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A molinón: 
Kollár Eszter

A Szentendreiek a csúcson
sorozatban Kollár Eszter
szerepel a molinón, aki a
Wadokai Karate Európa 
Bajnokságon bronzérmet
szerzett egyéniben 

17. oldal

Böjte Csaba 
Szentendrén!
A Templomdombon június
9-én adja át az Élet útja
meditációs ösvényt Böjte
Csaba, akitől a jelentkező
párok áldást kérhetnek 
házasságukra 

11. oldal
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Szentendre 
ÉS vIdÉKE

pályázat

Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal pályázatot hirdet építéshatósági ügy-
intézői feladatok ellátására

Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság; cselekvőképesség; büntetlen előé-
let; felhasználói szintű MS Office
ismeret; egyetemi vagy főiskolai szintű
építészmérnöki, építőmérnöki (szerke-
zetépítő, magasépítő üzemmérnök)
szakképzettség vagy főiskolai szintű te-
lepülésmérnöki (városgazdasági mér-
nöki) szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: épí-
téshatósági munkakörben szerzett szak-
mai tapasztalat; szentendrei vagy
kistérségi helyismeret
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 20.

A  pályázat benyújtásának módja: szemé-
lyesen vagy postai úton a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére
(2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy
a remele.antonia@szentendre.hu e-mail
címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „építésható-
sági ügyintéző”.
További információ: Szirmai Erika iroda-
vezető, 26-785-041

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hi-
vatal pályázatot hirdet műszaki ellenőri
feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet,
felhasználói szintű MS Office ismeretek
felsőoktatásban szerzett műszaki szak-
képzettség
a kinevezés feltétele 90 napnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány megléte,
amely igazolja, hogy a munkajogviszonyt
létesíteni szándékozó személy büntetlen
előéletű

A jelentkezéshez csatolni kell:
szakmai önéletrajzot;
motivációs levelet;
iskolai végzettségek és egyéb szakképe-
sítések másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pá-
lyázatot és személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők   megismerhetik

Ellátandó feladatok:
város beruházásainak, fejlesztéseinek
műszaki ellenőrzése,
tervezési fázisban műszaki szakértés,
közbeszerzési eljárásokban műszaki ta-
nácsadás,
műszaki tárgyú egyeztetéseken részvétel,
műszaki kérdést érintő előterjesztések el-
készítésében közreműködés, a képviselő-
testületi és bizottsági üléseken részvétel,
széleskörű kapcsolattartás személyesen,
telefonon, írásban egyszerre több projekt-
ben párhuzamosan a legkülönbözőbb ér-
dekeltekkel (lakosság, városvezetés,
tervezők, közreműködők, kivitelezők, mű-
szaki ellenőrök stb.),
gondos adminisztráció folytatása, emlé-
keztetők, feljegyzések megfogalmazása,
csoportos megbeszéléseken, bizottsági,
testületi üléseken való részvétel, városve-
zetés felé való alkalmankénti beszámoló,
időnként előforduló estébe hajló egyezte-
téseken való részvétel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős,
határozatlan idejű, munkavállalói jogvi-
szony. Próbaidő 3 hónap.
Bérezés: megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
május 11.

A pályázat benyújtásának módja: Postai
úton vagy személyesen a pályázatnak a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Városház tér 3.), vagy a re-
mele.antonia@szentendre.hu e-mail
címre. Kérjük a borítékon feltüntetni mun-
kakör megnevezését: műszaki ellenőr.

Pályázattal kapcsolatos további informá-
ciót dr. Weszner Judit irodavezető nyújt a
26/785-043-as telefonszámon.
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több mint 4 milliárd forintot nyert 26 telepü-
lés csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztésére –
adta hírül az mtI. Szentendre a maximálisan
elnyerhető, 300 millió ft-ot kapta a belvárosi
csapadékvíz-elvezetés rendszerének meg-
újítására.
A pályázaton elnyerhető támogatás hozzájá-
rul ahhoz, hogy a további környezeti kárese-
mények megelőzése érdekében tovább
bővüljön, korszerűsödjön pest megye telepü-
léseinek önkormányzati tulajdonú belterületi
csapadékvíz-elvezetési, csapadékvíz-gaz-
dálkodási rendszere.

Több mint 4 milliárd forintot nyert el belterületi
csapadékvíz-gazdálkodásuk fejlesztésére,
korszerűsítésére 26 Pest megyei önkormány-
zat – mondta el rákossy Balázs, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós
források felhasználásáért felelős államtitkára
az MTI-nek. Hozzátette: a kormány Pest
megye fejlesztését szolgáló programjának ne-
gyedik felhívására jelentős volt a túligénylés,
így a tárca az eredeti támogatási keretössze-
get 230 millió forinttal emelte meg.
rákossy Balázs ismertette: a felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés létesítményeinek fejleszté-
sére irányuló pályázat célja, hogy elősegítse a
csapadékvizek rendezett és károk nélküli 
elvezetését vagy helyben hasznosítását, a te-
lepülések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár-veszé-
lyeztetettségének csökkentését.
A pályázaton elnyerhető támogatás hozzájá-
rul ahhoz, hogy a további környezeti kárese-
mények megelőzése érdekében tovább
bővüljön, korszerűsödjön Pest megye telepü-

léseinek önkormányzati tulajdonú belterületi
csapadékvíz-elvezetési, csapadékvíz-gazdál-
kodási rendszere, a belterületen áthúzódó 
vízfolyásokat és belvízcsatornákat, belvízel-
vezető rendszereket rendezzék. Közölte: az
igényelhető legmagasabb támogatási összeg
300 millió forint volt. A pályázati felhívásra
ötven pályázat érkezett be. Az államtitkár ki-
emelte: a jelentős túligényre és a megalapo-
zott szükségletekre tekintettel az NGM az
eredeti támogatási keretösszeget megemelte
230 millió forinttal.
A megemelt keretből 26 Pest megyei telepü-
lésen javul, fejlődik a csapadékvíz-elvezetés
rendszere, lehetővé téve mintegy 60 kilomé-
teren a csapadékvíz-elvezető árkok állapotá-
nak javítását.
rákossy Balázs elmondta: ezek a beruházá-
sok a hirtelen lehulló sok csapadék miatti
károk megelőzésében rendkívül fontosak.
Emellett közel 4700 köbméternyi új víztározót
építenek és 14 300 köbméternyi meglévő tá-
rozót is felújítanak idén és jövőre.
A döntés rögzíti a támogatás fő stratégiai 
fejlesztési irányait, köztük a települések infra-
strukturális ellátottságának javítását, amely-
nek keretében tavaly június végén tette közzé
a nemzetgazdasági tárca a pályázati felhívást
4 milliárd forint keretösszeggel.
Az államtitkár emlékeztetett: Pest megye
most a fővárossal együtt a Közép-Magyaror-
szág régióhoz tartozik, amely az uniós beso-
rolás szerint fejlett régiónak számít –
Budapest átlagnál magasabb fejlettségi mu-
tatói miatt -, és ezért az ország más részeihez
képest jóval kevesebb uniós támogatáshoz

juthat. Ennek ellensúlyozására a kormány a
Pest megyei önkormányzatok és vállalkozá-
sok fejlesztéseire 2016 és 2021 között 80 mil-
liárd forintos célzott, hazai költségvetési
forrás biztosításáról döntött.

Szentendre a maximálisan igényelhető össze-
get nyerte el támogatásul.
„A maximálisan elnyerhető, 300 millió Ft pá-
lyázati összeget ítélték oda Szentendrének a
belvárosi csapadékvíz-elvezetési rendszer fel-
újítására. Őszintén remélem, hogy ezzel a be-
ruházással több évtizedes problémát oldunk
meg a belvárosban” – mondta Verseghi-Nagy
Miklós polgármester.

FOrráS: MTI

300 millió forint csapadékvíz-elvezetésre

Őexcellenciája Nguyen tien thuc vietnami nagykövet, felesége és luu
tienchin, az ázsia Center ügyvezetője kíséretében 2018. március 27-
én Szentendrére érkezett bemutatkozó látogatásra. Az új nagykövet
a közelmúltban foglalta el posztját Budapesten.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Városháza előtt fogadta a ven-
dégeket, majd városnéző sétára indultak. A belváros és a Duna-part
megtekintése után városunk polgármestere ebédre invitálta irodájába
a magasrangú vendégeket, ahol kötetlen beszélgetést folytattak, és
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester is csatlakozott hozzájuk.
Szentendre testvérvárosa 2014 óta a vietnami Hoi An, amely egy régi
kereskedő-kikötőváros a tengerparton. A város kikötője és régi épületei
az UNESCO világörökség részét képezik.
Szentendre jó kapcsolatot ápol a Magyarországon élő vietnami közös-
séggel, és a igyekszik a külkapcsolatokat is tovább mélyíteni. „A ma-
gyarokat mindig is jó barátainknak tartottuk, és Szentendre különleges
helyet foglal el magyar barátaink között” – mondta a nagykövet. Tá-
mogatja a kulturális és egyéb csereprogramok kialakítását, és fontos-
nak tartja a személyes kapcsolatokat is.
Magyarország az elsők között ismerte el hivatalosan a Vietnami Szo-
cialista Köztársaságot, és a lassan 70 éve tartó kapcsolat egyre inten-
zívebb. Stratégiai elemzők szerint a következő harminc évben Vietnam
lesz a világ egyik leggyorsabban fejlődő országa. Kifejezetten magas
számú vietnami diák tanul magyar ösztöndíjjal egyetemeinken, és a
kereskedelmi, illetve kulturális projektek száma is növekvőben van.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tavaly Vietnamba látoga-
tott, és nem sokkal ezután a kormány Magyar Intézet létrehozásáról
döntött Hanoi városában. reményeink szerint Szentendre, a művésze-
tek városa is képviseltetheti magát vietnami barátainknál.

Szentendrén járt vietnam új nagykövete
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4. körzet: Horváth Győző
A Püspökmajor-lakótelepen 2017-ben meg-
tartott lakossági fórumokon a felvetett kéré-
seknek megfelelően próbáltuk megvalósítani
a lakótelepen élők igényeit. 
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Városgaz-
dálkodási és Távfűtési divíziói az alábbi mun-
kákat végezték el 2017-ben:
• műfüves sportpálya kialakítása a Barcsay is-
kola mellett;
• járdaépítés a Széchenyi tér 10. és 32-33. mö-
gött, járda- és lépcsőépítés a Széchenyi tér
19-21.-nél, lépcsőépítés a Barcsay iskolánál,
a Fehérvíz utca sarkán;
• a bölcsőde és az óvoda játszótereinek, ud-
varainak felújítása;
• mobilkamera kihelyezése a Móricz Zsig-
mond Gimnázium előtti szelektív hulladék-
gyűjtő-szigetnél, illetve a Pomázi út – Hamvas
Béla utca kereszteződésénél;
• kátyúzás a Hamvas Béla, radnóti, Széchenyi
István tér, Fehérvíz, Szmolnyica sétány, Po-
mázi út első fele és Kálvária úton;
• víznyelők helyreállítása, szintbe emelése tör-
tént a Hamvas Béla, a radnóti és Fehérvíz ut-
cákban, valamint a Szmolnyica sétányon;
• Woma magasnyomású mosás és gyökérvá-
gás zárt csapadékvízelvezető rendszerben (a
teljes hálózaton egyszeri alkalommal);
• vízelnyelők kézi tisztítása mindenhol;
• a Barcsay Iskola mögötti parkoló felújítása
kőzúzalékkal, burkolatjel-felfestés a Széche-
nyi István téri parkolóban; gyalogátkelőhelyek
felfestése a Kálvárián;
• sarazás, gyommentesítés a Kálvária és a
radnóti úton;
• a balesetveszélyes faállomány gallyazása/if-
jítása a Széchényi István tér környékén, a
többi utcában pedig a bejelentések alapján, il-
letve sövények és cserjék metszései;
• lombgyűjtés történt tavasszal és év végén a
teljes választókerületben, illetve öt alkalom-
mal történt kaszálás a teljes zöldfelületen.
Ezen kívül a Távfűtési divízió korszerűsítette
a távvezetéket a Hamvas Béla u. 20-30. 
társasházakhoz tartozó területeken, a helyre-
állítást követően megtörtént a zöldfelület 
felújítása is.
2017-ben befejeződött a Dunyha Program,
melynek során több lakótelepi társasház hő-
szigetelése rendben megtörtént. A körzetem-
ben található közösségi kert is népszerű a
lakók körében, működtetése folyamatosan
zajlik. 

5. körzet: fülöp zsolt
Változás a városrészünkben, hogy a szentend-
rei polgárok egyértelműen kifejezték vélemé-
nyüket a lakossági fórumokon, az interneten
keresztül és személyesen is, hogy bár többfé-
lék vagyunk, mégis tudunk közösen egy
irányba lépni.
Változás a városrészünkben, hogy a szentend-
rei polgárok már nem elégednek meg a mel-
lébeszéléssel, nem lehet minket
megfélemlíteni és egymás ellen hergelni, vagy
gyűlöletet kelteni.
Változás a városrészünkben, hogy a szentend-
rei polgárok azt akarják, hogy a befizetett helyi
adójukat a városrészükben használja fel az
önkormányzat, mert például van elmaradás
bőven az utak, járdák, közterületek állapotá-
ban.
Változás a városrészünkben, hogy a szentend-
rei polgárok megkövetelik és elvárják, hogy a
befizetett helyi adójukat gondos gazdaként
használja fel az önkormányzat, mert nem egy
évre épülnek az utak, járdák.
Változás a városrészünkben, hogy a szentend-
rei polgárok egyenlő elbírálást várnak el az
utak építése kapcsán is, és nem értik, miért
kell az adózott jövedelmükből még fizetniük,
ha nem akarnak sártengerben járni.
A városrészünkben lakó szentendreiekkel
együtt elértük, hogy megépült néhány évti-
zede hiányzó járdaszakasz, például a Kálvária
úton, vagy megépültek utak, például a Klapka,
a Kondor Béla és a Jobbágy utca alsó szaka-
szában.
A Dália utcában lakóközösségnek még az
adózott jövedelmükből pluszban is fizetniük
kellett, hogy ne legyen sáros az utcájuk, annak
ellenére is, hogy tisztességesen fizetik a helyi
adójukat. 
A városrészünkben lakó szentendreiekkel to-
vábbra is kitartóan, közösen váltjuk valóra ál-
mainkat.

8. körzet, dombay zsolt
Egy KEHOP-pályázatnak köszönhetően  – mely-
nek 156.6 millió Ft-os támogatási összegét az
önkormányzat 29 millió forint önrésszel egészí-
tette ki – városunkban három épület újult meg
energetikailag, köztük a 8. körzetben lévő Izbégi
általános Iskola, melynek A. és B. épülete, va-
lamint  a tornacsarnok fejépülete újult meg.
A vis maior felújítások négy területre koncent-
rálódtak, melyek közül az Anna utcai partfal fel-
újítása érintette a körzetet.
A Vasvári Pál utcában pormentesítés történt.
Ezzel a technikával a keletkező por mennyi-
sége jelentősen csökkenthető, illetve alacsony
forgalmú időszakban meg is szüntethető. Az
eljárás lényege, hogy a kezelendő felületre jut-
tatott oldat beszivárog a talaj felső rétegébe,
és mivel ez kevésbé párolog, mint a víz, a ned-
ves réteg még száraz időjárás esetén is az út
felületén marad.
A Szűcs József utcai játszótér fejlesztése a la-
kosok kérésére és véleményüket kikérve valósult
meg. A felújítás során új játszóeszközöket tele-
pítettünk, illetve kis faházat, padot helyeztünk el,
a homokozó fölé pedig árnyékoló ponyvát. Ezen
kívül festési és metszési munkálatok is zajlottak.
2018 év folyamán tervezzük a nagy vár és kör-
nyezetének gumiburkolattal való lefedését. 
Elkezdődött a Szentlászlói úti szervizút és járda
felújítása a Forgács utcai csatlakozásnál. Itt is
a lakosok kezdeményezték a járda kialakítását,
amelyet viacolor burkolattal láttunk el.
A körzetben sok helyen történt kátyúzás: az
Anna közben, az Anna, a Bessenyei, a Csapás,
a Csicserkó, a Hegybíró, a Kadarka, a Kékesi, a
Kisforrás, a Kút, a Líra, a Pásztor, a Puskin, a
Szűcs József, a József, a Kovács László, a
Lévai, a Mária, a Szőke Lajos, a Táncsics Mi-
hály, a Tavasz, a Vajda Lajos, a Vásárhelyi Pál
és a Virág utcákban. Földútjavítás történt a
Pásztor, a Puskin, az Anna, a Kisforrás és a
Zilah utcákban. A Kisforrás utcánál patakme-
der-rendezés, illetve fakivágás és gallyazás tör-
tént. Elbontottuk a betonelemeket a parktábor
mentén, és korlát készült a Kékesi utcán. Sor
került a Szentlászlói út melletti támfal karban-
tartására is.
ároktakarítás történt a Szentlászlói úton, illetve
a zárt csapadékvízelvezető rendszer tisztítása
a Mária és Anna utcákban. A Pásztor utcában
a rácsok lettek felújítva. Cserjeirtás és gallya-
zás volt a Pásztor, a Csapás, a Czotter Aladár,
az Íjász, az Anna, a Pilisi, a Vasvári, a Zilah ut-
cákban, illetve izbégi sportpályán. Kaszálás öt-
szöri ütemben történt a közterületeken.
Közlekedéstechnikai fejlesztések a körzetben:
a Pásztor utcában és környezetében 30-as
övezetet alakítottunk ki, illetve az iskolakez-
désre átfestettük a gyalogátkelőhelyeket. 

Képviselői évértékelések II.
Összeállításunkban városunk egyéni képviselőjelöltjeit a körzetükben 2017-ben elvégzett fejlesztésekről kérdeztük.
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9. körzet: Gyürk dorottya
A 9-es körzet Pismány tetejét és a Szarvashe-
gyet foglalja magában, amely szinte teljes
egészében üdülőövezeti területe Szentendré-
nek. A nyaralók a mai napig folyamatosan ala-
kulnak át az itt élők állandó lakhelyévé. A
meglévő infrastruktúra, amelyik alkalmas volt
az üdülőövezeti nyaralók kiszolgálására, a 
hirtelen megnövekedett új igényeknek korlá-
tozottan tud megfelelni. Ezért ebben a város-
részben elsősorban az utak, a vízelvezetés, a
közvilágítás fejlesztésére van lakossági igény.
A 2017-es év fejlesztései ezért elsősorban
erről szóltak: földutakat stabilizáltunk, 
nagyobb forgalmú összekötő utakat aszfalt-
burkolattal láttunk el, hidakat újítottunk fel,
közvilágítást fejlesztettünk.
2017-ben a körzet leglátványosabb, legnagy-
szabásúbb beruházása az Egres úti híd felújí-
tása és szélesítése volt. 
Megújult a Muflon és Galóca utcák teljes sza-
kasza, 340 m hosszúságban (Borsika utcáig)
hengerelt aszfalt technológiával, valamint a
rozmaring utca első 200 m-es szakasza hen-
gerelt aszfalt technológiával, és a Vanília utca
eleje (1. házszámig, 60 m hosszúságban)
mart aszfalt technológiával. 2018-ban ezt a
munkát a Vanília utca teljes hosszában elvé-
gezzük. Valamint elkészült a Szamóca utca is
teljes hosszában (287 m) mart aszfaltos tech-
nológiával. 
Sokak kérésének eleget téve megépült a Ba-
rackos úti járda a Barackos út 68-tól a Tátika
utcai buszmegállóig 500 méter hosszan.
Ennek a fejlesztésnek köszönhetően most
már szinte teljes hosszában közlekedhető a
Barackos út gyalogosan is.
A Sztaravodai út Tegez utcai buszmegállóiban
(mindkét oldalon) egy-egy napelemes kande-
lábert telepítettünk lakossági kérésre. A For-
rás utcai Szabadságforrás buszmegállónál is
napelemes kandelábert helyeztünk ki.
Az elmúlt időszakban felmerült az igény kö-
zösségi terek létrehozására, mind Pismány-
ban, mind pedig a Szarvashegyen. A 2018-as
év fejlesztési irányait nagy valószínűséggel
ezek a kérések fogják meghatározni.

10. körzet: pintér ádám
2015 végére elkészült a környék lakóövezeté-
nek a csatornázása, azonban a munkák befe-
jezése korántsem jelentette a csatornázással
kapcsolatos munkák végét. A tavalyi évben
több alkalommal tartottunk bejárást a városi
és a csatornázási mérnökökkel, mely alapján
a kivitelező cég több helyen javította a felme-
rült garanciális hibákat. A kivitelezőkkel nem
sikerült mindenben megállapodni, ezért a
város saját költségén elkészítette a csatorná-
zás óta hiányzó vízvetőt a Gesztenye utcában,
illetve egy különleges technológiával pormen-
tesítette az áfonya utcát.
A csatornázás idején a polgármester úrral ígé-
retet tettünk a környék legfontosabb útjának
– a Barackvirág utcának – aszfaltozására. A
DMrV vízcsőcseréjét követően elkészült az
utca macskaköves részének teljes burkolat-
cseréje, de tavasszal még várhatók kisebb
munkálatok a területen.
régi adósság volt az Akácfa utca rendbetétele
a hét évvel ezelőtti földcsuszamlást követően.
Az alsó – csatornázott – része már 2015-ben
új burkolatot kapott, a felső része pedig tavaly
újulhatott meg. Itt is várhatóak még kiegészítő
beruházások, mert a padkáját még nem sike-
rült megfelelően kivitelezni.
A boldogtanyai részen sikerült leaszfaltozni a
Fülemüle utca legrosszabb állapotú részét. A
derecskei részen a Földút Programban mart
aszfaltos borítást kapott a Horgony és a Sellő
utcák nagy része. A Papszigeti útra fekvőrend-
őrök kerültek a lakók kérésére, és elkészült a
terv a teljes hegyvidéki terület forgalomlassí-
tására. Az 1+1 programban a lakók összefo-
gásával új aszfaltot kapott a Szöcske utca egy
része, valamint a Mókus utca.
Sokak örömére teljesen új burkolatot kapott a
kerékpáros-gyalogos út a Sztelin-patak és a
Határcsárda között, ami már szégyenteljes ál-
lapotba került az elmúlt években.
Emellett elkészültek a tervek a Várkonyi és
Berek utcák felújítására, valamint a 11-es út
szigetes gyalogátkelőhelyeinek kivitelezésére,
melyből ez utóbbi megvalósítása bekerült a
2018-as költségvetésbe.

FELHÍVáS 
SzENtENdrE vároS dÍSzpolGárA CÍm

valamint
pro urBE EmlÉKÉrEm 

ADOMáNyOZáSáNAK JAVASLATTÉTELÉrE

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletének 2. §-a
szerint „a SZENTENDrE VárOS DÍSZPOLGárA
CÍM adományozható – a város önkormányzatának
legnagyobb elismeréseként – annak a magyar,
vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren
jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével
mind a városon belül, mind pedig országosan vagy
nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének
öregbítéséhez.”

A kitüntetés minden évben egy személynek ado-
mányozható a Képviselő-testület határozata alap-
ján. A Szentendre Város Díszpolgára Címmel
külön erre a célra készített emlékplakett és dísz-
oklevél jár. A város díszpolgára az adományozás-
tól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint
élvezheti a helyi rendeletekben rögzített, díszpol-
gárokat megillető kiváltságokat.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletének 5.
§-a szerint „PrO UrBE Emlékérem adományoz-
ható azoknak a személyeknek, csoportoknak, tár-
sadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy
amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati,
az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kultu-
rális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet
bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva,
kiemelkedő eredményt értek el.”

PrO UrBE Emlékérem évente legfeljebb 3 db ado-
mányozható a Képviselő-testület határozata alap-
ján. Az emlékérem megosztva is adományozható,
2 fő esetében az együttesen elért eredményük
alapján, ebben az esetben 2 emlékérem és 2 dísz-
oklevél kerül kiosztásra. Csoport esetén 1 emléké-
rem és 1 díszoklevél jár.

A kitüntetések egy személy részére csak egy alka-
lommal adományozhatók.
A kitüntetések nem adományozhatók az aktuális
ciklusidőben a Képviselő-testület vagy állandó bi-
zottsága tagjai részére.
A kitüntetések adományozására minden év au-
gusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából
kerül sor. A kitüntetéseket Szentendre Város Ön-
kormányzat nevében a polgármester adja át.
A kitüntetések adományozására tett javaslatokat
személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-
külön javaslatként kérjük beadni!

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai, civil szerve-
zetek, intézmények
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel ren-
delkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 
2018. április 30. (hétfő)

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szöve-
gét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a Hiva-
tal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a
honlapunkról letölthető adatlapon. 
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent megadott határidőig 
a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beér-
kezett és méltatással ellátott javaslatokat áll mó-
dunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzői
titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.
Letölthető felhívás javaslattételi nyomtatvánnyal:
https://szentendre.hu/felhivas-szentendre-disz-
polgara-pro-urbe-dij/
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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. 

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, idősottho-
nok, iskolák, könyvtárak, de plébániák, szakmai és civil szervezetek,
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

földmunkák, közműbekötés
A Szentendre, Széchényi tér 1245/13 hrsz-ú ingatlan mellett, köz-
területen az ELMŰ megbízott vállalkozója rekonstrukciót végez, az
ELMŰ épülete mellett földmunkákra és konténer ideiglenes elhe-
lyezésére kell számítani. A munkák április 3-15. között zajlanak.

Közműbekötések miatt munkavégzés lesz a Cseresznyés út 146.
számú ingatlan, illetve a Kacor utca 13. számú ingatlan előtti köz-
területen.

Új játszóeszközök 
a Nyár utcában
A lakóközösség kérésére és a körzet önkormányzati képviselője,
zakar ágnes kezdeményezésére új játszóeszközöket szereltek fel a
vasvári pál és a Nyár utca közötti közterületen. A kivitelezés tavaly
novemberben kezdődött a régi játszóelemek elbontásával, de a csa-
padékos időjárás és a vizes talaj miatt csak most tavasszal tudták
folytatni a munkát az új elemek telepítésével.

A kivitelező Játszópark Kft. a szabványoknak megfelelő két hintaáll-
ványt állított fel három laphintával és egy bébihintával, melyeket a gye-
rekek a húsvét utáni napokban vehettek birtokba. A kivitelező – az
EU-követelményeknek megfelelően – gumitégla ütéscsillapító felületet
is kialakított. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszí-
rozta az éves költségvetésből.
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100 milliós fejlesztés a Kőzúzó sporttelepen
Sikeres pályázat
A Kőzúzó utcai sportpályát működtető, az ön-
kormányzattal bérleti jogviszonyban lévő Du-
nakanyar Sportegyesület nagyszabású
sportfejlesztési programot készített, melynek
megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott
be az MLSZ TAO-programjához kapcsolódóan
„Látvány-csapatsportok támogatásának adó-
kedvezménye sporttelep felújítási program”
címmel. A pályázat sikeres volt, ami több mint
százmilliós fejlesztést tesz lehetővé.
Az önkormányzat, mint tulajdonosi joggya-
korló, az ingatlanfelújításhoz a szükséges ön-
rész átvállalásával, vagyis 28,8 millió Ft
támogatással járul hozzá, melyet a 2018-as
költségvetésből finanszíroz. A támogatói
szerződés értelmében a beruházásokkal nö-
velt vagyon továbbra is a bérbeadó, vagyis az
önkormányzat 100%-os tulajdonában marad.

Hamarosan elkészül 
a műfüves pálya
A Dunakanyar Sportegyesület elnöke, Batáriné
Balázs Erzsébet tájékoztatása szerint a pályá-
zat megvalósítása folyamatban van, a műfü-
ves nagypálya valószínűleg április végére

elkészül. A fejlesztés része még a pálya kör-
bekerítése, illetve megvilágításának kiépítése.
Még ebben az idényben szeretnének egy 50
fős lelátót is építeni, melyre már kértek be ár-
ajánlatokat. Erre a beruházásra elsősorban
azért van szükség, mert a Szentendre Város
Sportegyesület felnőtt labdarúgócsapata az
idei szezont már a megyei első osztályban
játssza, de telephelyük, az izbégi sportpálya
jelenleg nem alkalmas ilyen szintű mérkőzé-
sek megrendezésére, így számukra a Dunaka-

nyar Sportegyesület biztosít játéklehetőséget
a Kőzúzó utcai pályán. Az előírások szerint vi-
szont a megyei bajnokságoknak helyt adó
pályáknak szükséges tartozéka a lelátó.

A sportegyesület a 2018-19-es pályázatban
további fejlesztéseket is tervez annak érdeké-
ben, hogy megfeleljenek a versenysport elő-
írásainak, illetve hogy színvonalas feltételeket
biztosítsanak a közösségi sportnak is.

Kockakő helyett 
aszfaltburkolat
március 26-án délután adták át ünnepélyes keretek között a tavaly
decemberben közel 500 méter hosszúságban megújult Barackvirág
utat, ahol az út alsó szakaszán a kockakőburkolatot aszfaltborítás vál-
totta fel.

Elsőként Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte az utca la-
kosait. Elmondta, hogy tavaly gőzerővel végezték a Járható Szentend-
réért Programot, melynek során mintegy hat kilométer hosszúságban
újultak meg az utak. A fejlesztésre fordított forrás jelentős része ön-
kormányzati volt, de sikerült pályázat útján, illetve lakossági önrész be-
vonásával növelni az összeget. 

Mint mondta, a szentendreiek a kérdésre, hogy mit tartanak a legfon-
tosabb fejlesztési területnek, egyértelműen az utak, a járdák és a víz-
elvezetés fejlesztését nevezték meg, ezért a programot idén is
folytatják, a városvezetés számára ez a terület jelent prioritást.
„Ha megnézzük a felújítandó utak mennyiségét, a rendbetételük leg-
alább 10-20 éves programot jelent számukra, tehát kitartóan szeret-
nénk folytani a munkát. És ahogyan most is, minden mérföldkőnél
megállunk egy pillanatra” – mondta a polgármester.
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő gratulált a programhoz. Hoz-
zátette, hogy valaha az önkormányzatoknak elképesztő adósságai vol-
tak, aminek a felszámolását a kormány egyik legfontosabb feladatának
tartotta. Ez sikerült is, és azóta a városvezetők ténylegesen a fejleszté-
sekre tudják fordítani a forrásokat. „Az adósság korábban elsősorban
az óvodák és iskolák fenntartására fordított kiadások miatt keletkeztek,
és annak érdekében, hogy ez a későbbiekben ne ismétlődhessen meg,
a kormány átvállalta ezt a feladatot, így hosszú távon sem képződhet
újabb adósság. Ezt az állami Számvevőszék odafigyelése is garantálja,
illetve a helyi vezetők megfelelő tudása és gondos gazdálkodása, ami-
ben Szentendre jó példával jár elő. Bár szerényen, de központi forrásból
is lehet az utak, a járdák és a vízelvezetés fejlesztésére pályázni, ame-
lyek a helyi forrásokat kiegészítik, illetve nagyon fontos a lakosok hoz-
zájárulása is” –tette hozzá a képviselő, majd azt kívánta, hogy a lakosok
óvatosan és felelősségteljesen használják az utat.
A helyi lakosok nevében Szinnyei Attila köszönte meg az útépítést, és
mint mondta, ő is azok közé tartozik, akik a kezdetektől itt laknak, ami-
kor itt még csak vízmosás, majd később makadámút volt. Egy lakó hoz-
zátette, hogy bár az út sokkal jobb, mint korábban, de a vízelvezetés
nem oldódott meg. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jobb minőségű
út miatt egyre több a gyorshajtás, és kérték, hogy a korlátozást ne fek-
vőrendőr építésével oldják meg.
Pintér ádám, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a téli
időjárás miatt nem tudták teljesen befejezni a projektet, és április vé-
gégig lesznek még apróbb javítások, illetve ároktakarítás is. Hozzá-
tette, hogy már elkészült az utca csapadékvíz-elvezetésének a terve,
és amint lesz rá forrás, megvalósítják, de ebben a pályázatban csak
aszfaltozás szerepelt. A gyorshajtás megelőzése érdekében pedig 30-
as övezetté szeretnék tenni az egész hegyoldalt.
Hadházy Sándor hozzátette, hogy szakmailag igazuk van a lakóknak,
és valóban az lett volna a jó megoldás, ha egyszerre készül az út és a
vízelvezetés, de a források, illetve a pályázatok ezt nem mindig teszik
lehetővé, és sok olyan elmaradás van mindkét fejlesztési területen,
amelyet mielőbb meg kell oldani.
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tavaszi kerékpárút-javítás
Német technológiával folytatódik a városban
az utak állagmegóvása, repedezettség-mene-
tesítése. A VSZ szakemberei április 5-én a
Postás strand melletti kerékpárút repedéseit
kezdték el kezelni a város tavalyi fejlesztési
költségkeretéből beszerzett berendezéssel.
Az eljárás célja a prevenció, a 10 évnél fiata-
labb utak karbantartása, a költséges kátyúzási
eljárás megelőzése. Az előkészítő fázis, azaz
a repedések megtisztítása után fecskendezik
be a bitumenes vízzáró anyagot a repedé-
sekbe, ezzel az útburkolat hosszabb ideig el-
lenállóvá válik a víz okozta eróziónak. 

folytatódik a tavaszi 
nagytakarítás
A 11-es út mentén, a Járási Bíróság melletti
területen is elvégezték a VSZ munkatársai a
zöldsáv felfrissítését. A téli síkosság-mente-
sítés és az időjárási változások miatt a zöld-
sáv melletti árkokat is szükséges volt
megtisztítani. A gyepfelület felújítását újrafü-
vesítéssel tartják karban. A munkálatok a 11-
es út mentén városszerte folyamatosan
tartanak.

tavaszi munkák a városban

parkerdei fejlesztések
Két pályázat keretében, mintegy 1 milliárd forintból újul meg az
évente 25 millió látogatót fogadó pilisi parkerdő teljes turisztikai 
infrastruktúrája. A fejlesztés keretében többek között felépül három
kilátó, megújul a pihenő- és tűzrakó-helyek hálózata és az erdei 
irányító táblák rendszere, fogadóépület épül a rám-szakadéknál, 
valamint erdei fitneszparkokat alakítanak ki.

Az elmúlt évek sikeres turisztikai fejlesztési programjai után a Pilisi
Parkerdő Zrt. 2018-ban megkezdi teljes turisztikai infrastruktúrájának
a felújítását. A VEKOP és GINOP pályázatokból finanszírozott, mintegy
1 milliárd forint költségvetésű program célja, hogy a látogatók a Pilisi
Parkerdő teljes területén 21. századi színvonalú turisztikai berendezé-
sekkel találkozzon.
„2012 óta igen komoly turisztikai fejlesztéseket hajtottunk végre, 21.
századi színvonalon valósítottuk meg a turisztikai szolgáltató erdőgaz-
dálkodás modelljét. A Som-hegyi Turistaház, a Kőhegyi Menedékház,
a Boldog Özséb-kilátó vagy éppen a Prédikálószéki-kilátó külön-külön
is sikertörténetnek számítanak, működésük visszaigazolta az elkép-
zeléseket, valós igényeket elégítenek ki. Itt az ideje, hogy az ország
leglátogatottabb parkerdejeként ennél is eggyel magasabb szintre lép-
jünk, és kiegészítsük, közben pedig minőségi hálózattá kapcsoljuk
össze a turisztikai infrastruktúránk egyes elemeit” – mondta Zambó

Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója a pilisi természetjáró civil
szervezeteknek tartott fórumon, a Hármashatár-hegyi Turistaházban.
A fejlesztési program legfontosabb eleme a térséget átszelő mintegy
1000 kilométernyi turistaút-hálózathoz kapcsolódó pihenőhelyek és
információs rendszer felújítása. Összesen mintegy 1000 pad és asztal
garnitúra, 32 esőbeálló, közel 100 tűzrakó és pihenőhely újul meg, to-
vábbá a kerékpáros és gyalogos utak találkozási pontjaira mintegy 30
helyszínen kerékpárosokat kiszolgáló infrastruktúra is kerül. Megújul
az információs és irányító táblarendszer, több mint 100 információs és
indítótábla és közel 400 új irányítótábla segíti majd az erdei tájékozó-
dást.
Három új kilátó is épül, de közülük csak egy a Pilisben: a Szentendre
fölötti Bölcső-hegyen. A másik kettő új régiókat tár fel a természetjárók
előtt, kilátó épül ugyanis a Gödöllői-dombságban, a Szada melletti Mar-
gita-hegyen és a Gerecse keleti peremén található Nagy-Gete hegyen.
A rám-szakadéknál mosdót és pelenkázót is tartalmazó fogadóépület
épül, míg több romos erdei épület a városi lakosok igényeire válaszolva
úgynevezett négyévszakos pihenőhelyként újul meg.
A számos további fejlesztés mellett ki kell még emelni az erdei spor-
tolást segítő elképzeléseket, nyolc helyszínen ugyanis erdei fitneszpark
épül.
A fejlesztések nagy része a tervezési és engedélyeztetési szakaszban
van, így az első kapavágások már 2018-ban megtörténnek. Az ered-
mények többségét a tervek szerint 2019-től élvezhetik a természetjá-
rók, hiszen a Pilisi Parkerdő alapításának 50. évfordulójára a turisztikai
fejlesztési program legtöbb eleme megvalósul.

földút-karbantartás 
a Szirom utcában
A földutak karbantartását célzó tevékenység
2017-ben elérte a 2016. évben végzett munka
mennyiségének dupláját, melynek köszönhe-
tően a tavalyi évben összesen 97 helyszín
közel 63 000 négyzetméternyi útfelülete 
került stabilizálásra (2016-ban 33 000 m2). 
E mennyiség alatt a szórt, szilárd burkolattal
nem rendelkező közutak, valamint egyes,
egyenetlen felületűvé vált parkolók helyreállí-
tását értjük. általánosságban elmondható,
hogy a földútjavítások alkalmával a kopóréteg
munkagéppel történő stabilizálása kerül el-
végzésre, melynek során egyenletes 
felszínt, ún. tükröt alakítanak ki. Amennyiben
indokolt, a legtöbb esetben ezt követően az
útfelületen, a kellő szilárdság érdekében 
különböző frakciójú zúzottkőrétegek kerülnek
elterítésre, végül gépi hengereléssel tömörí-
tésre. Ennek eredményeképpen a domborzati
adottságoktól függően az utcák időtállósága
nő, járhatóságuk hosszabb távon biztosítha-
tóvá válik. Ehhez hozzájárul a 2018-ban 
folytatódó Járható Szentendréért Program ke-
retein belül a további földutak  megújulása,
ugyanakkor ezzel párhuzamosan cél a helyre-
állítások mértékének további növelése is.
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föld napi városszépítő
akció!
Szentendre város Önkormányzata a hagyományokhoz híven idén
is a föld napja alkalmából széleskörű, több napos városszépítő
akciót szervez, melyre várja a városlakók, intézmények, civil szer-
vezetek és a helyi cégek, vállalkozások csatlakozását. A program
célja városunk közterületeinek takarítása, rendezése, szebbé té-
tele a tavaszi megújulás jegyében. tegyük együtt rendbe a duna
és a patakok partját, köztereink és közútjaink környezetét!
Az akció április 22-27. között zajlik.

A Föld napi hétvégén a Szentendréért elhivatottan tenni akaró civil
szervezetek, baráti csoportok külön akcióterületeken végzendő tel-
jes körű „kertrendező” munkával segíthetik a városszépítő akciót,
míg hétköznap a cégek, intézmények dolgozóit kérjük, hogy aznap
ne munkahelyükön, hanem közterületen végezzenek közcélú mun-
kát. A városlakókat, családokat pedig felkérjük, hogy ki-ki a saját
kerítése előtt takarítsa, szépítse környezetét. 
Célunk, hogy rendezett, tiszta, ápolt és átgondolt közterületet ala-
kítsunk ki magunknak összefogással!

Várjuk a szemetes, elhanyagolt helyszínekről szóló bejelentéseiket,
melyeket a program alkalmából közösen megtisztíthatunk! A mun-
kálatok elvégzéséhez kesztyűt és szemeteszsákot biztosítunk.  
Bővebb információ a Városi Ügyfélszolgálati Irodán (Dunakorzó 18.
26/300-407 ugyfelszolgalat@szentendre.hu) érhető el. 

A könnyebb és rendezett lebonyolítás, valamint a maradéktalan
hulladékszállítás érdekében minden résztvevőnek kötelező a re-
gisztrációs űrlap kitöltése. regisztrálni április 19-ig lehet.

Szentendre város Önkormányzata a városi zöldfelületek karbantar-
tása érdekében tavaszi gyűjtési akciót hirdet. A akcióprogram keretén
belül a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a zöldfelületeket
érintő munkákból felhalmozott faleveleket, ágakat és gallyakat, il-
letve fűnyesedéket díjmentesen elszállíttassa otthonából.

Kérjük, hogy a zsákba helyezett faleveleket és fűnyesedéket, illetve a
legfeljebb 1 m hosszú darabokra aprított és összekötegelt gallyakat
oly módon helyezzék el ingatlanjuk elé, hogy az a közlekedést ne aka-
dályozza. A zsákokat és kötegeket legkésőbb a szállítás meghirdetett
napján reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé.

Az elszállítás az alábbi napokon az alábbi felosztásban történik:

Időpont: 2018. április 14.
Körzet: 
Püspökmajor-lakótelep és környéke (László-telep – Kovács
L. u. – Dunakanyar krt. – Vasúti Villasor által határolt 
terület) Pannónia telep (Vasúti Villasor – Pannónia u. –
Telep u. – Dera patak által határolt terület)

Időpont: 2018. április 15.
Körzet: 
Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári-ltp. – Sztaravo-
dai út – Dömörkapu által határolt terület)

Időpont: 2018. április 21.
Körzet: 
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés
út – Napos sétány által határolt terület)

Időpont: 2018. április 22.
Körzet: 
Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – 
Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út

Azokban az utcákban, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetők,
az ingatlanhoz legközelebb eső, a járat által megközelíthető útvonal
mellől történik a szállítás. 
Kérjük, az akcióval kapcsolatos kérdéseivel keresse ügyfélszol-
gálatunkat a 26/300-407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolga-
lat@szentendre.hu e-mail címen. 

Együttműködő segítségüket megköszönve:

SZENTENDrE VárOS ÖNKOrMáNyZATA

felhívás városi 
nagytakarításra!
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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 tagó-
voda 
• szerda (április 25.): Szivárvány tagóvoda 
és óvoda Központ
• csütörtök (április 26.): Püspökmajor és
Egres úti tagóvodák
Az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napo-
kat március 26-28. napokon 8-11 óra között
tartják.

általános iskolai 
beiratkozás
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 intéz-
mények működéséről és a köznevelési intéz-
mények 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 köte-
lező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
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.

lokálpatrióta 
program: ajándék 
a házasulandóknak
A lokálpatrióta program keretében 2018-tól a házasságra lépőket is
köszönti Szentendre. A városvezetés tavaly nyártól apró figyelmes-
ségekkel lepi meg a szentendreieket életük fontos fordulópontjain:
ajándékot kapnak a születésükkor, az iskolakezdés, az érettségi
vizsga, a házasságkötés és a kerek születésnapok alkalmával.  

Szentendrén évente mintegy 200 pár köt házasságot, köztük olyanok
is, akik nem a városban élnek, de esküvőjüket Szentendrén szeretnék
megtartani. A szentendrei lakcímmel rendelkező házasulandók a lo-
kálpatrióta program részeként emléklapot és mécsest kapnak aján-
dékba, az itt házasságot kötő nem helyi lakosoknak emléklappal
kedveskedik a város.

A házasságkötés alkalmából a házasulóknak átnyújtott emléklapot
Krizbai Gergely Krizbo tervezte, ez az emléklap – a Városháza motívu-
mával – a lokálpatrióta sorozat negyedik darabja. Hasonlót a születés,
az iskolakezdés és az érettségi alkalmával is kapnak a szentendreiek.
A házasságkötéskor a menyasszony és a vőlegény egy egyedileg gyár-
tott Luminor Design mécsestartó szettet is kap ajándékba, Lehoczky
Krisztina „Lélekmadarak” című festménye alapján készített burával.

Szülők Iskolája 
a Szentendrei református
Gimnáziumban

Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a
Szülők Iskolája sorozat következő alkal-
mára a Szentendrei református Gimnázi-
umba április 10-én, kedden 18.00 órakor.
Vendég: Dányi Zoltán református lelkész,
pasztorálpszichológiai, pár- és családte-
rápiás szakember. Téma: A válás.

Milyen hatással van a válás a gyerekekre?
Hogyan tudunk segíteni pedagógusként,
barátként váláson gondolkodó házaspá-
roknak? Mit tehetünk a családok megőr-
zéséért?
A részvétel ingyenes!
Cím: Szentendrei református Gimnázium,
Szentendre, áprily tér 5.
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A Családok Éve szentendrei programsoroza-
tához kapcsolódik egy különleges esemény-
sor 2018. június 9-én. E napon kerül sor a
lájkolom a családom! rajzpályázat ered-
ményhirdetésére a városházán, illetve az Élet
útja meditációs ösvény ünnepélyes átadására
a templomdombon. A helyszínen Böjte Csa-
bától kérhetnek áldást házasságukra a jelent-
kező jegyespárok, friss házasok, jubiláló
párok, és mindenki, akinek fontos a család, az
összetartozás.

A szervezőkkel, a Szentendre Barátai Egyesü-
let vezetőségi tagjaival, Benes Edvárddal, 
Dukász Hangával és Móricz Jánossal beszél-
gettünk a Családok Éve programjairól. 

Élet Útja meditációs ösvény
avatása
Kiemelt programjuk a Családok Évében június
9-én, szombaton 16 órától a Templomdombi
Élet Útja meditációs ösvény felszentelése, és
a házaspárok megáldása. A baráti egyesület
Böjte Csaba atyát kérte fel, hogy a 18+1 stáci-
óból álló meditációs ösvényt felszentelje, és
megossza gondolatait az egybegyűltekkel az
ünnepi alkalmon. „Korunk nagy prófétája, 
Ferenc pápa legtöbb lelkipásztori munkája a
családok megerősítésére irányul. Számára és
számunkra is egyértelmű, hogy családok 
nélkül nincs fenntartható jövő, népünk, egyhá-
zunk, mint oldott kéve szétfolyik, elenyészik.
Az élet apró atomjai, elmúlással dacoló várai a
családok, ahol szép és gyönyörűséges vállalni

a létet! Családjainkért állítjuk fel a 18 állomás-
ból álló, meditációs célokat szolgáló Élet Útját”
– foglalta össze a meditációs ösvény megal-
kotásának lényegét Böjte Csaba. 
Az ösvény állomásain kortárs és klasszikus
költők egy-egy szép gondolata olvasható majd
a kis fém-táblákon a családi élet sorsfordító
eseményeit, periódusait felölelve a születéstől
az elmúlásig. A képek felölelik a családi élet
minden meghatároszó eseményét a megis-
merkedéstől kezdve. Az állomások a házas-
ság egy-egy periódusát érintik, reflektálva a
kapcsolat változásaira: a párkeresés idősza-
kától kezdve a szerelem kibontakozásán át
olyan út tárul elénk, amely nemcsak bemutatja
a házasság minden szakaszának nehézségeit,
kérdéseit, hanem lehetőséget ad a személyes
elmélyítésre is. Az utat végigjárók tehát saját
életük egy-egy adott pontjára pillanthatnak rá
vagy tekinthetnek vissza, legyen az a gyer-
mekvárás időszaka vagy a mindennapi 
feladatok sorában a hűség megőrzésének

gyakorlata, vagy a gyerekek segítése és kísé-
rése a felnőtté válás folyamatában. 
A táblaavatás után a Templomdombon Böjte
Csaba áldja meg azokat a házasulókat, sok
éve együtt élő vagy frissen esketett párokat,
akik életében fontos érték a család, a hűség
és a szeretet. A templomdombi eseményen a 
szervezők jótékony célú adománygyűjtést is
szerveznek, hogy segítsék Böjte Csaba támo-
gató-misszióját a dévai árvákért.

Családok 10 próbája
A Családok Éve programsorozathoz illeszke-
dik a baráti egyesület pecsét-gyűjtő füzetkéje.
A programhoz már több mint százan csat-
lakoztak, és továbbra is várják az online-
regisztrációkat az egyesület honlapján:
http://szentendrebaratai.hu/. A Családok 10
próbája füzet tavasztól decemberig 26 érde-
kes közösségi-családi programot ajánl, az
eseményeken résztvevők a füzetbe pecséte-
ket kapnak, s az összegyűjtött „pontok” nyo-
mán értékes ajándékokat nyerhetnek. Az első
program a Lájkolom a családom Szentendrén!
rajzverseny, melyre alsós és felsős szentend-
rei diákok alkotásait várják, a téma: érdekes,
izgalmas élmények, menő történetek a csalá-
dommal. A pályázat résztvevői május 11-ig
küldhetik be alkotásaikat, a legjobb rajzokból
kiállítás nyílik szintén június 9-én a Városhá-
zán. A legsikerültebb alkotásokat családi
ajándékokkal díjazzák. Az eseményre Böjte
Csaba atyát is várják.

A Családok 10 próbája egyik városi programja
volt a Nyuszifutás, melyen rekordszámú részt-
vevő mozdult meg a jótékony célért. 
A következő izgalmas és érdekes apa-fia
program a Szentendre Barátai Egyesület szer-
vezésében a Hogyan készül egy profi videó?
Drón & kamera workshop az Offline Centernél
április 14-én, szombaton 11-14 óra között. 
A műhelytitkokba Balázs József és Balázs
Gergely, a Dunakanyar Film Bt. szakemberei
avatnak be.
A gyereknapon, május 26-27-én, Lurkócia
megnyitásakor a Családok Éve sátornál kép-
regényrajzolás, családi piknik, rubik-kocka
oktatás, csocsó és darts várja a családokat. 

részletek és további programok:  
http://szentendrebaratai.hu/
facebook.com/szentendrebaratai

Böjte Csaba Szentendrén!
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Arany tavasz
A Szentendrei tavaszi fesztivál keretén belül
nagy sikerrel mutatkoztak be kreatív alkotá-
saikkal, produkcióikkal Szentendre öt közép-
iskolájának diákcsoportjai az Arany tavasz
összművészeti fesztiválon, 2018. március
24-én, a pmK színháztermében.

Idén tavasszal a fiataloké a főszerep a XXXII.
Szentendrei Tavaszi Fesztiválon. A programsor
arcai azok a szentendrei középiskolások, akik
az Arany János bicentenáriumhoz kapcsolódó
Dalos Esztik és Tuba Ferkók drámapedagógiai,
összművészeti projekt résztvevői voltak.
A szentendrei diákok számára meghirdetett,
Arany János balladaköltészetét feldolgozó és
bemutató programhoz a város valamennyi kö-
zépiskolája – a Ferences, a Móricz, a Petzelt,
a rákóczi és a református gimnázium – csat-
lakozott. A Dalos Esztik és Tuba Ferkók össz-
művészeti projektet az iskolák pedagó-
gus-mentorai mellett művészmentorok segí-
tették: Dömény Krisztián népzenész, zene-
pedagógus, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
népzene tanszakának vezetője, Grecsó Zoltán
táncművész, táncpedagógus, Szendrey Gitta
drámainstruktor, Vasvári Csaba színművész, a
Szentendrei Teátrum igazgatója és Zewde
Eszter drámainstruktor.
A műhelymunka során született, Arany-ihlette
színházi, film, zenei, tánc produkciókat és a
képzőművészeti, irodalmi alkotásokat láthatta
a közönség az Arany Tavasz Fesztiválon. Kö-
szöntőt mondott Gyürk Dorottya kulturális al-
polgármester, a fesztivált Vasvári Csaba, a
Teátrum igazgatója nyitotta meg. A műsor-
vezető – és több műsorszám aktív közremű-
ködője – Dömény Krisztián citeraművész volt.
A műsor végén az öt középiskola szereplői az
öt méter hosszú, „végtelenített ágnes asz-
szony-lepedőjére” írták-rajzolták fel a projekt
legemlékezetesebb pillanatait.
A PMK aulájában kiállított ötletes alkotásokat
a szervezők további helyszíneken is szeretnék
bemutatni. A fesztivál képzőművészeti alko-
tásai mellett a videók és a novellák, versek is
hamarosan elérhetőek lesznek a https://szent-
endreitavaszifesztival.hu/ oldalon.
A tartalmas programot a Lóci játszik zenekar
vidám és fergeteges koncertje zárta, össz-
tánccal!

A Dalos Esztik és Tuba Ferkók összművészeti
projekt résztvevői

ferences Gimnázium
Mentortanár: Soós Sándorné dr. Veres rózsa
Diákok: Borbás Kristóf 10.c, Brassnyó Kata
10.c, Cifferszky Dóra 10.a, Csordás Dorottya

10.a, Erdős Veronika 8.a, Gerencsér Gergely
10.b, Káldy Veronika 8.a, Molnár Zita 8.a, Né-
meth Csilla 10.c, Novák Emese 8.a, rónyai
ádám 10.c, rudolf Csenge 8.a, Sergyán
Csenge 8.a, Szatmári Viktória 10.c, Szűcs
Fülöp 9.b

móricz zsigmond Gimnázium
Mentortanárok: Bancsik ágnes, Vida ágota
Diákok: Bartha Enikő 9.b, Békési Veszna 9.b,
Fekete Lili 9.b, Gulyás Csenge 9.b, Lőcsei
Jenő 9.b, Nagy Attila 9.b, rógán Attila 9.b,
Szőllősi Borbála Judit 9.b, Tóth áron 9.b,
Zsebe Dávid Benjámin 9.b

petzelt József Szakgimnázium 
és Szakközépiskola
Mentortanárok: Aladics Antal, Páliné Szappa-
nos Zsuzsanna
Diákok: Bacsa Zsófia 11.v, Bánáti Olivér 11.v,
Benkő Vivien 10.b, Berta Tamás 11.v, Bu-
denszki ádám 9.c, Csépke Csaba 10.b, Elsik
Vivien 11.v, Földesi Nikolett 10.a, Horváth
Mária 10.b, Horváth Zsolt 11.a, Jászberényi
Zsolt 9.a, Kalauz Barbara 11.a, Mészáros Pat-
rik 9.a, Németh Dominika 10.b, Oláh Tímea
10.a, Pap László Krisztofer 10.a, Ilku Erik 9.a,
Quattronini roxána 9.c, rácz Anna 11.v, remé-
nyi Gyula 9.a, Simon ákos 9.a, Simon Kristóf
9.a, Sram Anita 10.b, Szénási réka 10.b, Ta-
kács Orsolya 11.v, Túri Norbert 10.b

II. rákóczi ferenc általános Iskola 
és Gimnázium
Mentortanár: Szent-Királyi ágnes
Diákok: Birgés Bettina 11.a, Bódogh Katalin
9.a, Balaton Laura 11.a, Fülemen Tánya 11.a,
Herr Gitta 9.b, Koller Henriett 9.a, Nébl Petra
9.a, Varga Dániel 11.a

Szentendrei református Gimnázium
Mentortanár: Sípos Dávid
Diákok: Bor Sára 9., Cseresnyés Dorottya 12.,
Eckensberger Lili 11., Erdei Márton 12., Garas
Dániel 12., Görög Mátyás 6., Jenei Kristóf 9.,
Kovács Luca 11., Lévai Letícia 10., Molnár
Petra 10., Németh-Buhin Alba 11., Petresevics
Kitti 10., Schafer Noémi 9., Sipos Bogáta Il-
langó 12., Sipos Bolda 10., Sipos Ilka 10.,
Sipos Panka 10., Sipos Zsófia 10., Tóth Dániel
12., Tóth Dorottya Dóra 12., Törköly Szabolcs
12., Tyrol Zsófia 11., Ujvári Boglárka 6.
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https://szentendreitavaszifesztival.hu

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
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A Szentendrei Sörmajális 2018. április 28-tól
május 1-ig kerül megrendezésre Szentend-
rén, a dunakorzón. A négy nap alatt koncer-
tek – köztük Kiscsillag, marót viki és a Nova
Kultúr zenekar, maszkura és a tücsökraj,
Blahalousiana, fish! –,  könnyűzenei tehet-
ségkutató verseny, sörkülönlegességek,
gasztronómiai élmények, utcabál, gyermek-
programok várják a látogatókat.

Szentendre a kulturális és gasztronómiai fesz-
tiválok sokasága mellett idén is megszervezi
a Szentendrei Sörmajálist. A tavalyi koncep-
ciót követve, az immár hagyománnyá vált és
nagy népszerűségnek örvendő Sörfesztivált
és május elsejét összekötve SÖrMAJáLIST
rendez a város. S ha már majális, akkor nem-
csak sör, hanem szabadtéri koncertek, gaszt-
ronómiai élvezetek, gyerekprogramok is
helyet kapnak fesztiválon. 
A fesztivál gazdag programkínálatában min-
den korosztály megtalálja a számára érdeke-
set. A négy nap alatt számos koncertet
élvezhet a közönség. A Kiscsillag, Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar, Maszkura és a 
Tücsökraj, Blahalousiana és Fish! kiemelt
nagykoncertek mellett szombat délután olyan
emlékzenekarok lépnek fel, mint a The Black-
Birds – beatles emlékzenekar, vagy az
ACid/DC, illetve a 100% rolling Stones tribute:
a Stoned.
Vasárnap a rock is helyet kap a fesztiválon,
például a Cool Head Klan fellépésével. A nap
pedig a Maszkura és a Tücsökraj és a Kiscsil-
lag koncertjével zárul.
Hétfő délután a II. Szentendrei Nagyszínpad
Könnyűzenei Tehetségkutató verseny ad lehe-
tőséget a fiatal zenészeknek a megmérette-
téshez.
Kedden a szentendrei civil szerveztek és
egyesületek is helyet kapnak a rendezvényen,
ahol a hagyományos főzés mellett a szent-
endrei sportegyesületek bemutatóját is láthat-
ják majd a Dunakorzón.
A programok mellett gasztronómiai élmé-
nyekkel: hazai, nemzetközi kézműves, kis-
üzemi és nagyüzemi sörkülönlegességekkel
várják az érdeklődőket, immár két helyszínen:
a Dunakorzón és a Dumtsa Jenő utcában. A
Dunakorzón található Gasztroutcában kuliná-
ris élményekkel és különleges nagyüzemi sö-
rökkel, a Dumtsa Jenő utcában található
Kézműves Sörkorzón pedig ízekben, színek-
ben és különleges összetevőkben kimeríthe-
tetlen variációkat felvonultató kézműves
sörökkel találkozhatnak a látogatók. 

PrOGrAM

április 28. szombat 
DUNAKOrZó, NAGySZÍNPAD
15:30 Blue Tips
17:00 The BlackBirds - 1st Hungarian Beatles Tribute
18:30 ACid/DC (Baricz Gergővel)
20:00 Stoned - 100% rolling Stones (Kőváry Péterrel)

21:30 MAróT VIKI ÉS A NOVA KULTÚr ZENEKAr
22:30 Utcabál 

április 29. vasárnap 
DUNAKOrZó, NAGySZÍNPAD
15:30 Cool Head Klan
17:00 Drazsé
18:30 Fekete Skorpió
20:00 MASZKUrA ÉS A TÜCSÖKrAJ

21:30 KISCSILLAG 

április 30. hétfő 
DUNAKOrZó, NAGySZÍNPAD
13:00 II. Szentendrei Nagyszínpad Tehetségkutató
verseny
19:30 Firework

21:00 BLAHALOUSIANA
22:30 Utcabál

május 1. kedd
DUNAKOrZó, NAGySZÍNPAD
14:30 Body Holly Dance Club növendékei és 
az Euro-Gym felnőtt csapatának bemutatója
15:00 Csillagszeműek Néptánccsoportjának 
bemutatója 
15:30 Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK bemutatója
16:00 Pink Panthers Akrobatikus rock And roll 
Tánccsoport Egyesületének bemutatója 
16:30 No Comment Hip Hop Sport és Kulturális 
Egyesület bemutatója
17:00 Welldance Sporttánc Egyesület bemutatója
17:30 TWB, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
Fúvószenekarának koncertje
18:30 Dizzy Dog

20:00 FISH!

DUNAPArTI MŰVELŐDÉSI HáZ 
10.00–13:00 Sakkfoglalkozás Tusák József 
sakkmesterrel
Lázár cár tér
10.00–17.00 Gyermekfoglalkozások, kézműves-
foglalkozások a Szentendrei Nagycsaládosok 
Egyesületével
11.00–14:00 rendőrségi közlekedési bemutató 
balesetmegelőzési céllal
17.00–19:00 Street salsa a Carmen Dance 
Iskola közreműködésével 
Dunapart, a retro Design Center mellett
10:00–17:00 Oldtimer és youngtimer jármű bemutató

SÖrKÍNáLAT
Kisüzemi és nagyüzemi sörök:
Bajor Sörök Háza, Balkezes Sörfőzde, Domonyi Sör-
főzde, Fehér Nyúl Brewery, First The Craft Beer Comp,
Fóti Sörfőzde, Holba És Ćerna Hora Háza, Hopfanatic
Brewery, Hoptop Brewery, Horizont Kraft, Hrabal Sö-
röző, Hudi Hudi: Brewdog És Ciderek, Indoor Sörfeszit-
vál Háza, Mad Scientist, Moncsi Szeszkeverője,
Monyo Brewing Co., Pink Panda Sörbirodalom, reke-
tye Brewing Co., rothbeer Brewery, rotburger Látvány
Sörfőzde, StE Étterem és Pub, Teddy Beer Belga Sörök
Háza, Teddy Beer Magyar Sörök Háza, Tiltott Csiki Sör
A SÖrFESZTIVáL MEGLEPETÉSE: AZ ISTEr!
Szentendre sörének hivatalos debütálása a Kézműves
Sörkorzón, a Dumtsán
További kiállítók: 
Csalló Pálinka, Cuvee Szentendre, Epermester Pincé-
szet, Lunczer Pálinkaház

Információ: szentendreprogram.hu 
Az esemény Facebook oldala: Szentendrei Sörmajális



mozaik múzeumtúra
természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések:
Szentendrére érkezik 2018. április 20., 21., 22-én a mozaik múzeum-
túra roadshow!

Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szo-
ros szimbiózisban a természettel? Melyek a főbb szobrászati techno-
lógiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá? Milyen érdekességeket
őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra roadshow szentend-
rei állomásán! A múzeumbarátok érdekes programok kíséretében is-
merkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállításaival, s
szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis
Gesztusok: Kiállítás a Föld napja alkalmából című tárlat hivatalos meg-
nyitójával. A MűvészetMalom udvarán ezúttal a land art műfajára fó-
kuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli települések
óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. 
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalom-
ban, ahol az érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képvise-
lőjével, Pokorny Attilával lesz alkalmuk megismerkedni. A természeti
adottságokból alkotó művész saját installációin keresztül mesél a mű-
fajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentend-
rei Képtárban a kis múzeumbarátok álombéli teremtményekkel talál-
kozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó kertek című kiállításában
gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg,
miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vászna-
kon, hogy fehér lapokon kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A
Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a szabadsághoz – Fe-
renczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös alko-
tásra: a korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek
megismerkedhetnek a szobrászat alapjaival, sőt, meg is próbálkozhat-
nak egy-egy alkotás reprodukálásával!
A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken
egy határon túli, magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek
keretében a szombati napon a szentendrei kiállítóhelyek vendége a vaj-
dasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal intézmény egy bárói
kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában talál-
ható, innen érkeznek hozzánk.

Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó ács József képzőmű-
vész hagyatékát, továbbá az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész
hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és helytörténeti hagya-
tékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül:
az aprónép az ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpeda-
gógiai kiadvány segítségével merülhetnek el a képzőművész munkás-
ságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik szombaton:
verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el
az érdeklődők az Újvidéki Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiál-
lítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion folyóirattal is-
merkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek
ígérkezik a szentendrei múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosod-
hat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is lehet izgalmas, ugyanis
a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul
felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szó-
rakozhatnak! Délután pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Mú-
zeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós Fruzsina kurátor és
Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó
egy tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben
országos hírnevet, egy személyben animációs filmrendező, képzőmű-
vész, díszlettervező és egyetemi oktató. Magyarósi Éva szentendrei ki-
állítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a testről, az
érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történe-
teiről mesél. A Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen
pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi Emőke kurátorral az Utat nyitni
a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol Czifra
Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével
ismerkedhet meg a közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász
életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése
esetén az édesanyáknak a belépés ingyenes!

Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
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rászorulók
támogatása
A Szentendrei Konzervatív Esték
Klub (SZEKE) ismét sikeres gyűj-
tést szervezett egyedülállók és
nyugdíjasok megsegítésére,
hogy a kereszténység egyik leg-
nagyobb ünnepét, a Húsvétot ők
is méltóképpen ünnepelhessék. 
Az egyesület köszönetet mond a
szentendrei piac őstermelőinek
és kereskedőinek, illetve a piac
felügyelőjének, rebelles Sándor-
nak az együttműködésért.  ren-
geteg felajánlás érkezett Szeke
társainktól is. Több egyedülálló
nyugdíjast, nagycsaládost, bete-

get tudtunk támogatni. Felajánlásokból tartós élelmiszereket, tisz-
tító- és tisztálkodó szereket, illetve sonkát, tojást, kalácsot is
tartalmazó csomagokat állíthatunk össze.

Köszönjük mindenkinek az együttműködést!

A Sz.E.K.E. elnöksége nevében
PETrICSKó ZOLTáN
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A város főutcájának egyik legnépszerűbb üz-
lete, az Édeni Édességek már két alkalommal
is elnyerte az Év Boltja rangos kitüntetést.
2016-ban a független kisboltok, 2017-ben a
szakboltok kategória nyertese lett. A dumtsa
Jenő utcában 15 éve megnyílt bolt üzletfilo-
zófiája a mai napig ugyanaz: klasszikus,
három kultúrát képviselő – csokoládé-kávé-
tea – szaküzlet, ahol élmény vásárolni, és
ahol mindig frissülő prémium választékkal,
odafigyeléssel, hozzáértéssel találkoznak a
szentendreiek.

Talán legtöbbet vevőik visszajelzései monda-
nak:

„Mintha egy másik világba kerülnék, a világ
boldogabbik felén. Egy oázis ebben a város-
ban, amit mindenkinek mutogatok.” (Zsuzsa)

„A gyerekeim még álmodnak is róla, nem csak
szeretik.”(Zsolt)

„Megkerülhetetlen hely a városban a homlok-
zatával, az illatával, a mindig megújuló csoko-
ládé kínálatával, a kis ékszerdoboz belsővel
és az emberekkel, akik körülveszik.” (Kati)

„Ez az a hely, ahol mindig megnyugszik az
ember. Csupán a látványtól. Különleges, igé-
nyes,- sok munka van mögötte.” (Cecília)

„Boldogsághormon – töményen” (Kati)

„Egy igazán európai bolt Szentendrén.” (Zoli)

„Szeretemhely!” (Móni)

„Az a hely, ahova eddig az összes külföldi ven-
dégemet, barátomat elvittem, és el voltak
ájulva!” (Erika)

„...olyan jó oda bemenni! Szép, illatos, kedves
kiszolgálás, halk zene, szóval a béke szigete,
és gyakran a társasági élet fontos színhelye
is.” (Györgyi)

„Eljuttatott el a minőségi csokik ínyenc élve-
zetéhez, a jó kávé fogalmához, ez az a hely,
amely képes időről időre ’megédesíteni’ a
szentendrei létemet.” (Andi)

„Sok kimért cucc van, de az eladók nem ki-
mértek.” (Csaba)

„Itt lelassul az idő, isteni cappuccino-t csinál-
nak, és nagyon barátságosak a hölgyek.”
(Tamás)

„Azért szeretem a csokiboltot, mert olyan,
amilyen. Mintha nem is itt élnénk a magyar va-
lóságban, hanem valami nyugodt mediterrán
városkában, ahol teljesen természetes, hogy
apró finomságokkal kényeztetem magamat.
Ahol nem luxusnak számít a finom kávé meg
az idő, mit erre szánok. Itt úgyis mindig össze-
futok valakivel, akivel már régóta legalább 
néhány percre... Az üzletben meg törzs-
vendégként úgyis tudják, miért jövök, meg
sem kérdezik, és kapom a capuccinot.” (reni)

„Milyen jó is lenne ha ebben a rohanó és gond-
terhelt mai világban csak ilyen ’kis’ boltokban
vásárolhatna mindig az ember. És nem a bor-
zalmas multikban száguldozna a kocsival a
sorok között, mint holmi droid... ” (László)

„Egy unokatesós, csajos beszélgetéshez töké-
letes hely!” (Anna és Timi)

„Szeretjük Szentendrét, de imádni ezt a helyet
imádjuk. A nyugalmával, amit áraszt, a finom
’női mosolyával’ mindig mosolyt csal az ar-
cunkra. Ha hideg, ha meleg van, de legfőképp
a szürke hétköznapokon.” (Ildi, Fanni) 

„Aki erre jár, térjen be, aki másfele tévelyeg,
változtasson irányt, ha egy jó, igazán pompás
forró csokoládét szeretne inni...”  (Malcolm)

„Hónapok óta itt ittuk a legjobb kávét! Kiváló
erősségű, és úgy elkészítve, ahogy azt kell!”
(Timi)

„Többszöri látogatás után mondhatom: min-
dig kedves kiszolgálás, óriási, verhetetlen, mi-
nőségi, minden ízlést kielégítő választék.”
(Kata)

„Meglátni... és bemenni... ott elámulni a fan-
tasztikus választékon... egy forró csokira el-
csábulni, kint üldögélve tobzódni az ízek
harmóniájában... miközben a napfény simo-
gat... ilyen lehet az ÉDEN is.” (Ivett)

A molinón: pelle Csilla 
és az Édeni Édességek boltja dolgozói
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KIrAKodáS – JÓtÉKoNySáGI BAzár 
2018.04.14. 09:00 – 12:00

Baptista Imaház, rákóczi Ferenc u. 27.
A kihelyezett tárgyakért  adományokat elfogadunk, 

melyet karitatív célra fordítunk.

A Szervezők

Kapcsolat: Halászné Barlai Katalin 
(Habaka@gmail.com, 70-336-1043)

A szentendrei önkormányzat alkalmankénti szórólapo-
zásra és rendszeres (havonta két alkalommal) újság-
terjesztésre gépkocsival rendelkező (lehetőleg számla-
képes) munkatársat keres. Tel. 06-20-340-0670, 06-20-
260-4642.

miért éppen a kadarka siller?
A Szentendrei Kadarka Kör asztaltársaságában is van vita arról, hogy
miért éppen e kényes kadarka szőlő támogatására szövetkeztünk.
„Népszerűsítsük inkább a megbízhatóbb kékfrankost” – javasolják.
A konzervatív kisebbség is szereti a kékfrankost, de eleink szellemé-
ben hirdeti: „Minden bort szeretünk, kadarkát ültetünk.” Nem csak a
helyi hagyomány ápolása miatt szeretnénk, ha minél több szentendrei
kertben ültetnének kadarka szőlőt, hanem azért is, mert ebben az ide-
genforgalmilag frekventált városban jó lenne, ha minél több külföldi
kóstolhatná meg ezt a hazai különlegességet. Azért, mert ezt a sa-
játságos ízt másutt nem ismerik, nem kóstolhatják. A vendég pedig
keresi a specialitásokat. Egyelőre nemigen talál. Pedig milyen jó
lenne, ha Szentendrén a vendéglőkben helyet foglaló vendégeknek
üdvözlő italként egy pohárka kadarka sillert kínálnának!
Miért éppen a sillert gondoljuk legalkalmasabbnak a hazai borkultúra
népszerűsítésére? Mert a kadarka valóban kényes fajta: nem minden
évben terem jól. Sillerként viszont gyakrabban ad megfelelő minő-
ségű bort, amely képes megmutatni a speciális kadarka ízt és aromát.
ráadásul igen alkalmas aperitif italnak. Évek óta a Nemzetközi Ka-
darka Versenyen arra kérjük a zsűrit: válassza ki a legjobb kadarka
sillert, hogy annak adhassuk a Szentendrei Kadarka Kör díját, serle-
gét. Így történt ez 2018 márciusában is. Immár harmadik alkalommal
a szekszárdi Schieber Pincészet nyerte el a legjobb sillernek felaján-
lott díjunkat. 
Nem csak gratuláltunk a győztesnek, hanem arra kértük, hogy segít-
sen régi tervünk megvalósításában: mutassák be a szentendreieknek
az Abrakadarát törzshelyünkön, a Mjam Étteremben, a  Városház
téren! Szeretettel várunk mindenkit a Mjamban  április 10 és 15. kö-
zött egy siller kóstolóra! Kérhetik a pultnál, és természetesen az ott
étkező vendégek is. 
Kérjük: írják be véleményüket a borról a Kör vendégkönyvébe! 
Aki szívesen ültetne kadarkát a kertjébe, az elérhetőségét és igényét
is oda bejegyezheti.

SZENTENDrEI KADArKA KÖr 
SZÉLES KATALIN, KŐSZEGI áBEL

KADArKAKULTUSZ@FrEEMAIL.HU 



2018 | április 9. VÁROS 17

Eszter a 2017-ben megrendezett Wadokai Ka-
rate Európa Bajnokságon bronzérmet szerzett
egyéniben. 17 éves, tahitótfalun lakik, és a
ferences Gimnáziumban tanul. 12 éve sportol
a piramis Sportegyesületben: egy évig ovitor-
nára járt, majd elkezdett karatézni, amit azóta
is kitartóan művel. Edzői tóth Attila, tóthné
mák Ildikó és tóth péter. 

12 éve, vagyis egészen kiskorodtól jársz ka-
ratézni. mit tartasz ennyire vonzónak a kara-
téban, hogy ilyen hosszú idő elteltével sem
untad meg?
Szerettem magát a küzdősportot is, mert biz-
tonságérzetet ad a mindennapi életben, de na-
gyon szeretem a közösséget is, az edzések
hangulatát, a csapatot és az edzőimet, akikkel
az edzéseken kívül is nagyon sok időt töltök.
Mindannyian nagyon kedvesek és befoga-
dóak.  

milyen gyakran vannak az edzések, a verse-
nyek?
Heti háromszor edzek, általában másfél órát,
de pénteken kicsit hosszabbak az edzések. Ta-
vasszal rendezik a kvalifikációs versenyeket,
amelyeken rendszeresen részt veszek, a nem-
zetközi versenyeket pedig – Európa-bajnok-
ság, Európa Kupa – általában ősszel rendezik.
Idén először világversenyre is megyek: Angli-
ában augusztus végén rendezik meg a világ-
kupát. Erre a versenyre nyáron kezdem el az
intenzív felkészülést.

A bronzérmet a formagyakorlatban érted el.
Ezt jobban szereted, mint magát a küzdelmet?
A formagyakorlatokban vagyok eredménye-
sebb, de mindkettőben versenyzek, tehát ku-
mite-ban is. A küzdelmet, a bunyót tartom
kreatívabbnak, emiatt nehezebbnek is. 

milyen hosszabb távú terveid vannak?
Nagyon szeretném megszerezni a feketeövet.
Most barnaöves vagyok, s ezen belül is három
fokozat, vagyis kyu van, melyet évente lehet
megszerezni. Nagyon fiatalon lettem barnaö-
ves, úgyhogy most egy év kihagyás után ké-
szülök majd a 3. fokozat megszerzésére, és
utána jöhet a felkészülés a feketeöves vizs-
gára. 

Hogyan készülsz ezekre a vizsgákra?
A nyári edzőtáborokon készülünk fel ezekre is,
és az edző által előírt, komoly feladatsorokat
kell teljesíteni a továbblépéshez.

mik a távolabbi terveid?
Még csak 10. osztályos vagyok, van időm gon-
dolkodni, de egyelőre úgy néz ki, hogy a Páz-
mányon tanulok tovább valamilyen nyelvi
szakon. A karate is biztosan megmarad, sze-
retném addig folytatni, ameddig csak tudom,
ha nem is versenyzőként, de hobbiszinten min-
denképpen.

Hogyan tudod összehangolni a tanulást az ed-
zésekkel, a versenyekkel?
Sokszor nagyon nehezen, sőt van, hogy egyál-
talán nem sikerül. Előfordul, hogy késő estig
kell tanulnom az edzés miatt. ráadásul most
nyelvvizsgára készülök, illetve szeretném
megszerezni a jogosítványt. Szerencsére az
edzőm megértő, ő is úgy gondolja, hogy a ta-
nulás a legfontosabb.

A családodban sportol még valaki?
A bátyám szintén a Piramis SE versenyzője, ő
is kint volt nemrégiben a molinón. rivalizálás
minden szinten van köztünk, de otthon soha
nem gyakorolunk egymáson – már a sérülés
veszélye miatt sem. De van közös témánk, és
az nagyon jó.

A molinón: Kollár Eszter

országos hatos döntőben a röpisek

levente-díj 2018
Az idei Levente-díjat Minya Nóra vehette át
március 26-án a Vujicsics Tihamér Zeneisko-
lában. A díjat immár 17. alkalommal adta át 
a Levente Alapítvány.  Négy pályázó közül 
választották ki a díjazottat, aki Asszonyi Zsó-
fia, Vincze László és Páljános Ervin felajánlá-
sát, egy bronz emlékérmet és egy oklevelet
vihetett haza, valamint 200.000 Ft-os támo-
gatást. Nóra a Szent István Király Zeneművé-
szeti Szakgimnázium zongora tanszakán
folytatja tanulmányait. Tanárai: Forrai Judit és
Bokorné Forró ágnes.

A Dunakanyar SE U17-es röplabdacsapatnak -
az egyesület történetében először – sikerült
az évek óta áhított eredmény elérése. 
Az UTE Dunakanyar néven induló csapat a há-
romfordulós elődöntő-sorozatban a BVSC és
Szombathely csapataival küzdött meg a to-
vábbjutásért. 
1. forduló eredményei
Dunakanyar SE - BVSC 1-3
Dunakanyar SE - Szombathely 3-1
BVSC - Szombathely 3-1

2. forduló eredményei
Dunakanyar SE - BVSC 3-0
Dunakanyar SE - Szombathely 3-2
BVSC - Szombathely 3-1
3. forduló eredményei
Dunakanyar SE - BVSC 3-2
Dunakanyar SE - Szombathely 3-1
BVSC - Szombathely 1-3
Május 25-26-27-én vár a csapatra a következő
kihívás Békéscsabán: hat csapat részvételével
az Országos Bajnokság döntője.

Felső sor: Batári Zsombor (edző) Kiriakidis Eleni, Csipak Boró, Kiss Luca, Domján Flóra, Krachler Réka, Kovács Jáz-
min, Tűzkő Bíbor, Klinszky Lara, Makó Zsófi, Batáriné Balázs Erzsébet (edző)
Alsó sor: Nitsch Lili, Törköly Kinga, Bokori Luca, Horváth Flóri, Szabó Eszter, Marosi Luca
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programok

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
NINCS tÖBB tItoK!
Válogatás az egyik legjelentősebb ma-
gyar műgyűjtő, Gerő László kollekciójá-
ból
Megtekinthető augusztus 26-ig, hétfő
kivételével 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
április 22. vasárnap 15.00
zárÓ tárlAtvEzEtÉS 
Magyarósi Évával és Kígyós Fruzsina
kurátorral
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.
NÉmA, álmodÓ KErtEK
Paizs Goebel Jenő kiállítása
Megtekinthető május 6-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10.00–18.00 között

MANK GALÉrIA
Bogdányi u. 51.
ÉlEt-JElEK
Bukecza Gabriel és Veres ágota 
kárpátaljai festőművészek kiállítása
Megtekinthető április 15-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

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.
fotÓKIállÍtáS A pIACASSo-
SorozAt SzENtNErEI forGAtá-
SáN KÉSzült KÉpEKBŐl
Picasso szerepében Antonio Banderas
Megtekinthető április 30-ig

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, Vigadó 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

TELEKI MAGyAr HáZ
Nagybánya
Thököly u. 5-7.
7x7
Szakács Imre kiállítása
Megtekinthető április 15-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00

ElŐAdáS

FErENCZy MÚZEUM
Kossuth. u. 5.
április 13. péntek 19.00
WINEtrEK – BuBorÉK 
KülÖNKIAdáS
Történetek a pezsgőről

HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 25. szerda 18.00
SzENtENdrE SzAloN
Exobolygók: karnyújtásnyira 
az idegenek
Kiss László csillagász előadása
A más csillagok körül keringő bolygók
kutatása a jelenkor csillagászatának
egyik legizgalmasabb
területe. A közelmúlt felfedezései mind
arra utalnak, hogy az élet számára al-
kalmas helyek akár nagy számban lé-
tezhetnek a Tejútrendszerben. Az
előadás betekintést ad a szakterület
módszereibe, legfrissebb eredménye-
ibe, a magyar részvételre a földi és űr-
csillagászati kutatásokban, illetve kissé
szabadon eresztve a fantáziát megpró-
bál higgadt választ adni a címben feltett
kérdésre.

PETŐFI KULTUráLIS ÉS HAGyOMá-
NyŐrZŐ EGyESÜLET
Stéger köz
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
április 27. péntek 18.00
EurázSIA NÉpEI A KÖzÉpKorI
ArAB forráSoK tüKrÉBEN
Zsidei Zsuzsanna arabista, történész
előadása

ALTISZTI AKADÉMIA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Dózsa Gy. út 12-14.
április 26. csütörtök 18.00
KárpátAlJAI trAGÉdIA
Filmvetítés és beszélgetés az alkotók-
kal
Vendég: Hajduk Márta rendező, Vass
Tamás operatőr

KoNCErt

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

PóTKULCS
Fő tér 11.
április 14. szombat 16.00
HANNAH BErGEr trIÓ
Dalok a Balkánon át a Kelet világáig

SzÍNHáz

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 

április 15. vasárnap 16:00 
Luigi Magni–Bernardino Zapponi: 
lEGyEtEK JÓK, HA tudtoK!
Musical a Budaörsi Latinovits Színház
és a Múzsák Társulat előadásában 

április 27. péntek 19:00
április 28. szombat 19:00 
Florian Zeller:
A KulISSzáK mÖGÖtt
magyarországi ősbemutató
A Szentendrei Teátrum és a rózsavölgyi
Szalon közös produkciója

GyErEKEKNEK

PArTI MEDVE
Városház tér 4.
április 20. péntek 18.00
fÉNy SEBEStyÉN látoGAtáSA
Könyvbemutató és kiállítás-megnyitó
Kertész Erzsivel, a sorozat írójával és
Orosz Annabella illusztrátorral
Ingyenes program kisiskolásoknak
19.00
Utcabál és táncház gyerekeknek és fel-
nőtteknek a Kisze-Kusza zenekarral

mozI
P'ArT MOZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas:

800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél
hosszabb filmeknél egységesen: 1000
Ft!)

április 9. hétfő
16.00 A CUKráSZ (104’) (16) ...hazug-
ságok, titkok, szerelem, szeretet
18.00 TáNCTEráPIA (111’) (16) - 
pár lépés a boldogság
20.00 PECHA KUCHA Szentendre 
program
április 10. kedd
16.30 TáNCTEráPIA (111’) ( 16) - 
pár lépés a boldogság
18.30 A VENDÉGEK (71’) (16) LÉLEK-
MOZI SOrOZAT (DunaP'Art Filmklub)
20.00 A VíZ ÉrINTÉSE (123’) (16) –
Oscar díj 2018. - A legjobb film!
április 11. szerda
16.30 AZ UTOLSó TANGóNK (85’) 
(12) - Argentina legismertebb tangótán-
cosairól…
18.00 FANTOMSZáL (130’) (12) f.: 
Daniel Day-Lewis és Vicky Krieps
20.15 ESZEVESZETT ESKÜVŐ (117’)
(12) - Az Életrevalók rendezőitől

április 12. csütörtök
15.00 JÖNNEK A KACSáK (91’) (6)
16.35 TÉLI FIVÉrEK (100’) (16) 
A Locarnoi Nemzetközi Filmfesztivál 4
díját nyerte
18.20 HUrrIKáN MELó (103’) (16) 
rob Cohen filmje
20.05 TŰZGyŰrŰ: LáZADáS (111’) (12)
f.: John Boyega, Scott Eastwood
április 13. péntek
16.30 TÉLI FIVÉrEK (100’) (16) 
A Locarnoi Nemzetközi Filmfesztivál 
4 díját nyerte
18.00 P’ArTI DALOLó - Lázár Enikővel
18.30 A NAGy ISTENNŐ ArCAI (101’)
(18) a vetítést követően közönségtalál-
kozó
20.20 VÖrÖS VErÉB (142’) (18’) f.: 
Jennifer Lawrence
április 14. szombat
13.00 JÖNNEK A KACSáK (91’) (6)
14.35 TŰZGyŰrŰ: LáZADáS (111’) (12)
f.: John Boyega, Scott Eastwood
16.30 AZ UTOLSó TANGóNK (85’) (12) -
Argentina legismertebb tangótáncosai-
ról…
18.00 HÉT NŐVÉr (123’) (18) f.: Noomi
rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
20.15 HUrrIKáN MELó (103’) (16) 
rob Cohen filmje
április 15. vasárnap
14.00 JÖNNEK A KACSáK (91’) (6)
15.35 TŰZGyŰrŰ: LáZADáS (111’) (12)
f.: John Boyega, Scott Eastwood
17.35 HUrrIKáN MELó (103’) (16) 
rob Cohen filmje
19.30 SZóLíTS A NEVEDEN! (132’) (16)
Oscar díj 2018. Legjobb adaptált 
forgatókönyv
április 16-26-ig MESEMOZGATó 
Magyar Népmesék válogatás óvodások-
nak délelőttönként
április 16. hétfő
16.00 MárIA MAGDOLNA (120’) (12) f.:
rooney Mara
18.05 AUrOrA BOrEALIS-ÉSZAKI FÉNy
(104’) (16) Mészáros Márta filmje
20.00 TÉLI FIVÉrEK (100’) (16) 
A Locarnoi Nemzetközi Filmfesztivál 
4 díját nyerte
április 17. kedd
17.00 LAJKó - CIGáNy AZ ŰrBEN (90’)
(16) Lengyel Balázs filmje
18.30 VÖrÖS VErÉB (142’) (18) CINE-
BOOK SOrOZAT (DunaP'Art Filmklub)
21.00 AZ UTOLSó TANGóNK (85’) (12) -
Argentina legismertebb tangótáncosai-
ról…
április 18. szerda
16.00 VALAMI AMErIKA 3 (103’) (12)
Herendi Gábor filmje
17.50 A LEGSÖTÉTEBB órA (125’) (12)
f.: Gary Oldman
20.00 TÉLI FIVÉrEK (100’) (16) 
április 19. csütörtök
17.45 VAD BALATON - rENDEZŐI 
VáLTOZAT (65’) (6) Mosonyi Szabolcs
filmje
19.00 TELJESEN IDEGENEK (97’) (12)
NyISD KI A SZEMED! (DunaP'Art Film-
klub)
április 20. péntek
15.45 SHErLOCK GNOMES (86’) (6)
17.15 VAD BALATON - rENDEZŐI 
VáLTOZAT (65’) (6) 
18.30 GENEZIS (120’) (16) Bogdán
árpád filmje EGy P’ArTON AZ ALKO-
TóKKAL SOrOZAT
20.35 HUrrIKáN MELó (103’) (16) 
április 21. szombat
13.30 SHErLOCK GNOMES (86’) (6)
15.00 VAD BALATON - rENDEZŐI 
VáLTOZAT (65’) (6) 
16.05 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI – 
KINCSESKAMráK - A CSODáK VILáGA
(90’) (12)
17.45 TŰZGyŰrŰ: LáZADáS (111’) (12)
f.: John Boyega, Scott Eastwood
19.45 VESZETT VIDÉK (113’) (16) - 
Egy hely, ahol az igazság nem elég
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április 11: Költészet napja
„…együtt mehetnénk 
a kávéházba s teát kavarva
szépet, jót, igazat akarva
beszélgethetnénk irodalomról, …”
József Attila

Költészet napja a p’Art mozi
kávézójában

Jöjjön el, hozza el, mondja el legkedvesebb versét! Válogatunk a
magyar költészet gyöngyszemeiből, és hallgatjuk jó szívvel egy-
mást. 
A hagyománnyá váló együttlétet április 12-én, csütörtökön 16
órakor megnyitja Klötz Ildikó. A válogatásban segít Kertész Jó-
zsef. Citeráját pengeti és dalra fakasztja az eljötteket Dömény
Krisztián.

Költészet Napja a Hamvas Béla könyvtárban

április 11. szerda
13:30-16:30
városi versmondó verseny
18:00
„Nincs talán még elfeledve a dal”

SzENtENdrEI tompA mIHály EmlÉKNAp
Köszöntőt mond Werner ákos, a HB PMK
igazgatója
Lelkészet és költészet – Tompa Mihályt, a
református lelkészt méltatja P. Tóth Béla, a
Szentendrei református Egyházközség lel-
késze
„…mert költ, lelket ír, nem czifra szókat.”
(Arany János) – Tompa Mihályt, a költőt
méltatják Baksa Péter és Baksa Péterné

helytörténészek, ny. magyartanárok
VáNDOrKIáLLÍTáS-MEGNyITó az előcsarnokban

A belépés ingyenes!

v. dömdödöm versíró verseny

Völgyzugoly gyerekkönyvesbolt 4. alkalommal is versíró versenyt 
hirdet 7-10 éves és 11-14 éves gyerekek számára. A versek mini-
mum 4, maximum 16 sorosak legyenek.  A műnek tartalmaznia
kell a FOG szócskát.  A pályaművekre írjátok rá a vers címét, a pá-
lyázó nevét, korát, iskoláját.
Ha elkészültetek, április 10-ig jutassátok el a Völgyzugoly köny-
vesboltba (Szentendre, Fulco deák u. 12. tel: 30/2141584, 26/318-
402) vagy e-mail-en (bibliomankft@gmail.com).

Az elbírálásban szakmai és 
amatőr zsűri is közreműködik.
A nyertesek könyvutalványban 
részesülnek. 

Eredményhirdetés április 20-án
17 órakor a KIS KÖNyVES ÉJ
programsorozat keretében a
könyvesboltban. 

Információ: Völgyzugoly gyerek-
könyvesbolt, Fulco deák u. 12. 
tel: 30/214-1584, 26/318-402, 
e-mail: bibliomankft@gmail.com

„Anyám, édesanyám, dallal köszönöm”

A Kossuth lajos Nyugdíjas Klub mindenkit szeretettel vár magyar-
nóta műsorára május 5-én, szombaton 15 órakor a Hamvas Béla
pest megyei Könyvtárban (pátriárka u. 7.). 

A műsorban fellépnek: Szabó Szilvia, Nádasdi László, dr. Fehér Esz-
ter, Fekete Zoltán, Osvát Magda, Kapi Gábor és a nyugdíjas klub
Ezüstfény együttese. Kísér: Oláh Albert és Oláh Kálmán cigányze-
nekara. Műsorvezető: Horváth László, szerkesztő: Kapi Gábor, ren-
dező Horváth Jenőné.

Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315-508, a 06-20-954-1093 tele-
fonszámokon, illetve megvásárolhatóak a helyszínen az előadás
előtt 2000 Ft-os áron.
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GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

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

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

l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

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

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

A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű

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

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

ÚtüzEmEltEtŐ SzAKmuNKáS munkakörbe munkatársat keres.

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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7 hetes egészségprogram hölgyeknek
A Cor-Way® 24 a sport-lélek-élet szi-
nergiájára épülő egyedi módszertan
alapján kidolgozott élet-és egészség-
program. Az edzés a Cor-Way® járás-
programjára épül, amelyet más, a test

karbantartásához szükséges mozgásformákkal is kiegészítenek (pl.
egyes helyszíneken funkcionális köredzéssel). Az alkalmak során
olyan inspiráló témaköröket is körbejárnak, amelyek segítséget nyúj-
tanak a mindennapok testi-lelki jól-létéhez, fittségéhez. Az elméleti
és gyakorlati oktatás személyre szabott mozgásterhelésre és életve-
zetési tanácsadásra épül.
Molnár renáta életmódtréner szerint a 7 héten át tartó, heti 2 órás
mozgásprogramban mind a rendszeresen sportolók, mind pedig a ki-
sebb fizikai betegségekkel küzdők is örömüket lelhetik, hiszen az ok-
tatás során személyre szabott a mozgásterhelés. 

Induló csoportok: • április 18. szerda 17.30–19.30; • május 9. szerda
8.30–10.30; • szeptember 12. szerda 17.30–19.30. Találkozás a V-8
Uszoda és Szabadidőközpontnál (Kálvária út 16/C.), az edzések hely-
színe a Kőhegy. ár: 1500 F/óra. Információ és jelentkezés: www.cor-
way.hu/24.

Egészségnap a Castrumban
április 14-én, szombaton 10-től 15 óráig a Castrum Center szolgál-
tató ház rendezvénytermében Egyensúlyban Önmagaddal címmel tar-
tanak egészségnapot. A rendezvény során előadásokat és mozgásos
órákat is szerveznek, valamint bio termékek vására lesz, többek között
a helyi Sweet Dreams cukrászda 'mindenmentes' édességeit kóstol-
hatják meg a látogatók.
A részletes programleírás a programhoz kötődő Facebook esemény
alatt olvasható, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://www.facebook.com/events/607479279597121/



HIRDETÉS XXXII. évf. | 7. szám22



2018 | április 9. HIRDETÉS 23

AdáSvÉtEl

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

álláSt KÍNál

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.

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

Biztos egzisztenciával rendelkező fiatal
pár kiskutyával kiadó lakást/házat keres
a belváros közelében minimum 2 évre.
Tel. 06-70-670-6700.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

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.

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

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst

étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

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.

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

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.

KOMP
Kortárs művészeti piac az ámos
Imre – Anna Margit Múzeumban
április 14-én, szombaton 10-18 óra
között




