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Kapuzárási pánik
francia módra

Florian Zeller A kulisszák
mögött című vígjátékának
ősbemutatója a Szentendrei
Tavaszi Fesztivál műsorán!
Ördög Tamás rendezőt 
kérdeztük a készülő darabról.

15. oldal

Választás előtti 
interjú városunk 
jegyzőjével

Dr. Gerendás Gábor
jegyzőt kérdeztük 
a választás legfontosabb
tudnivalóiról.

8. oldal

ÉS VIDÉKE

Áldott húsvéti ünnepeket!
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szentendre 
És VIdÉKe

pályázat

a Városi szolgáltató NzrT
parkoló-ellenőri csoportvezető 
munkatársat keres.

Elvárás: jó munkabíró és stressztűrő ké-
pesség; önálló és felelősségteljes mun-
kavégzés; megbízhatóság,
rugalmasság; igényesség, precizitás; jó
kommunikációs készség; büntetlen elő-
élet; Word, Excel felhasználószintű is-
merete; „B” kategóriás jogosítvány

Előnyt jelenthet: angol vagy német
nyelvtudás, saját gépjármű

Főbb feladatok: a parkolóellenőrök napi
szintű koordinálása, ellenőrzési felada-
tok végzése, forgalomtechnikai felada-
tokkal kapcsolatos ügyintézések,
kapcsolattartás partnerekkel

Amit ajánlunk: stabil vállalati háttér,
hosszú távú munkalehetőség, fiatalos,
lendületes társaság, határozatlan idejű
munkaszerződés, munkaruházat, cafe-
teria

Munkaidő: MT hatálya alatt teljes mun-
kaidő, (munkaidő keretben), beosztás
szerint hétvégi, és ünnepi munkavég-
zés, 3 hónap próbaidő
Bérezés megegyezés szerint.

Fényképes önéletrajzokat bérigény
megjelölésével a parkolas@szen-
tendre.hu e-mail címre várjuk.

Gondozási Központ szentendre 
pályázatot hirdet

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

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

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

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

a pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a Gondozási Központ Szentendre 
címére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését. 
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea ré-
szére 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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A megnyitóeseményen a Szerb Egyház nevé-
ben Őexcellenciája Pantelic Lukijan megyés-
püspök üdvözölte a jelenlévőket, és meg-
áldotta a kezdődő munkálatokat.  
Magyarország kormánya nevében beszédet
mondott Soltész Miklós, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának egyházi, nemzetiségi
és civil kapcsolatokért felelős államtitkára, aki
kiemelte: „Térségünkben a nemzetiségek
együttélésének teljesen egyértelműnek kell
lennie akár a vajdasági magyarok, akár a ma-
gyarországi szerbek tekintetében. A jó magyar
nemzetiségi politika a vajdasági magyarokra
is pozitívan fog hatni. A térségünkben élő 13
nemzetiség múltja, jelene és jövője egyaránt
fontos.”
Verseghi-Nagy Miklós polgármester üdvözlő
beszédében elmondta: „A város életében a
szerb nemzetiség és a szerb kultúra különle-
ges helyet foglal el, mivel a 17. században be-
települt közösségek nemcsak felemelték és
újraélesztették a várost, hanem meghatározó
szerepet játszanak a város életében is. Szent-
endre nélkülük ma nem lenne az, ami.”

Az eseményen Hadházy Sándor országgyűlési
képviselő beszédében a közösségek szerepét
emelte ki. A projekt tartalmát a tervező Stoa
Stúdió nevében ásztai Bálint építész mutatta
be, az állandó kiállításról és múzeumi prog-
ramról Vukovits Koszta gyűjteményvezető
művészettörténész-muzeológus adott tájé-
koztatást. Az ünnepi eseményen a Szentend-
rei Jávor kórus énekelt.

A szentendrei Szerb Egyházi Múzeum anyagá-
nak jellegét és sokrétűségét tekintve egye-
dülálló helyet foglal el Magyarország múzeu-
mai és gyűjteményei között. A Szentendre
központjában álló, volt szerb tanítóképző és
felekezeti iskola épületének teljes felújításával
és korszerű múzeumi adaptálásával a Budai
Szerb ortodox Egyházmegye fenntartásában
működő Szerb Egyházi Múzeum régóta várt és
tervezett fejlesztési programja fog megvaló-
sulni.
A projekt során felújításra kerülő 1600 m² te-
rületű épületegyüttes nagyobb részében kerül
elhelyezésre a múzeum új, korszerű múzeum-
technikai elemeket is felhasználó állandó ki-

állítása a szükséges kísérő funkciók biztosí-
tásával. Az állandó kiállításon közel 400 mű-
tárgy, de levéltári és könyvtári dokumentum is
bemutatásra kerül a XIII. századtól a XIX. szá-
zad végéig. 
Az állandó kiállítás létrehozásával és áthelye-
zésével a Múzeum főtéri épületébe lehetőség
nyílik majd a különböző raktári kapacitások
bővítésére is, biztosítva így a gazdag múze-
umi, könyvtári és levéltári állomány megfelelő
őrzését, kutathatóságát és bemutatását is. A
Múzeum főtéri épületében az állandó kiállítás
mellett létrejön egy időszaki kiállítások befo-
gadására is alkalmas kiállítótér, valamint egy
többfunkciós, különböző rendezvények meg-
szervezésére alkalmas tér, illetve egy múze-
umi multimediális központ. A múzeum új
szárnyának átépítésével és az udvar megnyi-
tásával Szentendre belvárosa nemcsak egy
láthatóbb múzeummal, de egy attraktív térrel
és helyszínnel is gazdagabb lesz. 
A projekt építész tervezője ásztai Bálint  –
Stoa Studio, kivitelezője a Prímépítő Kft., 
támogatója az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma.

megújul a szerb egyházi múzeum épülete
a szentendrei szerb egyházi múzeum épületének felújítása és új állandó egyházművészeti kiállítás létrehozása című projekt indítórendezvé-
nyére került sor 2018. március 22-én a fő téren. a projekt során felújítják a mintegy 1600 m² területű épületegyüttest, és a múzeum főtéri
épületében az állandó kiállítás mellett létrejön egy időszaki kiállítások befogadására is alkalmas rendezvény- és kiállítótér, valamint egy 
multimediális központ is. a beruházás az emberi erőforrások minisztériuma 465 millió forintos támogatásából valósul meg.
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Átadták a Bimbó utcát
még tavaly év végén kapott aszfaltborítást a Bimbó utca, melynek
ünnepélyes átadóját március 12-én tartották. az átadáson jelen volt
Verseghi-Nagy miklós polgármester, dr. Török Balázs városfejlesz-
tési alpolgármester, Kun csaba, a körzet képviselője, illetve a Bimbó
utcai tagóvoda vezetője és lakosok.

A polgármester köszön-
tőjében örömét fejezte
ki, hogy újabb út átadá-
sára került sor, s mint
mondta, legszívesebben
mindig utakat adna át.
Hozzátette, hogy tavaly
körülbelül hat km hosz-
szúságban épített utat
az önkormányzat, me-
lyek között volt olyan,
amelynek a teljes pálya-
szerkezete megújult.

A Bimbó utca a közép-
magyarországi kompenzációs keretből nyert 150 millió forintos tá-
mogatásból épült meg két másik utcával együtt, de készültek utak
önkormányzati forrásból és az 1+1 pályázati rendszerben is. Az út-
építésekre a Járható Szentendréért Program keretében került sor,
melyet azért hirdettek meg, mert az igényfelmérések alapján a la-
kosság az infrastruktúra fejlesztését tartotta az egyik legfontosabb
feladatnak.

„A programot idén is folytatjuk megnövelt forrással, emellett pedig
igyekszünk minél jobban kihasználni a pályázati lehetőségeket.
Szentendrén jelenleg körülbelül még 60 km földút van, de sok asz-

faltos út is igényli a teljes felújítást. Mindez 10-20 évre elegendő
munkát ad a városvezetés számára. Bízom benne, hogy ennek az
útnak a megépítése is hozzájárul a biztonságos és komfortos közle-
kedéshez” – zárta beszédét a polgármester.

Kun Csaba felhívta a figyelmet, hogy ez volt az egyetlen földút váro-
sunkban, ahol közintézmény volt, ezért volt különösen fontos a rend-
betétele. Ebben a körzetben ez a harmadik utca, ami a mostani
ciklusban megújult, de 1+1 pályázat keretében is történt felújítás.
Hozzátette, hogy fontosnak tartja, hogy az utak fejlesztése mellett
járdák is épüljenek, ezért a körzet több járdáját is megújították. Az
idei tervek között is szerepel több út és járda felújítása, mint pl. a Pi-
pacs és a Szofrics utcáké. Végezetül azt kívánta, hogy amilyen szép
az új út, olyan jó is legyen hosszú időn keresztül.

A szalagátvágás után a városvezetők, a képviselő és a lakók közös
bejárást tartottak a megújult utcában.

Vendégház-átadó és kiállítás-
megnyitó
A Szentendrei régi Művésztelep vendégházát (Bogdányi utca 51.) már-
cius 21-én adták át ünnepélyes keretek között. A rendezvényen részt
vett dr. Lengyel Györgyi, az EMMI közigazgatási államtitkár, Németh
Zsolt, az országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Verseghi-Nagy
Miklós polgármester és az esemény házigazdája, dr. Hóvári János 
főigazgató. Az átadó ünnepség után nyílt meg Bulecza Gabriel és
Veres ágota kárpátaljai festőművészek élet-jelek című kiállítása, a 
kiállítást Matl Péter szobrászművész nyitotta meg.

A kiállítás megtekinthető – a március 30.–április 2. közötti időszak ki-
vételével – április 15-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között.

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és Nagy Barbara képzőművész, a művész-
telep alkotója
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Kiemelt projektekre 
előirányzott összeg

Fürj utca 2. ütemének megépítése 70 M Ft

Szofrics Pál utca kiépítése 51 M Ft

HéV P+r parkoló 2. üteme 60 M Ft

Népművészetek Háza felújítása 55,8 M Ft

Városháza felújítása 36 M Ft

Teátrum-parkoló felújítása 47 M Ft

Előd, Kun és Avar utcák 
burkolatfelújítása 40 M Ft

Mária utcai csomópont átépítése 40 M Ft

Bodor-ház átalakítása 50 M Ft

Kisfelújítások a város 
minden területén 100 M Ft

önkormányzati 
szakfeladatokra előirányzott
kiadások 

Köznevelési kiadások: 351 M Ft
(óvodák és a bölcsőde támogatása, 
iskolák közétkeztetési támogatása)

Egészségügyi, szociális kiadások: 141,3 M Ft
(SZEI, Gondozási Központ támogatása, 
ellátottak pénzbeli juttatása)

Kulturális kiadások 473,3 M Ft
(Kulturális Központ NKft., Ferenczy 
Múzeumi Centrum, TDM NKft., 
HBPM Könyvtár támogatása)

Sport kiadások 93,9 M Ft
(V-8 és a városi sportrendezvények 
támogatása)

Városi Szolgáltatónak önkormányzati 
feladatellátásra átadott 
pénzeszközök: 519,4 M Ft
(épületfenntartás és gondnokság, 
parkfenntartás, közutak állagmegóvása, 
közterület-fenntartás)

2018. a fejlesztések éve
a képviselő-testület a február 22-i ülésen fogadta el szentendre 2018. évi költségvetését 14 igennel – tartózkodás
és nem szavazat nélkül. az idei költségvetésben a legnagyobb hangsúlyt a fejlesztésekre helyezték: a felújításokra,
beruházásokra előirányzott összeg 1,94 milliárd ft, amely 600 millió ft növekedést jelent az előző évhez képest.



VÁROS XXXII. évf. | 6. szám6

pályázatok

szentendre Város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú szentendre, 2335 hrsz-ú, termé-
szetben fő tér 15. (az ingatlan-nyilvántar-
tásban fő tér 16.) szám alatt található,
ténylegesen Jankó János utca felől megkö-
zelíthető, 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 Szentend-
rei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati
Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlan-
portal-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, termé-
szetben fő tér 11. szám alatt található 125
m2 alapterületű (62 m2 + 63 m2) emeleti he-
lyiségcsoport bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati 
kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentend-
rei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati
Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlan-
portal-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

szentendre Város önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé

• az önkormányzat tulajdonában álló, Kálvá-
ria u. 24. I. ép. fszt. 1. számú, komfortos, 
jelenleg lakott lakás szociális alapon történő
bérbeadásáról;

• az önkormányzat tulajdonában álló, Gellért
u. 4. fszt. 1. ajtószám alatt fekvő, 38 nm
alapterületű, 1 szobás összkomfortos ön-
kormányzati öröklakás szociális helyzet
alapján történő bérbeadásáról;

• az önkormányzat tulajdonában álló, 
rákóczi utca 17. 4. ajtószám alatt fekvő, 31
nm alapterületű, 1 szobás összkomfortos
önkormányzati öröklakás szociális helyzet
alapján történő bérbeadásáról.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház
tér 3. I. emelet) 2018. április 4-én 10 óráig kell 
benyújtani. Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szent-
endrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehető át, és a www.szen-
tendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

szavazzunk orvosainkra!

május 10-ig ön is beküldheti történetét „az év praxisa a Kárpát-me-
dencében” pályázatra, a http://www.evpraxisa.hu/ajanl oldalon! Ta-
valy dr. Hasitz Ágnes háziorvos az ötödik helyen szerepelt a 
betegek ajánlásában, idén szentendréről eddig dr. Gombás Katalin,
dr. Bartha zsolt és dr. szoltsányi Gábor kapott ajánlást a hálás 
páciensektől. 
pár hétig még az idei szent-Györgyi albert-díjra felterjesztett 
szentendrei orvosokra is szavazhat: http://szentgyorgyialbert-
orvosidij.hu/szavazas-allasa/?regio=Nyugat. 
dr. Gombás Katalin, dr. Bartha zsolt és dr. szoltsányi Gábor házior-
vosok, dr. Horváth szabolcs neurológus és dr. lőrincz István szü-
lész-nőgyógyász főorvos szerepel a jelöltek között.

az év praxisa a Kárpát-medencében

A pályázatra legalább 10-15 mondatot várnak legkedvesebb orvosá-
ról, rendelőjéről, és persze saját tapasztalatairól! A legjobb történetek
szereplői közül az ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős állam-

titkár vezette tizenegy tagú zsűri választja majd  ki azt a 10 magyar-
országi, illetve 10 határon túli háziorvost és csapatát, akikre május
20-tól június 2-ig az internetes portálon szavazhatnak majd a 
betegek.
A zsűri tagjai Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, Béres
Klára, a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatója, a Béres
Alapítvány elnöke, Tóth róbert, az Egis kereskedelmi igazgatója, dr.
Horváth Ildikó, dr. Farsang Csaba, dr. Kásler Miklós és dr. rurik Imre
professzorok, Debreceni Mihály, az MTVA felelős szerkesztője,
Sztankó Péter, a Webbeteg ügyvezető igazgatója.
A díjátadón a nyertes háziorvosok az erkölcsi megbecsülésen túl ér-
tékes orvosdiagnosztikai eszközöket vehetnek át a pályázatot támo-
gató cégek felajánlásainak köszönhetően.
Egy-egy életmentő, vagy éppen hétköznapi  történet megírásával és
elküldésével a páciensek mellett , polgármesteri hivatalok, idősott-
honok, iskolák, könyvtárak, de plébániák, szakmai és civil szerveze-
tek, szerkesztőségek is ajánlhatják háziorvosukat május 10-ig
itthonról, de Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból
is!

A történeteket ide várják: http://www.evpraxisa.hu/ajanl

szent-Györgyi albert orvosi díj

Hét közönségdíjat és két szakmai díjat ítélnek oda 2018-ban is a ma-
gyarországi orvosoknak. A díjra jelöltek közül a nagyközönség vá-
lasztja ki az idei év 7 közönségdíjasát. Ezen felül 2 szakmai díjat
nyújtanak át minden évben. A díjátadó ünnepség 2018. április 26-án
Budapesten, a Magyar Tudomány Akadémia székházában lévő Aka-
démia Klub Kodály-termében kerül megrendezésre.

Szavazatát itt leadhatja: http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szava-
zas-allasa/?regio=Nyugat



Üléstermi hírek
a képviselő-testület március 22-i ülésének főbb hírei.

Vagyonnyilatkozatok
Az önkormányzati törvény szerint a képviselő megválasztásakor, majd
ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi
Bizottság az ellenőrzési feladatának eleget téve megállapította, 
hogy a képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és a nyilatkozatok formai
szempontból megfelelőek. 

Közbeszerzés
A hulladékgazdálkodás 2016. évben kezdődő átalakulása miatt nem
volt tervezhető a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálko-
dási ágazatának a sorsa. Tavaly év végén született döntés arról, hogy
a cég folytatja hulladékgazdálkodási tevékenységét Szentendrén, Pi-
lisszentlászlón és idén a január 1-től Pomázon is, mint az FKF Zrt. al-
vállalkozója. Az ellátás biztonsága elengedhetetlenné tette a régóta
tervezett három hulladékgyűjtő jármű beszerzését, amelyek várható
értéke összesen maximum 45 millió Ft. A testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Városi Szolgáltató NZrt. nyílt közbeszerzési eljárást indítson,
oly módon, hogy a vételár 360 napon belül részletekben kerüljön meg-
fizetésre: 15 millió Ft a 2018. évi beruházási keretösszegből, a fenn-
maradó összeg pedig a 2019. évi beruházási keretösszegből.

Hulladékgazdálkodási szerződés-módosítás
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit rész-
vénytársaság és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között Szentendre,
Pilisszentlászló és Pomáz városok hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásának ellátására kötött alvállalkozói szerződések technikai jellegű
módosítása vált szükségessé. Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint az
adatok átvétele további rendszerfejlesztést igényel, ezért a szerződés
adatszolgáltatásról szóló rendelkezései, továbbá az adatmigrálás üte-
mezése szorult módosításra.

Közszolgáltatási tevékenység
Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM
NKft. között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltató
az átvett kompenzációval évente számol el. Tekintettel arra, hogy a
szerződés 2017. október 1-jén lépett hatályba, a tavalyi elszámolás va-
lójában csak az utolsó negyedév elszámolását jelenti. A társaság ne-
gatív eredménnyel zárta ezt az időszakot, de ez csak az évzáráshoz

kapcsolódó, egyszeri tételekből adódik, ily módon a TDM nem tartott
igényt pótkompenzációra. A képviselő-testület elfogadta a közszolgál-
tatási beszámolót.

TszT és szÉsz módosítás
Elkészült Szentendre Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szent-
endre építési Szabályzatának (SZéSZ), Szabályozási Tervének (SZT)
az EuroVelo 6 kerékpárúttal kapcsolatos módosításának, valamint az
intermodális fejlesztési területen a VoLáNBUSZ által tervezett ideig-
lenes forgalmi/utasváró építmény elhelyezéséhez szükséges SZéSZ
módosítás tervezete. A két tervmódosítás partnerségi és államigaz-
gatási véleményezése egy tárgyalásos eljárás keretében megtörtént,
a végső szakmai véleményezési eljárás lezajlott. Az állami főépítész
záró szakmai véleménye alapján a tervmódosítást a testület elfogadta.

önkormányzat vagyonrendelet
2017-ben kezdődött el a helyi rendeletek átfogó vizsgálata, melynek
eredményeként megállapították, hogy a jelenleg hatályos, az önkor-
mányzat vagyonáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkor-
mányzati rendelet (Vagyonrendelet) formai szempontból nem felel
meg maradéktalanul a jogalkotás és a jogszabályszerkesztés követel-
ményeinek, valamint tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek már
nincsenek összhangban az időközben megváltozott jogszabályi kör-
nyezettel. A rendeletet hatályon kívül helyezték, és a képviselők elfo-
gadták az új, tartalmilag és formailag is megfelelő rendeletet.

műemlékház felújítása
A képviselő-testület jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvé-
delem Kollégium által Műemlék és régészet szakterületre kiírt pályá-
zati felhíváson való indulást. Az elmúlt időszakban készültek el a
Bogdányi utca 41. sz. alatti műemlék lakóház felújítási tervei. Az egy-
emeletes, copf stílusú épület utcai homlokzata nagyon rossz állapot-
ban van, így ezen épület külső felújítására, valamint kő- és
farestaurálására szeretnének pályázati forrást elnyerni. A pályázaton
maximum 15 millió Ft támogatás nyerhető, a felújítás bruttó költsége
34,417 millió Ft, így saját forrásként 19,417 millió Ft szükséges. 

Új közterület-elnevezés
Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei
közterület-elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A 402/23
hrsz-ú névtelen magánút elnevezésére lakossági megkeresés történt,
az út tulajdonosa a „Villasor köz” elnevezést javasolta, melyet a testü-
let elfogadott. 

megállapodás-módosítás
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos kö-
telező feladatának ellátását a 2009-ben a III. kerületi önkormányzatá-
val kötött, és 2012-ben módosított megállapodás alapján egy gyermek
vonatkozásában teljesíti. Az állami Számvevőszék tavalyi jelenté-
sében megállapította, hogy a megállapodás nem tartalmaz egy köte-
lező tartalmi elemet: a személyi díj csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit. A hiányosság pótlása érdekében módosított
szerződést a képviselők jóváhagyták.

Intézményi átszervezés
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete kérte vá-
rosunk önkormányzatát a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola
intézményi átszervezésének véleményezésére. A testület támogatta a
művészeti iskola (Dunakorzó 16.) átszervezésére tett javaslatot, mely
szerint az iskola alapfeladatai újakkal bővülnek: a szentendrei szék-
helyen grafika és festészet tanszak kerül bevezetésre.

Közbeszerzési Terv
A közbeszerzésekről szóló törvény szerint a költségvetési év elején
éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre ter-
vezett közbeszerzéseikről. Az önkormányzati cégek és költségvetési
szervek számára ehhez nem kötelező az önkormányzat hozzájárulása,
de a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzéseinek nagyobb ér-
tékére és a vezérigazgató kérésére a testület jóváhagyta a cég 2018-
ra vonatkozó tervét.
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miért volt szükség a házszámozások felül-
vizsgálatára?
Egy 2014-es kormányrendelet értelmében az
önkormányzatoknak kötelező feladata az egy-
séges, országos címnyilvántartás létrehozása,
az ún. KCr-állomány rendbetétele. A rendelet
az ország minden településére kiterjed, hiszen
nemcsak Szentendrén van szükség korrigá-
lásra. Most jutottunk el odáig, hogy a sok év-
tized alatt felhalmozódott hibákat
helyrehozzuk, és egységes elvek szerint ren-
dezzük.

miből adódtak a hibák, az eltérések?
Korábban, a tanácsi rendszerben, de azután is,
nem egységes elvek alapján, nem központi
jogszabály szerint adták ki a házszámokat.
Nem túlzás azt mondani, hogy a házszámozás
ügyintéző-függő volt. Korábban például nem
vették figyelembe, hogy hova nyílik az ingatlan
bejárata, előfordult, hogy egy ingatlannak több
címe is volt, illetve telekalakítások esetén sem
volt egyértelmű szabályozás. ráadásul Szent-
endre specifikus abból a szempontból is, hogy
kis településből aránylag rövid idő alatt több
mint huszonötezer lakosú város lett. 

Hol tartanak a felülvizsgálatban?
Másfél éve kezdtük el a munkát, először a la-
kótelepeken. Ezek nagy része elkészült, a Vas-
vári-lakótelep és a Kondor Béla utca
rendezése van még hátra. Az ütemezésben
fontos szempont volt az is, hogy az ún. osztott
utcákat előre vegyük, amelyek választási
szempontból több körzethez tartoznak. Ilyen
például a Barackos, a Cseresznyés, a Sztara-
vodai, a Kálvária, a Bogdányi vagy a Deli Antal
utcák. A körzethatárokat ugyanis a házszá-
mok alapján határozzuk meg, és ha ott kusza-
ság van, akkor a körzethatárok sem
egyértelműek. 

mikorra várható a felülvizsgálat befejezése?
A 10-12 ezer háztartásból kb. 1200 ingatlant
sikerült eddig rendezni. Folyamatosan hala-
dunk, de ez több évig elhúzódó munka lesz.
Most fel kellett függesztenünk, mert a törvény
alapján a választás kihirdetésének napjától a
választás napjáig tartó időszakban nincs lehe-
tőség címmódosításra. 

lapunkhoz érkeztek panaszok a lakosoktól a
plusz munka és a költségek miatt, ami a ház-
szám megváltozásával együtt jár…
Ezek a reklamációk hozzánk is eljutottak, de
vannak olyan lakosok, akik éppen a rendezet-
lenség, az összevisszaság miatt panaszkod-
tak. Sokan nagyon örülnek annak, hogy végre
elindult a rendezési folyamat. Bízunk benne,
hogy munkánk végére elérünk egy olyan álla-
potot, amely megkönnyíti a mentők, a kataszt-
rófavédelem munkáját is, mert egyértelműen
be tudják azonosítani az ingatlanokat. 

a választáson nem okozhatnak problémát a
házszámváltozások? mi történik akkor, ha va-

laki nem gondoskodott időben az okmányok
cseréjéről?
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a
házszám-módosítások nem érintik a szava-
zási jogosultságot, tehát azok is szavazhat-
nak, akik április 8-ig nem intézték el
lakcímkártyájuk cseréjét. A szavazatszámláló
bizottság tagjai régebben elsődlegesen a lak-
címet vizsgálták az azonosítás során, de az
utóbbi időszak címkezelési eljárására és a
megváltozott házszámokra tekintettel most
már elsősorban a lakcímkártya hátoldalán ta-
lálható személyazonosító segítségével azono-
sítja a bizottság a választópolgárokat.
Emellett minden szavazókörben rendelke-
zésre áll majd egy változásokat követő lista,
így szükség esetén ellenőrizhetők lesznek a
költözéssel nem járó lakcímváltozások is.

melyek a legfontosabb tudnivalók a szava-
zásról?
Szavazni április 8-án, vasárnap reggel 6-tól
este 7 óráig lehet, abban a szavazókörben,
ami a választópolgárok részére megküldött ér-
tesítőben szerepel. Kérek mindenkit, hogy el-
lenőrizze okmányai érvényességét, mivel csak
érvényes okmányokkal van lehetőség sza-
vazni. Fontos tudnivaló még, hogy a Dózsa
György úti Járási Hivatal a szavazás napján
reggel 7-től este 7-ig nyitva tart, így lehetőség
lesz a lejárt igazolványok helyett a szavazásra
jogosító érvényes okmány megszerzésére. A
Hivatal szolgáltatása ezen a napon az ideigle-
nes személyigazolvány elkészítésére, illetve a
korábban elindított és időközben elkészült ok-
mányok kiadására terjed ki.

Hány jelöltre lehet szavazni?
A Pest megye 03. számú országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
által elvégzett nyilvántartásba vételt és a dön-
tések jogerőre emelkedését követően 15 kép-
viselő jelölt neve szerepel a szavazólapon. Ha
visszalépés miatt esetleg változás történik a
jelöltek számában, egy ideig még van lehető-
ség a szavazólap újranyomására az állami
Nyomdában. Később már csak manuálisan
lehet rajta módosítani, tehát a szavazatszám-
láló bizottság tagjai minden egyes szavazóla-
pon kézzel áthúzzák a visszalépett jelölteket,
illetve javítják a szavazókörökben kihelyezett
plakátokat. 

mikorra várhatóak az eredmények?
A választás napján kétóránként adnak a sza-
vazókörök tájékoztatást a részvételi adatokról,
tehát 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és
18.30-kor. A Pest megye 03. számú ország-
gyűlési és Egyéni Választókerülethez 85 sza-
vazókör tartozik: 20 szentendrei, egy
pilisszentlászlói, a többi pedig a körzethez tar-
tozó településeken. A szavazás lezárását kö-
vetően minden szavazókörben a szava-
zatszámláló bizottság tagjai megszámolják a
szavazatokat, melyről jegyzőkönyvet állítanak
ki. Az eredményeket utána bediktálják az adott
településhez tartozó választási irodába, és
innen kerülnek be azok a központi rendszerbe.
Hivatalos eredményt viszont csak egy hét el-
teltével tudunk adni, mert a választás utáni
szombaton kerül sor a külképviseleteken és az
átjelentkezéssel leadott szavazatok megszám-
lálására, amelyek – szoros állás esetén – 
befolyásolhatják a végeredményt.               N. E.

Gyakori kérdések 
a választási tudnivalókról
mikor és hol lehet szavazni?
Az országgyűlési képviselők választásának
időpontja április 8. vasárnap. Szavazatát reg-
gel 6 órától este 19.00 óráig, a lakcíme szerinti
szavazókörben adhatja le, a szavazóhelyiség
címét az értesítő tartalmazza.

Hány jelöltre lehet szavazni?
A március 5-i jelöltállítási határidőig bejelen-
tett – és 500 érvényes ajánlást összegyűjtő –
jelöltek az alábbi, sorsolás útján kialakított sor-
rend szerint szerepelnek a szavazólapokon:
1. Szabó Zoltán - Iránytű Párt
2. Spät Judit - Együtt – A Korszakváltók Pártja
3. Kövesdi Miklós Gábor - Magyar Kétfarkú

Kutya Párt
4. Hadházy Sándor - FIDESZ – Magyar Polgári

Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 
5. Pál Gábor - Jobbik Magyarországért Moz-

galom
6. Pálmai Ferenc - Magyar Munkáspárt
7. Vásárhelyi Judit - Momentum Mozgalom
8. Drávucz Zsolt - Lehet Más a Politika
9. Holek Katalin - Összefogás Párt
10. Király Miklós - Demokratikus Koalíció
11. Bossányi Lajos Istvánné - Magyarországon

élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
12. Dima Beáta - rend és Elszámoltatás Párt
13. Waszlavik Miklós - Kell az Összefogás Párt
14. Abonyi Géza – független jelölt
15. Balogh Géza Péter - Magyar Igazság és

élet Pártja

Kik szavazhatnak?
Az országgyűlési képviselők általános válasz-
tásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bí-
róság kizárt a választójogból. Azt a

Választás előtti interjú városunk jegyzőjével
dr. Gerendás Gábor jegyzővel, a pest megye 03. számú országgyűlési egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjével az április 8-i vá-
lasztás kapcsán beszélgettünk a jelenleg zajló, a házszámozást és közterület-elnevezéseket érintő felülvizsgálatról, a szavazás legfontosabb
tudnivalóiról.
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választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február
9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt,
a Nemzeti Választási Iroda 2018. február 19-
ig értesítette a szavazóköri névjegyzékbe vé-
telről. Akik 2018. február 9-ét követően
kerültek a település szavazóköri névjegyzé-
kébe, azokat a helyi választási iroda tájékoz-
tatja értesítő megküldésével. Az a válasz-
tópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy
elvesztette, a helyi választási irodától újat igé-
nyelhet. A névjegyzék adatai április 6-ig meg-
tekinthetőek a helyi választási irodában. 

Hogyan szavazhatnak a nemzetiségekhez
tartozók?
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár, aki valamely Magyarországon
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyil-
vántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel
mellett annak országgyűlési képviselő válasz-
tásra kiterjesztő hatályát március 23-ig kérhet-
ték a választópolgárok. Aki ezt kérte, az a
választáskor pártlista helyett az általa megje-
lölt nemzetiség országos önkormányzata által
állított listára szavazhat. 
Ha az ilyen kérelmet benyújtott választópolgár
meggondolja magát és mégis inkább pártlis-
tára szeretne szavazni a választáskor, az a
nemzetiségi regisztráció országgyűlési vá-
lasztásra történt kiterjesztését április 6-án
16.00 óráig vissza is vonhatja. 

milyen segítséget kapnak a fogyatékossággal
élők?
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti,
hogy választójoga gyakorlásának segítésére a
tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kap-
jon, az értesítőnek Braille-írásos változatát
kapja meg, a szavazólap önálló kitöltéséhez
Braille-írásos sablont kapjon, illetve, hogy aka-
dálymentesített szavazóhelyiségben szavaz-
hasson. A szavazólap kitöltését segítő
Braille-írásos sablon március 29-ig igényelhető. 

Hogyan védhetjük személyes adatainkat?
A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy
választási kampány céljára a választópolgárok
nevét és lakcímét a választási iroda adja át ré-
szükre. Aki nem szeretné, hogy adatai választási
kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatki-
adást a kérelem benyújtásával megtilthatja.

Hol adhatják le a szentendrei lakcímmel ren-
delkező választópolgárok szavazataikat?
A lakcímük szerinti szavazókör területén lévő,
alábbi szavazóhelyiségekben:
001. szavazókör: 
Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör: 
Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.
003. szavazókör: 
Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
004. szavazókör: 
Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8. 
005. szavazókör: 
református óvoda, Vasúti villasor 15.
006. szavazókör: 
református óvoda, Vasúti villasor 15.
007. szavazókör: 
Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária út 16/A.

008. szavazókör: 
Barcsay J. általános Iskola, Kálvária út 18.
009. szavazókör: 
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
010. szavazókör: 
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
011. szavazókör: 
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
012. szavazókör: 
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
013. szavazókör: 
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör: 
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör: 
Izbégi ált. Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)
016. szavazókör: 
Izbégi általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
017. szavazókör: 
Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
018. szavazókör: 
Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
019. szavazókör: 
régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
020. szavazókör: 
régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme
csak Szentendre város megnevezését tartal-
mazza, a 2. szavazókörben (Dunakorzó 18.)
szavazhatnak.

Hogyan szavazhatnak a magyarországon, 
de lakóhelyüktől távol tartózkodó szavazó-
polgárok?
Ők átjelentkezésre irányuló kérelmet adhatnak
be április 6-án 16.00 óráig a lakcím szerinti
helyi választási irodához. Ha a kérelem be-
nyújtását követően módosítják korábbi szán-
dékukat, és mégis a lakóhelyük szerinti
szavazóhelyiségben vagy más település sza-
vazóhelyiségében szeretnének szavazni, ápri-
lis 6-án 16.00 óráig kérhetik az átjelentkezés
szerinti helyi választási iroda vezetőjétől a ké-
relem módosítását vagy visszavonását. Az át-
jelentkezéssel szavazó választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Hogyan szavazhatnak a külföldön tartózkodó,
de magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok?
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföl-
dön szeretne élni a választójogával, március
31-én 16.00 óráig kérheti felvételét a kül-
képviseleti névjegyzékbe a magyarországi 
lakóhelye szerinti helyi választási iroda veze-
tőjétől. Ha módosítja korábbi szándékát, és
mégis Magyarországon szeretne szavazni,
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.

Kik igényelhetnek mozgóurnát?
Kérelmet azok nyújthatnak be, akik egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartá-
suk miatt nem tudnak megjelenni a szavazó-
helyiségben. A kérelmet április 6-án 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás
napján pedig 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatják be. Aki átjelentkezési

kérelem alapján lakóhelyétől eltérő települé-
sen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a
kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt
szavazókörben adhatja le, mert csak abból a
szavazókörből tud hozzá kimenni a szavazat-
számláló bizottság két tagja a mozgóurnával. 

Hova kell benyújtani a kérelmeket?
A kérelmek benyújthatók a lakóhely vagy 
bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi 
választási irodában személyesen, vagy levél-
ben a lakóhely szerinti helyi választási 
irodához címezve, illetve online a www.valasz-
tas.hu honlapon, ahova ügyfélkapus regisztrá-
cióval vagy anélkül is beléphetnek.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/ Városháza/ Választá-
sok/ országgyűlési képviselő választás 2018.
menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

milyen okmányokat kell a szavazáshoz ma-
gunkkal vinni?
A választáson való részvétel feltétele a sze-
mélyazonosságot és személyi azonosítót
vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolvá-
nyok megléte.
A személyazonosságot személyazonosító iga-
zolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú
személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes
személyazonosító igazolvánnyal; vezetői en-
gedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel; fog-
vatartottak esetében mozgóurnával való
szavazáskor nyilvántartási adatlappal lehet
igazolni. Az egyes okmányok igénylése során
a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elis-
mervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas
a személyazonosság igazolására!
A személyi azonosítót lakcímkártyával, 
hatósági bizonyítvánnyal vagy személyazono-
sító jelről szóló igazolással lehet igazolni.
A lakcímünket lakcímkártyával, lakcímbejelen-
tésről szóló átvételi elismervénnyel; régi,
könyvecske alakú személyazonosító igazol-
vánnyal (amennyiben tartalmazza a lakcímet);
a fogvatartottak esetében mozgóurnával való
szavazáskor nyilvántartási adatlappal.
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelke-
zők nem szavazhatnak, ezért nagyon fontos a
szavazás előtt az okmányok érvényességének
ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok
beszerzése. 

mi a szavazás pontos menete?
A választópolgár a szavazólap átvételét a sza-
vazóköri 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.

Hova, kikhez fordulhatunk a választással
kapcsolatos kérdéseinkkel?
A Választási Iroda telefonszáma: 
26/785-159. 
A munkatársak elérhetőségei: 
dr. Gerendás Gábor oEVI vezető: 26/785-033,
Bartha Enikő oEVI vezető-helyettes: 26/785-
035, Fischerné dr. Budai Mónika oEVI munka-
társ: 26/785-034.
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a szentendrei önkormányzat március 15-i
városi ünnepségét színesítette egy új ötlet,
mellyel képletesen és valóban is összekap-
csolták az iskolákat és az ünnepet. 55 méter
hosszú zászlókígyóval sétáltak az offline
centertől az ünnepség színhelyéig, a fő térig
a helyi iskolák diákjai a huszárok és a kato-
nazenekar vezette menettel.

A tavalyi ünnepséghez hasonlóan idén is
zászlót osztottak az érdeklődőknek a menet
kiindulópontjánál, az offline Center előtt.
A huszárok és katonazenekar vezette zászlós
menet a Fő térre érkezett, ahol a színpadon, a
városi megemlékezésen Verseghi-Nagy Mik-
lós polgármester mondott beszédet.
„A mai ünnep szilárd támaszt nyújt abban a hi-
tünkben, hogy mi, magyarok, ez a kicsi, de
erős és ősi nép, a furcsa nyelvünkkel, tragédi-
ára hajlamos lelkületünkkel itt voltunk több
mint ezer éve, és itt vagyunk most is Európa
közepén erős bástyaként.

Tudjuk, hogy kultúra nélkül gyökértelen a
nemzet, elfújja az első szél! Apák és anyák
együttes önfeláldozásán alapuló családok
nélkül nincsenek egészséges gyermekek! Utó-
dok nélkül nincs jövő, a kultúránk a feledés
homályába veszhet! Ellenőrzött és védett ha-
tárok nélkül nincs ország! Haza nélkül honta-
lan a nép! A magyar szabadságszerető nép,
amely rendre sikerrel küzdött meg szabadsá-
gáért, kultúrájáért és az önrendelkezés jogá-
ért, és sok más érdeme mellett ezzel tette a
lehető legtöbbet Európáért és az egész embe-
riségért.”
Városunk polgármestere egy Petőfi-gondolat-
tal zárta beszédét: „Európa színpadán mi is
játszottunk, s nem volt a miénk a legkisebb
szerep”, s hozzátette: „Legyünk tudatában:
ma sem kicsi a szerepünk. éljen a magyar
szabadság, éljen a haza!”
Az ünnepségen közreműködött a Szentendre
Táncegyüttes, Karácsony János, a Filibili Nép-
dalkör és óvodások, Török olivér, az MHAA ka-

tonazenekara, a váci Miklós-huszárok és
szentendrei „márciusi ifjak”.
A Fő téren Kertész József és Papp Kornélia
hagyományőrző- és kézműves foglalkozáso-
kat vezettek gyerekeknek.
Az ünnepség előtt a Sztaravodai úti Új Közte-
metőben Petzelt József honvéd alezredes sír-
ját koszorúzták meg, beszédet mondott
énekes rita igazgató, közreműködött az
MHAA katonazenekara.
Délben, a Petőfi-szobornál, a Templomdombon
rendezett koszorúzást a Petőfi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület, beszédet mondott
Kun Csaba képviselő. Az ünnepi megemléke-
zésen az Ezüstfény Együttes működött közre.
Szintén koszorúzás volt a kora délutáni órák-
ban a Deák Ferenc utcai Vasvári-szobornál
Zakar ágnes képviselő szervezésében. Sza-
kács áron történelemtanár mondott beszédet,
közreműködtek Dömény Krisztián és tanítvá-
nyai citerán, valamint az Izbégi általános Is-
kola diákjai.

március 15. – városi ünnepség szentendrén

március 15. erdélyben
Petricskó Zoltán alpolgármester és Jámbor
Ferenc közbiztonsági vezető a Kolozsvári Ma-
gyar Konzulátus meghívására Kolozsvárott és
Szatmárnémetiben koszorúzott nemzeti ünne-
pünkön, illetve találkoztak a Szatmári refor-
mátus Egyházmegye vezetőségével.

*
Szentendreiek egy csoportja Aradon járt: ko-
szorút helyeztek el a Szabadság szobornál,
majd megtekintették a vértanúk relikviát be-
mutató kiállítást, illetve az Aradi Művészeti
Múzeum színvonalas gyűjteményét. Sokan
talán nem is tudják, hogy ebben a múzeumban
Munkácsy Mihály, Lotz Károly, a nagybányai
művészek, valamint több ismert és kevésbé is-
mert festő művei tekinthetők meg.
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folytatódik 
az 1+1 program
szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések,
felújítások, az egyéb, önkormányzati ingatlanon megvalósuló telepü-
lésfejlesztési kezdeményezések kiemelt fontosságúak nemcsak a la-
kóközösségek, hanem a vállalkozások szempontjából is. ennek
elősegítése, illetve felgyorsítása céljából az önerős út- és járdaépí-
tésekhez, különféle településfejlesztési tervekhez önkormányzati
forrás igényelhető. a 2018-ban költségvetésben az 1+1 program ke-
retében rendelkezésre álló összeg 15 millió ft.

Támogatási területek
Az önkormányzati támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:
• lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújításra (ide értve a felújí-
táshoz kapcsolódó közműkiváltást vagy vízelvezetés kialakítást);
• ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide
értve a felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást vagy vízelvezetés ki-
alakítást);
• önkormányzat tulajdonában lévő, közterületen megvalósuló telepü-
lésfejlesztésre: közvilágítás-bővítés, forgalom-csillapítás, tükrök-,
buszmegálló-, parkolólétesítés stb. 
Mindhárom keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalko-
zói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására. A támogatás
csak olyan fejlesztésre kérhető, ami a megvalósulást követően min-
denki számára korlátozás nélkül igénybe vehető.

Igénylők köre
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, ma-
gánszemély és vállalkozás, aki/amely egy adott belterületi útszakasz
építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan
tervezi a beruházás megvalósítását.

pénzügyi feltételek
Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó (áfás) bekerülési
összeg maximum 50%-a. A lakossági/vállalkozói költséghányad mini-
mális mértékét (50%) minden építőközösségnek összességében vál-
lalni kell. Az 50%-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az
elbírálásból kiesnek. Az 1+1 programban résztvevő közösségek más
kedvezményben nem részesülhetnek, tehát a helyi építményadóból
nem írható le beruházás.
A fejlesztésre átadott pénzeszköz kifizetésének feltételei:
• a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a tervező között megkötött
érvényes szerződés másolata, az engedélyes tervek másolata, tervezői
számla másolata; önrész megfizetésének igazolása; a polgári jogi tár-
saság és a tervező közötti engedményezési megállapodás, melyben a
polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére átadott fejlesztési pénz-
eszköz kifizetését a tervezőre engedményezi.
A pénzeszköz átadása az együttműködési megállapodás megkötését
és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra. A tervezési és a
kivitelezési költségekre biztosított fejlesztési pénzeszköz aránya
együttesen nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50%-át.

Kiválasztási kritériumok
A kérelmek elbírálása folyamatosan történik meg a jogosultsági és
egyéb feltételek alapján, a keret erejéig. Előnyben részesülnek azon
pályázatok, melyeknél az önerő mértéke az 50%-ot meghaladja. Előny-
ben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a beruházás indokoltsága
az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján
a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vál-
lalkozói igényt elégít ki.

a kérelem benyújtása
A kérelem a dokumentumok csatolásával nyújtható be, a keret kime-
rüléséig, de legkésőbb 2018. december 31-ig. Az adatlapok 1 eredeti
példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati
példányban nyújtandó be. A kérelmet a Városfejlesztési Iroda részére

„1+1 program” megnevezéssel lehet benyújtani zárt borítékban az
alábbi címre: Szentendre Város Önkormányzat, Városfejlesztési Iroda,
2000 Szentendre, Városház tér 3. A kérelem benyújtható személyesen
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal központi iktatójában (Vá-
rosház tér 3.) is.

Benyújtandó dokumentumok
• Adatlap, mely tartalmazza a pályázó adatait, az igényel pénzeszköz
összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
• Műszaki adatlap, mely tartalmazza a tervezett beruházás főbb mű-
szaki tartalmát és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal mű-
szaki ellenőrének jóváhagyását.
• Csatolmányok: a programban résztvevő polgári jogi társaság hitele-
sített jegyzőkönyve (egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata),
mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot, illetve az
alábbiakat: a szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell
kiderülni, hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora
összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit bíztak meg a
képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitele-
sítik; a tervező, illetve kivitelező kiválasztásának igazolására legalább
3 árajánlat másolata az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében; a
pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait, hogy a felújítással érin-
tett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait
tájékoztatták a tervezett munkálatokról; műszaki tartalom a mennyi-
ségek egyértelmű meghatározásával.
A szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe be-
számíthatók, figyelembe vételéhez előzetes önkormányzati egyezte-
tés/hozzájárulás szükséges, a közműépítések műszaki terveinek teljes
költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni. A pályázathoz lehetőség
szerint tervet, előzetes tervet vagy vázrajzot kell csatolni.

További felvilágosítás:
+36 /20/943-8372 telefonszámon, valamint 
a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

fejlődik a város 
Városi fejlesztések 2017-ben címmel megjelent a tavalyi városi be-
ruházásokat, fejlesztéseket összesítő információs füzet.

Mint a kiadványt nyitó polgármesteri köszöntő kiemeli, 2017-ben az el-
múlt évek legnagyobb büdzséjével gazdálkodhatott Szentendre. Fej-
lesztések területén volumenében és számosságában is meghaladta az
előző év teljesítményét a város.
A füzet az előző évi városfejlesztési kiadvány mintájára röviden, olvas-
mányosan összegzi a 2017-es év kisebb és nagyobb szentendrei 
fejlesztéseit, beruházásait, sorra veszi a felújításokat, út- és járda-
építéseket, felidézi a pályázati források felhasználását.
A kiadvány március végétől ingyenesen elérhető a város intézményei-
ben, forgalmas pontjain, egyes üzletekben, a polgármesteri hivatalban
és a Városi Ügyfélszolgálaton, illetve digitálisan a város hivatalos 
honlapjáról is.



VÁROS XXXII. évf. | 6. szám12

Városi Népdalverseny

A március 9-én az Izbégi Iskolában immár ti-
zenötödik alkalommal megrendezett ver-
senyre több mint 120 tanuló jelentkezett a
város hét iskolájából. A megnyitó ünnepségen
részt vett Gyürk Dorottya kulturális alpolgár-
mester, Szigethy Ildikó Köztársasági érdemér-
mes hagyományéltető óvónő, aki népmesével
szórakoztatta a hallgatóságot, majd az iskola
néptánc-csoportja táncolt Jeneiné Fazekas
Bernadett tanárnő vezetésével. A műsorve-
zető Sgroi Cristiano 7. b osztályos tanuló volt.
A magas színvonalú produkciókat több kate-
góriában értékelte a zsűri, melynek elnöke
Eredics Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem művésztanára, a Kossuth-díjas Vuji-
csics Együttes vezetője volt, a tagjai pedig:
Papp ágnes népdalének-tanár, a Budakalászi
Kalász Művészeti Iskola tanára, a Villő Együt-
tes tagja és Forrai Judit, a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanszakvezető zongoratanára,
kamaraművész.
Az idei Pedagógiai-díjat megosztva Kónya
Emőkének a Barcsay Jenő általános Iskola,
Stark Andreának a rákóczi Iskola, Csíkszent-
mihályi ritának és Kalmanovitsné Dévai Ani-
kónak, a Szent András Iskola tanárainak
ítélték oda. A Vándorfokost a Barcsay iskola
vihette magával egy évre.
Az „Arany Fülemüle” díj grafikáját Páljános
Ervin szobrászművész készítette, a nyomdai
munkálatokat pedig Stomp Ferenc.

„B” kategória: ének kettősök-hármasok

arany fülemüle-díj:
Barcsay-huszárok: Kanta Benedek, Kovács
Zoltán (tanár: Kónya Emőke)
arany fokozat:
Páros csillag: Lukács Maja, Puy Gréta (Bar-
csay iskola, tanár: Kónya Emőke)
ezüst fokozat:
Tiszavirágok: Dombóvári Dóra, Gyenis Petra;
Kiskatonák: Erm róbert, Nagy Benjamin (re-
formátus Gimn. tanár: Albertné Bereczky éva);
Matyó babák: Gémesi réka, Vanyák Kíra
Fanni, Varga Jázmin Kata (Izbégi iskola, tanár:
Császár Csilla); Csicsergő pacsirták: Fodor

Luca, Sima Franciska (Szt. András Iskola,
tanár: Lendvai Magdolna); Fülemülék: Be-
nesch Boglárka, Horváth-Hegyi Villő, Gyürk
Sarolta (Szt. András Iskola, tanár: Kézdyné
Láng Erzsébet).
Bronz fokozat:
Pipacsok és a Triumvirátus: Asszonyi Jo-
hanna, Fodor Lilla, Döbrönte Petra, Hoppál
Ilona Cicelle, Stefaniga Dóra (református
Gimn. tanár: Albertné Bereczky éva).

„a” kategória: szóló ének

arany fülemüle-díj:
Horváth Viktória renáta (rákóczi iskola,
tanár: Stark Andrea); Herdics Katalin (Barcsay
iskola, tanár: Kónya Emőke).
arany fokozat:
Gergely Anna, Dömötör Emma (Szt. András,
tanár: Csíkszentmihályi rita, Kolozs Jánosné,
Sasvári Borbála); Lászai Lili (Templomdomb
iskola, tanár: Mamuzsitsné Vitáris Adrienn);
Szappanos Lilla (rákóczi iskola, tanár: Stark
Andrea és Szappanos Ildikó); Lőrinc Bálint (Iz-
bégi iskola, tanár: Császár Csilla); Dunai
Tímea (református Gimn. tanár: Albertné Be-
reczky éva); Puy Zsófia (Barcsay iskola, tanár:
Kónya Emőke.
ezüst fokozat:
Kovács Nikolett és Budai Anna Zsanka (Agy
Tanoda, tanár: Kovács Noémi´); Günthner Jáz-
min és Dálnoki Lujza róza (Templomdombi
iskola, tanár: Mamuzsitsné Vitáris Adrienn és
Schreiner Nikolett, Bardócz Csenge és Döb-
rönte Petra (református Gimn. tanár: Albertné
Bereczky éva és Sasvári Borbála).

„c” kategória: csoportos ének

arany fülemüle-díj:
Csicsergő madárkák: Bíró Hanna, Czakó Azra,
Drozdik Dániel, Gallai Anna, Gergely Lilla, Ke-
rényi-Kovács Hanna, Major Ivett, Németh ro-
zina, Pintyőke Sára, r. Nagy réka, rácz Mara,
richter Lilla, Takács Fanni, Török Bendegúz,
Veres Botond, Végi Boglárka, Winkler Zita
(Szt. András iskola, tanár: Kalmanovitsné
Dévai Anikó). Hegedűn közreműködött: Kal-
manovits Márton.

Piros pántlikák: Demeter Adrienn Lilith, Digru-
ber Emese, Dombóvári Hanna, György Natália,
György Sára, Holpert Enikő, Horváth Viktória,
Imre Júlia, Kaszap Johanna, Kaszap Sára, Má-
tyás Enikő, Mizrak Derya, Molnár Dóra, Szabó
Petra, Szabó Vivien, Szappanos Lilla, Szijártó
Ivett éva, Szinnai Mária, Takács-Borók Dorka,
Takács-Borók Gréti (rákóczi iskola, tanár: Ka-
pásiné Morva orsolya).
Fülbe Való: Czebe Tünde Boróka, Herdics Ka-
talin, Kiss rege Luca, Lukács Maja, Miskolczi
Míra, Mohácsi Zsófia, óhidy Csenge, Pilusin
Katalin, Puy Gréta, Puy Zsófia,  rózsa Lola,
Török Kíra Gyémánt, Vieland Anna, Zahoray
Kata Emma (Barcsay iskola, tanár: Kónya
Emőke).
Búzakalászok: Cseri Veronika, Csíkszentmi-
hályi Lenke, Csókay Júlia, Darvas Boróka, Dö-
mötör Emma, Jung Lili, Kiss Flóra, Klausz
Petra, Kutasi Linda, Mészöly Dóra, Mitró Luca,
Szebeni Kamilla, Szűcs Teréz (Szt. András is-
kola, tanár: Csíkszentmihályi rita).
arany fokozat
Csipkefa népdalkör: Dér Botond, orbán Kris-
tóf, Kunkli Zita, Debreczi Hanna, Vörös Csa-
nád, Hajtmanszki Barnabás (Izbégi iskola,
tanár: Marton Virág Hajnalka).
ezüst fokozat
Dalos pacsirták: Bardócz Csenge, Bogáti Ka-
milla, Jakab rita, Kákai Anna, Köck réka,
Papp Berta Júlia, Pálinkás Zsófia, Pótha Lilla,
rényi-Vámos Vanda, Szilas Eszter (reformá-
tus Gimn. tanár: Albertné Bereczky éva).

„d” kategória: népi hangszer

arany fülemüle-díj:
Kiss Nimród citera (Izbégi iskola, tanár: 
Dömény Krisztián).
arany fokozat
Tóth Márton hegedűn és furulyán (Szt. András
iskola, tanár: Kajtorné Koncz ágnes és Jakab
Csongor).
ezüst fokozat
Viszt ákos és Ferencsák Attila (Izbégi iskola,
tanár: Marton Virág Hajnalka és Dömény Krisz-
tián); Imre László (Szt. András iskola, tanár:
Pozsonyi Dávid és Csíkszentmihályi rita).

Népdal-, mesemondó-, meseíró- és rajzverseny
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Városi meseíró- 
és mesemondó verseny

A versenyt Dombay Zsolt önkormányzati 
képviselő nyitotta meg. Az ünnepélyes meg-
nyitón az Izbégi iskola 2. osztályos tanulói
néptáncoltak, Kiss Nimród citerázott, majd a
zsűri elnöke, Horti Zoltán mesemondó, elő-
adóművész, a Görömbő Kompánia alapítója
mesélt a gyerekeknek. A zsűri tagjai: Szigethy
Ildikó hagyományéltető óvónő és Kertész Jó-
zsef előadóművész. Szervező: Fű Dorottya
magyartanár.

eredmények

meseíró kategória

arany fokozat:
Dietz Annamária és Boros Szilárd (Izbégi is-
kola, tanár: Fű Dorottya és Herber ágota)
ezüst fokozat: Krehó Lelle (református Gimn.
tanár: Gergely Judit).
Bronz fokozat: Molnár Dóra (rákóczi iskola,
tanár: Faragó Ildikó).
Különdíj: Lőrincz Bálint (Izbégi iskola, tanár:
Pavluska éva). Szele Viktória (Barcsay iskola,
tanár: Szebelédi Gáborné).

mesemondó kategória

arany fokozat:
Vattay Márton (Izbégi iskola, tanár: Fű Doroty-
tya); Gilián Péter (rákóczi iskola, tanár: Nagy
Erzsébet).
ezüst fokozat: Erdélyi Gábor (Izbégi iskola,
tanár: Fű Dorottya).
Bronz fokozat: Antalffy Botond (rákóczi is-
kola, tanár: Nagy Erzsébet).
Különdíj: Szabó Kenéz József (Barcsay is-
kola, tanár: regősné róna Csilla).

„Tarka-Barka daloskönyv” 
Kistérségi rajzpályázat

A 7. alkalommal megrendezett rajzversenyre
254 pályamű érkezett, a kistérség kilenc isko-
lájából. A zsűri 33 díjat adott ki öt kategóriá-
ban, sorrendiség nélkül, mert a csodás
alkotásokból nagyon nehéz volt sorrendet
megállapítani.
A zsűri tagjai Jávor Piroska festőművész, rá-
kossy Anikó festőművész és Krulik Zoltán
költő, zenész, a Makám együttes vezetője.
Szervezők: Grudl-Turi Gábor, Kaszai Krisztina
és T. Kovács Anikó rajztanárok.
Az ünnepélyes megnyitó Vida Alexandra ta-
nárnő köszöntésével kezdődött, majd Mónus
Blanka, Csömöri Petra és Fuchs Ferenc első
osztályos tanulók a gyermeki álomvilágról
szóló versekkel kedveskedtek (felkészítőjük
Kézdi Krisztina). A zsűri a Pedagógiai-díjat Lá-
zárné Könczöl Fruzsinának (Pomázi Mátyás
Király iskola) ítélte meg.

eredmények

1-2. osztályosok: 
Ferencz Liliána, Németh Zsófia, Fehérvári
Málna, Féja Jázmin (Sashegyi iskola, tanár:
Hlavacska orsolya); Nagy Kadosa (Sashegyi
iskola, tanár: orbánné Jávorics Judit);  Jákli
Sarolta (Német nemzetiségi iskola, tanár:
Miskolczi András); Grúber Flórián (Izbégi is-
kola, tanár: Kádár Boglárka); Halmi Ani Mari
(Szt. András iskola, tanár: Máté Ferencné).

3-4. osztályosok: 
Plecskó Laura, Hárshegyi Boldizsár (Csillag-
váró Mátyás Király iskola, tanár: Lázárné
Könczöl Fruzsina); Fülöp Máté, Dobi Adriana
és Kelemen Flóra (Barcsay iskola, tanár: Kle-
ment Mónika); Horváth Hunor Soma (Temp-
lomdombi iskola, tanár: Deli Gabriella),

Kerezsi Anna (Izbégi iskola, tanár: Dobos
Krisztina); Bojti Flóra (Szt. András iskola,
tanár: Belloni Andrea); obermayer Annabell
(Sashegyi iskola, tanár: Hlavacska orsolya).

5-6. osztályosok:
Elsik László, Dimitrova Viktória, Nagy Emese,
Filó Zsófia, Dér Bence, Gerzsényi Lili (Izbégi
iskola, tanár Grudl-Turi Gábor); Szép Boldizsár
(Izbégi iskola, tanár: Kovács Anikó); Asztalos
Dóra, Asztalos Barbara (Csillagváró Mátyás
Király iskola, tanár: Lázárné Könczöl Fru-
zsina); Sági Aliz, Stec riley Daniels (Temp-
lomdombi iskola, tanár: Deli Gabriella),
Takács-Borók Dóra (rákóczi iskola, tanár: Ku-
rucz Petra); oláh András (Izbégi iskola, tanár:
Kaszai Krisztina).

7-8. osztályosok:
Soláry Henriett (Izbégi iskola, tanár: Grudl-
Turi Gábor); Almási Dorina és Kassai Angéla
(Német nemzetiségi iskola, tanár: Szabó éva).

Gimnázium
Kovács Dorottya (református Gimn. tanár:
Kun Attiláné).

Mindhárom rendezvény támogatói voltak:
Szentendre Város Önkormányzata, Az Izbégi
Gyermekekért Alapítvány, Hagyományok
Háza, Stomp Ferenc és a Digitális Nyomda,
Páljános Ervin szobrászművész, Filibili nép-
dalkör, Vujicsics Együttes, Manó Könyvek
Kiadó, Klinyecz Zsuzsa virágkötő, Kunkli csa-
lád, Johanna Papírbolt.

Gratulálunk az eredményekhez és köszönjük
a pedagógusok sikeres felkészítő munkáját!

AZ IZBéGI ISKoLA VEZETŐSéGE:
SToMP éVA, VÖrÖSNé SZATUrA áGNES, 

FŰNé PáLJáNoS TÜNDE

In memoriam lipták mihály
a gyászoló családdal és barátokkal együtt érezve, megrendülve tu-
datja a hírt a Vajda lajos stúdió alkotóközössége, hogy lIpTÁK mI-
HÁly (utóbb lászlóffy-Gutt ervin mihály) a szentendrei Grafikai
műhely volt vezetője életének 68. évében, 2018. március 11-én el-
hunyt. Élete évtizedeken át, a szentendrei Grafikai műhely megala-
kításának első napjától összeforrt a szentendrei művészettel, a
műhelymunka nélkülözhetetlen segítőjeként pedig a szentendrei gra-
fikával.

Benkovits György: Isten veled, Misi! 
Mintha valaki ököllel mellbe vágott volna, úgy hat rám a hír, hogy Misi
meghalt. Még a kossuthos időkben kezdődött barátságunk, amely
nyomdájának anno vezetője volt. Csendes, szarkasztikus humorú, ked-
ves fiúként idéződik elém alakja. Olvasott, művelt és nem csak az iro-
dalomban jártas, de a képzőművészetből is alaposan felkészült volt.
Amikor a Szentendrei Grafikai Műhely egyszemélyes intézményének fel-
állítására és működtetésére meghívták, olyan helyre került, ahol a fel-
adattal teljes személyiségében azonosulni tudott. Pontosabban
fogalmazva: itt ő olyan nyomdásszá, művésszé lett, aki intellektusával,
tudásával és odaadásával szakmájának legjobbját nyújtotta. Aki tudott
a legérzékenyebb művészekkel, Barcsay mesterrel éppúgy jól együtt al-
kotni, mint ahogy az akkor még fiatal, a szakma minden szabályát fel-
rúgó dadásokkal is. Azt írtam, alkotni és nem nyomtatni, mert akik vele
dolgoztak, őt, még az idős tekintélyes művészek is, nem csupán jó

szemű és ügyes kezű nyomdász-
nak, de valódi alkotótársnak tekin-
tették, és nem udvariasságból.
Gyakran jártam fel műhelyébe,
amely anno még a Fő téren a mai
galéria emeletén volt. A hetvenes
években „Liptákmisi” és „galéria-
műhely” nem egy helyiség volt,
hanem maga a fórum. Ahol művé-
szettől a szerelmen át a politikáig,
Milovan Gyilasztól Teilhard de
Chardin-ig a dadaistáktól Pirk
János bácsi piktúrájáig keringett
a szó a hígítószagú műhelyben:
Misinél minden hír összefutott,
ami a városban keringett, és köz-
pont volt ő ezért is. Sokszor éjfé-
lig dolgozott, mert mindig jött valaki hozzá, hogy elmondja,
megkérdezze, elpanaszolja, javasolja, dicsekedjen, megmutassa, vagy
egyszerűen csak ott legyen. Most, ahogy alakját, az együtt töltött idők
emlékét felidézem magamban, ott legbelül a döbbenetes halál okozta
szomorúságom felett valami megfoghatatlan és a gyászhoz nem illő
kellemes érzet is kering. Mert jó volt együtt lenni vele, mert oly sok kel-
lemes emléket idéz személye. A felelőtlen bohém fiatalságot. S mert
erős késztetés van bennem, hogy ha a képét vetítem a homlokom mögé,
csak a jó, a kedves és kellemes maradjon emlékül róla. Isten veled Misi,
kedves barátom, legyen számodra könnyű a föld!
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szentendreiek a szíriai gyerekekért
Bakay Árpád és déri Gábor szervezők várták március 23-án a Városi vendégházban mindazo-
kat, akik szívesen hozzájárulnának egy damaszkuszi plébánia ifjúsági táborának költségeihez.
a szervezők korábban az aleppói kórháznak akartak segítséget nyújtani, de miután a magyar
állam a kórház felújítására kb. 60 millió forintot adott, módosították a támogatás 
célját.

Ifjúsági tábor 
Szíriában általában béke van, de országszerte több régióban harcok folynak; az utóbbi hetekben
elsősorban Damaszkuszban dúlnak a város lakosait is súlyosan érintő harcok. A szervezők Ko-
csis Fülöp görögkatolikus metropolita és munkatársa, dr. Spiedl Bianka segítségével felvették
a kapcsolatot egy damaszkuszi melkita plébániával, amely 2018 augusztus-szeptemberre szer-
vez gyermek/ifjúsági tábort. Csaknem
1000 fiatalt (cserkészeket, hittanoso-
kat, óvodásokat, mozgássérülteket
stb., nem is csak keresztényeket) vin-
nének egyhetes turnusokban Damasz-
kuszból egy békésebb vidéki területre.
A tábor költsége kb. ötmillió forint,
melyhez legalább egy, de lehetőleg há-
rommillió forint közötti támogatást
szeretnének összegyűjteni. Az összeg
előteremtéséhez olyan családok je-
lentkezését várják, amelyek 4-6 hóna-
pon keresztül kb. havi 10 ezer forinttal
tudnának hozzájárulni a tábor finanszí-
rozásához.
A pénteki rendezvényen részt vett dr.
Spiedl Bianka, a PPKE Arab tanszékének adjunktusa és a Migráció Kutató Intézet vezető kuta-
tója, aki bemutatta ezt a damaszkuszi közösséget és Gharbi atyát, illetve mesélt a damaszkuszi
látogatása során szerzett tapasztalatairól. Az eseményen Bakay árpád és Déri Gábor részlete-
sen ismertették elképzeléseiket és terveiket, illetve válaszoltak a kérdésekre. 

Eddig közel 800 ezer forint gyűlt össze a nemes célra adakozók jóvoltából. Akiket érdekel e
nehéz körülmények között élő keresztény testvérek sorsa, és támogatnák őket, a szervezők
kérik, vegyék fel a kapcsolatot a szentendre.aleppo@gmail.com emailcímen vagy a (30) 385
1711-es telefonon. A weboldaluk ideiglenes címe: http://tufaweb.netvisor.hu/sziria/Sziriai_Gye-
rekekert.html

léleklabirintus
xxII. pszinapszis – a pszichológia fesztiválja
az angyalföldi József attila művelődési Köz-
pontban 2018. április 13-15. között.

„Kérdéseket ébreszt és válaszokat ad” – A
Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok
Európa legnagyobb, kizárólag önkéntesek
által szervezett pszichológiai témájú szakmai
– kulturális eseménye. A rendezvénynek az
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
(1131 Budapest, József Attila tér 4.) ad ott-
hont, április 13-15. között. A XXII. Pszinapszis
főcíme és témája: „LéLEKLABIrINTUS”. A
Pszinapszis három napja során közel 60 inter-
aktív ismeretterjesztő előadás, 20 gyakorlati
foglalkozás (workshop) és 40 kulturális prog-
ram (kiállítás, koncert, színház, civil utca, ke-
rekasztal beszélgetés, élő könyvtár, életmese,
bűvész show, jóga, hangfürdő, slam poetry
verseny, tánc) valósul meg. 
A szervezők szeretettel várnak mindenkit
Szentendréről is az eseményre.
részletes program:  www.pszinapszis.com

aknay János a duna World 
és m5 csatornákon
április 1-jén, vasárnap 13:20-13:55 között a
Duna World Nagyok című, a magyar kultúra és
sport legendás nagyjait bemutató sorozatá-
nak vendége Aknay János festőművész lesz.
A Munkácsy- és Kossuth-díjas művésszel
Ugron Zsolna író beszélget titkokról, életről,
sikerekről, kudarcokról. Arról, hogy hogyan
lehet és miért érdemes.
A műsort április 3-án, kedden 10:50 órai kez-
dettel az M5 csatornán megismétlik.

péreli zsuzsa Kossuth-díjat kapott!
áder János köztársasági elnök az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 
a Parlament kupolacsarnokában 2018. március 15-én adta át az idei Kossuth- és Széchenyi-
díjakat, valamint a Magyar érdemrend kitüntetéseket. 
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth-díjat adományozott
Péreli Zsuzsa Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, gobelinművész, kiváló és érdemes művész
részére a magyar textilművészetben kimagasló alkotóművészi pályája, téma- és formavilágá-
ban egyaránt különleges, egyedi technikával alkotott gobelinjei elismeréseként. Péreli Zsuzsa
műveit legutóbb Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban láthatta a közönség Lélekvándorlásaim
címmel.



A Molière-díjas Florian Zeller kortárs francia
regény- és drámaíró 2016-ban írt A kulisszák
mögött (L’envers du décor) című vígjátéka már
komoly sikereket ért el: a francia sajtó mun-
katársai által kiosztott Globe de cristal-ért is
versenyzett. Hazánkban most először kerül
bemutatásra a humorral átszőtt, fordulatos
darab a Szentendrei Teátrum és a rózsavölgyi
Szalon közös produkciójában.
A történetben Daniel és Isabelle vacsorára
várják barátjukat, Patrickot és új élettársát,
Emmát. A látszólag könnyed és vidám este
előkészületei közben tapintható a feszültség.
A házaspár közeli barátságban volt Patrickkal
és korábbi feleségével, míg a férfi el nem
hagyta őt új szerelme, Emma kedvéért. Emma
fiatal és csinos, semmiben sem hasonlít az el-
hagyott feleségre. Patrick felhőtlen boldog-
sága láttán a házigazdák kezdik meg-
kérdőjelezni saját kényelmesen kialakított, 
rutinos életüket.
A kapuzárási pánik témáját körüljáró darab
kegyetlen őszinteséggel beszél a manapság
egyre elterjedtebb problémáról, ugyanakkor a
szerző gondoskodik róla, hogy a néző egy per-
cig se unatkozzon: jó adag humorral és
(ön)iróniával ábrázolja a szereplőket.
A vígjáték különlegessége, hogy a párbeszé-
des jeleneteket újra és újra megtörik a szerep-
lők kihangosított gondolatai. Ezekkel a
trükkös „félrékkel” a szerző sok humort és já-
tékosságot csempész a darabba, és segít kö-
zelebb hozni a nézőkhöz a szereplőket, akik
egymás előtt nem szívesen mutatják ki valós
érzéseiket, a közönség előtt azonban teljesen
meztelenekké válnak. Nincs az a hazugság,
titkos gondolat vagy elfojtott vágyakozás,
amely előlünk rejtve maradna. Garantált a le-
bukás és garantált a nevetés!

ördög Tamás rendezőt kérdeztük a készülő
darabról:

• mennyire aktuális ma ennek a darabnak a
témája?
Egyrészt kortárs darab, a mában játszódik,
nem kell semmit aktualizálni a cselekményen,
mert rólunk, a mi problémáinkról szól. A sze-
replők a negyvenes-ötvenes korosztályból
szembesülnek párkapcsolati zűrökkel. Annak
ellenére, hogy látszólag könnyed bohózatot
láthat a közönség, közben a párkapcsolati
problémák mélyrétegeivel is foglalkozik a
darab. olyan kérdésekre keresi a válaszokat,
amelyekre a hollywoodi filmek nagy része:
meddig tart egy házasság, mitől működik, be-
lefér-e egy megcsalás?

• a darab témája azért is lehet igazán aktuá-
lis, mert februárban ünnepelte több város,
köztük szentendre is a Házasság hetét szá-
mos érdekes előadással és programmal, ahol
szintén arra a kérdésre keresték a választ,

hogy miért végződik ma a házasságok több
mint fele válással. ez a darab megnyugtató
választ ad erre a nagy kérdésre?
A darabban nevethetünk magunkon, ma-
gunkra ismerhetünk, és remélem, a nevetésen
túl sok gondolatot generál. Tulajdonképpen
választ nem ad a szerző, de a történeten ke-
resztül kérdéseket vet fel, s tulajdonképpen
otthagy a problémákkal, a kérdéseinkkel, ami-
kor a karakterekben magunkra ismerünk, vagy
a környezetünkből valakire. A válaszokat min-
denki magának tudja megadni.

• a rendezésben mi a legérdekesebb feladat?
A szerző legizgalmasabb ötlete, hogy nem-
csak azt hallhatjuk, amit kimondanak a sze-
replők, de láthatjuk belső gondolataikat. A
színpadon a kimondott szavak nagyon sok-
szor ütköznek ezekkel a „kihangosított” gon-
dolatokkal, ahogyan mi magunk sem mondjuk
ki legtöbbször, amit gondolunk. Párkapcsola-
tainkban sokszor halmozottan jelenik meg ez.
A darabbeli két férfi nagyon jó barátságban
van, láthatjuk, ahogy a párkapcsolatok átren-
deznek egy mély barátságot is. Láthatjuk, mit
képviselnek a felszínen ezek az emberek, s
milyen belső gondolatok működnek bennük
mélyen. Az adja a humorát az előadásnak,
hogy beleláthatunk a négy szereplő fejébe, a
gondolataikba, ezért is találó a cím: A kulisz-
szák mögött.

Az előadás szereplői: Kardos róbert, Spola-
rics Andrea, Sztarenki Dóra, Vasvári Csaba
premier: 2018. április 27. péntek 19:00, 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Szentendre, Pátriárka u. 7.)

SZ. N.
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https://szentendreitavaszifesztival.hu

Kapuzárási pánik francia módra
florian zeller a kulisszák mögött című vígjátékának magyarországi ősbemutatója a szentendrei Tavaszi fesztivál műsorán!

JEGyVáSárLáS
Tourinform Iroda Szentendre
(2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.)
Telefon: +3626 317 965; +3626 317 966 E-mail: tdm@szentendre.hu
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10-18 óráig
oTP SZéP kártyát, illetve a Szentendrei Kulturális Központ utalványát elfogadják.
Budapesten és vidéken: az Interticket partnerirodáiban
online: szentendre.jegy.hu, www.jegy.hu
A helyszíneken: a programok kezdése előtt 1 órával

ÁprIlIs 8. VasÁrNap 19:00
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KIraKodÁs – JÓTÉKoNysÁGI BazÁr 
2018.04.14. 09:00 – 12:00

Baptista Imaház
rákóczi Ferenc u. 27.

Magyarország
2018.04.14-én 9-12 óráig Jótékonysági Bazár lesz 

a Baptista Imaház épületében. Az ott kihelyezett tárgyakért 
adományokat elfogadunk, melyet karitatív célra fordítunk.

A Szervezők
Kapcsolat: Halászné Barlai Katalin 

(Habaka@gmail.com, 70-336-1043)

Állatvédő
sarok
Ismét rendszeresen jelentke-
zünk a helyi ÁrVÁcsKa állat-
menhely legfrissebb híreivel, a
gazdára váró állatokról, és be-
számolunk a befogadott ku-
tyák és cicák sorsának
alakulásáról. az állatmenhe-
lyen jelenleg napi átlagban
150 kutya és 90-110 cica él.

• BoLDoG éLET! – néhány leg-
utóbb örökbe adott kutyánk:

Hópihe      Kira            Zéé

ADoMáNyoZNI szeretnél?
Hívd „adhatvonal”-unkat =
13600-64. 
Egy hívás, és 500 Ft-tal támo-
gatod az állatmenhely műkö-
dését.

• légy Te a gazdim! – szerető
gazdira váró, idősebb kutyák

fIcKÓ, 12 éves, németjuhász
keverék kan kutya
Már nem vagyok fiatal, de még
mozgékony, erőteljes kan
kutya vagyok. Szeretni tudnám
a gazdimat, főleg ha hagy egy
kis időt, hogy igazán megis-
merjük egymást. Gyerekek is
jöhetnek, csak ne rángassa-
nak, ne nyúzzanak – azt nem
igazán kedvelem! Ja, megjegy-
zem, hogy egyszer megharap-
tam a postást!? Megígérem,
hogy többet nem teszek ilyet –
főleg, ha jó a kerítés!

GINa, 10 éves középtermetű
keverék szuka kutya
Németjuhász jellegű, csinos,
barátságos kutya hölgy va-
gyok. A menhelyi gondozóim
szerint kedves, barátságos, ke-
zelhető kutya vagyok – alkal-
mazkodni tudnék a családban,
ahol befogadnak. Szeretetre
vágyom, amit végtelen hálával
és szeretettel tudok viszo-
nozni. Bármilyen kedvesek is
itt velem, kérlek, ne hagyd,
hogy a menhelyen éljem le az
életemet! Bocs! A cicákat saj-
nos nem szeretem…

zsazsa, 4-5 éves kistestű
szuka kutya
Emberszerető kutya vagyok,
nagyobb gyerekekkel is szíve-
sen kötök barátságot. Még
mindig kedvencem a séta és a
sok játék. Bárcsak egész nap a
szabadban futkározhatnék –
mondjuk egy tágas kertben a
gazdim közelében! Kis helyen
is elférek, mondjuk a zsebed-
ben nem, de egy kis párnás ko-
sárkában boldogan
meghúznám magam. A többi
kutyával olykor kissé domi-
náns vagyok – nem baj?

Bármelyikük örökbe fogadása
esetén egyesületünk állja az
éves veszettségi oltás költsé-
gét, és havonta 1 zsák 15 kg-
os száraztápot ad segítségül. 

szentendrei ÁrVÁcsKa 
Állatvédő egyesület 
Telefon: 06 20 571 6502
www.arvacska.hu

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.



felhívás

szeNTeNdre VÁros 
pedaGÓGIaI dÍJ
JaVaslaTTÉTelÉre
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 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 folyta-
tott kiemelkedő munkálkodás, életmű elisme-
résére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDrE VároS PE-
DAGóGIAI DÍJ adományozható azoknak a sze-
mélyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő
eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és
intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetség-
gondozás területén magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három adományoz-
ható a Képviselő-testület határozata alapján.
Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére, vala-
mint annak, aki már korábban részesült a ki-
tüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a
kitüntetést a polgármester a városi Pedagó-
gus napi ünnepség keretében adja át. A kitün-
tetés bruttó 100.000 Ft támogatással,
emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a
kitüntető díjban közösség vagy csoport része-
sül, kétszeres összegű támogatás, egy em-

lékplakett 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 javas-
latokat 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.
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a 2018/2019. tanévre a beiratkozás az álta-
lános iskolákban 2018. április 12-én és 13-
án 8:00-19:00 óra között lesz.

A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei
Járási Hivatala kihirdette az általános iskolai
beiratkozás rendjét a következő, 2018/19-es
tanévre. 
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekez-
dése, valamint a nevelési – oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdé-
sei alapján a Szentendrei Járási Hivatal az
alábbiak szerint határozza meg.

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, leg-
később az azt követő tanévben tankötelessé
válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012.
augusztus 31-ig született) gyermekét a lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító
vagy a választott iskola első évfolyamára be-
íratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratko-
záskor köteles bemutatni:
a gyermek személyazonosításra alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a
gyermek lakcímkártyáját), valamint
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek fel-
vételével kapcsolatban elutasító döntést hoz,
a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alap-
ján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérel-
met a döntés kézhezvételétől számított 15
napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a
fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola eluta-
sított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal
élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5
napon belül köteles gyermekét beíratni a kö-
telező felvételt biztosító iskola első évfolya-
mára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola
köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles ta-
nulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szü-
lői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az iskolába nem íratja be,
továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy sú-
lyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-okta-
tásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dr. VArGA LáSZLó
JáráSI HIVATALVEZETŐ

Általános iskolai 
beiratkozás

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.

LáJKoLoM A CSALáDoM SZENTENDréN!
érdekes, izgalmas élmények, menő történetek a családommal

rajzverseny alsós és felsős szentendrei diákoknak
rajzold meg azt az izgalmas, érdekes vagy menő élményedet Szentendrén, melyet a családod-
dal együtt éltél meg. A családod és a város vagy városi részlet  is legyen benne!
rajzod üzenete legyen: családban élni jó, Szentendrén élni menő és izgalmas az egész család-
nak. Korosztályok: 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. évfolyamok. rajzod hátoldalán tüntesd fel a következő
adatokat: név, születési idő, iskola, osztály, felkészítő tanár neve, egyik szülőd neve és email
címe. Munkádat add oda tanítódnak vagy rajztanárodnak vagy küldd el postán. Cím: Tourinform
Iroda – 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
Beérkezési határidő: 2018. május 11.
A legjobb rajzokból kiállítást szervezünk a Városházán! A legsikerültebb alkotásokat pedig 
izgalmas, érdekes és szép családi ajándékokkal díjazzuk!
Izgalmas ötleteket és jó rajzolást kívánunk!!!

SZENTENDrE BAráTAI EGyESÜLET
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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 kivé-
telével naponta 10.00–18.00

uTaT NyITNI a szaBadsÁGHoz
Ferenczy Béni művészete
Megtekinthető június 24-ig

SZENTENDrEI KéPTár
Fő tér 2-5.
március 1. csütörtök 18.00
NÉma, ÁlmodÓ KerTeK
Paizs Goebel Jenő kiállítása
Köszöntőt mond: Gulyás Gábor igaz-
gató
Megnyitja: Tóth Krisztina költő
Megtekinthető május 6-ig, hétfő kivéte-
lével 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 tárlatveze-
tés
Előzetes regisztráció szükséges:
edina.csillag@muzeumicentrum.hu

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
ÉleT-JeleK
Bukecza Gabriel és Veres ágota kárpá-
taljai festőművészek kiállítása
Megtekinthető április 15-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

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.
a HŰsÉG ezer ÁrNyalaTa
Nagy Teodóra grafikus kiállítása
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva-
tartási idejében

P’ArT MoZI
Dunakorzó 18.
március 27. kedd 18:00
foTÓKIÁllÍTÁs a pIacasso-
sorozaT szeNTNereI forGaTÁ-
sÁN KÉszÜlT KÉpeKBől
Picasso szerepében Antonio Banderas
Megtekinthető április 30-ig

FoLT KáVéZó
Kucsera u. 11.
április 5. csütörtök 19.00
Futás Zsófia kiállítása
Megnyitja Juhász Kristóf

APáTI GALérIA
Kertész u. 10.
apÁTI aBKaroVIcs BÉla fesTő-
mŰVÉsz emlÉKKIÁllÍTÁsa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

VÍGADó GALérIA, FoyEr
1051 Budapest
Vígadó tér 2.
JÉzus ÉleTe
Kiállítás Aknay János. efZámbó István,
Tábori Csaba festőművészek képeiből
Köszöntőt mond Fekete György, az
MMA tiszteletbeli elnöke, dr. Pecsuk
ottó, a Magyar Bibliatársulat elnöke,
ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista
Egyház elnöke
Megtekinthető április 15-ig, naponta
10.00–19.00 között

ProHáSZKA oTToKár orSoLyITA
GIMNáZIUM
Győr
Újkapu u. 2-4.
április 11. szerda 11.00
őraNGyaloK És fesTőaNGyaloK
Aknay János festőművész kiállítása
Köszöntőt mond Németh József igaz-
gató, megnyitja P. Szabó Ervin művé-
szettörténész

előadÁs

FErENCZy MÚZEUM
Kossuth. u. 5.
április 13. péntek 19.00
WINeTreK – BuBorÉK 
KÜlöNKIadÁs
Történetek a pezsgőről

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 4. szerda 18.00
eGy csalÁdreGÉNy 
a duNaKaNyarBÓl
Beszélgetés Gerlóczy Mártonnal Altató
című kötetéről

PETŐFI KULTUráLIS éS HAGyoMá-
NyŐrZŐ EGyESÜLET
Stéger köz
Április 6. péntek 18.00
TÁVozz Tőlem, sÁTÁN!
Miklósvölgyi János festő-grafikus 
előadása

Április 13. péntek 18.00
szŰz mÁrIa És szeNT IsTVÁN a
maGyar TörTÉNelemBeN
ifj. Tompó László előadása

Április 20. péntek 18.00
mÁTyÁs KIrÁly – a KIzöKKeNT Idő
„HelyreÁllÍTÁsa”
Kocsis István író előadása

ALTISZTI AKADéMIA
MŰVELŐDéSI KÖZPoNT
Dózsa Gy. út 12-14.
március 29. csütörtök 
HadTörTÉNeTI esTÉK
Az I. Magyar Hadsereg harcai Galíciá-
ban és a Kárpátokban
Előadó: ravasz István alezredes, had-
történész

KoNcerT

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 14. szombat 11:00 
fIlmzeNe KoNcerT
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola Füle-
müle Vonószenekarának koncertje 

Dunaparti Művelődési Ház 
Duna-korzó 11/A.
április 3. kedd 19:30 
BorBÉly mŰHely JazzKluB

szÍNHÁz

Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
Dunakorzó 16.
március 29. csütörtök 19:30 
Bartha mátyás – Gayer mátyás duó
cHopIN-Től ellINGToN-IG

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 3. kedd 19:00 
yasmINa reza: eGy ÉleT
HÁromszor - Teltház!
A K. V. Társulat kamara-előadása 

Városháza díszterem
Városház tér 3.
április 5. csütörtök 19:00 
araNy asszoNyoK
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas mű-
vésznő estje

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 7. szombat 19:00 
sImoN sTepHeNs: 
HeIseNBerG 

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 8. vasárnap 19:00 
IrGalom! 
Táncjáték Arany János balladái nyomán
a Szentendre Táncegyüttes és a Fitos
Dezső Társulat előadásában

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 13. péntek 17:00 
a HaTalmas szÍNraBlÓ
Tor Age Bringsvaerd – Papadimitriu Gri-
gorisz zenés mesejátékának bemuta-
tója a Szentendrei Gyermekszínház és
Kreatív Színházi Stúdió előadásában

Városháza díszterem
Városház tér 3.
április 14. szombat 19:00 
KIÉ VaGy, moNdd?
Zenés színdarab a 30-as évekből Szép
Ernő: Lila ákác című regényének fel-
használásával 

HB PMK
Pátriárka u. 7.
Április 15. vasárnap 16:00 
luigi magni–Bernardino zapponi: 
leGyeTeK JÓK, Ha TudToK!
Musical a Budaörsi Latinovits Színház
és a Múzsák Társulat előadásában 

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 27. péntek 19:00
április 28. szombat 19:00 
florian zeller:
a KulIsszÁK möGöTT
magyarországi ősbemutató
A Szentendrei Teátrum és a rózsavöl-
gyi Szalon közös produkciója

mozI
P'ArT MoZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010

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

március 27. kedd
16.00 LáTHATáS (93’)(16) – francia
dráma
18.00 GéNIUSZ: PICASSo – ANToNIo
BANDErAS SZENTENDréN
- fotókiállítás a forgatáson készült ké-
pekből
18.30 SZErETET NéLKÜL (127’)(16) Lé-
LEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.40 SZTáLIN hALáLA (106’)(16) –
francia-angol vígjáték

március 28. szerda
17.00 A PárIZSI VoNAT (94’)(12E) –
Clint Eastwood filmje
18.45 LUCKy (88’)(12) – bölcs és profé-
tikus alkotás
20.15 NAP NAP UTáN (95’)(12E) – a
New york Times bestsellere alapján ké-
szült

március 29. csütörtök
15.00 MAJA , A MéHECSKE - MéZ-
CSATA (83’)(6)
16.30 ShErLoCK GNoMES (90’) (6E)
18.05 LAJKó-CIGáNy AZ ŰrBEN
(90’)(12E) – Lengyel Balázs filmje
19.45 VISZoNTLáTáSrA oDAFÖNT
(115’)(16) – Albert Dupontel filmje

március 30. péntek
15.30 éLIáS, A KIS MENTŐhAJó
(73’)(knE)
16.50 ShErLoCK GNoMES (90’) (6E)
18.30 LAJKó-CIGáNy AZ ŰrBEN
(90’)(12E) – Lengyel Balázs filmje
20.05 FoXTroTT (108’)(16) – izraeli-
német dráma

március 31. szombat
13.30 éLIáS, A KIS MENTŐhAJó
(73’)(knE)
14.50 MAJA, A MéHECSKE - A MéZ-
CSATA(83’)(6)
16.15 ShErLoCK GNoMES (90’)(6E)
17.50 LoVING VINCENT (95’)(12)
19.30 VISZoNTLáTáSrA oDAFÖNT
(115’)(16) – Albert Dupontel filmje

április 1. vasárnap
13.30 éLIáS, A KIS MENTŐhAJó (73’)
(knE)
14.50 MAJA, A MéHECSKE - A MéZ-
CSATA(83’)(6)
16.15 ShErLoCK GNoMES (90’)(6E)
17.50 VISZoNTLáTáSrA oDAFÖNT
(115’)(16) – Albert Dupontel filmje
19.50 LAJKó-CIGáNy AZ ŰrBEN
(90’)(12E) – Lengyel Balázs filmje

április 2. hétfő
16.50 LADy BIrD (94’)(12) fsz.: Saoirse
ronan
18.30 NAP NAP UTáN (95’)(12E) – a
New york Times bestsellere alapján ké-
szült
20.15 A hELy (113’)(16) olasz vígjáték

április 3. kedd
16.00 VÖrÖS VEréB (142’)(18) fsz.:
Jennifer Lawrence
18.30 BoSSZÚVáGy (90’)(16E) CINE-
BooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.05 LADy BIrD (94’)(12) fsz.: Saoirse
ronan
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International organization based in Szentendre is inviting applications for the
following position: 

receptionist / administration officer

General responsibilities:
• Providing reception and administrative support for the organisation’s 

activities. 
• Providing secretarial support to the senior management as and when 

necessary.

experience and skill level required:
• Administrative work experience.
• office management skills.
• Proficiency in English and Hungarian. 
• Good communication skills and ability to work in a multicultural 

environment.
• Polite and professional demeanour.

education:
Minimum secondary-level education and/or practical experience in 
a relevant field.

other: 
The position is for a minimum of 6 hours daily. 

Interested candidates should send a detailed CV and a motivation letter in
English outlining their interest in the position and their relevant qualifications
by april 9, 2018 to:

ms apollónia Gábeli  
H-2000, Szentendre, Ady Endre út 9-11
Fax +36 26 311 294, e-mail: recruitment@rec.org 

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási
Főosztálya foGyaszTÁsmÉrő le-
olVasÓ muNKaTÁrsaKaT Keres
az alábbi településen, illetve vonzás-
körzetében található fogyasztásmérők
leolvasására: Szentendre.

leendő munkatárs fő feladatai:
• közüzemi szolgáltatók fogyasztás-
mérőinek meghatározott ütemezés
szerinti leolvasása, a fogyasztási ada-
tok rögzítése (mobileszközzel), fotók
készítése, ügyfelek értesítése, időpon-
tok egyeztetése

elvárások:
• minimum 8 általános iskolai vég-
zettség (előny: érettségi)
• terhelhetőség, jó kommunikációs
képesség, precíz munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és
problémamegoldó képesség

• előny: saját tulajdonú motorkerék-
pár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának
alapszintű ismerete (munkaeszköz)

amit kínálunk:
• hosszú távú, bejelentett munkalehe-
tőség (részmunkaidőben is végez-
hető)
• alapfizetés + teljesítményarányos
prémium (8 órás munkaviszony ese-
tén megszerezhető bruttó jövedelem:
250-350 ezer Ft
• közlekedési költségtérítés (BKK
bérlet vagy üzemanyag térítés)

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai
önéletrajzát (lakhely megjelöléssel)
küldje a horvath-gergely@dbrt.hu e-
mail címre. További információ a 061
481-9773 telefonszámon kérhető.

szentendrei kulturális intézmény múzeumi pénztárba
munkatársat keres 8 órás munkakörbe, lehetőleg 
szentendréről, vagy annak környékéről

Feltételek: 
• középfokú végzettség 
• jó kommunikációs készség
• pontos munkavégzés 
• igényes megjelenés
Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel), és
alapfokú angol nyelvtudás előny.
Munkaidő: 10-18-ig, változó beosztásban (hétvégén és ünnep-
napon is)

Az önéletrajzokat a dora.gorgey@muzeumicentrum.hu email
címre kérjük küldeni.
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Az V. Szolnok open országos Mazsorett Verseny nagyon színvonalas
és erős mezőnyében február végén újabb fantasztikus sikereket értek
el az egyesület mazsorett csapatai. A Welldance Stars csapat pom-
pon és bot együttes használatával I. helyezett lett, a Welldance Angels
pomponnal I., bottal II. helyen végzett, és a csapat a zsűritől elnyerte a
„Legeredményesebb junior csoport” különdíját is.
Március első vasárnapján akrobatikus rock and roll versenyzőink voltak
soron, akik nagyszerűen sze-repeltek első Kick Dance versenyükön.
Felnőtt „C” kisformációban csodálatos akrobatikákat bemutatva a
Single Ladies II., a kirobbanóan dinamikus Blue Lights pedig III. helyen
végzett.
Az első tavaszi hónap második hétvégéjén a Welldance táncosai
három versenyen is bizonyították az elmúlt hónapok felkészülésének
sikerességét.
A Magyar Látványtánc Szövetség tavaszi kupasorozatának területi for-
dulója két napon át zajlott, ahol „A” kategóriában két I. és egy II. helye-
zést, „B” kategóriában pedig egy I. és egy II. helyezést szereztünk, ezen
kívül pedig három arany-, és két ezüst minősítéssel is gazdagodtak
csapataink. Vasárnap az MLTSZ területi fordulójával párhuzamosan
délelőtt egy egyesületek közötti versenyen bizonyítottak kezdő és kö-
zéphaladó táncosaink az akrobatikus rock and roll és a fashion dance
műfajában, délután pedig haladó versenyzőink értek el fantasztikus si-
kereket a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének Tavaszi
Kupáján. Itt a 11 induló egységünk közül 4 csapatunk és egy gyermek
duónk megnyerte kategóriáját, ezen kívül egy II., egy III., három V. és
egy VI. helyet szereztünk különböző divattánc műfajokban.

Természetesen ezek az újabb csodálatos eredmények nem jöhettek
volna létre táncosaink töretlen lelkesedése, és a szülők kitartó támo-
gatása nélkül, melyet itt is nagyon köszönünk! Valamint ezúton is szív-
ből gratulálunk táncosainknak és felkészítő edzőiknek, Bogdán
Edinának, Horváth Viktóriának és Knapcsek Kittynek a fantasztikus
eredményekhez!
Bővebb információ: www.welldance.hu

SZéPoLT GABrIELLA
W.S.E. ELNÖK

SPORT 212018 | március 26. 

februári és márciusi éremeső a Welldance-nél
a Welldance sporttánc egyesület immár 16 éve egyszerre többféle táncműfajt is népszerűsít, ezért szinte sosincs hiány a megmérette-
tésekből.
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adÁsVÉTel
100 kg szárazlevendula eladó (5000
Ft/kg). 
30 kW-os vegyestüzelésű kazán eladó.
Tel. (26) 718-075.

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

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

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

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

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

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

I. osztályú szentendrei, belvárosi étte-
rembe keresünk állandó munkára pozi-
tív gondolkodású, vendégközpontú
felszolgálót és pultost. Nyelvtudás és
vendéglátói végzettség előny. Továbbá
keresünk gyakorlott konyhai kisegítőt.
Juttatás megbeszélés szerint. Jelentke-
zés: dunapartiterasz@gmail.com vagy
06-20-246-2656.

Szentendrei Foglalkoztatási osztályra
mentor munkatársat keresünk. mentori-
allas@gmail.com e-mail címre várjuk
önéletrajzát és diplomamásolatát.

eGÉszsÉG
Tanácsadás, kineziológia, Bach-vi-
rágterápia – gyógyulás testnek és
léleknek. Fekete Veronika, 06-30-
233-3548.

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

Meditáció – harmónia testnek és
léleknek. Fekete Veronika, 06-30-
233-3548.

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

Gyümölcsöskert eladó Kőhegyen. ápolt,
30 termőre fordult gyümölcsfával. Déli
fekvésű, panorámás kilátással, beke-
rítve. Tel. 06-30-426-4694.

KIadÓ laKÁs
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba
tanuló vagy dolgozó férfi részére. Tel.
06-20-242-0927.

Pannónián 2 szobás, felújított, bútoro-
zott lakás kiadó. Tel. 06-20-468-1645.

Kiadó a Püspökmajornál 80 nm alapte-
rületű, frissen felújított tetőtéri lakás:
120 ezer Ft + rezsi. Tel. 06-30-944-
9453.

40 nm-es önálló, összkomfortos, búto-
rozott lakás kiadó június 31-ig rövid
távra, Pismány déli oldalán, a  busz vo-
nalán. Tel. 06-20-237-7777.

oKTaTÁs
Korrepetálás és németnyelv-oktatás ál-
talános iskolásoknak a belvárosban.
Tel. 06-30-799-9155.

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

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

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

Vasalást, gyermekfelügyeletet, ta-
karítást vállalok. Tel. 06-20-408-
3160.

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

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

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

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

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

Ház körüli munkát vállalok: medenceta-
karítás, fűnyírás, favágás stb. Tel. 06-
30-308-7613.

Bútorkészítés! Méretre készített kony-
hák, beépített szekrények felméréstől a
beépítésig. www.butorkeszites.iwk.hu.
Tel. 06-20-349-2224.

ÜdÜlÉs

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

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

feladatok: 
lA mérnökség kezelésében
lévő úthálózat kezelésével
kapcsolatos feladatok elvég-
zése
lországos közúton a téli tisz-
tántartási feladatok teljes körű
ellátása, 
ltéli elhárításban való részvé-
tel, sószóró és hóeke adapter-
rel felszerelt kombinált gépek
vezetése

a munkakör betöltéséhez
szükséges 
feltételek: 
lszakirányú iskolai végzett-
ség vagy szakirányú oKJ-s
végzettség
lvagy szakmunkásképző
vagy szak-
iskola vagy oKJ bizonyítvány
+ 4 év szakmai tapasztalat 
lB és/vagy C kategóriájú jo-

gosítvány

az elbírálásnál előnyt jelent:
lútépítő, karbantartógép-ke-
zelő oKJ-s bizonyítvány
lNKH jogosítvány – 5631
gépcsoportra

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

A jelentkezés határideje: folya-
matosan
Szerződés: határozatlan idejű

Kérjük, ha ajánlatunk 
felkeltette 
az érdeklődését,
jelentkezzen 

a 06-30-4177660 
telefonszámon. 

a magyar Közút Nonprofit zrt. pest megyei
Igazgatóság, 

szentendrei mérnöksége
ÚTÜzemelTeTő szaKmuNKÁs munkakörbe

munkatársat keres.

Gyermeksebészeti magánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00, péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:
06-70-677-1178

leGolcsÓBB TölTőföld HÁzHozszÁllÍTÁssal 
szeNTeNdre VoNzÁsKörzeTÉBeN

magánszemélytől 1000-1500 m3 töltőföld, 
HÁzHozszÁllÍTÁssal eladó, szentendre, leányfalu, Tahitót-
falu.
800.-/m3 kiszállítva. Kiváló töltőföld, kőzettel megerősített (nem
virágföld…).
Kisebb tételben is, minimum 200 m3.
amennyiben ön nem a megnevezett településeken lakik – de
azok vonzáskörzetében – úgy megegyezés szerint, minimális
szállítási pluszköltséggel.
Hívjon, vélhetően meg tudunk egyezni! magánszemélytől!
Kiszállítás: április-május – egyeztetés alapján.

előjegyzés: 06 30 240 24 24 hívható bármikor

m o s o l y   J Ó G a

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

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

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