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Szentendre 
ÉS vIdÉKe

pályázat

Ingatlanpályázat

Szentendre város Önkormányzata pá-
lyázati felhívást tesz közzé önkormány-
zati tulajdonú 4486/1, 4487, 4488, és
4491 hrsz-ú, Pap-szigeten található in-
gatlanok hasznosítására.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018.
február 19. 11 óra 00 percig (Városház
tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden
szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási
Irodán vehető át és a https://szent-
endre.hu/felhivas-pap-szigeti-ingatla-
nok-hasznositasara/ címről  tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Gondozási Központ Szentendre 
pályázatot hirdet

• Szociális étkeztetés szakfeladatára adminiszt-
rátor-segítő munkakör betöltésére közalkalma-
zotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra,
részmunkaidőbe (heti 20 óra)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az in-
tézmény pénzkezelő-adminisztrátorának segít az
adminisztrációs feladatok ellátásában. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium,
érettségi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány. 
benyújtási határidő: február 26. 

• Hajléktalanellátás szakfeladatra szociális se-
gítő munkakör betöltésére
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamra, teljes munkaidő 
Pályázati feltételek: szociális végzettség meg-
léte: szociális gondozó, szociális gondozó és
ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gon-
dozó, szenvedélybeteg-gondozó,szociális gon-
dozó és szervező, szociális asszisztens. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Önéletrajz és motivációs levél, iskolai vég-
zettség másolata, erkölcsi bizonyítvány. 
benyújtási határidő: április 2. 

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra 2 fő
takarítót 
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamra, részmunkaidőben (heti 20 óra)
Pályázati feltételek: 8 általános iskola
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Önéletrajz és motivációs levél, erkölcsi bizo-
nyítvány. 
benyújtási határidő: április 2. 

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra
szállóvezető, szociális- mentálhigiénikus mun-
katársat
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamra, teljes munkaidőben
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a haj-
léktalanok éjjeli menedékhelyének és egy újon-
nan létrejövő hajléktalanok nappali
melegedőjének irányítása, ill. a feladatellátásban
való részvétel. 
Pályázati feltételek: Felsőfokú szakképesítés,
szociális végzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány. 
benyújtási határidő: április 2. 

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye Hajléktalan-
ellátás 2 fő szociális segítőt
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamban, teljes munkaidőben
Pályázati feltételek: Szakképesítés megléte, szo-
ciális gondozó, szociális gondozó és ápoló, pszi-
chiátriai gondozó, gerontológiai gondozó,
szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és
szervező, szociális asszisztens. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
benyújtási határidő: április 2. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a Gondozási Központ Szentendre cí-
mére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését. 
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea ré-
szére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com
címre vagy személyesen: Kecskésné Sipos And-
rea, Szentendre, Sztaravodai út 2. 
További információ: 06/26-311-964, Kecskésné
Sipos Andrea intézményvezető



2018 | február 12. VÁROS 3

elfogadta a tervzsűri Szentendre Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét,
mely egy új, összefüggő kerékpáros úthálózat javaslata a város egész
területére. Szentendre 2017-ben nyert uniós támogatást a városi ösz-
szekötő kerékpárút kiépítésére, melynek első, kötelező elemeként ké-
szült a terv.

Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy az egyéni gépjármű-
használat erősödése együtt jár a városlakók életminőségének romlá-
sával. Szakemberek szerint a megoldást a fenntartható közlekedési
módok előtérbe helyezése, például a kerékpáros közlekedés lehetősé-
geinek megteremtése, fejlesztése jelenti a világ minden táján.
Szentendre 2017-ben nyert 244.891.100 Ft uniós támogatást a városi
összekötő kerékpárút kiépítésére. A pályázat kötelező eleme volt a Ke-
rékpárforgalmi Hálózati Terv készítése, melyet január 15-én hagyott
jóvá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mellett működő tervzsűri. 
A – honlapunkról teljes egészében letölthető – Kerékpárforgalmi Há-
lózati Terv a város egész területére vonatkozóan egy új, összefüggő,
jó sűrűségű kerékpáros hálózat kialakításával foglalkozik, illeszkedve
az országos és a megyei területrendezési tervekhez és a város Tele-
pülésfejlesztési Koncepciójához, Stratégiájához. Utóbbi része a Kerék-
páros Szentendre Program, melynek tartalmi elemei:
• Duna-parti kerékpáros útvonal fejlesztésének megvalósítása (Euro-
Velo 6)
• Városi, kerékpárral közlekedhető útszakaszok bővítése
• Kerékpáros központok kialakítása
• Kerékpáros útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatások és infrastruk-
túra fejlesztése
• Szemléletformálás

A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv szerint a hálózat kialakításának leg-
fontosabb feladata a Bükkös-patak menti meglévő kerékpáros nyom-
vonal fejlesztése, a belváros, a HéV-végállomás és a Püspökmajor-
lakótelep bekötése. Ezen nyomvonalak megvalósítására az anyagi 

források biztosítottak, így ezeket javasolt a hálózatfejlesztés első 
ütemeként megvalósítani. A teljes települést ezek a nyomvonalak nem
fedik le, ezért további kerékpáros irányok kialakítását tervezték meg
Szentendre többi területegységének feltárására.
A meglévő infrastruktúrát, a turisztikai szempontokat és ún. forgalom-
vonzó létesítmények, intézmények elhelyezkedését is figyelembe vevő
szakmai anyag megállapítása szerint a kerékpáros infrastruktúra fon-
tos részét képezik a kerékpártámaszok, mert ezek léte vagy nem léte
jelentős kihatással bír a kerékpározásra.
A 2019 őszéig tartó projekt következő lépéseként 2018-ban a kiviteli
tervek és a felújítási, forgalomtechnikai beavatkozások készülnek el.
A jelenlegi forrás a fejlesztés I. ütemére áll rendelkezésre, az ütemezett
megvalósítás szerint további források bevonása szükséges. Pályázat
nélkül a város önereje lassabb előrehaladású, de biztos fejlesztési
eredmények elérésére elégséges.

városi összekötő kerékpárút – hálózati terv

A városi csónakház bővítése
európai uniós projekt keretében, a magyar Kajak-Kenu Szövetséggel
és további 10 településsel konzorciumban vízitúra megállóhelyek lé-
tesülnek a duna Pest megyei szakaszán, így Szentendrén is, ahol a
városi csónakház korszerűsítésére, bővítésére is sor kerül.

Szentendrén a Városi csónakház bővítése során új szint épül, ahol kö-
zösségi tér, teakonyha, csomagtárolók, öltözők és zuhanyzók, mosdók,
valamint további csónaktároló helyek épülnek. A megújult épület alkal-
massá válik a vízitúrázók fogadására, kulturált körülmények várják
majd a városunkba vízi úton érkező látogatókat. Emellett a helyi egye-
sületek csónaktárolási lehetőségei is jelentősen növekednek.
A túrázók számára a lábazat alatt további csónaktárolási helyeket, a
zöldterületen tűzrakóhelyet, piknik asztalt, padot és korlátozott szám-
ban sátorhelyet alakítanak, illetve helyeznek ki.
A beruházás a közbeszerzési eljárást követően várhatóan 2018. május-
június hónapban kezdődik és 2018. őszén fejeződik be.

Kültéri sportpályák
A focipálya létesítését támogatják a legtöbben a válaszadók közül a
szentendre.hu-n novemberben indított szavazás alapján. A focipályák
felújítása érdekében a TAo beruházáshoz szükséges önerőt adja az
önkormányzat, de pályázati források bevonásával több sportág gya-
korlására alkalmas kültéri pályát is tervez a városvezetés Szentend-
rén. 

A szentendre.hu-n 2017 novemberében megjelent szavazáson focipá-
lya, streetball-pálya, futópálya, ping-pong asztalok, street gym, kültéri
fitneszterep, gördeszka pálya, ügyességi kerékpárpálya létesítése
közül lehetett kiválasztani a válaszadó szerint legfontosabbat, illetve
fontossági sorrendbe lehetett állítani a területeket.
A legtöbb szavazat a focipályára érkezett, a második helyen a gör-
deszka pálya, a harmadikon futópálya, negyediken a kültéri fitnesz vég-
zett.
A focipályák felújításához a TAo beruházás keretéhez biztosít önerőt
az önkormányzat, tíz kültéri fitneszpark megvalósítására pályázatot
nyújtott be a város a Nemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézethez, a futó-
pályát és a gördeszkapályát saját beruházásban, saját forrásból tervezi
megvalósítani a város.
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Szentendre önkormányzata pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyben történő értékesítésére (dunakorzó 3., bogdányi 17.).

Pályázat beadásának határideje: március 6. 9:00
Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató,, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon

pályázat

Járda és lépcső épül a piacnál
A piac területén a mátyás király utca felé közlekedést jelenleg sem-
milyen burkolt, kiépített járófelület nem segíti, ami a gyalogosok szá-
mára balesetveszélyes is lehet csúszós időben. A környéken lakók
kérésére és a terület képviselőjének, Petricskó zoltánnak a javasla-
tára most lépcsőt, illetve járófelületet alakít ki az önkormányzat,
amely megszünteti a balesetveszélyt, és esztétikailag is illeszkedik
a környezethez.

A kivitelezés – az időjárástól függően – még februárban elkezdődik.
Az érintett közterületeken felvonulási területeket alakít ki a kivitelező
Bridge építőipari és Közúti Szolgáltató Kft. A munka a rámpa és a lép-
cső kialakításával kezdődik, majd a földmunkák után következik a sze-
gély és a lépcső támfalának megépítése, végül pedig a lépcső
megépítése kockakőből.
A kivitelezés önkormányzati beruházásban készül, költsége 930 
ezer Ft.

befejeződött a Szentendrei 
Járásbíróság épületének felújítása
Nyílászárók cseréjével, fűtésrendszer karbantartásával tavaly év
végén befejeződött a Szentendrei Járásbíróság épületének energeti-
kai korszerűsítése.

A Szentendrei Járásbíróságon 2017 decemberében befejeződött az
energetikai korszerűsítés. Az oBH által meghirdetett Jablonszky Fe-
renc Program 6. pályázata keretében elnyert, mintegy 14,5 millió forint-
ból részleges nyílászáró cserét hajtottak végre, megőrizve az ablakok
közötti téglaburkolatos pilléreket. Ebből az összegből finanszírozták a
fűtési rendszer karbantartását és a bíróság könnyűszerkezetes előte-
rének újjáépítését is.
A járásbíróság tavaly nyáron az oBH Wágner Gyula Programja kereté-
ben 180 négyzetméteren növelte a munkahelyi környezetet. A felada-
tok bővüléséből eredő dolgozói létszámgyarapodás szükségessé tette
3 új bírói dolgozószoba és 2 új tárgyaló kialakítását, valamint a tetőja-
vítási munkálatok elvégzését is. A beruházás 25 millió 468 ezer Ft-ból
valósult meg.
A létesítményben 2016-ban részleges felújítás volt, akkor a vizesblok-
kokat és az irattárat korszerűsítették. A most elvégzett munkák záró-
akkordjaként az épület külseje is megszépült.

leégett egy tető az Ady endre úton 
Kigyulladt és teljes egészé-
ben égett egy lakatlan, felújí-
tás alatt lévő kétszáz
négyzetméteres épület tető-
szerkezete február 9-én haj-
nalban Szentendrén, az Ady
Endre úton. A szentendrei, fő-
városi és a leányfalui önkén-
tes tűzoltók öt vízsugár
segítségével oltották el a lán-
gokat, akadályozták meg a
tűz továbbterjedését. A tűzol-

tás során az egységek öt gázpalackot kihoztak az ingatlanból, melye-
ket közvetlen hőhatás nem ért. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezé-
sének okát és körülményeit – tudtuk meg Csámpai  Attila tű. törzszász-
lóstól, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivőjétől.



2018 | február 12. VÁROS 5

FelHÍváS 

PArTNErSéGI EGyEZTETéSrE

SzÉSz módosítás
brAvoS ArÉNA 
sportcsarnok fejlesztés 
kapcsán

TISZTELT PArTNErEK!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Bravos
Sport Kft. BrAVoS AréNA néven sportcsar-
nokot kíván építeni a Szentendre, Kalászi út
3. szám alatti, 11244/2 – 11244/5, 11252
hrsz-ú ingatlanok összevont területén, több-
funkciós létesítményként. 
Az alaprendeltetés kosárlabdasport funk-
ció, melyet további sport- és kapcsolódó
rendeltetések egészítenek ki.
A fejlesztő szándékai szerint az épület
Szentendre déli városkapujának meghatá-
rozó, „landmark” jellegű épülete lesz.
A tervezett fejlesztés szükségessé teszi 
Szentendre építési Szabályzatának (SZéSZ)
és Szabályozási Tervének (SZT) módosítá-
sát. A Bravos Aréna fejlesztés területét a
Képviselő-testület kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánította, ezáltal lehetőség nyílik a
vonatkozó szabályozási korrekciót tárgya-
lásos eljárás keretében elvégezni.

Az eljárás kapcsán meghirdetem 
A PArTNerSÉGI eGyezTeTÉST
2018. február 5–22. közötti időszakra.
Véleményező partnerek: Szentendre lakos-
sága, a városban működő egyházak, 
valamint az érdekképviseleti, civil- és gaz-
dálkodó szervezetek. 
A véleményezési anyag elektronikusan
Szent-endre Város honlapján a
Városfejlesztés/Főépítészi Kabinet: telepü-
léskép, városrendezés/Partnerségi egyez-
tetések menüpont alatt február 5-től érhető
el.

A partnerségi véleményezés részeként 
lAKoSSáGI FÓrumoT tartunk
február 14-én (szerdán), 17:00 órától.
Helyszín: városháza díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
A településrendezési eljárás véleményezési
szakaszában a véleményezési anyaggal
kapcsolatos partneri észrevételeket, javas-
latokat írásban 2018. február 22-ig várjuk.
A partneri vélemények, észrevételek benyúj-
tása az alábbi formában lehetséges:
- Aba Lehel főépítésznek címezve papír
alapon, vagy 
- a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail
címre való megküldéssel, vagy
- a lakossági fórumon szóban és azt köve-
tően a fenti dátumig írásban,
az észrevételben megjelölve a tárgyat, a
személy vagy szervezet nevét, képviselőjét,
postai és e-mail címét, lehetőség szerint te-
lefonszámát.

VErSEGHI-NAGy MIKLóS 
PoLGárMESTEr

elkészült a településképi 
arculati kézikönyv és rendelet
Szentendre Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi lxxIv. törvénynek
megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – elkészí-
tette a településképi arculati kézikönyvét és a településképi rendeletét.

A településképi rendelet (TKr) tartalmazza a településképre vonatkozó előírásokat. A
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő tele-
pülésképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyv (TAK) készült.
Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki
számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait,
valamint a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit.
áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a település-
képhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait,
táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Elsősorban
a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszon-
nal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.
A településképi rendelet a TAK, mint szakmai alátámasztó dokumentum alapján készült el.
A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való
illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a
zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozik. A településszerkezet, táji környezet, jellemző
településkarakter vagy egyéb helyi adottság szerint eltérő, településképi szempontból megha-
tározó területeket határol le. Az eltérő karakterű városrészekre jól definiálható településképi
követelményeket határoz meg. rendelkezik ezen kívül a helyi építészeti örökség egyedi és te-
rületi védelméről, védetté nyilvánításáról és a védettség megszüntetéséről, valamint a reklámok,
hirdetőberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezési lehetőségeiről, il-
letve tilalmáról. rendelkezik a Településképi véleményezési eljárásról (TKV), szabályozza a Te-
lepülésképi bejelentési eljárást (TKB), valamint a Településképi kötelezést (TKK).

Letölthető dokumentumok az alábbi címről elérhetőek: 
https://szentendre.hu/elkeszult-telepuleskepi-arculati-kezikonyv-es-rendelet/
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választás 2018

Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági elnök úr az országgyűlési 
képviselők választásának időpontját 2018.
április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves 
figyelmüket a választáshoz kapcsolódó né-
hány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános válasz-
tásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bí-
róság kizárt a választójogból, mert annak
gyakorlásához szükséges belátási képessége
nagymértékben csökkent vagy teljes mérték-
ben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018.
február 9-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018.
február 19-ig értesítő megküldésével tájékoz-
tatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki
2018. február 9-ét követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választó-
polgárt a helyi választási iroda tájékoztatja ér-
tesítő átadásával vagy megküldésével.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az ér-
tesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet. A választás ki-
tűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezá-
rásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a
törvényben meghatározott adatok kivételével
bárki megtekintheti a helyi választási irodá-
ban. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a
szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon
kívül – másolat nem készíthető.

A választási eljárásról szóló törvény által lét-
rehozott központi névjegyzék tartalmazza a
választópolgárok adatait, valamint a választá-
sokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár, aki valamely Magyarországon
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legké-
sőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyil-
vántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel
mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az or-
szággyűlési képviselők választására is terjed-
jen ki. Ebben az esetben a választópolgár a
pártlista helyett nemzetiségének országos ön-
kormányzata által állított listára szavazhat az
egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkor-
mányzat nem állít nemzetiségi listát, a nem-
zetiségiként regisztrált választópolgárok is a
pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról

könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát

kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-

írásos sablont kapjon a szavazás napján,
(igénylésének határideje 2018. március
29. 16-óra)

• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.

c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy
választási kampány céljára a választópolgá-
rok nevét és lakcímét a választási iroda adja
át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy szemé-
lyes adatai választási kampány céljára át-
adásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem
kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szava-
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképvi-
seleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföl-
dön szeretne élni a választójogával, legkésőbb
2018. március 31-én 16.00 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a ma-
gyarországi lakóhelye szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől. 

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt fel-
vételét követően módosítja korábbi szándé-
kát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől, hogy a külképvise-
leti névjegyzékből törölje, és vegye vissza a
lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás magyarországon, 
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő. (átjelentkezésre településen
belül is van lehetőség, azonban a választópol-
gár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es
számú szavazókörben adhatja le szavazatát,
illetve ebből a szavazókörből igényelhet moz-
góurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb 2018.
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lak-
címe szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását kö-
vetően módosítja korábbi szándékát, és mégis
a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy
más település szavazóhelyiségében szeretne
szavazni, 2018. április 6-án 16.00 óráig kér-
heti az átjelentkezés szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme
módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kér-
hető adatai pontos feltüntetésével és aláírásá-
val ellátott bejelentésben!

FoNToS SZABáLy, hogy aki átjelentkezési ké-
relem alapján lakóhelyétől eltérő településen
és mozgóurnával szeretne szavazni, az a ké-
relmét a szavazás napján csak a kijelölt sza-
vazókörben adhatja le, mert csak ebből a
szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló
bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók 

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási iro-
dában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon ke-
resztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/ Városháza/ Választá-
sok/ országgyűlési képviselő választás 2018.
menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.
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Szavazókörök

A Szentendrén lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör te-
rületén lévő, alábbi szavazóhelyiségben
adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör: 
Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör: 
Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.
003. szavazókör: 
Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
004. szavazókör: 
Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8. 
005. szavazókör: 
református óvoda, Vasúti villasor 15.
006. szavazókör: 
református óvoda, Vasúti villasor 15.
007. szavazókör: 
Móricz Zs. Gimnázium, Kálvária út 16/A.
008. szavazókör: 
Barcsay J. általános Iskola, Kálvária út 18.
009. szavazókör: 
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
010. szavazókör: 
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
011. szavazókör: 
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
012. szavazókör: 
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
013. szavazókör: 
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör: 
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör: 
Izbégi ált. Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)
016. szavazókör: 
Izbégi általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
017. szavazókör: 
Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
018. szavazókör: 
Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
019. szavazókör: 
régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
020. szavazókör: 
régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az ér-
tesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget ke-
ressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lak-
címbejelentésre vonatkozó jogszabály értel-
mében csak Szentendre város megnevezését
tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben (Vé-
dőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.) szavazhat-
nak.

A szavazás menete

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazó-
körben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig
adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a sze-
mélyazonosságot és a lakcímet vagy személyi
azonosítót igazoló érvényes igazolványok
megléte.
A választáson személyazonosságát és a lak-
címét vagy személyi azonosítóját a következő,

magyar hatóságok által kiállított érvényes iga-
zolványok bemutatásával tudja igazolni.

Személyazonosságát
• személyazonosító igazolvánnyal
• régi típusú, könyvecske formájú személy-

azonosító igazolvánnyal
• ideiglenes személyazonosító igazolvány-

nyal
• vezetői engedéllyel
• útlevéllel
• ideiglenes útlevéllel
• fogvatartottak mozgóurnával való szava-

záskor nyilvántartási adatlappal
Az egyes okmányok igénylése során a kére-
lem benyújtásakor kapott átvételi elismervény
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a sze-
mélyazonosság igazolására!

és 
lakcímét
• lakcímkártyával
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismer-

vénnyel
• régi, könyvecske alakú személyazonosító

igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a
lakcímet 

• fogvatartottak mozgóurnával való szava-
záskor nyilvántartási adatlappal

vagy
személyi azonosítóját
• lakcímkártyával
• hatósági bizonyítvánnyal
• személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelke-
zők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson 
történő részvételük érdekében ellenőrizzék
okmányaik érvényességét, és időben gondos-
kodjanak az érvényes dokumentumok beszer-
zéséről. 

Szavazat leadásának módja

A választópolgár a szavazólap átvételét a sza-
vazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
érvényesen szavazni csak a hivatalos szava-
zólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt
neve melletti, illetve lista neve feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X
vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot
borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben forduljanak bizalommal a Választási Iroda
munkatársaihoz:

Választási Iroda
26/785-159

dr. Gerendás Gábor, oEVI vezető
26/785-033

Bartha Enikő, oEVI vezető-helyettes
26/785-035

Fischerné dr. Budai Mónika, oEVI munkatárs
26/785-034

Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő

oEVI VEZETő

Felhívás 
szavazatszámláló 
bizottsági tagságra
Szentendre Város Helyi Választási Irodája sza-
vazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló,
szentendrei lakóhelyű választópolgárok jelent-
kezését várja választott tagként a város terüle-
tén működő szavazatszámláló bizottságokba.
A választási eljárásról szóló törvény alapján a
szavazatszámláló bizottságok három tagját és
a szükséges számú póttagokat Szentendre
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
választja meg az országgyűlési képviselők álta-
lános választásának kitűzését követően.
Szavazatszámláló bizottságnak NEM LEHET a
tagja: köztársasági elnök, háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bi-
zottság tagja, választási iroda tagja, Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló
személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választó-
kerületben induló jelölt hozzátartozója, a köz-
ponti államigazgatási szervekről, valamint a
kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény szerinti központi államigazga-
tási szervvel vagy a választási bizottság ille-
tékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati
szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jog-
viszonyban, szolgálati vagy más, munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban álló személy a
közalkalmazott kivételével, állami vezető.
A 2018. évben megválasztandó új szavazat-
számláló bizottsági tagok megbízatása az or-
szággyűlési képviselők, az Európai Parlament
tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati
képviselők általános választására, valamint az
általános választásokat követő időközi válasz-
tásokra is érvényes.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a vá-
lasztások napján – mely minden esetben va-
sárnapra esik – folyamatos, egész napos
elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este
22, esetenként 24 óráig. A képviselő-testületi
döntést követően, a választásokat megelőzően
a Helyi Választási Iroda által szervezett eskü-
tételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.
A 2014. évben megválasztott szavazatszám-
láló bizottsági tagok megbízatása a következő
általános választásra megválasztott szavazat-
számláló bizottságok alakuló üléséig tart,
azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő új
ciklusra érvényét veszti.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak
jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszere-
sített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos ki-
töltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ön-
kormányzati és Szervezési Irodájánál, valamint
letölthető a www.szentendre.hu honlapról.
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb
2018. február 15-ig kell eljuttatni levélben
Szentendre Város Helyi Választási Irodájának
címezve a 2000 Szentendre, Városház tér 3.
szám alatti címre, vagy személyesen ugyan-
csak 2018. február 15-ig munkaidőben a 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vá-
rosház tér 3. szám alatti épületének földszinti
portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő, HVI VEZETő
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• Idén is készül egy kiadvány a tavalyi évben
történt önkormányzati fejlesztésekről. Az
már most látszik, hogy jóval terjedelmesebb
lesz a 2016-os beszámolónál. minek köszön-
hető a beruházások ilyen nagy mértékű növe-
kedése?
Egyrészt a gazdaság jó állapotának köszönhető,
hiszen a korábbi évekhez képest nagyobb for-
rás állt rendelkezésre a fejlesztésekre. A nö-
vekvő gazdaság miatt a vállalkozások több adót
tudtak befizetni, az állam is jól gazdálkodott
ezzel, az önkormányzat meg tudott szabadulni
tartozásaitól és hiteleitől, tehát minden csator-
nán több forrás jutott az önkormányzatnak.
Másrészt pedig az önkormányzat is jól tudott
gazdálkodni forrásaival, így nem csak volume-
nében, hanem arányaiban is többet tudott fej-
lesztésekre fordítani. Ezen kívül számos
pályázatot is nyert az önkormányzat, melyek
szintén látványos beruházásokhoz vezethettek,
illetve vezethetnek idén is.

• A fejlesztések milyen koncepció alapján tör-
ténnek? milyen szempontokat tart fontos a
város vezetése? 
A legfontosabb szempont az, hogy a fejlesz-
tésekre fordított forrásokkal úgymond a le-
hető legnagyobb társadalmi hasznosságot
érjük el. Hogy az emberek is úgy érezzék, oda-
figyel a városra az önkormányzat, és igyekszik
javítani mindenkinek az életkörülményein. Na-
gyon fontosak az előkészítő és hibaelhárító,
vagy energetikai munkák is, melyekből szintén
szép számmal készültek, de ezek nem annyira
érzékelhetőek. Arra fektetjük a hangsúlyt,
hogy a város minden területén érzékelhető
változást érjünk el: mindenhol kisebb vagy na-
gyobb mértékben fejlődjön a környezet, első-
sorban a közterületek. Valamint ugyanennyire
fontosak az értékteremtő beruházások is, me-
lyek a város arculatához, intézményeinek mű-
ködési színvonalához járulnak hozzá. Ezektől
lesz jobb közérzete a szentendreieknek.

• Többször írtunk már arról, hogy városunk
egyik neuralgikus pontja – sok más telepü-
léshez hasonlóan – az utak állapota. 2017-
ben sikerült előre lépni ebben?
Igen, úgy érezzük, hogy ebben jelentős előre-
lépést tudtunk tenni tavaly. Bár még rengeteg
– valószínűleg soha véget nem érő – munka
van ezen a területen, de minden korábbi évnél
nagyobb mértékben fejlődtek útjaink a Jár-
ható Szentendréért Program keretén belül.
Sajnos a szentendreiek többsége nem látja és
nem tapasztalja az egész városon átívelő be-
ruházásokat, jó esetben is csak egyet vagy
kettőt. Ha elindulunk délről észak felé, felújí-
totta a város a Móricz Zsigmond, római sánc,
Bimbó, Klapka, Dália, Jobbágy, Halász, Puskin,
Pásztor, Fürj, rozmaring, Muflon, Galóca, or-
gona, Üstökös, Egres, Szamóca, Akácfa, Ba-
rackvirág, Horgony és Sellő utcákat. Összesen
5 km hosszban újultak meg útjaink, és a tem-
pón nem kívánunk lassítani ezt követően sem.

• A tavalyi fejlesztések közül melyiket emelné
ki, és miért?
Bár több fejlesztést is ide vehetnénk, azt hi-
szem, a legjelentősebb mind közül a majdnem
egymilliárd forint értékű beruházást jelentő
Dunyha Program volt. Ennek keretén belül az
állami otthon Melege Program nyújtotta for-
rások okos felhasználásával a tavalyi évben
Szentendrén újult meg a legtöbb panelház la-
kosságszám-arányosan nézve. Ha nem a la-
kosságszám alapján nézzük, akkor is –
minden más nagyvárost megelőzve – máso-
dik helyezettek vagyunk az országban Buda-
pest után 25 társasházunkkal, amelyek a
Program keretén belül hőszigetelést, új hom-
lokzatot és fűtéskorszerűsítést kaptak.

• Összességében mennyire elégedett a 2017-
es évben elvégzett fejlesztési munkákkal?
Bár még rengeteg munka vár az önkormány-

zatra, és hosszan sorolhatnám a felújításra
váró utcák neveit, a magam részéről elégedett
vagyok a tavalyi fejlesztésekkel, hiszen sosem
tudott még a város saját erejéből ekkora for-
rást fordítani fejlesztésekre, és sosem való-
sult meg ennyi projekt/építkezés a városban,
mint tavaly. Erre építve, bízunk benne, az idei
év is hasonló eredményeket fog hozni.

• Idén, illetve a közeljövőben milyen nagyobb
fejlesztéseket terveznek?
Tervből mindig több van, mint ami aztán meg-
valósul. A kiemelten várt projekt a város teljes
közvilágításának a megújítása lesz, ami a kö-
zeljövő egyik legjelentősebb fejlesztése.
Ennek keretén belül mindenhol új LED-lámpa-
testek felszerelését tervezzük, és hosszabb
megvilágítottságot a napfelkelte és naple-
mente időszakában, elszakadva végre az or-
szágos szabályozástól.
Szintén látványos lesz majd a kerékpárútépí-
tés a Dunától a Bükkös-patak végéig, illetve a
csónakház felújítása, és ha nyerünk a pályá-
zatokon, akkor a háziorvosi rendelő felújítása,
valamint a Járható Szentendréért Program
idei fejlesztései.

• A saját forráson kívül milyen egyéb támoga-
tásokra számít a város a fejlesztések területén?
Pályázatot adtunk be a már említett háziorvosi
rendelő felújítására, de egy új fogorvosi és
ügyeleti épület létrehozására is, ezen kívül a
belvárosi szennyvízelöntéseket megelőzendő
egy belvárosi csapadékvíz-elvezetési pro-
jektre is. A Népművészetek Házára, a Vasúti
villasor elejének felújítására, a rendelőintézet
eszközfejlesztésére, a Városháza homlokza-
tának felújítására, a csónakház és kerékpárút
felújítására, valamint az E-töltők létesítésére
együttesen mintegy 930 millió Ft támogatást
nyerhetünk el, amennyiben minden pályáza-
tunk sikeres lesz.                                         N. E.

Több forrás fejlesztésekre
INTerJÚ dr. TÖrÖK bAlázS vároSFeJleSzTÉSI AlPolGármeSTerrel

dr. Török balázs városfejlesztésért felelős alpolgármesterrel a tavalyi beruházásokról, a fejlesztési koncepcióról és az idei tervekről beszél-
gettünk.

Dunyha programban megújult rózsakerti társasház
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• A városvezetés három évvel ezelőtt új
szemlélettel állt a helyi sportélethez és a
sportéletet összefogó szentendrei egyesüle-
tekhez. milyen eredményeket sikerült elérni
ez idő alatt?
A kapcsolat fenntartásának megkönnyítésére
sport munkacsoportot hoztunk létre azokkal
az egyesületekkel, amelyek szakmailag és
sokszor anyagilag is támogatják a városi ren-
dezvényeket. Ezek közül kiemelten fontos
szerepe van az SZKHSE, a Piramis SE, az
SZVSE, a Dunakanyar sportegyesületeknek, a
Kerékmánia Nonprofit Kft-nek, de minden
helyi sportszervezetet sikerült bevonni a
közös munkába. Az egyesületeknek évente
két alkalommal Sportfórumot szervezünk,
ahol a legfontosabb célok körvonalazódnak
ki. Az új koncepciónak köszönhetően az el-
múlt években jelentősen fejlődött az önkor-
mányzat és az egyesületek együttműködése.
Tavaly decemberben, a Sportkarácsonyon a
helyi sportegyesületek részére meghirdetett
verseny amatőr és profi kategóriában helye-
zettjeit díjaztuk. Az állófogadással egybekö-
tött díjátadón emlékérmeket és oklevelet
adtunk át az éves munka elismerésére.

• milyen sportberuházást sikerült megvalósí-
tani az elmúlt időszakban?
A Postás strand közösségi tervezésénél me-
rült fel egy strandröplabda pálya építésének
igénye. 2017 nyarán elkészült a területen ön-
kormányzati finanszírozásban az új pálya,
melyhez a szakmai programokat egész évben
ingyenesen biztosítja a Dunakanyar SE szak-
osztálya. A Postás strand pályáján rendezzük
meg az idei ifjúsági röplabdabajnokságot,
melyhez már most várjuk a helyi oktatási in-
tézmények, diákok jelentkezését.

• A város számos sikeres sportrendezvényt
szervez évről évre. 
Nagyon népszerűek a városi tömegsport ren-
dezvényeink. A keresztény ünnepeinkhez kap-
csolódó jótékonysági futóversenyek, a
Nyuszifutás és Mikulásfutás nagyon sok
szentendreit megmozgat. Mára egy-egy ese-
ményen 350-400 résztvevő áll rajthoz, s a ne-
vezési díj mindig tartós élelmiszer. 2017-ben
több mint egy tonna tartós élelmiszert tudtunk
szétosztani a rászorultaknak. Ezúton is kö-
szönöm minden résztvevőnek, hogy támogat-
ták elképzelésünket.
A helyi diákoknak évente megrendezett Sport-
ágválasztó esemény is már jócskán túlnőtt az
eredeti koncepción, hogy megismertesse a
gyerekekkel a sportágak széles választékát.
A tavalyi – sorrendben már az ötödik – ren-
dezvény 2600 regisztrált látogatót és számos
érdeklődőt vonzott a Postás strandra.
Tavaly rekordlátogatottsággal zajlott a IX. Pi-
lisi Tekerő kerékpáros túra is. A közel 1000 tú-
rázó közül az indulók több mint fele
szentendrei volt. Külön sikernek érzem, hogy
családok, baráti társaságok közösen álltak
rajthoz. Az idei jubileumi évben, a X. Pilisi Te-
kerőn még jobban odafigyelünk a részletekre:
egységes arculattal, minőségi szervezéssel, a
környező települések bevonásával rendezzük
meg az eseményt. Tavaly már jócskán túl-
nőtte a város határait a kerékpárosverseny,
büszkék lehetünk arra, hogy a Dunakanyar
egyik legrangosabb sporteseményeként tart-
ják számon. 
Nagy öröm számomra, hogy a nemrég zá-
rult közvélemény-kutatás eredményeként 
városunk futballpályái megújulhatnak, így
Szentendre kiváló sportlétesítményeivel meg-
őrizheti vezető szerepét a régióban.

• milyen eredmények, tervek vannak a köz-
biztonság területén?
Sikeres évet tudhatunk magunk mögött: szo-
ros kapcsolatot alakítottunk ki a rendvédelmi
szervekkel, a polgárőrséggel. Két új kollégával
bővült a közterület-felügyelők csapata, és
idén bővül az állomány, újabb pályázatot hir-
dettünk meg a feladatok elvégzésére, nagyon
jó kondíciókkal. Közterület-felügyelőink új öl-
tözőt, új gépkocsit kaptak, valamint korszerű,
digitális rendszerű, úgynevezett testkamera
segítségével végezhetik munkájukat az intéz-
kedéseknél. A közbiztonságot növeli, hogy ha-
marosan korszerűbb kamerarendszerre
cseréljük a városi kamerákat., illetve szapo-
rodnak a rendszeres bejárások, intézkedések.
A helyi rendőrséget 1,5 millió forinttal támo-
gattuk, melyből új személygépkocsi beszerzé-
sére fordítottak. A helyi tűzoltóság és a
katasztrófavédelem munkáját egymillió forint-
tal segítettük.

• Hogyan támogatja a város a rászorultakat?
Idén a város fenntartásába kerül vissza a Haj-
léktalan Szálló, melynek üzemeltetésére 20
millió forintot különítettünk el a költségvetési
keretből. Pályázunk a nappali melegedő kor-
szerűsítési feladatainak megoldásához, hogy
minden nehéz sorsú rászorulón segíteni tud-
junk. 
rendszeres havi szociális támogatásban ré-
szesítünk 83 főt, települési támogatásban 95
főt és 45 család kap szintén rendszeres városi
támogatást. Fűtési támogatást 25 fő kapott,
ez egyszeri, 42 ezer forintos támogatást je-
lent. A tűzifa szállításában nagy segítséget
nyújt minden évben a Pilis Parkerdő Zrt. – ez-
úton is köszönöm a támogatásukat!
Nagy segítséget jelent a rosszabb szociális
körülmények között élők körében a rendsze-
res gyógyszertámogatás is. Kezdeményezé-
sem nyomán tavaly a költségvetésből külön
keretet határoztunk meg több százezer forint
összegben. Jó döntésnek gondolom, mert a
keretből rendkívüli esetben is támogatni tud-
juk mindazokat, akik bajba jutottak. Tavaly tíz
nehézsorsú családban nevelkedő helyi gyer-
mek üdültetését támogattuk a Pest Megyei
Kormányhivatallal közösen. A költségeket
fele-fele arányban állta az önkormányzat és a
kormányhivatal.

• Hogyan tudják az idősebb korosztályt meg-
szólítani?
Múlt nélkül nincs jelen, így nagyon fontosnak
tartom a törődést az idősebb korosztállyal is.
Az Idősügyi Tanács is kétszer ülésezik évente,
melynek keretében a nyolc helyi idősklub ve-
zetőivel egyeztetünk a programokról. Tavaly a
szentendrei idősek részére operettgálát, mű-
soros karácsonyi ünnepséget, szakmai elő-
adásokat szerveztünk, illetve első alkalommal
rendezte meg a város a helyi nyugdíjasok szá-
mára a kedvezményes burgonyavásárt. Ez
utóbbit is folytatjuk idén.
Újabb programokkal igyekszünk ettől az évtől
aktivizálni az 50 év feletti korosztályt. Tervez-
zük Idősolimpia, Népzenei és néptáncgála,
Sakkbajnokság, Főzőverseny megrendezését,
és operaelőadást is szervezünk az időseknek.
A Senior sakkbajnokságot február 16-án ren-
dezzük meg a Városházán, melyre szeretettel
várjuk a nyugdíjas versenyzőket!

• milyen eredményekkel zárult a 2017-es év
az ifjúsági programok területén?
Idén is nagy sikerrel rendeztük meg az 
oviolimpiát a Móricz Zsigmond Gimnázium
tornacsarnokában a Piramis Sportegyesület-
tel karöltve. Ezúttal 200 helyi óvodás vett
részt a vidám megmérettetésen, s 2017. baj-
noka a református óvoda csapata lett az ösz-
szesítésben. 

A legfontosabb a közösségi gondolkodás
INTerJÚ PeTrICSKÓ zolTáN álTAláNoS AlPolGármeSTerrel

Petricskó zoltán általános alpolgármesterként nagyon széles feladatkört lát el. Feladatai közé tartoznak a szociális problémák, a város sport-
és ifjúsági rendezvényei, az idős- és ifjúságügyi feladatok, a közbiztonság és a rendfenntartás helyi segítése, valamint az intézményekkel, a
sport- és civilegyesületekkel való önkormányzati együttműködés – tehát a társadalmi életet és a jövőnk alapjait érintő valamennyi feladat.

Folytatás a 10. oldalon
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Folytatódik 
a lokálpatrióta
program

A város lokálpatrióta programjában szerepel
a szentendreiek köszöntése is. A városveze-
tés tavaly nyártól a szentendreieket apró 
figyelmességekkel lepi meg. Az új kezdemé-
nyezés lényege, hogy a város lakói minden
életszakaszban szentendrei motívumokkal 
díszített üdvözlőlapot, ajándékot kapnak a
születés, az iskolakezdés, az érettségi, a 
házasság, a születésnapok alkalmával.
A napokban kapták kézhez a januárban 50.
évüket betöltöttek a városvezetéstől a szüle-
tésnapi üdvözlőkártyákat. A jeles évforduló-
kon, ötévenként kerül az itt élők postaládájába
Krizbai Gergely „Krizbo” Szentendrei rózsa
motívummal díszített grafikája. 
A Szentendrei rózsa, a rosa sancti-andreae
különlegessége, hogy csak itt, városunkban
őshonos, így Szentendre különleges virága 
védett kultúrreliktum.
A köszöntöttek közül személyesen kereste fel
otthonában Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter P. Tóth Bélánét, a Szentendrei református
Gimnázium volt igazgatóját, aki idén január-
ban töltötte be 70. évét. Isten éltesse!

Folytatás a 9. oldalról

Tavaly már harmadik alkalommal várta a város
óvodásait és kisiskolásait a hagyományos Au-
tómentes Nap és őrzők Napja, ahol hasznos
közlekedés-biztonsági feladatokon keresztül
ismerkedtek a gyerekek a közlekedési szabá-
lyokkal, most is kipróbálhatták az alternatív
közlekedési eszközöket, illetve látványos tűz-
oltósági bemutatókat nézhettek. 
Idén közel kétezer résztvevőt sikerült meg-
mozgatni a programmal a város és a rendvé-
delmi szervezetek összefogásában.
A Jó tanuló, Jó Sportoló pályázaton most is ki-
váló eredményű diákokat díjaztunk, a jutalma-
kat az október 23-i ünnepségen adtuk át.

• milyen a városvezetés kapcsolata a helyi 
iskolákkal?
Önkormányzatunk nyitott minden kezdemé-
nyezésre, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a
város valamennyi, állami, alapítványi és egy-
házi fenntartású iskolájával. Fontosnak tartom
a közösségépítést, amit nem lehet elég korán
kezdeni. Több iskolának biztosítottunk fejlesz-
tőeszközöket, és idén is folytatjuk a jó kapcso-
latok ápolását nemcsak a helyi, de a határon
túli iskolákkal is. Kárpátalján indított progra-
munkban az ott élő diákok interaktív törté-
nelemóra keretében ismerkednek meg 
történelmünk legfontosabb helyszíneivel, hogy
megismerjék múltunkat, gyökereinket, elmé-
lyüljön magyarságtudatuk. Tavaly, az Arany
János emlékévben például szintén az önkor-
mányzat támogatta lehetőségeihez mérten a
Petzelt iskola diákjainak utazását Arany szü-
lőházához, Nagyszalontára, ami nagy élményt
jelentett számukra.

• A tervek között milyen új események szól-
nak a legfiatalabb korosztálynak?
A kidolgozás folyamatában van új progra-
munk: vers- és prózamondó versenyt hirde-
tünk meg a helyi diákok számára, és a
kezdeményezésbe több oktatási intézményt
bevontunk.
Harmadik évébe lépett a város diákjai számára
szervezett, népszerű Eleven Örökség helytör-
téneti vetélkedő-sorozat. Az öt forduló folya-
mán teljes tanévet felölelő programsorozat
összdíjazása 800.000 forint volt, s a hagyo-
mányt idén is folytatjuk, most az általános is-
kolák csapatai mérik össze tudásukat. Új
programelem lesz ebben az évben egy vándor-
kiállítás létrehozása Szentendre rejtett kincsei
címmel. Kurátornak Krizbai Szabó éva muzeo-
lógust kértük fel, aki Szentendre várostörté-
neti érdekességeit, művészeti hagyományait,
épített és természeti kincseit mutatja be a 
sorozatban. Elsőként a régi Művészteleppel
ismerkedhetnek meg a diákok. Nagyon 
fontosnak tartom a közösségi gondolkodásra
nevelést és a fordulók által elsajátítható város-
ismereti alaptudást, azt a „Szentendre mini-
mumot”, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a
városunk iskoláiba járó gyerekekből lakóhelyü-
ket ismerő, szerető, arról felelősen gondol-
kodó, lokálpatrióta felnőttek váljanak.

és végül, ezúton szeretném megköszönni Sol-
tész Emese társadalmi kapcsolatokért felelős
referens munkáját, aki szerteágazó feladata-
inkat maximális erőbedobással koordinálja.

Arany-, gyémánt-, vas-, rubint
diploma

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal fel-
hívja a szentendrei lakcímmel rendelkező nyu-
galmazott pedagógusok figyelmét, hogy az
Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan
2018-ban is segítséget nyújt a tanítóként vagy
óvónőként végzett pedagógusoknak jubileumi
díszoklevelük igénylésének ügyintézésében.
Aki 50 éve diplomázott – arany, aki 60 éve –
gyémánt, aki 65 éve – vas, aki 70 éve – rubin
díszoklevélben részesülhet, ha legalább 30
évet dolgozott pedagógusként.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

Aranydiploma esetén:
Személyi adatok (név, leánykori név)
kérelmező lakcíme és telefonszáma
rövid szakmai önéletrajz
adószám

TAJ szám
az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél fénymáso-
lata
30 év pedagógus munkakörben eltöltött mun-
kaviszonyra vonatkozó igazolás (munkakönyv
vagy a nyugdíjazáskor kiállított munkavi-
szony-beszámítás)

Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70 év)
diploma esetén:
a korábban kapott jubileumi díszoklevél má-
solata
rövid szakmai önéletrajz,
személyi adatok (név, leánykori név), lakcím,
adószám, TAJ-szám, telefonszám.

A kérelmeket 2018. március 2-ig személye-
sen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal Iktatójában vagy levélben a következő
címre küldve nyújthatják be:
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/785-085
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A szentendrei civil szervezetek és a helyi
egyházi közösségek Szentendre város
támogatásával összefogtak, hogy az or-
szágos rendezvénysorozattal összhang-
ban 2018 Szentendrén is a Családok Éve
legyen. Az év tematikáját az alapján állí-
tották össze, hogy kik segítenek egy
gyermek felnevelésénél, hiszen a nevelés
nem magányos produkció, hanem egy
egész közösség, „falu” kell hozzá. 

A Családok éve Szentendre
2018. tematikája
Január: Önismeret, ifjúság, tisztaság 
Február: Szerelem, házasság
Március: Várandósság, magzat
április: Férfiak, apaság
Május: Nőiség, anyaság
Június: Testvérek
Július: Nagyszülők, idősek
Augusztus: állami szervek
Szeptember: Pedagógusok
október: Közösségek, hősök
November: orvosok, ősök
December: Születés, spiritualitás

Házasság hete
Az egész éves, minőségi programokat 
felvonultató eseményfolyam egyik kiemelt
rendezvénye a Házasság hete. Az Angliá-
ból indult kezdeményezés minden évben,
Bálint-nap környékén egy héten keresztül
a házasság fontosságára irányítja a figyel-
met.
Idén tizenegyedik alkalommal rendezik
meg a nemzetközi Házasság hetét Ma-
gyarországon. Az országos rendezvényso-
rozat célja, hogy az egyházak mellett a
civil szervezetek segítségével népszerű-
sítse a házasság és a család intézményét,
felhívja a figyelmet a házasság, a család
értékeire és fontosságára, valamint hogy
segítséget nyújtson a házasságra készü-
lőknek vagy a párkapcsolati problémákkal
szembesülőknek.
„Van-e még értelme a házasságnak? A há-
zasságok fele válással végződik, ennek tu-
datában van-e értelme még házasságot
kötni? Tényleg csak egy papír a különbség
az együttélés és a házasság között?”
A tavalyi sikerre alapozva, valamint a Csa-
ládok éve programját erősítve 2018. feb-
ruár 11-18. között a Szentendre Barátai
Egyesület kezdeményezésére, az önkor-
mányzat támogatásával a város kulturális
és egyházi intézményei, vállalkozásai, 
valamint civil szervezetei egész hetes
programsorozattal csatlakoznak a mozga-
lomhoz, bekapcsolva Szentendrét idén is
az országos megmozdulásba.

A Házasság Hete részletes programja la-
punk hátoldalán!

További info: 
www.facebook.com/csaladokeve
www.szentendrebaratai.hu/csaladokeve

eGyeTleN HázASSáGbAN
KÜlÖNbÖzŐ SzereTeTeK:
eroSz, FIlIA, AGAPÉ

előadó: 
dr. PAPP mIKlÓS görögkatolikus lelkész
2018. február 13.  kedd, 19:00-21:00
Helyszín: Városháza díszterem 

Az emberi hármasság (test, lélek, szellem) 
jellege a szeretetben is megnyilvánul. Hogyan
jelenik meg ez a hármas tagozódás a házas-
ságban? 
A Családok éve részét képező Házasság hete
február 13-i, keddi előadásában dr. Papp Mik-
lós görögkatolikus lelkésszel közelebbről is
megvizsgáljuk a férfi-női kapcsolatot.
Gyertek együtt!
A rendezvény ingyenes, de kérlek, regisztrálj!
http://szentendrebaratai.hu/

KISrIGÓK: 
Három GyereK HAzATAlál
2018. február 14. szerda 18:00
Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
olvasóterme (Szentendre, Pátriárka utca 7.)

„Amit el lehet képzelni, az nem lehet 
képtelenség.”
Csabó öt éves, Szaszka hat, Gigi még csak
négy. Egyikük gyerekotthonban lakik, a másik
kettő nevelőmamánál. Nincs igazi otthonuk,
nincs igazi családjuk, nincsenek saját játékaik
és szép könyvespolcuk. De nagyon bátrak, van
varázstelefonjuk, és egy hírvivő, beszélő ga-
lambjuk, Kukrú, aki mindenben segíti őket.
Mert hiába választja el őket egymástól sok-
sok kilométer, mégis tudják, hogy testvérek és
összetartoznak, együtt kell élniük. Legyőznek
minden akadályt, kicselezik a felnőtteket, át-
másznak falon, kerítésen, hogy összetalálkoz-
hassanak, mert összetartoznak.
A Kisrigók Blog szerzője, oláh-Paulon Viktória
könyvbemutatója
A belépés ingyenes! 

vAN-e mÉG ÉrTelme 
A HázASSáGNAK? 
Szólj be a papnak! 
Szerelem, párválasztás, szexualitás
2018. február 15.  csütörtök, 19:30-21:00
Helyszín: Pótkulcs Szentendre

A Szólj be a papnak! vitasorozat egyszerre
szolgálják a hitéleti ismeretterjesztést és a vi-
takultúra fejlesztését, valamint fórumot bizto-
sítanak a legaktuálisabb társadalmi kérdések
széleskörű, interaktív megvitatásának. A prog-
ram első eseménye a szerelem, párválasztás,
szexualitás témakörét veszi górcső alá.

Akiket faggathatsz:
Bécser róbert - ferences szerzetes, pap
édes Gábor - református lelkész
Író Sándor - római katolikus pap
Steiner József - baptista lelkész

Amiről szó lesz:
Tényleg csak egy papír a különbség az együtt-
élés és a házasság között? Kell-e templomi
esküvő? Hogyan viszonyulnak az egyházak a
házasság előtti szexhez? Vannak olyan papok,
akik házasodhatnak? Gyere el, és tedd fel Te
is a kérdésed!

A rendezvény ingyenes, de kérlek, regisztrálj!
http://szentendrebaratai.hu/

További programok:
www.szentendrebaratai.hu/csaladokeve

Családok éve Szentendre 2018.
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Karibi hangulat és ötletparádé a városi jelmezbálon
Színes forgataggal, ötletes jelmezekkel,
remek zenékkel, minőségi ételekkel-italokkal
indította az idei farsangi szezont a III. Szent-
endre városi Jelmezbál 2018. február 3-án.

A Móricz Zsigmond Gimnázium sportcsar-
noka karibi színekben pompázott, s idén is jó
előre lefoglalták a nagy kerek asztalokat a ba-
ráti társaságok, hogy együtt űzzék jó kedvvel
a telet.
Az est fénypontja most is a jelmezesek verse-
nye volt. A zsűrinek komoly fejtörést okozott
kiválasztani a nyerteseket, hiszen ötletből
nem volt hiány! Kanyó Erika, Somodi Bea, Ga-
lambos GALAMB Péter, Paraszkay György,
Szente Vajk az egyéni kategóriában a Dr. oz
címmel induló versenyzőnek ítélte oda az első
helyet, aki ingyenes mammográfiai vizsgálatot
hirdetett a megfelelő alakban kivágott papír-
dobozzal a fején. Második helyezett a 25. há-
zassági  évforduló című jelmez, harmadik az
Üvegművészet árvácskája lett. A páros kate-
góriában Barbie és Ken állt fel a képzeletbeli
dobogó tetejére, második helyen egy nagyon
szellemes megoldás, a Számkivetett című film

ihlette pár lett, harmadik pedig a Filmsztárok
egy különleges performansszal. Különdíjas
lett az Ördög és ügyvédje páros (amúgy igen
sok kisördög, bíboros és apáca bukkant fel a
bálon ebben az évben).
A csoportos kategóriában igazi showműsort
adtak elő a versenyzők. Frenetikus hatást ért
el az első díjas Delta Force. Az emblematikus
Delta ismeretterjesztő műsor főcímzenéjére
hótalpakon, síbotokkal, egymáshoz rögzítve
besíelő csapat látványa leírhatatlan volt.
Maguk után vonszolták egy szánkón a tévébe
szorult Kudlik Júliát, akit Szondy György ala-
kított. Szintén parádés volt a Kusturica-fílinget
hozó Macskajaj csoport a groteszk, vérbő, la-
kodalmas kavalkáddal. A produkcióhoz igazi
zenekar húzta a talpalávalót. Vidám képet vo-
nultatott fel a tengermélyi világról az Atlantisz
című társulat, a zsűri bronzéremmel jutal-
mazta őket. és végül, a csoportos kategória
különdíjas produkciója igazi művészi perfor-
mansz volt. rembrandt Tulp doktor anatómi-
ája című képének második rekonstrukciós
kísérlete elképesztően látványos műsorszám
lett. Farkas Dániel, Tímár Gergely, Görög

László, Kauroch Márton, Verebélyi Diána, 
Margit Szabolcs, efZámbó István képzőművé-
szek vették vizsgálat alá a testet, azaz récsey 
Manyit, s a tudományos magyarázathoz 
főszerepbe került még egy zellerszár is.
A műsort a Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetői, Solymosi Heléna és Vasvári Csaba
vezették.
A jelmezbálon idén is hajnalig ropták a táncot
a bálozók, a pergő ritmusokat a tíztagú Sunny
Dance Band biztosította. A zenekar remek
csokrot állított össze a világ legjobb slágerei-
ből, és ők is díjazták a szentendreieket, mint
mondták, sok helyen jártak eddig, de a legjobb
táncosok ebben a városban élnek!
A változatos fogásokat a La Fiesta Party Ser-
vice tálalta. 
A tombolajegyek mind elfogytak, és a boldog
nyertesek számtalan helyi művész alkotását,
remek kikapcsolódást nyújtó ajándékokat vi-
hettek haza.

Képek a bálról: http://szentendreprogram.hu/fesztivalok/
szentendre-varosi-jelmezbal/

A műsorvezetők: Solymosi Heléna ...   és Vasvári Csaba

A Sunny Dance Band mindenkit megtáncoltatott pergő ritmusú repertoárjával
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A farsangi idényre a város is karneváli díszekbe öltözött

A zsűri: Paraszkay György, Somodi Bea,  Szente Vajk, Kanyó Erika és Galambos Péter

A páros versenykategória első és második helyezettjei

Filmsztárok és az Atlantisz nevet viselő jelmezcsoport

A csoportos kategória első helyezettje: Delta Force

Az ezüstérmes Macskajaj formáció Rembrandt Tulp doktor anatómiája szentendrei művészekkel
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TIÉd A TAvASz!
A tavasz a Szentendrei Teátrum életébe is új
színeket és frissességet hoz.
Idén a meglepően újfajta megközelítéseké, az
új bemutatóké és a fiataloké a főszerep.
A XXXII. Szentendrei Tavaszi Fesztivál arcai
azok a szentendrei középiskolások, akik az
Arany János bicentenáriumhoz kapcsolódó
Dalos Esztik és Tuba Ferkók drámapedagó-
giai, összművészeti projekt résztvevői. A
szentendrei diákok számára meghirdetett,
Arany János balladaköltészetét feldolgozó és
bemutató előadóművészeti, képzőművészeti,
irodalmi program a város öt középiskolájában
nagy érdeklődés mellett kezdődött el. Szent-
endre valamennyi középiskolája csatlakozott
a kezdeményezéshez: a Ferences Gimnázium,
a Móricz Zsigmond Gimnázium, a II. rákóczi
Ferenc általános Iskola és Gimnázium, a
Szentendrei református Gimnázium, valamint
a Petzelt József Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola.

ProGrAMAJáNLó

március 2. péntek 19:00 
Városháza Díszterem (Városház tér 1-3.)
ArANy bAllAdáK – ArANy árIáK
Közreműködők:
Fodor Beatrix operaénekes
Györgyi Anna színművész
Palerdi András operaénekes
Vasvári Csaba színművész
Mazalin Wanda zongoraművész
Belépőjegy: 2500 Ft
Elővételben a Tourinform irodában 50% ked-
vezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasje-
gyek (igazolvány felmutatása mellett).

március 8. csütörtök 19:00 
offline Center (Ady Endre út 6/b.)
SWeeT CHArITy
Auksz éva koncertestje
Neil Simon - Cy Coleman - Dorothy Field
nyomán írta: Zöldi Gergely
Charity: Auksz éva
Dramaturg: Zöldi Gergely
rendező: őZE ároN
Belépőjegy: 2000 Ft
Elővételben a Tourinform irodában 50% ked-

vezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasje-
gyek (igazolvány felmutatása mellett).

március 9. péntek 19:00 
Városháza Díszterem (Városház tér 1-3.)
ArANy – bálINT ANdráS eSTJe
Előadja: Bálint András
Irodalmi tanácsadó: réz Pál
Munkatársak: őri rózsa, Badics András, Bóné
József
Belépőjegy: 2000 Ft
Elővételben a Tourinform irodában50% ked-
vezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasje-
gyek (igazolvány felmutatása mellett).

március 11. vasárnap 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
ToldI
A Forte Társulat és a Színház-és Filmművé-
szeti Egyetem együttműködésében
Szereplők: Gyöngy Zsuzsa, Hegymegi Máté,
Horkay Barnabás, Nagy Norbert/Fehér László,
Pallag Márton, Varga Krisztina, Zsigmond
Emőke
Zene: Dresch Mihály
rendező-koreográfus: Horváth Csaba
Belépőjegy: 2500 Ft
Elővételben a Tourinform irodában 50% ked-
vezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasje-
gyek (igazolvány felmutatása mellett).

március 18. vasárnap 18:00 
városháza díszterem (Városház tér 1-3.)
Három HANG
Zongora: Szakcsi Lakatos Béla
Hegedű: Kathy-Horváth Lajos
Vers: Takács Bence Ervin 
Belépőjegy: 1500 Ft
Elővételben a Tourinform irodában 50% ked-
vezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasje-
gyek (igazolvány felmutatása mellett).

március 24. szombat 17:00
ArANy TAvASz FeSzTIvál
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
A belépés ingyenes.
17:00 dAloS eSzTIK ÉS TubA FerKÓK 
A szentendrei középiskolák diákjainak össz-
művészeti műsora 
20:00 lÓCI JáTSzIK KoNCerT

március 25. vasárnap 18:00 
református Gimnáziumkápolnája (áprily
Lajos tér 3-5.)
vIráGvASárNAPI HANGverSeNy
A Musica Beata Kórus és azÚj Szentendrei Ka-
marazenekar közreműködésével
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek válthatók a helyszínen, kezdés előtt 1
órával.

március 29. csütörtök 19:30 
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Díszterme
(Duna-korzó 16.)
Bartha Mátyás – Gayer Mátyás Duó
CHoPIN-TŐl ellINGToN-IG
Belépőjegy: 1700 Ft

április 3. kedd 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
yASmINA rezA: eGy ÉleT HáromSzor 
A K. V. Társulat kamara-előadása 
Szereplők: Scherer Péter, Terhes Sándor, Szá-
ger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina
rendező: ÖrDÖG TAMáS
Belépőjegy: 2500 Ft

április 5. csütörtök 19:00 
Városháza Díszterem (Városház tér 1-3.)
ArANy ASSzoNyoK
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas művésznő
estje
Közreműködik: Elek Szilvia zongoramű-
vésznő-zeneszerző
Belépőjegy: 2000 Ft 
Elővételben a Tourinform irodában 50% ked-
vezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasje-
gyek (igazolvány felmutatása mellett).

április 7. szombat 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
SImoN STePHeNS: HeISeNberG 
Fordította: Zöldi Gergely
Szereplők: Benedek Miklós, Ullmann Mónika
Díszlet - jelmez: Cziegler Balázs
Grafika: Csáfordi László
rendező munkatársa: Szakács Zsuzsa
rendező: SZABó MáTé
Producer: orlai Tibor 
Eearly Bird jegy: 3000 Ft (az első 100 db, leg-
később március 2-ig) Belépőjegy: 3500 Ft
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A magyar rhapsody
Project Szentendrén!
Nagy magyar klasszikusok egyedi hangzásvilággal 2018. február 23-
án 19 órától a városháza dísztermében! liszt Ferenc, erkel Ferenc,
Kodály zoltán, bartók béla, Kálmán Imre, lehár Ferenc, Weiner leó és
Johannes brahms legnépszerűbb melódiái szaxofonra és jazz kvin-
tettre: magyar rhapsody Project.

Magyar rhapsody Project tehetséges zenészei sok más sikeres formá-
cióban is szerepelnek együtt, a jazz és a színház világán át a gyermek-
foglalkozásokig. 2010-ben „Sunshine Jazz” című lemezükkel elnyerték
az év legjobb jazz albuma díjat, ami már a megjelenése napján plati-
nalemez lett. A csapat több műsort is készített gyerekek számára: a
Hangold Újra! kezdeményezés célja, hogy a zenélés és éneklés öröme
minden fiatal számára elérhető és átélhető legyen. Népszerű program-
juk a szintén gyerekek számára összeállított Hangszersimogató. 

Az Artisjus-díjas és Fonogram-díjas együttes önmagát a „lélekzene”
kategóriájába sorolja. A miértről, a kezdetekről kérdeztük a zenekar do-
bosát, Végh Balázst.
– A „lélekzene” kategória arra a barátságra vezethető vissza, ami a ze-
nekar tagjait évtizedek óta összeköti. Ebben a formációban hét éve ját-
szunk együtt. Több különböző projektünk, produkciónk van, a Magyar
rhapsody Projekt igazából egy „szerelem-produkció”, amivel szerettük
volna a fiatalokhoz közelebb hozni a különböző műfajokat, a klasszi-
kusokat más hangzásvilággal megismertetni, és mi magunk is sze-
rettük volna ezeket a dallamokat sokszor játszani-hallani. A legfiata-
labbaknak egyébként több programunk is szól, köztük a Hangszer-
simogató műsorunk, amit Korzenszky Klári népdalénekessel kiegé-
szülve adunk elő. A koncertek végén a gyerekek kipróbálhatják a hang-
szereket, kicsit tanítgatjuk őket. Nagyon jól működik ez a kez-
deményezés. Nagyon várom a szentendrei fellépést, lévén, hogy
magam is itt élek, s eddig még a városban nem léptünk fel ezzel a pro-
dukcióval. Nagy klasszikus zeneszerzőink, többek között Kodály, Bar-
tók, Liszt műveit dolgozzuk fel az előadásban.

magyar rhapsody Project 
2018. február 23. péntek, 19:00, 

Városháza díszterme
rieger Attila – gitár

Elek Norbert – zongora
Máthé László – nagybőgő

Tar Gergely – ütőhangszerek
Végh Balázs – dob

Bársony Bálint – szaxofon

A koncertre a belépés díjtalan!

Jazzvacsora 
és levente Gála 
a tehetségekért
Jazz- és borvacsorát rendeznek a levente Alapítvány szervezésében
március 10-én a városházán. A jótékony célú program részleteibe –
melyet idén második alkalommal rendeznek meg – a szervező, Nagy-
bándli zsófia avatott be bennünket.

A Városháza dísztermében gon-
dosan megterített asztalok várják
majd a vendégeket a Jazz-és bor-
vacsorára. A remek menüsort a
Mjam vendéglő séfje, tulajdo-
nosa, oscar állította össze, a
nemes nedűket Fecser István, a
Nemes Nedűk Borszaküzlet veze-
tője biztosítja. A szervezők re-
ménye szerint a színvonalas
rendezvénnyel méltó helyet tud-
nak elfoglalni a városi programok
sorában. A jó hangulatról a kiváló
jazzénekesnő, Bolba éva és ba-
rátai gondoskodnak. Az esten 
értékes tombolanyereményeket
sorsolnak ki.
Az alapítvány hagyományos Le-
vente Gálája március 26-án kerül

megrendezésre a Vuji-
csics Tihamér Zeneis-
kolában. A gálán a
zeneiskola művészta-
nárai és a tanítványok
adnak koncertet, s
ekkor adják át az idei
Levente-díjakat. A tra-
gikusan fiatalon el-
hunyt tehetség, Fű
Levente emlékére ala-
pított díjakat idén is
hangszer- vagy kotta-
vásárlásra fordíthatják
a zeneiskola nyertes
növendékei. Az alapít-
vány eddig 125 ezer fo-
rinttal tudta támogatni
a tehetséges tanítvá-
nyokat, és ezen felül a
március 10-én rende-
zendő jazzvacsora
jegy- és tombola-bevé-
telével szeretnék a
szervezők növelni ezt
az összeget. 
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Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet 
hatósági ellenőr feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS office ismeret
• Főiskolai szintű közszolgálati szakképzettség,
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja,
hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni
szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve
nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt

• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szak-

mai önéletrajz; 
• motivációs levél,
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesíté-

sek másolata;
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot

a pályázati eljárásban résztvevők  megismer-
hetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
• szentendrei vagy kistérségi helyismeret

ellátandó feladatok: 
• Önkormányzati rendeletekbe foglalt szabályok

betartásának, engedélyek meglétének ellenőr-
zése és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljá-
rások lefolytatása.

• Ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban a
helyi szabályokról.

Bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. február 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 28.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását 
követően azonnal.

Munkavégzés helye: 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 
Szentendre, 2000 Városház tér 3.

A  pályázat benyújtásának módja: személyesen
vagy postai úton a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szentendre,
2000 Városház tér 3.) vagy a
remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre tör-
ténő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: „hatósági ellenőr”.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információt 
árki-Kovács ágnes Hatósági Iroda vezetője nyújt a
26-785-128-as telefonszámon.

Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal pályázatot hirdet
közterület-felügyelői feladatok 
ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS office 
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szak-

képzettség és a közszolgálati tisztviselők ké-
pesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.)
korm. rendelet szerinti közszolgálati szakkép-
zettség, pl: személy- és vagyonőr, fegyveres
biztonsági őr, közterület-felügyelő, katasztró-
favédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, bün-
tetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség

• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja,
hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni
szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve
nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt

• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti

szakmai önéletrajz; 
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesíté-

sek másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot

és személyes adatait a pályázati eljárásban
résztvevők   megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett

gyakorlat

ellátandó feladatok:
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi

LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt fel-
adatok, a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatok ellátása

• A városban működő térfigyelő kamerák keze-
lése

Bérezés: a jogállásra a Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (to-
vábbiakban: Kttv.), a köztisztviselők illetményéről,
valamint a köztisztviselőket megillető egyes jutta-
tásokról és támogatásokról szóló 17/2010. (V.14.)
Ör. vonatkozik, melyek szerint az illetménykiegé-
szítés felsőfokú végzettség esetén 30%, közép-
fokú végzettség esetén 10%, továbbá a Kttv. 133.
§ (3) bek. szerinti +50% illetménykiegészítés, il-
letve a 235. § (1) bek. alapján személyi illetmény
adható.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. február 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 28.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását kö-
vetően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, 
Városház tér 3.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér
3.), vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail
címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-
felügyelő

Szentendre város egészségügyi 
Intézményei pályázatot hirdet az alábbi
munkakörökre:

• egészségügyi kontrolling felelős (teljes munka-
idő)
A munkakörbe tartozó feladatok: részt vesz az In-
tézmény gazdálkodásával összefüggő adatok
(TVK, HBCS stb.) elemzésében. Vezetői döntés
előkészítő, terv/tényelemzések, kimutatások, pre-
zentációk, beszámolók készítése. Intézményi
kontrolling adatszolgáltatások feldolgozása. rák-
regiszter, implantátum jelentés készítése. Honlap
karbantartása. Jelentések ellenőrzése.
Pályázati feltételek: középfokú végzettség, egész-
ségügyi-pénzügyi jellegű végzettség, informatikai
rendszerek, diagramok, kimutatások magas szintű
ismerete, gyakorlati alkalmazása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú
képesítés, egészségügyi ügyvitelszervező végzett-
ség
Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs
levél, önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi
bizonyítvány

• bőrgyógyász szakorvos kiemelt bérezéssel, heti
22 órában
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai öné-
letrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló doku-
mentumok másolata, MoK tagság igazolása,
működési engedély.

• gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, heti
6 órában
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intéz-
ményünk Mentálhigiénés Központjában gyermek-
és ifjúságpszichiáter szakorvosi tevékenység ellá-
tása.
Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs
levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképe-
sítést igazoló dokumentumok másolata, kamarai
tagság igazolása, működési engedély.

A pályázatokat postán lehet benyújtani a Szent-
endre Város Egészségügyi Intézményei címére
(2000 Szentendre, Kanonok utca 1.), vagy elektro-
nikus úton dr. Pázmány Annamária Intézményve-
zető részére: szei@szeirendelo.hu.
További információ: dr. Pázmány Annamária intéz-
ményvezető, (26) 501-440, szei@szeirendelo.hu

dunakanyari Család-és Gyermekjóléti 
Intézmény pályázatot hirdet 
• családsegítő munkakör betöltésére., 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba
A munkakörbe tartozó feladatok: család- és 
gyermekjóléti alapellátás keretében szociális se-
gítő tevékenység ellátása, szükségletfelmérés,
szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való
részvétel 
• 2 fő esetmenedzser munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba
A munkakörbe tartozó feladatok: szociális segítő
tevékenységet koordinálása és végzése, igény
szerint speciális szolgáltatást biztosítása 

Pályázati feltételek: Főiskola, családsegítőben
és/vagy gyermekjóléti szolgálatnál szerzett 1-3 év
szakmai tapasztalat, helyismeret, felhasználói
szintű MS office (irodai alkalmazások), büntetlen
előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: szakmai végzettséget igazoló dokumentu-
mok másolata, szakmai önéletrajz 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. február 23. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
címére (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.),
vagy elektronikus úton Bognár Judit részére
(szcsaladsegito@gmail.com) 

További információ: Bognár Judit, 06/20/512-
9822
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Közérdekű hírek
Csalók házalnak 
szén-monoxid-érzékelőkkel
Az utóbbi időben csalók a katasztrófavéde-
lemre és szén-monoxid-érzékelőket forgal-
mazó cégekre hivatkozva csöngetnek be
lakásokba, és árulnak szén-monoxid-érzéke-
lőket. Többnyire egyedül élő, idős embereket
keresnek fel, és győzik meg őket, hogy vásá-
roljanak tőlük 30-50 ezer forintért szén-mono-
xid-érzékelőt, különben bírságra
számíthatnak.

Fontos tudni, hogy magánlakásokba nem kö-
telező szén-monoxid-érzékelőt felszerelni,
senki nem bírságol azért, ha valakinek nincs
ilyen készüléke. A katasztrófavédelem ezzel
együtt azt ajánlja, hogy szerezzen be érzéke-
lőt, az ugyanis életeket menthet. Jó minőségű
szén-monoxid-érzékelő 10-12 ezer forintért
beszerezhető.
A katasztrófavédelem honlapján elérhető
azoknak az érzékelőknek a listája, amelyek
megfelelő biztonságot nyújtanak. Ne vásárol-
janak szén-monoxid-érzékelőt házaló eladók-
tól!
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
p i a c f e l u g y e l e t / M e g f e l e l o _ C o -
erzekelok_20170803.pdf

Kitört a villanyoszlop
Villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi ja-
nuár 31-én, szerdán reggel Tahitótfaluban, a
Szentendrei úton. Az autóban egyedül a sofőr
utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett,
a mentők a helyszínen ellátták. A szentendrei
hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt. A kitört oszlop
cseréjéről a szolgáltató gondoskodott.

Forrás: Csámpai Attila tű. törzszászlós, Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, me-
gyei szóvivő

rendőrségi hírek
A trükkös bűncselekmények
megelőzése érdekében
A Szentendrei rendőrkapitányságon előfor-
dulnak olyan feljelentések, miszerint ismeret-
len tettesek valamely szolgáltató munkatár-
sának adták ki magukat, így bejutva az ingat-
lanokba bűncselekményt követnek el. A ha-
sonló esetek megelőzése érdekében néhány

jó tanácsot szeretnénk a lakosság figyel-
mébe ajánlani.
• A gyakori elkövetési mód, hogy a tettesek
magukat áram-, gáz- vagy egyéb közszolgál-
tató munkatársának adják ki magukat. Előad-
ják, hogy az ügyfél számláján túlfizetés van,
ezért visszatérítés jár neki. Készpénzzel kí-
vánnak fizetni, azonban megfigyelik, hogy a
sértett honnan veszi elő a pénzét, melyet ké-
sőbb megpróbálnak eltulajdonítani. 
• Hasonló módszerrel dolgoznak azok, akik
arra hivatkozással jutnak be az ingatlanba,
hogy valamely mérőórát vagy egyéb berende-
zést meg kell vizsgálni, javítani. Mikor egyikük
ezzel az ürüggyel bejut a lakásba, jelzést ad
társának, és közben szerelési munka színlelé-
sével eltereli a sértett figyelmét. Társa ezalatt
észrevétlenül bemegy a lakásba, felkutatja és
eltulajdonítja az ott található készpénzt, érték-
tárgyakat.
• Másik gyakori eset, amikor az ismeretlen tet-
tesek szintén valamely közszolgáltató munka-
társának adják ki magukat és a sértettet
felszólítják, hogy a mérőóra cseréje szüksé-
ges, amelynek költségét a helyszínen kell ki-
fizetni. 

A Szentendrei rendőrkapitányság felhívja a
lakosság figyelmét, hogy amennyiben olyan
személyek keresik meg Önöket, akik valamely
szolgáltató alkalmazottjának adják ki magu-
kat, kérjék el a szolgálati igazolványukat. A
szakembereket minden esetben arcképes iga-
zolvánnyal látják el. Az igazolványon szereplő
adatok alapján, telefonon érdeklődjenek a
szolgáltatónál, hogy valóban az ő alkalmazott-
juk kereste-e fel Önöket és valóban az általa
hivatkozott okból. 
Amennyiben mégis bűncselekmény áldoza-
tává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén. Amennyiben lehetőség van rá,
akkor próbáljanak meg minél több jellemző
dolgot megjegyezni a tettesekről, esetleg az
általuk használt járműről, amely később nagy-
ban segítheti a nyomozást. 

elvitt egy autót, majd balesetet
okozott
A Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati
osztálya eljárást folytatott B. Ferenc ellen
jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt. A 38 éves
szentendrei férfi tavaly augusztusban egy
munkaügyben bement egy szentendrei telep-
hely ingatlanára, ahol az egyik gépjárműben
hagyott indító kulccsal elvitt egy személygép-
kocsit a tulajdonos engedélye nélkül. A férfi
ezt követően gépjárművel ittasan közlekedési
balesetet okozott, mely kapcsán a hatóság

ittas vezetés vétsége miatt szintén eljárás in-
dított. 
Az eljárás során a B. Ferencet gyanúsítottként
hallgatták ki, aki a kihallgatása során a bűn-
cselekmény elkövetését elismerte. Az ellene
folytatott eljárást a vizsgálók a napokban be-
fejezték és az iratokat vádemelési javaslattal
megküldték az illetékes ügyészségnek. 

Öt körözés volt ellene
érvényben 
A szentendrei rendőrök elfogták azt a férfit,
aki ellen öt elfogatóparancs volt érvényben. A
járőrök február 5-én a 11-es számú főúton iga-
zoltattak egy személygépkocsival közlekedő
férfit, majd az ellenőrzés során megállapítot-
ták, hogy a 49 éves férfi ellen a Fővárosi Tör-
vényszék hamis magánokirat felhasználás, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőr-főka-
pitányság csalás, a Kiskőrösi rendőrkapitány-
ság csalás, a Budapesti rendőr-főkapitányság
közúti veszélyeztetés, a Budapesti rendőr-fő-
kapitányság III. kerületi rendőrkapitányság
csalás miatt elfogatóparancsot adott ki. A
rendőrök a férfit a Szentendrei rendőrkapi-
tányságra előállították, majd őrizetbe vették. 

Parkerdő-hírek
Tél végi rendrakás a Pilisben
Megkezdte a felkészülést a tavaszi kiránduló-
szezonra a Pilisi Parkerdő Zrt. Az erdőgazda-
ság kezelésében lévő parkerdőkben évente
több mint 20 millió látogatónapot regisztrál-
nak, a folyamatos turisztikai fejlesztések mel-
lett ezért kiemelten fontos a kisebb
létesítmények, az erdei infrastruktúra egészé-
nek karbantartása. Az ország leglátogatot-
tabb parkerdeiben a Pilisi Parkerdő Zrt.
mintegy 100 millió forintot fordított rendra-
kásra. 

Az erdészek a feladatukat immár betöltött er-
dővédelmi kerítéseket, használhatatlanná vált
magasleseket, romos épületeket bontottak, il-
legális hulladéklerakókat számoltak fel, és
számos erdei kunyhó, forrásfoglalás és so-
rompó karbantartását is elvégezték.
„Az elmúlt időszakban számos jelentős turisz-
tikai létesítményt adtunk át a nagyközönség-
nek: ilyen volt például a Som-hegyi és a
Hármashatár-hegyi Turistaház, a Boldog
Özséb-kilátó vagy a Prédikálószéki-kilátó.
Fontos, hogy a nagy ráfordítást igénylő és a
turista közönség számára is látványosabb
közjóléti beruházások mellett folyamatosan
gondot fordítsunk a kisebb létesítményekre
is” – mondta Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő
Zrt. kommunikációs előadója.
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ÉLETMÓD TANÁCSADÁS 
és BACH-VIRÁGTERÁPIA

Szelíd gyógymód testnek és léleknek, 
gyermeknek és felnőttnek!

+36 30 233 3548 

m o S o l y   J Ó G A

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

tel: +36-20-9727373 
www.krisztinews.com/joga

Kutyafürdetés gyorsan 
és egyszerűen, a nap 24 órájában

Szentendre, bogdányi út 50.
(20) 326 4669

WashAndVauSzentendre
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Tavaszi szeniorképzések!
Februártól immár hatodik évét kezdi el a Szentendrei Önkormányzat tá-
mogatásával zajló szenior (50+-os) képzés. 
Az elkövetkezendő hetekben több programmal is várják az érdeklődőket
és a tanulni vágyókat.

1. Szeniorok Szentendrei Akadémiája: február hónapban folytatódik ingye-
nes előadássorozatunk a Városháza dísztermében, az első előadás  2018.
február 14. szerda 15:00-én lesz, az előadó a képzés vezetője, dr. Jászbe-
rényi József, a téma: Időskori függőségek – megoldási lehetőségek. 
Mindenkit szeretettel várunk, nem csak a szeniorokat!

2. Szeniorok Szentendrei Iskolája: ebben a félévben a kurzusok több hely-
színen (rákóczi Gimnázium, Dunaparti Művelődési Ház, Aranykor Központ
iroda) zajlanak majd, de a képzési program változatlan. A tanfolyamok leg-
többje március elején indul el, de jelentkezni már február elejétől lehet a 06
30 692 47 46-os telefonszámon. A tanfolyamok egységesen 10.000 forin-
tos áron látogathatók, amiért a hallgató 21 tanórát kap, az fizikai állapot-
megőrző kurzusokon 10, a szellemi kurzusokon 7 alkalomra elosztva.
Tavasszal az Aranykor Központ szervezésében a következő kurzusok indul-
nak el.

dunaparti művelődési Ház:
1. Egyensúlytréning (Novák Mária) – 2018. március 23. péntek 11:30-12:30,
összesen 10,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
2. Szenior örömtánc (Novák Mária) – 2018. március 23. péntek, 12:40-
13:40, összesen 10,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
3. Kezdő német (Spitzer Petra) – 2018. március 20. kedd, 8:45-10:15, össze-
sen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
4. Német 2. (Spitzer Petra) – 2018. március 20. kedd, 10:30-12:00, össze-
sen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
5. Német haladó (Spitzer Petra) – 2018. március 20  kedd, 12:30-14:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
6. Kezdő angol (Spitzer Petra) – 2018. március 21. szerda, 8:45-10:15, ösz-
szesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
7. Angol 2. (Spitzer Petra) – 2018. március 21. szerda, 10:30-12:00, össze-
sen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
8. Angol 3. (Spitzer Petra) – 2018. március 21  szerda, 12:30-14:00, össze-
sen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom

rákóczi Gimnázium:
1. Német társalgás (Spitzer Petra) – 2018. március 20. kedd, 14:15-15:45,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
2. Haladó számítástechnika (Lévai István) – 2018. március 19. hétfő 15:20-
16:50, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
3 Haladó angol (Marton Beáta) – 2018. március 21. szerda, 13:30-15:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
4. Angol társalgás (Marton Beáta) – 2018. március 21. szerda, 15:30-17:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
5. Geopolitika (Dr. Jászberényi József) 2018. március 19. hétfő 17:00-18:30,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom

Aranykor Központ, alsó iroda:
1. Spanyol kezdő (Marton Beáta): 2018. március 19. hétfő, 16:30-18:00, ösz-
szesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
2. Spanyol haladó (Marton Beáta), 2018. március 19. hétfő, 18:30-20:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
3. olasz társalgás (Dr. Pollmann Teréz) – 2018. március 21. szerda, 10:00-
11:30, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
A képzésekre nemcsak szentendreieket, hanem Szentendre környékén élő
50 év felettieket is szeretettel várunk!

Tanulni sohasem késő!
ArANyKor KÖZPoNT

SZENTENDrE

v. Kiss Imre (1930–2018)
Mi, akik ismertük, nagy tiszte-
lettel emlékezünk v. Kiss Im-
rére. élete, munkássága
példaértékű számunkra!
Kiss Imre Szentendre szülötte.
Keresztény neveltetése révén
egész nagy elkötelezettséggel
kiállt a keresztény értékek és a
nemzeti hagyományok mellett.
Fiatal korától végzett kutató-
munkája révén szerzett tudását
az egyház, az ország és Szent-
endre javára, az emberek éle-
tének javítása, ismereteik
gyarapítása szolgálatába állí-
totta. Szorgalmának és kiváló
szervezőmunkájának köszön-

hetően több mint hatvan éven át ápolta és mutatta be ezeket az
értékeket.
Munkásságából néhány kiragadott részlet:
• az 1945-es évektől kutatta Szentendre és Pilis történetét;
• nevéhez fűződik Szentendre idegenforgalmának elindítása:
megalapította a Pilis Turisztikai Hagyományőrző Egyesületet,
mely 1980-tól Petőfi Egyesület néven szerepel, s melynek halá-
láig tiszteletbeli elnöke volt…
• az 1960-as években létrehozta Szentendrén az első festészeti
állandó kiállítást, Boromisza Tibor emlékszobáját, emlékére
márványtáblát állíttatott…
• 196l-ben Ferenczy Károly festőművész tiszteltére emléktáblát
készíttetett;
• létrehozta Szentendrén a Görögkancsó vendéglőt, falára görög
kancsót ábrázoló kovácsoltvas cégért helyeztetett el;
• a rab ráby téren Lyubojevics szerb lakatos emlékére kulcsos
cégért és emléktáblát állíttatott;
• 1963-ban rendezte meg a Ferenczy Múzeumban a nagy sikerű
Pilis című kiállítást, melyben bemutatta Szentendre és vonzás-
körzete építészeti és természeti értékeit; 
• a 60-as években neki köszönhetően újult meg Szentendre szá-
mos belváros épülete, emlékhelye, kegyhelye, illetve szentend-
rei védett növényekkel és állatokkal ismertette meg az
érdeklődőket;
•1947 MoAISoN-i jamboree emlékérmet kapott, nagy szerepe
volt a cserkészet újraindításában, a régi zászlajukat újraszen-
teltette és az általa összegyűjtött cserkész relikviákból kiállítást
szervezett, valamint hosszú éveken át oktató-nevelő  munkájá-
val segítette a szervezet munkáját;
• közel 25 éven át szervezett utakat a határon túli magyar gyer-
mekek számára, hogy megismertesse velük anyaországuk ér-
tékeit;
• emlékművet állíttatott Pismányban ábrányi Emil költő és Ba-
lázs árpád zeneszerző emlékére, részt vett Szűk Ödön emlék-
táblájának tervezésében is. Emlékükre minden évben koszorút
helyezett el. Megemlékezett II. rákóczi Ferencről is, akinek em-
lékére Borsi várban 1999-ben márványtáblát helyezett el és tár-
sadalmi összefogással három termet hozatott helyre. A borsi
önkormányzat munkájának elismeréséül díszpolgárává válasz-
totta;
• folyamatosan dolgozott a pilisszentléleki pálos kolostor és a
nagyváradi Szent Jobb-i apátság felújítása, a Szent István,
Szent Imre, Szent László királyszobrok restaurálása és vissza-
állításuk feltételeinek megteremtésén;
• a Szent Korona Szövetség országos elnökeként harcolt a Ko-
rona történelmi jelentőségének újraértékeléséért, s elérte, hogy
a Korona a Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe kerüljön;
• a határon túli magyarok érdekeinek védelmében felvette a kap-
csolatot a EU emberjogi képviselettel;
• minden alkalmat megragadott, hogy az emberekben felerő-
sítse magyarságtudatukat és az összefogás szükségességét.

TISZTELőI
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Programok

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
lÉleKváNdorláSAIm
Péreli Zsuzsa gobelinművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől va-
sárnapig 10.00–18.00
Szentendre-terem
reJTeKerdŐ
Csíkszentmihályi róbert szobrászmű-
vész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől va-
sárnapig 10.00–18.00

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
ezÜSTKor
Megtekinthető március 31-ig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
február 14. szerda 18.00
Ker(e)TbeN
A Szentendrei régi Művésztelep 
alkotóinak kiállítása
Köszöntőt mond dr. Hóvári János, 
A MANK Kft. főigazgatója és Verseghi-
Nagy Miklós polgármester
Megnyitja Wehner Tibor művészettörté-
nész
Kiállító művészek: Aknay János, Baksai
József, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter,
Buhály József, Csáki róbert, Knyihár
Amarilla, Krizbai Sándor, Martin Henrik,
Nagy Barbara
Megtekinthető március 19-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00

Városház Galéria
Városház tér 3.
KorSzAKoK, lÉleKmAdArAK
Gosztola Gábor képzőművész, költő ki-
állítása
Megtekinthető a hivatal ügyfélfogadási
idejében

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
volT eGySzer eGy vÍzeSÉS…
Kamarakiállítás a Dömör-kapui vízesés-
ről és környezetéről készült régi fényké-
pekből, képeslapokból

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTI AbKArovICS bÉlA FeSTŐ-
mŰvÉSz emlÉKKIállÍTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Művészetek Háza
Szekszárd, Szent István tér 28.
„ÚJ KoSSuTH-dÍJASoK”
Válogatás a Horváth & Lukács gyűjte-
mény anyagából
Aknay János festőművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől va-
sárnapig 9.00-17.00 között

Bernády Ház
Marosvásárhely
Horea u. 6.
február 16. péntek 18.00
7x7
Szakács Imre festőművész kiállítása
Köszöntőt mond Borbély László, az ese-
mény házigazdája, dr. Farkas Balázs,

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusának konzulja és dr. Hóvári János, a
MANK Nonprofit Kft. főigazgatója. A ki-
állítást megnyitja: Nagy Miklós Kund
művészeti író, közreműködik a Tiberius
vonósnégyes

elŐAdáS

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
február 14. szerda 18:00
Szentendre Szalon
KÖNyvbemuTATÓ
oláh-Paulon Viktória: Kisrigók – három
gyerek hazatalál
február 21. szerda 18:00
Zsíros kenyér extrákkal
PároS máGIA
Dragomán György és Szabó T. Anna írói
estje
Az est a Magyar Széppróza Napja 
alkalmából kerül megrendezésre
február 28. szerda 18:00

Szentendre Szalon
volT eGy IdŐSzAK…
Fodor Levente Cseh Tamás estje
Közreműködik: Fodor Eszter, Hornyák
Dávid
A rendezvényekre a belépés ingyenes!

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
Február 16. péntek 18.00
Kőhegyi látomás
– Szeplőtelen fogantatás a magyar 
hagyományban
Varga Tibor előadása
Február 23. péntek 18.00
vároS A TáJbAN
Kárpát-medence tájtörténete előadás-
sorozat 2. előadása
Leidinger Dániel geográfus, település-
fejlesztő előadása

Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti 
Egyesület
MH Altiszti Akadémia Művelődési 
Központ
Dózsa György út 12-14.
február 22. csütörtök 18.00
HAdTÖrTÉNeTI eSTÉK: 
HAzAJárÓ - HAdIÖSvÉNyeN
Előadók: Kenyeres oszkár és Jakab
Sándor, a Príma Primissima közönség-
díjas honismereti tévéműsor szereplői 

Folt Kávézó
Kucsera u. 11.
február 18. vasárnap 17.00
KÉKSzAKállÚAK A mŰvÉSzeTbeN
ÉS A vAlÓSáGbAN
perverzió az irodalomban, zenében és a
mai magyar valóságban
Felolvasás és beszélgetés
résztvevők: Básthy ágnes szociológus,
Molnár Béla zenész, Weiner Sennyei
Tibor költő, író, a Drót főszerkesztője

Frangipani Stúdió
február 16. péntek 9.00–19.00
vÍzKereSzTTŐl AdveNTIG
12 alkalom, 12 lépés a körforgás megis-
merésének útja
nyitott képzés
február 26. hétfő 13.00-tól
WolFGANG KÖbel FIToTerAPeuTA,
HormoNSPeCIAlISTA –
egyéni konzultációs lehetőségei
A programokra előzetes bejelentkezés
szükséges
06-30-488-7332, studio@frangipani.hu
További információk:
www.frangipani.hu

KoNCerT

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
február 18. vasárnap 16.00
AlmA KoNCerT
Belépő: 2500 Ft
Jegyek: Tourinform Iroda, www.jegy.hu

offline Center
Ady Endre út 6.
február 17. szombat 19.00
HeNderSoN dávId ÉS zSANI eSTJe
Házasság heti ülömkiadásunkban Dávid
bnem csupán énekelni jön hozzánk,
hanem feleségével beszélgetésre is vál-
lakoztak.
A belépés ingyenes

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!)

február 12. hétfő
16.30 KICSINyÍTéS (135’) (12) f: Matt
Damon
19.00 AZ éN SZErELMEM (124’)(16) –
NyISD KI A SZEMED! SoroZAT
(A HáZASSáG HETE keretében)
február 13. kedd
16.30 AZ IGAZI CSoDA (113’) (12) f:
Julia roberts, owen Wilson, Jacob
Tremblay
18.30 THE CoMMUTEr: NINCS KISZáL-
LáS (105’) (16) LéLEKMoZI SoroZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.20 HároM órIáSPLAKáT EBBING
HATáráBAN (115’) (16) – egy igazán jó
film!
február 14. szerda
16.00 FANToMSZáL (130’) (12) f: Da-
niel Day-Lewis
18.15 FEKETE PárDUC (140’) (12E) f:
Chadwick Boseman
18.20 A HoLNAP BAJNoKAI adomány-
gyűjtő filmvetítés (kisterem)
20.40 VALAMI AMErIKA 3. (103’) (12) r:
Herendi Gábor f:Pindroch, Szabó,
oroszlán, Hujber, ónodi
február 15. csütörtök
14.30 őSEMBEr – KICSI AZ őS, DE HőS!
(90’) (6E)
16.00 SZóLÍTS A NEVEDEN (132’) (16)
f: Armie Hammer, Timothée Chalamet
18.15 VALAMI AMErIKA 3. (103’) (12) r:
Herendi Gábor f: Pindroch, Szabó,
oroszlán, Hujber, ónodi
20.05 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
február 16. péntek
16.00 SZóLÍTS A NEVEDEN (132’) (16)
f: Armie Hammer, Timothée Chalamet
18.15 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
20.05 VALAMI AMErIKA 3. (103’) (12) r:
Herendi Gábor f: Pindroch, Szabó,
oroszlán, Hujber, ónodi
február 17. szombat
13.00 őSEMBEr – KICSI AZ őS, DE
HőS! (90’) (6E)
14.35 FEKETE PárDUC (140’) (12E) f:
Chadwick Boseman
17.00 VALAMI AMErIKA 3. (103’) (12) r:
Herendi Gábor f: Pindroch, Szabó,
oroszlán, Hujber, ónodi
18.45 SZóLÍTS A NEVEDEN (132’) (16) f:
Armie Hammer, Timothée Chalamet
21.00 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
február 18. vasárnap

14.00 őSEMBEr –KICSI AZ őS, DE
HőS! (90’) (6E)
15.35 SZóLÍTS A NEVEDEN (132’) (16) f:
Armie Hammer, Timothée Chalamet
18.00 VALAMI AMErIKA 3. (103’) (12) r:
Herendi Gábor f: Pindroch, Szabó,
oroszlán, Hujber, ónodi
20.00 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
február 19. hétfő
16.00 FoXTroTT (108’) (16) f: Lior Ask-
henazi, Sarah Adler
18.00 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
20.00 VALAMI AMErIKA 3. (103’) (12) r:
Herendi Gábor f: Pindroch, Szabó,
oroszlán, Hujber, ónodi
február 20. kedd
16.15 A LEGSÖTéTEBB órA (125’) (12)
18.30 CSáBÍTáS (93’) (16) CINEBooK
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
február 21. szerda
16.00 KICSINyÍTéS (135’) (12) f: Matt
Damon
18.15 A SZABADSáG ÖTVEN árNyA-
LATA (106’) (18) f: Jamie Dornan és Da-
kota Johnson
20.05 FoXTroTT (108’) (16) f: Lior Ask-
henazi, Sarah Adler
16.00 HIHETETLEN TÖrTéNET AZ
órIáS KÖrTérőL (72’) (knE)
17.15 A PENTAGoN TITKAI (116’) (12E)
f: Meryl Streep és Tom Hanks
19.15 A VÍZ érINTéSE (123’) (16) f:
Sally Hawkins, Michael Shannon, ri-
chard Jenkins
február 23. péntek
16.00 őSEMBEr – KICSI AZ őS, DE
HőS! (90’) (6E)
17.35 A VÍZ érINTéSE (123’) (16) f: Sally
Hawkins, Michael Shannon, richard
Jenkins
19.45 A PENTAGoN TITKAI (116’) (12E)
f: Meryl Streep és Tom Hanks
február 24. szombat
13.00 HIHETETLEN TÖrTéNET AZ
órIáS KÖrTérőL (72’) (knE)
14.15 VALAMI AMErIKA 3. (103’)(12) r:
Herendi Gábor
f: Pindroch, Szabó, oroszlán, Hujber,
ónodi

A P’ArT MoZI  6 órás munkakörbe
keres hosszú távra olyan munkatár-
sat, aki gyorsan tanul, képes csapat-
ban dolgozni  és hivatásának tudná
tekinteni a mozigépész-pénztárosi
munkát és kifejezetten Szentendrén
szeretne dolgozni.

Elvárások:
Szentendrei vagy Szentendre kör-
nyéki lakóhely
Közepes mértékű számítógépes fel-
használói ismeretek (Word, Excell)
Jó kommunikációs készség
Kulturált megjelenés
Középfokú végzettség, érettségi

Előny:
Kreativitás
Műszaki érzék
Filmismeret, filmszeretet
Jó kommunikációs készség
Alapfokú angol nyelvtudás

A fenti munkakörre a betanítást 
vállaljuk.
Jelentkezni lehet: 
partmozi@szentendre.hu

Önéletrajzot és motivációs levelet
várunk.



KULTÚRA 212018 | február 12. 

egy P'Arton az alkotókkal
óriási érdeklődés mellett, teltházas
vetítést követően találkozhattak a
nézők Szász János rendezővel és
Hegedűs D. Géza színművésszel
2018. január 26-án este a P'art Mozi-
ban. A hentes, a k'rva és a félszemű
című filmet bemutatta és a beszélge-
tést levezette réz András filmesz-
téta. Szász új filmje egy 1925-ben
megtörtént gyilkosság (Kudelka hen-
tes mester megölése és feldarabo-
lása) ürügyén gondolkodtatja el a
nézőt örök érvényű emberi gyarlósá-
gainkon.

Kép, szöveg: Paraszkay György

robin Hood a könyvtárban
A Szentendrei Barcsay Jenő általános Iskola 6.d osztályos tanulói
nyerték az országos Széchényi Könyvtár által meghirdetett kisfilmpá-
lyázatot. A pályázat célja az iskolai könyvtár bemutatása volt egy kor-
társ, a könyvtárban is megtalálható művön keresztül. Az osztály Sőrés
Marianna osztályfőnök segítségével készítette el a filmet, Mándy Iván:
robin Hood című regényét felhasználva. A technikai lebonyoltásban
regősné róna Csilla magyartanár és Cservenkáné Pálfi Zsuzsanna
könyvtárostanár segítettek.
Gratulálunk a nyereményhez, mely minden gyermek számára egy ju-
talomcsomag (DVD, csoki, hűtőmágnes), az iskolai könyvtár számára
egy könyvcsomag, valamint az oSZK Corvina-kiállításának megtekin-
tése a 6.d osztálynak.

CSErVENKáNé PáLFI ZSUZSANNA

KEDVES TáMoGATóNK!
Ne feledkezz meg idén sem rólunk, 

az árVáCSKA állatmenhely közel 300 lakójáról!
Ha adóbevallásodat a NAV készíti el, rendelkezz náluk adófelajánlásodról!

KÖSZÖNJÜK!

Czirják Díszüveg
Megbízható családi vállalkozás 
referenciákkal vállalja egyedi dizájn
üvegtárgyak, bútorüvegek, tükrök, 
lámpák kivitelezését 
a látványtervezéstől a beépítésig

látogasson el szentendrei 
műhelyünkbe!

www.szinesuveg.hu, ww.czirjak.glass.hu
Tel. 06-20-317-6455, 06-30-990-8133
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AdáSvÉTel

100 kg szárazlevendula eladó
(5000Ft/kg). 
30 kW-os vegyestüzelésű kazán eladó.
Tel. (26) 718-075.

Garázsvásár Szentendrén: szék, ágy,
szekrény. Tel. (26) 300-419, 06-30-949-
6456.

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

álláST KÍNál

Konyhalány állás! Tapasztalattal rendel-
kező konyhai kisegítőt, kézilányt kere-
sünk azonnali belépéssel. Teljes,
bejelentett, hosszú távú munkalehető-
ség. Tel. 06-20-398-1888.

Távfelügyelettel foglalkozó cég vagyo-
nőröket keres 24/48-as járőrszolgálati
munkára, Szentendre térségébe, nettó
700 Ft-os órabérezéssel. érvényes Va-
gyonőri igazolvány és B-kategóriás ve-
zetői engedély szükséges. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az allasajan-
lat5555@gmail.com e-mail címen lehet.

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye
gyógypedagógusokat/pedagógusokat
keres azonnali kezdéssel. Nyugdíjas pe-
dagógusok jelentkezését is várjuk. ér-
deklődni: Kádárné Monori éva
intézményvezetőnél (26) 310-060 vagy
a 06-30-714-1931 telefonszámon lehet.

A szentendrei Tourinform iroda idegen
nyelve(ke)t beszélő kisegítő munkatár-
sakat keres idegenvezetői és irodai
munkákhoz. Az önéletrajzokat a fizetési
elképzelések (óradíj vagy napidíj) meg-
jelölésével a tdm@szentendre.hu e-mail
címre várjuk február 15-ig. További in-
formáció ugyanezen az e-mail címen,
vagy személyesen a Tourinform irodá-
ban (Dumtsa u. 22.) kérhető.

Szentendrei ékszerüzletbe keresek heti
2-3 napra szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező ékszerbolti eladót vagy ékszer-
becsüst. Jelentkezés önéletrajzzal:
mariapek87@gmail.com.

építőiparban jártas, józan életű segéd-
munkást és önállóan dolgozni tudó kő-
művest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Kútgyűrű gyártáshoz, fizikai munkára
keresünk Pomázra munkavállalót. Bére-
zés: megegyezés szerint. Tel. 0-30-853-
6890.

eGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-
30-340-1392.

KIAdÓ lAKáS

Belvárosi tanár kiadó albérletet keres
feleségével, kispulival a belvárosban.
Tel: 06-20-217-9743, Zoltán.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Szentendrén kiadó külön bejáratú, össz-
komfortos garzonlakás. Tel. 06-20-935-
5129.

Szoba kiadó jó helyen, komoly, megbíz-
ható, intelligens, nappali műszakban
dolgozó hölgy részére. Tel. 06-30-557-
5346.

oKTATáS

Angol nyelvtanítás Szentendrén, a bel-
városban. Tel. 06-20-416-9136.

rÉGISÉG

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

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolok
kastélyok és színházak berendezésére
mindennemű antik és retro tárgyakat!
Könyveket, hangszereket, hanglemeze-
ket, irha- és szőrmebundákat, bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, bizsukat,
órákat, apróbb tárgyakat, ezüstneműket,
gyűjteményeket, hagyatékokat. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés. Szegediné Szil-
via, 06-20-560-0095.

SzolGálTATáS

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-
30-340-1392.

Gyakorlott háziasszony takarítást vállal
magánháznál. T. 06-70-277-9955.

Idősgondozást vállal gyakorlattal ren-
delkező, megbízható hölgy. Tel. 06-20-
317-2861.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigete-
lés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-
578-1468.

Vállalok külső-belső épület-átalakítást,
hidegburkolást. Tel. 06-20-588-5938.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323.

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

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

Lomtalanítást, telektisztítást, bontást,
átalakítást, felújítást vállalunk. Tel. 06-
20-523-0253.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-
2550.

GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

Feladatok: 
l A mérnökség kezelésében lévő útháló-
zat kezelésével kapcsolatos feladatok el-
végzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása, 
l téli elhárításban való részvétel, só-
szóró és hóeke adapterrel felszerelt kom-
binált gépek vezetése

A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek: 
l szakirányú iskolai végzettség vagy
szakirányú oKJ-s végzettség
l vagy szakmunkásképző vagy szak-
iskola vagy oKJ bizonyítvány + 4 év szak-
mai tapasztalat 

l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
l útépítő, karbantartógép-kezelő oKJ-s
bizonyítvány
l NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra

A munkakör betöltésének kezdete: 
minden hónap 1-je és 15-e 

A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű

Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette 
az érdeklődését, jelentkezzen 
06-30-4177660 telefonszámon. 

A magyar Közút Nonprofit zrt. Pest megyei Igazgatóság, 
Szentendrei mérnöksége

ÚTÜzemelTeTŐ SzAKmuNKáS munkakörbe munkatársat keres.

A német tulajdonú HAWLE cég 1989 óta van jelen Magyarországon a
vízipar egyik meghatározó és elismert anyagbeszállítójaként. 
raktári csapatunk erősítésére, szentendrei telephelyünkre, azonnali
munkakezdés lehetőségével az alábbi munkakörbe motivált munka-
társat keresünk:

rAKTároS
Feladatok:
• raktári árukészlet hatékony kezelése, áruk kiadása és bevételezése
• részvétel az évközi rovancs és az év végi leltár folyamatában

elvárások:
• oKJ targoncavezetői vizsga
• 5,5m emelési tapasztalat
• felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• Megbízhatóság, önállóság, pontosság

előny:
• jogosítvány: B kategória
• német és vagy angol nyelv ismerete

Amit kínálunk:
• stabil munkahely
• kiváló csapatszellem
• kiváló munkahelyi légkör és körülmények
• alapbéren felül plusz cafeteria juttatás

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét bruttó bérigény 
feltüntetésével kérjük, küldje az adm@hawle.hu e-mail címre.

Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
H-2000 Szentendre
Dobogókői út 5.

MEDITÁCIÓHarmónia testnek ésléleknek Szentendrén, mindenszerdán 18-19 óráig  Várlak téged is!+36 30 233 3548




