Band, L&L Projekt
megtekinthető május 1-jéig

Feng Shui Galéria
Fonyód
Szent István u. 82.
április 30. szombat 18.00
HopKA Károly KIállÍTáSA
Megnyitja Nagy Katalin
Megtekinthető hétfőtől péntekig 10.00-
13.00 és 15.00-18.00 között

elŐADáS

Kolping Akadémia
Török köz, bejárat a Péter-
Pál u. felől

április 30. szombat 16.00
máS KoNTINeNS, uGyANAz A
NyelV. KeleT-AFrIKA
Hudson Judit, a Magyar Kolping Szövet-
ség országos főtitkárának előadása

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
április 19. kedd 18.00
zSÍroS KeNyÉr exTráKKAl
Vendég: Jókai Anna író

Petőfi Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz

április 22. péntek 18.00
A Bor ÉS A SzŐlŐ ŐSI TITKAI
Bíró Lajos kutató, író könyvbemutató
előadása

április 29. péntek 18.00
„rÉSzeIBeN zAJlÓ 
III. VIláGHáBorÚ” ÉS A mIGráCIÓS
VálSáG KezelHeTŐSÉGe
Dr. Isaszegi János tábornok, háborús
hadműveleti szakértő előadása 

május 6. péntek 18.00
SzereTŐmeT mÉGSem ADNám
máSNAK
Az alföldi pásztorok élő népköltészete
és irodalmi kapcsolatai 
Harangozó Imre tanár, néprajzkutató
előadása

Szentendre Szalon
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.

április 28. csütörtök 18.00
WerNer áKoS KÖNyVTár-
IGAzGATÓ elŐADáSA

zeNe

Református Gimnázium
Áprily tér 5.
május 21. szombat 18.00
BuDApeSTI VoNÓSoK 
HANGVerSeNy
közreműködik Szamosi Szabolcs 
orgonaművész

mozI

P'Art Mozi 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft, 
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

április 18-24-ig Francia Filmtavasz
április 18. hétfő
17.00 MENNyIT éR EGy EMBER? (93’)
(12) – film az érdekközpontú világról
18.40 ELMENTEK OTTHONRóL
(93’)(12) – szórakoztató francia vígjáték
20.20 LEGÚJABB TESTAMENTUM
(113’)(12) – Európai Filmdíj (2015)

április 19. kedd
16.30 LEGÚJABB TESTAMENTUM
(113’)(12) Európai Filmdíj (2015)
18.30 MACBETH (113’) (16) – LéLEK-
MOZI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 LéPCSŐHÁZI TÖRTéNETEK
(100’)(12) f: Isabelle Huppert

április 20. szerda
16.30 MUSTANG (97’)(16) Európai Film-
díj (2015) Oscar jelölés (2016)
18.15 COWBOyOK (114’)(12) f: Francois
Damiens
20.15 EMLéKEK ŐRZŐI (105’)(12) – 
A film valós eseményeket dolgoz fel

április 21. csütörtök
15.00 ROBINSON CRUSOE (89’)(6)
16.40 éVSZAKOK (97’)(kn) – természet-
film
18.30 ÍGy JÁRTAM A MOSTOHÁMMAL
(99’)(16) f: Julie Delpy, Danny Boon
20.15 MUSTANG (97’)(16) Európai Film-
díj (2015) Oscar jelölés (2016)

április 22. péntek
17.00 éVSZAKOK (97’)(kn) – természet-
film
18.45 EGy SZOBALÁNy NAPLóJA
(96’)(16)
20.30 A MI JÖVŐNK (97’)(16) francia
vígjáték

április 23. szombat
14.30 A KIS HERCEG (108’)(6)
16.25 LéPCSŐHÁZI TÖRTéNETEK
(100’)(12) f: Isabelle Huppert
18.10 JÖTTÜNK, LÁTTUNK, VISSZA-
MENNéNK 3. – A FORRADALOM
(110’)(12E)
20.10 CSOKOLÁDé (119’)(12) f: Omar
Sy (az életrevalók c.film főszereplője)

április 24. vasárnap
15.00 ROBINSON CRUSOE (89’)(6)
16.35 EGy SZOBALÁNy NAPLóJA
(96’)(16)
18.20 JÖTTÜNK, LÁTTUNK, VISSZA-
MENNéNK 3. – A FORRADALOM
(110’)(12E)
20.15 EGy ÖRÜLT PILLANAT (105’)(16)

április 25. hétfő
16.00 A LOVASÍJÁSZ (115’)(6)Kaszás
Géza filmje
18.00 SZCIENTOLóGIA, AVAGy A HIT
BÖRTÖNE (118’)(16)
20.00 FILMPIKNIK: FANTOMAS
(105’)(12) Házgazda: Regős Anna és
Regős István

április 26. kedd
18.00 CSOKOLÁDé (119’)(12) f: Omar
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Sy (az életrevalók c.film főszereplője)
20.10 RóMEó éS JÚLIA (138’)(12)
Franco Zeffirelli filmje

április 27. szerda
18.00 HUROK (95’ (16) Madarász Isti
filmje
19.45 RóMEó éS JÚLIA (138’)(12)
Franco Zeffirelli filmje

április 28. csütörtök
16.50 ANyÁK NAPJA (119’)(12E) f: Britt
Robertson, Jennifer Aniston, Julia Ro-
berts, Kate Hudson
18.35 KITŰNŐK – vendégünk: London
Katalin újságíró, fotográfus
19.00 TEMPLOM A DOMBON – NyISD
KI A SZEMED! SOROZAT DunaP’Art
Filmklub

április 29. péntek
16.20 NyAKAS KAKAS (98’)(6)
18.10 A FŐNÖK (99’)(16) főszereplő:
Melissa McCarthy
20.00 TISZTA SZÍVVEL (100’)(16E) Till
Attila filmje

április 30. szombat
14.30 RATCHET éS CLANK - A GALAXIS
VéDELMEZŐI (90’)(6)
16.10 NyAKAS KAKAS (98’)(6)
18.00 TISZTA SZÍVVEL (100’)(16E) Till
Attila filmje
20.00 ANyÁK NAPJA (119’)(12E) f: Britt
Robertson, Jennifer Aniston, Julia Ro-
berts, Kate Hudson

május 1. vasárnap
14.30 NyAKAS KAKAS (98’)(6)
16.15 RATCHET éS CLANK- A GALAXIS
VéDELMEZŐI (90’)(6)
17.50 RóMEó éS JÚLIA (138’)(12)
Franco Zeffirelli filmje
20.15 ANyÁK NAPJA (119’)(12E) f: Britt

Robertson, Jennifer Aniston, Julia Ro-
berts, Kate Hudson

május 2. hétfő
18.00 JÖTTÜNK, LÁTTUNK, VISSZA-
MENNéNK 3. – A FORRADALOM
(110’)(12E)
20.00 TISZTA SZÍVVEL (100’)(16E) Till
Attila filmje

május 3. kedd
18.30 45 év (95’)(12) – LéLEKMOZI SO-
ROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.10 A FŐNÖK (99’) (16) főszereplő:
Melissa McCarthy

május 4. szerda
18.00 CSOKOLÁDé (119’)(12) f: Omar
Sy (az életrevalók c.film főszereplője)
20.05 JÖTTÜNK, LÁTTUNK, VISSZA-
MENNéNK 3. – A FORRADALOM
(110’)(12E)

május 5. csütörtök 
KERESZTéNy FILMNAPOK május 5-8-ig
17.30 A MŰVéSZET TEMPLOMAI IV/3.
LEONARDO DA VINCI: A LÁNGELME MI-
LÁNóBAN (82’)(6)
19.00 FERENC PÁPA – BUENOS AIRES-
TŐL A VATIKÁNIG (110’)(12)

május 6. péntek
15.15 NyAKAS KAKAS (98’)(6)
17.00 SHAUN A BÁRÁNy (85’)(6)
18.30 SAUL FIA (107’)(12)
20.25 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)

május 7. szombat
13.40 NyAKAS KAKAS (98’)(6)
15.30 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)
17.05 ROBINSON CRUSOE (89’)(6)
18.35 A ZARÁNDOK-PAULO COELHO
LEGJOBB TÖRTéNETE (112’)(16)
20.40 VAN PÁPÁNK! (107’)
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magabiztosan menetelnek 
a pink panthers rockysok
A tavaszi versenyidény következő megmérettetésére került sor a
hétvégén a Budapesti Sportkastélyban, pestszentimrén. A pink
panthers táncosok természetesen most sem hiányozhattak. A
mostani versenyen 32 elhivatott tehetség nevezett be az egyesü-
letből. egyáltalán nem meglepetés, hogy újra szép eredményeket
értek el a rock and rollosok.

A versenymenet elején a children kisformáció kategóriában az Ör-
dögfiókák (Klein Maya, Barkó Boglárka, Tóth Nadin, Mészáros Mira,
Lám Hanna, Mayetka-Afusat Zsóka) erős mezőnyben az 5. helyen
végeztek.
A következő kategória, ahol érintettek voltak a Pinkek, a serdülő kis-
formáció, ahol a Flashdance (Szabó Alexandra, Németh Kíra, Mihály
Fanni, Vecseri Bettina, Vancsó Boglárka) az 5. helyet, a Golden Stars

(Könye Kamilla, Schuszter Csenge, Fóris Anna, Majer Henrietta,
Batka Réka, Lamoga Szonja) csapat pedig a 3.helyet szerezték meg.
A 12 éves korosztálytól kötelezően junior kisformáció kategóriában
versenyző Pink Sky (Nagyváradi Eszter, Deák Dóra, Kasza Katica,
Sergyán Csenge, Kovács Rozália) csapat a rendkívül erős mezőny-
ben, nagyon szép tánccal a 4. helyen végzett.
A párosok folytatták a tőlük megszokott tündöklő menetelést, mivel
a serdülő B korosztályban mindkét szekcióban ezüstérmet vittek
haza, név szerint: Horváth András és Batka Réka, Majer Gergő és
Ubránkovics Zulejka. A serdülő A kategóriában pedig Podhorányi
Donát és Szabó Alexandra is a dobogó 2. fokára állhattak.
Vasárnap délután rendezték meg a Magyar Táncsport Akrobatikus
Rock And Roll szakági hivatalos Budapest területi versenyét. Az
egyesület jelenleg is versenyző, legeredményesebb párosa, a child-
ren korosztályban táncoló Homán Gergely – Veres Aliz. A fiatalok
az eddigieknél is magasabb fokra kapcsoltak, lázba hozták a szín-
padot és sikerült megszerezniük a 3. helyet kategóriájukban.
Minden induló gyermek nagy gratulációt érdemel! Az iskolai tanul-
mányaik mellett komoly erőfeszítést tesznek, hogy ezek a szép
eredmények megszülethessenek. Emellett kiemelendő az a szülői
támogatás, amiben részesítik a Pink Panthers-es családok ver-
senyző gyermekeiket! Az egyesület edzői nagyon büszkék és há-
lásak a sok segítségért!
Április végén a Pink Panthers TSE megrendezi hagyományos Ta-
vasz Kupáját, ahol az egyesület minden táncosa az ovisoktól a
nagyiskolásokig megmutatják, hogy ősz óta mennyit fejlődtek.
Minden érdeklődőt szívesen várnak! (Információk az egyesület kö-
zösségi oldalán.)
A Pink Panthers-es gyermekek a szentendrei Barcsay Jenő Általá-
nos Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a
Szent András Általános Iskola és az Izbégi Általános Iskola, illetve
az óbudai Kerék Általános Iskola és Gimnázium és a Nagy László
Általános Iskola tanulói. A táncosok felkészítői: Falaki Szabolcs és
Halász Gergő akrobatikus rock and roll edzők.

Szentendrei Kajak-Kenu
Se télen-nyáron
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség idén is megrendezte a téli,
erőnléti edzések időszakának végére a Heraklész Fizikai Fel-
mérő Győr bajnokságot. 2100 kajakos és kenus indult a verse-
nyen, akik itt adtak számot a hosszú, nehéz, néha unalmas és
embert próbáló téli felkészülés eredményességéről.

A Szentendrei Kajak-Kenu SE az 50 nevező egyesület közül a
10. helyen végzett, csak az ország legnagyobbjai előzték meg
a rangsorban, olyanok, mint a Graboplast Győr, a KSI, az UTE.
Versenyzőink Cooper futásban, lábemelésben, húzódzkodás-
ban és fekvenyomásban mérték össze erejüket korosztályon-
ként, és értek el szép eredményeket.

Lány kajak, 17 évesek: 5. Süvegh Zsófia
Fiú kenu, 9 évesek: 2. Vass Konor
Fiú kenu, 14 évesek: 1. Néda Tamás, 3. Ritgasser Tamás, 
7. Trenka Gergő
Fiú kenu, 16 évesek: 3. Gallai Márk, 4. Horváth Márton
Fiú kenu, 17 évesek: 2. Adolf Balázs

Az idén korán beköszöntött jó időnek hála, már egy hónapja
vízre szálltunk, készülve az április végén kezdődő szezonra. 

Ha kajakozni vagy kenuzni szeretnél, világbajnok edzőkkel vá-
runk szeretettel! Jelentkezz a 06-70-575-5660 telefononszá-
mon Pétervári Pál edzőnél!

Nyári alkotótábor
Kreatív képző- és üvegművészeti foglalkozások gyerekeknek

Családi környezetben, a Bükkös-part közelében, szabadtéren tartjuk
immár több mint 20 éve a gyerektáborokat, ahol lesajátíthatod:
• az akril-, olaj-, üveg-, pác-, textilfestés sajátosságait és használatukat;
• a művész-, edzett-, sík-, öblös üvegek felhasználásával üvegplasztika,
mozaik, üveggel díszített dekor tárgyak készítését;
• a kő, csempe, kerámia, fa gazdag felhasználási lehetőségeit;
• a különböző technikákhoz szükséges egyedi eszközök használatát.
Gyere el, próbáld ki magad, alkoss egyedit!

A turnusok minden nap 8 és 15 óra között az alábbi időpontokban indul-
nak:
5 éves kortól: június 20-24; június 27-július 1; július 4-8; augusztus 8-12.
13 éves kortól: július 25-29.
Részvételi díj (háromszori étkezéssel, anyaghasználattal):
5 éves kortól 28 500 Ft
13 éves kortól 35 000 Ft
Bővebb információ: www.piszkator.com/Nyári alkotó táborok
Jelentkezés: Piszkátor Ildikó, 06-20-364-5415, ikoladekor@gmail.com



2016 | április 18. SPORT 21

pályázati felhívás  

„JÓ TANulÓ 
JÓ SporTolÓ 2016” 

Szentendre Város Önkor-
mányzata pályázatot ír ki a
Szentendrén lakó, itt tanuló,
de bárhol sportoló, általános
és középiskolás diákok kima-
gasló tanulmányi és sporttel-
jesítményének elismerésére.
Pályázhatnak a Szentendrén
működő oktatási intézmé-
nyek igazgatói a 2015/2016.
tanév eredményei alapján. A
cím viselésének időszaka:
2016. október 1. – 2017.
szeptember 30. Jutalom: ok-
levél és tárgyjutalom

A cím elnyerésének 
feltételrendszere

1-4. osztály
Tanulmányi átlag: 4,6
Sporteredmények: városi baj-
nokság/verseny I. hely; terü-
leti verseny I-III. hely; megyei
verseny I-VI. hely; országos
verseny I-VIII. hely

5-8. osztály tanulóinak
Tanulmányi átlag: 4,5
Sporteredmények: városi baj-
nokság/verseny I. hely; terü-
leti verseny I-III. hely; megyei
verseny I-VI. hely; országos
verseny I-VIII. hely

Középfokú iskolák
Tanulmányi átlag: 4,3
Sporteredmények: városi baj-
nokság/verseny I. hely; terü-
leti verseny I-III. hely; megyei
verseny I-VI. hely; országos
verseny I-VIII. hely

A pályázatnak tartalmaznia
kell: a tanuló adatait (név, szü-
letési idő, lakcím, iskola/osz-
tály megnevezése); a tanuló
tanulmányi eredményeit iga-
zoló okiratok másolatát; a 
tanuló versenyeredményeit
igazoló oklevelek másolatát; az
iskola igazgatójának ajánlását

A pályázat beküldésének ha-
tárideje: június 30. 16.00 óra
A pályázat benyújtásának
helye: Polgármesteri Hivatal
Iktatója, személyesen vagy
postán. A borítékra írják rá: Jó
tanuló Jó sportoló 2016

Éremeső a Kinizsi Se
úszóinak
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 15 ver-
senyúszója képviselte Szentendre városát a Kistar-
csán rendezett országos úszóversenyen, április 9-én,
ahol több mint 180 úszó, több mint 17 egyesület
mérte össze erejét.

Érmeseink:
Vándor Pál - 2 ezüst
Udvarhelyi Áron - 2 arany, 1 ezüst
Borszéki Boglárka - 3 bronz
Földi Patrícia - 1 ezüst
Kákai Anna - 3 bronz
Dömötör Emma - 1 ezüst
Szokoli Csaba - 1 bronz
Szokoli Miklós - 1 ezüst
Nagy Zorka - 2 bronz
Váltó ezüstérem: Dömötör Emma, Vándor Sára, 
Takács Levente, Kákai Anna

Nem feledkezünk meg azokról sem, akik ugyan
éremmel még nem, de kitartó munkájukkal és helye-
zéseikkel tovább vitték a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület és Szentendre város jó hírnevét: Föl-
des Laura, Imre Levente, Bátka Fanni, Bors Bence,
Kovács Gellért
A gyerekek edzője: Mihály Norbert

Gratulálunk minden Kinizsis versenyúszó elevennek!
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u ADáSVÉTel

Levendula-tövek kaphatók! Rendelhetők
a Bükkös-parti piacon szerdán és szom-
baton. Acsádi Istvánné, (26) 718-075.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

Eladó felújított, ötajtós Suzuki Swift
1998-as évjárat. Tel. 06-20-579-3619.

u álláST KÍNál

Újságíró-gyakornokokat keresünk a
Szentendre és Vidéke laphoz. Jelentke-
zéseket a szevi@szentendre.hu e-mail
címre várjuk.

Szentendrei étterembe keresünk 
munkatársakat a következő beosztá-
sokra főállásba, márciusi kezdéssel:
konyhalány és általános takarító, lát-
ványpultba ételkiadó (jó kommunikáció
elengedhetetlen, nyelvtudás és konyhai
jártasság előny); látványpultba ételké-
szítő (szakácsvégzettség nem alapfel-
tétel). Kiemelt bérezés, melyhez az
alapvető elvárások a következők: erköl-
csi bizonyítvány, káros szenvedélyektől
mentes élet, jó munkabírás, vendégori-
entált gondolkodás, önmagára és 
környezetére igényes, ápolt jelentkező.
Tel. 06-30-618-6230.

Szentendrei cukrászdába pultos, 
felszolgáló lányt–hölgyet felveszünk.
Tel. 06-30-940-2652.

Szentendrei dohányboltba fiatal kolléga-
nőt keresünk állandó munkára. 
Tel. 06-20-573-9325.

Asztalost keresünk szentendrei 
műhelybe azonnali kezdéssel: magas
kereseti lehetőség, bejelentett állás, jó
munkakörülmények. Ugyanitt részmun-
kaidős fényezőt is keresünk. 
érd. rfa@t-online.hu, 06-30-491-6325,
06-30-914-0739.

Önállóan dolgozni tudó, józan életű kő-
művest keresek alkalmankénti mun-
kára. Tel. 06-30-341-3423.

Szentendrei és Budapest II. kerületi is-
kolabüfébe eladót keresünk. Önéletraj-
zokat a fodorghajeke@gmail.com címre
kérünk.

Heti rendszerességgel fűnyírásra, ki-
sebb kerti munkára megbízható munka-
erőt keresünk. Tel. 06-30-991-6736.

eGÉSzSÉG

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

Fogyjon fülakupunktúrával! 
Akupunktúra magánrendelés a
szentendrei rendelőintézetben. 
Javasolt még dohányzárról való
leszoktatásra, szénanátha kezelé-
sére, fájdalomcsillapításra. 
Bejelentkezés: 06-30-831-1934.

érszűkület kezelése szén-dioxid-fürdő-
vel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet ese-
tén próbálja ki a Mafetta-kezelést. Tel.
06-30-340-1392.

u KIADÓ lAKáS
Kiadó Szentendrén 3 szintes, 360 nm-es
családi ház külön vagy egyben is. Tel.
06-20-272-6733.

Szentendrén, a László-telepen társas-
házi, földszinti, 100 nm-es lakás utcai
parkolórésszel egyedülállónak vagy pár-
nak kiadó. Kisállat nem hozható. Ár: 140
000 Ft/hó + rezsi, három havi kaució.
Tel. 06-20-980-8223.

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

u lAKáS, INGATlAN

Leányfalun, a 11-es úttal párhuzamos
utcában fás, hegyoldali, 838 nm-es épí-
tési telek eladó. Víz, villany, csatorna,
gáz a telek sarkától néhány 10 méterre.
Tel. 06-30-565-3585.

Eladó Szentendrén 3 szintes, 360 nm-es
családi ház. Tel. 06-20-272-6733.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpano-
rámás, 1601 nm-es ingatlan áron alul
eladó. Víz, villany van. 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsös-
sel. Irányár: 17 millió Ft. Web:
telek.dago.hu. Tel: 06-30-602-0232 

Szentendrén szép környezetben, a köz-
ponthoz közelben lévő társasházban 70
nm-es lakást elcserélném egy Szen-
tendrén található, akár felújítandó csa-
ládi házra. Tel. 06-70-313-3017.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30-
605-7199.

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

Marcali 2 szobás, hiteles lakásom el-
cserélném szentendrei, 2,5 szobás la-
kásra. Tel. 06-20-214-5261.

u párKereSŐ

Kifejezetten csinos hölgyek igényes,
szimpatikus urak ismeretségét keresik.
Tel. 06-70-558-0600.

Negyvenes, ötvenes korosztályú igé-
nyes vállalkozó urak csinos hölgyekkel
ismerkednének. Tel. 06-70-361-2804.

u rÉGISÉG

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat (Koloni-
ált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bronzo-
kat, ezüstöket, kitüntetéseket, ér-
méket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, ha-
gyatékokat(!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky Zsu-
zsanna, 06-20-365-1042.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

u SzolGálTATáS

Magánszemélyek személyi jövedele-
madó bevallásának elkészítése, szemé-
lyesen vagy online rövid határidővel az
állomásnál lévő könyvelőirodában, vagy
a yelloni.konyveles@upcmail.hu címen.
Tel. 06-20-570-3419, (26) 786-892.

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciá-
val és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigete-
lés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-
578-1468.

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

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, ja-
vítása. Tel. 06-30-341-3423.

u ÜDÜlÉS

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

u ÜzleT

Kiadó a belvárosban, 100 méterre a Fő-
tértől 45 nm-es, két helyiségből álló bér-
lemény hosszú távra. Alkalmas
irodának, rendelőnek és üzletnek is. Tel.
06-20-260-4642.

Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég 
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

Munkatársakat keres

– Betanított munkást (csomagolás, előké-
szítés)

– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targon-
cázás, anyagmozgatás)

– Géplakatost (gépek kezelése, működe-
tése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)

– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karban-
tartása)

– Élelmiszer technológust (pékségi, hús-
feldolgozási, egyéb élelmiszeripari tapasz-
talattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)

– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeripar-
ban szerzett tapasztalat, hűtőrendszer is-
meret)

– Élelmiszermérnököt (követelmény: mi-
nőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelv-
tudás, számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:

Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: office@marathonfoods.hu
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

Magyarország piacvezető cukrász, sütőipari és gasztronómiai nagykereskedése
III. kerületi munkavégzéssel keres

NAGy GyAKorlATTAl reNDelKezŐ ezermeSTerT

Feladatok:
• Raktárépületek, raktári berendezésekkel kapcsolatban:
- vízszerelési, villanyszerelési, hegesztői, festési, csempejavítási munkák 

végzése
- gépjárművek szerelése, karbantartása
• Elvárások:
• „B” kategóriás jogosítvány
• Precíz, pontos, önálló, felelősségteljes munkavégzés

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje önéletrajzát az allashir-
detes@bekaskft.hu e-mail címre. Visszajelzést azon pályázóknak tudunk adni,
akiket felvételi beszélgetésre hívunk. Megértésüket köszönjük!




