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A molinón:
Jolanda Willemse

Bach az aluljáróban

13. oldal

14. oldal

A Szentendreiek a Csúcson sorozat plakátján:
Jolanda Willemse, az
SZNKE és a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
elnöke

A Bach Mindenkinek országos fesztivál alapítója,
Kovács Zalán László
tubaművész, fesztiváligazgató beszélt a szentendrei
programokról.
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pályázat
A városi szolgáltató NzrT
parkoló-ellenőri csoportvezető
munkatársat keres.

Elvárás: jó munkabíró és stressztűrő képesség; önálló és felelősségteljes munkavégzés; megbízhatóság,
rugalmasság; igényesség, precizitás; jó
kommunikációs készség; büntetlen előélet; Word, Excel felhasználószintű ismerete; „B” kategóriás jogosítvány

Előnyt jelenthet: angol vagy német
nyelvtudás, saját gépjármű

Főbb feladatok: a parkolóellenőrök napi
szintű koordinálása, ellenőrzési feladatok végzése, forgalomtechnikai feladatokkal kapcsolatos ügyintézések,
kapcsolattartás partnerekkel
Amit ajánlunk: stabil vállalati háttér,
hosszú távú munkalehetőség, ﬁatalos,
lendületes társaság, határozatlan idejű
munkaszerződés, munkaruházat, cafeteria

Munkaidő: MT hatálya alatt teljes munkaidő, (munkaidő keretben), beosztás
szerint hétvégi, és ünnepi munkavégzés, 3 hónap próbaidő
Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes önéletrajzokat bérigény
megjelölésével a parkolas@szentendre.hu e-mail címre várjuk.
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Gondozási Központ szentendre
pályázatot hirdet

• Hajléktalanellátás szakfeladatra szociális segítő munkakör betöltésére
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra, teljes munkaidő
Pályázati feltételek: szociális végzettség megléte: szociális gondozó, szociális gondozó és
ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, iskolai végzettség másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra 2 fő
takarítót
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra, részmunkaidőben (heti 20 óra)
Pályázati feltételek: 8 általános iskola
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.
• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra
szállóvezető, szociális- mentálhigiénikus munkatársat
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és egy újonnan létrejövő hajléktalanok nappali
melegedőjének irányítása, ill. a feladatellátásban
való részvétel.
Pályázati feltételek: Felsőfokú szakképesítés,
szociális végzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye Hajléktalanellátás 2 fő szociális segítőt
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamban, teljes munkaidőben
Pályázati feltételek: Szakképesítés megléte, szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gondozó,
szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és
szervező, szociális asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a Gondozási Központ Szentendre címére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com
címre vagy személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Szentendre, Sztaravodai út 2.
További információ: 06/26-311-964, Kecskésné
Sipos Andrea intézményvezető
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Közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKÖZNAP, HéTVéGéN, ÜNNEPNAP:
24 óráS orVoSI ÜGyELET MŰKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este
9-óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u. 1. T:500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. T:310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11. T:505-779
csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10. T: 303-825
péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. T:319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33. T:787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u. 33. T:787-796
márcIus 15-én csütörtökön a vasvári patika ügyeletes reggel 8 órától péntek reggel 7 óráig. A többi
gyógyszertár zárvA.
MárCIUS 30-án pénteken a Napvirág-csepp Gyógyszertár ügyeletes reggel 8 órától szombat reggel 7
óráig. A többi gyógyszertár ZárVA.
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
március 18. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
március 25.Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
április 1-jén vasárnap a Napvirág-csepp Gyógyszertár
ügyeletes reggel 7 órától hétfő reggel 8 óráig. A többi
gyógyszertár ZárVA.

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig

Képviselői évértékelések

2018 | március 12.

VÁROS

összeállításunkban városunk egyéni képviselőjelöltjeit a körzetükben 2017-ben elvégzett fejlesztésekről kérdeztük.

1. körzet: petricskó zoltán

Egy KEHoP-pályázatnak köszönhetően három
épület energetikai felújítása vált lehetővé,
melyből kettő a körzetemet érinti: a II. rákóczi
Ferenc általános Iskola és Gimnázium, illetve
a gyermekorvosi rendelő. A rákóczi iskolában
további fejlesztésekre is sor került: kicserélték
a nyílászárókat és a radiátorokat az uszodában.
A Pátriárka utcában a 2016-ban renovált Toldypince környezetét rendeztük tavaly: járda épült,
illetve tereprendezés volt növényültetéssel, füvesítéssel, pad kihelyezésével.
A Kossuth L. utca 15. számú épület hosszú
évek óta várta a felújítást. 2017-ben megújult
az épület külső homlokzata, a kapu és a nyílászárók, illetve megerősítették a tetőszerkezetet.
Szentendre és Szigetmonostor között sok éve
üzemel a gyalogosokat és kerékpárosokat
szállító rév, melynek kikötőjében 2017 év
végén készült el a fedett várakozóhely pályázati forrásból, illetve az önkormányzat és a
révet üzemeltető Pásztor révhajó Kft. összefogásával.
rendeződött az Angyal és Bartók Béla utca kereszteződés környéke: rendezett növényágy
került kialakításra, öntözőrendszert is kiépítettek.
Elkészült a Posta előtti park felújításának II.
üteme, melynek részeként kicserélték a beton
lapburkolatot, további évelőágyakat alakítottak ki, burkolták a pihenőrészeket. A régi járdát átalakították kiemelt szegély nélküli
oldalparkolóvá.
A Bükkös-patak torkolatánál öntözőrendszer
épült, megújult a gyepfelület, növényeket telepítettek, és a terület új térkövezést kapott.
A Daru-piac tér megújításának fő szempontja
a zöldfelület és a közösségi tér felfrissítése
volt. Növénytelepítés mellett az íves kőkáván
hangulatos fa ülőfelületeket alakítottunk ki.
A római sánc közben 60 pollert helyeztünk ki
a szabálytalan parkolás visszaszorítása érdekében.
A háziorvosi rendelő előtti járdaszakaszon
aszfaltborítás készült.
További kisebb munkák: hulladékgyűjtők és
padok javítása a Dunakorzón, a Dumtsa, a
Péter-Pál és Bogdányi utcákban, a Fő téren, a
Bükkösparton stb.; játszóeszközök javítása a
Postás strandon; kockakőjavítás a belváros
számos pontján; repedésjavítás a kerékpárúton és a töltésen; zsilipek felújítása a Lázár
cár téren, a Fürdő utcában és az Apor hídnál;
járda felújítása a Dunakorzón (rév és Kert utcáknál), a Teátrum parkoló vízelvezetésének
megoldása.
Folyamatban van a Piac téri lépcsőépítés,
melyre azért volt szükség, mert a területen

való áthaladást jelenleg semmilyen burkolt, kiépített járófelület nem segíti. A belvárosi buszparkolóból elinduló turisták útvonalába eső
Teátrum utcában lévő társasház kerítése is
felújításra szorul.
A belvárosi csapadékvíz-elvezetés következő
ütemeként – az eddig elkészült Lázár cár téri
leválasztott csapadékvízgyűjtő rendszer kiegészítéseként – a Gőzhajó utcában két rácsos víznyelő létesítése következik, illetve a
régi megsüllyedt, megrongálódott acélrácsosfolyókák cseréje több helyen is. A Halász utcában a korábban megrongálódott vízbefogadók javítását, a burkolatok helyreállítását tervezzük. A Borpince és az Alsóhegy utcákban a felszíni vízelvezető árkok bővítése
történik meg a hatékonyabb vízelvezetés érdekében.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Szamárhegy csapadékvíz-elvezetésének kivitelezésére. 2017-ben a tervezésen és a pályázat
benyújtásán volt a hangsúly. A 300 millió Ftos pályázat elnyerése esetén egy több évtizedes problémát oldhatunk meg, mert a
csapadék Dunába terelésével tehermentesíteni lehet a Bogdányi utcai egyesített vízelvezető-rendszert.

2. körzet: Boda Anna mária

2017. évben a Pannónia-telepen élő lakosok
élet körülményeit befolyásoló fejlesztéseket
terveztünk.
Két évvel ezelőtt a körzet egyetlen – három
utca által határolt – zöld területére megkezdtük egy közösségi park tervezését. Ez a kis terület 2015 előtt gyakorlatilag illegális hulladék
lerakására szolgált, ezzel sok bosszúságot
okozva a környék lakóinak, és sok munkát
adva a VSZN Zrt. illetékes divízió munkatársainak. A park építése két ütemben zajlott. 2016ban az alapokat tették le, majd 2017-ben elkészült a szépen kialakított, öntőzőrendszerrel,
padokkal és sok-sok zölddel beültetett park.
átadását tavaszra tervezzük.
A Járható Szentendréért Program keretén
belül komoly beruházást igényelt a Szentendrei Járási Hivatal előtti járdaszakasz teljes felújítása.
A lakosság balesetmentes közlekedését segíti
a Dózsa György úton kialakított akadálymentes járdaszakasz (Coop áruház).
Befejeződött a Dózsa György út 59-63, és a 65.
számú társasházak felújítása. Köszönettel
tartozunk Babinecz Edit társasházi közös képviselőnek, hogy példaértékűen szervezte, irányította ezt a beruházást.
Újabb napvitorlával gazdagodott a körzetünk,
ezzel is óvjuk a rózsa közben található játszótéren a kisgyermekeket a túlzott napsugárzástól.
A körzet lakóinak nagy problémát jelentett, kü-

lönösen árvíz idején a Dera-patak és a Nádastói csatorna szennyezettsége. Elkezdődött a
tisztításuk, befejezése tavaszra várható.
A város minden körzetében az utak, járdák állapota az egyik legfontosabb, lakosságot
érintő kérdés. 2017-ben a város 150 millió forintot nyert pályázaton útfelújításra, melyből a
körzetben található Móricz Zsigmond utca teljes felújítása megtörtént. Hivatalos átadása
március 23-án lesz. A körzetben folyamatos
kátyúzással próbáltunk segíteni az autóval
közlekedőknek.
Lakossági kérésre a közvilágítást egy új kandeláber felszerelésével javítottuk (rózsa utca).
Az utcafórumokon felvetett kéréseket ﬁgyelembe véve tervezzük meg az idei évre a körzet további fejlesztését.

3. körzet: Kun csaba

Ebben a választási ciklusban körzetemben
eddig számos fejlesztés történt, mondhatjuk
azt is, hogy ilyen arányú fejlődést még egyik
ciklusban sem sikerült elérni. Minden évben
történt kisebb előrelépés, de a tavalyi és az
idei évben lesz talán ez a leglátványosabb. A
körzetben sajnos még mindig van öt földút, de
az elmúlt három évben sikerült lakossági öszszefogással a Nagyváradi utca nagyobb, felső
szakaszát szilárd burkolattal és járdával ellátni, valamint a Korona utcát is a helyi 1+1 pályázat keretében aszfaltoztattuk. A Bimbó
utca is elkészült, most kerül átadásra, ez régi
adósság volt, hiszen egyetlen olyan útja volt a
városnak, ahol közintézmény van, történetesen egy óvoda, és mégsem rendelkezett szilárd burkolattal. A római sánc utca elejét
pályázati forrás bevonásával sikerült felújítani,
a felgyűrődött aszfalt az ott lakóknak sok
bosszúságot okozott, hiszen ez az egyik legforgalmasabb csomópontja a városnak. Most
a sima aszfalton sokkal kisebb zajjal és rezgéssel közlekednek az autók.
Az útfelújítások mellett a járdaépítések területén történt a legtöbb előrelépés. AJárható
Szentendréért Program keretében minden
évben néhány járda megújult, így a Dr. Nagy
Lajos utca alsó szakasza a református óvodáig, valamint a legtöbb gyalogos által használt Kálvária út eleje, mely szakasz a korábbi
felújításból kimaradt. A Mathiász utcában volt
egy veszélyes nyílt árok, melyet befedtünk egy
szép járdával a Szatmári és a Pipacs utca között, de az utca elején is megújult a járda a
Csabagyöngye utcáig, ahol szintén épült egy
új járdaszakasz. A Vasúti villasor külső része
– a Szatmári utcától a Harkály utcáig – szintén felújításra került, így megszűnt a balesetveszélyes gyalogos forgalom az úttesten, a
gépjárművek szabályosan tudnak parkolni a
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kialakított leálló sávban is. épült egy új járdaszakasz a Bolgár utcában, a megépült új lakóháztömb mellett is.
A körzeten átmenő forgalom lassítására több
helyen forgalomterelőket szereltünk fel, mint
pl. a Nagyváradi, a Tómellék utcában, a református óvodánál az aszfalthoz rögzített műanyag forgalomlassítót. Az átmenő teherautó forgalom okozta terhelés csökkentése érdekében a Vasúti villasor és a római sánc utca,
Pomázi út által határolt szakaszon a teherautók átmenő forgalmát megtiltottuk a családi
házas övezet nyugalma érdekében.
A Vasúti villasori Spar áruház mögötti parkoló
bővítése megkezdődött, és az itt kialakítandó
P+r parkoló építés első üteme – a zúzottkő
alap lerakása – megtörtént, és hamarosan
megkapja az aszfaltborítást is a terület.
Az idei tervek közt szerepel a Vasúti villasor
elejének a 11-es úttól az Attila utcáig történő
teljes átépítése, felújítása, és ezzel együtt a
Spar mögötti parkoló felújítása, rendezése is.
A még meglévő földutak közül a Szofrics utca
fog idén megújulni, de néhány leromlott állapotú aszfaltos út kopórétege is cserére kerül,
többek közt a római sánc utcáé is.
A járdák felújítása, építése továbbra is szívügyem, ezért tervezzük többek között a Szatmári utcában is az árok lefedését és a
járdaépítést.
A Kálvária téren szemetesek és kutyaürüléktartók kerültek ki a park, a zöldfelület tisztántartása érdekében.
A Kőzúzó utcai spotpályán a Dunakanyar SE
évek óta fejlesztéseket hajt végre, megújultak
az épületek, lelátó épült, a füves pálya TAo támogatásból teljes felújításra került, és most
épül egy új nagy műfüves pálya.
A hátsó Pomázi úti elágazáshoz térﬁgyelő kamerát fogunk felszerelni a közbiztonság és az
út szabályszerű használatának ellenőrzése
céljából. A római sánc utcán a Kun utca és a
Mathiász utca között egy gyalogos átkelőhely,
vagyis zebra tervei készültek el, az engedélyeztetésére várunk. Ez az iskolába járó gyerekek biztonságos közlekedése miatt már régi
igénye az ott lakóknak.
Két nagy beruházás folyik a körzetben: a volt
TÜZéP-telep helyén lakóterületi fejlesztés
lesz, ezzel együtt járda és parkoló is épül a
Vasúti villasor ezen részén.
A körzettel határos ipari-kereskedelmi övezetben
félig már elkészült egy összekötő út, mely a Kőfaragó utcát és a Vasúti villasort fogja összekötni. A forgalomterhelés további csökkentése
érdekében a Vasúti villasorra a 3,5 tonnát meghaladó teherautókat nem engedjük behajtani.
A HéV-aluljáró felújítása a rózsakerti lakosoknak számára is örömet jelentett, ahogy a Postás strandon folyó fejlesztések is.

6. körzet: zakar ágnes

A körzetben mindenhol megtörtént a zárt csapadékvízelvezető rendszerek átmosása, a
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zöld területeken a cserjék, fák gallyazása, pl.
Füzespark, Vasvári utca, Nyár utca, kaszálás.
Fontos megújulás volt a Füzesparkban az új
játszótér megvalósulása, amit már régóta vártak az ott élők. Nagy örömömre 2017 szeptemberében tudtuk átadni a korszerű, új
játékokból álló játszóteret.
Szintén füzesparki változás, hogy befejeződött a Dunyha Program, és önkormányzati, állami, lakói hozzájárulásból energetikailag
korszerűsödött a Füzespark 7-11. ház sora.
A 2017 márciusi lakossági fórummal egyidőben történt bejárás után felfestésre kerültek a
VSZ-nek köszönhetően a füzesparki új parkolóhelyek, valamint kihelyezték a lakók által
kért közterületi szemétgyűjtőket is.
A Deák Ferenc utcai lakói közösség számos,
utcafórumon felvetett kérései tudtak megvalósulni: a polgármesteri hivatal segítségével
rendeződtek a közterületek tulajdonviszonyai,
megtörtént a virágosítás, a kút javítása, a játszótér megvilágítása, szemetesek kihelyezése, valamint egy szakaszon korszerűsödött
az Íjász utca közvilágítása is.
A Szentlászlói úton folytatódott egy rövid, a
fórumokon évek óta kért járdaszakasz megépítése, valamint befejeződött az álmos–Kálvária utca járda kiépítése is.
A Szentlászlói út két buszmegállója a Tavasz
utcánál mindkét oldalon fedett lett.
Több utcában történt kátyúzás, pl. Lévay,
Szőke Lajos, Tavasz, Vajda, Vásárhelyi Ungvári, Íjász, Deák Ferenc, Kovács László utcákban, Füzes közben.
Sikerült közösen a füzesparki CBA elől egy új
helyre áthelyeztetni a szelektív-hulladék gyűjtőszigetet a Parola mögötti parkolóba, most
környezetének megújulása lesz a legfontosabb cél.
Megújult a Vajda utcai és Eötvös utcai két patakhíd a Bükkösön. A hidak körüli partrendezés nem volt vitamentes, de az önkormányzat
igyekezett a felmerült kérdéseket rendezni.
Padot helyezett ki az önkormányzat a Művész
térre és a Füzesparkba is.
Kezdeményezésemre és a VSZ támogatásának köszönhetően megújultak a Bükkös-aluljáró falfestményei. Bádonyi Kinga Pucek
rajztanárnő terveinek megvalósulását követhettük 2017 májusában, ahogy napokon keresztül újultak meg a Bükkös aluljáró
falfestményei a Móriczos diákok munkájának
köszönhetően. 2017-ben is volt pataktakarítás
a VSZ támogatásával: 10 konténerbe lehetett
gyűjteni a szemetet egy tavaszi hétvégén.
2018-ban fontos célom – lakói jelzésekre – a
Lévay utcában és a Szentlászlói úton a hiányzó szakaszokon járda építése, javítása, valamint a körzetben található játszóterek
védelme, a Deák Ferenc utcai és Szegedi játszóterek utcai játékainak javítása, esetleg a játékok számának bővítése. remélhetőleg
hamarosan kikerül a Nyár utcába az új hinta.
A 2018. évi költségvetésbe, nagy örömömre,
bekerült a Lévay utca teljes felújítása, a Kálvária út felújítása, valamint a Kovács László utcában a járda építése a János utca felé, és a
János utcában a már régen várt járda megépítése.
Szeretném még, ha az 1+1 útprogramba bekerülhetne a Nyár utca. Annak is reális esélye
van, hogy a városi kerékpárúttal szilárd burkolatot kap a Bükköspart János utcát követő
szakasza is, 2019-ig legkésőbb.

A Füzesparkban, terveink szerint, megvalósul
még egy zárható szelektív hulladékgyűjtő-sziget az önkormányzat támogatásának köszönhetően.

7. körzet: Négyessy Katalin

Körzetemben 2017-ben a legnagyobb fejlesztés az Egres úti híd felújítása és szélesítése
volt, melynek átadását tavasszal tervezzük. A
másik fontos beruházás a Sztaravodai úti áteresz és a Fürj utca alsó szakaszának felújítása volt, mely még a korábbi képviselő,
Tolonics Gyula szívügye volt, illetve nekem is
az egyik fontos vállalásom volt a megválasztásomkor. Idén szeretnénk folytatni a környék
rendezését, és a Fürj utca felső szakaszát, a
Fürj közt, az Őszapó, Galamb és Pipiske utcákat mart aszfaltos szilárd burkolattal ellátni.
Nagy öröm számomra, hogy a körzetemben
tavaly három utca is megújult a Földút Program keretében: mart aszfaltos burkolatot kapott az Üstökös, az orgona és a Szamóca
utca. Dolgozom azon, hogy minél hamarabb
szilárd burkolatot kapjon a Tábor utca, amit a
lakók már régóta kérnek.
Közösségi tervezéssel elkészült a Sztaravodai
út és a 11-es között, az oázis bolt melletti
zöldfelület megújításának a terve. Három alkalommal találkoztak a lakók a tervezőkkel a
Gondozási Központban, melynek során kialakult egy – remélem mindenki számára elfogadható – háromfunkciós terv, elsősorban a
gyerekek, a közösség és a sportolni vágyók
igényeinek megfelelve.
Egy KEHoP-pályázatnak köszönhetően valósult meg a gyermekorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése, az idei évben pedig a rendelőintézet mellett parkoló kialakítását tervezzük.
Körzetemben tavaly nyugvópontra került az
adótorony ügye: a megoldás végül az lett,
hogy a bázisantenna maradt a református
Gimnázium épületén.
restaurálás után a Turul-szobor mellett lévő
ortodox kereszt a Vasvári utcai elágazás előtti
járdaszigetre került a szentendrei és a szerb
önkormányzat támogatásával.
Körzetemben több forgalomtechnikai átalakítást is terveztünk, melyek idén megvalósulhatnak. Felfestéssel szeretnénk lassítani a
forgalmat a Törökvölgyi úton és a Nap utcában, illetve utóbbiban visszaszorítani a szabálytalan parkolást is, valamint a Balázs árpád
utcában fekvőrendőröket helyezünk el.
Végül röviden az idei tervekről: körzetemben
nagyon fontos feladat a járdák felújítása és építése. Tervezzük az Egres úti hídtól az óvodáig
tartó szakasz megépítését képviselőtársammal, Gyürk Dorottyával, mivel ez mindkettőnk
körzetét érinti, illetve a 2017-ben elkészült Barackos úti járda folytatását az út alsó részén. A
következő feladat, amelyen már dolgozom, a
11-es út melletti járda felújítása lesz.
A képviselői beszámolókat következő
számunkban folytatjuk!

„zászlókígyó” március 15-én!
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A szentendrei önkormányzat idei városi ünnepségét színesíti egy új
ötlet, mellyel képletesen és valóban is összekapcsolják az iskolákat
és az ünnepet. 55 méter hosszú zászlókígyóval sétálnak az ofﬂine
centertől az ünnepség színhelyéig, a fő térig a helyi iskolák diákjai a
huszárok és a katonazenekar vezette menettel.

A városi iskolák, az Agy Tanoda, a Barcsay, az Izbégi, a rákóczi, a Szent
András, a Templomdombi iskola, a Ferences, a Móricz, a Petzelt, a református gimnázium 10 fős diákcsoportjai egy-egy 5 méter hosszú
zászlóval vonulnak fel, melyeket összekapcsolnak. Az 55 méter hosszú
zászlókígyó a huszárok és katonazenekar vezette menetet követi a Fő
térig. A zászlókígyó a Fő téren újra elemeire bomlik, s minden iskola
hazavisz emlékbe egy-egy csíkot a végtelenített zászlóból.
A látványos eseményt az ünnepségen drónvideo rögzíti madártávlatból, ﬁgyeljék a városi híroldalak facebook-oldalait: Szevi - Szentendre
és Vidéke, Szentendre Hivatalos oldala.
A tavalyi ünnepséghez hasonlóan idén is zászlót osztanak (korlátozott
számban) az érdeklődőknek a menet kiindulópontjánál, az ofﬂine Center előtt. Az ünnepség idején, a Fő téren a hagyományos lányos-ﬁús
kézműves foglalkozás lesz a gyerekeknek 10.00-től 13.00-ig. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Katonazenekar és huszárok által vezetett menet lesz a belvárosban,
gyülekező 10.00 órától a Czóbel Kertben. Útvonal a Dunakorzó – Lázár
cár tér – Bogdányi út – Fő tér. Emiatt a közúti forgalom elől el lesz
zárva március 15-én 9.00 órától, várhatóan 13.00 óráig a Dunakorzó a
Péter-Pál utcától a Czóbel parkig, a Lázár cár tér, a Futó utca, a Bogdányi utca, a Péter-Pál utcától a Dumtsa Jenő utca a Fő tér irányába, valamint a Fő tér teljes területe.
Parkolni tilos a Czóbel parknál 15-én reggel 7.00-tól délután 13.00-ig,
illetve a Lázár cár téren reggel 7.00-tól 11.00-ig.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében köszönjük szíves megértésüket a forgalmi rend változása miatt.

Az ünnepség programja: lapunk hátoldalán!

forgalmi változások az ünnepség idején

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Emléknapján, a Szentendrei Önkormányzat
március 15-i városi ünnepségének idején az alábbi útlezárások
lesznek:

pályázatok

szentendre város önkormányzat nyilvános
pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére.
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése jelenleg: Szentendre, 023/68* hrsz.
Övezeti besorolás szántó Gksz/7
Telek alapterülete 5.683 m2
Telekalakítás és belterületbe vonás után
új hrsz-t kap.
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:
beépítetlen terület, övezet: Gksz/7
telek alapterülete: 5.554 m2
bruttó (induló) licitár: 110.035.850 Ft pályázati biztosíték. 5.000.000 Ft
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati
Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába meghosszabbított határidővel, 2018. március
13. helyett március 26. 10:00 óráig lehet benyújtani (városház tér 3. I. emelet).

szentendre város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:
Cím: Szentendre, Ady Endre út 4777/3 hrsz.
Telek területe: 3.449 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett,
beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Vi/2-H övezeti* (intézményi terület)
Bruttó induló (licit) ár: 50.000.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft

szentendre város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdonában álló Kucsera ferenc u. 5. fszt. 1.
sz. alatti 60,25 m2 alapterületű lakás piaci
alapon történő bérbeadásáról.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába március
27. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

*Vi/2-H jelű intézmény terület övezetében a hullámtérben a vízi sporthoz, a rekreációs tevékenységhez kapcsolódó rendeltetés kaphat helyet (Szentendre építési
Szabályzata, hatályos: 2017. szeptember 1-től)

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) 2018. március 20-án
10:00 óráig kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
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pályázatok

szentendre város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben fő tér 15. (az ingatlan-nyilvántartásban fő tér 16.) szám alatt található,
ténylegesen Jankó János utca felől megközelíthető, összesen 39,81 m2 (27,58 m2 és
12,23 m2 bővítés) alapterületű üzlethelyiség
bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati
Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2018. április 3. 10:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

szentendre város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú szentendre, 2310 hrsz-ú, természetben fő tér 11. szám alatt található 125
m2 alapterületű (62 m2 + 63 m2) emeleti helyiségcsoport bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati
Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2018. április 3. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

szocIálIs lAKáspályázAToK

szentendre város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben
fő tér 15. (az ingatlan-nyilvántartásban fő tér
16.) szám alatt található, összesen 105,5 m2
alapterületű, 2 szinten elhelyezkedő helyiség-csoport bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján , a Városi Ügyfélszolgálati
Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018.
március 13. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785-057

VALAMENNyI LAKáS LAKoTT, MELyNEK TÖBBSéGéBEN IDŐSKorÚ EMBErEK éLNEK

*A bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, valamint a közüzemi szolgáltatások díját, **helyi rendelet alapján jövedelemtől függően.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) 2018. március 20. 10 óráig kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, melyek letölthetők az alábbi táblázatból, illetve a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati (Dunakorzó 18.) Irodáján, illetve a Vagyongazdálkodási Irodán (Városház tér 3.) vehetőek át személyesen.
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Tavaszi nagytakarítás

A tavasz közeledtével a városi szolgáltató Nonproﬁt zrt. előkészítette
és az időjárási viszonyokra tekintettel ütemezte a város tavaszi nagytakarítását. A tervezés és az ütemezés során különös ﬁgyelmet
fordítottak szentendre aktuális kulturális eseményeire, a rendezvényekre, a március 15-i nemzeti ünnepre és a húsvétra.

A takarítás a lakosság számára legfontosabb feladatokkal, a mindennapok során használt területeken kezdődnek, pl.: úttestek takarítása,
járdák, buszvárók és lámpatestek tisztítása, majd parkok, játszóterek
és zöldfelületek karbantartása, valamint a parkolók és víznyelők takarítása, felújítása és karbantartása következik.
A munkákat a Városi Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, a tervek szerint mintegy négy hét alatt elvégzi. A takarítás március 12-től
április 13-ig tart.
Ez idő alatt az önkormányzat kéri a városlakók türelmét és alkalmanként segítségét is, hogy rendben és terv szerint fejezhessük be ezt a
közcélú, városszépítő tavaszi akciót.
Lámpatestek tisztítása: Belváros.
Utak sártalanítása: 11-es főút, Belváros, Püspökmajor-lakótelep.
Buszmegállók takarítása: 11-es főút, Pismány, Püspökmajor, Izbég,
Sztaravodai út.
Játszóeszközök takarítása: Belváros, Püspökmajor lakótelep
Parkolók takarítása: Belváros.
Zöldfelületek karbantartása: Belváros.
HéV aluljáró takarítása: Belváros.
Gyommentesítés: Belvárosban az alábbi helyszíneken: Duna-korzó,
Bolgár, Kossuh, Paprikabíró, Jókai, Dumtsa, Kanonok, Kucsera, Bajcsy
u., Fő tér, Városház tér, Bükkös-part, Templomdomb, rákóczi, Pátriárka,
Bogdányi, Szerb utca, Lázár cár tér.
Víznyelők szükség szerinti takarítása: Belváros (DMrV és VSz Zrt.
karbantartásában lévők), Püspökmajor-lakótelep utcái, radnóti, Pomázi, római sánc utca, stb.
Virágágyak indító gyomlálására: Czóbel, Kerényi, Lázár cár tér, Fő tér,
Dunakorzó, Fehérház, Apor híd, Ignatovity utca, városi virágládák, Bükkös-torkolat.
Gyepfelületek átgereblyézése: 11-es melletti zöldfelületek, parkok átgereblyézése (Czóbel, Kerényi, Postás-strand, Kert u., Bükkös-part).
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rendkívüli testületi ülés

Március 8-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület a Pap-szigeten történő vízisport célú fejlesztés témájában. A rendkívüli ülés
összehívását az indokolta, hogy ha a március 22-i rendes ülés előtt
megtörténik a döntéshozatal, akkor a tervezett fejlesztés még
ebben a hónapban kormánydöntésre előterjesztésre kerülhet, mint
kiemelt kormányzati beruházás.
Az önkormányzat által kiírt Pap-sziget hasznosítási pályázatra egy
– érvényes – ajánlat érkezett a Kópé-sziget Vízilabda Akadémia
NKft-től. A képviselő-testület elfogadta a pályázat eredményét, és
úgy határozott, hogy a pályázóval haszonbérleti szerződést köt az
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok 15+5 éves időtartamra
történő hasznosítására.
A tervek szerint a vízisport célú fejlesztés két ütemben valósul
meg: az első ütemet képezi a kormányzati támogatással a közeljövőben megvalósuló beruházás, míg a második ütemet a Kft. és
az önkormányzattal közös fejlesztése. Az egykori strandot ellátó
hidegvizes kút, valamint a hévízkút jelenleg nem üzemel. A kutak
üzembe állítása, a vízellátás hiányzó elemeinek megtervezése és
kiépítése, továbbá a kutak üzemeltetése is a fejlesztő feladatát képezné a javaslat szerint, így egy kézbe kerül a fejlesztési terület és
a fejlesztés megvalósításához, fenntartásához szükséges infrastruktúra.

szentendre város önkormányzata tisztelettel
hívja az érdeklődőket a felújított Bimbó utca
ünnepi átadójára 2018. március 12-én, hétfőn 17 órára.
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítése, felújítása és korszerűsítése elnevezésű pályázatával Szentendre a maximális,
150.000.000 Ft támogatást nyerte el a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán 2017ben. A projekt keretében négy utca újul meg:
a Bimbó, a Barackvirág, a Móricz Zsigmond
és a Vasúti villasor, amely várhatóan 2018
őszére készül el.
A Bimbó utca útépítéssel és vízelvezetéssel
újult meg, a kivitelező a Build & Trade Kft. volt.
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választás 2018

Tisztelt Választópolgárok!

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

Az országgyűlési képviselő választás jelöltállításának határideje 2018. március 5-én 16órakor lezárult. A határidő lejártáig bejelentett
és 500 darab érvényes ajánlást összegyűjtő
jelöltek nyilvántartásba vételéről a Pest
megye 03. számú országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság döntött.
Időrendi sorrendben az alábbi jelöltek nyilvántartásba vételére került sor:

• Hadházy Sándor FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
• Borsosné Bayer Krisztina – Haza Mindenkié
Párt
• Király Miklós – Demokratikus Koalíció
• Pál Gábor – Jobbik Magyarországért Mozgalom
• Spät Judit Klára – Együtt – A Korszakváltók
Pártja
• Kövesdi Miklós Gábor – Magyar Kétfarkú
Kutya Párt
• Drávucz Zsolt Krisztián – Lehet Más a Politika
• Abonyi Géza – független jelölt
• Balogh Géza Péter – Magyar Igazság és élet
Pártja
• Pálmai Ferenc – Magyar Munkáspárt
• Bossányi Lajos Istvánné – Magyarországon
élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
• Szabó Zoltán Károly – Iránytű Párt
• Waszlavik Miklós György - Kell az Összefogás Párt
• Vásárhelyi Judit – Momentum Mozgalom
• Dima Beáta – rend és Elszámoltatás Párt
• Holek Katalin – Összefogás Párt

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves ﬁgyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány
fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár kivéve, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság kizárt a választójogból, mert annak

XXXII. évf. | 5. szám
gyakorlásához szükséges belátási képessége
nagymértékben csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018.
február 9-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018.
február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki
2018. február 9-ét követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a
törvényben meghatározott adatok kivételével
bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a
szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon
kívül – másolat nem készíthető.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a
választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében 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 választópolgár, aki valamely Magyarországon
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel
mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a
pártlista helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az
egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a
pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• 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 választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja
át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem
kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

szavazás külföldön

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

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti 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 választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es
számú szavazókörben adhatja le szavazatát,
illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018.
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti helyi választási irodához.

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

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület 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 kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz

2018 | március 12.
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

FoNToS SZABáLy, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen
és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben 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 irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási
irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/ Városháza/ Választások/ országgyűlési képviselő választás 2018.
menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.
A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben
adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör:
Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör:
Védőnői Szolgálat, Duna korzó 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.
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013. szavazókör:
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör:
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör:
Izbégi általános 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 értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Szentendre város megnevezését
tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben (Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.) szavazhatnak.
A szavazás menete

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig
adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok
megléte.
A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő,
magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

személyazonosságát
• személyazonosító igazolvánnyal
• régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal
• ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal
• vezetői engedéllyel
• útlevéllel
• ideiglenes útlevéllel
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény

(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
és
lakcímét
• lakcímkártyával
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel
• régi, könyvecske alakú személyazonosító
igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a
lakcímet
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal
vagy
személyi azonosítóját
• lakcímkártyával
• hatósági bizonyítvánnyal
• személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson
történő részvételük érdekében ellenőrizzék
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon 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 kérdésben 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

Ajándék a szentendrei
babáknak
VÁROS

A város lokálpatrióta programjában az idén született babák is ajándékot kapnak. Elsőként a Barbarics család és kislányuk, Hanna kapta
meg az ajándékcsomagot, melyben szentendrei bárányos motívummal
díszített, puha hálózsák, egy kedves köszöntő graﬁka, a Kulturális Központ városi baba-mama programokat ajánló prospektusa és a könyvtár
Kicsi szösz című kiadványa lapult. Az ajándékokat Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Kecskésné Sípos Andrea, a Gondozási Központ
vezetője vitte házhoz.

A ﬁatal pár, Nóri és Péter nagyon örült az ajándékoknak, s remélhetőleg
a kicsi Hanna is örömmel viseli majd a hálózsákot és nézegeti a városmotívumos-gólyás emléklapot, melyet Krizbai Gergely Krizbo rajzolt.
A városvezetés tavaly indult kezdeményezésében a szentendreieket
apró ﬁgyelmességekkel lepik meg. A szentendreiek minden életszakaszban – a születés, az iskolakezdés, az érettségi, a házasság, a születésnapok alkalmával – szentendrei motívumokkal díszített
üdvözlőlapot, ajándékot kapnak.

Az idei évtől a szentendrei babák ajándékcsomagjait a városi védőnők
„kézbesítik” a szülőknek. Kecskésné Sípos Andrea a vendégeskedés
alkalmával elmondta, Szentendre különleges pozícióban van az országban, a védőnői hálózatot folyamatosan bővítik, hiszen egyre több
gyermek születik itt, tavaly közel 300 babával gyarapodtak a szentendrei családok.

Így lettünk tagjai a szentendrei
Nagycsaládos egyesületnek

A család jó dolog. megtartó ereje van. egy még nagyobb családhoz tartozni szintén öröm, és
olyan új dolgokat hozhat az életünkbe, melyekre nem is gondolnánk. Azelőtt soha nem voltam
tagja semmilyen egyesületnek. pont nyolc évvel ezelőtt történt, hogy beléptünk a szentendrei
Nagycsaládosok egyesületébe.

Apró hajók

Jól emlékszem arra a napra. A nyár elején jártunk, és 2010-et írtunk. Azért tudom olyan
pontosan, mert akkor már látszódott a domborodó hasam, melyben a harmadik gyerekünk rugdalózott. A városban éppen egy
rendezvény zajlott. Az árusok és kiállítók
büszkén mutogatták portékáikat a korzón, és
rengeteg ember sétált a verőfényes Szentendrén. Amikor lekanyarodtunk a Dunapart felé a
Péter-Pál utcában a férjemmel, még ott is voltak árusok. Aztán a jobb oldalon megláttunk
egy hosszúkás asztalt, felette sátor, és pár kisgyerek üldögélt a padokon, ahol elmélyülten
fabrikáltak valamit. Ahogyan közelebb értünk,
láttam, hogy apró hajókat készítenek dióhéjból, levél vitorlával. Nagyon megtetszettek a
picike vízi járművek, melyekből a mintadarabok egy kis tálka vizének habjait szelték.

Nem hagyott gondolkodási időt

Egy mosolygós szemüveges hölgy szólított
meg, hogy üljek le mellé. Furán néztem rá, hiszen nem volt nálunk a másik két gyerekünk,
a sátor szélén viszont az állt, hogy kézműves
foglalkozás gyerekeknek. Nem értettem, de ő
nem is hagyott nekem gondolkodási időt. Nyugodtan ülj ide. Az első gyerkőc lesz? – kérdezte kedvesen. – Nem! A harmadik –
mondtam. – Gratulálok – válaszolta még mindig mosolyogva, és a kezét nyújtotta. – Kapás
ágnes vagyok, a Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete vezetője – mutatkozott be. Végül

beszélgetni kezdtünk, közben persze elkészült
a saját kis hajóm, és elhatároztam, amint hazaérünk, letöltöm a nyomtatványokat, és belépünk az egyesületbe.

eltelt nyolc év

Nyolc még gombócból is sok, tartja a mondás.
Ahogy így elgondolkodom, mit adott nekem ez
az egyesület, a legelső, ami eszembe jut, az a
baráti szó. olyan embereket ismerhettem meg,
akiknek ugyanúgy a gyerekek fontosak és elsők
az életükben, mint nekünk. Aztán nem csak új
ismeretségeket, de új barátságokat is kötöttem,
élőeket, egymást segítőeket. Aztán ha az egyesületre gondolok, eszembe jut az a sok program, melyen a gyerekeinkkel részt vehettünk,
így az adventi koszorúkészítés, a tökfaragás, az
anyáknapi hangolódás, vagy a nyári kerékpártúrák, közös bográcsos főzések, a húsvéti tojáskeresések. Ezek mind értéket, felejthetetlen
élményeket adtak hozzá az életünkhöz, amiért
hálásak vagyunk. Egyedül nem mindig lehet elérni a kitűzött célokat. Azonban ha több hasonló értékrendű család, egyén összefog,
akkor sok zárt kapu és ajtó nyílhat meg.
Gyere, csatlakozz hozzánk Te is! Nincs három
gyereked, csak egy? Nem akadály, lehetsz pártoló tagunk, aki ugyanúgy részt vehet programjainkon, rendezvényeinken.
http://nsze2000.hu/belep/belepes.html
Facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/Nsze2000/
SCHÜTZ GABrIELLA

A szentendrei
rendőrkapitányság hírei

Fotó: Paraszkay György
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Nőnapi köszöntés az utakon

A Pest Megyei rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága a Szentendrei
rendőrkapitányság közreműködésével közlekedésbiztonsági célú ellenőrzést tartott
március 8-án délelőtt Szentendrén. A nők
iránti tisztelet és megbecsülés kifejezése
mellett a rendőrök ezen a napon is fontosnak
tartották az egyébként egész évben kiemelten kezelt balesetmegelőzés témakör hangsúlyozását a közlekedők részére. A
járművezető hölgyeknek a rendőrök ajándékkal kedveskedtek, ugyanakkor nem merült feledésbe az sem, hogy felhívják a ﬁgyelmüket
a közlekedési szabályok betartásának fontosságára. Az akció során a rendőrök jellemzően szabálykövető hölgyekkel intézkedtek,
a jó tanácsok mellett nem volt szükség semmilyen büntetés kiszabására.

ovisok látogattak el
a szentendrei
rendőrkapitányságra

A Szentendrei rendőrkapitányságra látogatott el a Hold utcai Tagóvoda három csoportja
március 5-én az „ovizsaru” program keretében. A program kezdetén a Szentendrei rendőrkapitányság
kutyavezetői
tartottak
színvonalas bemutatót, majd a közlekedésrendészeti osztály munkatársai balesetmegelőzési előadást tartottak a gyermekeknek
játékos feladatokon keresztül. A rendőrök interaktív módon hívták fel a gyermekek ﬁgyelmét a megfelelő gyalogos és kerékpáros
közlekedésre. A látogatások során a gyerekek bepillantást nyerhettek a bűnügyi technikusok munkájába is.
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A jó házassághoz
jó önismeret kell

A mesebeli hercegnők és hollywoodi hősök világának üzenete, hogy mindenki számára létezik egy tökéletes pár, akivel az egymásra
találás varázslatos pillanatát követően az élet
csupa romantika és felhőtlen boldogság lesz.
ez gyakran vezet ahhoz a téves elképzeléshez,
hogy nincs más dolgunk, mint megtalálni a tökéletesen hozzánk illő társat, majd hátradőlni
és élvezni a boldogságot. sokkal többet foglalkozunk a „Nagy Ő” személyével, mint azzal, kik
is vagyunk, mire vágyunk, milyen elvárásokat
és mintákat hozunk magunkkal a párkapcsolatba. pedig a későbbiekben óhatatlanul
felmerülő nehézségek az előtörténetünkben
gyökereznek, régi, megoldatlan konﬂiktusaink
élednek bennük újra.

A múltunkkal való szembenézés, az önismeret
és identitásunk megtalálása a tartós elköteleződés alapján. Minél jobban megértjük saját
magunkat és a múltunkat, annál inkább képesek leszünk tudatosan dönteni és felelősséget
vállalni a tetteinkért. Segíthet, ha lerajzoljuk a
családfánkat, és számba vesszük azokat a véletlennek tűnő, mégis következetesen felbukkanó mintákat, hagyományokat, amelyek
generációk óta meghatározzák a családunk
életét, Tudatosítanunk kell azokat a rejtett elvárásokat is, amelyeket szüleink, nagyszüleink
közvetítettek felénk. A minták feltérképezését
követően tudunk dönteni arról, hogy ezekből mit
szeretnénk továbbvinni. Egyedülállóként vagy
önállóan elvégezve is hasznos lehet ez a gyakorlat, de különösen izgalmas, ha a pár tagjai a
házasságra készülés időszaka alatt, közösen
gondolják át a családfáik üzenetét, hiszen ez
segíthet abban, hogy jobban megismerjék egymást, a másik mozgatórugóit, sőt megkönnyítheti az összecsiszolódást, és az egyensúly
megteremtését is.

Te meg én és mi
A kapcsolat kezdetének a fő feladata, hogy a
pár ki kialakítsa a közös életét, a „mi-identitást”,
miközben fontos, hogy megőrizzék saját egyéniségüket is, így válik a kapcsolat dinamikailag
háromtagúvá: Virginiai Satir szavaival élve az
én-te viszony mellett mindig megjelenik a „mi”
együttes valósága. Házaspároknak is segíthet
ez a gyakorlat a nehézségeik megoldásában,
különösen, ha azt is végiggondolják, hogy hozott mintáik miként lépnek interakcióba, hogyan
befolyásolják, módosítják egymás hatását.
A kapcsolat sikere szempontjából lényeges,
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hogy miként gondolkozunk a „mi identitásról”,
illetve milyen alapélményeket hoztunk ezzel
kapcsolatban a családunkból. Kopp Mária és
Skrabski árpád, akik házaspárként végeztek nagyon fontos kutatásokat a magyarok lelkiállapotáról, sokat tanulmányozták a párkapcsolati
boldogság kérdéskörét is. Véleményük szerint
korántsem mindegy, hogy a házasság érdekeken és kompromisszumukon alapuló szerződéses kapcsolat, azaz érdekközösség, vagy intim,
személyes életközösség, azaz szövetség. A
kora gyermekkori tapasztalataink, az édesanyánkkal és édesapánkkal való kapcsolat, a
szüleink egymáshoz való viszonyulásának mintája mind-mind belénk ég, és hatással van arra,
hogy a későbbiekben, a párkapcsolatban menynyire vagyunk képesek megélni az életközösség intimitását. Ugyanakkor szabad akarattal
bíró emberként, életünk aktív alakítói vagyunk,
választhatjuk a fejlődés útját, szembenézhetünk a múltunkkal, és változtathatunk a sorsunkon. Ez azonban sokszor nem csak döntés,
hanem kemény önismereti munka eredménye,
amelyhez olykor külső segítséget is igénybe
kell vennünk.

Az idealizált társ
A házassági kapcsolat nem jelent egyet a változatlan és felhőtlen boldogsággal, hiszen a
családi életciklus egymást követő szakaszai
mindig új kihívásokat, örömöket, nehézségeket,
megoldandó feladatokat rejtenek magukban,
amelyekkel szembe kell nézni és meg kell küzdeni, így az éppen aktuális életszakasztól függően a boldogságszint is folyamatosan
változik. A nehezebb időszakaszokban érdemes tudatosítani: a kihívások és krízisek szükségesek ahhoz, hogy együtt sikeresen
leküzdjük ezeket, közösen fejlődjünk, és jó párkapcsolatban éljünk.
A párkapcsolat kezdetén általában van egy elképzelésünk az ideális párról, és ennek az
álombeli férﬁnak vagy nőnek a jellemzőit vetítjük a másikra. A kapcsolat sikere azon is múlik,
hogy képesek vagyunk-e változtatni ezen a rózsaszín képen, és a társunk valódi jellemzői felé
közelíteni véleményünket.
Számos kutatás megegyezik abban, hogy a
másik elfogadása és elismerése alapvető szerepet játszik a jó párkapcsolat megteremtésében. Ez azt jelenti, hogy miközben az ideális
társról alkotott véleményünket egyre inkább a
társunk jellemzőinek irányába formáljuk, kitartunk a rózsaszín illúzió mellett, vagyis hiszünk
a párunkban, és képesek vagyunk azokat az
erősségeket és értékeket meglátni benne, amelyek mások előtt talán rejtve maradnak. érdemes ezeket dicséret formájában is kifejezni
számára. Ez a pozitív attitűd növeli a társunk
önbizalmát, és önbeteljesítő jóslatként kezd

működni. A felelősségre vonás, számonkérés
ezzel szemben beindítja a vádolás ördögi körét,
amikor azért, hogy saját pozitív énképünket
megőrizzük, elkezdjük a másik alapvető személyiségvonásait okolni a felmerülő problémákért.
Ehelyett érdemesebb a párunk hibázásait, a
saját mulasztásainkhoz vagy vétségeinkhez hasonlóan kezelni, vagyis külső okokkal magyarázni, a sikerek, jó cselekedetek mögött pedig
belső okokat feltételezünk. Kopp Mária szerint
ezt a folyamatot segíti elő a megosztott, önkéntes felelősségvállalás is, mikor egy-egy mulasztás kapcsán a saját felelősségünket is
megkeressük, esetleg olyan történeteket, mikor
a múltban mi is hasonló hibát követtünk el.

A hibáztatás valódi oka
Amíg önmagunkkal nem vagyunk harmóniában,
addig nehezünkre esik a körülöttünk lévő személyekkel harmonikus kapcsolatot kialakítani.
A másik elfogadásának, a vádolás és felelősségre vonás elkerülésének alapfeltétele, hogy
elfogadjuk és szeressük magunkat. Amíg képtelenek vagyunk az árnyoldalunkat elfogadni,
addig a magunkban elfogadhatatlan részeket le
kell hasítani, és a másikra kivetíteni. Az önvád
lassanként olyan szemüveggé válik, amelyen
keresztül nem csak magunkat kezdjük el sötéten látni, hanem a másikat és a kapcsolatunkat
is. Ez a folyamat énvédő mechanizmusként is
működhet, hiszen ha mi megbántottunk valakit,
akkor erre mások is képesek, így a saját magunkról kialakított negatív szemléletmód átterjed a külvilágra is.
A megbocsátással kapcsolatos kutatások eredményeiből tudjuk, hogy ha valaki képes elfogadni, hogy megbocsátottak számára, akkor
önértékelése növekszik, tehát az aktuális és az
ideális énképe közötti távolság csökken. Minél
kevésbé különbözik két énképünk, annál kiegyensúlyozottabbak, elégedettebbek és boldogabbak vagyunk, és annál kevesebb stresszt
élünk meg, így a problémákat is hatékonyabban
vagyunk képesek megoldani. Megbocsátani
magunknak nem mindig egyszerű: fontos alapelv, hogy azt, amit tettünk, elkülönítsük attól,
akik vagyunk. Mindnyájan rontunk el dolgokat,
és az, hogy felismertük a hibánkat és igyekszünk jóvá tenni, azt mutatja, hogy képesek
vagyunk a változásra. A hozott minták, az esetleges gyermekkori traumák, illetve azon szükségletek feltérképezése, amelyek a hibázáshoz
vezettek, nem azért szükségesek, hogy felmentsük magunkat, hanem hogy megértsük
saját mozgatórugóinkat, és legközelebb elkerülhessük a hibát. A kölcsönös szemrehányások
ördögi köréből való kiszabadulás útja, hogy először elfogadjuk saját magunkat, majd képessé
válunk a másikat is feltétel nélkül elfogadni.
SZŐNyI LÍDIA PSZICHoLóGUS
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Személygépkocsi és egy konténerszállító teherautó ütközött össze
március 7-én délután a 11-es út 16-os kilométerénél, Szentendre közelében. Az ütközés következtében az autó a szalagkorlátnak is nekicsapódott, az üzemanyagtartálya kilyukadt, a benne lévő benzin, valamint
a motorolaj az úttesten száz méter hosszan kifolyt. A szentendrei hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet, majd biztosították a helyszínt. A szétfolyt üzemanyagot a közút munkatársai
felitatták, majd az úttestet megtisztították. A műszaki mentés ideje
alatt torlódás alakult ki az érintett útszakaszon.

XXXII. évf. | 5. szám
én éjszaka Szigetmonostoron, a Boglárka utcában. A szentendrei, fővárosi hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók nyolc vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd vizsgálták át a kiégett épület
helyiségeit. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, a házban
élők ideiglenesen rokonokhoz költöztek, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
ForráS: CSáMPAI ATTILA TŰ. SZáZADoS
PEST MEGyEI KATASZTróFAVéDELMI IGAZGATóSáG, MEGyEI SZóVIVŐ

szemtanút keresnek

A Közlekedésrendészeti osztálya eljárást folytat a segítségnyújtás elmulasztása megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ismeretlen személy február 19-én 7 óra 30 perc és 8 óra közötti időben
egy ismeretlen típusú és színű személygépkocsival közlekedett Szentendre lakott területen beül a 11-es számú főúton, Visegrád irányába a
külső forgalmi sávban. Haladása során a Dunakanyar körúton a római
sánc utca kereszteződésénél található kijelölt gyalogátkelőhelyen áthalódó gyalogost elsodorta. A gépkocsit vezető ismeretlen személy
ezt követően megállt, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott. A gyalogos a baleset során könnyű sérüléseket szenvedett.

Lángra kapott egy családi ház kazánhelyiségben felhalmozott tüzelőanyag március 4-én délelőtt Leányfalun, a Komáromi utcában. A tűz az
épület lakrészére nem terjedt át, személyi sérülés nem történt. A szentendrei hivatásos tűzoltók egy vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd szellőztették át a füsttel telítődött helyiségeket.

Teljes terjedelmében égett egy százötven négyzetméteres családi ház
tetőszerkezete, valamint az épület földszintjének egy része március 4-

A Szentendrei rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki szemtanúja volt a balesetnek, vagy azzal kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szentendrei
rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa Gy. utca 6/A), vagy hívja a
Pest Megyei rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját
a 06-1/236-2883-as telefonszámon.

Névtelenségük megőrzése mellett bejelentést tehetnek az ingyenesen
hívható a 06/80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.
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A molinón:
Jolanda Willemse

Jolanda Willemse, szentendre város pro
urbe-díjasa, az szNKe (szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak egyesülete) és a Keresztszülők a moldvai csángómagyarokért
egyesület elnöke hosszú évek óta szívügyének tekinti a moldvai csángó gyerekek oktatását és támogatását. Tavaly, augusztus
20-án példamutató, áldozatos tevékenysége
elismeréseként, a határon túli magyarság
ügyének felkarolásért magyar ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott.

Minden évben karácsonyi gyűjtési akciókat
szerveznek a határon túli gyermekeknek
Szentendrén és környékén. A Szeretet Hídja
tavaly nemcsak a Moldváig, de egészen Kárpátaljáig elért.
Az ajándékgyűjtésbe a Móricz Zsigmond Gimnázium. az izbégi általános Iskola, illetve a tahitótfalui Pollack Mihály általános Iskola
diákjai minden évben lelkesen kapcsolódnak
be. Az akcióban civil szervezetek is tevékenyen részt vállalnak, az Európai Civil Koordinációs Egyesület (ECKE) tagjai, illetve
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete (SZNKE), akik szintén évek óta támogatják a moldvai gyermekek magyar nyelvű
oktatását.
Jolanda Willemse 12 éve él Szentendrén,
korábban mérnök férjével évekig Líbiában,
Kenyában, Kuvaitban, Mauritiuson, Bangladesben és Németországban élt, s nemzetközi
kapcsolatainak kiépítése mellett elsődleges
feladatának mindig az elesettek segítését
tűzte ki célul. Nagyon büszke arra, hogy nőként, elsőként kapta meg Kenyában a Brisbane Trofea elnevezésű, az afrikai gyermekek
sportolási lehetőségéért alapított díjat.
Szentendre nemzetközi kapcsolatainak ápolásába dr. Dragon Pál képviselő révén kapcso-

13

VÁROS

lódott be, ekkortól vette pártfogásába az első
csángó gyermeket. A 11 éve alakult Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesületen keresztül számos moldvai gyermek
keresztszülője lett. A Böjte Csaba atya gondolata mentén létrejött egyesület a csángó gyerekek magyar nyelvű oktatását támogatja.
Jótékonysági koncerteket, táboroztatást szerveznek, igyekeznek biztosítani az anyagi hátteret a programnak, emellett karácsonyi
ajándékcsomagokat gyűjtenek. A cél, hogy
megmaradjon a magyar nyelv azokban a
moldvai falvakban, ahol a természetes és
mesterséges asszimiláció révén anyanyelvünk eltűnőben van. A folyamatot megállítani
ugyan nem lehet, de le lehet lassítani. Jolanda
Willemse szerint nagyon fontos, hogy második nyelvként ezek a ﬁatalok „visszatanulják”
az anyanyelvüket, hogy a csángó kultúra ne

vesszen el. Ma már 26 faluban közel 2000
gyerek tanul magyarul iskolán kívül, és nagyon
sokan román iskolán belül is, anyanyelvként,
de sajnos csak pár órában.
Jolanda másik magyarországi karitatív működési területe a mentálisan sérült gyerekek támogatása. A Jászberényi Fogyatékkal élő
Hátrányos Helyzetű Gyerekek Iskoláját támogatja, ahol százhetven ﬁatalt tanítanak. Ezen
kívül a fogyatékos gyerekeket támogató
Esélyegyenlőség programban is részt vesz,
évente táborokat szervez a gyerekeknek.
A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesületében nemcsak angol és német
nyelvtudását kamatoztatja, hanem több országban szerzett emberi és protokolláris tapasztalataival is segíti az egyesületet.
Eredményes munkája révén a ﬁnn Uusikaupunkival kötött testvérvárosi kapcsolat is fellendült, illetve több új testvérvárosi szerződés
létrejöttében is aktívan szerepet vállalt. 2016ban vietnámi testvérvárosunkban képviselte
egy öttagú delegáció vezetésével Szentendrét. 2014-ben Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete elnökévé választották.
2015-ben az egyesület megkapta a város által
adományozott év Legjobb Civil Szervezete
Díjat. A szentendrei önkormányzattal együttműködve ápolják a testvérvárosi kapcsolatokat, viszik Szentendre és ezáltal Magyarország jó hírét az Európai Népek Fesztiváljára.
Szinte minden évben az elsők között szerepel
kulturális és sportversenyeken a Jolanda által
vezetett 50 ﬁatalból álló szentendrei csapat.
2015-ben Lengyelországban 15 európai ország közül az első helyezést érték el.
2014-ben megkapta Szentendre város önkormányzata egyik legmagasabb kitüntetését, a
Pro Urbe-díjat. Magyarország köztársasági elnöke a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elnökeként, a moldvai
csángómagyar gyermekek megsegítése érdekében végzett önzetlen karitatív tevékenysége
elismeréseként a Magyar Ezüst érdemkereszt
kitüntetést adományozta Jolandának.

Huszáros hosszú hétvége a skanzenben (március 15-18.)

SZ. N.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén ismét huszárokkal népesül be a szentendrei szabadtéri Néprajzi múzeum.

A huszártáborban a Hagyaték Lovas Egyesület tart lovas díszbemutatót és huszárkiképzést. Megismerhetik az érdeklődők a huszárok viseletét, fegyvereit, de lesz terepasztal hadművelet ólomkatonákkal és
újoncozás – tréfás verbuválás huszártiszttel, zenekarral. Szólnak a
katonabúcsúztató dalok és ropják a verbunkost. A huszáröltözethez
nem maradhat el a huszárcsákó, a fakard készítés, és mindenki megvarrhatja itt saját kokárdáját és zászlóját is. Gyöngyös pártával és
paszománnyal a reformkori divatot idézzük meg. A Magyar Bajusz
Társaság bajusztörténettel, hagyományos beretválással és bajuszpödrés bemutatóval készül az ünnepre. Akit pedig a reformkori gasztronómia érdekel, kipróbálhatja a márczafánkot, de kóstolhat
mézeshuszárt és tükrös szívet is.

A szentendrei önkormányzat alkalmankénti szórólapozásra és rendszeres (havonta két alkalommal) újságterjesztésre
gépkocsival rendelkező (lehetőleg számlaképes) munkatársat keres. Tel. 06-20-340-0670, 06-20-260-4642.
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Bach
az aluljáróban!

32 város, 110 helyszín, közel 300 program,
több mint 2000 fellépő – a Bach mindenkinek
fesztivál számokban! 2018. március 21-25.
között országszerte különleges programokat
kínál a fesztivál, többek között szentendrén
is. március 23-án a szentendrei HÉv-aluljáróban érdemes lesz jönni-menni, mert 10-19
óra között a vujicsics Tihamér zeneiskola növendékei, a musicantus leánykar és a musica
Beata Kórus hozzák testközelbe Bach legszebb dallamait.

Idén már negyedik alkalommal rendezik meg
Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Öt nap,
amikor Budapesten és sok más városban,
mindenhol Bach szól! A koncerthelyszínek között nem csak templomok, hangversenytermek, de alternatív színhelyek, terek és
aluljárók is szerepelnek, például városunkban,
március 23-án.

Az országos fesztivál alapítója, Kovács zalán
lászló tubaművész, fesztiváligazgató beszélt
a programokról.
– 2010-ben egy New york-i csellista, Dale
Henderson úgy gondolta, hogy megörvendezteti Bach születésnapján, március 21-én a járókelőket Bach zenéjével a metró peronján. A
Bach in the Subways, magyar nevén a Bach
Mindenkinek nemzetközi programmal azóta
minden év márciusában világszerte kiváló
muzsikusok ünneplik a mestert ingyenes
koncerteket adva nyilvános helyeken. 2015-re
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a világ negyven országában megrendezték a
fesztivált, ekkor csatlakozott Magyarország is
az eseményekhez. Először 5 helyszínen kerültek megrendezésre a koncertek, majd egyre
több művész, zeneoktatási intézmény és zenekar csatlakozott a programokhoz. 2017-ben
a rendezvény fesztivállá teljesedett ki.
A koncerteket felnőtteknek, gyermekeknek –
a fesztivál címéhez hűen mindenkihez címezzük. 2018-ban még 30 település csatlakozott
Budapesthez Magyarországon, illetve Nagyvárad, határon túli helyszínként. Nagy örömünkre szolgál, hogy Szentendre is
csatlakozott a fesztiválhoz.
A helyi zeneiskola növendékei, a Musica Beta
kórus és a Musicante Leánykar ad koncertet
Szentendrén, nem hétköznapi helyszínen, a
HéV-aluljáróban. A fesztivál egyik célja, hogy
a koncerttermek fala ne legyen akadály az előadók és a hallgatóság között. Szeretnénk
szimbolikusan lebontani e falakat, és mindenkihez közelebb hozni a zenét. Nagy öröm számomra, hogy a Beethoven által minden
zeneszerzők ősatyjaként tisztelt Bach zenéje
ma is úgy szólal meg, hogy azzal kultúránk
egyik megtartó erejének bizonyul.
Március 20-án, a fesztivál 0. napján a fővárosban, a Budapest Music Centerben rendezzük
az események megnyitóját, amelyen fesztiváldíjakat adunk át azoknak, akik legalább három
évben kiemelkedően részt vettek a rendezvény sikerében: előadói, támogatói és szervezői kategóriában. A fesztivál védnöke Vásáry
Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas,
Prima Primissima Díjas zongoraművész, karmester, a bizottságban Medveczky ádám Kossuth- és Prima Primissima Díjas karmester,
Márta István, a Művészetek Völgye alapítója,
a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke Kamp
Salamon Kossuth-díjas karnagy, a Magyar
Bach Társaság elnöke és jómagam vagyok. Az
egyik legszebb programunk pedig minden
évben az énekkarokkal és zenekarral vezetett
közös korál-éneklés, ez idén a Kálvin téri református templom előtt kerül megrendezésre,
Budapesten, illetve március 23-án kisebb változatban Szentendrén, a Bach az aluljáróban
program záróakkordjaként. Mindenkit nagy
szeretettel várunk a különleges eseményre!
SZ. N.

Bővebben az országos programokról:
http://bachmindenkinek.hu/program-2018/

https://szentendreitavaszifesztival.hu

Arany Tavasz fesztivál
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dalos esztik és Tuba ferkók • március 24. szombat
17:00 dAlos eszTIK És TuBA ferKÓK

A szentendrei diákok számára meghirdetett, Arany János balladaköltészetét feldolgozó és bemutató összművészeti programot a város öt középiskolájában kezdtük el az idei tanévben. Kezdeményezésünkhöz Szentendre valamennyi középiskolája csatlakozott: a Ferences Gimnázium,
a Móricz Zsigmond Gimnázium, a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, a Szentendrei református Gimnázium, valamint a Váci
Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A Szentendrei
Tavaszi Fesztivál kiemelkedő eseményeként a
műhelymunka során született összművészeti
produkciókat, képző- és fotóművészeti alkotások kiállítását láthatja a közönség.
A műhelymunka során a diákok alkotómunkáját az iskolai pedagógusok mellett ﬁatal művész-mentorok segítették.

20:00 lÓcI JáTszIK
KoNcerT

A Lóci Játszik zenekar története három éve kezdődött, amikor Csorba Lóci névadó frontember a VAN című mozi ﬁlmzenéjével kivívta a
közönség és a szakma ﬁgyelmét, ezt követte a
Ki Mit Tube és a Cseh Tamás Program elismerése. Tavaly fölényesen megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál közönségdíját és a Fonogram „év Felfedezettje” címet. A Szigetes
Fesztiválok rangadóján, a NagySzínPadon is benne vannak a legjobb nyolc között. A kibontott
csokornyakkendős csapat most Szentendrén is megmutatja, hogy milyen az, amikor Lóci Játszik.
A belépés a fesztiválra ingyenes! Helyfoglalás érkezési sorrendben. A program az Arany Jánosemlékév Emlékbizottságának támogatásával valósult meg.

Jézus élete

március 22-én, csütörtökön 15 órakor a Vígadó Galériában (1051 Budapest, Vígadó tér
2.) nyílik kiállítás Aknay János, efZámbó István, Tábori Csaba festőművészek képeiből, illetve a Jézus élete, …engedjétek hozzám a
gyermekeket című gyermekrajzpályázat megyei első helyezettjeinek képeiből.

Köszöntőt mond Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke, dr. Pecsuk ottó, a Magyar Bibliatársulat elnöke, ócsai Tamás, a Hetednapi
Adventista Egyház elnöke. Megnyitja P. Szabó
Ernő művészettörténész, közreműködik
Bakos Bence orgonaművész.
A kiállítás megtekinthető április 15-ig, naponta
10.00–19.00 között.

A legszebb képek a dzsungel könyvéhez

Paizs Goebel Jenőnek rövid, fogyatékokkal terhelt élet adatott. Gyerekként vesztette el a hallását, bicegett, rosszul beszélt. Mégis, a szentendrei művésztelep legnagyobb mókamestere
volt, aki fantáziatörténetekkel, humoros jelenetekkel szórakoztatta a többieket.
életművét végigkísérik a bensőséges lelki tájképek és az önarcképek, melyek egyfajta néma,
álmodó kertet formáznak – az egyik legizgalmasabb magyar festészeti világot.
Expresszív erejű, dzsungel témájú festményein fülledt, mozgalmas, zajokkal és veszélyekkel teli
trópusi erdőben járunk, egy Henri rousseau-t idéző nyugtalan világban. A buja növényzetben
liánok közül előbukkanó vadállatok uralkodnak, a természet féktelen törvényei érvényesülnek.
Paizs Goebel soha sem járt őserdőben, csak Alfred Brehm híres könyvét, Az állatok világát tanulmányozta, és kijárt krokizni az állatkertbe. Mégis: a közeli képkivágatok olyan érzetet keltenek, mintha a szemlélő maga is részese lenne a veszedelmes dzsungelben zajló életnek.
Krokodil ásít, paradicsommadár rebben, antilopok
dermedten ﬁgyelnek, tigris bújik a liánok között.
Van Gogh, Csontváry, Gulácsy látomásos művészetének ereje éppúgy
tükröződik a műveiben,
mint a szentendrei lét hétköznapjai.
Paizs Goebel Jenő 48
évesen halt meg, agydaganatban. Színpompás,
erős tájképei, dzsungelfestményei, szuggesztív
önarcképei várják a látogatókat a Néma álmodó
kertek című kiállításon, a
szentendrei Képtárban
március 1-től május 6-ig.

15

16

KULTÚRA

A hűség ezer árnyalata
– kutyaportrék a szeI Galérián

A szentendrei rendelőintézet Galériáján Nagy Teodóra graﬁkus képeiből nyílt kiállítás február 28-án A hűség ezer árnyalata címmel. A
kiállításon vincze lászló papírmerítő mester mondott köszöntőt, a
tárlatot Badár sándor humorista nyitotta meg.

Fotók: Paraszkay György

A merített papírra nyomtatott kutyaportrék Vincze László műhelyében
készültek, aki sok éve szervezi a rendelőintézet kiállításait. Tőle jött a
gondolat, hogy a SZEI legújabb kiállításán e kedves eb-graﬁkák szerepeljenek. A tárlatot Badár Sándor humorista nyitotta meg, aki korábban
maga is szánhúzó kutyák tenyésztésével foglalkozott, ahogyan a képek
alkotója, Nagy Teodóra. A művész családja régi bútorok restaurálásával
is foglalkozik, így adódott az ötlet, hogy a számítógépes graﬁkákat
ódon, fáig visszacsiszolt ablakkeretekkel foglalják körbe, szimbolizálva

Badár Sándor, Zaja Kitty, a művész lánya és Vincze László

művésztea:
deim Balázs, Baksai József

Fotó: Paraszkay György

A februári XIII. Művészteán Baksai József és Deim Balázs voltak a Lakástárlat és a Polgármesteri Hivatal vendégei. Baksai József festőművész kiállítása Budapesten, a Műcsarnokban március közepéig
látogatható, Deim Balázs fotóművész kiállítása a Budapest Fotó Fesztiválon, a B32 Galériában március 8-án nyílik. Az aktualitások kapcsán
beszélgetett a művészekkel Musza Györgyi. A meghívott művészek
alkotásait a polgármesteri irodákban állították ki.
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az otthont, melyet házőrzőink védenek, s azt a pillanatot, ahogy mi nézzük az ablakon át kedvencünket, leghűségesebb barátunkat, a kutyát.
Dr. Pázmány Annamária a rendelőintézet igazgatója a megnyitón elmondta, a kezdetektől fontosnak tartják, hogy Szentendréhez, a művészvároshoz ezekkel a kiállításokkal is méltón kapcsolódjanak. A SZEI
Galéria kiállításai valójában a művészet és az idő praktikus találkozása,
amikor a betegek a várakozás ideje alatt egy-egy kiállítás képeit nézegetve kizökkenhetnek problémáikból.
A SZEI Galéria 10. kiállítása megtekinthető a rendelőintézet nyitvatartási idejében.

városház Galéria: Kyrú-fotók

Ficzere Kyrú fotóiból nyílt tárlat a Városház Galérián március 7-én. A
Duna-parti festett kövek fotóiból nyílt kiállítást Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester nyitotta meg.
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szeNTeNdre város
pedAGÓGIAI dÍJ
JAvAslATTÉTelÉre

Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló
10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi
közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDrE VároS PEDAGóGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő
eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és
intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három adományozható a Képviselő-testület határozata alapján.
Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a
kitüntetést a Polgármester a városi Pedagó-
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gus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a
kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
A kitüntetés adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje:
2018. március 31.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy
a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is
el lehet küldeni a fent megadott határidőig a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre
beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat
áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: Dr. Sergyánné
Kis Bernadettől a Hivatal Jegyzői titkárságán
a 26/785-033-as telefonszámon.

Óvodai beiratkozás

szentendre városi Óvodákban a
2018/2019. nevelési évre az óvodások
beiratkozási ideje április 23-26-ig tart.
Az óvoda Központban (Pannónia utca 5.)
8.00 és 12.00 között az alábbi beosztás
szerint várják a szülőket:
• hétfő (április 23.):
Vasvári és Bimbó utcai tagóvodák
• kedd (április 24.):
Hold utcai és Izbégi tagóvoda
• szerda (április 25.):
Szivárvány tagóvoda és óvoda Központ
• csütörtök (április 26.):
Püspökmajor és Egres úti tagóvodák
Az óvodai beiratkozást megelőző nyílt
napokat március 26-28. napokon 8-11
óra között tartják.

Iskolai beiratkozás

A 2018/2019. tanévre a beiratkozás az
általános iskolákban 2018. április 12-én
és 13-án 8:00-19:00 óra között lesz.
A szülők a beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.

Tavaszi képzések városunkban az 50 év felettieknek!

március közepétől folytatódik, immár tizenkettedik félévével városunkban a szeniorok
tanfolyami oktatása, a zsigmond Király egyetem szakmai közreműködésével, a szentendrei önkormányzat támogatásával.

Tanfolyamaink ebben a félévben több helyszínen (rákóczi Gimnázium, Dunaparti Művelődési Ház, Aranykor Központ iroda) zajlanak
majd, de a képzési program változatlan.
A tanfolyamok legtöbbje március harmadik
hetében indul el, de jelentkezni folyamatosan
lehet a 06 30 692 47 46-os telefonszámon. A
tanfolyamok egységesen 10.000 forintos
áron látogathatók, amiért a hallgató 21 tanórát
kap, a ﬁzikai állapotmegőrző kurzusokon 10,
a szellemi kurzusokon 7 alkalomra elosztva.
Tavasszal az Aranykor Központ szervezésében a következő kurzusok indulnak 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 alkalom
3. Kezdő német (Spitzer Petra) - 2018. március 20. kedd, 8:45-10:15, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
4. Német 2. (Spitzer Petra) - 2018. március
20. kedd, 10:30-12:00, összesen 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, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
7. Angol 2. (Spitzer Petra) - 2018. március 21.
szerda, 10:30-12:00, összesen 7, ugyanezen
a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
8. Angol 3. (Spitzer Petra) - 2018. március 21
szerda, 12:30-14:00, összesen 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 alkalom

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, összesen 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 alkalom

A Dunaparti Művelődési Házban péntekenként 9-től zajló Időstornára (Fodor éva) folyamatosan lehet jelentkezni!
A képzésekre nemcsak szentendreieket,
hanem Szentendre környékén élő 50 év felettieket is szeretettel várunk!
Tanulni sohasem késő!
ArANyKor KÖZPoNT
SZENTENDrE
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programok
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.
Barcsay Terem
ÚJvIdÉKI orfeuszoK
A vajdasági Új Symposion folyóirat
(1965-1992)
Megtekinthető április 29-ig, hétfő, kedd
kivételével naponta 10.00–18.00 között
A csAlÓK Is álmodNAK
Magyarósi éva animációs ﬁlmrendező,
képzőművész kiállítása
Megtekinthető április 22-ig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
március 1. csütörtök 18.00
NÉmA, álmodÓ KerTeK
Paizs Goebel Jenő kiállítása
Köszöntőt mond: Gulyás Gábor igazgató. Megnyitja: Tóth Krisztina költő
Megtekinthető május 6-ig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00 között

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
ezüsTKor
Megtekinthető március 31-ig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00
Minden szombaton 14 órától tárlatvezetés. Előzetes regisztráció szükséges:
edina.csillag@muzeumicentrum.hu

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
Ker(e)TBeN
A Szentendrei régi Művésztelep alkotóinak kiállítása
Megtekinthető március 19-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00

Városház Galéria
Városház tér 3.
A KöveK TITKos ÉleTe
Kiállítás Ficzere Kyrú fotóiból
Megtekinthető március 31-ig a hivatal
ügyfélfogadási idejében

Szentendrei rendelőintézet Galéria
Kanonok u. 1.
február 28. szerda 17.00
A HŰsÉG ezer árNyAlATA
Nagy Teodóra graﬁkus kiállítása
Megtekinthető a rendelőintézet nyitvatartási idejében

P’Art Mozi
Dunakorzó 18.
március 27. kedd 18.00
foTÓKIállÍTás A pIcAsso-sorozAT szeNTeNdreI forGATásáN
KÉszülT KÉpeKBŐl
Megnyitja: Gyürk Dorottya kulturális alpolgámester. Megtekinthető április 30-ig

B32 Galéria és Kiállítótér
1111 Budapest, Bartók Béla út 52.
spAce
Deim Balázs fotóművész kiállítása

Vígadó Galéria, Foyer
1051 Budapest, Vígadó tér 2.
március 22. csütörtök 15.00
JÉzus ÉleTe
Kiállítás Aknay János. efZámbó István,

Tábori Csaba festőművészek képeiből
Megtekinthető április 15-ig, naponta
10.00–19.00 között

elŐAdás

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
március 21. szerda 18:00
zsÍros KeNyÉr exTráKKAl
Vendég: Jónás Tamás
március 28. szerda 18:00
szeNTeNdre szAloN
Vendég: Kiss László csillagász
A rendezvényekre a belépés ingyenes!

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
március 18. vasárnap 12.00:
HAGyomáNyos
peTŐfI-emlÉKTÚrA
Ünnepi beszédet mond Herceg Ferenc
március 23. péntek 18.00
Indiai élménybeszámoló
Mészáros János előadása

Frangipani Stúdió
Bartók B. 5/B.
március 23. péntek 18.00
A BÉKáTÓl A pIÓcáKIG
Egy holisztikus fogorvos életútja és Afrikai felfedezéseim címmel dr. Papp
Huba antropozófus fogorvossal, homeopatával, hipnokratával találkozunk
Előzetes bejelentkezés szükséges!
További információk:
www.frangipani.hu
Altiszti Akadémia
Művelődési Központ
Dózsa Gy. út 12-14.
március 29. csütörtök
HAdTörTÉNeTI esTÉK
Az I. Magyar Hadsereg harcai Galíciában és a Kárpátokban
Előadó: ravasz István alezredes, hadtörténész

KoNcerT

március 24. szombat 18.00:
zeNeTörTÉNeTI KAlANdozásoK
A műsorban elhangzanak A. Vivaldi, Ph.
E. Bach, W. A. Mozart és Weiner Leó kamarazenekari darabjai
Közreműködik: a Hegyvidéki Solti
György Zenekar, valamint Szeitl Aliz
fuvolaművész
Vezényel, és a darabokról mesél: Bolyky
Zoltán

ofﬂine Center
Ady Endre út 6.
március 17. szombat 18.00
JAm sessIoN esTÉK
Lau Qurtet koncert

HéV-aluljáró
március 23. péntek
BAcH Az AluJárÓBAN!
Flashmob a nap folyamán több alkalommal a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
tanárai és növendékei, valamint a Musica Beata Kórus részvételével
református Gimnázium kápolnája
áprily L. tér 5.
március 25. vasárnap 18.00
vIráGvAsárNApI KoNcerT
Közreműködik: Musica Beata Kórus és
az Új Szentendrei Kamarazenekar
Belépő: 1500 Ft
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szÍNHáz

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

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
március 24. szombat
17.00 ArANy TAvAsz feszTIvál
dalos esztik és Tuba ferkók
Szentendrei középiskolák
összművészeti műsora
20.00 lÓcI JáTszIK KoNcerT
A belépés ingyenes

Barcsay általános Iskola
Kálvária út 18.
március 24. szombat 18.00
yAsmINA rezA: mŰvÉszeT
Vígjáték egy felvonásban
Ivancsics Társulat szervezésében
a Váci Dunakanyar Színház előadása

mozI

P'Art Mozi
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
ﬁlmeknél egységesen: 1000 Ft!)

március 12. hétfő
16.00 éN, ToNyA (119’)(16) – 1 oscar
díj, 2 oscar jelölés
18.05 FANToMSZáL (130’)(12) – 1
oscar díj, 5 oscar jelölés
20.20 A VÍZ érINTéSE (123’)(16) – 4
oscar díj, 9 oscar jelölés
március 13. kedd
16.20 hároM órIáSPLAKáT EBBING
hATáráBAN (115’)(16) – 2 oscar díj, 5
oscar jelölés
18.30 FANToMSZáL (130’)(12) LéLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.45 DUNKIrK (106’)(16) – 3 oscar díj,
5 oscar jelölés
március 14. szerda
16.00 A LEGSÖTéTEBB órA (125’)(12)
– 2 oscar díj, 4 oscar jelölés
18.15 éN, ToNyA (119’)(16) – 1 oscar
díj, 2 oscar jelölés
20.15 HároM órIáSPLAKáT EBBING
HATáráBAN (115’)(16) – 2 oscar díj, 5
oscar jelölés
március 15. csütörtök
13.10 FErDINáND (99’)(6) oscar-jelölés (2018) – Legjobb animációs ﬁlm
15.00 TáNCTEráPIA (111’)(16) – brit
romantikus vígjáték
17.00 SZTáLIN hALáLA (106’)(16) –
francia-angol vígjáték
18.50 BoSSZÚVáGy (90’) főszereplő:
Bruce Willis
20.30 LáThATáS (93’)(16) francia
dráma
március 16. péntek
15.00 LADy BIrD (94’)(12) fsz.: Saoirse
ronan
16.40 LUCKy (88’)(12) – bölcs és profétikus alkotás
18.15 VáNDorSZÍNéSZEK (102’)(12)
EGy P’ArToN AZ ALKoTóKKAL SoroZAT Sándor Pállal és réz Andrással
20.00 ToMB rAIDEr (120’)(12E) fsz.:
Alicia Vikander

március 17. szombat
13.30 ŐSEMBEr - KICSI AZ ŐS, DE hŐS!
(90’)(6) – családi animációs vígjáték
15.05 VáNDorSZÍNéSZEK (102’)(12) –
Sándor Pál ﬁlmje
16.55 ALAMI AMErIKA 3. (103’)(12) –
Herendi Gábor ﬁlmje
18.40 SZTáLIN HALáLA (106’)(16) –
rancia-angol vígjáték
20.25 ToMB rAIDEr (120’)(12E) fsz.:
Alicia Vikander
március 18. vasárnap
13.00 HIHETETLEN TÖrTéNET AZ
órIáS KÖrTérŐL (72’)(6)
14.20 LADy BIrD (94’)(12) fsz.: Saoirse
ronan
16.00 A HENTES, A KUrVA éS A FéLSZEMŰ (105’)(18)Szász János ﬁmje
18.00 VALAMI AMErIKA 3. (103’)(12)
Herendi Gábor ﬁlmje
20.00 VÖrÖS VEréB (142’)(18’) fsz.:
Jennifer Lawrence
március 19. hétfő
16.00 SZTáLIN HALáLA (106’)(16) –
francia-angol vígjáték
18.00 TáNCTEráPIA (111’)(16) – brit
romantikus vígjáték
18.05 ÖKoP’ArTy FILMKLUB – kisterem (lásd: Programok, előadások)
20.00 A hELy (113’)(16) olasz vígjáték
március 20. kedd
16.30 TáNCTEráPIA (111’)(16) – brit
romantikus vígjáték
18.30 A LEGSÖTéTEBB órA (125’)(12)
CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.40 VáNDorSZÍNéSZEK (102’)(12) –
Sándor Pál ﬁlmje
március 21. szerda
15.15 VáNDorSZÍNéSZEK (102’)(12) –
Sándor Pál ﬁlmje
17.00 A hELy (113’)(16) olasz vígjáték
19.00 ULTrA (83’ )(12) NyISD KI A SZEMED! SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
március 22. csütörtök
14.30 NyÚL PéTEr (95’)(6)
16.15 A PárIZSI VoNAT (94’)(12E) –
Clint Eastwood ﬁlmje
18.00 NAP NAP UTáN (95’)(12E) – a
New york Times bestsellere alapján készült
19.45 A hŰSéGES (130’)(16) belga-francia romantikus dráma
március 23. péntek
16.00 NyÚL PéTEr (95’)(6)
17.45 NAP NAP UTáN (95’)(12E) – a
New york Times bestsellere alapján készült
19.30 A PárIZSI VoNAT (94’)(12E) –
Clint Eastwood ﬁlmje
március 24. szombat
13.00 NyÚL PéTEr (95’)(6)
14.40 LoVING VINCENT (95’)(12) –
oscar jelölés 2018.
16.20 FoXTroTT (108’)(16) – izraelinémet dráma
18.15 A hŰSéGES (130’)(16) belga-francia romantikus dráma
20.30 A PárIZSI VoNAT (94’)(12E) –
Clint Easwood ﬁlmje
március 25. vasárnap
14.00 NyÚL PéTEr (95’)(6)
15.45 NAP NAP UTáN (95’)(12E) – a
New york Times bestsellere alapján készült
17.30 A PárIZSI VoNAT (94’)(12E) –
Clint Eastwood ﬁlmje
19.15 VÖrÖS VEréB (142’)(18) fsz.:
Jennifer Lawrence
16.00 LoVING VINCENT (95’)(12) –
oscar jelölés 2018.
17.45 A PárIZSI VoNAT (94’)(12E) –
Clint Eastwood ﬁlmje
18.00 MŰALKoTáSoKBA KóDoLT VároSTÖrTéNET – Török Katalin sorozata
19.30 A HŰSéGES (130’)(16) – belgafrancia romantikus dráma
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mesélje el a dédmamája
cukortartójának történetét!

SZENTENDRE
Szentendrét bemutató
festményekről,
tusrajzokról készült
képek
MEZEI SÁNDOR
munkáiból
www.msmester.eu
www.szentendreingold.com
mezeisanka@gmail.com
Mezei Sándor, 06-30-950-4187

felhívás! A Ferenczy Múzeum
helytörténeti kiállításához kapcsolódva, március
28-án különleges,
Családi EzüstKor
napot tartanak – nem csak
szentendreieknek. olyan tárgyakat várnak a múzeumba,
melyek az 1900-as éveket közvetlenül megelőző és követő évtizedekhez kötődnek. Mindegy,
hogy cukortartó vagy kamásli,
fénykép vagy hintaló, napernyő
vagy borotva, kicsi vagy nagy,
drága vagy olcsó, csicsás vagy
míves, törött vagy ép, egy a lényeg: az Ön családi története,
ami hozzá kötődik. Amit, ha van
kedve, a Családi EzüstKor-on
el is mesélhet – maximum tíz
percben – a hallgatóságnak!
(Ha nincs kedve, akkor csak kollégánkkal ossza meg, és majd ő
adja elő.) A tárgyak csak aznap
kerülnek kiállításra.
Kérjük, tárgyát legkésőbb március 27-én, déli 12 óráig vigye
be a múzeumba, hogy elő tud-

ják készíteni a kiállításra. Feliratot
készítenek
hozzá, elhelyezik,
és garantálják a
biztonságos
megőrzést. Behozott tárgyát természetesen
mindenki hiánytalanul visszakapja a Családi EzüstKor nap
után.
A tárgyak átadása előzetes
egyeztetés után a Szentendrei
Képtárban történik.
(Szentendre, Fő tér 2-5.)
Előzetes egyeztetés ügyében
keresse Tyekvicska árpádot a
legend60@gmail.com címen
vagy telefonon: 20/42-77-555.

A múlt közös, melyből mindanynyian őrzünk egy töredéket. A
Családi EzüstKor lehetőséget
ad arra, hogy ezek a cserepek
megmutassák, múltunk nem
csak általában van, hanem ott
kísér bennünket a hétköznapokban, a ﬁókokban, a szekrényben
vagy elcsomagolva, de el nem
feledve...
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A WELLMED Magyarország Kft. és GLoBáL CLEAN 2005 Kft. által alakított konzorcium 189,02 millió Ft támogatást nyert a „Vállalatok K+F+I
tevékenységének támogatása” című pályázati kiíráson a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFI Alap). A projekt célja
olyan diagnosztikai rendszer és orvosi műszer prototípus kifejlesztése,
amely lehetővé teszi az apnoe gyanús betegek hatékony és gyors ambuláns diagnosztizálását.

A konzorciumvezető WELLMED Magyarország Kft. 2012-es megalakulása óta végzi egészségmegőrző eszközök kis és nagykereskedelmét,
illetve egészségügyi műszerek, eljárások fejlesztését. Konzorciumi
partnereként a GLoBáL CLEAN 2005 Kft. 2009 óta foglalkozik gyógyászati segédeszközök forgalmazásával. A két cég hosszú távú üzleti
stratégiáját szem előtt tartva közös fejlesztési projektet indított, melyhez a KFI_16-1-2017-0257 azonosítószámú pályázat keretében 65,9%os mértékű vissza nem terítendő támogatást nyert el 189,02 millió Ft
összegben. Az összességében 286,85 millió forint összköltségvetésű,
komplex kutatás-fejlesztési projekt várhatóan 2019. július 31-én zárul.

Becslések szerint az alvás alatti légzészavarok a populáció 3-5%-át
érintik, gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Magyarországon így kb.
300-400 ezerre tehető az alvási problémában szenvedők száma, akiknek könnyen megvalósítható, megbízható vizsgálatokra lenne szüksége. A fejlesztési projekt kardiovaszkuláris területen végzett hazai
kutatási, fejlesztési eredményeket használ fel egy új generációs ambuláns alvászavar diagnosztizáló rendszer kialakítására. A kifejlesztendő rendszer több alapvetően fontos élettani paramétert rögzít,
melyek alapján nagy megbízhatósággal megállapítható, hogy fennálle légzésszünet okozta alvási probléma a vizsgált páciensnél, illetve
hogy milyen hosszan, és mikor volt légzésszünet az alvás folyamán, és
az obstruktív vagy centrális eredetű volt-e. A kiértékelő program a mérési adatokból élettani paramétereket számít, ami pontosabb diagnózist tesz lehetővé, így a készülék segítségével gyorsabban és
hatékonyabban lehet az alvási apnoe fennállását detektálni.
További információ kérhető:
Horváth Zoltán
wellmed@wellmed.hu

2018. | 02. | 07.

sAJTÓKözlemÉNy

digitalizációval támogatott ambuláns kardiológia rehabilitáció

A rextra Kft. és az AutSoft Kft által alkotott konzorcium 499,03 millió
forint vissza nem térintendő európai uniós támogatást nyert a
„VEKoP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása”
pályázati konstrukció keretében.
A program keretében az „Ambuláns kardiológia rehabilitációs protokoll kidolgozása, támogató eszközpark fejlesztése IKT technológiákkal és ezek hatásosságának igazolása” elnevezésű projekt valósul
meg.

A rextra Kft. kutatási feladata a kardiológiai rehabilitációs és kockázatcsökkentő módszerek elméleti alapozó vizsgálata, valamint az
eredmények alapján az ambuláns, távoktatási és multimédiás megoldásokon alapuló kardiológiai rehabilitációs és kockázatcsökkentő
módszerek kidolgozása.

A konzorcium tagjaként a szoftverfejlesztéssel foglalkozó AutSoft
Kft. az adatok gyűjtési módszereinek, valamint az összegyűjtött adatok elemzési és következtetési eljárásainak kidolgozásán tevékenykedik.

A projekt fő céljait azon egészségügyi igények generálták, melyek a
megfelelő edukáció, mozgás, táplálkozás és stresszoldó gyakorlatokon keresztül jelentősen javítják a kardiovaszkuláris megbetegedésben szenvedők életkilátásait. Célunk egy olyan megoldás
kifejlesztése, amely nagymértékben javítja az érintett betegek életminőségét. A két megvalósítási helyen (Szentendre, rózsa utca 16.
és Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A. ép.) zajló fejlesztésnek köszönhetően a kedvezményezett konzorcium 10 új munkahelyet teremt.

A projekt megvalósítása 2018. január 1. - 2019. november 30-ig terjedő időkeretben történik és a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt céljairól és a projektmegvalósítás előrehaladásáról további
információ a Konzorcium tagjaitól kérhető, az info@rextra.hu, valamint az info@autsoft.hu e-mailcímeken, valamint a www.rextra.hu oldalon.

rAKTáros munkatársakat
keresünk szentendrei
logisztikai központunkba!

A szentendrei székhelyű rEXTrA Kereskedelmi Kft. 1991 óta szolgálja ki orvosi műszerekkel és egészségmegőrző
termékekkel a kórházakat, rendelőket, orvosokat és egészségügyi dolgozókat, továbbá egészségmegőrző termékekkel a
lakosságot.
A rextra csapata várja azt a dolgozni
vágyó, jó munkabírással rendelkező, lelkes,
precíz munkavállalót, aki hosszú távon
szeretne dolgozni, és céljai között szerepel

egy stabil munkahely megtalálása.

feladatok:
- anyagmozgatás
- beérkező áruk precíz átvétele, dokumentálása
- kimenő áruk összekészítése viszontelaldóknak, kórházaknak, weben rendelőknek és saját üzlethálózatunk boltjainak
- a raktári munkafolyamatokhoz kapcsolódó dokumentációk kezelése
- top és teljes leltárak
- raktári rend fenntartása
előnyt jelent:
- targoncakezelői jogosítvány

- jó számítógépes ismeret
- üzlethez közeli lakhely (Szentendre)
- nyitottság a termékek műszaki ismereteinek elsajátításához

Amit ajánlunk:
- versenyképes ﬁzetés
- szakmai tudás megszerzése az orvosi
műszerek, egészségmegőrző termékek
terén
- belső karrierlehetőség
- stabil, biztos háttér, 28 éves szakmai
múlttal rendelkező cégben

önéletrajzokat az ofﬁce@rextra.hu e-mail
címre várjuk 2018.03.31-ig!

A molinón: a piramis sportegyesület karatékái
2018 | március 12.

SPORT

Bereczki roland, Kollár András és Tóth péter a tavalyi Wadokai Karate
európa Bajnokság aranyérmesei lettek formagyakorlatban. mindhárman a piramis sportegyesületben edzenek, melynek elnöke Tóth
Attila.

Az 1995-ben alapított sportegyesületben óvodás kortól egészen szenior korig lehet edzeni és versenyezni. Az egyesület karatékái rendszeresen részt vesznek a Wadokai Karate Magyar Bajnokságon, így
kvaliﬁkálhatják magukat az őszi időszakban megrendezett Európa Bajnokságra. Emellett részt vesznek kisebb-nagyobb meghívásos, hazai
és nemzetközi versenyeken is. A csapat évek óta stabilan áll a stílus
Magyar Bajnokság 3. helyén.
Az EB-n versenyzők öt korosztályban – U14, kadett, junior, U21 és felnőtt
– indulnak, ﬁúk és lányok egyaránt, egyéni és csapat versenyszámokban.
Az egyesületnél jelenleg nagyon erős a lányok csapata is, különösen a
12-14 és a 16-17 éves korosztályban. Idén új csoportot indítottak óvodásokból, és ők is hamarosan elkezdik a versenyzést.
Az egyesületben három edző foglalkozik a versenyzőkkel: Tóth Attila,
Tóthné Mák Ildikó és Tóth Péter, aki versenyző is egyúttal, és tagja az
aranyérmes összeállításnak.
A Piramis Sportegyesület edzéseit a rózsa utcában lévő saját termében tartja. Ez nagy előrelépés volt az egyesület életében, ami az eredményeken is tükröződik. Sporteszközök terén is jól állnak, pályázati,
önkormányzati, szülői támogatással és az adó 1%-os felajánlásokkal
sikerült modern erőfejlesztő gépeket és képességfejlesztő eszközöket
beszerezniük.
A Párizsban megrendezett 2017-es Európa Bajnokságon az olaszokkal
döntőztek, telt ház előtt. A formagyakorlatok mindig kiemelt részei a
versenyeknek, mert nagyon látványosak a versenyzők által előadott,
előre koreografált harcok. Kemény küzdelem volt, végül 3:2 arányban
sikerült győzni a szinte hibátlan gyakorlatukkal.
Bereczki roland, Kollár András és Tóth Péter régóta együtt edzenek,

Háromfordulós röplabda-torna

február 25-én rendezték meg két korcsoportban az iskolák közötti röplabda-torna
utolsó fordulóját. A szervező dunakanyar
sportegyesület minden fordulón érmeket,
okleveleket és különdíjat osztott ki a mintegy
80-100 résztvevőnek, illetve az utolsó
versenynapon ajándék pólót is kaptak a
versenyzők.

eredmények
I. korcsoport 1. hely: Barcsay iskola, 2. hely:
református Gimnázium, 3. hely: Izbégi iskola,
4. hely: Szent András iskola, 5. hely: Leányfalu
Különdíjasok: Szalai Hanna, Makó Luca, Tóth
Emma, Solymosi róza, Kiss Zorka
II. korcsoport 1. hely: Barcsay iskola, 2. hely:
Ferences Gimnázium 1. csapata, 3. hely: református Gimnázium, 4. hely: Ferences Gimnázium 2. csapat, 5. hely: Leányfalu – rákóczi
iskola, 6. hely: Kalász Suli
Különdíjasok: Engin Jázmin, Szabó réka, Pitvaros Jázmin, Velkei Gréta, Szabó Kinga,
Holkó Szilvia

csapatban pedig három éve versenyeznek együtt. A 2016-os EB-n is
ők mutatták be a legjobb formagyakorlatot. Mindhárman egyéniben is
sikeresek, de együtt is szeretnek dolgozni.
Az egyesület tervei között szerepel az idén ősszel Portugáliában megrendezett EB-n való szereplés, illetve augusztusban is rendeznek még
egy nagy versenyt Angliában: a Wadokai stílus Világbajnokságot, melyen a tavalyi eredményeik alapján már egyéniben és csapatban is részt
vehetnek.
A karate 2020-tól olimpiai sportág lesz, tehát már Tokióban is rendeznek karateversenyeket, de Tóth Attila elnök szerint egy olimpiára való
kijutáshoz nagyon stabil anyagi hátterű klub szükséges, hiszen előtte
nemzetközi pontszerzős versenyeken kellene kvaliﬁkálni magukat. Sajnos a karatében nincsen TAo-támogatás, ami pedig nagyot lendítene
a sportágon. Jelenleg szövetségi, egyesületi, önkormányzati és szülői
támogatás segítségével tudnak részt venni a versenyeken.

A kenguruk legújabb sikerei

A szentendrei Kenguru Kötélugró dsK ugróköteles lányai ismét kiválóan szerepeltek az
országos megmérettetésen. február 10-én
mórahalmon rendezték az országos páros,
egy- és Kétköteles csapatbajnokságot.

eredmények
II. hely: Formációs gyorsasági versenyszám,
felnőtt korcsoport: Dévényi Dorottya, Hilbert
Petra, Merényi Luca, országh Adél
III. hely: Egyköteles összetett versenyszám,
felnőtt korcsoport: Dévényi Dorottya, Hilbert
Petra, Merényi Luca, országh Adél és Szőllősi
Júlia
III. hely: Páros gyorsasági versenyszám, gyerek korcsoport: Baranyi Borbála és Pálmai
Laura
II. hely: Páros összetett versenyszám, ifjúsági
korcsoport: Merényi Luca és országh Adél
III. hely: Páros összetett versenyszám, ifjúsági
korcsoport: Dévényi Nikoletta és Hilbert Petra
IV. hely: Páros összetett versenyszám, felnőtt
korcsoport: Dévényi Dorottya és Szőllősi Júlia.

A Kocsis Ajna és országh Lili páros is szépen
teljesített, de nem értek el dobogós helyezést.
Gratulálunk egyesületünk kötélugró lányainak
kimagasló teljesítményéhez. Köszönjük a szülők támogató segítségét.
LENGyEL IBoLyA
EDZŐ

Újabb országos bajnoki cím

Balogh Anna szenior úszó (3. korcsoport, 3539 év) február 24-25-én Százhalombattán, a
2018-as rövid Pályás Szenior Úszó országos
Bajnokságon 50, 100 és 200 méteres hátúszásban országos bajnoki címet szerzett. A
tavalyi masters világbajnokságon elért eredményén hat másodpercet javított, és a 200
méteres távon csak kevés hiányzott az országos csúcs megdöntéséhez.
Gratulálunk Annának, aki korcsoportjában
immár nyolcszoros magyar bajnok lett.
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AdásvÉTel

Eladó egy elektromos talajlazító/gyepszellőztető + egy mechanikus, kerekes
gyepszellőztető gereblye egyben. Tel.
06-30-565-3585.

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

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

Pedálos varrógép és kondigép eladó.
Tel. 06-30-246-5060.

Szarvasagancsot vásárolok magas
áron. Hétvégén is! Tel. 06-70-222-9707.

állásT KÍNál

A szentendrei önkormányzat alkalmankénti szórólapozásra és rendszeres (havonta két alkalommal) újságterjesztésre
gépkocsival rendelkező (lehetőleg
számlaképes) munkatársat keres. Tel.
06-20-340-0670, 06-20-260-4642.

Szentendrei cukrászdába mosolygós,
kedves, magával szemben igényes pultos hölgyet keresünk. Tel. 06-30-9402652.

Konyhalány állás! Tapasztalattal rendelkező konyhai kisegítőt, kézilányt keresünk azonnali belépéssel. Teljes,
bejelentett, hosszú távú munkalehetőség. Tel. 06-20-398-1888.

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

A szentendrei székhelyű, orvosi műszerekkel és egészségmegőrző termékekkel foglalkozó rextra Kereskedelmi Kft.
raktáros munkatársakat keres szentendrei logisztikai központjába. Feladatok:

HIRDETÉS
anyagmozgatás, beérkező áruk precíz
átvétele, dokumentálása, kimenő áruk
összekészítése viszonteladóknak, dokumentációk kezelése, raktári rend fenntartása. Önéletrajzokat a
ofﬁce@rextra.hu e-mail címre várjuk
március 31-ig!
Üzletkötő kollégát keresünk szentendrei irodába. Elvárások: műszaki
afﬁnitás, B kat. jogosítvány, kiváló
kommunikációs készség, magabiztosság. Az önéletrajzokat az
alábbi e-mail címre várjuk:
info@alukov.hu

építőiparban jártas, józan életű segédmunkást és önállóan dolgozni tudó kőművest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Benzinkútra kiszolgálót felveszünk. Tel.
06-20-251-0465.

I. osztályú szentendrei, belvárosi étterembe keresünk állandó munkára pozitív gondolkodású, vendégközpontú
felszolgálót és pultost. Nyelvtudás és
vendéglátói végzettség előny. Továbbá
keresünk gyakorlott konyhai kisegítőt.
Juttatás megbeszélés szerint. Jelentkezés: dunapartiterasz@gmail.com vagy
06-70-529-2242.

eGÉszsÉG

Tanácsadás, kineziológia, Bach-virágterápia – gyógyulás testnek és
léleknek. Fekete Veronika, 06-30233-3548.

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.
Meditáció – harmónia testnek és
léleknek. Fekete Veronika, 06-30233-3548.

lAKás, INGATlAN

Szentendrén, a Kondor Béla utcában 15
nm-es, távirányítós teremgarázs-beálló
eladó. Tel. (26) 313-121.

KIAdÓ lAKás

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Különbejáratú lakótérben egy szoba dolgozó férﬁnak kiadó. Tel. (26) 310-675.

Gyakorlott háziasszony takarítást vállal
magánháznál. T. 06-70-277-9955.
Vasalást, gyermekfelügyeletet, takarítást vállalok. Tel. 06-20-4083160.

oKTATás

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.

rÉGIsÉG

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Korrepetálás és németnyelv-oktatás általános iskolásoknak a belvárosban.
Tel. 06-30-799-9155.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
Azonnali készpénzﬁzetéssel vásárolok kastélyok és színházak berendezésére mindennemű antik és
retro tárgyakat! Könyveket, hangszereket, hanglemezeket, irha- és
szőrmebundákat, bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, bizsukat,
órákat, apróbb tárgyakat, ezüstneműket, gyűjteményeket, hagyatékokat. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés. Szegediné Szilvia,
06-20-560-0095.

szolGálTATás

Szépkorúak üdültetését, gondozását
vállaljuk magas színvonalon a Bükkhegységben. Csodálatos környezet,
hegyi levegő. Zsuzsa Vendégház, Bükkzsérc (facebookon is). Tel. 06-30-2338094.
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

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

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.
Lomtalanítást, telektisztítást, bontást,
átalakítást, felújítást vállalunk. Tel. 0620-523-0253.

Ház körüli munkát vállalok: medencetakarítás, fűnyírás, favágás stb. Tel. 0630-308-7613.

üdülÉs

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-4942550.

Üdülési lehetőség Keszthelyen, a Club
Abbáziában 03. 24. – 03. 31. között 2 fő
részére 25 0000 Ft-ért átadó. Tel. 0670-271-0498.

üzleT

Szentendrén forgalmas helyen kiadó 28
nm alapterületű komfortos helyiség,
többféle tevékenységre. Teakonyha,
WC-tusoló helyiségek + kocsibeállók.
Tel. 06-20-912-1918.

Szentendre belvárosában, a Fő téren 60
nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-30-296-6962.
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