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„Csak őszintén 
szólhat a dal”

Európai Polgár Díjat kapott
Szvorák Katalin Kossuth- 
és Liszt-díjas énekművész
szeptember 21-én, 
a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében.

13. oldal

A molinón: 
a P’Art Mozi 

A tavalyi évben a P’Art
Mozi a Mozinet Filmnapok
legeredményesebb vidéki
mozija lett. Klötz Ildikóval
és Paraszkay Györggyel
beszélgettünk.

10. oldal

és vidéke

A hónap műtárgya – Balogh László: Formabontás II.



kirakodás – Jótékonysági Bazár
2018. október 6. szombat
Helyszín: Baptista Imaház, Szentendre, rákóczi Ferenc u. 27.

Október 6-án, szombaton 9-től 12 óráig Jótékonysági Bazár lesz a Baptista Imaház épületében.
Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat elfogadunk, melyet karitatív célra fordítunk.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, és a felajánlásokat is örömmel fogadjuk.

A SZErVEZőK
Kapcsolat: Halászné Barlai Katalin (Habaka@gmail.com) 70/3361043

• Lakossági kérdezőbiztost keres a KSH-nak dolgozó Statek Kft. Szentendre és környékére
(Szentendre, Pomáz, Budakalász). 
A hirdetés letölthető: http://szentendre.hu/allashirdetes-lakossagi-kerdezobiztos/

• A Gondozási Központ Szentendre pályázatot hirdet gépjárművezetői állásra, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyba. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10. 
További információ: Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető, 06/26-311-964

• A Gondozási Központ Szentendre területi védőnőt keres határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba.
Pályázati feltételek: Főiskolai diploma, védőnői szakképesítés. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. október 29. 
További információ: Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, 06/26-311-964.

• A Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa
György u. 44.) gyermekfelügyelőt, aszszisztenst, pedagógiai- és családsegítő munkatársat,
gyógypedagógiai segítő munkatársat, kisgyermekgondozó-nevelőt, gyermek és ifjúsági fel-
ügyelőt, óvodai dajkát, nevelőt keres! A betöltendő állás jellemzői: folytonos munkarend, első-
sorban éjszakai műszak (30% pótlék), hétvégi ügyelet (15% pótlék). 
A lakásotthonainkban 3-18 éves korig vannak elhelyezve gyermekeink, fiúk-lányok vegyesen,
összesen 10 fő. Csoportonként 6 kolléga (2 nevelő + 4 felügyelő vagy asszisztens) látja el a
gondozási-nevelési feladatokat. 
Bővebb felvilágosítás: Pásztor Melinda igazgató-helyettes, 06-1-240-1769.
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általános segélyhívó – 112

Mentők – 104

Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós

Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/621-
2600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István 

szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-me-
gyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-ja-
rasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

dMrv +36 27 511 511
eLMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ÉMász hibabejelentés: 06-80-42-43-44
tIGáz +36 26 501 100  
Magyar telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198  
Fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

tourinform Szentendre +36 26 317 966  

közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Gyógyszertári ügyelet    
Szentendrei gyógyszertárak 2ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 Ft
Hétköznap  ( a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-
óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:

Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u.1.  T:500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4.  T:310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11.  T:505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10.  T:303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. T:319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33.  T:787-796
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár  nyitva  7-21-ig  
Szentendre, Kálvária u. 33.  T:787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
Szeptember 30. Vasvári Patika  
Szentendre, Sas u. 10. T:303-825

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

állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap: 
+36 30 662 6849, éjjel-nappal: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  
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szentendre 
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álláshirdetések

álláspályázat
szentendre város egészségügyi Intézmé-
nyei pályázatot hirdet 

traumatológus szakorvos

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
(Kanonok utca 1.) traumatológus szakorvost keres
heti 6 vagy 12 órában. A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok:  az intézmény sebészet-traumatológia
szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek: traumatológus szakvizsga
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai 
önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló 
dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, 
működési engedély.
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a 
pályázati dokumentációt az elbírálás után visszakéri,
vagy kéri a megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy 
az elbírálást követően maximum 6 hónapig 
Intézményünk megőrzi.

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától
tölthető be. 
További információ: dr. Pázmány Annamária intéz-
ményvezető, (26) 501-440, szei@szeirendelo.hu
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Őexc. Nguyễn Phú trọng vietnami államfő és közel százfős kísérete
látogatott magas rangú tisztségviselőkkel városunkba szeptember 
9-én. vietnam államfője, miniszterelnök-helyettese és számos 
minisztere magyarországi hivatalos látogatásuk első állomásaként 
érkeztek szentendrére.

A delegációt a Lázár cár téren fogadta Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester, dr. Gerendás Gábor jegyző, Kóbor Edit protokollvezető, Bozó
Tibor dandártábornok, Jolanda Willemse, a Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesület elnöke, Luu Tien Chinh, az Asia Center cég-
vezetője és felesége. A téren a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
helyőrségi zenekara játszotta el a vietnami és a magyar himnuszt. A
vendégek rövid sétát tettek a Bogdányi utcában, ahol az egyik üzletben
Nguyễn Phú Trọng államfő magyar népviseletű babát vásárolt unoká-
jának. A séta után a Városházán rendezett ünnepségen fogadták a
magas rangú küldöttséget.
A Városháza dísztermében Verseghi-Nagy Miklós polgármester mon-
dott köszöntőt, kiemelve a szoros együttműködést a két nemzet között.
„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra ez a különleges látogatás.
Tavaly már vendégül láthattuk a vietnami Parlament elnök-asszonyát,
és minden ilyen baráti látogatást nagy szeretettel vesz városunk. Azt
tudjuk, hogy a két ország között baráti a viszony, és az utóbbi időben
még intenzívebbek lettek a kapcsolatok, szélesebb körű lett az együtt-
működés. A két ország diplomáciai kapcsolata felvételének közelmúlt-
ban ünnepelt évfordulója óta számos magas rangú vezető utazott
Vietnamba, illetve hozzánk. A jó viszonyt az utóbbi években rendkívül
elmélyítették a tudományos, oktatási és gazdasági kapcsolatok, ame-
lyek a diákcserékkel kezdődtek évtizedekkel ezelőtt. Sok ezer ember
kapcsolja össze a két országot, a diákokon felül az itt élő vietnami 
diaszpóra tagjai: diplomaták és üzletemberek, vállalkozók, az általunk
is ismert nőegylet és egyéb közösségek.”
őexc. Nguyễn Phú Trọng államfő beszédében elmondta, Vietnamban
számos magyar szakember dolgozik, s hazánkban is jelentős számban

élnek vietnami polgárok. Szentendre 2014-ben kötött testvérvárosi
szerződést a vietnami Hội An várossal, s a hosszú távú tervekben sze-
repel, hogy a gazdasági, turisztikai és kulturális együttműködést to-
vábbra is erősíti a két város. A települések között egyébként számos
hasonlóság van: a történelmi múlt, a pezsgő kulturális élet, a turizmus,
valamint a földrajzi elhelyezkedés.
Hội An (jelentése békés találkozóhely) a Keleti-tenger és a Thu Bồn
folyó partja között fekvő város, körülbelül 120 000 lakossal, és népes
magyar kolóniával. A várost az UNESCO a Világörökség részének is-
merte el 1998-ban, mert Hội An óvárosa különösen jó állapotban fenn-
maradt, tipikus délkelet-ázsiai kereskedelmi kikötőváros a 15-19.
századból. A város a 1. században a legnagyobb kereskedelmi kikötő
volt a térségben, később innen irányították a dél kelet-ázsiai fűszerke-
reskedelmet. Kiemelt kereskedelmi, kikötői szerepét sokáig megtar-
totta, mert a kínai és a japán kereskedők is megfelelő helynek tartották
az árucserére.
Az óváros épületei egyedülálló keverékei a helyi és külföldi hatásoknak.
Máig fennmaradtak japán, kínai, francia, holland kultúrák stílusjegyeit
magukon viselő épületegyüttesek. Hội An többfele színű, méretű, 
formájú lampionjairól is híres, a delegáció tagjai örömmel fedezték fel
a szentendrei belváros vidám lámpadíszeit.
A Városháza dísztermében rendezett műsorban a fiatal tehetség, Laár
Janka Karl Hartman romanza című darabját fuvolázta el, Bojta Zsu-
zsanna operaénekes pedig Bizet Carmenjéből adott elő részletet, illetve
a Tiszán innen, Dunán túl című népdal Kodály-feldogozását énekelte
el Tihanyi Zsuzsanna zongorakíséretével.
Az ünnepség végén a polgármester átadta a város ajándékát, Kósa
Klára egyedi készítésű reneszánsz kerámiáját az államfőnek, aki szin-
tén egy szép, értékes kerámiavázával viszonozta az ajándékot.
Az esemény zárásaként a küldöttség kiemelt vendégeit Verseghi-Nagy
Miklós polgármester koccintásra és rövid beszélgetésre hívta meg a
polgármesteri irodába.

Magas rangú vietnami delegáció szentendrén
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kezdődik a városháza homlokzatfelújítása
Belügyminisztériumi támogatással újul meg a városháza külső hom-
lokzata. Az épület lábazatának és homlokzatának felújítása szeptem-
ber közepén indul, és várhatóan egy hónapig tart.

Az épület állagmegóvása miatt szükséges felújítási munkák szeptem-
ber közepén kezdődnek, és várhatóan október közepén zárulnak.

A rákóczi utca felől a fehér színű épületrész lábazati vízszigetelése
és homlokzatfelújítása mellett a főbejárat (Városház tér) felőli lábazati
vízszigetelése, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcai fehér és sárga színű
épület lábazatának vízszigetelése idején az épület körül a járda nem
lesz használható. Kérjük a lakosságot más útvonal használatára.

A felújítás költsége bruttó 35.434.161 Ft., melyhez a Belügyminiszté-
riumtól 28.371.737 Ft támogatást nyert a város, a különbözetet az ön-
kormányzat saját forrásból fedezi, éves költségvetésben tervezett.

A kivitelező a Tér Kivitelező Kft és Tér Generál Kft.

Megújult zöldfelületek 
A belvárosi zöldfelületek fejlesztésének, megújításának kiemelt
szerepe van városképi szempontból. A napokban két terület zöld-
felülete is megújult szentendrén: a  városi Ügyfélszolgálat  és a
P’Art Mozi épülete, a „Fehérház” előtti kis park és a szamárhegyi
tobakosok keresztje környéke. A projekteket a város saját forrásból,
az éves költségvetési keretből finanszírozta. A kivitelező mindkét
helyen a kerekerdő kertépítő kft. volt. 

A „Fehérház" előtti felület megújí-
tásának koncepciója az volt, hogy
rendezett, kezelhető növényágy
kerüljön kialakításra, a városi fő-
kertész ennek megfelelően vá-
lasztotta ki a növényeket. A terület
előkészítése után, szeptember 11-
én babérmeggy, talajtakaró rózsa,
hortenzia, tollborzfű, zsálya, varjú-
háj került az ágyásokba.  

A Tobakosok keresztje körüli zöldfelület is kezelhető, rendezett, a bel-
város egyik fő kilátópontjához méltó környezettel várja az itt élőket
és idelátogatókat. A terület tisztítása után – a környezettudatosságot
és fenntarthatóságot szem előtt tartva – babérmeggyet, talajtakaró
rózsát, hólyagvesszőt, kékszakállat, cserjés pimpót, örökzöld mir-
tuszloncot, árvalányhajat, évelő díszgyertyát ültettek az ágyásokba.
A növényültetésen kívül a kivitelező erózióvédelmi hálót, valamint ön-
tözőrendszert, csepegtetőt épített ki a területen, hogy a növények
mindig üdén díszítsék a Tobakosok keresztjének környékét.

1+1 beruházás 
Pannónia-telepen
Lakossági és önkormányzati összefogással kapott aszfaltburkolatot
Pannónia-telepen a Wolf Gedeon utca.

1+1 beruházás keretében aszfaltburkolatot kapott a Wolf Gedeon
utca.  A lakók összefogásából és önkormányzati hozzájárulásból
bruttó 6.088.622 Ft értékű beruházás valósult meg.
A Pannónia-telepi utca, mely fontos szerepet tölt be a város árvízvé-
delmi védekezési munkálatainak biztonságos végrehajtásában is,
megerősített alapot és aszfaltréteget kapott, illetve a járdát is felújí-
tották.

Befejeződött a római sánc
utca felújítása
szeptember 20-án délután adták át hivatalosan és ünnepélyesen az
éppen iskolakezdésre elkészült római sánc utcát: városunk egyik
fő közlekedési útja új burkolatot kapott, és megújult a járda is 202
méter hosszúságban, illetve középsziget épült a kálvária téren, a
kálvária út csatlakozásánál.

Verseghi-Nagy Miklós az átadó ünnepségen elmondta, hogy sokan
használják ezt az utat, így sok embernek lett komfortosabb az élete.
A Kálvária tértől az Acél utcáig tartó szakasz felújítása 46 millió Ft-
ba került, melyet egyelőre önkormányzati forrásból finanszíroztak,
de folyamatban van a pályázat, amely ha sikeres lesz, akkor az el-
nyert támogatást egy másik út felújítására fordítják.
„Tavaly újult meg az út alsó szakasza, ami már milyen réginek tűnik,
mert a jót hamar megszokja az ember. Vannak még további feladatok
az önkormányzat előtt, jó lenne, ha a Kálvária út is végig új burkolatot
kapna. Folytatjuk az útfelújításokat minden évben, szeretnénk minél
több utat és járdát építeni, hiszen jelenleg 50 km földút van a város-
ban. Ennek ellenére érdemes minden kis lépésnél megállni, és örülni
annak, ami már elkészült, hogy ne csak azt nézzük mindig, ami előt-
tünk áll” – mondta a város első embere.

Kun Csaba, a körzet önkormányzati képviselője is örömét fejezte ki,
hogy ilyen szép lett a körzet fő utcája. Hozzátette, hogy hamarosan
elkezdődik az ehhez kapcsolódó kis beruházás, a járda építése a
Szatmári utcában, amely, mint minden újonnan épülő járda, akadály-
mentes lesz. A körzetben tervbe van véve még a Kun, az Előd, az Er-
délyi, a Botond és az Avar utcák felújítása, melyek kivitelezésére
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A Budapesten 7. alkalommal megrendezett vízügyi témával foglalkozó Asia-europe Meeting résztvevői a konferencia második napján, szep-
tember 12-én szentendrére látogattak, ahol a szentendrei árvízvédelmi falat tekintették meg. 

A látogatást a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kooperációban szervezte Szentendre Város önkormányzata. Az európai résztvevők a
Duna, az ázsiai szakértők a Mekong folyó vidékéről érkeztek városunkba, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a mobil árvízvédelmi fal technológiai
részleteiről. A szerkezetet a VSz Nzrt. munkatársai, illetve román Tamás, az elemek beszállítójának képviselője segítségével mutatták be a de-
legációnak.

Mobil árvízvédelmi fal éves építési gyakorlat

vízügyi szakértők delegációja szentendrén

szeptember 11-én a szentendrei mobil árvízvédelmi fal éves építési
gyakorlata zajlott a duna korzón. A vsz Nzrt. gyakorlott szakemberei
pár óra alatt állították fel az árvízvédelmi falat, majd délutánra el is
bontották a szerkezetet és visszaállt a megszokott forgalmi rend a
korzón. A mobil árvízvédelmi fal próbaépítési gyakorlatát minden
évben megrendezik. ekkor kerül sor az építésben résztvevők oktatá-
sára és a fal elemeinek karbantartására is.

Az árvízvédelmi próba munkálataira – függetlenül az aktuális vízállás-
tól – szükség van minden évben, hogy a város lakóinak biztonsága ér-
dekében egy valós helyzetben minden érintett pontosan tudja, mi a
dolga. A próbaépítés zökkenőmentesen és rekordidő alatt zajlott le. 
Az árvízvédelmi fal fémelemeit a bontás után az önkormányzat raktá-
rába szállították vissza.

távfűtés: zajlanak
az előkészületek
Az időjárási előrejelzésekre tekintettel fel-
készül a Fűtőmű a távfűtés megkezdésére.
A fűtés beindítását a közös képviselők kér-
hetik írásban, vagy a napi átlaghőmérséklet
alapján a szolgáltató kérés nélkül is indítja.

Az időjárási előrejelzések szerint hétvégén
erős lehűlés érkezik, ami akár tartós is ma-

radhat, ezért a Fűtőmű felkészül a távfűtési
szolgáltatás megkezdésére.
Az épületek szekunder fűtési rendszerének
feltöltése 95%-ban már megtörtént. A társas-
házi lépcsőházakban a fűtési csőhálózatok
légtelenítését a Fűtőmű karbantartó cso-
portja egész héten végezte. A hőközpontokat
fogadókészre állították. A kazánok javítása
befejeződött, készenléti állapotuk megfelelő.
A távfűtés indításának feltételei és eljárási
módja a korábbi évekhez képest nem módo-
sult.
A közös képviselők írásban jelzik a Fűtőmű-
nek az épületenkénti fűtési igényt, amennyi-

ben a teljes szolgáltatási terület 51%-án kérik
a fűtés elindítását, vagy amennyiben a napi
átlaghőmérséklet tartósan indokolttá teszi, a
fűtésszolgáltatást megkezdik.
A Fűtőmű kéri a felhasználókat, hogy a rend-
szer mind komplexebb légtelenedése és
egyenletesebb felfűtése érdekében a radiá-
tor termosztátszelepeket már a fűtés meg-
kezdése előtt, az előzetes légtelenítések
miatt, lehetőleg már a hét végén állítsák tel-
jesen nyitott állapotba. Ily módon a cirkuláció
a radiátoron belül is megkezdődik. Fontos,
hogy a távfűtés indítását követően a szele-
peket legalább egy napig tartsák nyitva.
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Iso-thermo kft. Családi nap
Az Iso-thermo kft.
immár 7. alkalommal
rendezte meg a kőzúzó
u. 26. szám alatti telep-
helyén Családi Napját
szeptember 15-én, me-
lyen a magyarországi
prémium kategóriás
építőanyag-gyár tók
képviselőivel és termé-
keivel ismerkedhettek
meg a jelenlévők. A ki-
állítók az  idei évben is

színes gyerekprogramokkal, játékos feladatokkal, színvonalas fellé-
pőkkel készültek. 

Amíg a szülők megismerkedtek a kiállító gyártók termékeivel és felte-
hették építkezéssel/felújítással kapcsolatos kérdéseiket, addig a gyer-
mekek is jól szórakoztak, játékos próbatételt oldhattak meg,
ugrálóváraztak, kerámiaedényt készítettek, maketteztek, arcfestésen
vettek részt.
A résztvevők belépéskor a sör/üdítő- és virslijegyen kívül tombolaszel-
vényt is kaptak, így a szerencsésebbek értékes gyártói ajándékokat
nyertek a tombolasorsoláson.
Fellépő vendégeik között köszönthették idén is a jelentős nemzetközi
sikereket elérő Piramis Sportegyesületet, akik karatebemutatóval 
készültek, a népszerű Welldance Sporttánc Egyesület csapatait, akik
különböző korosztályokban és stílusokban képviseltették magukat, il-
letve meglepetésvendégként egy bohóc interaktív műsorát tekinthette
meg a nagyközönség.
Az eseményt Lendvay Péter, az Iso-Thermo Kft. ügyvezető igazgatója
nyitotta meg, aki büszkén adta át a tombola fődíját, egy 50 ezer forint
értékű, az Iso-Thermo Kft.  Fürdőszoba Szalonjában beváltható vásár-
lási utalványt.

kutyafuttató épül
a Püspökmajorban
A püspökmajori lakosok kérésének megfele-
lően az önkormányzat kutyafuttatót létesít a
Püspökmajor-lakótelepen, a közösségi kert
melletti, jelenleg szabályozatlan területen. 

Minden kutyatulajdonos tisztában van azzal,
hogy a kutyáknak a gazdával közös progra-

mokra, új ingerekre, szagokra és kutyatársa-
ságra van szükségük az egészséges nevelés
során. Erre a legjobb megoldás a kutyafutta-
tók használata, ahol az ebek póráz és szájko-
sár nélkül szaladhatnak és játszhatnak. 
A kutyafuttató létesítése a kutyát nem tartók
számára is sok előnnyel jár, hiszen szabályo-
zottabbá és higiénikusabbá válik a kutya-
tartás. 

Az igényesen kialakított – kerítéssel védett,
szemetes edényekkel, padokkal és kutyáknak

való játékokkal felszerelt –, mintegy 350 nm
területű kutyafuttató megépítésével az önkor-
mányzat elősegíti a felelős állattartást, és
megkönnyíti az ebtulajdonosok számára a
szabályok betartását.

A kutyafuttató használati rendjéről informá-
ciós tábla készül, melyet a futtató mindkét be-
járatához kihelyeznek.
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Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárBeSzéd a vároSréSzekérT
konzultációsorozat következő eseményeire:

szeptember 24. hétfő 17:00: Szarvashegy, Forrás utcai buszforduló
szeptember 26. szerda 17:00:  Boldogtanya,  Ilona pihenő – Boldogtanya és Kis-Boldogtanya
október 8. hétfő 17:00: Pismány, Barackos alsó buszforduló
október 10. szerda 17:00: Petyina-Tyúkosdűlő környéke, Barackvirág u.
október 15. hétfő 17:00: Pismány-csúcs környéke, Czóbel park – Északi-Belváros,  

Pismány-csúcs és a Pap-sziget környéke

Őszi utcafórumok
2018-ban áprilistól októberig húsz alkalomból álló konzultációsorozattal folytatódnak az utcafórumok. A 2015-ben elkezdett Párbeszéd szent-
endréért sorozat tavaly a Párbeszéd a városrészekért  konzultációsorozattal folytatódott. Célja, hogy a város vezetői feltérképezzék a város-
részek sajátos igényeit annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztésekből a területenként legfontosabbnak tartott beruházások valósuljanak
meg. 

Belvárosi utcafórum
A nyári szünet utáni második utcafórumot a TDM iroda előtt tartották
szeptember 10-én, amelyre a szokottnál is többen érkeztek, lakók és
üzlettulajdonosok egyaránt. A kérdéseket, észrevételeket – melyek el-
sősorban a fesztiválok és a közlekedés kapcsán merültek fel – ezúttal
is Verseghi-Nagy Miklós polgármesterhez intézhették a megjelentek. 
A fórum nagy részében az utóbbi időben megszaporodó fesztiválok –
pozitív és negatív – hatásairól folyt az eszmecsere. A hozzászólalások
alapján egyértelmű volt, hogy nem a fesztiválokkal van a baj, mert
ezeknek összességében pozitív hatásai vannak. A belvárosi lakókat a
fesztiválok zárása után sokszor hajnalig tartó tivornya, hangoskodás
zavarja, illetve hogy hétvégenként szeméttel, üvegtörmelékekkel van
tele a Duna-part és a patakpart. Szerintük szabályozottabban kellene
megszervezni a programokat, és időben tájékoztatni róla, hogy hozzá
tudják igazítani az életüket. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az étter-
mek a fesztiválokra saját programokat szerveznek éjszakába nyúlóan,
ezért kérték, hogy az önkormányzat szabályozza, illetve ellenőrizze a
vendéglátóegységek nyitva tartását. 
A fórum másik hangsúlyos témája a belvárosi közlekedés volt: behaj-
tások a védett övezetekbe, a belvárosi macskaköves utcák rossz álla-
pota, az utcák túlterheltsége. 

Alsó-Pismányi utcafórum 

Szeptember 17-én a pismányi ABC-nél tartottak fórumot, amelyet
szinte teljes egészében a közlekedés témája uralta: a körzetben zajló
óriási forgalom, a járdák hiánya, a megoldatlan vízelvezetés, illetve
sokan panaszolták, hogy a szűk utcákban még a parkoló autók és a ke-
rítés elé ültetett növények is nehezítik a közlekedést. 
A biztonságosabb közlekedés érdekében kérték járdanyomvonal fel-
festését a Barackos út aljától a pékségig, mert a kapujukból rögtön a
rendkívül forgalmas útra lépnek ki. Járdára nagy szükség lenne az
Egres úton is, a Törökvölgyi utca és az óvoda közötti szakaszon. Töb-
bek szerint az Egres út forgalmát jelentősen csökkentené, ha rásegítő
kanyart alakítanának ki az Egres út 11-es úti kereszteződésben a jobbra
kanyarodóknak, illetve ha az út másik vége összeköttetésben lenne a
Sztaravodai úttal. Javasolták azt is, hogy az Eper utcai közlekedési
lámpához kiegészítő lámpát szereljenek fel, hogy jobbra, kis ívben
hosszabb időtartamban lehessen kikanyarodni.
A körzetben nagyon sok helyen jelent problémát, hogy az ingatlantu-
lajdonosok elhanyagolják a kerítés előtti növényzetet. Egy lakó szerint
az önkormányzatnak kellene mindenhol visszavágnia a közlekedést
zavaró növényeket, és a számlát benyújtani az érintetteknek. A busz-
közlekedéssel kapcsolatban elhangzott, hogy Pismányba kisebb bu-
szok kellenének és jóval sűrűbben, most ugyanis csak kétóránként
járnak.
A polgármester elmondta, hogy az Egres út - Sztaravodai út közötti ösz-
szekötő útra már elkészültek a tervek, illetve pályázatot nyújtottak be
a 11-es főút és Egres út torkolatánál direkt kihajtó ág megvalósítására.
Hozzátette, hogy sebességmérést kér a Barackos út elejére a rendőr-
ségtől, illetve a közterület-felügyelők figyelmét felhívják a parkolás el-
lenőrzésére, és megvizsgálják a járda felfestésének a lehetőségét is. 
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testületi hírek
Beszámoló a szeptember 13-i képviselő-tes-
tületi ülésről

Bővül a hajléktalanszálló

A Gondozási Központ 2018. május 1-jén vette
át a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezetétől a hajléktalan-ellátást oly módon,
hogy a korábban csak éjjeli menedékhelyként
működő szállón megkezdte a hajléktalanok
nappali ellátását is. A Pest Megyei Kormány-
hivatal ideiglenesen, 2018. december 31-ig
adott működési engedélyt az intézménynek
20 férőhelyre a nappali ellátásban, míg 10 fé-
rőhelyre az éjjeli menedékhelyen. A szakható-
ságok akkor javítási és átalakítási
munkálatokat írtak elő az épületen, amelyek
elkészültek, így lehetőség nyílt a végleges en-
gedély megkérésére. A működés során nyil-
vánvalóvá vált, hogy az engedélyezett férőhely
nem elegendő. A nappali ellátás esetében a
krízisidőszakban 6 fővel, míg az éjjeli időszak-
ban további 10 férőhelybővítés szükséges úgy,
hogy ez a krízisidőszakban további 6 férőhely-
lyel bővíthető legyen. A testület elfogadta az
alapító okirat módosítását.

Pótkompenzáció

Az önkormányzat és a Városi Szolgáltató Non-
profit Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerződések szerint a szolgáltató félévente el-
számol az átvett kompenzációval, és beszá-
mol a közszolgáltatási tevékenységről. A
2018. év I. félév elszámolás alapján a társaság
összesen 104 millió Ft pótkompenzáció
igénnyel élt, amely az elvégzett többletfelada-
tokból adódott.

FMC közbeszerzés

A Ferenczy Múzeumi Centrum kezdeményezte
több év kiadási előirányzatára kiható kötele-
zettségvállalás előzetes jóváhagyását. A tes-

tület hozzájárult, hogy a múzeum közbeszer-
zési eljárást folytasson le régészeti gépi föld-
munka végzése érdekében. A közbeszerzés
keretösszege 95 millió Ft. Az eljárás eredmé-
nyeképpen létrejövő vállalkozási keretszerző-
dés 24 hónapra vagy a tervezett költségvetési
keretösszeg kimerüléséig szól. A kiadás fede-
zete valamennyi költségvetési évben a Fe-
renczy Múzeumi Centrumtól megrendelt
régészeti szolgáltatásokból származó bevétel.

szennyvízbegyűjtés

A vízgazdálkodásról szóló törvény előírja,
hogy a települési önkormányzat köteles gon-
doskodni a szennyvízbekötés nélküli ingatla-
nok esetében a szennyvíz begyűjtésének
szervezéséről és ellenőrzéséről, illetve rende-
letben kell megállapítania a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére
vonatkozó szabályokat.
A testület egy tavalyi határozatával elfogadta
a rendelettervezetet, és döntött a közbeszer-
zési eljárás megindításáról a közszolgáltató
kiválasztása érdekében. Az ezt megelőző pi-
acfelmérés során kiderült, hogy az ivóvíz-fo-
gyasztás alapú díjfizetés jelenleg még nem
működőképes, ezért módosítani kellett a ren-
delettervezetet olyan módon, hogy a díjfizetés
alapja a ténylegesen elszállított szennyvíz
mennyisége. A rendelet szövegének véglege-
sítésére a közbeszerzésen beérkező ajánlatok
alapján kerülhet sor. A folyamat eredménye-
ként Szentendrén kizárólag a képviselő-testü-
let által kiválasztott közszolgáltató végezheti
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítását és kezelését.

rendeletmódosítások

Az állattartásról szóló, 2010-ben hozott ön-
kormányzati rendelet tiltja a vendéglátó üz-
letbe az ebek beengedését. Ilyen tiltási
kötelezettséget magasabb szintű jogszabály
nem ír elő, ezért a szabályozást oly módon
enyhítette a testület, hogy az üzlet üzemelte-
tője döntse el, hogy tolerálja-e a vendégtérben
az állatok jelenlétét és vállalja-e az ezzel kap-
csolatos többlet higiéniai feladatokat. Azon-
ban annak érdekében, hogy a vendégek el
tudják dönteni azt, hogy úgynevezett „kutya-
barát” éttermet kívánnak-e meglátogatni, a
rendelet előírja, hogy ezt táblával jól látható
helyen jelezniük kell.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint nem
kell közterület-használati engedélyt kérni a Fe-
renczy Múzeumi Centrum, Pest Megyei
Könyvtár és a Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre,
valamint egyházi rendezvények megtartásá-
hoz kapcsolódó közterület-használathoz. A
testület döntése alapján ezentúl a teljes egé-
szében önkormányzati érdekeltségű Szent-
endre és Térsége TDM nKft. is jogosult a
közterület egyszerűsített eljárásban való
igénybe vételére.

Csapadékvíz-elvezetés

Szentendre Város önkormányzat 2016-ban
kötött tervezési szerződést a KéSZ Tervező

Kft.-vel a felszíni vízrendezési és csapadékvíz
elvezetési tanulmányterv elkészítésére, mely
két részből áll. I. ütem: a vízelvezetési rend-
szer kialakításának fejlesztési koncepciója; II.
ütem: tervjavaslat.
2017-ben a testület elfogadta az I. ütem sze-
rinti koncepciótervet, s most elkészült a II.
ütem, vagyis a végleges tanulmányterv, melyet
a testület elfogadott.

Népművészetek háza

A képviselő-testület tavaly döntött a Népmű-
vészetek Háza felújítása érdekében pályázat
benyújtásáról. A pályázat sikeres volt, de a
közbeszerzési eljárás során beérkezett aján-
latok közül a legalacsonyabb is jelentősen
meghaladja a rendelkezésre álló összeget (a
legolcsóbb ajánlat 75,27 millió Ft volt, a ren-
delkezésre álló forrás pedig 53 millió Ft). A
testület ezért a közbeszerzési eljárást ered-
ménytelenné nyilvánította, és elállt a pályázat-
tól, lemondva a támogatásról.

Piacfejlesztés

A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett
helyi piacok fejlesztésének támogatására
Pest megyében, melynek célja a helyi gazda-
ság fejlesztése, a helyi termelők és vállalko-
zások piacra jutásának elősegítése a
feltételek javításával. A helyi Bükkös-parti
piac jelenleg elég leromlott állapotban van a
járófelületek, az asztalok és a közvetlen kör-
nyezet tekintetében is. A támogatás jó lehető-
séget ad a környezet és egyben a piac
színvonalának emelésére. A pályázatot 
augusztus 30-án benyújtották, melyet a képvi-
selők most megerősítettek. Pályázaton igé-
nyelt támogatás 100 millió Ft, az önrész 25
millió Ft.

kerékpárút-fejlesztés

Kiírásra került a Kerékpárutak létesítésének,
felújításának, korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén című pályázati felhívás,
melyen önkormányzat is indulni kíván. A támo-
gatásból a kerékpárút-hálózat bővítésére, az
EuroVelo 6 és a Skanzen összekötésének meg-
teremtésére, illetve a Dózsa György út melletti
gyalog- és kerékpárút felújítására szeretnénk
forrást teremteni. Az igényelt támogatás 200
millió Ft, az önrész kerekítve 36 millió Ft.

Földút-program

Elkészült az idei Földút Programban felújítani
tervezett utcák nagy részének terve, mely
alapján megindítható a közbeszerzési eljárás.
A testület a közbeszerzési eljárást lezáró dön-
tést a Közbeszerzési Bizottságra ruházta át a
folyamat gyorsítása érdekében, így nem lesz
szükség rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívására. A Földút Program megvalósí-
tásához a 2018. évi költségvetésben 88 millió
Ft összeg áll rendelkezésre. A mostani közbe-
szerzési eljárás részét az alábbi utcák képe-
zik: Püspök sor, Gyöngyvirág utca, Muskátli
utca, őszapó utca, ribizli utca, Hegyalja utca,
Láncfű utca, Tulipán utca.
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településrendezés

A képviselő-testület 2016-ban fogadta el a
Budai Befektetők Csoportja Kft.-vel kötendő
településrendezési szerződést, melyben az
önkormányzat 2018. augusztus 31-ig vállalta
a felszíni vízelvezetés kiépítését, de a határ-
időt a júliusi rendkívüli ülésen módosították.
Tekintettel a kivitelezői kapacitásokra, már
most látható, hogy ez a határidő nem tartható,
továbbá a költségvetésben rendelkezésre álló
forrás – 10 millió Ft – sem elegendő, ezért to-
vábbi 21 millió Ft forrás biztosítása szüksé-
ges. A Budai Befektetők Csoportja Kft. kész a
teljesítési határidő közös megegyezéssel tör-
ténő módosításra, az új vállalási határidő a be-
szerzési eljárás után mondható meg.

vasúti villasori fejlesztés

Közbeszerzési eljárás indult a múlt hónapban
a Vasúti villasor és P+r parkoló I. felújítására,
melyre hat vállalkozás kapott meghívást. A

meghosszabbított ajánlattételi határidő 2018.
szeptember 12.

A Vasúti villasornak a 11-es főúttól a MOL
benzinkútig terjedő szakaszán az út felújítá-
sára és a körforgalom kiépítése nyert támo-
gatást az önkormányzat, a hozzá kapcsolódó
csapadékvíz-elvezetés és a közvilágítás-kiépí-
tés saját forrásból valósulhat meg.

A P+r parkoló felújítása szorosan kapcsoló-
dik a Vasúti villasoron végzendő munkálatok-
hoz, ezért logisztikai szempontból a két
beruházás együttes kivitelezése szükséges,
ezért együttesen került kiírásra a közbeszer-
zési eljárás is. A tervezett beruházás hely-
színe régészeti terület, így a munkálatok
régészeti felügyelet mellett folytathatók.

Új közterület-elnevezés

Központi jogszabályi előírás alapján folyama-
tosan zajlik a szentendrei közterület elneve-

zések és házszámozások felülvizsgálata.
Ezen az ülésen a jelenleg Szivárvány utca el-
nevezésű közterületet Bodza utcának nevez-
tek el, mert a terület a Bodza utca
folytatásaként értelmezhető, és így a házszá-
mozás szempontjából is átláthatóbb.

ösztöndíjpályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormány-
zati ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati for-
dulóját, melynek célja a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanul-
mányainak támogatása. Szentendre önkor-
mányzata 2001-től kezdődően minden évben
részt vett a pályázatban, melynek keretében
jelenleg nyolc felsőoktatásban részt vevő hall-
gatót támogat havi 5000 Ft-tal, amelyhez
ugyanilyen összegű támogatást nyújt a pályá-
zat kiírója is. A testület úgy döntött, hogy
2019. évre is kiírja a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázatot, melyhez az ideivel megegyező
összeget, 400 ezer Ft-ot biztosít.

Autómentes Nap és Őrzők Napja
Csatlakozva az európai Mobilitási Héthez újra megrendezték szentendrén az Őrzők Napját és az európai Autómentes Napot szeptember 21-
én a duna korzón és Lázár cár téren.

A színes programok – közlekedési tesztek gyerekeknek, bűnmegelőzési ismeretekről oktatás és tesztek, bűnügyi technika, karhatalmi eszközök
bemutatója, kerékpáros ügyességi pálya, katonai járművek bemutatója, katonazenekari bemutató, motoros rendőrök bemutatója – nagy érdek-
lődés mellett zajlottak. Közel 2200 szentendrei kisdiák nézte végig a bemutatókat, próbálta ki a közlekedési eszközöket, ismerkedett a rendőrség,
a katonaság, a tűzoltóság feladataival.
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A molinón: 
a P’Art Mozi
A tavalyi évben a P’Art Mozi a Mozinet Film-
napok legeredményesebb vidéki mozija lett. 
A rangos elismerésről, az összművészeti kö-
zösségi térről, filmekről, munkáról, szabad-
időről vagy annak hiányáról beszélgettünk a
mozi vezetőivel, klötz Ildikóval és Paraszkay
Györggyel, akik bár Csobánkán élnek, ottho-
nuk mégis szentendre, és azon belül is: a
mozi.

• Hogyan jutott el a mozi az év legeredménye-
sebb vidéki mozija kitüntető státusig? Mivel
tudtátok elérni, hogy a tv és az internet elől
kiszakadjanak a nézők, és újra trendi legyen
moziba járni?
Paraszkay György: A mozit 2005-ben hozta
létre abszolút civil „gründolással” a Zoom Moz-
gókép Alapítvány, Ildikó 2009-ben vette át a ve-
zetését. Ahhoz, hogy a legeredményesebb
mozi titulusig eljuthassunk, elengedhetetlen
volt az alapítók lelkes, önzetlen munkája, ami-
vel megalapozták a mozit mind technikailag,
mind arculatilag. Az arculatot, a mozi belsőépí-
tészeti és színharmóniáját igyekeztünk az évek
során megőrizni, mert nagyon jónak tartjuk. A
technikai feltételeket pedig folyamatosan fej-
lesztjük, korszerűsítjük. Amikor Ildikó átvette a
mozit, ez egy tetszhalott állapotban lévő intéz-
mény volt, a fantasztikus technikai felszerelt-
sége és szép külseje ellenére, mert nem voltak
programok, nem volt gazdája.
Klötz Ildikó: Az alapkoncepcióm egy klubmozi
létrehozása volt. Azt gondoltam kilenc évvel
ezelőtt, hogy önmagában egy mozi ma már
kevés, inkább összművészeti funkciókat is be-
vonó kulturális tér legyen, még ha nagyképűen
hangzik is. Amit pluszként fölvállaltunk, hogy
többnyire kéthavi rendszerességgel új kiállítá-
sok nyílnak a moziban, vannak beszélgetős
estek, várostörténeti sorozatok, a Szentendrén
élő művészeket, a város kiemelkedő arcait be-
mutató sorozatok, könyvbemutatók, irodalmi
estek, kamarazenei estek, pódiumszínház.

Minden művészeti ágból csipegetünk picit.

• Mint egy mini művelődési ház… Honnan me-
rítetek erőt ahhoz, hogy mindig újabb ötletet
vessetek be, újabb programot indítsatok, hogy
ne automatizálódjatok bele a feladatba?
P.Gy.: én egyre kevésbé merítek erőt… de Ildikó
kifogyhatatlan energiával bír! Ezt részben a ma-
gánéletünk sínyli meg, kettőnk között is vannak
súrlódások, de a barátainkkal is sokkal nehe-
zebben tudjuk tartani a kapcsolatot. Teljesen
kiestem a művészeti életből, nem tudok eljutni
kiállítás-megnyitókra, találkozókra, hiszen min-
den este és ünnepnapokon egyaránt, állandóan
itt vagyunk. Sokan azt hiszik, ez a magánvállal-
kozásunk, és elképednek, mikor megtudják,
hogy csak alkalmazottak vagyunk itt havi fixért.
Anyagilag abszolút nem vagyunk érdekeltek
abban, hogy több nézőnk vagy több progra-
munk legyen, mert ettől nem függ a fizetésünk,
de a mozi jövője igen. 

• Akkor mi az, ami hajt benneteket?
P.Gy.: Ezt csak megszállottan lehet csinálni. 
Ildikó úgy vezeti a mozit, mintha egy házi sza-
lon lenne, mindketten magunkénak érezzük, itt-
hon vagyunk benne, és azt szeretnénk, ha
mások is otthon lennének ebben a moziban.
Az én megszállottságomon is gyakran nevet-
nek, amikor a WC-ben leoltom a villanyt a
nézők után, összeszedem a szemetet a folyo-
sóról, rászólok arra, aki fölteszi a lábát a
székre… óvjuk a mozi berendezését, mintha a
saját lakásunk lenne.  
K.I.: Ebben a szakmában másképp nem megy.
Mindenki elkötelezett, csak így lehet csinálni
ennyi éven keresztül. Azt gondolom, ez egy
szolgálat.
P.Gy.: Ildikó 17 éves kora óta a filmmel és a kul-
túrával foglalkozik. Annak idején kezdeménye-
zője, megalapítója és hosszú évekig vezetője
volt a Fiatal Filmesek Klubjának, ami a rátkay
Márton Klubban jött létre. Akkoriban, még a
rendszerváltozás előtt egyedülálló kezdemé-
nyezés volt egy fiatal filmgyártókat, -forgalma-
zókat, mozisokat összefogó, élő, kétheti
rendszerességgel jelentkező klub. Ildikó a rát-
kay Klubban folytatta munkáját, utána a Fiatal
Művészek Klubjának volt a művészeti vezetője,

majd a rendszerváltás után az első, pályázat
útján megválasztott igazgatója lett, egészen a
klub megszüntetéséig, illetve az Andrássy úti
épület eladásáig. A klub művészeti vezetője
voltam én is egy rövid ideig, ott ismerkedtünk
meg, és onnantól, a kilencvenes évek elejétől
mi egy pár vagyunk és közösen dolgozunk. 
K.I.: Gyuri a Képzőművészeti Gimnáziumban
fotó szakon végzett, és a szakmát a Magyar
Távirati Irodánál fotóriporterként kezdte. Ope-
ratőrnek készült, de akkoriban pont nem indult
ilyen osztály a Színművészeti Főiskolán, ezért
a Képzőművészeti Főiskolára jelentkezett,
ahová elsőre nem vették fel. Dolgozott az MTI-
nél, aztán elvitték katonának, innen jelentkezett
újra, és bekerült az alkalmazott grafika szakra.
Tervező grafikusként végzett ’81-ben, és
filmplakátokkal indult a pályája. Az új magyar
filmeknek készített rendszeresen plakátokat. A
reklámgrafika valamennyi területén dolgozott,
tervezett könyvborítót és számos kiállításon
vett részt. ’92-ban alapította P-Art Grafikai Stú-
dióját…

• Ismerősen cseng a név!   
P.Gy.: Akkor még gondolatban sem létezett a
P’Art Mozi, de a P-Art Stúdió már működött!

• Nomen est omen!
P.Gy.: A mozi kivételesen nem az én nevemet
viseli… amúgy ez egy hihetetlen szellemes el-
nevezés, a Duna-part, a művészet és a korábbi
Pártház, a helyszín neve is benne van. Véletlen,
vagy nem, de megint egy moziban élek. 

• Megint?
P.Gy.: Igen, ez érdekes vonulat, hogy én a Toldi
Mozi házában születtem. Már 6 éves korom-
ban meg voltam őrülve a filmekért, a belső ud-
varból lejártam a moziba, a gépházba,
gyakorlatilag ott nőttem föl. A katonaságnál is
szerencsém volt, mert fotós és dekorációs le-
hettem, s ez együtt járt a mozigépészséggel.
Ott tanultam meg a 35 mm-es vetítést, és ami-
kor eltelt közel 40 év, és Ildikó elvállalta a mozi
vezetését, a gépészproblémák felmerülése
miatt először beugróként, majd végleg itt ra-
gadtam mozigépészként. 
K.I.: Ez a mozi egyszerűen nem tudna működni
a Gyuri nélkül. Nem csak a digitális háttértu-
dása miatt, hanem minden egyébben. ő a
hangtechnikához is ért, ő tervezi a moziprog-
ramok arculatát a plakáttól a szórólapon át a
programfüzetig…

• A mozi Gyuri nélkül és Ildikó nélkül sem mű-
ködne, úgy látom.
K.I.: Az én asztalom a mozi tartalmi része. Fel-
építettünk egy olyan struktúrát, amit az idő bi-
zonyít, hogy jól működik. Vannak rendszeresen
visszatérő filmsorozataink, filmheteink: most
zártuk a Dokumentumfilm hetet, van Eurowood
filmhét, ami Hollywoodra utal, de ebben a leg-
jobb európai rendezők munkáit mutatjuk be,
van Oscar-díjas filmek hete, Francia Filmta-
vasz, Cinemanord, ahol az északi filmrendezők
mutatkoznak be, van Mozinet Filmnapok, ami
most október 20-23. között kerül megrende-
zésre ismét a moziban, immár hetedik alkalom-
mal. De van rajzfilmünnepünk is, amit a
kicsiknek rendezünk, ez is most októberben
lesz. E mellett öt filmklub működik jelenleg a
P’Art Moziban: a Lélekmozi sorozat, a Cine-
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book-sorozat, ahol könyvadaptációkból készült
filmeket vetítünk, az ökoParty filmklubunkban
környezetvédelemmel, fenntarthatósággal fog-
lalkozó filmek kerülnek műsorra, a helyi keresz-
tény közösséget összefogó Nyisd ki a szemed!
sorozatunk a Szentendre Barátai Egyesület tá-
mogatásával működik. Már második évadát
kezdi meg idén ősszel a Bevezetés a filmművé-
szetbe oktató-sorozatunk. 
P.Gy.: és kimaradt a felsorolásból az Egy P’Ar-
ton az alkotókkal sorozatunk, melyben új ma-
gyar filmeket mutatunk be, sokszor premier
előtt. A vetítéseken jelen van a stábnak egy fon-
tos tagja, a rendező, a producer, az operatőr
vagy a szereplők. Így volt a vendégünk Enyedi
Ildikó a Testről és lélekről című filmjével és a
Saul fia Oscar-díjas rendezője, aki épp a napok-
ban volt nálunk. Nemes Jeles László új filmjét,
a Napszálltát országos premierként itt mutatta
be. Nagy a mozi renoméja a szakmában, így
kapjuk ezeket a lehetőségeket. Az sem vélet-
len, hogy Ildikót tavaly jelölték az Art Mozi
Egyesület alelnökének a vidéki mozik képvise-
letében. Nem vállalta el, mert ő a P’Art Mozinak
szeretné minden idejét szentelni.
Sokszor kérdezik, mivel tudjuk elérni, hogy 
Kossuth-díjas rendezők, a filmszakma legna-
gyobbjai fordulnak meg nálunk. Ez részben a
korunk miatt van, mert mire az ember ennyi
idős lesz, már nagy kapcsolatrendszert tud ki-
építeni, másrészt mindketten művészvilágból
érkeztünk, ő a szervezői, én az alkotói oldalról,
így a mai nagyoknak évfolyamtársai voltunk
vagy baráti társaságokból ismerjük őket. A kap-
csolati tőke gyakorlatilag pótolhatatlan. Majd a
következő, fiatal mozivezető is bizonyára kiépíti
ezt a kapcsolatrendszert, úgy húsz év múlva,
amihez sok sikert kívánunk! Mi pedig, nyugdíjas
bácsiként és néniként jövünk majd, beülni egy
jó filmre.

• És mi lenne az a film, amire mind a ketten
egyforma lelkesedéssel ülnétek be?
P.Gy.: Már lehet tudni, mi a kedvenc filmünk, hi-
szen volt egy sorozatunk, a Filmpiknik, ami a
mozi tizedik születésnapján indult, és zárás-
ként mi a Picasso kalandjait választottuk. Ezt a
kultfilmet mindketten nagyon szeretjük.
K.I.: Nekem személy szerint az óceánjáró zon-
gorista a kedvenc filmem…
P.Gy.: Na jó, de az is szempont volt a Filmpik-
niknél, hogy ne legyen egy két és félórás film a
műsoron, és lehetőleg vidám alkotás legyen. 
De ha már komoly filmről van szó, nekem a
Benjamin Button különös élete a kedvencem.
De az is százötven perces.

• Mi a legújabb tervetek?
P.Gy.: Szeretném otthon a kertkaput lefesteni
és befejezni a ház körüli teendőket…
K.I.: Most, hogy így rákérdeztél, a jövő évre kör-
vonalazódó elképzelés, hogy szeretnénk majd
itt, a moziban egy mini, országos filmfesztivált
létrehozni.

• Mert kevés a fesztivál a városban?
K.I.: A filmnek még nem rendeztünk Szentend-
rén fesztivált, és ez garantáltan „csendes” ren-
dezvény lesz.
P.Gy.: Ha már Szentendre fesztiválvárosi babé-
rokra tör, legyen a filmnek is fesztiválja, mert,
ha valaki nem tudná, a film is művészet!

SZ. N.

A hónap műtárgya I.
2018. szeptember 26 – november 1.

Balogh László 
Formabontás II./ Form - breaking II 2013
akril, vászon, 70 x 100 cm

A Városháza előterében új képzőművészeti sorozat indul, amelynek keretében havi rend-
szerességgel egyetlen műalkotás és a minden hónapban megjelenő rövid műelemzés 
alkalmat ad arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek az eleven szentendrei kortárs 
képzőművészet karakterisztikájához. 

A festmény megtekinthető a Városháza (Városház tér 3.) előterében 2018. november 1-ig.

BALOGH LáSZLó festőművész
Szentendre, 1930 

A mai szentendrei festészet egyik legjelentősebb 
alkotójának, Balogh Lászlónak a sorozatban első 
alkalommal bemutatott műve a Formabontás II. két-
ségtelenül felidéz klasszikussá vált mestereket, mint
Barcsay Jenő, akinek „szigorú festőlogikája”, vagy
mint Korniss Dezső és Deim Pál, akiknek  geometrikus
és antropomorf elemekből felépített alkotásai több 
generációra hatottak termékenyítően. 
Balogh azonban felismerhető, de mindig megújuló,
egyedi, csak rá jellemző stílust hozott létre, amire ez,
az elmúlt évek terméséből kiragadott, külföldi kiállítá-
sokon is bemutatott mű remek példa. 
A csoportképszerűen felépülő munkán az alakzatok
mintha a saját „gyermekei” lennének, konstruktív szin-
tézisét adva a tanulmányainak, az előző alkotói sza-

kaszainak, felsorakoztatva az általa gyakran használt statikus és lágyan megmozduló
formákat, tiszta, homogén színeket, valamint az azok közötti viszonyokat. A fekvő formátum
és a horizont felismerhető jelölése is ezt az összefoglaló tabló jelleget erősíti. A feszes
kompozíció lehetne akár egy kiállításmegnyitó szokásosan feketébe öltözött szereplőinek
szürrealista portréja is, akik között a színek felvillanó művészegyéniségeket jelenítenek
meg. A Formabontás II. nem konkretizálja a tartalmát, Baloghtól megszokottan rendkívül
kevés eszközzel, néhány színnel az értelmezés tágas mezejét nyitja meg a belépő előtt.

MULADI BrIGITTA
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európai Polgár díjat kapott szvorák katalin
kossuth- és Liszt-díjas énekművész 2018.
szeptember 21-én a Magyar tudományos
Akadémia dísztermében.

Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszerző
Szvorák Katalinnak írt méltatását Kudlik Júlia,
a Magyar Televízió örökös Tagja olvasta fel,
az Europai Parlament rangos díját  Szájer Jó-
zsef európai parlamenti képviselő adta át.
Szájer József köszöntőjében így aposztrofálta
Szvorák Katalin munkásságát: „dal, gyógyítás,
szeretet”. A közönség is egyetértett a gondo-
lattal, hiszen a helyszínen a művész megha-
tóan szép dalcsokrot nyújtott át Közép-Európa
népdalaiból. „Csak őszintén szólhat a dal” –
mondta el az ünnepségen Szvorák Katalin
énekművész, aki mindig őszinte hittel, kifogy-
hatatlan energiával élteti magyar népzenekin-

csünket, hirdeti hazánk szeretetét. Ezt az elhi-
vatottságot emelte ki Szörényi Levente is mél-
tatásában, melyből álljon itt néhány gondolat:
„Úgy gondolom, Kati teljes életútja nem egy
szokványos siker sztori. Nekem is volt szeren-
csém megismerni azt a kitörölhetetlen gyer-
mekkori színteret pár éve, amikor is Katival és
Kudlik Julival közös március 15-i ünnepséget
tartottunk Füleken és Losoncon, ahol én lehet-
tem az ünnepi szónok. Ez volt ifjúkorának rin-
gató bölcsője, bár az egykori Csehszlovákia
akkortájt kissé árnyékosabb oldala volt konti-
nensünknek, de, feltételezem, ebből keveset
érzett akkoriban a később megismert, mérhe-
tetlen szabadságvággyal, egyéni természetes-
séggel és alázattal rendelkező Szvorák Kati.
énekesi gyalogútja a Losonc melletti Pincen
kezdődött, nem véletlen, hogy ő lett később a
falu első díszpolgára. Tudomásom szerint

ebben a 300 lelkes faluban töltötte óvodanél-
küli, réteken-mezőkön futkározó életének első
öt meghatározó évét. Közös kirándulásaink al-
kalmával büszkén emlegette Füleket is, mely-
nek szintén díszpolgára. (…)
A 70-es évek végén átkerül Magyarországra,
ahol a vidéki, palóc leány olykor cseh, máskor
szlovák, sőt csehszlovák diákként szenvedett.
1981-ben megnyerte a röpülj páva tehetség-
kutató versenyt és országos ismertségre tett
szert, majd a Honvéd Együttesben énekelt, s
közben, mint később megtudtam, még az Ist-
ván, a király Királydombi előadásain táncolt is.
De nemcsak a dal vándorolt, hanem Kati is.
Több mint 3700 koncertje volt 3 kontinens 45
országában és megjelent 38 önálló tematikus
nagylemeze. Közben húsz éven át tanított a
szentendrei zeneiskolában. Tömören felso-
rolni is nehéz példa nélküli pályafutását. (…)
Az is sorsszerű, hogy később, nem messze az
én pilisszántói otthonomtól, két hegyvonulat-
nyira tőlem, Pilisszentlászlón megtalálta és
felépítette családi otthonát, ahol én is több-
ször vendégeskedtem és ehettem feledhetet-
len bablevesét. Köszönve a szeretetteljes
vendéglátást egy alkalommal a következő so-
rokat írtam patinás vendégkönyvükbe: Ember-
léptékű házban, emberléptékű emberek között
a mai világban... Kell ennél több?"

2018 | szeptember 24. VÁROS 13

Fo
tó

k:
 D

ei
m

 B
al

áz
s

„Csak őszintén szólhat a dal”

térzenék és fesztivál helyőrségi zenekarokkal
A vIII. regionális katonazenekari Fesztiválnak ismét szentendre adott otthont 2018. szep-
tember 15-én. Négy helyőrségi zenekar adott térzenét a dumtsa utca elején, a Fő téren, a Lázár
cár téren és a Czóbel Parkban, majd  a zenekarok – a kaposvári, a tatai, a Budapesti és az
idén Pro urbe-díjjal kitüntetett szentendrei MHAA helyőrségi zenekar a Lázár cár térre me-
netelt át a közönség kíséretével. A fesztiválon az indulóktól a népszerű filmzenékig változatos
repertoár várta az érdeklődőket a későnyári napsütésben.
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szeptember utolsó hétvégéjén a Fő téren és
a belváros sétálóutcáján, a dumtsa Jenő ut-
cában a boré és a jazz zenéé lesz a főszerep.
Neves hazai borászatok, szentendrei kötő-
désű pincészetek várják a bor szerelmeseit. 

A rendezvény emellett számos kulturális
programmal, több színpadon koncertekkel –
többek között Magyar rhapsody Projekt,
Gájer Bálint, Fourtissimo Jazz Orchestra – és
tematikus sétákkal nyújt teljes feltöltődést
vendégei számára. Így mutatkozik be Szent-
endre a maga kisvárosias, mediterrán jellegé-
vel, és a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos
történelmi hagyományaival.
Borvacsorák, borkóstolók, mesterkurzusok,
30 borászat az ország minden borrégiójából,
„Mondvacsinált utca” kézműves sörökkel,
jazz koncertek több színpadon…
Nagyszínpad: Magyar rhapsody Projekt,
Gájer Bálint és nagyzenekara, Czirják Csaba
trió, Swing Business, Kozma Orsi Quartet 
és Dennert árpád, Borbély Mihály és a Duna-
kanyar Jazz Quartet, Fourtissimo Jazz Or-
chestra.
Pódiumszínpad: Pocsai Kriszta duó, Orbán
Bori és Pánczél Kristóf duó, Duska duo, Oti
Voice & Bass, Torzsa Gabi Akusztik, Perpe-
tuum, Jolis Carmen és Puskás Kornél duó,
Drippey-Virág-Kuti-Majsai Quartet, Zolbert
trió …és még mások.

Facebook oldal: Szentendrei Jazz- és Bor-
fesztivál
A részletes programfüzetet keresse a Tourin-
form irodában vagy online.

– Liza és Linett mindig BOLDOG legyen
- Eljutni Amerikába.
- bárcsak felülhetnék EGY óriáskerékre
- ….hogy olyan okos legyek, mint anya.
- Kislányt szeretnénk A&J
- Nyithassak egy palacsintázót!
- Szeretném, ha a Maxim Kiadó kiválasztaná

a regényemet és náluk lehetnék író. Nagyon,
nagyon szeretném! Kérlek! Köszönöm!

- Remélem, a J.-nak sikerül a séfség ahogy
szeretné és rendbe jön a lelke és megöre-
gedhetünk együtt. És remélem, lehet közös
gyerekünk

- előtető és világbéke

Igazi kollektív művé vált yoko Ono Kívánság-
fája, amire az Art Capital yoko Ono kiállításá-
nak ideje alatt a szentendrei Fő téren több
mint 15 ezer ilyen és ehhez hasonló kívánság-
cédulát akasztottak fel. 
Hasonló olíva-, citrom-, eukaliptusz- vagy se-
lyemvirág kívánságfát a világ számos pontján
állítottak már fel  – többek között New york-
ban, Tokióban, Velencében, Párizsban, Lon-
donban és Buenos Aires-ben is –, a rájuk került
kívánságokat pedig yoko  összegyűjti, majd az
Izlandon 2007-ben megnyitott Imagine Peace
Tower tárolójába kerülnek. A békét hirdető 
torony szimbolikusan két hónapon át világít
majd Lennon közelgő (október 9.) szüle-
tésnapjától halálának évfordulójáig (decem-
ber 8.). 

A gyerekként Tokióban felnövő yoko Ono Len-
non halála után, 1981-től élesztette újjá azt a
gyerekkorában megkezdett hagyományt, ami-
kor templomkertekben járva saját kívánságait
írta fel papírdarabkákra, amiket aztán a japán
hagyományok szerint az ottani fákra aggatott.
Izlandon pedig a Lennonnal közösen megkez-
dett Imagine Peace mozgalom részeként épült
meg 11 éve a geotermikus energia felhaszná-
lásával létrehozott torony, akár 4000 méter
magasságig is képes elszórni fénysugarait. 
Amit már tudni lehet: az Art Capital 2019 jövő
május 25-én kezdődik majd, és szeptember 1-
ig tart – természetesen a filmektől a kiállítá-
sokig újra változatos művészeti programmal
és a kortárs képzőművészet újabb nemzetközi
és hazai sztárjaival. 

(Végül még újabb kívánságok….)

- ÁLDÁS, BÉKE, JEGYBEVÉTEL !
- HOGY LEGYEN egy igazi apukam
- Carpe Diem
- Azt kívánom, hogy maradjon így minden az

életemben – még nagyon sokáig. 
- hogy a tesoim legyenek csöndben
- Nem szeretnék egyedül maradni. Szeret-

ném, ha öreg barátom túlélne engem, ne
nekem kelljen elviselni az ő elvesztését! (K.)

- Istenem, add, hogy tetoválóművész legyek!
- azt KIVÁNOM Hogy Fagyi essen az égből
- Ne legyenek hülyék a világon 
- Vissza ide

szentendréről elbúcsúzott, érkezik Izlandra
yoko oNo És kíváNsáGFáJA
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szeretnénk elindítani egy sorozatot, amelynek
keretében az optikai piac területén felmerülő 
újdonságokra hívnánk fel a figyelmet, illetve a lá-
tással kapcsolatos egészségmegőrző üzenete-
ket, információkat fogunk megosztani. első ilyen
témánk október, a látás hónapja kapcsán és az
ősz beköszöntével az autóvezetők biztonsága. 

Megnövelt látásélesség, amikor igazán számít.
Hét vezetéssel kapcsolatos aranyszabályt tar-
tunk számon, ezek a következők:
• Ellenőriztesse évente a látását  
• Kapcsolja be biztonsági övét
• Tartsa be a sebességhatárokat
• Az ablakokat és a visszapillantókat tartsa tisz-
tán, valamint jég- és páramentesen
• Tisztítsa meg az összes lámpaburát, ellen-
őrizze a világítás működését, és mindig tartson
az autójában tartalék izzókat
• A kivilágítatlan utakon használjon távolsági
fényt, és kapcsoljon vissza tompítottra, ha szem-
ből érkezik egy másik autó
• Ne vezessen fáradtan, és kétóránként tartson
pihenőt!

Figyelem, dunakanyari autóvezetők! stressz-
mentes, biztonságos éjszakai vezetéshez töké-
letes látásra van szükség!
Egyre több időt töltünk sötétedés után is a volán
mögött, és az utak egyre zsúfoltabbak, a figyel-
münk folyamatosan több irányba cikázik. Kon-
centráltan oda kell figyelnünk a forgalomra.
Belegondolt már, hogy az autóvezetés 90%-a a
látáson múlik? A szem számára a vezetés na-
gyon megerőltető tevékenység. Gondoljon csak
arra, amikor közlekedési táblákat pásztáz a

szem, és ezzel egyidőben figyeli a távolban lévő
forgalmat, vagy hirtelen a műszerfalra kell fó-
kuszt váltania, és ez teljesen leterheli a vizuális
rendszerét. A reakcióidő is a jó látáson múlik. A
nem megfelelő látás vagy rossz fényviszonyok,
zavaró csillogások lassítják a reakcióidőt. A ve-
zetés forradalma és a változó kondíciók új kihí-
vások elé állították mind a sofőröket, mind a
szemüveglencse-gyártó cégeket.

Érezte már, hogy a szembejövő forgalom any-
nyira elvakítja, hogy a fényforrás körüli terület
teljesen sötétté vált? ezt nevezzük káprázás-
nak vagy  vakításnak.
Az erős vakítás veszélyes lehet, mert csökkenti
a személyek, tárgyak láthatóságát és a szem
kontrasztérzékenységét. Tudományos vizsgála-
tok igazolják, hogy a vakítás a korszerű világítás
technikában használatos kékes, nagy energiájú
LED és XENON fényforrásokkal összefüggésben
jelentkezik. Szerencsére erre a zavaró káprá-
zásra van megoldás. A felületkezelések kifejlesz-
tése minden szemüveglencse-gyártónál igen
komoly hangsúlyt nyer, hiszen a legnagyobb kihí-
vást a szem számára autóvezetés közben a nem
tökéletesen éles kép és a zavaró tükröződések
jelentik. A kimondottan vezetéshez kifejlesztett
szemüveglencse ezen zavaró fények hatását
csökkentve javítja a látásélményt, és ezáltal biz-
tonságosabbá teszi a vezetést.

zavarja, hogy nem éles a műszerfal?
Ebben az esetben speciális megoldásra van
szüksége: ilyen a vezetéshez kifejlesztett multi-
fokális szemüveglencse, amely kifejezetten szé-
les látóteret nyújt, és emellett a műszerfal képe

is kristálytiszta. Ezekben a lencsékben is lehet
közeli tevékenységet végezni mint például ol-
vasni, bár ez a típusú lencse nem egy általános
multifokális szemüveglencse, így ahhoz nem a
legjobb választás. 

Mire figyeljünk szemüvegvásárlásnál, ha autót
vezetünk?
Az optikában a szemüveglencse választása
során feltétlenül említse meg, hogy milyen sűrűn
vezet autót. Amennyiben önt is zavarja a káprá-
zás esti vezetésnél, erről is beszéljen optikusá-
val. Kérjen speciális kontrasztfokozó bevonatot
szemüveglencséjére, hogy a zavaró tükröződése-
ket megszüntesse. Szemüvegkeret vásárlásnál
érdemes olyan keretet választani, ami a látóteret
nem befolyásolja és kényelmes a viselete.

összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy vezetés
közben nem elég az átlagos, hanem kiváló látás-
teljesítmény szükséges, ehhez pedig elenged-
hetetlen a megfelelő személyre és vezetési körül-
ményekre szabott látáskorrekció. A Máté Fotó-Op-
tikában kifejlesztettünk egy vizsgálatot, amit
kifejezetten autóvezetők számára végzünk el. Ma-
gyarországon ezzel a látásvizsgálati metodikával
csak a Máté Fotó-Optikában ismerkedhet meg. 
Ez az OptiVidualDriver látásvizsgálat, amelynek
során az ön reakcióidejét felmérve bemutatjuk,
mennyivel jobban fog látni vezetés során egy tá-
voli szemüvegben a korrekció segítségével.
Várjuk szeretettel új speciális vizsgálatunkra! Op-
tiVidualDriver – az autóvezetők látásvizsgálata!

METZGEr ALEXANDrA
MáTé FOTó- OPTIKA, OPTIVIDUAL 

SPECIALISTA

oktÓBer: Fókuszban az autóvezetők biztonsága és a tökéletes Látás
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Dr. ZAUEr KárOLy (1936-2018)
Augusztus 28-án, 83. életévében tragikus hírtelenséggel el-
hunyt dr. zauer károly szentendrei polgár, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi egyetem (BMe) vegyészmérnöki és Bi-
omérnöki kara, szerves kémia technológia tanszékének élete
végéig aktív, ny. oktatója.

1936-ban született Szentendrén. Gyógysze-
részként 1967-ben műszaki doktori címet szer-
zett. 1961-től a BME állományában a Szerves
Kémia tanszéken dolgozott 1964-ig. Ezután
ugyanitt az MTA Alkaloidkémiai Kutatócso-
portjában tudományos munkatársként alapku-
tatásokban, gyógyszergyárakkal kötött
szerződéses munkákban, egyetemi oktatás-

ban, diplomázók munkájának irányításában vett részt. Az elért
eredményeit 37 tudományos cikk, 38 szabadalom, 18 előadás,
továbbá 15 szakdolgozat és diplomaterv témavezetése fémjelzi.
1996-ban vonult nyugállományba, azóta mindvégig részt vett az
egyetemi oktatásban, mint laboratóriumi gyakorlatvezető. 1997-
től a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagjaként szak-
értőként is dolgozott.
Az Egyetem Szenátusa többek között arany diploma adományo-
zásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
Szeptember 18-án a Szentendrei Köztemetőben vett tőle végső
búcsút családja, kísérték utolsó útjára barátai, tisztelői és hálás
tanítványai. Nyugodjék békében!

-KáCSé-

Új utakon a kárpátok ölelésében
A szentendrei református Gimnázium 9.b osztályos tanulói 2018.
szeptember 4. és 8. között utaztak ukrajnába három tanárukkal, hogy
megvalósítsák a „Új utakon a kárpátok ölelésében” című projektjüket.
A hátteret a Határtalanul! kárpátaljai szolidaritási program nyújtotta,
amely az emberi erőforrások Minisztériuma és az emberi erőforrás
támogatáskezelő által biztosított keretösszegnek köszönhetően 
indulhatott el.

Az úti cél a történelmi Magyarország kicsiny szeletét érintette, ahol a
diákok a keresztény közösségépítés, a testvériskolai kapcsolat elmé-
lyítése mellett Kárpátalja természeti kincseivel, történelmével, népmű-
vészeti értékeivel, kultúrájával is megismerkedhettek. A program
ugyanakkor nemcsak kirándulást, élményt jelentett, az indulást alapos
felkészítő munka előzte meg, ahol a gyerekek már megismerkedtek a
meglátogatandó városok történelmével, földrajzával, nemzetiségeivel,
híres személyiségeivel. 
A felkészüléshez hozzátartozott az adománygyűjtés, hiszen a támo-
gatott programban kiemelt célként jelent meg a segítségnyújtás. Ennek
köszönhetően a diákok és osztályfőnökük - saját lehetőségeikhez ké-
pest – nagyszabású akcióba kezdtek, melynek köszönhetően a 9.b
osztály, valamint a Szentendrei református Gyülekezet és a Gimná-
zium összefogásából 600.000 Ft értékű pénzadománnyal támogat-
hatták a Nagyberegi református Líceum infrastrukturális fejlesztését. 
A közvetlen megismerés és élményszerű programokkal Hidvégi Eszter
osztályfőnök azt szerette volna elérni, hogy bővüljenek a tanulók ha-
táron túli magyarsággal kapcsolatos ismeretei, erősödjön az Európa-
tudatuk, valamint az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének,
szellemiségének megfelelően a határon túli magyarok hagyományai-
nak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának feltérképezésére, meg-
becsülésére késztessék őket. Emellett az osztály megismerte a
Nagyberegi református Líceum 9. évfolyamos diákjait, akikkel közös
élményekre, szoros barátságokra tettek szert, előtérbe került közös
magyar és református örökségük. 
Az ötnapos utazás első állomása Nagybereg érintésével Munkács és
Beregszász volt, majd Huszt érintésével Visk természeti, kulturális ér-
tékeinek feltérképezése következett. Továbbá a diákok lerótták kegye-
letüket a szolyvai emlékpark területén nyugvó ártatlan áldozatok előtt,
majd ellátogattak a millecentenárium alkalmából állított, hányattatott
sorsú Vereckei-hágó emlékműhöz. A megemlékezés pillanatai után a
Kárpátok vonulatait megcsodálva eljutottak Viharosra, ezt követően
Ungvárra. 
A kárpátaljai kirándulás során az osztály életre szóló élményekkel gazda-
godott, s talán a gyerekek, amikor később előveszik beszámolóikat, videó-
és útinaplóikat, újra átélhetik ezeket a felemelően csodás pillanatokat. 

Másodszor is nyit
az akác…
A kossuth Lajos Nyugdíjas klub
magyarnóta műsort rendez szep-
tember 29-én, szombaton 15 órai
kezdettel a Hamvas Béla Pest Me-
gyei könyvtárban (Pátriárka u. 7.). 
A műsorban fellépnek: Hatvani
Kiss Gyöngyi, Dócs Péter, Kalina
Enikő, Szabó Sándor, Balázs Anikó,

Kapi Gábor és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény együt-
tese. Kísér: Oláh Kálmán és Oláh
Albert cigányzenekara.
Műsorvezető: Meglepetés. Szer-
kesztő: Kapi Gábor, rendező Hor-
váth Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők a (26)
315-508, 06-20-954-1093 telefon-
számokon, illetve megvásárolha-
tók a helyszínen az előadás előtt
2000 Ft-ért. 

előadások nemcsak szenioroknak!
A Milton Friedman Egyetem és a
Szentendrei önkormányzat által
közösen rendezendő Szeniorok
Szentendrei Akadémiája elneve-
zésű INGyENES programsorozat
XIII. félévének előadásai a Szent-
endrei önkormányzat Dísztermé-
ben (Városház tér 3.) lesznek.

Az előadásokon nem csak 50+-osok vehetnek részt!

2018. szeptember 26. szerda, 15 óra: 
Dr. Udvarvölgyi Zsolt: A muzulmán világ jelene, jövője - az Iszlám
Európában 2018 őszén
2018. október 10. szerda, 15 óra: 
Sulyok Tamás: Okostelefonok és tabletek az idősek szolgálatában
2018. október 24. szerda, 15 óra: 
Dr. Báthory Orsolya: A világ könyvtárai a nyugati civilizáció nagy
korszakaiban
2018. november 7. szerda, 15 óra: 
róma nagy bazilikái, mint vizuális enciklopédiák
2018. november 21. szerda, 15 óra: 
Dr. Jászberényi József: A nyugati világ belső ellentmondásai - a
válságparadoxonok
2018. december 12. szerda, 15 óra:
Dr. Jászberényi József: Az európai, keresztény civilizáció alapvető
értékei, jelene és jövője

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, nagymamánk 
MESCH JóZSEFNé (születetett Skultéthy Ilona) életének 92. 
évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét a Teremtőnek. 

Temetése 2018. szeptember 26-án, szerdán 15 órakor lesz
Szentendrén, a Sztaravodai úti temetőben.
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Programok
kIáLLítás
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Szentendre-terem
A szeretet eMLÉke
Sam Havadtőy kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJrAGoNdoLt CzÓBeL
Fókuszban Czóbel impresszionizmusa
Megtekinthető 2019. április 7-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APátI ABkArovICs BÉLA 
FestŐMŰvÉsz eMLÉkkIáLLításA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

eLŐAdás

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

szeptember 28. péntek 18.00
kAukázusI kALANdok: örMÉNy-
orszáG, AzerBAJdzsáN
Gondos Béla vetítettképes előadása

október 5. péntek 18.00
társAdALoMtörtÉNeLMÜNk 
vIszoNyA És FeLFoGásAI 
Az IGAzsáGossáG eGyeteMes 
eLveIHez
Krizsovenszky Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés volt alelnökének előadása

október 12. péntek 18.00
rovásírás Mátyás kIráLy 
koráBAN
Friedrich Klára íráskutató vetítettképes
előadása

szíNHáz

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
október 9. kedd 19.00
HuMor sAPIeNs
A humor ajándék az ember számára,
szórakoztat, sokszor feszültségeket old
fel. Forrása legtöbbször a saját hülyesé-
günk, gyarlóságunk, akár az egyént,
akár az emberiséget nézzük. Kiss ádám
és Benk Dénes új közös estje erre a
gondolatmenetre épül. 

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

800 Ft, felnőtt: 1000 Ft 

szeptember 24. hétfő
16.45 HárOM Nő (100’)(12) Az Arany

Medve díjas teheráni rendező: Jafar 
Panahi filmje
18.00 MűALKOTáSOKBA KóDOLT Vá-
rOSTörTéNET - Török Katalin sorozata
18.30 VIráGVöLGy (83’)(16) Csuja
László filmje
20.00 EGy KIS SZíVESSéG (117’)(16) –
krimi f: Blake Lively, Anna Kendrick,
Linda Cardellini, H. Golding
szeptember 25. kedd
18.30 SöTéTBEN (106’)(16) LéLEKMOZI
SOrOZAT – DunaP’Art Fimklub
20.20 rAMEN SHOP- íZEK A MÚLTBóL
(89’)(12) – a japán ramenséf szép törté-
nete
szeptember 26. szerda
16.00 rEMéLEM LEGKöZELEBB 
SIKErÜL MEGHALNOD :) (96’)(12)
17.45 A MűVéSZET TEMPLOMAI: 
CArAVAGGIO (90’)(12)
19.30 VIráGVöLGy (83’)(16) Csuja
László filmje
szeptember 27. csütörtök
16.00 VOLT EGySZEr EGy TéKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese” Gábor
filmje
17.35 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
19.30 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
szeptember 28. péntek
15.00 HárOM Nő (100’)(12) 
Az Arany Medve díjas teheráni rendező:
Jafar Panahi filmje
16.45 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
18.30 VOLT EGySZEr EGy TéKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese” Gábor
filmje - közönségtalálkozóval
20.15 KErESéS (102’)(12) – izgalmas
thriller
szeptember 29.szombat
14.30 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
16.15 VOLT EGySZEr EGy TéKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese” Gábor
filmje
18.00 KErESéS (102’)(12) – izgalmas
thriller
19.45 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
szeptember 30. vasárnap
13.00 MAJA, A MéHECSKE - 
A MéZCSATA (83’)(6)
14.30 KErESéS (102’) (12) – izgalmas
thriller
16.25 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
19.00 VOLT EGySZEr EGy TéKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese” Gábor
filmje
20.35 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
október 1. hétfő
16.00 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
18.30 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
20.15 KErESéS (102’)(12) – izgalmas
thriller
október 2. kedd
16.45 KErESéS (102’)(12) – izgalmas
thriller
18.30 IGAZ TörTéNET ALAPJáN
(102’)(12) CINEBOOK SOrOZAT – Du-
naP’Art Filmklub
20.20 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
október 3. szerda
16.00 VOLT EGySZEr EGy TéKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese” Gábor
filmje
17.35 KErESéS (102’)(12) – izgalmas
thriller
19.30 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson

Őszidő, éltető sugarakkal
„Itt van az ősz, itt van újra”, és közeledik az Idősek Világnapja (ok-
tóber 1.), ami jó apropót kínál, hogy újra bejelentkezzünk a szent-
endrei Gondozási Központból. Intézményünkben ebben az évben
október 3-án, szerdán 10 órától tartjuk szokásos, városunk idősei
számára is nyitott ünnepségünket. Idén is nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy méltó kereteket találjunk ennek a jeles napnak. Az ön-
kormányzat képviselőjének már hagyománnyá vált köszöntője után
vendégeink lesznek az izbégi óvodások és a rákóczi iskola daloló,
zenélő kis csapata, majd a Ko-Ma-Ko együttes gondoskodik a talp-
alávalóról. Erre az eseményre szeretettel várjuk a város azon szép-
korú lakóit, akik szívesen osztoznának klubtagjainkkal egy színes,
jó hangulatú délelőtt élményeiben!
Profilunkból adódóan a mindennapjainkban is alapvető fontossá-
gúnak tartjuk, hogy gondozottjaink, a mindenki számára oly fontos
közösségi élményen túl fizikai, szellemi, kulturális aktivitásokban
is részt vegyenek, hiszen ezek együttesen segítik őket a számukra
megfelelő életminőség hosszú távú megtartásában. éppen ezért a
nyár elmúltával sem maradnak az idősek változatos hétköznapi
programok nélkül: torna, tematikus irodalmi és képzőművészeti
délelőtt, virtuális ország- és világjárás személyes élménybeszámo-
lókkal, kézműves foglalkozás, kvíz-játékok várják a hozzánk beér-
kezőket.
Itt köszönjük meg a fent említetteken kívül Smetana ágnes üveg-
művésznek a látványos és lelket melengető délelőttöt, valamint
Nagy Mariannának az Ismerjük meg a világot! programsorozathoz
kapcsolódó élménydús beszámolóját!
Ha szolgáltatásunk felkeltette érdeklődésüket, kérjük, keressenek
minket az alábbi elérhetőségeinken:
Gondozási Központ Szentendre, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Nyitva tartás: 7.30 – 15.30 Tel.: +36 26 311 964

CSIZMADIA ILDIKó
FOGLALKOZTATó-MENTáLHIGIéNIKUS MUNKATárS
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karatesiker
szépen szerepeltek a szentendrei karatésok a Wadokai karate világ-
kupán 

2018. augusztus 25-26-án rendezték meg a Wadokai Karate legna-
gyobb nemzetközi versenyét, a Jkf Wadokai All Nations Champions-
hips-t. A rendezvénynek Anglia, Leicester városa adott otthont. A
szentendrei Piramis Sportegyesület 10 válogatott karatékája Tóth Attila
vezető edző és a szülői szurkolótábor utazott a versenyre. 
Izgatottan várták a megmérettetést, hiszen az elmúlt években az Eu-
rópa-bajnokságokon rendre szépen szerepeltek. Itt azonban, Európán
kívül, olyan karate nagyhatalmakkal is szembe kellett nézni, mint
Japán, USA, Kanada, de érkeztek versenyzők többek között Bangla-
desből. Kínából, Brazíliából, Új-Zélandról is. A versenyt megelőző
napon sikeresen regisztrált és mérlegelt a csapat, majd a sorsolás át-
tanulmányozása volt a feladat. 
A szombati napon az ünnepélyes megnyitó után a selejtezőket bonyo-
lították le. Az egész napos küzdelmek során több szentendrei karatés
is érdekeltté vált a másnap megrendezésre kerülő döntőkben. A csapat
rendkívül szépen helytállt, és az alábbi eredményeket érte el:  
Kollár Eszter egyéni formagyakorlat 2. helyezés
Bokori Kata egyéni küzdelem 3. helyezés
Uhlyarik Panna – Bokori Kata – Kollár Eszet csapat formagyakorlat 2.
helyezés
Tóth Péter – Bereczki roland – Kollár András csapat formagyakorlat
2. helyezés
Hajdler Zoltán egyéni küzdelem 5. helyezés
Uhlyarik Panna egyéni formagyakorlat 5. helyezés
Tóth Péter egyéni formagyakorlat 5. helyezés

Bereczki roland, Boda Máté és Egei ákos a legjobb 8 közé jutott
A versenyt követő napon Tóth Attila vezető edző a japán mesterek által
tartott szemináriumon vett részt, míg a csapattagok Londonban várost
néztek.
Dicséret illeti valamennyi versenyzőnket a kiemelkedően szép helytál-
lásáért, és köszönet illeti a szülőket a helyszíni buzdításért, segítsé-
gért. A csapat tagjai ezúton is köszönik Szentendre Város
önkormányzatának támogatását. 

A Piramis SE karatésaira több hazai rendezésű versenyt követően no-
vember 17-én újabb nagy megmérettetés vár: Portugáliában az Európa-
bajnokság.

Jó tanuló – jó sportoló
Pályázat „Jó tanuló – jó sportoló 2018” cím
elnyeréséért. A pályázat kiírója: szentendre
város önkormányzata. A pályázat célja:
szentendrén lakó, itt tanuló, de bárhol spor-
toló, általános és középiskolás diákok kima-
gasló tanulmányi és sportteljesítményének
elismerése. A pályázat beküldésének határ-
ideje: 2018. október 1. hétfő 16.00 óra

„Jó tanuló, jó sportoló” Kitüntető cím elnye-
résének feltételrendszere

áLTALáNOS ISKOLáK
1-4. osztály tanulóinak
Tanulmányi átlag: 4,6
Sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny: I. hely
Területi bajnokság/verseny: I – III. hely

Megyei bajnokság/verseny I – VI. hely
Országos bajnokság/verseny I-VIII. hely
5-8. osztály tanulóinak
Tanulmányi átlag: 4,5
Sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny: I. hely
Területi bajnokság/verseny: I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny I – VI. hely
Országos bajnokság/verseny I-VIII. hely

KöZéPISKOLáK
Tanulmányi átlag: 4,3
Sporteredmények:
Városi bajnokság/verseny: I. hely
Területi bajnokság/verseny: I – III. hely
Megyei bajnokság/verseny I – VI. hely
Országos bajnokság/verseny I-VIII. hely

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a tanuló adatait (név, születési idő, lakcím,
iskola/osztály megnevezése)

• a tanuló tanulmányi eredményeit igazoló
okiratok másolatát
• a tanuló versenyeredményeit igazoló okle-
velek másolatát
• az iskola igazgatójának ajánlását

Pályázhatnak: Szentendrén működő oktatási
intézmények igazgatói a 2017/2018. tanév
eredményei alapján. 
A beérkezett pályázatokat a Jóléti Bizottság
bírálja el. A bizottság csak formailag hibát-
lan, a pályázatok benyújtási határidején belül
iktatott pályázatokat bírál el!

A pályázat beküldésének határideje: 
2018. október 1. hétfő, 16.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Iktatója, személyesen
vagy postán. A borítékra írják rá: Jó tanuló Jó
sportoló 2018
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A x. Pilisi tekerő 2018-ban, a Családok Évében ismét négy különböző
túrahosszal várta a kerékpárosokat  szeptember 8-án, a Postás strand
rajtjánál. összesen 605 bringás állt a rajtvonalhoz, a nevezők közül
74-en a legnehezebb távon, a 100 km hosszú, 2000 m szintemelke-
déses Profi100-on indultak.

A nagyszabású kerékpáros sportfesztivál gyönyörű, napsütéses idő-
ben, remek hangulatban zajlott. A rendezvény sikerét mutatja az is,
hogy a jubiláló térségi kerékpáros kalandtúra idén először a Magyar
Kerékpáros Szövetség hivatalos versenynaptárába is bekerült.  A Pilisi
Tekerő Profi100-as távján a legjobb időt ez évben a 35-ös rajtszámmal
induló versenyző futotta, mindössze 3 óra 9 perc alatt gyűrte le a 100
km-es távot. érdekessége az idei versenynek, hogy négyen is – a 19,
28, 52 és 54-es rajtszámmal indulók – fej-fej mellett végeztek 3 óra 55
perc eredménnyel.
A Kalandos Tekerő túratávja is komoly kihívás elé állította az indulókat,
de a versenyzők állták a sarat. A Családi távok most is nagyon népsze-
rűek voltak, a jelentkezők minden korosztályt képviseltek a Pilisi Teke-

rőn. Ebben az évben debütált a Pilisi Tekerő shop, ahol színes, női és
férfi pólók, kerékpáros felszerelések között lehetett válogatni.  Nagyon
népszerű volt a K2 Kerékpárközpont eBike bemutatója: a helyszínen
bárki kipróbálhatta a különleges, elektromos járgányokat.
Sok értékes, sportos ajándék mellett idén is a Neuzer által felajánlott
fődíj, egy szuper kerékpár talált gazdára a tombolasorsoláson. Ahogy
a korábbi években, most is a Welldance tánciskola növendékei adtak
műsort a futamok után, illetve a vidám, zenés bemelegítést is ők vezé-
nyelték le. A futamokat és a tombolasorsolást követően a kellemes fá-
radtságot a Szeder együttes zenéje oldotta a Postás színpadán.
A Pilisi Tekerő közreműködő sportegyesületei voltak: SZKH SE, SZV
SE, Piramis SE. Közreműködő önkormányzatok: Pomáz, Tahitótfalu,
Csobánka, Pilisszentlászló. Közreműködő állomások: Leányfalu Ter-
málfürdő, Magyar Családi Gazdaság, Góliát Vízi sporttelep, Magyar Vár.
A verseny szponzorai, immár tizedik éve a Neuzer és a Visegrádi ás-
ványvíz voltak. 
Köszönet mindenkinek, és jövőre újra szeretettel várnak a szervezők
minden kerékpárost a XI. Pilisi Tekerőre!

x. Pilisi tekerő – családokkal és profikkal

sportnap 2018 Idén is nagy sikerrel, gyönyörű, napsütéses időben zajlott a Postás
strandon 2018. szeptember 7-én a Városi Gyerek Sportnap. Szentendre
önkormányzata 2013 óta évről-évre megrendezi az eseményt a Pilis
Tekerő kerékpáros túranap előtt. A rendezvényen a térség sportegye-
sületei mutatkoznak be és ismertetik meg a fiatalokkal a legváltoza-
tosabb sportolási lehetőségeket, a versenysporttól a szabadidősportig.
Számtalan sportklub képviseltette magát most is a rendezvényen, s a
szentendrei gyerekek olyan izgalmas sportágakat próbálhattak ki, mint
például a capoera, a kickbox, a sárkányhajózás vagy a gyepsí. A játé-
kos, vidám rendezvényen színpadi bemutatók, ismertetők is könnyítet-
ték a választást a megjelent, több mint 2500 szentendrei fiatalnak.
Verseghi-Nagy Miklós idén is kilátogatott az eseményre, ahol szellemi
tornára, sakkpartira hívta ki a vállalkozó kedvű, ígéretes sakktehetsé-
geket. A jó hangulatú rendezvényre családias összejövetelt szervezett
a Kossuth Lajos Nyugdíjas Egyesület a környékbeli nyugdíjasklubok
meghívásával. A Kistérségi Dalos-Verses Találkozón jókedvű beszél-
getés és főzőcskézés is zajlott.

Fo
tó

k:
 S

zé
le

s 
N

ór
a



HIRDETÉS XXXII. évf. | 18. szám22

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

M o s o L y   J Ó G A

KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

TArTáS, NyÚJTáS, EGéSZSéG,
éLETErő

www.jogaszentendre.com

A dMrv zrt. Az ALáBBI PozíCIÓkBA keres MuNkAtársAkAt
szeNteNdre És voNzáskörzete MuNkAvÉGzÉsI HeLLyeL

• VÍZMérő LEOLVASó
• VILLANySZErELő
• KArBANTArTó
• MűSZEréSZ
• VÍZMűGéPéSZ
• CSATOrNAMű GéPéSZ
• VÍZHáLóZAT KArBANTArTó
• CSATOrNATISZTÍTó GéPKEZELő
• FELHASZNáLáSI HELy ELLENőr
• KöZCSATOrNA áTéPÍTő éS JAVÍTó

Amit kínálunk: Béren kívüli juttatások, Munkába járás költségtérítés.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével 
az ONELETrAJZOK@DMrVZrT.HU e-mail címen lehet.

DMrV ZrT.
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áLLást kíNáL

Szentendrei cukrászdába pultos kollé-
ganőt keresünk teljes- és részmunka-
időre is, korosztálytól függetlenül. Tel.
06-20-468-0566.

Szentendrei építőipari cég fiatal, jól ter-
helhető, precíz adminisztrációs munka-
társat keres 8 órás bejelentett állásba.
Jelentkezés önéletrajzzal a
bola95kft@t-online.hu e-mail címen.

Stroke-tól magatehetetlenné vált édes-
anyám mellé keresek tapasztalattal ren-
delkező 24 órás bentlakásos
ápolót/gondozót, váltás megegyezés
szerint. Tel. 06-70-222-2794, Jármy Orsi.

építőmérnököt és technikust keresünk,
szentendrei munkahelyre, AutoCad és
alapvető számítógépes ismeretekkel.
Tel. 06-20-314-9080.

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható munka-
társat. Lehet beugró is. Tel. 06-30-341-
3423.

eGÉszsÉG

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

kIAdÓ LAkás

Különálló lakrészbe 1 szoba dolgozó
férfinak kiadó. Tel. (26) 310-675.

Szoba kiadó intelligens hölgy részére, jó
helyen. Tel. 06-30-557-5346.

Tetőtéri szoba kiadó nem dohányzó 1
főnek, 50 éves korig, számlával. Tel. 06-
30-345-0313.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Egyedülálló, budapesti, intelligens,
ápolt, kulturált nyugdíjas nő, sürgősen
keres Szentendrén kiadó garzonlakást
hosszú távra, családjához közel lakás
céljából. Tel. (26) 952-647.

oktAtás

Történelem, magyar korrepetálás, felvé-
telire, érettségire felkészítés nagy ta-
pasztalattal Szentendrén, a
belvárosban. Tel. 06-30-540-5639.

Képzőművész tanár saját műtermében
rajz-festés, művészettörténet oktatást,
felvételire, érettségire felkészítést vállal.
Tel. 06-30-617-6750.

Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy tapasztalattal a Belvá-
rosban. Tel. 06-30-642-3379.

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

Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, ékszert, törtaranyat, ezüstöt,
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Tel. 06-30-308-9148.

szoLGáLtAtás

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

Vállaljuk modern vagy klasszikus
ólomüveg-ablakok készítését, tö-
rött darabok cseréjét vagy teljes
felújítását, továbbá tükrök, bútor-
üvegek, lámpák, szaunaablakok
tervezését, kivitelezését. 06 20
317-6455, www.czirjak-glass.hu.

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

ÜdÜLÉs

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

TeheTSéggondozó foglalkozáSok 
a Szentendrei 

református gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium 
tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet 
a most 4. osztályba járó általános iskolás 

tanulóknak magyar nyelv és irodalom 
és matematika tantárgyakból. 

A foglalkozások 8 alkalommal, szombatonként 8-12 óráig tartanak. 
a kezdés időpontja: 2018. szeptember 22. szombat 8 óra.

Az órák egyeztetése az első foglalkozáson történik.
Helye: Szentendrei Református Gimnázium

2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel: 06-26 302-595

A foglakozások díja: 15 000 Ft (32 óra)
A befizetés módja: Az iskola pénztárában készpénzben.

és vidéke

Hirdessen 
nálunk! 

őszi akciók!

info: 06 20 260 4642

szevi@szentendre.Hu




