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PolgárMesteri köszöntő

Tisztelt Hölgyeim!

Vajon van olyan hely a vilá-
gon, ahol a nők ugyanazokkal
a jogokkal és lehetőségekkel
bírnak, mint a férfiak? Vagy
csak beszélünk az egyenlő-
ségről, mondjuk, a szabadidő,
a közélet, az oktatás, az
egészségügy és a foglalkozta-
tás területén?

a női esélyegyenlőséget sok országban törvényi
kvótákkal, párton belüli kvótákkal segítették, segítik.
a női esélyegyenlőség azonban nem kvótakérdés,
hanem arra vonatkozik, hogy lehet-e demokráciát
működtetni igazságosan és hatékonyan.
a női esélyegyenlőségről szóló beszélgetések –
vagy inkább beszédek és kinyilatkoztatások – gyak-
ran éppen a lényegről nem szólnak. arról, hogy a
női esélyegyenlőség nem női és férfi ügy, még ke-
vésbé pusztán női ügy, hanem a demokrácia ügye. 
az esélyegyenlőség érvényesítése ma már a fej-
lesztéspolitika alapvető szempontja. Városfejlesz-
tési stratégiánkban, a dumtsa-tervben elfogadott
vezérprojektek elsősorban infrastrukturális fej-
lesztéseket jelentenek, de mindezek mit sem
érnek felelősségteljes, lakóhelyhez kötődő em-
berek nélkül. Ezért indult el a „Szentendreiek va-
gyunk” elnevezésű program, amely különböző
korosztályok és csoportok számára segíti a Szent-
endrével való azonosulást. Ennek a lokálpatrióta
sorozatnak része a „Nőkre szabott város” kezde-
ményezés, hiszen ha a nők jól érzik magukat egy

Presentation of the Mayor
of szentendre

Dear Ladies,

i wonder whether there is a place in the world
where women have the same rights and chances.
or are we just talking about equality in the field
of freetime, public life, education, health care and
employment?
in many countries gender issue was and is sup-
ported by lawful quota system, quotas in parties.
Nevertheless, gender issue is not a question of
quotas, but it refers to the fact if there is a possi-
bility to operate democracy in a fair and efficient
way.
discussions or presentations about gender issue
are often not about the essence of the topic.
it should definitely be about the democracy, it is
not women's or men's business or even simply
women's affair.
gender issue is a vital point of view of develop-
ment policy .
in the strategy of the town – developement called
dumtsa – plan the main projects mean mainly inf-
rastructural development but all these are not-
hing without citizens who feel responsibility for
their town and who stick to their city.
that is the reason why we have started the prog-
ramme named 'We are from Szentendre'.
it helps people from different age and groups to
identify themselves with the town, Szentendre.
'a town for women' initiative is a part of the lo-
calpatriotism series, as when women enjoy living
in a place and they are certain about the future



városban, biztosítottnak látják családjuk jövőjét,
ott szívesen telepednek meg, oda gyakran láto-
gatnak el.
a nőbarát program nemcsak egy fellángolás,
hanem egy új szemléletmód. Segítünk a hölgyek-
nek, hiszen tudjuk, hogy a mindennapok során
gyakran erejükön felül teljesítenek. Meg akarjuk
mutatni, hogy figyelünk rájuk, támogatjuk és
megbecsüljük őket. a nőkre szabott program a
tudatos városfejlesztésben új megközelítést je-
lent, a tervezett intézkedések – akadálymentes
járdák, biztonságos térburkolat stb. – azonban
nemcsak a nőket érintik, hanem az időseket, a
babakocsival, a kerekesszékkel és a kerékpárral
közlekedőket is.
Nemcsak kitaláltuk a koncepciót, hanem meg is va-
lósítjuk: már megtörtént: akadálymentesítés, női
parkolók létesítése, gyereksarok, pelenkázó kiala-
kítása, a közbiztonság növelése jobb közvilágítás és
térfigyelő kamerák telepítésével, rendezvények,
szakmai napok szervezése, a női jelenlét erősítése
szobrok, utcák elnevezésével. Szintén nőbarát
programunkba illeszkedő beszélgetéssorozat indult
2009-ben a P’art moziban „Hölgystaféta” elneve-
zéssel, ahol fontos, aktuális kérdéseket nőkkel vi-
tattunk meg, megismertük véleményüket,
látásmódjukat bizonyos dolgokról. a női jelenlét
erősítését célozza városunkban az is, hogy utcákat,
tereket neveztünk el híres szentendrei hölgyekről,
valamint köztéri szobraikat állítottuk fel.
feladatunk azonban itt még nem ért véget! a jö-
vőben is igyekeznünk kell, hogy minden rendel-
kezésünkre álló eszközt a női esélyegyenlőség
érdekében felhasználjunk.

dr. dietz ferenc 
polgármester

of their family, they settle down with pleasure,
they come back again as visitors.
this gentle programme is not only a sudden burst,
but it is a new view point.
We help women because we know that they
make huge efforts in their everyday life.
We want to show that we listen to them, we sup-
port them and we honour them.
the programme means a new approach in the de-
velopment of the town, the planned measures-
accessibility, safe pavements and squares are not
only help for women but for elderly people,
cyclists and the ones who come with a pram or by
a wheelchair as well.
We have not only worked out the conception but
we have already accomplished that: accessibility,
establishing parking lots for women, children's
corner, surveillance cameras to increase, public
security baby changing area.
We organize meetings and workshops ,erecting
statues of women,  naming streets after them.
We started a chatting series named "ladies' cou-
rier" in 2009 in the cinema P'art and we discussed
important and topical questions with women, we
got to know their opinion and point of view in cer-
tain questions.
We named streets and squares after famous la-
dies of Szentendre. We erected their statues in
the squares which also deepens the womanlike
image.
Naturally, our job has not finished yet.
in the future we have to make all our efforts to
apply every measure to serve gender issue.

dr. ferenc dietz 
mayor of Szentendre



Presentation 
of rePresentative  

in 2014 Szentendre could take part in a project
named „developing capacity of the municipalities
with the help of Norwegian-Hungarian co-opera-
tion”.
the project is sponsored by Norway civil grant
and tÖoSz.
as a representative of our town it was my plea-
sure to study gender issue, work-life balance in
Norway and to share my experiences with the la-
dies of Szentendre.
With the help of the municipality and the leaders
of my town we are organizing workshops for the
ladies, we are discussing major questions, and
trying to find solutions.
We are inviting young mothers, pensioners, civil
servants, enterpreneurs, artists and representati-
ves.
i am expecting to get ideas and help from the lec-
tures and each other to be able to harmonize our
work at home and in our office easier.
Please receive our invitation and brochure which
includes our municipality's efforts in the field of
gender issue and also our plans for the future.
Hopefully there will be further plans in our project
which can increase work conditions,chance for
work for women and which can help them to har-
monize their work in their workplaces and at
home in their families. 

Ágnes zakar

kéPviselői köszöntő

2014-ben Szentendre Város Ön-
kormányzata is részese lehet a
Norvég alap Kapacitásfejlesztési
és intézményközi együttműkö-
dés programterület és a tÖoSz
által támogatott, „Önkormány-
zati kapacitásépítés norvég-ma-
gyar együttműködéssel” című

projektnek. azt a megtisztelő feladatot kaptam 
Szentendre Város önkormányzati képviselőjeként,
hogy a női esélyegyenlőség megvalósulását, a
munka-élet egyensúlyát tanulmányozzam Norvégi-
ában, és a kint szerzett tapasztalataimat osszam meg
szentendrei hölgyekkel. Ebből a célból a város veze-
tői és az önkormányzati hivatal segítségével munka-
üléseket (workshopok) szervezünk szentendrei
hölgyeknek, ahol fiatal anyákkal, nyugdíjas hölgyek-
kel, közalkalmazottakkal, vállalkozókkal, művésznők-
kel, városi köztisztviselőkkel, képviselőkkel vitatjuk
meg a kérdést, és próbálunk megoldásokat találni a
nők könnyebb boldogulására Szentendrén. az esz-
mecserék, ülések eredményeként azt várom, hogy
mi nők az otthoni, munkahelyi és városért végzett
munkánk könnyebb összeegyeztetésére kapunk
majd ötleteket, segítséget az elhangzó előadásokból
és egymástól.
Kérem, fogadják szeretettel az ülésekre szóló
meghívóinkat és az ebből az alkalomból szerkesz-
tett füzetünket, mely önkormányzatunknak az
esélyegyenlőség terén végzett eddigi erőfeszíté-
seit és az ez utáni terveit is magába foglalja! 
a projekt keretében megszervezendő találkozó-
ink alkalmával még remélhetőleg bővülni is fog a
tervek sora, melyek a nők esélyeit a munkára,
munka feltételeit, a munka családdal való össze-
egyeztetését javítják majd városunkban is.

zakar Ágnes 
önkormányzati képviselő



1. „a town for woMen” 

the representative-body accepted the prog-
ramme called "a town for women" in 2009 and it
meant a new approach for the town. there are el-
ments of the programme which are expensive but
there are several ones which cost low but they
serve women gently. 
the programme has been more and more popu-
lar since 2009 and till the present more munici-
palities have borrowed its features. it was
introduced at a conference for the association of
large Hungarian families in the Parliament in
2009, at a conference named "look for women",
at a conference of the Hungarian consumer Plat-
form also in 2009 on a meeting named "family-
friendly city", in lakitelek college, and on a tÖoSz
conference. there were published more than 5o
articles in the electronic and print media.
in 2009 the association of large families offered
the prize named "family-friendly city" for the
program "a town for women" to Szentendre.

1.1 Parking lots for women in the town
Parking lots for women are normally wider than
the average in order that mothers could get in and
out of the cars with their kids and baggage easily.
they are in the areas where there is good acces-
sibility from both directions for the ones who
come with their kids in a pram. for the children's
safety there is public lighting and surveillance ca-
meras. Where it was possible, we tried not to
place those parking lots directly next to the roads.

1. „nőkre szabott város”

a Képviselő-testület 2009-ben fogadta el a
„Nőkre szabott város” elnevezésű programot,
ezzel egy új szemléletet vitt a város életébe. a
programnak vannak elemei, melyek nagy költség-
gel járnak, de sok olyat is találhatunk, amik kis
költségűek, de nagy odafigyelést jelentenek a
hölgyek számára.
a „Nőkre szabott város” gyakorlatát 2009 óta fo-
lyamatosan népszerűsíti a város, és mára már
több település átvette annak elemeit. Bemuta-
tásra került a Magyar Nagycsaládosok Egyesüle-
tének konferenciáján a Parlamentben (2009.), a
Magyar fogyasztói Platform „találd a Nőt” című
konferenciáján (2009.), a VÁti – „család-barát
város” rendezvényen, a lakiteleki Népfőiskolán,
valamint a tÖoSz konferenciáin. a programról az
elektronikus és írott médiában több, mint 50 cikk
jelent meg.
2009-ben a „Nőkre szabott város” programért a
Nagycsaládosok országos Egyesülete a „családba-
rát Önkormányzat” díjat adományozta a városnak.

1.1. női parkolóhelyek a városban
a női parkolók az átlagos parkolóknál széleseb-
bek, hogy a csomagokkal és gyerekekkel a ki- és
beszállás könnyebben történhessen. olyan helye-
ken lettek kialakítva, ahova lehetőleg akadály-
mentes járda vezet mindkét irányból a
babakocsival való könnyű megközelítés érdeké-
ben. a gyermekek biztonsága érdekében megfe-
lelő a közvilágítás, és lehetőség szerint térfigyelő

family-friendly city award for Szentendre



kamera is van. ahol lehetséges volt, igyekeztünk
ezeket a parkolókat nem közvetlenül az út mellett
elhelyezni, hogy elkerüljük azt a kockázatot, hogy
nyitott ajtó mellett az úttestre rohan a gyermek.
további szempont volt, hogy kisgyermekes anyu-
kák által gyakran látogatott intézmények (óvodák,
iskolák, közintézmények) közelében alakítsuk eze-
ket ki. 2009-től a város több részén is létesítet-
tünk ilyen parkolóhelyeket:
• Posta mellett
• P’art mozi mögött tér
• dunakorzó
• Pest Megyei Könyvtár
• Szakorvosi rendelő
• rákóczi és Szent andrás iskoláknál

1.2. ligeti erika: „navigare necesse est”
ligeti Erika a hazai éremművészet kiemelkedő
alakja 1969-től haláláig a szentendrei művészte-
lepen élt és dolgozott.
ligeti Erika szobrászművész által 2003-ban készí-
tett bronz kisplasztikája alapján Koreny Viktória
szobrászművész, társszerző készítette el az egész-
alakos szobrot. a műalkotást 2009-ben, a „Nőkre
szabott város” elnevezésű program első eleme-
ként adta át dr. dietz ferenc polgármester.
az átadóünnepségen Szentendre polgármestere
a következő gondolatokat osztotta meg a megje-
lentekkel: „Úgy gondoltam, hogy ennél az alko-
tásnál semmi sem tudja jobban kifejezni
városunk 1000 éves múltját, és mozgalmas jövő-
jét. a mű egyszerre statikus és dinamikus. Egy-
részről a fő alak horgonyra támaszkodása jelzi a
város 1000 éves hagyományaihoz történő kap-

We wanted to avoid the risk for the kids to rush
to the streets when the doors of the cars are
open.
the parking lots mentioned above were placed
near kindergartens,schools and public institutions
where mothers with their kids have to travel re-
gularly. Since 2009 we have established parking
lots for women next to:
• the Post office
• the square behind P'art cinema
• the danube Embankment
• Pest county library
• the Medical center
• rákóczi Primary and Secondary School
• Szt.andrás Primary School

1.2. erika ligeti „navigare necesse est”
Erika ligeti, who was a prominent figure of numis-
matics, lived and worked in the colony  of artists
from 1969 to her death.
Sculptor and co-expert Viktória Koreny made a
sculpture according to a bronze small sculpture
prepared by the artist Erika ligeti in 2003.
the masterpiece was unveiled by the Mayor fe-
renc dietz in 2009. it was the first element of the
programme 'a town for women'. on the cere-
mony the Mayor shared the following thoughts
with the visitors: i think nothing can express 
better the 1000-year-old past and dynamic future
of our town than this masterpiece. this figure is
stative and dynamic at the same time. on the one
hand the figure leans on the anchor which symbo-
lizes the devotion to our 1000-year-old traditions
as a fix point. for me it shows the 1000-year-old-



town, the 80-year-old colony of artists, the 50-
year-old 'Szentendre in summer' and the 40-year-
old Szentendre theatre. on the other hand ,it
shows a disciplined impulsion.on the head of the
figure there is a paperboat. the title of the mas-
terpiece is: "you have to sail". you can almost feel
the sleeping energy, the ability to struggle ,the
faith in the future. i am certain about the mes-
sage: along the danube we have to work hard for
the future of our town even though there are po-
litical storms and economic difficulties.

1.3. square Mária Modok
Mária Modok had been devoted to Szentendre
since 1929 from her first visit to her death. She
had main role in the work of the free school of
old colony of artists, and this way among the first
ones she took part in the adventure of the explo-
ring the artistic city.
the representative-board of Szentendre Munici-
pality made a decision in 2009 to name the
square in front of Pest county library 'Mária
Modok' after the artist.

1.4. vaccination against hPv
the Municipality of Szentendre offered the pos-
sibility of the vaccination against HPV to the 13-
year-old girls free of charge from 2009 to 2011.
that had happened before the government deci-
sion in 2013. in 2012-2013 the 13-year-old girls
received the vaccination at reduced price. thro-
ugh the past years nearly 300 girls took part in this
programme.

csolódást, a múlt értékeihez, mint biztos ponthoz
való kötődést. Számomra benne van az 1000 éves
város, a 80 éves Művésztelep, az 50 éves Szent-
endrei nyár és a 40 éves Szentendrei teátrum.
Másrészről viszont egy fegyelmezett lendületet
tükröz, a szobor fején a papírhajó, és a szobor
címe: „hajózni pedig muszáj”. Szinte érezni lehet
a szunnyadó energiát, a küzdeni tudást, a jövőbe
vetett hitet. Számomra egyértelmű a mának szóló
üzenet, hogy a politikai szélvihar és a gazdasági
hullámok ellenére a hagyományainkra támasz-
kodva kell itt, a duna partján céltudatosan mun-
kálkodnunk városunk jövőjéért.”

1.3. Modok Mária tér
Modok Mária 1929-től, az első látogatásától szo-
rosan kötődött Szentendréhez, ahol élete végéig
lakott. fontos szerepet vállalt a szentendrei régi
Művésztelep szabadiskolájának munkájában, és
így – az elsők között – vett részt a város festői fel-
fedezésének nagy kalandjában is.
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2009-ben határozott arról, hogy a város-
lakók által gyakran látogatott Megyei Könyvtár előtti
közösségi teret Modok Mária térnek nevezi el. 

1.4. hPv elleni védőoltás
a HPV elleni védőoltást a 2013-as kormánydön-
tést megelőzően az önkormányzat 2009-2011 
között térítésmentesen, 2012-2013-ban kedvez-
ményes áron biztosította a 13 éves szentendrei
lányok számára. a programban az évek során
közel 300 lány vett rész.



2. a fejlesztések során is 
figyelünk a hölgyekre!

2.1. akadálymentes intézmények
• Önkormányzati Hivatal (2008.) – Nőbarát ügy-
intézés (ajtónyitó gomb, gyereksarok és pelen-
kázó is kialakításra került, kisbabával érkezők
számára soron kívüli ügyintézés)

• gondozási Központ (2009.)
• Vasvári tagóvoda (2010.)
• Szivárvány tagóvoda (2010.)
• Püspökmajori tagóvoda (2010.)
• Hold utcai tagóvoda (2010.)
• Szentendre Egészségügyi intézményei (2011.)
• tourinform (2012.)
• MűvészetMalom (2012.)
• családsegítő Központ (2012.)
• Városi Vendégház (2012.)

2.2. védőnői rendelők felújítása
a dunakorzón az önkormányzat saját forrásból
védőnői tanácsadót és iskolafogászatot létesített
2012-ben, több, mint 12 millió ft ráfordításával.

2.3. játszóterek
felújítási munkálatok 2014-ben
• Szmolnyica hinta felszerelése 2012-ben elkészült
• Széchenyi tér 2013-ban elkészült
• forrás utca: 2 db új pihenőpad kihelyezése,

szabványosítás 2013. (elkészült)
• Ericsson (volt Matáv): játszótér zárszerkezetének

felújítása, szabványosítás 2014 (folyamatban)

2. we focus on the ladies
even during the 
develoPMent

2.1. institutes of good accessibility
• town Hall (2008.) – Women-friendly administ-
ration (door opener button, children' corner,
babies' changing). for the mothers with babies
there is extraordinary administration.
• care center (2009.)
• Vasvári Nursery School (2010.)
• Szivárvány Nursery School (2010.)
• Püspökmajor Nursery School (2010.)
• Hold utca Nursery School (2010.)
• Health care institutes (2011.)
• tourinform (2012.)
• art Mill (2012.)
• family Support centre (2012.)
• guest House (2012.)

2.2. reconstruction of nurse's offices
the Municipality built from its own budget nurse
consultant offices and organized pediadontology
in 2012. for more than 12 million forints.

2.3. Playgrounds
reconstructions in 2014
• Szmolnyica walkway: supplying swings - 2012.
• Széchenyi square: finished in 2013.
• forrás street: supplying 2 new benches - 2013.
• Ericsson (previously Matáv): renewal of the lock

system of the playground - 2014.



• fehérvíz street: standardization - 2014.
• Hamvas Béla street: building of a little wooden

house, supplying guard rails - 2014.
• Kerényi park: rotating pan gaming device - 2014.
• Kondor Béla street: supplying swings - 2014.
• Postás-beach: supplying swings, repainting ben-

ches - 2014.
• Szegedi street: supplying slides - 2014.
• Szűcs József street: supplying climbing ropes -

2014.
• Pismány bus station: 2014.
• Vasvári street: supplying baby swings and balan-

cing devices - 2014.

2.4. Path along bükkös stream
in 2012. the path along Bükkös stream was built
from a tender. it is used by the young mothers
with prams with great pleasure.

• fehérvíz utcai játszótér zárszerkezetének felújí-
tása, pihenőpadok felújítása, festése. Mérleg-
hinta és mászóvár teljes átfestése, szabványo-
sítás 2014 (folyamatban)

• Hamvas Béla utcai kis faház építése, védőkorlát
felszerelése, szabványosítás 2014 (folyamatban)

• Kerényi park: forgótányéros játékeszköz felújí-
tása, pihenőpadok átfestése, szabványosítás
2014. (folyamatban)

• Kondor Béla u.: hinta felszerelése, szabványosí-
tás 2014. (folyamatban)

• Postás-strand: hinták felszerelése, pihenőpadok
átfestése, szabványosítás 2014. (folyamatban)

• Szegedi utca: csúszda telepítése, szabványosítás
2014. (folyamatban)

• Szűcs József utca: kötél mászóka felszerelése,
szabványosítás 2014. (folyamatban)

• Pismány buszforduló szabványosítás 2014. (fo-
lyamatban)

• Vasvári utca: bébi-hinták felszerelése, egyensú-
lyozó játék üzembe helyezése, szabványosítás
2014. (folyamatban)

2.4. bükkös patak sétány
2012-ben, pályázat keretében épült ki a Bükkös
patak melletti sétány, amit a babakocsival sétáló
kismamák nagy örömmel használnak.



3. nevelési intézMényeink
Megújulása

Szentendre a fiatal családok kedvelt célállomása,
ezért az örvendetesen növekvő gyermeklétszám
szükségessé teszi az oktatási intézmények állandó
fejlesztését, bővítését. Városunk mintegy hatezer
gyermeknek (2 éves kortól 18 éves korig) nyújt
magas színvonalú bölcsődei, óvodai, általános- és
középiskolai oktatást.

3.1. ovi-suli program
2010-ben Szentendre város önkormányzata ne-
gyed milliárd forintból korszerűsítette a város
négy legnagyobb önkormányzati óvodáját a Püs-
pökmajori, a Vasvári, a Szivárvány, és a Hold utcai
óvodát. több közülük férőhelyekkel is bővült,
amire a növekvő számú kisgyermek miatt volt
szükség városunkban. a projekt kiemelt szerepe
az óvodások sportolási lehetőségeinek javítása, és
a mozgás-, illetve látássérült gyerekek fogadása.
a beruházás során az energiatakarékos felújítás
mellett a teljes akadálymentesítés is megtörtént.
Két városi óvodánk, a Villasori és a Pannónia úti
óvoda is megújult a református és az evangélikus
egyház valamint a város közreműködésével. 

3.2. Püspökmajor-lakótelepi bölcsőde 
bővítése
2007-ben Eu-s támogatással megtörtént a városi
bölcsőde épületének teljes felújítása, valamint
bővítése, ami lehetővé tette a bölcsődei férőhe-
lyek számának növelését is.

3. reconstruction 
of our educational 
institutes

Szentendre is a famous and favourite destination
of the families and thanks to the growing number
of the children it is necessary to focus on the per-
manent renewal and enlarging of our institutes.
our town offers high level education for 6000
children in the creches, nursery, primary and se-
condary schools (ages 2-18).

3.1. nursery school programme
the Municipality of Szentendre reconstructed the
four bigger nursery schools (Püspökmajor, Vasvári,
Szivárvány and Hold street) from 0.25 billion fts in
2010. Some of them can educate more children
than before.the main goal of the project was to
offer more sporting possibilities and receiving di-
sabled and visually impaired children as well. during
the building investment there were two main 
conseptions: saving energy and total 
accessability. two of our nursery schools were 
renovared with the help of the Protestant and Evan-
gelical churches. (Villasor and Pannónia street.)

3.2. enlargement of the creche 
in Püspökmajor 
the total reconstruction and enlargement of the
creche happened in 2007 with the support of Eu.
Paralelly the creche can receive more kids than
before.



4.  suMMer caMP in the town

the Municipality of Szentendre handed over a
bigger sum from its budget in 2013 and 2014 to
organize summer camps. the-four week-long
camp gives opportunity to the children of parents
with financial difficulties to enjoy. themselves in
a safe place.

5. local PrograMMe 
of gender issue

gender issue is a vital value for all of us! it helps
us to reach our goal to give everybody the same
chance for  labour, career, for good quality service
quite apart from the fact that one is healthy or
handicapped or wealthy or poor.
it tends to give practical help and opinions to be
able to reach and come through this aim. 

6. „woMen everywhere”

6.1. Programmes

• Week of Birth
• Women's day
• day of gender issue
• Mother's milk day
• day of large families
• ladies'courier series

4. városi naPközis tábor

Szentendre Város Önkormányzata 2013-ban és
2014-ben is jelentős összeget különített el költ-
ségvetéséből a „Napközis nyári tábor” bonyolítá-
sára. a négyhetes tábor lehetőséget biztosít
azoknak a szülőknek, akiknek nehézséget okoz
gyermekük elhelyezése a nyári szünetben, vagy
programot szeretnének jutányos áron, megszo-
kott környezetben gyermekeik számára.

5. helyi esélyegyenlőségi
PrograM (2013.)

az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fon-
tos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy min-
denkinek esélye legyen a munkavállalásra, a
karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – füg-
getlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az
anyagi helyzete ahhoz kíván gyakorlatias segítsé-
get, ötleteket adni, hogy ezt a közös célt hogyan
tudjuk elérni, illetve minél eredményesebben
megvalósítani.  

6. „Mindenütt nő”

6.1. rendezvények
• Születés Hete
• Városi Nőnap
• Esélyegyenlőségi Nap



• anyatej Világnap
• Nagycsaládosok Napja
• „Hölgystaféta” programsorozat

6.2. kiállítások 
• gajzágó Jolán emlékkiállítás (Szentendrei Kép-

tár, 2007.)
• Jávor Piroska: Kert (Szentendrei Képtár, 2007.)
• Marosi ilona: Válogatás az életműből (Szent-

endrei Képtár, 2009.)
• Kovács Margit: PrEKoNcEPciÓ – időszakos ki-

állítás (Vajda lajos Múzeum, 2010.)
• rényi Krisztina: Képes Mesék – Mesés Képek

(Szentendrei Képtár, 2010.)
• felújított Kovács Margit Múzeum állandó kiál-

lítás átadása (2011.)
• Modok Mária kiállítása – állandó kiállítás (czó-

bel Múzeum, 2011.)
• Pirk Jánosné remsey Ágnes: Kilenc évtized a

művészet vonzásában (Szentendrei Képtár,
2011.)

• Nagy Barbara: fény-képek (Szentendrei Képtár,
2012.)

• textil hat főre (albrecht Emese, Bagdi Kata,
csíkszentmihályi réka, czakó Margit, regős
anna, richter Sára) – időszakos kiállítás (Bar-
csay Múzeum, 2012.)

• Szeivolt Kati: Szívzuhatag (Ámos-anna Mú-
zeum, 2012.)

• a királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz…
– gertrudis kiállítás (Pajor-kúria, 2013.)

• alkotó vagy Múzsa (anna Margit, Modok
Mária, Szántó Piroska, Vajda Júlia, Vaszkó Er-
zsébet) (MűvészetMalom, 2013.)

6.2. exhibitions
• gajzágó Jolán commemorational exhibition

(Szentendre, Exhibition Hall, 2007.)
• Jávor Piroska: garden (Szentendre, Exhibition

Hall, 2007.)
• Marosi imola: Picking from her lifework (Szen-

tendre, Exhibition Hall, 2009.)
• Kovács Margit: Preconception-temporary exhi-

bition (Vajda lajos Museum, 2010.)
• rényi Krisztina: Picturesque tales (Szentendre

Exhibition Hall, 2010.)
• renewed Kovács Margit Museum Permanent

Exhibition reopening ceremony (2011.)
• Modok Mária Exhibition – permanent exhibi-

tion (czóbel Museum, 2011.)
• Pirk Jánosné remsey Ágnes: Nine decades in

the attraction of art (Szentendre Exhibition Hall,
2011.)

• Nagy Barbara:Pictures of light (Szentendre Ex-
hibition Hall,2011.)

• textile for six (albrecht Emese, Bagdi Kata, csík-
szentmihályi réka, czakó Margit, regős anna,
richter Sára) temporary exhibition (Barcsay
Museum, 2012.)

• Szeivolt Kati: Heartflow (Ámos-anna Museum,
2012.)

• you do not need to kill the queen, you'd better
be afraid... gertrudis Exhibition (Pajor-mansion,
2013.)

• creator or Muse (anna Margit, Modok Mária,
Szántó Piroska, Vajda Júlia, Vaszkó Erzsébet)
(artMill, 2013.)



• art with the eyes of women in the gallery of
the town Hall:
o V. Szabó Noémi (2008.)
o losonci lilla (2011.)
o Smetana Ágnes (2011.)
o regős anna (2012.)
o Borsódy Eszter (2012.)
o czakó Margit (2012.)
o Paulusz györgyi (2013.)
o Jávor Piroska (2013.)

• artists of patchwork – the town Hall is decora-
ted with their work.

7. age center

We organized Seniors' academy in spring, 2012.
there have been one or two lectures per month.
there are about 50 visitors on the average. Since
spring, 2014 before the lectures you have been
able to listen to presentations about crime pre-
vention which are held by experts of the local Po-
lice office.
in spring, 2013 we also organized additional, fee-
paying lectures. in the first semester there were
70 visitors, in the spring, 2014 about 120 people
took part in the programme.
90 per cent of the visitors  were women. the most
popular lectures were of English language, infor-
matics for beginners, gyM for elderly women, art
and Eastern medication.

• Művészet női szemmel a Polgármesteri galé-
rián:
o V. Szabó Noémi (2008.)
o losonci lilla (2011.)
o Smetana Ágnes (2011.)
o regős anna (2012.)
o Borsódy Eszter (2012.)
o czakó Margit (2012.)
o Paulusz györgyi (2013.)
o Jávor Piroska (2013.)

• a Szentendrei foltvarró asszonyok alkotása dí-
szíti a Városházát.

7. korközPont

2012 tavaszán indult a Szeniorok akadémiája
programmal, ahol havonta egy-két ingyenes 
előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. az
előadások átlagos látogatottsága 50 fő. 2014 
tavaszától az előadások előtt bűnmegelőzési fél-
óra keretében a helyi rendőrkapitányság munka-
társai tájékoztatják az érdeklődőket az aktuális
témákról.
2013 tavaszán a szenior képzés térítési díjas tan-
folyamokkal bővült. az első szemeszterben 70 fő,
ősszel és 2014. tavaszán 120 fő körüli létszámmal.
a hallgatók 90%-a nő. legnépszerűbb képzések
az angol, kezdő internet, időstorna, művészettör-
ténet és keleti orvoslás.



8. hölgyek, akikre büszkék 
vagyunk
8.1. városi kitüntetések
• Pro urbe díj

o göllner aurélné (2008.)
o Háromszéki gyuláné (2008.)
o dr. P. tóth Béláné (2009.)
o Wolfné Kovács zsuzsanna (2010.)
o Varga gyöngyi (2013.)
o Jolanda Willemse (2014.)

• város szolgálatáért díj
o dr. Solymos rezsőné (2008.)
o Puhl Márta (2009.)
o Szűcs imréné (2010.)
o Szirmai Erika (2011.)
o radányi Magdolna (2012.)

• közművelődési díj
o Krizbainé Szabó éva (2008.)
o Szvorák Katalin (2009.)
o Pethőné Németh Erika (2011.)
o Németh Erika (2012.)

• közegészségügyi díj
o Bölcsföldi tiborné (2009.)
o dr. Nagy Emília (2011.)
o dr. tamás györgyi (2012.)
o Vargáné Kiss zsuzsanna (2013.)

• testnevelési és sport díj
o Vígné györkös Katalin (2013.)

• tisztes iparos díj
o Varga gyuláné (2010.)
o tiba attiláné (2012.)

• közbiztonságért díj
o gulyás anita (2011.)

8. ladies who we are 
Proud of
8.1. Prizes of the town
• Pro urbe Prize

o göllner aurélné (2008.)
o Háromszéki gyuláné (2008.)
o dr. P. tóth Béláné (2009.)
o Wolfné Kovács zsuzsanna (2010.)
o Varga gyöngyi (2013.)
o Jolanda Willemse (2014.)

• Prize of the service of the town 
o dr. Solymos rezsőné (2008.) 
o Puhl Márta (2009.)
o Szűcs imréné (2010.)
o Szirmai Erika (2011.)
o radányi Magdolna (2012.)

• Prize of Public education
o Krizbainé Szabó éva (2008.)
o Szvorák Katalin (2009.)
o Pethőné Németh Erika (2011.)
o Németh Erika (2012.)

• Prize of Public health
o Bölcsföldi tiborné (2009.)
o dr. Nagy Emília (2011.)
o dr. tamás györgyi (2012.)
o Vargáné Kiss zsuzsanna (2013.)

• Prize of Physical education and sport 
o Vígné györkös Katalin (2013.)

•  tradeswoman's Prize 
o Varga gyuláné (2010.)
o tiba attiláné (2012.)

• Prize of Public security
o gulyás anita (2011.)



• Prize of Pedagogy
o Kovács lászlóné (2008.)
o Bukovszkiné csoba zsuzsa (2009.)
o Szántosi Judit (2010.)
o Stomp ferencné (2011.)
o torbáné Ballagó zsuzsanna (2014.)

• Prize of 1956
o Piszkátor anna (2011.)

8.2. greeting of the 100-year-old women
• Mészáros Julianna 100 years (2010.)
• laczkó Ernőné, 100 years (2011.)
• Sógor györgyné, 100 years (2012.)
• füspök zoltánné, 100 years (2013.)

8.3. honor graduate women
• 2013:

o Mócsai györgyné (diamond diploma)
o Sándor lászlóné (diamond diploma)
o Viski éva (diamond diploma)

• 2014:
o tóth gézáné (ruby diploma)
o löffler Józsefné Hefner ilona (diamond diploma)
o Hell istvánné Krachler éva (diamond diploma)
o fonyódi ferencné Vörös irén (diamond diploma)
o Monoki lászlóné antal róza (iron diploma)
o dr. tóth Béláné Szepsy Katalin (gold diploma)

8.4. Prizes of the Ministry
• deli gabriella (commemorative medal of Peda-

gogy 2012.)
• Mákó Miklósné (commemorative medal of Pe-

dagogy 2012.)

• Pedagógiai díj
o Kovács lászlóné (2008.)
o Bukovszkiné csoba zsuzsa (2009.)
o Szántosi Judit (2010.)
o Stomp ferencné (2011.)
o torbáné Ballagó zsuzsanna (2014.)

• 56-os díj
o Piszkátor anna (2011.)

8.2. 100 évesek köszöntése
• Mészáros Julianna, 100 év (2010.)
• laczkó Ernőné, 100 év (2011.)
• Sógor györgyné, 100 év (2012.)
• füspök zoltánné, 100 év (2013.)

8.3. díszdiplomás hölgyek
• 2013 díszdiplomásai:

o Mócsai györgyné (gyémánt diploma)
o Sándor lászlóné (gyémánt diploma)
o Viski éva (gyémánt diploma)

• 2014 díszdiplomásai:
o tóth gézáné (rubin diploma)
o löffler Józsefné Hefner ilona (gyémánt dip-

loma)
o Hell istvánné Krachler éva (gyémánt diploma)
o fonyódi ferencné Vörös irén (gyémánt diploma)
o Monoki lászlóné antal róza (vas diploma)
o dr. tóth Béláné Szepsy Katalin (arany diploma)

8.4. Minisztériumi kitüntetettek:
• deli gabriella (Pedagógus Szolgálati Emléké-

rem, 2012.)
• Mákó Miklósné (Pedagógus Szolgálati Emléké-

rem, 2012.)



• török lajosné (Pedagógus Szolgálati Emléké-
rem, 2012.)

• Stáryné Kiss Katalin (Elismerő oklevél, 2014.)
• Szakál antalné (Elismerő oklevél, 2014.)
• torbáné Ballagó zsuzsanna (Elismerő oklevél,

2014.)
• zakar Katalin (Elismerő oklevél, 2014.)
• Szarvas rita (Németh lászló-díj, 2014.)

9. folyaMatban lévő 
Projektjeink, terveink 
a hölgyek helyzetének, munka és élet egyensú-
lyának, édesanyák gyes utáni munkába vissza-
térésének további javítására: 
• Egres úti óvodaépítés
• izbégi Általános iskola férőhelyeinek bővítése
• Nyári önkormányzati napközis tábor meghosz-

szabbítása
• Szántó Piroska magyar festő, grafikus, író, kiváló

és érdemes művész emlékhelyének kialakítása
civil párt az önkormányzattal együttműködve

• Kültéri fitness park a Püspökmajor-lakótele-
pen, ami mozgáslehetőséget biztosít a kisgyer-
mekes anyukák számára

• Önkéntes központ létesítése
• Kifestőkönyv az éttermekbe
• Női napok az uszodában
• „Nőbarát munkahely” díj alapítása
• további női parkolók kialakítása
• Egészségügyi programok nők számára (pl.

méhnyakrák szűrés)

• török lajosné (commemorative medal of Pe-
dagogy 2012.)

• Stáryné Kiss Katalin (certificate of Merit 2014.)
• torbáné Ballagó zsuzsa (certificate of Merit

2014.)
• zakar Katalin (certificate of Merit 2014.)
• Szarvas rita (Német lászló prize 2014.)

9. our Present Projects and
Plans for the ladies
1. life-work balance
2. improving the chance for work after child care
• Building a nursery school in Egres utca
• Enlarging izbég Primary School
• longer summer camps offered by the Munici-

pality
• Szántó Piroska Hungarian painter, graphic 

artist, writer-building a memorial place for 
her excellent work by the civil Party with the
support of the Municipality

• outdoor fittness center in Püspökmajor in
order to give some more freedom to the young
mother with their kids 

• Volunteer center
• colouring books to the restaurants
• Women's days in the swimming pool
• Establishing a prize of "Woman-friendly offices"
• Making further parking lots for women
• further means of health service for women

(e.g.: cervical cancer screening)

a kiadványt írta: csige Eszter és lökösházi Márton • fordította: Kammerer Ágnes • fotók: Miser istván


