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Stec Akidi Tea

16. oldal

Czakó Margit

19. oldal

Tetlák Pál

6. oldal

Dumtsa Jenő

15. oldal

Biztonságban vagyunk!
A mobil árvízvédelmi fal Európában bevált védekezési
megoldás, Magyarországon elsőként Szentendrén
kerül megvalósításra. A különleges anyagötvözet
100%-os biztonságot nyújt. Árvízmentes időben csak a
befogadó szerkezet látszik, így ezen a részen közvetlen
5. oldal
kapcsolat alakul ki a Dunával.

Szentendrei Európa-bajnokok
A november 3-án a 40. Wadokai Karate Európa-bajnokságon remek eredményeket értek el a magyar válogatott és a szentendrei a Piramis SE versenyzői.
országunk 2. helyezést ért el 11 arany-, 9 ezüst-, 13
bronzéremmel, ebből egyesületünk 3 arany-, 1 ezüst21. oldal
és 4 bronzérmet szerzett.

Olvasson QR-kóddal!
Kedves Olvasónk! Ha okostelefonja kéznél van, próbálja
ki a cikkeink mellett elhelyezett QR-kódokat!
Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre
kattintson rá. Témáinkról így bővebben olvashat a
www.szentendreihirek.hu városi hírportálon.
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SOS
104 Mentők

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tűzoltóság
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018

107 Rendőrség (26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ ph.szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 965

Kedves Szentendrei Olvasó!

Kedves Szentendrei Olvasónk!

A hideg hónapok közeledtével sokan vágyunk arra, hogy a kanapén, a fotelben vagy
a reggeliző asztal mellett kényelmesen
tájékozódhassunk a legfontosabb városi
eseményekről. Idén ősszel nem csak az évszakváltozást élhetjük át együtt, hanem a
Szentendre és Vidéke, és ezzel párhuzamosan a lakosság tájékoztatásának megújulását is.

A Szentendre és Vidéke, bár helyi lap, mégis
az egyik legpatinásabb kiadvány a magyar
sajtótörténetben. Számomra ezért nagy
megtiszteltetés, hogy a megújult lap szerkesztésével engem bízott meg Szentendre
vezetése. Több évtizedes szakmai tapasztalatommal mindent megteszek azért, hogy
méltó lehessek a kiváló elődeimhez.
A szerkesztőség eddigi munkatársainak ezúton is köszönetet mondok, hiszen olyan
nívós lapot szerkesztettek, amelynek értékeire bátran lehet építeni a megújítás során.
A Szentendre és Vidéke lap a mostani lapszámmal megújul. Nem csak a példányszám növekszik a sokszorosára, hanem
egyben ingyenessé is válik, és eljut minden
szentendrei polgárhoz. Az eddigi értékeit
megőrizve, de a XXI. század követelményeinek megfelelően egy küllemében
modernebb, olvasmányosabb, képesebb
lapot adunk az olvasóink kezébe, havonta
két alkalommal.
A lapunkkal kapcsolatos javaslataikat, véleményüket örömmel és köszönettel fogadjuk
az ujsag@szevi.hu e-mail címünkön!

Az egységes városi ügyfélszolgálati irodával,
az új városi híroldallal és a most kézben tartott SzeVi-vel azt a célt tűztük ki magunk
elé, hogy Szentendre minden lakója egyszerűbben értesüljön a friss hírekről.
Nagy öröm számomra, hogy ettől a lapszámtól kezdve havonta kétszer minden
szentendrei postaládába eljut városunk ingyenes lapja. Kívánom, hogy a kedves olvasó
találja meg azt a saját zugot, ahol forró teát
kortyolgatva könnyen és élvezetesen tud tájékozódni Szentendre mindennapjairól.

Közterület felügyelet
Munkanapokon: (26) 503 329
Polgárőrség
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg. szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601
Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287
Bónyai Péter titkár, 06 30 621 2683
www.szentendrei.polgarorseg.net
szentendre@polgarorseg.net
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.
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dr. Dietz Ferenc
Szentendre polgármestere

Kempf Károly Ignác
felelős szerkesztő

Lázár János a Városházán tárgyalt
dr. Dietz Ferenc polgármesterrel
városunk terveiről. Az államtitkár a
Boromissza Tibor kiállítás kapcsán
látogatott Szentendrére.

Gyógyszertári ügyelet
Hétköznap ügyelet este 8-tól reggel 8-ig,
ügyeleti díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél),
Dózsa Gy. út 1., 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u.4., 310-487
szerdán Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u.11., 505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u.10., 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár,
Attila u.23., 319-354
szombat-vasárnapi ügyelet: Az ügyeletes
gyógyszertár szombaton 8-14-ig, vasárnap
8-13-ig nyitva, utána ügyelet másnap 8-ig
november 17-18. Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u. 4., 310-487
november 24-25. Vasvári Patika, Sas u.10.,
312-825
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060
Árvácska Állatvédő Egyesület 06 20 571 6502
Gyepmester 06 20 931 6948
Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

November 6-án a „Nemzetiségi jogok érvényesülésének néhány aspektusa” címmel műhelybeszélgetést szervezett prof. dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa. A rendezvény
célja az volt, hogy a 2012 januárjában hatályba lépett új nemzetiségi törvény kapcsán a jelen
lévők megvitassák az eddigi tapasztalatokat a nemzetiségi jogok érvényesítésének jelenlegi
gyakorlatát. Dr. Dietz Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
társelnöke felkért hozzászólóként méltatta a nemzetiségi hagyományok sokszínűségét, és
javaslatokat tett a nemzetiségi önkormányzatokkal való szorosabb és hatékonyabb
együttműködés elérésére. A képen dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár,
dr. Szabó Máté, dr. Dietz Ferenc és Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere.
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Testületi hírek
Járási központtá válik
Szentendre
2013. január 1-jétől megszűnik a Kistérségi Társulás. Az átalakulás után Szentendre járási központtá válik. A Járási
Kormányhivatal szintén január 1-jétől
kezdi meg a működését. A közigazgatási
változtatásokról minden információ elérhető a www.szentendre.hu nyitó-honlapról.

Gazdasági alpolgármester
Budai Otíliát ellenszavazat nélkül választotta gazdasági alpolgármesterré Szentendre képviselő-testülete. Az új alpolgármester feladata az lesz, hogy a városi
önkormányzatnál végrehajtott reorganizáció során létrejött rendszert működtesse
és felügyelje. Mint ismeretes, Polányi Sándor idén februártól reorganizációs alpolgármesterként dolgozott Szentendrén,
megbízatása azonban hamarosan lejár. A
frissen kinevezett Budai Otília menedzsment és önkormányzati szakmai tapasztalatai alapján felkészülten tudja majd
irányítani Szentendre város pénzügyeit.
„Szentendre kikerült az adósságcsapdából, és kiépült az a rendszer, amelynek segítségével biztosítható a város fenntartható gazdálkodása” – foglalta össze 9
hónapos tevékenységének lényegét a decemberben távozó reorganizációs alpolgármester, Polányi Sándor. Dr Dietz
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A polgármester programja

Ferenc kiemelte: „A Budai Otília által betöltött gazdasági alpolgármesteri funkció
nem politikai, hanem szigorúan szakmai
jellegű. Bízunk benne, hogy a jegyző státuszához hasonlóan e pozíció is ciklusokon
átívelő szakmai feladatkörré válhat”.

Dr. Dietz Ferenc
az adósságkonszolidációról
Magyar Judit képviselő asszony kérésére dr.
Dietz Ferenc polgármester beszámolt a kormány által bejelentett önkormányzati adósságkonszolidáció Szentendrére vonatkozó
hatásáról, valamint az előkészítő tárgyalásokról. Mint elmondta, jómaga mind a
TÖOSZ (Területi Önkormányzatok Országos
Szövetsége) társelnökeként, mind Szentendre polgármestereként részt vett többek
között a Bankszövetséggel való tárgyalásokon, a Kósa Lajos által szervezett önkormányzati szövetségek egyeztető tárgyalásán, valamint több olyan szakmai fórumon,
ahol az önkormányzatok adósságállományának csökkentése volt a téma. A polgármester szerint Szentendre az első olyan
önkormányzat, amely önerőből tudott változtatni az eddigi működésen, és ezzel megduplázni működési eredményét a hatékony
gazdálkodás érdekében. Szerinte a reorganizációval és kormányzati segítséggel együtt
Szentendre kikerült az adósságcsapdából.
Részletek a www.szentendreihirek.hu városi
híroldalon.

ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Az új menedzsmentszervezetben létrejött az „Ügyfélszolgálat iroda” szervezeti egység. Az Ügyfélszolgálati Iroda helyileg a Dunakorzó 18. alatt kezdte meg működését.
Az október 23-i nemzeti ünnepet követően jelentős változás áll be a városi ügyfélszolgálati rendszerben: a Városháza földszintjén (a portával szembeni) ügyfélszolgálat és
a VSZ Zrt.-nél lévő ügyfélszolgálati tevékenység áthelyeződött az új irodába. A Városháza földszinti irodájába az anyakönyvi és a hagyatéki ügyintézés költözik. Az okmánykiadás és a szentendrei lakcímkártya-igénylés ügyintézése továbbiakban az
okmányirodában történik.
Az okmányirodába időpontot foglalni a Dunakorzó 18. alatt, a városi ügyfélszolgálaton
lehet személyesen, illetve telefonon. Amennyiben a hivatalba jön emiatt a lakos, akkor
a portások biztosítják az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségét számukra.
A városkönyv és az Alaptörvény asztala is az ügyfélszolgálaton kerül elhelyezésre.
Az iratok beadása az ügyfélszolgálaton, illetve ügyfélfogadási időben a hivatal első
emeletén lévő iktatóban történik. Az ügyfélszolgálaton beadott iratokat másnap áthozzák a hivatal központi iktatójába.
Városi Ügyfélszolgálat
Dunakorzó 18., „Fehér Ház”
Telefon: 26/300–407, 503–368 (átirányított), 06-80-204–725 „zöld szám”
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

November 19.
10.00 DPÖTK ülés
14.00 Vezetői megbeszélés
17.00 Közmeghallgatás
November 20.
9.00 Üzleti megbeszélés
November 21.
09.00 NFFT megbeszélés
10.00 Közép-magyarországi Jogpont projektnyitó
November 22.
09.00 Egyeztetés az Emberi Erőforrás Minisztériumban
18.00 Rendkívüli testületi ülés
November 23.
09.00 Concerto workshop megbeszélése
16.00 Bartl József kiállítás-megnyitó
November 26.
10.00 Gátbejárás a megyei polgárvédelmi
főszemlélővel
14.00 Vezetői megbeszélés
November 27.
10.00 Dél-koreai küldöttséggel megbeszélés
17.00 Megállapodás aláírása: a szentendrei
Ferenczy Múzeum kezelésébe kerül
három vidéki múzeum
November 28.
10.00 DMRV önkormányzati fórum
17.00 Civil Fórum
November 29.
13.00 Polgármesteri fogadónap
15.00 Testületi ülés

OLVASSON SZENTENDREI HÍREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

Közmeghallgatás
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
november 19-én, hétfőn 17 órai kezdettel
közmeghallgatást a Városháza
dísztermében. A közmeghallgatásra minden
érdeklődőt tisztelettel várnak.
A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőségük van a jelenlévő képviselőkhöz a
megjelent várostársaknak kérdést feltenni,
javaslattal élni.

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora.. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!
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ÁTALAKUL AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
December 1-jétől átalakul Szentendre város
autóbusz-közlekedése: a képviselő-testület
döntése értelmében a működő buszközlekedés olcsóbb és hatékonyabb lesz.
A menetrend szerinti helyi közszolgáltatás folyamatos és biztonságos működtethetősége érdekében azonnali eredményt
hozó lépésként megkerülhetetlen volt a
menetrendi kínálat ésszerűsítése, összehangolása, az esetleges párhuzamosságok kiszűrése. Az új részletes menetrend
már olvasható a www.szentendre.hu, a
www.szentendreihirek.hu oldalon, a
www.homm.hu és a www.volanbusz.hu
oldalon. A helyi busszal utazókat információs szám is segíti, amelyet az új szolgáltató működtet az önkormányzat
kérésére: 323-704.
A legfontosabb változások
1. A menetrenddel kapcsolatosan elsősorban a kora reggeli, késő esti, illetve
délelőtti időszakot érinti a változás. Fontos szempont volt, hogy a munkába és iskolába járást érintően ne legyen változás.
A megszüntetések, korlátozások mellett
új járatok is közlekednek a Vasvári-lakó-

telepre vasárnap és ünnepnap kivételével
(1 reggel, 1 délután), illetve SzarvashegySkanzen útvonalon 20 órakor.
2. A két szolgáltató működésével kapcsolatos változások:
Az eddigi szolgáltató, a Volánbusz Zrt.
2012. december 1-jétől a helyközi járatokat és néhány helyi járatot lát el, míg a
Homm Kft. a helyi járatok döntő többségét fogja ellátni. Az új szolgáltató járművei méretben, befogadóképességben,
felszereltségben, életkorban kedvezőbbek a jelenlegi szolgáltató által alkalmazott járműveknél.
Fontos változás, hogy a két szolgáltató
egymás bérleteit, menetjegyeit nem fogadja el, azaz a helyközi járatokon (Volánbusz Zrt.) a helyközi díjszabás, míg a helyi
járatokon (Homm Kft.) a helyi díjszabás
érvényes.
Helyközi járatok a település közigazgatási
határán túl (Budapest, Leányfalu, Pilisszentlászló irányába) közlekedő járatok,
továbbá a Dömörkapui, illetve a Püspökmajor-lakótelep – autóbusz-állomás viszonylatban közlekedő járatok.
Helyi járatok az előző bekezdésben nem
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érintett, Szentendre közigazgatási határán belül közlekedő járatok.
3. Menetjegy, bérletváltási lehetőség:
• Helyi menetjegy és bérlet váltása az autóbusz-állomás (Szentendre, Pomáz, Újpest-Városkapu) pénztáránál, illetve a
Homm Kft. autóbuszain az autóbusz vezetőjénél lehetséges. A Volánbusz Zrt.
által közlekedtetett néhány helyi járat
csak bérlettel, vagy korábban az elővételi
pénztárban megvásárolt menetjeggyel
vehető igénybe.
• Helyközi menetjegy váltása az autóbusz-állomáson a jegykiadó automatánál
és a pénztárnál, illetve a Volánbusz Zrt.
autóbuszain az autóbusz vezetőjénél lehetséges.
Kérjük, válassza helyi járatainkat! A zavartalan, kényelmes közösségi közlekedés minden lakos érdeke, mely ezzel az
új szolgáltatással remélhetőleg megelégedést nyújt minden szentendrei számára! Kérjük, kísérjék ﬁgyelemmel
kihelyezett tájékoztatóinkat!

Szentendre Város Önkormányzata
További részletek, menetrendek:
www.szentendreihirek.hu

KultúrKocsmaEstek a Művészben
A nyári Dumtsa Korzó sikerén fellelkesedve és barátaink biztatására novemberben és decemberben téli gasztronómiai és kulturális programkínálattal várjuk régi és új barátainkat a Művész
étterembe. Hisszük, hogy ez a hangulat folytatható, persze úgy és
annyira, ahogy ezt a vendéglő terei biztosítani tudják. Ezért számítunk mindazok érdeklődésére, akik szeretnék a téli hétvégi estéiket kellemesen fűtött télikertben, jókat beszélgetve, családjukkal,
barátaikkal néhány pohár ﬁnom bor és tányér ízes falat társaságában eltölteni.
Aki novemberben szombat esténként éttermünkbe látogat, úgy
érezheti majd magát, mintha Szindbád társa lenne egy nagy keleti
gasztronómiai utazáson, mert Murad Amro arab séf lesz a vendégünk, aki egyedi kívánságra készíti el ételeit és kever italokat bárpultján. A különleges szakács ma Budapest egyik kedvelt
távol-keleti éttermének, a Wasabinak séfje. Murad Nyolc éve él Budapesten. Specialitása a keleti stílusú koktélok.
Minden pénteken és szombaton 20 órától zenés programok (x)
Asztalfoglalás:
26/311484;
30/6204170
2000 Szentendre,
Dumtsa J. u. 7.

www.ujmuvesz.hu
a DumtsaKorzó a Facebookon
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BIZTONSÁGOS KÖZELSÉGBEN – A GÁTÉPÍTÉSRŐL
Szükségszerű megújulás
A jelenlegi gát az 1965-ös nagyárvíz idején rohamtempóban épült. A 2006-os árvízkor a gáttest északi része elvesztette
védképességét, és a lakosság összefogásának köszönhetően sikerült megmenteni
a várost a víz pusztításától. Szentendre
ezért a Dunakorzó tervpályázat meghirdetésétől kezdve kereste a forrásokat a
belvárosi gátszakasz megújítására, mivel
kiemelt cél a biztonság és a történelmi
óváros védelme. 2009-ben kezdődött a
gátprojekt előkészítése. Hosszas egyeztetéseket követően eldőlt, hogy 333 méteren mobil árvízvédelmi fal kerül kialakításra. 2011-ben nyertesnek nyilvánították a pályázatot, és 100%-os uniós támogatással, 1 299 475 536 forintból
valósulhat meg a beruházás. A belvárosban 2.587 méteren újul meg a gát.

A gátról jelentjük
2012. július 16-án írták alá a kivitelezési
szerződést a SWIETELSKY-KÖTIVIÉP’B
Konzorciummal. Ezt követően készítették el a végleges kiviteli terveket, majd
beszerezték a szükséges engedélyeket,
és állapotfelmérés is készült.
Szeptember 3-án indult az építkezés. Az
előkészítő munkák a révház bontásával
kezdődtek, majd a parti sávban a cserjeirtással és a szervizút építéséhez szükséges tereprendezéssel folytatódtak.
Kivágták a Dunakorzón azt az öt életveszélyes fát, melyek közül egy már az augusztusi viharban kidőlt. A kivágásra
került fák a szakértők szerint bármikor
balesetet okozhattak volna, ezért eltávolításuk feltétlenül szükséges volt. Ezek
mellett természetesen nem lesz kopár a
Duna-part. A gátépítést követően több
mint 80 fát fognak telepíteni, így zöldebb,
szebb, élhetőbb környezet alakul ki.
Október 8-án kezdték a régi gát bontását
a korábbi révház felől a Péter-Pál utca irányába. A Dunakorzó forgalmát a Péter-Pál
utcától egyirányúsították északi irányba.
Ennek előfeltétele az volt, hogy megérkezzenek a védképesség visszaállításához
szükséges havaria anyagok. Székely
Csaba, a Swietelsky Magyarország Kft.

ügyvezetője hangsúlyozta: maximális biztonságra törekednek. A bontási munkálatok szakaszosan zajlanak, és a cég
szerződésben vállalta, hogy 24 órán belül
visszaállítják a jelenlegi védképességet a
havaria tervnek megfelelően.
A töltésnek először csak a vízoldali része
kerül elbontásra – ott kiépítik 6 méter
mélységig a vízzáró falat –, a város felőli oldala ideiglenesen megmarad. Ezzel a
módszerrel biztosítják egy esetleges árvíz
esetén a védképesség gyors visszaállítását, valamint a víz felőli építkezéssel a kisebb por- és zajterhelést. Idén elkészülnek
a főbb építési munkálatok a 6-7-8-as szakaszon, azaz a jachtkikötőtől a Péter-Pál
utcáig, benne a Bem utcától kezdődő 333
méteres mobil árvízvédelmifal-szakasszal.

A mobil árvízvédelmi falról
A mobil árvízvédelmi fal szerte Európában bevált védekezési megoldás, Magyarországon elsőként Szentendrén
kerül megvalósításra. A különleges AlMg-Si ötvözet 100%-os biztonságot
nyújt, ráadásul a konstrukció különlegessége, hogy minél nagyobb a víznyomás, annál inkább elzárják a fal elemei a
víz útját. A mobil árvízvédelmi falból árvízmentes időszakban csak a talajban
elhelyezett befogadó szerkezet látszik,
így ezen a 333 méteren közvetlen kapcsolat alakul ki a Dunával.
Már megérkeztek a városunka az IBS-től –
a mobil árvízvédelmi fal elemeit szállító
cégtől – a mobilfal elemei, és zajlik az átadás-átvétel. Az idei évben elkészül a mobil
árvízvédelmi fal befogadó szerkezete és a

résfal a Péter-Pál utcáig. Várhatóan januárban kerül sor a mobilelemek első felállítására, amikor a német cég és a Szent István
Egyetem műszaki szakemberei próbaterhelésnek vetik alá az elkészült szerkezetet.
Amennyiben megfelel a vizsgálatokon és hitelesítésre kerül az eredmény, attól kezdve
hivatalosan is mobil árvízvédelmi fallal működik a belvárosi árvízvédelem. A megmaradó töltés végleges elbontására február-március táján számíthatunk.

A következő időszakban
várható munkák
• 8-as szakasz: elkészült a szögtámfal
alépítménye, jelenleg szakaszosan folyik
a támfal és a mellvédfal építése a volt
révház irányába, emellett elkezdődött a
karbantartóút alépítmények építése
• 7-es szakasz: a résfalépítés folyamatban van, építése két műszakban zajlik:
reggel 7-től este 22 óráig
• 6-os szakasz: résvezető gerenda építése folyamatosan a Péter-Pál utca irányába, a szervizút kialakítása, lábazati
kőszórás építése. A töltés teljes egészében lezárásra került a szakaszon.
A gátépítéssel kapcsolatban minden
fontos információ megtalálható a
WWW.SZENTENDRE1000EV.HU
honlapon!

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!
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56-OS MEGEMLÉKEZÉS ÉS DÍJÁTADÓ
Október 23-án a Pest Megyei Könyvtárban megrendezett ünnepségen – melynek ünnepi szónoka Tarnai Richárd országgyűlési képviselő, kormánymegbízott volt – adták át az idei városi kitüntetéseket.
A megemlékezés dr. Dietz Ferenc ünnepi köszöntőjével kezdődött, melyben a polgármester ’56 igazi üzenetére, a szabadság
jelentésére hívta fel a ﬁgyelmet. 1956-ban egy nemzet egyszerre, egy irányba tett lépést, melyre az elnyomás, a szabadságvágy
késztette. Ma már számunkra a szabadság természetes. Miénk a döntés, mert az 56-os hősök elindították a változást Európában. A szabadság azonban felelősség is, hiszen felelősek vagyunk a döntéseinkért, a tetteinkért. Meg kell becsülnünk ezt a
szabadságot azzal, hogy a döntéseinket kellő körültekintéssel hozzuk meg. Ezért ’56 üzenete számunkra az, hogy az ajándékul kapott szabadság felelősséggel jár.
– Sokan mondják még manapság is, hogy ne bolygassuk a múltat, de nekem meggyőződésem, hogy igenis foglalkozni kell a
múlttal – jelentette ki ünnepi beszédében Tarnai Richárd. Ma is felelősek vagyunk azért, hogy a régi kor eseményeiről miként
foglalunk állást, mit gondolunk róla. 1956-ban az emberek többféleképpen viszonyultak az eseményekhez: voltak a hősök, akik
életüket adták az általuk képviselt értékek megteremtésért, voltak a kevésbé bátrak, akik passzív ellenállásba menekültek.
A másik kategória az értéktelenek kategóriája, azoké, akik tudatosan váltak a rendszer kiszolgálójává. Számukra a haza, a
nemzet nem jelentett értéket, csak a karrier, a pénz számított. Az idő állandó, ezek a kategóriák a múltban is léteztek és manapság is léteznek – fogalmazott élesen a kormány-megbízott.
A beszéd után adta át dr. Dietz Ferenc polgármester a városi kitüntető díjakat.

Szentendre 1956 Emlékérem:
Tetlák Pál
Tetlák Pál 1956-ban tizenéves
ﬁatalként belépett a nemzetőrségbe. 1957 októberében letartóztatták, s 10 év börtönre
ítélték. Fiatalságának legszebb éveit rács mögött töltötte Márianosztra, majd a
Gyűjtő fogház kegyetlen körülményei között. 1962. március
30-án szabadult, és a Kocsigyárban helyezkedett el. Csak
1983-ban mentesítették büntetése hátrányos jogkövetkezménye alól.
1991-ben a Magyar Köztársaság 56-os Emlékérmével tüntették ki, 1994-ben pedig a
Politikai Foglyok Országos
Szövetsége a Hazáért Érdemkeresztet adományozta Tetlák
Pálnak.

Szentendre Város
Szolgálatáért Díj:
Radányi Magdolna

Szentendre Város
Közművelődési Díja:
Németh Erika

Szentendre Város
Közegészségügyi Díja:
dr. Tamás Györgyi

Radányi Magdolna köztisztviselő, a Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Népjóléti Irodájának munkatársa.
1998 óta dolgozik a Városházán, a közterület-használati és
behajtási engedélyek kiadásával foglalkozik. Mindig nagy
odaadással és lelkiismeretesen végzi munkáját. Kiemelendő a belváros rehabilitáció
során végzett munkája, tevékenységét számos alkalommal méltatták ügyfelei, kiemelve azt a segítőkészséget,
amit folyamatosan tanúsít feléjük.
Munkavégzése,
munkához
való hozzáállása példaértékű a
hivatal dolgozói számára.

Közel húsz esztendeje dolgozik a Szentendre és Vidéke önkormányzati lapnál, amely
jelenleg kétheti rendszerességgel, a város vezető sajtóorgánumaként jelenik meg.
2005-ben lett a lap felelős
szerkesztője, s az újság történetében a leghosszabb időn
keresztül töltötte be ezt a
posztot, remek kommunikációs készséggel, hittel és odaadással. Novembertől, többek
között az ő munkájának köszönhetően, ingyenes terjesztésűvé válik a Szentendre és
Vidéke, mely hatalmas előrelépés a lakossági tájékoztatásban.

Dr. Tamás Györgyi 1990-től dolgozik Szentendrén. Kezdetben
járási gyermekorvos volt, majd
ő lett a város középiskoláinak
orvosa.
Gyermekorvosként
ügyeletekben, sportorvosként a
Mozgó Szakorvosi Szolgálat orvosaként segítette az egészségügyi ellátást. Évek óta az
ÁNTSZ szakfelügyelő orvosa és
a Pest Megyei Orvosi Kamara
Etikai Bizottságának elnöke.
Jelenleg 4500 iskoláskorú
gyermek egészségügyi szűrővizsgálatáért, egészségnevelésért felel. Idén nyugdíjba megy.
Sok éves áldozatos munkáját
megköszönve ajánlották e díjra
kollégái, páciensei.

MIKROBUSZKÖLCSÖNZÕ
8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon:www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

Szentendre Város Testnevelési
és Sport Díja: Nagy Dezső

Szentendre Város Tisztes
Iparosa Díja: Tiba Attiláné

Szentendre Város Közbiztonságáért Díja: Jámbor Ferenc

Pedagógusi pályafutását 1989ben az Izbégi Iskolában kezdte,
tanári munkáját végtelen szeretettel, fegyelmezetten, óriási
ambícióval végzi. Odaﬁgyel tanulói egészséges életmódjának óvására, a támogatásra
szorulók intenzív bevonására a
sportéletbe. Kiemelt feladatának tekinti a mozgás, a sport
megszerettetését és rendszeres művelését. Szabadidejének
nagy részét hétvégéken is versenyeztetéssel tölti. DSK
elnök, labdarúgó-, kézilabdaés úszóedző, sportcsoportok
vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke. Rendszeresen táboroztat és működtet vízi túrás
evezős csoportokat.

Tiba Attiláné egyéni vállalkozóként dolgozik, mint fodrász.
Példaértékű munkájáért, városszeretetéért javasolta a
Szentendrei Ipartestület a
díjra.
1987 óta végzi Szentendrén tevékenységét, nagy hivatástudattal, szakmai elkötelezett
séggel. Rendszeresen szakmai
továbbképzéseken vesz részt.
Több mint 20 éve aktív tagja az
ipartestületnek, jelenleg vezetőségi tag is.
Javaslataival, jó tanácsaival,
személyes együttműködésével
segíti az testület munkáját.

Jámbor Ferenc őrnagy, tűzoltóparancsnok 1995-től dolgozik a tűzoltóságon, 2007-től
vezeti a közel 60 fős intézményt. Vezetése idején több
mint 20 új tűzoltó beilleszkedését segítette az általa létrehozott új felvételi eljárás.
Hivatására a magas szakmai
felkészültség, a következetesség és kitartás jellemző. Vezetése idején sikerült három
autót lecserélniük. A Szentendrei Tűzoltó Parancsnokság az egész kistérségben
látja el feladatát, munkájukat
segítik a térségi önkéntes tűzoltók, akiknek szakmai felkészítéséért képzést indított.

Jó tanuló - jó sportoló
díjak
Az október 23-i városi ünnepségen került adták át a Jó tanuló – jó sportoló díjakat is. A
díjat Szentendre Város Önkormányzata alapította a város
általános és középiskoláiban
tanuló diákok számára. Az iskolák javaslata alapján a díjat
minden évben azon diákoknak
ítélik, akik kimagasló sport és
tanulmányi
eredményeket
értek el.
2012-ben a Jó tanuló - jó
sportoló díj kitüntetést kapták:
Gyarmati Kata, a Templomdombi Általános Iskola 4. osztályos tanulója. Sportága:
műkorcsolya, jégtánc.
Margaritisz Lili Orsolya, Szentendrei Református Gimná-
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Szentendre Város Civil
Szervezete Díja: Szentendre
Gyökerei Hagyományőrző
Baráti Társaság
Az 1998-ban alakult az egyesület szerves része a város életének. Rendezvényeik, összejöveteleik, évenként megrendezett szüreti mulatságuk hozzátartoznak Szentendre arculatához. Élen járnak a hagyományőrzésben, a lokálpatriotizmusban. Bármilyen kezdeményezésről legyen is szó, a
„gyökerek” – ahogy mindenki
hívja őket – elsőként csatlakoznak a megmozdulásokhoz, és
amiben csak tudnak, segítenek, hogy Szentendrét szebbé,
élhetőbbé tegyék. Jó hangulatú, vidám baráti társaság, városszeretetük példaértékű.

Záróműsor
A városi megemlékezés zárásaként a Református Gimnázium diákjai idézték fel az 56
évvel ezelőtti eseményeket
nagy átéléssel. A műsort Kun
Csabáné Kovalik Judit és Domokos Ildikó tanárnők állították össze.

zium 6/A osztályos tanulója.
Sportága: ritmikus sportgimnasztika.
Rápolti Levente, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium 9/B osztályos tanulója. Sportága: vízilabda.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk a sportban és
tanulmányaikban!
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DIPLOMA VAGY OKJ?
Jövőt tervezni csak a biztos jelen tudatában
lehet!
Nemzetközi kutatások szerint 2020-ra közel
150 000 diplomás hiányzik majd a munkaerőpiacról. Képzeljünk el egy olyan jövőt, ahol az
újságíró nem tud fogalmazni, a vállalatok pénzügyi stratégiai terv hiányában csődbe mennek,
nem lesznek reklámok, felborul a kereslet és
a kínálat, nem épülnek házak, a régieket nem lesz, aki megmentse. Kicsit olyan lenne, mint a Legenda vagyok című ﬁlmben… egy város a pusztulás szélén. Persze ez egy eléggé
elnagyolt kép, és nagyon sarkított is, de az Európai Unió statisztikáját nézve még mindig 80%-al könnyebben helyezkedik el a diplomával rendelkező a munkaerőpiacon, mint a
középfokú végzettségű. Ezt alátámasztja az is, hogy a hazai
munkaerőpiacon is előnyben részesítik a felsőfokú végzettséggel bíró embereket pozíció és bérezés tekintetében is.
A ZsKF Társadalomtudományi Kutatóközpontjának releváns
felmérése alapján a Zsigmond Király Főiskolán végzett és
munkát kereső hallgatók 97%-a talál 3 hónapon belül állást,
ezen csoport 80%-a a végzettségének megfelelő pozícióban.
A diploma – még költségtérítéssel is – egy megtérülő, hosszú
távú befektetés a jövőre nézve. Néhány érv amellett, miért érdemes három évre beülni az iskolapadba:
• bár egy évvel tovább tart egy BA szak elvégzése, ezen idő
alatt nem csak diplomát, de használható nyelvtudást, nyelvvizsgát is szerezhet a hallgató,
• hazai gyökerekkel kipróbálhatja magát a nemzetközi porondon is, a ZsKF – Erasmus cserediákprogram keretében,
mely fél év beleszámít a főiskolai tanulmányok idejébe,
• a tanulmányok ideje alatt nem csak a tudás gyarapszik,
hanem a munkaerő-piaci kapcsolati tőkét is lehet növelni, az
üzleti szférában jártas oktatók segítségével.
• az egyedülálló mentorprogram igénybevételével nincs csúszás a félévekben, vagy elvesztegetett idő.
A pluszpontok tekintetében érdemes olyan felnőttképzés irányába indulni, amelyet az adott felsőoktatási intézmény elismer, illetve úgy választani, hogy annak akár már kreditértéke
is legyen. Az emelt szintű érettségi letétele is megoldás lehet
arra, hogy a pontszámunk meglegyen, ez időhatékonyabb
megoldás. A felsőoktatási költségekről általánosságban elmondható, hogy érdemes körültekintően vizsgálódnunk, hiszen nem mindig az az olcsó, ami ingyenes. Az ösztöndíjlehetőségekkel például a tandíj nagy részét van módunk fedezni. Csak jól kell választani!
Összegezve: még mindig megéri befektetni a három évet
ahhoz, hogy egy erős pozíciót töltsünk be a munkaerőpiacon
és a nagybetűs Életben, illetve ahhoz, hogy majdan ne a gyermekeinkkel akarjuk a saját álmainkat megvalósítani!
Várjuk Önöket a Zsigmond Király Főiskola keresztféléves képzésein!
Bővebb információ: www.zskf.hu
SZENIOROK AKADÉMIÁJA A VÁROSHÁZÁN
A Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei Önkormányzat
közös programsorozatának következő előadásai lapunk 12.
oldalán olvashatóak.
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Gazdálkodók, élelmiszer-előállítók ﬁgyelem:

Kötelező agrárkamarai regisztráció
Az augusztus 1-jétől hatályos új agrárkamarai törvény alapján a
2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új Nemzeti Agrár- és Élelmiszer Kamara.
A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok
mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon
tagjaivá válnak az új, egységes köztestületnek.

Határidő: november 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok november 30-ig kötelesek
bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül – www.agrarkamara.hu –, és megﬁzetni az egyszeri
5 000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100
ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
További részletek: http://www.szentendreihirek.hu/2012/10/
kotelezo-agrarkamarai-regisztracio/

Fontos hír a társasházak számára!
A menekülési útvonalakat nem szűkíthetik le, de maradhatnak a
virágos ládák a lépcsőházakban! Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló belügyminiszteri rendelet módosításával november 13-tól változnak egyes, a lakosságot érintő előírások. A
módosított szabályzatban szerepel, hogy lakóépületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények
elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat nem szűkítik le.

Támogatás nyelvtanulásra
és informatikai képzésre
A Tudásod a jövőd nevű program keretében százezer felnőtt kaphat támogatást informatikai és idegen nyelvi képzésekhez. A felnőttképzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a
kismamákat, a romákat, a legszegényebb környezetben élőket
és a 45 év felettieket. Ám bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves
és nincs nappali tagozatos, államilag ﬁnanszírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz
igénybe más, azonos témájú uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. A jelentkezők a következő két évben az ország egész
területén összesen 300 képzőhelyen tanulhatnak majd. Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer forint képzési keretösszeg felhasználására jogosult. A hátrányos helyzetű kistérségekben
élőknek csak 2 százalékos önrészt kell beﬁzetniük, a többieknek 5 százalékos az önrész. A képzésekről bővebb tájékoztató a
www.tudasodajovod.hu oldalon található.
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EGYNAPOS SEBÉSZET SZENTENDRÉN
Ha valaki műtétre szorul, hónapokig tartó várakozásra, hosszan tartó kórházi bentlétre, s ott nem
mindig kellemes körülményekre számíthat. Azt, hogy rövid időn belül, egy nap alatt, személyre
szabott ellátással is lehetséges ez, szinte elképzelhetetlennek tűnik. Pedig ma már Szentendre
Város Egészségügyi Intézményeiben létezik egy „mini kórház”, amely mindezt nyújtja a betegeknek: az egynapos sebészet. Bíró Márta esetmenedzser-koordinátor mutatja be az új intézményt.

A korszerű, új műtő

Mióta működik Szentendrén az
egynapos sebészet?
2012. június 1-jétől szól a hivatalos
OEP-engedélyünk.
Azóta kétszázkét műtétet végeztünk.
Milyen tipusú beavatkozásokra kerül itt sor?
Nőgyógyászati műtéteket, sebészeti műtéteket (köldök, lágyék- és heresérv), valamint
aranyér-műtéteket, polipok
eltávolítását, traumatológiai
és ortopédiai műtéteket, izületi porckopások artroszkópiás
vizsgálatát és operálását, bütyök- és kalapácsujj műtéteket, visszérműtéteket, szemészeti beavatkozásokat (szürkehályogműtétek, szemlencse-beültetés), urológiai és
fül-, orr-, gégészeti műtéteket
végzünk itt. Ezek a viszonylag
kis beavatkozások nem igényelnek hosszabb kórházi ellátást. A beteg már a műtét
után pár órával hazamehet.
Milyen feltételek mellett?
Amennyiben az operáló orvos
és az altató orvos is kielégítőnek találja a beteg állapotát, a
hozzátartozó vagy más kisérő
személygépkocsival hazavi-

heti, azonban 48 órás otthoni
felügyelet szükséges a részére. A műtét napján az operáló orvos telefonon elérhető,
mi pedig telefonon tartjuk a
beteggel a kapcsolatot. A
műtét után kontrollvizsgálatot
végzünk.

Kik operálnak az egynapos sebészeten?
Magas műtéti esetszámmal
rendelkező tizenkét kiváló
szakorvos, akik a hét bizonyos
napján itt operálnak – általános sebész, sebész traumatológus, érsebész, ortopéd,
szemész, nőgyógyász, urológus, gasztroenterológus és

Ingatlant keres vagy kínál?
 Új és használt ingatlanok egyedi
választékával,
 együttműködő országos partneri
hálózattal,
 az OTP Bank kedvezményes finanszírozási konstrukcióival, pénzügyi
megoldásokkal
várjuk ügyfeleinket!
www.otpip.hu
1-234-0084

fül-, orr-, gégész. Aneszteziológus szakorvosunk főállásban dolgozik nálunk, és
nemcsak a beteg beavatkozás
előtti vizsgálata, a műtét közbeni altatás a feladata, hanem
az ő engedélye szükséges a
hazamenetelhez is. Nálunk elenged-hetetlen feltétel az
orvos jártassága, mivel nincs
közvetlen kórházi háttérünk,
azonban háttérintézményeink,
a Flór Ferenc Kórház és az
Uzsoki utcai kórház mindig
rendelkezésre állnak, ha bármi komplikáció felmerülne.
Alapfeltétel, hogy a kórház 30
percen belül elérhető legyen,
bármilyen szövődmény felmerülése esetén. Szerencsére
erre eddig nem volt szükség.

Hány beteget tudnak ellátni
egyszerre?
Ez szakmánként változik. A
kórtermünkben négy ágy van,
de pl. a szemészeti műtét
utáni obszerváció a nappali
kórház hat ágyán is történhet.
A feltételek, a műszerezettség
folyamatosan bővül az anyagi
helyzetünktől függően.
Ezek az igazán nem átlagos
körülmények mindenki számára elérhetőek?
Érvényes TAJ-kártyával rendelkező betegek számára ez

Bíró Márta

OEP által ﬁnanszírozott ellátás. Szakorvosi beutaló szükséges hozzá. Bárhonnan
fogadunk beteget, nincs területi kötelezettségünk.

A megbízható, magas színvonalú orvosi ellátás mellett milyen előnyei vannak az egynapos sebészetnek?
A szakrendelő így lakosságközeli, deﬁnitiv ellátást tud biztosítani. Rövid várakozási idő a
műtét előtt, minimális kórházi
tartózkodás, személyre szabott ápolás.
Hol található még a térségben
ilyen intézmény?
Tudomásom szerint csak
Szentendrén működik egynapos sebészet. Ráadásul az artroszkópiát, vagyis az izületek
műszeres vizsgálatát és operációját, valamint a szemlencse beültetését csak itt végzik
a térségben.
Rappai Zsuzsa

10

VÁROS

XXVI. évfolyam, 21. szám

The Voice –
szentendrei srácokkal
A TV2 Magyarország hangja (The Voice) című műsorában három
ismerős, szentendrei arcot fedezhettek fel a nézők az utóbbi
hetek adásaiban.
A válogató után Schwartz Dávid (23) és Kőhegyi Dávid (24) Malek
Andrea csapatában kezdheti meg a versenyt. Szabó Bence (17)
– az idei Dunakanyar Hangja tehetségkutató verseny nyertese –
sajnos most nem ment át a rostán, mert a zsűritagok még kiforratlannak találták hangját, de azt valamennyien elismerték,
nagyon tehetséges, mindenképpen színpadon a helye.
Schwartz Dávid hamar megfordulásra késztette a zsűritagok
közül Malek Andreát és Mező
Misit hangjával. A szentendrei ﬁú
már többször föltűnt a televízió
képernyőjén: szerepelt a Fábry
showban, illetve az RTL-klub
Megasztár műsorának 4. szériájában. A ﬁatal tehetség Szentendrén rendszeresen fellép, legutóbb
nyáron, a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál színpadán
adott műsort. Dávid az idén végzett a kőbányai zeneiskolában,
szórakoztató zenész szakon.
Kőhegyi Dávid az Oasis együttes
lírai Wonderwall című számával
került be a Voice-ba, ami különös
lehet azoknak, akik közelebbről ismerik, hiszen hosszú évek óta rajongója a kaliforniai Red Hot Chili
Peppers-nek. Legnagyobb álma,
hogy találkozzon az együttes tagjaival. Dávid eddigi zenei pályafutásában volt két év hegedülés,
négy év hangképzés, sok év fellépés zenekarokkal (HR pozitív és
Csakis Funk), és most a szóló-énekesi karriert célozta meg.
A két jó hangú, szentendrei Dávid hivatalos rajongói oldalt
nyitott a siker nyomán a legnagyobb közösségi portálon:
https://www.facebook.com/schwartzdavidhivatalos
https://www.facebook.com/kohegyidavidhivatalos

Újrafestett falak
a Bükkös aluljáróban
A Bükkös partiak Baráti Köre Egyesület szervezésében a Móricz Zsigmond Gimnázium 9.b osztálya jóvoltából újult meg
nemrég a Bükkös-aluljáró. A korábban készült falfestmények
felújítását a VSZ Zrt. támogatta a festékek és eszközök megvásárlásával. Az érettségihez szükséges közmunkaprogram keretében dolgoztak a gimnazisták, az aluljárón kívül még a Szegedi
utcai játszótéren és a Bükkös patak takarításában is.
A város nevében köszönjük a diákoknak és tanáraiknak: Fellner
Máté, Buttyánné Frajka Zita, Lencsés Andrea, valamint Bádonyi
Kinga közreműködését. Köszönjük Kerezsi Csaba igazgató úr
pozitív hozzáállását, segítségét.
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Pénz áll a házhoz! Pályázatok civilszervezeteknek
Meghívó
Pályázhatnak civilszervezetek a jövő évi működési támogatásra
a Nemzeti Együttműködési Alapnál. A NEA pályázatának célja,
hogy hozzájáruljon a civil társadalom erősítéséhez és a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítéséhez. A jövő
évi pályázatok beadására 2012. december 11-ig van lehetőség,
egy-egy civil szervezet 250 ezer és 4 millió forint közötti támogatásban részesülhet. Az új pályázati eljárás egyszerűbbé vált,
mivel a korábbi, a NEA által kiírt pályázatok során benyújtott dokumentumokat nem kell újra beadni, így nem kell új regisztrációs nyilatkozatot és a 2011-ről szóló számviteli beszámolót sem
leadni.
További információk a pályázati kiírásokról és eredményekről a
www.civil.kormany.hu oldalon érhetők el. A civileket a pályázatok elkészítésében a minden megyében elérhető Civil Információs Centrumok is segítik.

Gimnáziumi felvételi a Rákócziban
A szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
1992 óta a régió egyetlen 12 évfolyamos iskolája. A kezdeti hat
évfolyamos gimnáziumi képzésről szerkezetváltást követően a
négy évfolyamos gimnáziumi képzésre tértek át. Az általános
tantervű négy évfolyamos gimnáziumi képzés mellett egy csoport részére angol emelt szintű, valamint egy csoport részére
matematika emelt szintű képzést is indítanak. Azok számára,
akik részletesebb információkat szeretnének az iskoláról, illetve
a felvételi eljárásról, november 19-én (hétfőn) 17 órától tájékoztató szülői értekezletet tartanak, illetve az érdeklődők bepillantást nyerhetnek matematika- és angol emelt szintű órákba
november 22-én és november 29-én nyílt órák keretében. További információk az iskola honlapján, www.sziirﬁg.hu címen találhatók.

Köszönet
A „GYÖNGYSZEM” Izbégi Óvoda Alapítvány 2002 köszönetet
mond mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal, az 1%
felajánlásával támogatták alapítványunkat. 2011-ben a 2010. évi
jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg 198 000 Ft, amit a csoportok linóleumának lecserélésére fordítottunk. Kérünk mindenkit,
hogy adományaikkal, az 1% felajánlásával a továbbiakban is támogassa munkánkat.
Köszönettel:
a Kuratórium, az óvoda
dolgozói és a gyerekek

KEDVEZMÉNYES IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
A Szentendrei Állatvédő Egyesület ismét kedvezményes akciót hirdet a
helyi és környező településeken kutyák és cicák ivartalanítására. Kezdeményezésünk célja a nem kívánt szaporulat, a kóborállat probléma
megelőzése, ill. megfékezése, kutyáknál a chip-regisztráció elterjesztése településeinken. Kérünk minden felelős állattartót és az állatvédelem gondolatával szimpatizáló civil lakosságot, hogy segítsen a házi
kedvencek felesleges szaporodásának megfékezésében – máris jelentkezzenek az ivartalanításra!
KAPCSOLATTARTÓ: Horváth Ria, mobil: 06 20 220 0223, mail: horvatria@gmail.com, arvacska.szendre@freemail.hu
Több info: www.arvacska.hu / friss hírek
A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg!

Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és barátait a
„Az értelmi fogyatékos
gyermekek oktatásáért,
neveléséért Alapítvány”
támogatására rendezett

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERTRE
November 16. péntek 18 óra
Városháza díszterme,
Szentendre, Városház tér 1-3.
Fellép a Magyar Honvédség
Tiszti Akadémia
Big Band zenekara
Karmester: Rixer Krisztián
A rendezvény fővédnöke
dr. Dietz Ferenc, Szentendre
Város polgármestere
Az est háziasszonya
Novodomszky Éva

Támogató jegyek tetszés szerinti
összegben válthatók az előadás
előtt a helyszínen.
A befolyt összeget az Alapítvány
támogatására fordítjuk.
Az Alapítvány bankszámla száma:
OTP Bank Zrt., 11742087-20056113
Adószáma: 18662656-1-13

Civil Fórum
Szeretettel hív minden érdeklődőt Szentendre Önkormányzata a november 28-án,
szerdán 17 órakor kezdődő
Civil Fórum rendezvényére a
Városháza dísztermébe.
Program
• Civil Kormányzati Együttműködés, 2013. évi civil támogatások – Bécsy Etelka
kormányfőtanácsadó, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Konzultáció
Főosztálya
• Bemutatkozik a Pest Megyei
Civil Információs Centrum –
dr. Bóna Balázs, Isten Szolgálatában Református Miszszió Alapítvány
• Iskolai közösségi szolgálat,
Közösségi Információs Portál
– dr. Bodó Márton, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• Szentendre Város Civil Stratégiája
• Szentendre Központi Ügyfélszolgálat – dr. Török Balázs
alpolgármester
• Korközpont bemutatása –
Jászberényi József, Zsigmond Király Főiskola; Podoletz György, Korközpont

Mérlegképes könyvelők 2012 évi
kötelező továbbképzése Szentendrén,
november 28-29-én
SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGÉBEN ÉLŐ ÉS TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALKOZÓI
SZAKOS KÖNYVELŐK SZÁMÁRA
A Menedzser Praxis Kft. egyes kiadványainak előﬁzetői részére TÉRÍTÉSMENTES részvételi lehetőséget biztosít a saját és az Európai Civil koordinációs Egyesület szervezésében megvalósuló, könyvviteli szolgáltatást végzők
kötelező éves továbbképzésén. Térítés ellenében részt vehetnek azok a szakemberek is, akik nem vásárolnak kiadvány előﬁzetést. A résztvevőknek igazolást állítunk ki a továbbképzés elvégzésről a 93/2002. (V. 5.) kormányrendeletben előírtak alapján.
Jelentkezés és további információ:
Európai Civil Koordinációs Egyesület Szentendre
ecke@ecke.hu, 06/20-526-1609, valamint a www.menedzserpraxis.hu oldalon, ahol a kiadványokról és a további kedvezményekről is olvashat
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Kiállítás
 november 23. péntek 16.00
MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.)
JEL – TRANZIT
Bartl József festőművész kiállítása
Megtekinthető január
27-ig.
 november 25. vasárnap 16.00
MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.)
TÁRLATVEZETÉS
Bartl József festőművész
Jel-Tranzit című kiállításában
Tárlatvezető: Kopin Katalin művészettörténész, a kiállítás kurátora
 november 30-ig
MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.)
VÁROSJELEK 1971-2012
Szombathy Bálint képzőművész
kiállítása
 február 6-ig
MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.)
BOROMISZA TIBOR
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
 november 16. péntek 17.00
Barcsay Gyűjtemény
(Dumtsa u. 10.)
JENŐ NAPI MEGEMLÉKEZÉS
A vendégeket köszönti:
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
megyei múzeumigazgató
Köszöntőt mond dr. Török Balázs
alpolgármester
17:15-től Feledy Balázs művészeti
író és Farkas Ádám Munkácsydíjas szobrászművész közösen
emlékezik meg Barcsay Jenőről
 november 21-ig, 10.00-20.00
V8 Uszoda és Szabadidőközpont
(Kálvária út 16.)
KIÁLLÍTÁS AZ OLIMPIAI- ÉS
VILÁGBAJNOK KOLONICS GYÖRGY
KENUS EMLÉKÉRE
 november 30-ig
Polgármesteri Galéria (Városháza)
HÁROM ÉVTIZED MUNKÁI
A Szentendre Falikárpitszövő
Szakkör kiállítása
 december 15-ig
Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT
ÖRKÉNY ISTVÁN
Kiállítás az író életének dokumentumaiból. Emellett egy Szentendrén született ﬁatal tipográfus,
Egyed Anna kalligramjai is megtekinthetők, december 15-ig.
Egyed Anna csak „kirándult” a
művészetbe. Szociológia és tipográﬁa szakot végzett, reklámgraﬁkusként dolgozik. Képei első
ránézésre illusztrációk. Valójában
többről van szó: képnovellákká
formálta Örkény Egyperceseit.

Előadás
 november 16. péntek 18.00
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Stéger köz)
AZ ARANYHORDA
ÉSAZ ILKÁÉDOK
HARCA – MONGOL
TESTVÉRHÁBORÚ
Kiss Mao-Tun István
előadása
 november 17. szombat 16.00
Kolping Akadémia
(Török köz)
BURMA VAGY
MIAMÁR
Képes úti beszámoló a csodák
országáról. Hudson Judit, a Kolping Szövetség országos titkárának előadása
 november 20. kedd 19.00
MALOM ESTEK
A MALOM
CAFÉBAN
(Bogdányi u. 32.)
dOCUMENTA(13) – Pacsika Rudolf
előadása a világ legjelentősebb
modern és kortárs képzőművészeti eseményéről. A Németországi Kasselban ötévente, immár
13. alkalommal megrendezett dOCUMENTA sok százezer látogatót
vonz. A vetítéses előadáson röviden
szó lesz annak történetéről, koncepciójáról, hatásáról, a magyar
résztvevőkről, továbbá nagy képanyag mutatja be a szeptemberben
véget ért száznapos kiállítást.
 november 21. szerda 15.00
Városháza Díszterme
(Városház tér 3.)
SZENIOROK SZENTENDREI
AKADÉMIÁJA
A Zsigmond Király Főiskola és a
Szentendrei Önkormányzat
közös programsorozata
Láng Beatrix: LAKÁSKULTÚRA,
AVAGY HOGYAN ÉLJÜNK
60 FELETT KÉNYELMESEN?
 november 23. péntek 18.00
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Stéger köz)
AUTONÓMIA SZÉKELYFÖLDNEK
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnökének és László Lajos,
a Székelyföldért Társaság titkárának előadása
 november 27. kedd 17.00
P’Art Mozi, Dunakorzó 18.
VALAMIKOR RÉGEN…
29. Árvízvédelmi praktikák egykor
és manapság. Török Katalin várostörténeti sorozata
 november 29. csütörtök 18.00
Szentendre Szalon
(PMK, Szántó Piroska-terem)
A CERN
Csörgő Tamás ﬁzikus előadása
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 november 30. péntek 18.00
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Stéger köz)
„KŐSZIKLÁBÓL VIZET
FAKASZTANI” – IV. BÉLA KIRÁLY
KÜLDETÉSE
Varga Tibor előadása
 december 05. szerda 15.00
Városháza Díszterme
(Városház tér 3.)
SZENIOROK SZENTENDREI
AKADÉMIÁJA
Boga Bálint: A SZELLEMI
MŰKÖDÉS IDŐSKORBAN

Zene
 november 24. szombat 11.00
Pest Megyei Könyvtár színházterme (Pátriárka u. 7.)
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
matinésorozata
AZ OPERÁK VIDÁM PILLANATAI
Közreműködnek a Magyar Állami
Operaház művészei, zongorán
közreműködik Váradi Katalin
Műsor:
Jekl László: Dulcamama (Donizetti: Szerelmi bájital); Bokor
Jutta: Berta (Rossini: A sevillai
borbély); Németh Gábor: Zsupán
dala (J. Strauss: Cigánybáró);
Marton Kovács Katalin: Anna
polka (J. Strauss); Rozsos István:
Gazdag legény dala (Kodály: Székelyfonó); Bokor Jutta: Én elmentem a vásárra (Kodály:
Székelyfonó); Vághelyi Gábor: Figaró áriája (Mozart: Figaró házassága); Rozsos István: Ferenc dala
(Offenbach: Hoffmann meséi);
Jekl László – Vághelyi Gábor: Hadaró duett (Donizetti: Don Pasquale); Németh Gábor – Marton
Kovács Katalin: Macska duett
(Rossini)
A zeneiskola alapítványát támogató jegyet a zeneiskola irodájában lehet vásárolni
 december 1. szombat
09.00-14.00
Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)
CSALÁDI HÉTVÉGE
Az ünnepváró programok és foglalkozások mellett ismét megrendezzük a már hagyományos
bolhapiacot is. A Kulturális Kft. és
a Pest Megyei Könyvtár közös rendezvénye.
9:00-14:00 JÁTSZÓHÁZ a gyermekkönyvtárban
10:30 LÁZÁR ERVIN: A ZÖLD LIFIC
– bábjáték
Előadja a Kőhegyi Bábszínház:
Lajkó Bence és Juhász Kristóf
11:00 NANNY MCPHEE
ÉS A NAGY BUMM
színes, mb. angol-francia-amerikai családi vígjáték 109’ (12 év)
Belépőjegy: 400 Ft

9:00-14:00 BOLHAPIAC – amelyre
asztalok foglalhatók a Kulturális
Központ telefonszámán: 26/312657. Az asztalbérlés árai: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500
Ft, vállalkozóknak 1500 Ft

Színház
 november 25. vasárnap 16.30
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
AMATEÁTRUM
Örkény Egypercesek
Közreműködik: Borbély Mihály –
szaxofon, klarinét
 december 1. szombat 18.00
Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u. 7.)
CSOKONAI: KARNYÓNÉ
Zenés magyar komédia
Rendező: Dörner György

Gyerekeknek
 november 18. vasárnap
10.00-12.00
MALOMMESEMATINÉ
Kortárs mese- és alkotássorozat
4-8 éves gyermekeknek

A Boromisza Tibor Emlékkiállításban drámapedagógus és múzeumpedagógus vezetésével az
irodalom és a közös alkotás révén
közelebb hozzák a gyerekeket a
művészethez. Belépő: 1000
Ft/gyerek, 500 Ft/felnőtt
 november 19. hétfő 10.00
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
ROBIN, A HÓD… MEG A KUTYA
FÁJA
Élő szereplős természetvédelmi
mesejáték Kemény Henrik bábjainak felhasználásával. Előadja:
Masters of Puppets Theatre
A Robin, a hód rendhagyó előadás
a magyarországi gyermek szín- és
bábszínjátszás történetében.
Olyan komplex műfajú előadás,
mely Shakespeare korától a XXI.
századig merít mind műfajilag,
mind technikailag. A darabot az
eMeRTon-díjas szövegíró, bábművész Katona László írta. Robint, a
hódot a nemzetközileg elismert
környezetvédő humorista, a fák
utazó nagykövete, BoBDoB alakítja. Belépő: 700 Ft. Jegyet rendelni és elővételben vásárolni a
Szentendrei Kulturális Kft.-nél
lehet: Duna-korzó 11/A., 26/312657

2012. november 16.

Mozi
P'ART MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos
ﬁlmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D)
ﬁlmeknél: 900 Ft
nyugdíjas, diák: 800 Ft
 november 16. péntek
16.00 MAGIC BOYS 2D (90’) (16)
17.30 POPPER PÉTER: ÁLLATOKRÓL, EMBEREKRŐL ( 65’)
(12) – ﬁlm Popper Péterről
18.45 A TEMETÉSEM SZERVEZEM
2D (100’) (12).
19.00 A FORGÁCS CSOPORT KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA
20.30 ALKONYAT-HAJNALHASADÁS II. rész 2D (116’) (12)
 november 17. szombat
15.45 HOTEL TRANSYLVANIA AHOL A SZÖRNYEK LAZULNAK 2D (91’) (12)
17.30 VAD MAGYARORSZÁG - A
VIZEK BIRODALMA (52’)
18.30 ALKONYAT- HAJNALHASADÁS II. rész 2D (116’) (12)
20.30 007- SKYFALL 2D (140’) (16)

 november 18. vasárnap
15.00 HOTEL TRANSYLVANIA AHOL A SZÖRNYEK LAZULNAK 2D (91’) (12)
16.30 ALKONYAT- HAJNALHASADÁS II. rész 2D (116’) (12)
18.30 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
19.30 007- SKYFALL 2D (140’) (16)
 november 19. hétfő
17.00 SZENVEDÉLYES VERSENGÉS (83’) (12)
18.30 ROOM 304 (88’) (16)
20.00 EGY JOBB VILÁG (119’) (BA)

 november 20. kedd
17.00 ROOM 304 (88’) (16)

PROGRAMOK
18.30 EGY JOBB VILÁG (119’) (BA )
– bevezető és beszélgetés a
ﬁlmről
20.30 HAJSZÁL HÍJÁN ÚRIEMBER
(105’) (16)
 november 21. szerda 
17.00 BARÁTOM KNERTEN (74’)
(kn)
18.15 OSLÓ, AUGUSZTUS (95’) (16)
20.00 JACKPOT (80’) (16)
21.20 SZENVEDÉLYES VERSENGÉS (83’) (12)
 november 22. csütörtök
17.00 BARÁTOM KNERTEN 2,
KNERTEN NYOMOZ (78’)
(kn)
18.30 OSLÓ, AUGUSZTUS (95’) (16
20.10 EGY NAP (108’) (12)
 november 23. péntek
17.00 BARÁTOM KNERTEN (74’)
(kn)
18.30 TIRANNOSZAURUSZ (91’)
(18) - bevezető és beszélgetés a ﬁlmről
20.15 A GUARDISTA (96’) (16)
 november 24. szombat
14.30 BARÁTOM KNERTEN (74’)
(kn)
16.00 LILJA 4 EVER (109’) (16) –
MOZIZZ OKOSAN! SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
18.00 JACKPOT (80’) (16)
19.30 INSTANT DOHÁNY (124’) (16)
 november 25. vasárnap
15.30 ÖRKÉNY ISTVÁN EGYPERCES NOVELLÁK – TWMI
AMATEÁTRUM ELŐADÁSA
a TWMI AMATEÁTRUM társulatának zenés irodalmi
estje Szereplők: Berdóné
Sarok Brigitta, Chrenóczy
Nagy Judit, Fadgyas Gitta,
Gyimesi Zsuzsanna, Knyazoviczky Zoltán, Novák Vanda,
Simoncsics Péter, Szabó
Éva,Tar Zsuzsa,Török Beatrix. Közreműködik: Borbély
Mihály (szaxofon, klarinét)
17.00 BARÁTOM KNERTEN 2,
KNERTEN NYOMOZ (78’)
(kn)
18.30 EGY NAP (108’) (12)
20.20 TIRANNOSZAURUSZ (91’)
(18)
 november 26. hétfő
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A
VIZEK BIRODALMA (52’)
18.00 POPPER PÉTER: ÁLLATOKRÓL, EMBEREKRŐL ( 65’)
(12) – ﬁlm Popper Péterről
19.10 ÁLOMVÖLGY- AZ ÜRESSÉG
FELFEDEZÉSE (68’) (kn) EGY
P’ARTON AZ ALKOTÓKKALSOROZAT - Vendégünk: Vancsó Zoltán rendező
20.20 A TEMETÉSEM SZERVEZEM
2D (100’) (12).

 november 27. kedd
17.00 VALAMIKOR RÉGEN… 29.
Árvízvédelmi praktikák egykor és manapság. Török Katalin várostörténeti sorozata
17.00 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
18.30 ESZTER HAGYATÉKA (90’)
(12) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
Filmklub vezető: Tanner
Gábor ﬁlmesztéta
20.15 KERTVÁROSI KOMMANDÓ
2D (102’) (16)

13
NOSZTÁZ SOROZAT(
Körösi Csoma Sándor tibeti
útjairól. Rendező: Székely
Orsolya
20.00 KERTVÁROSI KOMMANDÓ
2D (102’) (16)
 december 1. szombat
16.00 RONTÓ RALPH 2D (92’ ) (12)
17.30 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
18.00 SILENT HILL - KINYILATKOZTATÁS 2D (95’) (16)
20.00 EGY NAP (108’) (12)

 november 28. szerda
17.00 SLÁGERFILM (113’) (BA)
19.00 ÁLOMVÖLGY- AZ ÜRESSÉG
FELFEDEZÉSE (68’) (kn)
20.10 KERTVÁROSI KOMMANDÓ
2D (102’) (16)
 november 29. csütörtök
17.00 VAD MAGYARORSZÁG - A
VIZEK BIRODALMA (52’)
19.00 MALOM ÉS KERESZT (92’)
(12) -NYISD KI A SZEMED!
SOROZAT- (Keresztény
ﬁlmklub) (színes, feliratos,
svéd-lengyel ﬁlmdráma, 92
perc, 2011, r.: Lech Majewski)

 december 2. vasárnap
16.30 RONTÓ RALPH 2D (92’ ) (12)
18.00 SILENT HILL – KINYILATKOZTATÁS 2D (95’) (16)
19.35 MONTE WILDHORN CSODÁLATOS NYARA (109’) (12)
21.30 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
 december 3. hétfő
17.00 ASTERIX ÉS OBELIX: ISTEN
ÓVJA BRITANNIÁT 2D (110’)(
kn)
19.00 JACKPOT (80’) (16)
20.30 MONTE WILDHORN CSODÁLATOS NYARA (109’) (12)

A ﬁlm egy sajátos vizuális
ötlet alapján készült, ami
valójában nem más, mint
idősebb Pieter Bruegel – Az
út a Kálváriára című, több
mint 500 alakot megjelenítő
tartalmi elemzése.
A ﬁlmben néhány ﬁgura lett
kiragadva a festményről,
amely révén alaposan ki lesz
vesézve a kép teljes jelentése. Lech Majewski, a ﬁlm
író-rendezője egy fantasztikus utazásra invitál bennünket, ahol a festmény ﬁgurái
megelevenednek, és a lenyűgöző látványvilág magába szippantja a nézőt.
Meghívott vendég: P. Tóth
Béla, szentendrei református lelkész
20.45 MONTE WILDHORN CSODÁLATOS NYARA (109’) (12)
 november 30. péntek
17.00 RONTÓ RALPH 2D (92’) (12)
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS –
Lázár Enikő közreműködésével
18.30 ÖSVÉNY A VILÁG TETEJÉN
1-7. 91’- magyar dokumentum-játékﬁlm (78’
MUZSIKUSPORTRÉK-IKO-

 december 4. kedd
16.30 RONTÓ RALPH 2D (92’) (12)
18.00 ASTERIX ÉS OBELIX: ISEN
ÓVJA BRITANNIÁT 2D
(110’)(kn)
20.00 EGY VESZEDELMES
VISZONY (137’) (16)
 december 5. szerda
16.00 RONTÓ RALPH 2D (92’ ) (12)
17.40 KARÁCSONY ARTÚR 2D (97’)
(kn)
19.20 A TERMÉSZET IQ-JA (58’)
(kn)
20.20 EGY VESZEDELMES
VISZONY (137’) (16)
 december 6. csütörtök
15.30 KARÁCSONY ARTÚR 2D (97’)
(kn)
17.15 FUTRINKA UTCA (70’) (kn)
18.30 ÉGBŐL POTTYANT MIKULÁS
(107’)(6)
20.10 EGY VESZEDELMES
VISZONY (137’) (16)
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ADVENT SZENTENDRÉN

VÁROS
Legyen Ön is „Angyalmama”!

A keresztény világban a karácsony az öröm és a békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe. A szentendrei adventi programok, a Fő téri gyertyagyújtás, a koncertek, a
gyerekműsorok, a vásár, a Népek Karácsonya a MűvészetMalomban, majd a szilveszter éji koncert és újévi tűzijáték a Fő téren arra
is lehetőséget biztosítanak, hogy találkozzunk egymással, elfelejtsük az év közben ránk nehezedő gondokat, feszültségeket!
A 2012 évi Advent Szentendrén rendezvénysorozatunk kicsit más
lesz, mint a korábbi években: szeretnénk, ha a városban lakók
és vendégeink jobban odaﬁgyelnének a helyben meglévő értékekre, hagyományokra, a vásárban a városban és környékén élő
őstermelőktől vennék meg az ünnepi ﬁnomságokat, helyi képzőés iparművészek munkáival ajándékoznák meg egymást, hiszen
attól érezzük igazán magunkénak az ünnepet, ha rólunk szól és
bennünket szólít meg!
Az adventi programsorozatot idén Szentendre Város Kulturális
és Turisztikai intézményei – a Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt Kft. és a Szentendrei Kulturális Kft. – a PMMI által működtetett MűvészetMalommal közösen szervezi. A december
1-jétől január 6-ig tartó ünnepi időszakban olyan utánozhatatlan
szentendrei hangulatot szeretnénk teremteni, amely felejthetetlen élményt nyújt a helyi lakosok és a városunkba látogatók számára egyaránt.
Díszítsük fel közösen a karácsonyfát!
Idén szeretnénk, ha minél több szentendrei lakos részt venne a
közös Fő téri karácsonyfa díszítésében. Arra kérjük az ügyes
kezű, vállalkozó kedvű gyermekeket és felnőtteket, hogy egy 23
cm-es papírtányérra ízlésük és kedvük szerint rajzoljanak vagy
fessenek egy szép motívumot, amelyet utána lamináltatnak. A
tányérok hátára ráírhatják nevüket, ünnepi üzenetüket, jókívánságaikat is. A papírtányérok térítésmentesen átvehetők a Turisztikai Központban (Dumtsa Jenő utca 22.), ahol részletes
tájékoztatást kaphatnak a díszítéssel kapcsolatban (nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-től 16.30-ig, hétvégén 10-től 14-ig, telefon: 26/317-965). A feldíszített, laminált tányérok leadásának
határideje: november 25.
Ünnepi készülődés az adakozás jegyében
Új kezdeményezésünk, hogy a Fő téren – a pesti ajándékgyár
mintájára – szervezünk egy ún. Társadalmi Felelősségvállalási
Házat, vagy Adományházat, ahol a nehézsorsú gyerekek, felnőttek és családok számára gyűjtünk elsősorban karácsonyi ajándékot és tartós élelmiszert, hogy minden szentendrei számára
széppé tudjuk tenni az ünnepet. Az adományokat a dr. Szántó
Csilla polgármesterné asszony által már évek óta szervezett Angyalmamák program, illetve a Máltai Szeretetszolgálat és a helyi
Karitasz szolgálat segítségével juttatjuk el a rászorultakhoz.
Akik szeretnének részt venni az ünnep előtti adakozásban, a rászorulók támogatásában, azok többféle módon segíthetnek.
• Hozhatnak játékokat, szép tárgyakat, tartós élelmiszereket az
Adományházba a nehezebb körülmények közt élőknek. A szervezők kérik, hogy az ajándékokat becsomagolva, a korosztályt,
esetleg a nemet megnevezve december 21-ig adják le az Adományházba.
• Azok számára, akik pénzadománnyal szeretnének segíteni a
rászorultakon, a szervezők szponzori csomagokat készítettek,
mely két belépőjegyet tartalmaz a Szentendrei Táncegyüttes karácsonyi fellépésére vagy Sebestyén Márta ünnepi koncertjére,
valamint egy üveg vörösbort Szentendre város hivatalos borából,
az egri Simon Pincészet Pinot Noir-jából. A csomag ára 15 000
Ft.
Legyen mindenki karácsonyfája alatt ajándék – számítunk az Ön
segítségére is!

A szervezők

XXVI. évfolyam, 21. szám

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor minden
ember egy kis meghitt együttlétre, odaﬁgyelésre vágyik. Sajnos azonban egyre több olyan
család van Szentendrén, akiknek nem áll módjában karácsonyfát állítani és ajándékot
adni szeretteiknek.
Először 2006-ban mi, közéleti
szerepet vállaló emberek megrendeztük az „Angyalmamák”
karácsonyi ünnepségét a Városháza dísztermében, amely nagyon sok gyermeknek és
felnőttnek szerzett egy életre
szóló élményt, örömet. Az idei évben is szeretnénk – immár hagyományként – december 18. napján (kedden) emlékezetessé
tenni a gyermekeknek a szeretet ünnepét.
Ha segíteni szeretne, és szívesen lenne egy kisgyermek ajándékhozó „Angyala”, kérem, hívjon a 06-30/247-3006 telefonszámon, vagy keresse Csige Esztert a 26/503-339-es telefonszámon
a részletek megbeszélése érdekében. Ha nincs ideje vagy ötlete
az ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal is hozzájárulhat a rendezvény költségeihez.
Előre is köszönöm a segítségét és nagyon számítok Önre, de
még jobban számít Önre közel 150 szentendrei kisgyermek!

dr. Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

Régi karácsonyok kedves díszei
Szentendrén, a Bercsényi utca 1. szám alatt 2010-ben megnyílt
Karácsony Szalon Magyarországon egyedülálló gyűjteménnyel
rendelkezik. A több mint 5000 db régi karácsonyfadíszből és karácsonyi képeslapokból álló gyűjteményt magáénak tudó szalon
idén karácsonyra jelentős átalakulásra készül: elkészült egy új,
60 nm-es kiállítótér, ahol a különleges gyűjtemény legszebb és
legértékesebb darabjai is láthatók lesznek. A Régi karácsonyok
kedves díszei címet viselő, november 23-án nyíló új állandó kiállításon a 19. századi papírbetlehemektől, a viasz Jézuskákon
át a különleges üvegdíszekig minden bemutatásra kerül, összekapcsolva egy időszaki kamarakiállítással, amelyben szentendrei és szentendrei kötődésű alkotók több mint 20 betlehem
témájú alkotását tekintheti meg a közönség. Ez utóbbi kiállítás
húsvétig tart nyitva. Mindkét tárlat ingyenesen látogatható.

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 927 hrsz-ú, természetben
Kossuth L. u. 30/B. szám alatt található 32 m2 alapterületű
üzlethelyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportál-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal iktatójába november 20. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

HELYTÖRTÉNET
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MÉLTÓ EMLÉKHELY A VÁROS ELSŐ POLGÁRMESTERÉNEK
Október 20-án szentelte fel a Szentendrei Szerb Ortodox Egyházközség a szerb temetőben Dumtsa Jenő felújított sírját. Helyi kezdeményezésre, közadakozásból kapott
méltó külsőt a város első polgármesterének nyughelye.
Dumtsa Jenő sírjának újraszentelése a szerb temetőben

A város első polgármesterének végső
nyughelyén az obeliszk, a sír műkő lefedése és a körbezáró fémkerítés az utóbbi
években már romos állapotban volt. A
Dumtsa Jenő halála óta eltelt száz esztendő a műkövet tönkretette, félő volt,
hogy kidől, a vaskerítést az eső tépázta, a
szél meggörbítette az elrozsdásodott részeket. Pistyur Imre Pro Urbe-díjas szobrászművész és Margaritovits Iván lokálpatrióta szentendrei lakos áprilisban
kezdte el a gyűjtés megszervezését. Első
körben Szentendre szerb egyházi személyiségeit, művészettörténészét és az ügy
pártfogóit, segítőit hívták össze. Az elképzelést a sír felújításáról valamennyien támogatták. A polgárokat a lapunkban
megjelenő felhívással, az interneten közzétett gyűjtési akció hírével szólították
meg. A személyes megkeresések bizo-

nyultak azonban a leghatékonyabbnak. A
felhívás nyomán főleg magánszemélyek
adakozásból gyűlt össze apránként a sír
felújítására szükséges összeg. Volt, aki
ezer, és volt, aki harmincezer forinttal támogatta a szép kezdeményezést. A legnagyobb adományok egyházi személyektől, vezetőktől gyűltek össze.
A lelkes közadakozás eredményeként
már augusztusban elkezdődhetett a
munka. Pap Lajos Szentendre Mecénásdíjjal kitüntetett és Pro Urbe-díjas kőfaragó mester révén helyére került az
obeliszk, a régi műkő lefedés helyett időálló gránit borítja a sírt. A nyughelyet körülölelő fémkerítés Kovács Endre kovácsmester munkáját dicséri.
A város nagyformátumú első embere immár méltó emlékhelyen nyugszik a szentSz. N.
endrei szerb temető csöndjében.

A sír elhanyagolt, romos állapotában és a szépen felújított nyughely

DUMTSA JENŐ
(Budapest, 1838.
– Szentendre, 1917.)

Szentendre első
p o l g á r m e s t e re
1838. december 15én, Pesten, vagyonos
kereskedő családban született. A
cincár származású, szerb identitású,
pravoszláv vallású Dumtsa tizenkét
éves korában költözött szüleivel
Szentendrére. A gimnáziumot és a
Felső Kereskedelmi Iskolát Bécsben
végezte. 1862-ben feleségül vette a
szentendrei Blazsics Petronellát, akivel közösen sokat jótékonykodtak a
városban. Az ő támogatásukkal épült
fel többek között a szerb iskola Budakalászon és Csobánkán. 1871-től már
Dumtsa a város főbírája, 1872-től polgármester, ezt a tisztét több mint huszonhat éven keresztül látta el.
Nevéhez fűződik, hogy Szentendre elindult az urbanizáció és a polgárosodás útján. Dumtsa a várost környező
erdőségek örökös tulajdonjogát megszerezte, lecsapoltatta a Szentendre
és Pomáz közötti mocsarat, így a terület a város legjobb termőföldje lett.
Szorgalmazására az 1882-es ﬁloxéra
járvány során kipusztult szőlők helyére huszonötezer új gyümölcsfát ültettek a szentendrei domboldalakon.
Támogatta a helyi vicinális, a HÉV
megindulást 1888-ban. Hosszú évekig
volt a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye világi elnöke, a szentendrei
szerb egyházközség elnöke és a Magyar Turista Egyesület budapesti választmányi tagja. A többnemzetiségű
város egységét igyekezett megőrizni.
Támogatta a város valamennyi iskoláját, függetlenül felekezetüktől.
1897-ben megkapta a Ferenc Józsefrend Lovagkeresztjét. A város azzal
tisztelte meg, hogy még polgármesteri működése alatt, 1897-ben utcát
neveztek el róla. Lakóházán márványtábla őrzi emlékét. Tagja és tiszteletbeli elnöke lett az 1913-ban megalakult Szentendrei Városfejlesztő
Egyesületnek, és sokat tett a város
„marketing stratégiájának” kialakításáért. Szentendrét híressé, ismertté
tette a nagyvilágban szenvedélyével, a
képeslapok küldésével-gyűjtésével.
Húszezer darabból álló gyűjteménye
már saját korában nemzetközi hírű
volt.
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Az első szerb tanítóképző alapítására
Rajzos siker Japánban
emlékeztek
16

Kétszáz éve nyitotta meg kapuit az első szerb tanítóképző Magyarországon, a szentendrei Preparandija - erre emlékeznek november 10-én, szombaton. A magyarországi szerbek múltjának
és társadalmi jelenének kutatásával megbízott budapesti Szerb
Intézet a 200. évforduló alkalmából kerekasztal-konferenciát

szervezett, amelynek keretében bemutatták az alapításról szóló
kiadványt, illetve kétnyelvű fotódokumentációs kiállítás is nyílt
a Preparandija történetéről. Az egykori szentendrei szerb iskola
- 1951-től Ferenczy Múzeum - épületét a Budai Szerb Ortodox
Püspökség 2010-ben kapta vissza, és itt kap helyet renoválás
után a püspökség nemzetközi hírű egyházi múzeuma.
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A Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyéből Stec
Kaidi Tea ezüstérmes lett a Japánban megrendezett Pentel
Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton.
Megőrizni a gyerekekben az alkotás igényét, gondolataik vizuális megjelenítésének képességét – ez a cél hívta életre a Templomdombi Általános Iskolában a kezdetektől működő Vizuális
Műhelyt. Az itt folyó alkotómunka hozzásegíti a tanulókat, hogy
felnőttként érzékeny, kreatív, környezetét aktívan alakító emberként tevékenykedhessenek az élet bármely területén.
A rendszeres tevékenység legfőbb részét a különféle gyermekképzőművészeti pályázatokra való felkészülés adja. A műhely
tagjai aktív résztvevői nem csak a városi, hanem az országos és
a nemzetközi képzőművészeti pályázatoknak.
Az elmélyült munkavégzés, a szorgalom jó színvonalú munkákat eredményez évek óta. Így volt ez az idén ősszel is. Októberben 42. alkalommal hirdettek eredményt azon a nemzetközi
rajzpályázaton, melyen 41 országból 70 ezer rajz érkezett! A
versenyt Tokióban rendezik, ahová az európai országokon kívül
ázsiai, afrikai országokból is küldenek műveket.
A művészekből, szakemberekből álló zsűri ezüstéremmel jutalmazta Stec Kaidi Tea 4. osztályos tanuló munkáját, aki HELP (Segítség) című festményével érdemelte ki ezt a rangos elismerést
a népes mezőnyből. A pályázat létrejöttét a Pentel írószerek és
készségfejlesztő eszközök magyarországi képviselete támogatja,
segíti sok éve. A Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelye minden évben kimagaslóan szerepel ezen a nemzetközi versenyen, ahová 1998 óta kapnak meghívást folyamatosan.
Az érmet Kaidi Budakalászon, a Faluházban vehette át október
27-én a díjátadó ünnepségen, ahol együtt örülhetett családjával
és felkészítő tanárával, Deli Gabriellával.

EMLÉKEZÉS A „LEGSZENTENDREIBB” ERDÉLYIRE
Október 22-én délután sokan siettek a
Pismány hegy csodálatos hegycsúcsára,
a Barackos út egyik kis házához, ahol a
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület és a Szent Korona Szövetség
szervezésében emléktáblát avattak.
A szép számmal megjelenteket Kun
Csaba, a Petőﬁ egyesület elnöke köszöntötte, majd Mák Ferenc katonai tábori lelkész és Pásztor Bazil ortodox
esperes leleplezte az emléktáblát, amelyet a városban több művészeti alkotást
is jegyző Páljános Ervin szobrász készített. Ezután Dukay Miklós, a körzet képviselője szólt a megjelentekhez, majd
Kertész József szavalata után meghallgathattuk Borda Áron szép trombitajátékát. Utoljára vitéz Kiss Imre, a Szent
Korona Szövetség elnöke emlékezett a
jó barátra, a Nagyváradon született, s
végül itt, a városban otthont talált
dr. Szűk Ödön (1912-1995) jogászra. A ﬁatalember egykor szorgalmasan járta

Szatmárt, Szilágyságot, Maros-Torda vidéket, és gyűjtötte annak néprajzi és
történelmi emlékeit, amelyet elküldött
az Erdélyi Múzeumi Egyesületnek, s azt
is megtudhattuk, hogy az ő feljegyzéseit
írta meg Nyírő József Néma küzdelem
című regényében. Miután el kellett
hagynia Erdélyt, 1953-ban családjával
Szentendrén telepedett le, és Pismányban, a hazájára emlékeztető gyönyörű
tájon élt haláláig. A táj azonban igen
messze volt a várostól, kiépített utak
sem vezettek ide. Szűk Ödön járta ki,

hogy ide is elvezessék az utat, és az itt
élőket segítse az autóbuszjárat is. Szűk
Ödön Szentendrére magával hozta feljegyzéseit is, 1992-ben ennek alapján
jelent meg a Szórványsors, Történelmünk elfelejtett szelet című könyv – hiánypótló munkáját nagy elismerés
követte.
Az emlékezés után a jelenlévők elénekelték a magyar és a székely himnuszt,
valamint a Boldogasszony anyánk kezdetű régi egyházi éneket is, majd ellátogattunk a városi köztemetőben lévő
sírjához. A jogásznak azonban nemcsak
a hamvai maradtak itt, de emléke is, hiszen tevékenysége megörökítéséért bekerült a Szentendrei Arcképcsarnok II.
című könyvbe.
Pethő Németh Erika
A témáról bővebben
olvashat:
a www.szentendreihirek.hu
portálon
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Döntés a Barcsay-díjról
A Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány
kuratóriuma
döntése alapján
a 2012-es Barcsay-díj nyertesei: Basa
Anikó (Tura), Könyv Katalin
(Gyál), Külüs László Ákos
(Budakalász).
A Barcsay-díj átadására a
Barcsay Gyűjteményben
(Dumtsa u. 10.) január 14-én,
a mester születési évfordulójának napján kerül sor,
a díjazottak műveinek kiállításával egybekötve.

BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
A MŰVÉSZETMALOMBAN
Óriási érdeklődés mellett nyílt
meg Szentendre egyik méltatlanul háttérbe szorult festőjének, az európai jelentőségű
Boromisza Tibor retrospektív
tárlata. A szépszámú közönség – helybeliek és az ország
különböző pontjairól érkezettek egyaránt –, most először
láthatták így együtt, az egész
életművet áttekintő, rendkívül
igényesen rendezett tárlatot.
A PMMI főigazgatója, Szentendre kulturális és turisztikai
vezetője, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi docens mint házigazda adott
rövid áttekintést a kiállítás létrejöttéről, és köszönte meg a
támogatók segítségét, valamint munkatársai munkáját. A
jeles eseményen dr. Dietz Ferenc polgármester üdvözölte a
megjelenteket. Ezek után
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár nem
politikusként, hanem mint
„művészetszerető állampolgár” tartott kötetlen hangulatú, Boromisza Tibor munkásságát méltató beszédet.
Végül Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria főigazgató-helyettese
adott szakmai értékelést az
életműről, és egyúttal bemutatta az erre az alkalomra készült közel háromszáz oldalas
könyvet. Az impozáns, több
mint kétszáz színes reproduk-

Hadházy Sándor, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton,
dr. Dietz Ferenc, dr. Török Katalin és Lázár János a megnyitón

ciót bemutató kiadvány szerkesztője, háromnegyed részének szerzője és a kiállítás
kurátora Török Katalin. A kiállítás és a könyv megvalósításában együttműködő partnerként közreműködött a szentendrei Boromisza emlékszoba
és a budapesti MissionArt Galéria Jurecskó László
személyében.
A megnyitó végén dr. KálnokiGyöngyössy Márton virágcsokrokkal köszöntötte a művész
jelenlévő három lányát.
A Malom északi szárnyának
két emeletét betöltő kiállítás
vendégei között olyan ismert
személyiségeket fedezhettünk
fel, mint Makrai Katalin,
Schmitt Pál köztársasági

elnök felesége, Szőnyi Zsuzsa,
Szőnyi István festőművész
lánya, Deim Pál Kossuth díjas
festőművész, Balogh László
Munkácsy díjas festőművész, a
szentendrei
művészvilág
doyenje, valamint több ismert
helyi képzőművész. Megjelentek azok a jelentős gyűjtők is,
akik a tulajdonukban lévő - sok
esetben eddig ismeretlen - alkotás kölcsönadásával segítették az anyag teljesebbé tételét.
Befejezésül egy szakembertől
elhangzott mondatot idéznék:
„Boromisza képei bármelyik
jelentős európai galériában
megállnák a helyüket”.
A tárlat 2013. február 6-ig látogatható.
Paraszkay György

Szentendre jelentős
értékkel gyarapodik
Történelmi eseményre kerül
sor Szentendrén, november
27-én: a Ferenczy Múzeum
kezelésébe kerül három
jelentős vidéki múzeum.
A tápiószelei Blaskovich
Múzeum, a zebegényi Szőnyi
István Emlékmúzeum és
a verőcei Gorka Kerámia
Kiállítás a megállapodás
szerint a szentendrei
Ferenczy Múzeum társult
intézményei lesznek.
Ezzel a szentendrei Ferenczy
Múzeum a magyar kulturális-művészeti intézmények
élvonalába kerül, kiemelkedve megyei múzeumok
közül. Jól jellemzi az esemény rangját, hogy az átvételről szóló megállapodáson
jelen lesz Martonyi János,
Harrach Péter, L. Simon
László, Czerván György és
Fekete György is.
A megállapodás részleteiről
a következő lapszámunkban
részletesen beszámolunk.

Fölszállott a páva
Az MTVA, a Duna Televízió és
a Hagyományok Háza közös
népzenei, néptánc tehetségkutató versenyébe a Szentendre Táncegyüttes is
bejutott. November 17-én, a
harmadik elődöntőben láthatjuk őket a képernyőn.
Bővebben: www.szentendreihirek.hu
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LAKÁSTÁRLAT SZENTENDRÉN
Úttörő kezdeményezés Magyarországon

Hogy kerül „Minotaurusz” egy
„Légikikötő” mellé, „Bagolyasszony” „Mekka” szomszédságába, vagy a „Megfáradt
angyal” a „Doboló” társaságába? Furcsa párosításnak
tűnhetnek, holott remekül
megfértek Bihon Győző festményei, Pistyur Imre szobraival, Korniss Dezső graﬁkái és
szitanyomatai mellett. Mindennek a szentendrei Lakástárlat Alapítvány felkérésére
november 4-én délután a mi

házunk adott otthont, amely
egy egyszeri és megismételhetetlen alkalomra, „varázsütésre” kiállítóteremmé változott.
A Lakástárlat Alapítvány
három alapítója, Musza Györgyi, Gyürk Dorottya és Balogh
Zsuzsa missziójául azt a nem
kis célt tűzte ki, hogy „Szentendrét mindenkinek!”, azaz a
szentendrei művészek munkáit és üzenetét szeretnék el-

juttatni minél szélesebb közönséghez. A Lakástárlat Nyugat-európában már ismert
fogalom, röviden annyit takar,
hogy egy napra egy helyi polgár házába költözik néhány
művész számos munkája, és
élő zene, ﬁnom borok, étkek
mellett a házigazda által meghívott vendégek egyrészt megismerik a festők, szobrászok
munkáit, másrészt – és ez a
cél –, vásárolnak is egy-egy
művet. A közösségteremtés, a
mecenatúra, illetve a művészetpártoló polgári hagyományok felélesztésének érdekes
és izgalmas módja ez.
Az alapelv az, hogy mindig
három művész munkáit mutatják be egy alkalommal, aki
lehet klasszikus, már nem élő,
ismertebb, befutottabb vagy
kevésbé ismert művész is. A
vendégeket egy jó hónappal
előre értesítik, a művekről
műtárgylista készül árakkal,
és az eseményen egy hozzáértő szakember méltatja őket.
A felkért házigazda a falak teljes lecsupaszítása után vasár-
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nap reggel átengedi a terepet
az alapítvány munkatársainak,
akik berendezik a kiállítást,
míg a háziasszony süt-főz.
Első hallásra ez nagyon sok
munkának tűnik, de mivel én
már túl vagyok rajta, bátran
állíthatom, hogy megéri! Nálunk a klasszikus vonalat Korniss Dezső kalligráﬁái és
nyomatai képviselték, a kortárs festő Bihon Győző volt.
Mivel a házunkban a sok üveg
miatt falfelület híján vagyunk,
most rendhagyóan nem egy
feltörekvő ﬁatal festő mutatkozott be harmadikként,
hanem egy ismert szobrász,
Pistyur Imre szobrai díszítették otthonunkat.
Az eddig kiállított művek többsége megtekinthető és megvásárolható lesz az Adventi
Képzőművészeti Lakástárlat
és Vásár keretében, melynek
az önkormányzat vendégháza
(Fő tér 12.) ad otthont december 7-9 között.
Kóbor Edit
www.lakastarlat.hu
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HÁROM ÉVTIZED MUNKÁI

Bartl József kiállítása a Malomban
Bartl József 1972-től a Szentendrei Régi Művésztelep megválasztott tagjaként kapcsolódott be Szentendre sokrétű művészeti
életébe, olyan mesterek támogatásával, mint Kmetty János és
Ilosvai Varga István. Nagy hatást azonban mégsem a posztnagybányai törekvések gyakoroltak rá, hanem a Korniss Dezső és
Bálint Endre által képviselt képépítő módszer. Bartl a népművészeti gyűjtő utakon megismert népi tárgyak díszítőmotívumait
(tímárjel, szív, tulipán, kereszt, baba) jeleníti meg festményein,
az autentikus közegükből kiszakított jelképeket sajátos geometrikus rendszerbe helyezi, s ezáltal egyfajta szimbólumtárat
vagy „jelképkatasztert” hoz létre belőlük.
Az egész életművön végigvonuló jelek-szimbólumok egyetemes
nyelven kommunikálnak, eredetük mégis a magyar népművészethez kapcsolható. A kiállítás címéül választott Jel-Tranzit kifejezés a mozgó, örökösen haladó, dinamikusan változó
jelkapcsolatokra és szimbólumasszociációkra utal, melyek
megértése vezethet a Bartl művek kognitív befogadásához.
A kiállítás az életmű főbb periódusainak bemutatásán túl felvázolja azt a következetesen épülő, töretlen gondolati ívet is, mely
az egyes korszakokat összeköti és egységbe foglalja. A tárlat
megrendezésével ismét a szentendrei művészet egyik karakteres arcélét rajzoljuk meg, olyasvalakiét, aki folytatója és megújítója a szentendrei festészeti hagyományoknak.
A kiállítás a Ferenczy Múzeumból, valamint más közgyűjteményekből kölcsönzött festmények, magángyűjteményekben őrzött
művek, továbbá a művész birtokában lévő alkotások bemutatását tűzi ki célul. Az életművet a műfaji sokszínűség jellemzi, a
festmények mellett szitanyomatok, falikárpitok, szobrok, üvegmozaikok is helyet kapnak a kiállításon. Az életút megismerését
segíti egy 2012-ben készült riportﬁlm is. A tárlat katalógusa egy
átfogó, elemző tanulmányt, a művész részletes életrajzát és kiállításjegyzékét, valamint valamennyi korszakából a legjelentősebb műveket tartalmazza.
A kiállítás kurátora: Kopin Katalin művészettörténész.

Bartl József Munkácsydíjas festőművész JelTranzit című kiállítása
november 23-án, pénteken 16 órakor nyílik a
MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.) déli szárnyában.
Köszöntőt mond dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, üdvözlő beszédet mond dr. Dietz
Ferenc polgármester,
megnyitja Fábián László
író.
Közreműködnek
Marosi Éva Liszt Ferenc-díjas hárfaművész, Geiger György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas trombitaművész.
A kiállítás megtekinthető január 27-ig, hétfő kivételével 10től 18 óráig.

November 6-án nyílt meg a 35 éve Czakó Margit vezetésével működő Szentendre Falikárpitszövő Szakkör kiállítása a Városháza
Polgármesteri Galériájában. A résztvevőket dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte, a kiállítást Perjéssy Barnabás ny. igazgató nyitotta meg, közreműködött Tímár Sára népdalénekes.
Az alábbiakban a megnyitóbeszéd rövidített változatát közöljük.

Most nemcsak egy kiállítás megnyitására gyűltünk össze,
hanem születésnap megünneplésére is. Visszagondolva erre az
időszakra, az elmúlt 35 évre, intézményünknek ez nagyon szerencsés, termékeny időszaka volt. Már túl voltunk az új épület
„belakásán”. Fiatalok voltunk, szerettünk és akartunk is dolgozni, tele voltunk tervekkel, és végre ehhez a lehetőségeink is
megteremtődtek. A probléma nem az volt, hogy mit miért nem
lehet, hanem hogy mit és hogyan tudunk megcsinálni. Így, ma
már szinte elképzelhetetlen, hogy Margó szaktudásán túl mindössze két szövőkerettel vágtunk neki az új kör kialakításának…
Természetesen, amikor Czakó Margit megkeresett minket az ötlettel, a két kereten kívül támaszkodhattunk másra is: egyfelől
hitünkre, hogy feladatunk minél többet megmutatni városunk
értékeiből az itt lakóknak és az ide látogatóknak. A szőnyegszövés, a gobelinkészítés közvetlenül nem kapcsolódott szentendrei hagyományokhoz, de éppen Margó munkája nyomán kezdett
kialakulni ez a kapcsolat.
Ez az indulás elképzelhetetlen lett volna az ötletet adó művész,
azaz Margó nélkül. Talán számunkra fontosabb a szakmai tudásnál is Margó egyénisége, kapcsolatteremtő készsége, nyugalma és kitartása, az az erős vágy, hogy átadhassa tudását.
Ezek az alapok, támaszpontok szilárdnak bizonyultak. Bizonyítja
ezt, hogy a szőnyegszövő kör immár 35 éve működik. Ez alatt az
idő alatt közel 150-en jártak ide, sőt, vannak olyan résztvevők,
akik a kezdettől a mai napig aktív tagjai a szőnyegszövő körnek.
Ez közel 1500 alkalmat jelent, és több mint 3000 órát töltöttek
együtt a csoport tagjai. Mindegyik munka más és más, mégis
szinte azonos nyelven beszélnek hozzánk. Ezek a művészi próbálkozások kincsek, ajándékok, jól reprezentálják azt a folyamatot, melynek során az alkotók életük részévé tették a szőtt
képeket, megmutatják, illetve megosztják velünk azt az örömet,
melyet beleszőttek.
A kiállítás megtekinthető november 30-ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében.

HIRDETÉS
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ÉKSZER-ZÁLOG
2000 Szentendre, Dunakorzó 13.
Tel.: 26/ 309-355
Nyitva: kedd-szombat 10.00-18.00

• arany és ezüst ékszerek javítása,
• készítése hozott aranyból is
• arany ékszerek felújítása, értékesítése,
• befektetési arany értékesítése,
• törtarany-felvásárlás
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Az Uniqa Biztosító Zrt.
megnyitotta Szentendrei irodáját a Vasúti villasor 11/B szám alatt
(Bejárat az Attila utca felől)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÜGYFELET  MAGÁNSZEMÉLYT
ÉS VÁLLALKOZÓKAT EGYARÁNT  NYITÁSI KEDVEZMÉNYEINKKEL
Elérhetőségünk: Iroda: 06 26 952 070
Németh Anikó 06 20 985 4808
Doszkocs Ildikó 06 20 934 4808

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
Szállítás :

KERATINOS
HAJEGYENESÍTÉS
HAJAS SZALON

Konténeres sitt 1,3,4,6,8 m3
Billencs, darus, akciós építőanyagok
Földmunka, betontörőfej
Kert és tereprendezés
Sóder, homok, föld szállítás
Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326, Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila 06-30/961-7789
sztraka@t-email.hu

EGYENES, EGÉSZSÉGES HAJRA VÁGYSZ?
Ha gondod van párás, esős időben, vagy
uszoda, szauna után összegöndörödő
frizuráddal, vagy töredeze, strapált
hajaddal nem vagy kibékülve…
Esetleg a festés, dauerolás vagy a hajvasalás
károsítja évek óta hajszálaidat?
Akkor ajánlom, hogy próbáld ki egyszer ezt
az újfajta HAJ-KISIMÍTÓ ELJÁRÁST, mely
VEGYSZERMENTES, szemben a korábbi
módszerekkel, így egyáltalán nem károsítja,
sőt segít helyreállítani a strapált a hajat is.
Ez a világújdonság megoldást kínál
2-4 HÓNAPRA, vagy akár hosszabb időre,
mert időről időre ismételhető.
KIZÁRÓLAG EREDETI ALAPANYAGGAL,
ELÉRHETŐ ÁRON DOLGOZOM!
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS, BEJELENTKEZÉS:
20/946-0840 IGÉNY ESETÉN HÁZHOZ IS MEGYEK

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150
Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

SPORT
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WADOKAI KARATE EURÓPA-BAJNOKSÁG 2012
A november 3-án St. Pöltenben (Ausztria) megrendezett a 40. EB-n a magyar válogatott igen
nagy létszámban indított versenyzőket. Ebben
az évben ismét sikeresen bizonyított városunk
egyik legjobb egyesülete, a Piramis SE, hiszen
versenyzői nemcsak saját, de felnevezéssel felsőbb kategóriákba is bejutást nyertek.
Kadet korosztályban Juhász Tamás
Máté (3.kyu) és Tremmel Márton (3.kyu)
karatékák 3. helyezést harcoltak ki maguknak. Majd ezt követte a junior korcsoport,
ahol Bereczki Roland (2. kyu) szintén 3. helyezést szerzett, ezután következett a csapat első
fénypontja, Herczeg Balázs (1.kyu) aki elsőként
szerzett a magyar válogatottból Európa-bajnoki
címet U21 korcsoportban. Felnőtt kategóriában
a legrutinosabb versenyzők hada csapott össze,
itt hazánkat Tóth Péter (1.dan), Bereczki Roland
és Herczeg Balázs képviselte. Bereczki több
győztes mérkőzést követően búcsúzott, Tóth
Péter az elmúlt évek bajnokával mérkőzve a
bronz meccsen maradt alul, így 5., míg Herczeg
Balázs nagyszerű versenyzéssel 2. helyezést
ért el.
Az U14-es korcsoportban Kollár András (4.kyu)
élete első EB-jén 3. helyet szerezte meg. A csapat versenyszámokban Ausztria és Magyarország mérhette össze erejét, míg felnőttben
Portugália és Magyarország. A junior Tremmel

ÚSZÁS
12. Trauner
Raiffeisen-Cup
Október 14. Traun
(Ausztria)
19 csapat, 3 nemzet (osztrák,
német, magyar) 362 versenyzője nevezett a hagyományos
trauni nemzetközi utánpótlás
viadalra. A verseny maratoni 9
órás időtartama alatt 24
egyéni és 2 váltószámot bonyolított az ÖSV (osztrák szövetség) 1419 starttal!
A sporteseményt az osztrák
Raiffeisen Bank és a HEAD
sportszergyártó cég támogatta.
Szentendre városát a Kossuth
SE úszószakosztálya képvi-

Márton, Juhász Tamás Máté és Szűcs Tamás
alkotta csapatnak sikerült megnyerniük a küzdelmet, így Európa-bajnoki címet érdemeltek
ki. A felnőtt férﬁ csapat versenyszámban Bereczki Roland, Herczeg Balázs és Tóth Péter
mutathatták meg tudásukat
portugálokkal szemben. A felnőtt versenyszámhoz az összes
küzdőteret megállították, hogy mindenki erre tudjon összpontosítani. A magyar csapat rendkívülit alakított a
Bunkai-ban (kata értelmezés), a nézők
szava egyenesen elállt. A versenyzők kemény felkészülési munkája kiﬁzetődött:
megvédték a tavalyi Európa-bajnoki címüket!
Az idei EB-n hazánk az országok közötti versenyben 2. helyezést ért el 11 arany-, 9 ezüst-,
13 bronzéremmel, ebből egyesületünk 3 arany,
1 ezüst- és 4 bronzérmet szerzett.
A Piramis Sportegyesület várja a karate, ovi
torna, aerobik és testépítés iránt érdeklődőket a
Piramis Fitness Klubban (Dózsa György út 8.),
illetve a 20-444-3160 telefonszámon.
Tóth Attila

A témáról bővebben olvashat:
http://www.szentendreihirek.hu

selte 7 versenyző és Schifferer
András edző, valamint Szabó
László vezetőedző kíséretében. Úszóink 34 egyéni versenyszámban és 2 stafétában
álltak rajthoz; 29 új egyéni
csúcsot, 31 új városi rekordot
jegyeztek, és az éremtáblázaton 21 medállal (7 arany, 7
ezüst, 7 bronz) az előkelő 5.
helyen végeztek a csapatok
rangsorában!
Kiemelkedő eredményt ért el
Szabó Teodóra ’97, aki a 100
m-es mellúszásban 587 FINA
pontot ért el, valamint Albert
Zsombor ’99 , aki az 50 m-es
mellúszásban 376 FINA pontot
ért el; mindketten az évjáratuk
legeredményesebb úszóiként
díszes serleg különdíjban részesültek!

„Kolonics,
a sportlegenda”
A fenti címmel nyílt kiállítás
november 9-én a V8 uszodában a szentendrei Presto
Sport és Szabadidő Egyesület (PSSZE) Kajak-kenu
Szakosztálya kezdeményezésére és szervezésében a tragikus hírtelenséggel elhunyt
kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenus
emlékére. A versenyző életpályáját bemutató archív ﬁlmek és fotók mellett a
sportoló érmeit, kenuját és
lapátját is megtekinthetik az
érdeklődők.
A kiállítás célja, hogy méltó
emléket állítson a 2008-ban
elhunyt Kolonics György
hosszú és példaértékű pályafutásának. „Koló” nemcsak kivételes adottságú
kenus volt, de a világon
egyedülálló technikájú is. Kitűnt emberi erényeivel, példás szorgalmával, alázatával
és
áldozatkészségével,
amellyel ezt a sportágat művelte.
A kiállítás ingyenesen látogatható november 21-ig, naponta 10-től 20 óráig a V8
uszoda kistermében
Dr. Hamar Pál,
a PSSZE elnöke
A témáról bővebben olvashat:
http://www.szentendreihirek.hu

Pintér Áron bronzérmes

V. Agria Sprint
országos „C” kat.
Úszóverseny
Október 27. Eger
18 magyar úszóklub közel 300
versenyzője mintegy 1000 rajttal mérte össze az erejét az egri

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Bitskey Aladár uszodában, ahol
a korosztályos dobogós helyezésekért és MÚSZ minősítésekért a szentendrei Kossuth SE.
9 úszója is harcba szállt. Schifferer András és Szabó László
tanítványai az erős mezőnyben
24 új egyéni csúcsot és 6 új minősítést értek el.
Legeredményesebb versenyzőnk:
Pintér Áron ’02 , aki az 50 m-es
gyorsúszásban elért 0:34.40
eredményével a delﬁn korosztályban bronzérmet szerzett!

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora.. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!

SPORT
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OVI OLIMPIA
2012. november 24. 10.00

Verseny helyszíne:
Móricz Zsigmond Gimnázium,
Szentendre
Regisztráció: 09.15-től

Információ:
06-26-319-099
06-20-444-3160
és az óvodákban

A sorváltóra 10 fő óvodás és 2 fő szülő (apuka és anyuka)
összetételű óvodai csapattal lehet nevezni. A feladatokat
mindig hat óvodás és a két szülő hajtja végre.
A szülők részére is szervezünk játékos sportversenyt.

THAIBOKSZ-HÍREK
A szentendre VSE sportolói az elmúlt napokban ﬁgyelemre
méltó sikereket mondhatnak magukénak. Két héttel ezelőtt az
IFMA magyar bajnokságban Albrecht Péter meggyőző fölénnyel
győzte le Erdős Attilát a 63,5 kg-os kategóriában 4x2 perces kőkemény küzdelemben. Ugyanitt János Zsóﬁ ukrán kihívója ellen
volt eredményes, itt is egyhangú pontozásos győzelem született.
Zsóﬁnak különösen fontos volt ez a meccs, mivel rákövetkező
hétvégén, 19-én Pozsonyban proﬁként kellett debütálnia. A vártnál jobban sikerült a felkészülés, hiszen a szentendrei versenyző
mindössze négy amatőr küzdelmével esélyt sem hagyott a harminc harcot is megjárt Martina Brixovának! KO ugyan nem született, de Zsóﬁ megmutatta, milyen a szentendrei stílus!
Gyakorlatilag leiskolázta ellenfelét, főleg könyök-, térdtechnikákkal, és a végén az ő kezét emelhette fel a bíró, a mi legnagyobb büszkeségünkre!

Sika hidegburkolási
AKCIÓ!
Verhetetlen ár, prémium minőség!

+

!

Ajándék

27.060 Ft/33 kg

Az árak az áfát tartalmazzák!

Sikalastic® 152 rugalmas kent vízszigetelés
+ ajándék Sika Ceram® 203 C2TES1 flex ragasztó

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel./fax: 26/310-882,
Fax: 26/301-272
Nyitva: H-Cs.:7.00-16.00
e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
További információért keresse
honlapunkat!

www.iso-thermo.hu

A Sika hidegburkolási rendszer
további kiegészítőit
(hajlaterősítő szalag, fugázók,
szaniter szilikonok) is
rendkívül kedvező, akciós áron
szerezhetik be
az Iso-Thermo Kft.-nél
2012.11.30-ig!
További részletekért látogassa meg
telephelyünket!

APRÓK

2012. november 16.

ADÁSVÉTEL
Stílus, új név, új kollekció! Új,
egyedi stílust kínáló női divatáru
bolt nyílik a jól megszokott helyen, a Bogdányi u. 2. szám alatt
(pinceüzlet). Széles ruha- és kiegészítő kínálattal várjuk a ﬁatalabb és idősebb korosztály
egyaránt. Kiﬁnomult üzlet, elérhető áron. Várjuk szeretettel!
Eladó 1999 évjáratú Opel Astra 1,6os, ötajtós, benzines, sötétzöld gépkocsi. Km óra állása: 129 500 km.
Vizsgáztatás következő időpontja:
2014. május. Felszereltség: manuális ötfokozatú sebességváltó, 4
hangszóró, rádiós magnó, állítható
hátsó ülések, dönthető utasülések,
pótkerék, téli gumik. Irányár: 498
000 Ft. Megtekinthető: Budapest,
XVII kerület. Tel. 06-30-659-0589.
ÁLLAT
Akciós kutyachipezés! Dr. Schumiczky Gábor, 06-30-415-9060.
ÁLLÁS
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
szentendrei székhelyű Diana márkaboltjába bolti eladót keres. Követelmény: kereskedelmi végzettség,
társalgási szintű angol nyelvtudás,
számítógép felhasználói ismeretek.
Fényképpel ellátott önéletrajzát a
következő címre küldje:
palyazat@herend.com. Beadási határidő: 11. 25.
ÁLLÁST KERES
Szentendrén és környékén háznál
takarítást vállalok. Tel. 06-20-4041885.
Gyermekfelügyelet. Tel. 06-30-3280211.

Szentendrén 45 nm-es, másfél szobás lakás kiadó. A konyha teljesen
felszerelt, külön főmérők + parkolóhely tartoznak a lakáshoz. Ár: 65
ezer Ft + rezsi. Tel. 06-30-996-5784.
Kiadó ház Pismányban: 170 nm, 6
szoba, 2 fürdőszoba + WC, étkező.
Ár: 150 ezer Ft/hó + rezsi. Tel. 0670-672-0947.
Kiadó Szentendrén 37 nm-es, alacsony rezsijű lakás 45 000 Ft + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. Tel.
06-20-943-4370.
Albérlő társat keresek hölgy személyében. Tel. 06-70-408-1971.
Albérlet kiadó: 50 nm-es szobakonyha-fürdőszoba-nappali. Tel. 0620-492-2227.
Budakalászon, a HÉV-hez közel
38 nm-es albérlet kiadó (szoba,
konyha, fürdő). Tel. 06-20-2148626.
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es,
III. emeleti, körpanorámás, bútorozott, fűtésmérővel felszerelt lakás
hosszú távra kiadó, 50 ezer Ft + rezsiért. Tel. 06-20-314-9080.
90 nm-es lakás: 3 szobás, kulturált, 90 ezer Ft/hó áron, és Tahiban 50 nm-es korrekt kis ház 40
ezer Ft/hó áron kiadók. Tel. 0630-299-0376.
Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.
Bérleményeket keresek 40-300
ezer Ft/hó között. Ház, lakás,
nyaraló lehetséges. Tel. 06-30299-0376.
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Szentendrén, Pismányban jó helyen régi kúria rossz állapotban,
500 nöl-es hatalmas telekkel 40
millió Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.
OKTATÁS
Angol nyelvóra, személyre szabott
módszerek, kisiskolás kortól felnőtt
korig Szentendre belvárosában. Tel.
06-70-456-6992.
Történelem, magyar, művészettörténet, érettségire felkészítés,
korrepetálás általános- és középiskolásoknak nagy gyakorlattal
Szentendrén a belvárosban.
Tel. 06-30-540-5639.
Matematikából középiskolába felvételizőknek (8-6-4 osztályos) intenzív
felkészítést vállalok rendszeres
tesztekkel. Tel. 06-30-855-3543.
Rajz-, festés-, művészettörténettanítás, érettségire-felvételire f
elkésztést vállal képzőművész nagy
tapasztalattal a belvárosban. Tel. 0630-617-6750, (26) 313-928.
SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.
Minőségi késélezés Tormek-T7 vizesköszörűn. Tel. 06-20-995-9143.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187, Mezei
Sándor.

LAKÁS, INGATLAN

ÜZLET

A Püspökmajor-lakótelepen I. emeleti, 55 nm-es lakás tulajdonostól
eladó. Hőmennyiségmérős, körpanorámás kilátással. Tel. 06-30-2577489.

Budakalászon 18/36nm helyiségek
kiadók. Saját parkoló, mellette ABC,
húsbolt, illetve óvoda. Alkalmasak:

iroda, cégközpont, székhely, illetve
szolgáltatás, raktár hasznosítására
(25 000-50 000 Ft + áfa). Tel. 06-20530-8867.
Irodai, telephely stb. célra kiadó
kitűnő helyen lévő helyiség. 40
nm-es, 100 ezer Ft/hó. Tel. 0630-299-0376.
TÁRSKERESŐ
DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!
– személyes konzultáció – egyéni
és párterápia – krízishelyzetek
feloldása.

www.újrakezdés.hu, Füzes Fruzsina, 06-20-823-2025.
EGYÉB
Szilveszter Erdélyben, Torockón új
programmal dec. 29. - jan. 2. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő (utazás, szállás, félpanzió, színház, szilveszteri
mulatság, programvezetés). 2 ágyas
szoba esetén: 47 500 Ft/fő. Jelentkezés: 20 0000 Ft előleggel november
23-ig postán: Torockó Egyesület,
8640 Fonyód, József u. 9/A. Információ: M. Móré Ibolya, 06-70-604-4882,
Kovács Zoltán, 06-30-257-5433.
Dunakanyar Kistérségi Szociális Intézmény Iskola és ifjúság-egészségügyi Szolgálata pályázatot hirdet
iskolaorvos munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Szentendre
város általános iskolái. A pályázat
benyújtásának határideje: november
30. A pályázatokat postai úton (Dunakanyar Kistérségi Szociális Intézmény, 2000 Szentendre, Sztaravodai
út 2. ) vagy elektronikus úton (kecskesne.andrea@freemail. hu) lehet
benyújtani. További információ:
Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, (26) 311-964

EGÉSZSÉG
Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30949-6456.
EZOTÉRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.
KIADÓ LAKÁS
Albérlet kiadó: 45 000 Ft + rezsi + 2
havi kaució. Tel. 06-70-408-1971.
Pap-szigetnél garzonlakás kiadó: 45
000 Ft + rezsi, 1 havi kaució. Tel, 0620-347-4096.
Garzon kiadó. Tel. 06-30-854-2277.
Szentendrén, a Füzesparkban 2 szobás lakás kiadó. Tel. 06-30-2484274.

Leányfalun, 300 nöl-es ősfás telken 85 nm-es alapterületű, 60
nm-es tetőtérrel villajellegű ház
26 millió Ft-ért eladó. Kétgenerációs! Tel. 06-30-299-0376.
A Vasúti villasor fölötti dombon
eladó új építésű ikerházi ingatlan 2
fürdővel, nappali + 3, esetleg 4 szobával, 220-as telekkel. Kulcsra készen 27,9 M Ft-ért. Teleknövelésre is
van lehetőség. Tel. 06-20-222-4365.
Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.
Lakások: garzonok és másfél
szobásak 5 6 és 7,5 millió Ft-ért
eladók. Nem lakótelepen! Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen, a Fehérvíz utcában III. emeleti, 56 nm-es, hőmennyiségmérős
lakás igényes beépített konyhabútorral, klímával, körpanorámás kilátással, tulajdonostól eladó. Tel.
06-20-314-9080.

VÁSÁROLJON MINDEN NAP HELYI TERMÉKET!
Szentendre belvárosában, a Kucsera utca 6. szám alatt, a földszinten nyílik egy kis helyi termékbolt a Pont Közhasznú Szociális Szövetkezet üzemeltetésében levő üzlethelyiségben, a szuterénben már
működő egyre népszerűbb adománybolt felett. Végre a szentendrei
kistérség helyi termékei, termelői is otthonra lelnek a belvárosban.
November 16-ától idényjelleggel kapható lesz a kistérségben termelt számtalan élelmiszer: lekvár, méz, házitészta, szentendrei
ürmös és zöldségkrémek, de művészi tálaló és sütő-főző kerámiák
közül is választhatnak a betérő vásárlók. Hamarosan a helyi pékeknek a bolt számára sütött kenyerei, süteményei is kaphatók lesznek. Az advent idejére már tejtermékek, sajtok, kolbászok és egyéb
„állati” ﬁnomságok is lesznek.
A kis közösség célja, hogy városunk lakói a helyben (40 km-es körben), a helyi és környékbeli kistermelők által gyártott egészséges,
minőségi élelmiszert, helyi kézműves és iparművészeti termékeket
vásárolhassanak. A termelők időnként személyes találkozókra is
várják a tudatos vásárlókat.
A kézműves és iparművészeti alkotásokat a Szentendrei Tourinform
Irodában is kínáljuk a helyiek és a városunkba látogató magyar és
külföldi turisták számára.

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu
2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora. Barátoknak,
családoknak, üzletembereknek!
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KÉPEK A GÁTÉPÍTÉSRŐL

Kapcsolódó írásunk az 5. oldalon

EGY FELÚJÍTOTT HÁZ
SZENTENDRE
BELVÁROSÁBAN
Köszönet azért, hogy
a ház tulajdonosa
a megújult belvárosunkhoz
méltó módon újjávarázsolta
a Városház téri ingalant!
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