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Szavazzunk a Szentendre Táncegyüttesre!
Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza közös
népzenei, néptánc tehetségkutató versenyt hirdetett, 
melyen a Szentendre Táncegyüttes sikeresen továbbjutott.
A középdöntőt élő adásban közvetíti a Duna TV december 
1-jén, szombaton 18.30-kor. Akik szeretik a táncegyüttest,
segítsék őket szavazataikkal!      

17. oldal

Szentendre, a kulturális főváros
Négy település – Szentendre, Tápiószele, Zebegény és 
Verőce – polgármestere, valamint a Ferenczy Múzeum
igazgatója írták alá azt a megállapodást, amely rögzíti,
hogy három – a magyar kulturális életben jelentős 
értéket képviselő múzeum – a szentendrei Ferenczy Mú-
zeum társult intézményévé válik.  

3. oldal

Adventtől vízkeresztig Szentendrén
Lapunk megjelenésével egyidőben kerül terjesztésre a
december 1-jétől január 6-ig tartó ünnepi időszak változa-
tos programjait tartalmazó műsorfüzet, melyben olvashat-
nak a helyi szokásokról, a jótékonysági rendezvényekről, a
Dumtsa utcában tartott vásár kínálatáról, melyen helyi ős-
termelők, képző- és iparművészek kínálata teremt utánoz-
hatatlan szentendrei hangulatot.
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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.szent endre.hu  
Tourinform Szentendre (26) 317 965  

Közterület felügyelet 
Munkanapokon: (26) 503 329  
Hódiszpécser: 20-320-72-16

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.   

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

SOS

November 7-én, az Esztergomban megrendezett 
II. Dunakanyar Workshopon a Magyar Turizmus Zrt. valamint a

négy régióbeli TDM és a Prímás Pince képviselői együttműködési
szerződést írtak alá. A képen balról jobbra: Márta Attila, 

Papp Ildikó, Mártonné Máthé Kinga, Katona András, Farkas Emese,
Meszleny László és dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Szentendre

és Térsége TDM Nonprofit Kft. képviseletében.

Közmeghallgatást tartottak a Városháza dísztermében,
november 19-én. A lakossági felszólalások fő témái között  
szerepelt a buszközlekedés változása, a Dumtsa Jenő utca 

burkolati elemeinek kérdése, a Városi Szolgáltató Zrt. 
feladatkörébe tartozó útkarbantartás, szemétszállítás, 

a kommunikáció és az ingyenes városi újság, a gátberuházás.

Bartl József  Munkácsy-díjas festőművész  Jel-Tranzit című kiállítása 
november 23-án nyílt meg a MűvészetMalom déli szárnyában. 

Megtekinthető január 27-ig, hétfő kivételével 10-18 óráig. 
Bartl József 1972-től a Szentendrei Régi Művésztelep megválasztott 

tagjaként kapcsolódott be a város művészeti életébe. 
A kiállítás-megnyitón közreműködött Marosi Éva hárfaművész 

és Geiger György trombitaművész.
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November 30. 
09.30 Tv-rádió interjú a testületi ülésről
19.00 Szent András Iskola jótékonysági est

December 1.
18.00 Levente Gála, utána Deim Balázs 

kiállítás-megnyitója a Polgármesteri
Galérián

December 2.
16.00 Első adventi gyertyagyújtás a Fő téren

December 3.
14.00 Vezetői értekezlet

December 4.
09.00 Kommunikációs és stratégiai 

egyeztetés
11.00 Egyeztetés az általános 

alpolgármesterrel
14.00 Egyeztetés a Pest Megyei Múzeumok

átvételéről az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumában

December 5.
10.00 NFFT ülés
13.00 Testületi anyagokról egyeztetés

December 6.
09.00 Állampolgári eskütétel
15.00 Rendkívüli testületi ülés

December 7.
17.00 Gy. Molnár István kiállításáak 

megnyitója
18.00 Lakástárlat kiállítás megnyitása

December 9.
16.00 Második adventi gyertyagyújtás 

a Fő téren

December 10.
14.00 Vezetői értekezlet
18.00 Szentendréért Közalapítvány ülése

December 11. 
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
15.00 Kommunikációs és stratégiai 

egyeztetés
16.00 Általános alpolgármesterrel egyeztetés

December 12.
09.00 Felszólalás: Világgazdasági konferen-

cia az önkormányzatok helyzetéről
2013-ban

December 13. 
15.00 Testületi ülés

A polgármester programja

A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora.. Barátoknak, 

családoknak, üzletembereknek!

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

Olvasson QR-kóddal! Ha okostelefonja kéznél van, próbálja ki a cikkeink
melletti QR-kódokat!  Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre

kattintson rá. Témáinkról így bővebben olvashat a városi hírportálon.

– Az országban zajló jelentős átalakítások
egyikeként a megyei múzeumok minden-
hol a megyeszékhely város tulajdonába
kerültek. Ez alól csak Pest megye kivétel,
hiszen itt városunk, Szentendre vált a ko-
rábbi megyei intézmény, a Ferenczy Mú-
zeum fenntartójává. Mindez jól példázza,
hogy milyen jelentős  és magas színvonalú
kulturális élet jellemzi településünket, mi-
lyen ismert és elismert Szentendre kultu-
rális öröksége, a jelene és milyen ígéretes
a jövője – mondta dr. Dietz Ferenc azon az
ünnepi eseményen, amely egy kulturális
sikertörténet csúcspontja. 

Négy település – Szentendre, Tápiószele,
Zebegény és Verőce – polgármestere, 
valamint a Ferenczy Múzeum igazgatója
írták alá azt a megállapodást, amely rög-
zíti, hogy három – a magyar kulturális élet-
ben jelentős értéket képviselő – múzeum
a szentendrei Ferenczy Múzeum társult
intézményévé válik.
Ezzel a Ferenczy Múzeum nem csak a vá-
rosi, hanem a megyei hatáskörű múzeu-
mok közül is kiemelkedve országos
jelentőségű intézménnyé válik, amely to-
vább erősíti Szentendre város és a mú-
zeum nemzetközi hírnevét is.

Nemzetközi jelentőségű múzeumok ke-
rülnek Szentendréhez

A határainkon túl is számon tartott kiállí-
tásokat, rendezvényeket, művészeti és
kulturális eseményeket felvonultató szent- 
endrei Ferenczy Múzeumhoz csatlakozik a
zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum. Ez

Szőnyi István egykori lakóháza és itt talál-
ható a világszerte elismert művész élet-
művének jelentős része.
Szintén csatlakozik a verőcei Gorka Kerá-
mia Kiállítás. Ennek is kiemelt kultúrtör-
téneti jelentősége van, hiszen a Gorka
család tagjai, Kovács Margit mellett, a 
XX. század legjelentősebb keramikus 
művészei.
A harmadik csatlakozó intézmény a tápió-
szelei Blaskovich Múzeum, ami azért ki-
emelt fontosságú, mert maga az épület az
egyetlen, az eredeti berendezésével együtt
épen maradt XIX. század kúria Magyaror-

szágon. Mindemellett Pest megye törté-
nelmi tárgyi örökségének legfontosabb
darabjait itt őrzik.
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármes-
tere leszögezte: ez a megállapodás nagy
megtiszteltetés és egyben hatalmas 
lehetőség is a városunk számára, hiszen 
nemzetközi szintű, páratlan gyűjtemények
kerülnek a szentendrei múzeumhoz. Mos-
tantól joggal mondhatjuk, hogy Szentendre
vitathatatlanul Pest Megye kulturális 
fővárosává lett.

Ez igazi sikertörténet

– Számomra azonban az a legfontosabb,
hogy ez igazi sikertörténet, amellyel meg-
mutattuk, hogy értelmes célokat kitűzve,
összefogva, együtt, egymásért dolgozva si-
kerül új értéket teremteni. Sikerül meg-
őrizni és bemutatni a számunkra oly
fontos kulturális örökségünket. 

Folytatás a 4. oldalon

SZENTENDRE KULTURÁLIS FŐVÁROS LETT
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Folytatás a 3. oldalról

A mai világban annyi rosszról hallani. Re-
mélem, hogy messze földön is híre megy,
hogy itt valami új, valami szép, valami na-
gyon sikeres született – zárta beszédét
Szentendre polgármestere.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Fe-
renczy Múzeum igazgatója is az összefo-
gás fontosságát hangsúlyozta. Rámu -
tatott: itt egészen új dolog született,
amelyre joggal lehet büszke mind a négy
település és a múzeum is. A XXI. század új
kihívásokat támasztott, és mi ezeknek is
meg tudunk felelni ezzel az egymást erő-
sítő, segítő összefogással.
Három, nemcsak helyi, nemcsak megyei,
sőt, nemcsak országos, hanem nemzet-
közileg is jelentős, páratlan gyűjtemény
került a Ferenczy Múzeumhoz – mondta
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton. – Ez alá-
zattal teli szolgálatot követel tőlünk és
nem csak lehetőséget, de kötelességet is
jelent. Kötelességet a kulturális öröksé-
günk megőrzésére, kötelességet az érté-
keink méltó bemutatására és köte-
lességet arra, hogy múzeumainkat időről
időre megújítsuk. 

Új kulturális központ

A mai nappal a Ferenczy Múzeum a most
társult intézményekkel együtt olyan új
kulturális központot alkot, amely joggal
követel helyet magának nem csak a ma-
gyar kulturális élet élvonalában, hanem a
nemzetközi kulturális világban is.
Szőnyi Zsuzsanna, Szőnyi István leánya,
köszöntőjében leszögezte: „Nagy öröm
számomra ez a mai nap. Én azt akarom,
hogy Szőnyi István életművét megőrizzék,
a Szőnyi István Emlékmúzeum tovább
éljen és fejlődjön. Erre Szentendre, 
a szent endrei városvezetés és Kálnoki-
Gyöngyössy Márton személye számomra
garanciát jelent.”
Fekete György, a Magyar Művészeti Aka-
démia elnökének üzenete felemelő érzés
lehet minden szentendrei polgár és 
művész számára. „Én úgy látom, hogy
Szent endrén nagyon jól mennek a dolgok.
Ezért Szentendre és a Ferenczy Múzeum
mindig számíthat a támogatásomra és
személyemen keresztül a Magyar Művé-
szeti Akadémia támogatására” – tolmá-
csolták Fekete György üzenetét a
jelenlévők számára.

Közmeghallgatás a Városházán

Nagy érdeklődés mellett zajlott a novem-
ber 19-én megrendezett közmeghallgatás.
Az esemény elején dr. Dietz Ferenc rövid
prezentációjában ismertette az elmúlt egy
évben végzett munkát, beszélt a város
múltjáról, fejlődéséről és Szentendre jövő-
jéről. Mint mondta, az elmúlt időszak
nehéz volt az önkormányzat, de a szent -
endrei családok számára is. A polgármes-
ter szerint a mostani, folyamatosan változó
környezetben alkalmazkodnunk kell az

újabb és újabb kihívásokhoz. Ehhez olyan
önkormányzati rendszer szükséges, mely
képes rugalmasan, szervezetten és gyor-
san működtetni a városi közigazgatást. 
A februárban kezdődött reorganizáció az
elmúlt 9 hónapban gyökeresen átalakította
a hivatal és az önkormányzati cégek mű-
ködésének rendszerét. Ennek kapcsán
számos, az üzleti életben bevált módszer
került bevezetésre, melyek a hatékony,
hosszú távon fenntartható gazdálkodást
segítik. A polgármester elmondta, az üz-
leti kontrolling irodának, a heti cash flow
menedzsmentnek, az egyéni felelősség
bevezetésének, az új összközpénz-költ-
ségvetésnek és sok egyéb intézkedésnek
köszönhetően sikerült megduplázniuk a
működési eredményt, mely hozzájárul,
hogy az adósságszolgálat mellett a közfel-
adat-ellátás és a lakosság kiszolgálása 
magas színvonalon történ  hessen.
A prezentáció után a lakosság kérdései 
következtek, melyek között szerepelt pél-
dául a buszközlekedés változása, a
Dumtsa Jenő utca burkolati elemeinek
kérdése, a Városi Szolgáltató Zrt. feladat-
körébe tartozó útkarbantartás, szemét-
szállítás, a kommunikáció és az ingyenes
városi újság, a gátberuházás.

A kérdéseket és az arra adott 
válaszokat meghallgathatja: 

www.szentendreihirek.hu

Köszönet a támogatóknak
Az „Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány” ezúton szeretne köszö-
netet mondani a november 16-án megrendezett jótékonysági  koncertet kapcsán mindazoknak,
akik segítségükkel, aktív közreműködésükkel, anyagi hozzájárulásokkal segítették a rendezvény
létrejöttét, valamint a befolyt  összeg révén támogatták az értelmi fogyatékos és sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztését. Köszönet dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város polgármesterének, 
dr. Hende Csaba honvédelmi miniszternek, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája „Big Band”
zenekarának. Köszönet illeti ezen felül Szamos László cukrászmestert, a Szilágyi pékséget, 
a Surányi cukrászdát, dr. Kovács Gyulát, Tóth István (HKSE) és nem utolsósorban áldozatos mun-
kájukért köszönet a Bárczis szülőknek, valamint a nevelőtestületnek.

A szervezők 

Segítsünk a rászorulóknak! 
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármesterének kezdeményezésére november 27-én összeültek
mindazok a szervezetek, akik városunkban szociális témában érintettek. Dietz Ferenc arra hívta
föl a figyelmet, hogy az év minden napján – de advent idején még inkább – egymás felé kell 
fordulnunk, még inkább oda kell figyelnünk a rászorulókra. Egyúttal arra kérte a jelenlévőkön 
keresztül is a szentendreieket, hogy adományaikkal, önzetlen támogatásukkal segítsék a kari-
tász és a városi szociális szervezetek munkáját. Az ülésen részt vettek: Szentendrei Önkormány-
zat, Szentendrei Szent Erzsébet Karitász, Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete, Magyar
Vöröskereszt – Szentendre, Máltai Szeretetszolgálat – Szentendre, Kőhegy Közhasznú Alapítvány,
Református Egyház, Gondozási Központ, Családsegítő Szolgálat, Rotary Klub, Szentendrei Kol-
ping Család Egyesület, Angyalmamák.  



November 26-án a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság részéről Jámbor
Ferenc tűzoltóparancsnok és Horváth
Nándor polgári védelmi felügyelő átte-
kintette a gátépítés munkálatait. Megál-
lapították, hogy a havaria terv, azaz az
esetleges árvízi helyzet esetén alkalma-
zandó terv megfelel a katasztrófavéde-
lem előírásainak. A város védelme a
gátépítés ideje alatt is megoldott a Teát-
rum parkolóban tárolt havaria anyagok
segítségével, valamint azzal,  hogy a
mobil árvízvédelmi fal üzembe helyezé-
séig csak a gát fele kerül elbontásra.
Megtekintették a gátépítés munkaterüle-
tét, valamint a VSZ Zrt. telephelyén ki-
alakítandó, a mobilgát elemeit tároló
csarnok helyét. 

Az elmúlt időszak munkái

• a teljes szakaszon folyamatban van a
leendő szervizút kialakítása, lassan lát-
hatóvá válnak a végleges terepviszo-
nyok, a magassági szintek

• a 8-as szakaszon már elkészült az új
vasbeton támfal és villamosszerelést is
végeztek, a szervízút alépítményének
építése folyik

• a 7-es szakaszon elkészült a résfalépí-
tés, elkezdődtek a zsaluzási és betono-
zási munkálatok, melyek december
közepéig elkészülnek

• a 6-os szakaszon folyamatban van a
résvezető gerenda építése és a résfala-
zási munkák is elkezdődtek

• elszállították az idei munkaterületről a
kandelábereket, melyek jövő tavasszal
kerülnek visszaállításra

A következő időszakban várható munkák

• 8-as szakasz: a leendő karbantartóút
végleges kialakítsa és a mellvédfal vég-
leges kialakítása

• 7-es szakasz: elkészült a résfalépítés,
visszabontották a megfelelő szintre, je-
lenleg a végleges fal kialakításához
szükséges zsaluzási és betonozási
munkák zajlanak

• 6-os szakasz: résvezető gerenda építés
a Péter-Pál utcáig, elkezdődött a résfa-
lépítés, mely várhatóan december kö-
zepére készül el

• hamarosan visszaállításra kerül a
korzó világítása az 5-ös szakaszon

A gátépítéssel kapcsolatban 
minden fontos információ 

megtalálható a
WWW.SZENTENDRE1000EV.HU 

honlapon!
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A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora. Barátoknak, 

családoknak, üzletembereknek!

ÁTMENT A GÁTÉPÍTÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM VIZSGÁJÁN

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg

Pontosítás a buszközlekedésben

A www.szentendreihirek.hu oldalon található bejegyzések, valamint az izbégi, dömör-
kapui és pismányi lakosok észrevételei miatt átmeneti megoldást vezettek be 
a Homm. Kft., illetve a Volánbusz Zrt. bérleteinek kompatibilitásával kapcsolatosan. Így
a testület felhatalmazta dr. Török Balázs alpolgármestert, hogy a helyközi tömegközle-
kedési közszolgáltatóval folytasson tárgyalásokat, hogy a pilisszentlászlói és dömörka-
pui helyközi járatokon a helyi bérletek elfogadásra kerülhessenek, valamint a
tárgyalások lezárultáig (várhatóan január 31.) vezessen be költségtérítési rendszert,
melynek mértékét a határozat első számú melléklete tartalmazza. 

A részleteket elolvashatják a www.szentendreihirek.hu oldalon.
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Segítség bajba jutott 
hiteleseknek és eladósodott 
családoknak

Vegye igénybe a Krízisközpont ingyenes
szolgáltatásait: ha belekerült az adósság-
csapdába, ha nem tudja fizetni hiteleit, ha
közüzemi tartozásai miatt már végrehaj-
tási eljárás indult Ön ellen, ha otthonának
elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás
ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha
jogi képviseletre van szüksége.
Banki elszámolások szakirányú ellenőr-
zése, adósságmérséklési lehetőségek 

További szolgáltatások: kilakoltatottak 
elhelyezésének megszervezése, ingyenes
állásközvetítés, családi költségvetés és
pénzügyi gazdálkodás segítése, új élet-
pálya-modell megszervezése és megter-
vezése, előkészítés az eszközkezelőbe.

Jelentkezés előzetes időpont-
egyeztetéssel: 06-70-253-2910, 
valsagkezeles2008@gmail.com

Cím: Budapest, XIV. Stefánia u. 61.,
www.bankikarosultak.hu

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület

Városi ügyfélszolgálati hírek
Kedves Szentendrei Olvasónk!

Szeretnénk ebben a rendszeres rovat-
ban bemutatni az ügyfélszolgálat és
azon keresztül a városi menedzsment
munkáját, tájékoztatást adni a lakossá-
got leginkább érintő helyi rendeletekről,
ügyekről, ügyintézésük módjáról, az
azzal kapcsolatos tudnivalókról. 
Ügyfélszolgálatunk októberben kezdte
meg jelenlegi szervezetében működését
a Dunakorzó 18. szám alatt. Ezzel a VSZ
Zrt. korábbi Szabadkai utcai, illetve a vá-
rosházi ügyfélszolgálati iroda megszűnt.
(Az okmányiroda, amely januártól a 
járási hivatalok része lesz, a megszokott
helyen és időben végzi a tevékenységét.)
Néhány nappal ezelőtt volt a városháza
dísztermében közmeghallgatás, ahol 
a város vezetői, az önkormányzati képvi-
selők fogadták a város lakosait, meg-
hallgatták jelzéseiket, kéréseiket. 
Többen jelezték, hogy zavarja őket az
őszi lom elégetése. E kérdést is termé-
szetesen helyi rendelet szabályozza,
amely megtalálható a város honlapján,
de kérésre az ügyfélszolgálati irodán is
megtekinthető. 
A rendelet kimondja, hogy az egészsé-
ges, kórokozóktól és kártevőktől mentes
zöld javakat elsősorban helyben történő
komposztálással kell hasznosítani és ta-
lajjavító anyagként kell felhasználni.
Égetéssel azon anyagok semmisíthetők
meg, melyek komposztálásra, újrafel-
használásra alkalmatlanok, illetve ha a
komposztálásra nincs semmilyen mód
vagy lehetőség. Közterületen égetni
azonban kizárólag csak engedéllyel 
szabad. Saját ingatlanon belül engedély
nélkül lehet kisebb mennyiségű kom- 
posztálással nem hasznosítható kerti
hulladékot égetni, szélmentes időben,
péntekenként a nappali órákban (9-19
óra között). Június 1-jétől október 31-ig
az égetés pénteki napokon is tilos. Tehát
novemberben már nem szabad égetni!
Égetni csak a tűzvédelmi szabályok be-
tartása mellett, folyamatos felügyelettel,
szomszédos telken lévő épületektől 
6 m-en túli távolságban szabad.
A rendelet értelmében kommunális ere-
detű hulladékok nyílt téri, illetőleg ház-
tartási tüzelőberendezésben történő
égetése is tilos.
Kérjük, egészségünk és jó közérzetünk
érdekében figyeljünk oda ezekre a sza-
bályokra, tartsuk be őket.

Elérhetőségeink:
Szentendre, Dunakorzó 18.

tel: 26 / 300 – 407
mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati

tulajdonú Szentendre, 1039/2 hrsz-ú, természetben Bükkös part 34. szám alatt található, 
27 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal vagyon-
gazdálkodási irodáján vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportál-ról tölthető le.

A pályázatokat a hivatal iktatójába 2012. december 13.  9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell 
benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

SZENTENDRE SIKERESEN GAZDÁLKODIK
November 27-én Hadházy Sándor országgyűlési képviselővel és dr. Dietz Ferenc 
polgármesterrel tárgyalt V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár az
adósságkonszolidációról. Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány a tárgyalások meg-
kezdésével megnyitotta az adósság elleni harc második frontját, azaz a devizahitelesek
megsegítése után most az önkormányzatok megsegítésén van a sor. Az 5 ezer fő alatti
települések teljes adósságállományát átvállalják, az 5 ezer és 50 ezer fő közti telepü-
lések pedig minimum 40%-os, legfeljebb pedig 70%-os átvállalással számolhatnak.
Elmondása szerint a tárgyalások lezárulta 2013 őszén várható.

A sajtótájékoztatón Hadházy Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a tárgya-
lásokat az 5 ezer fő feletti települések közül elsőként megkezdő Szentendre fontos lé-
péseket tett a hosszú távon fenntartható, hatékony gazdálkodás és a stabil
adósságszolgálat felé. Szerinte az előző kormányzatok ellehetetlenítették az önkor-
mányzatok helyzetét, a mostani azonban segít a települések, és így az állampolgárok
helyzetén. A képviselő példaértékűnek nevezte a szentendrei modellt.
Dr. Dietz Ferenc polgármester kiemelte; a városnak a szervezeti és gazdasági átalakí-
tásoknak köszönhetően saját erőből sikerült kiutat találnia a válságból, azonban az ál-
lami hitelátvállalás szükséges a stabil adósságszolgálathoz. A most kapott kormányzati
segítséggel hosszú távon biztosítva látja a település hatékony gazdálkodását. „Támo-
gatjuk a kormány kezdeményezését, hiszen a lakosság kiemelt érdeke a hatékonyan
működő önkormányzat megteremtése” – mondta. „Az idei év elején kezdődött reorga-
nizációs folyamat eredményeképpen a jövő évre tervezett adósságszolgálat 2/3-át öne-
rőből kigazdálkodtuk, a maradék 1/3 pedig állami segítséggel ismét stabil pályára állítja
a gazdálkodást. Átemeltük a gazdasági szférában már működő elemeket, úgy, mint üz-
leti kontrolling, cash flow menedzsment, összközpénz-gazdálkodás, egységesített szer-
vezetrendszer, egyéni felelősség elve. Ennek ellenére nem dőlhetünk hátra. A zárt
rendszer és a hitelkorlát megfelelő kereteket teremt, ám miután egyszeri segítségről
van szó, az önkormányzatoknak is el kell indítaniuk a változást” – tette hozzá a polgár-
mester.



7VÁROS2012. november 30.

Felemelő érzés volt jelen lenni és képvi-
selni a kitüntetett egykori alma materét, a
Móricz Zsigmond Gimnáziumot a díjátadó
rendezvényen. Az ünnepi tudományos
ülést a Magyar Tudományos Akadémián
rendezték.
A díjátadó ünnepségen részt vett: a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, dr. Pálin-
kás József és előző elnöke, dr. Vizi E. Szil-
veszter, a Semmelweis Egyetem rektora,
dr. Szél Ágoston és előző rektora – a díj
alapítója –, dr. Tulassay Tivadar, valamint a
tudományos élet számos meghatározó
képviselője is.
Dr. Szél Ágoston rektor megnyitójában el-
mondta, hogy a Semmelweis Budapest

Awardot idén harmadszor adják át a tudo-
mány legkiválóbb művelőinek. A díjat olyan
nemzetközileg elismert eredményeket fel-
mutató, külföldön dolgozó, orvosbiológiai
kutatásokat végző tudós kaphatja, akinek
kutatásai az emberiség javát szolgálják, és
új utat mutatnak az élő természet megis-
meréséhez, teljesítménye méltó az intéz-
mény névadója, Semmelweis Ignác
szellemiségéhez. 
Dr. Hunyady László rektorhelyettes a ki-
tüntetés átadása előtt méltatta a világhírű
agykutató munkásságát, megemlítve, hogy
Szentendrén született és itt végezte gim-
náziumi tanulmányait kitűnő eredménnyel.
Somogyi Péter évtizedek óta a magasabb
rendű idegfunkciók úttörő kutatója, a gon-
dolkodást, az emlékezést, az agy informá-
ció-feldolgozó képességét vizsgálja.
Iskolateremtő agykutató, az Oxfordi Egye-
tem Anatómiai Neurofarmakológia Intéze-
tének igazgatója. Elsőként dolgozta ki az
agykérgi sejthálózat leírásának módszerét,
beleértve az idegsejtek különféle típusai-
nak azonosítását, azok térbeli és időbeli
együttműködését. 
Jelenleg az agyban lezajló események és a
viselkedés közti időbeni kapcsolatot vizs-
gálja. Az általa bevezetett módszerek 
világszerte széles körben elterjedtek. Az
Angol Királyi Akadémia rendes tagja, és
2011-ben elsőként nyerte el az agykutatók
Nobel-díjának tartott Brain Prize elisme-
rést két magyar kutatóval – Buzsáki 
Györggyel és egykori tanítványával, Freund
Tamással – közösen. Munkásságát számos
más nemzetközi díjjal is elismerték.
A díj átadása után Somogyi Péter megtar-
totta angol nyelvű díszelőadását. A tőle
megszokott szuggesztív stílusban foglalta
össze kutatásainak irányát és eredmé-
nyeit. Előadásából kitűnt, hogy milyen nagy
jelentőséget tulajdonít a tudományos mun-

kában a kooperációnak és a jól képzett
utánpótlás-nevelésének. Az előadásban
nagy tisztelettel említette egykori meste-
reit: dr. Benedeczky István biológus pro-
fesszort, akitől Budapesten a Kórbonctani
Intézetben tanulta meg az orvosbiológiai
kutatás módszertanát és etikáját, és büsz-
kén vallja magát Szentágothai János tanít-
ványának is. Oxfordi munkásságának
mindvégig önzetlen és lelkes mentora volt
az ugyancsak világhírű dr. David Smith 
farmakológus professzor, aki szintén jelen
volt a kitüntetési ünnepségen. A mára már
nemzetközi hírnévnek örvendő tanítványok
neve (Freund Tamás, Nusser Zoltán) mel-
lett elhangzott három igazán fiatalember
neve is, akik az általa meghirdetett Oxfordi
Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat nyertese-
iként, a középiskola padjaiból kerültek az
oxfordi laboratóriumában a kutatómunka
közelébe. Közülük Szigeti Viktor (Móricz
Zsigmond Gimnázium, Szentendre), az
első pályázat nyertese munkájával: egy új
idegsejt (Borostyán-sejt) mikroszkópból
történő megrajzolásával a Neuron folyóirat
címlapjára került.
Az előadás végén nagy horderejű döntést
jelentett be: a díjjal járó tízezer eurót 
felajánlotta a Semmelweis Egyetem kivé-
teles tehetségű fiatal kutatóinak támoga-
tására szolgáló alapítvány létrehozására. A
Harvard Egyetem magyar származású pro-
fesszora, Stephen W. Kuffler (1913-1980)
nevét viselő alapítványt heten hozták létre,
köztük három Nobel-díjas. Magyarország-
ról Vizi E. Szilveszter, az MTA korábbi el-
nöke csatlakozott a kezdeményezéshez.
Az önzetlen felajánlást és a magas színvo-
nalú előadást hosszan tartó tapssal jutal-
mazta a hálás közönség.
Véletlen egybeesés, hogy a Somogyi Péter
által 8. alkalommal kiírt Ramon y Cajal
ösztöndíj pályázatot éppen ezen a héten is-
merhetik meg Szentendre, Csíkszereda és
Dunaszerdahely középiskolásai.

Maknics Gábor tanár

VILÁGHÍRŰ MAGYAR TUDÓS HAZAI KITÜNTETÉSE
Szentendre hírnevét tovább öregbíti, hogy a város szülötte, Somogyi Péter neurobioló-
gus, az Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója kapta
idén a Semmelweis Budapest Awardot. 

Egy kis Amerika a Skanzenban
Mérföldkőnek tekinthető eseményre került sor november 23-án a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban. Megérkezett az a konténer, amely a pennsylvaniai Vintondale egykori ve-
gyesboltjának berendezését hozta a Skanzenbe. A kis bányásztelepülés egyike volt annak
a többségében magyarlakta településnek, amelynek lakói a 20. század húszas éveinek
legelején „tántorogtak ki” Amerikába. Emeletes bányászszálláson, úgynevezett „burdos
házban” (bourding house) laktak, amelyek jellegzetes amerikai könnyűszerkezetes épü-
letek voltak. Az egyik ilyen épület földszintjén működött Bagu Balázs vegyesboltja és hen-
tesüzlete, amelyre érintetlen állapotában találtak rá az NKA Ithaka-programjának kutatói,
dr. Balogh Balázs és Fülemile Ágnes. A hír hallatán utazott dr. Cseri Miklós főigazgató és
dr. Kemecsi Lajos tudományos igazgató Vintondaleba, ahol az egyben maradt berendezést
megvásárolták és hazaküldték. A házat nem hozzák Szentendrére, hanem itt fogják re-
konstruálni. A most megérkezett tárgyakat tavasszal a Látványtárban állítják ki. 
A  Skanzen, amelyet a Kárpát-medence építészeti és tárgyi emlékeinek bemutatására hoz-
tak egykor létre, ezzel a teljes magyar diaszpórát – az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrá-
lia magyarságát – bemutató új programmal össznemzeti skanzenné fog válni. Rappai
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Változások a gyermekvédelmi kedvezménynél

Természetbeni támogatásként Erzsébet-utalványban kapja
több mint 600 ezer gyermek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt 2012 novemberétől. A természetbeni juttatás
célzottan csak készétel, tanszer és ruházat vásárlására hasz-
nálható, a támogatottak így azt kizárólag gyermekükre for-
díthatják. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylési feltételei nem változtak, a kérelmeket továbbra is a
szülő lakcíme szerinti polgármesteri hivatalnál kell benyúj-
tani, azokról a jegyző dönt. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény évente két alkalommal adható, melyet korábban
pénzben kaptak a rászorulók. Az 5 800 Ft-os támogatást az
arra jogosult családok – mintegy 600 000 gyermek – idén no-
vemberben először már teljes egészében Erzsébet-utalvány-
ban kapják.

Emelkedett a nyugdíj!

November elsejétől – január else-
jéig visszamenőleges hatállyal –
1,6 százalékkal emelik a nyugdíjak,
illetve egyes szociális ellátások
összegét. Az emelés egy átlag-
nyugdíjasnak havonta 1520, össze-
sen tehát 15 200 forintot jelent. A saját jogú nyugellátás és az
özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havi 77 480 forint ösz-
szeghatárig folyósítható együtt. Az érintettek visszamenőleg tíz
hónapra a novemberre járó ellátással egyidejűleg, egy összegben
kapják meg a különbözetet.
A kormányrendelet értelmében hivatalból emelni kell az öregségi
nyugdíjat, a rehabilitációs járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a szü-
lői nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellá-
tást, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi,
özvegyi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok nö-
velt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, a
korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, az átmeneti bá-
nyászjáradékot, a balettművészeti életjáradékot, a rokkantsági
ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot, a Magyar
Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
kormányrendelet alapján folyósított ellátást és az önkormányzati
képviselők közszolgálati járadékát.
Ha egy ember egyidejűleg több, a rendelet alapján emelendő el-
látást is kap, a járandóságokat külön-külön kell emelni. Az özve-
gyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított
nyugdíjrészt kell emelni.
Azok is megkapják visszamenőlegesen az 1,6 százalékos kiegé-
szítő nyugdíjemelést, akik novemberben már nem jogosultak
nyugellátásra. Ebbe a körbe tartoznak azok is, akik már nem mi-
nősülnek megváltozott munkaképességűnek, az időközben el-
hunytak után pedig az arra jogosult hozzátartozó igényelheti a
kiegészítést.

Nekünk is fontos! Nem lesz keresztgát a Dunán!

A kormány zöld Duna-stratégiát valósít meg, vagyis azt szeretné,
hogy Magyarország területén a Duna mindkét partja Natura 2000
természetvédelmi terület legyen – mondta Illés Zoltán, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára.
A Duna Charta Vizet a Dunába – ne gátakat! című konferenciáján
Illés Zoltán hangsúlyozta: az Orbán-kormány egyértelművé tette,
hogy sem a Dunán, sem a Tiszán nem hajlandó semmilyen ke-
resztgátat építeni.
Kifejtette: a kormány a természetvédelemnek ad prioritást, ami-
ből az következik, hogy a Duna kapcsán például a vízi turizmust,
az ahhoz szükséges infrastruktúrát, valamint a vízisport fejlesz-
tését támogatja.

Civil Fórum Szentendrén

A Szentendrei Önkormányzat kezdeményezésben került sor – lap-
zártánk után – a Civil Fórum elnevezésű rendezvényre, amelyen
ilyen és ehhez hasonló témák is napirenden lesznek. Az ese-
ményről a következő lapszámunkban részletesen beszámolunk!

Civilek 2013. évi működési támogatása

A 2012. évi pályáztatás lezárásával egy időben meghirdették az
újabb működési fordulót is. A döntés következménye, hogy a 2013.
márciusban záruló működési támogatási időszak után kezdődő
újabb működési időszak kezdetére eredményt lehet hirdetni.
Ezzel a civilszervezetek működése kiszámíthatóbbá válik, az
egész társadalom számára fontos munkájukat annak ismereté-
ben folytathatják majd, hogy tisztában lesznek a rendelkezésükre
álló támogatási forrással.
Emellett az idén a korábbi NEA pályázat kapcsán benyújtott do-
kumentumok újbóli beadására sem lesz szükség: nem kell új re-
gisztrációs nyilatkozatot, számviteli beszámolót leadni. (Ez utóbbi
érvényességének feltétele, hogy az a 2011. évre vonatkozzon.) A
jogszabályi garanciák azt is lehetővé teszik, hogy azon szerveze-
tek, amelyek számviteli beszámolójukban pontosan kimutatták,
hogy mennyi adományt kaptak magánszemélyektől, vállalkozá-
soktól, automatikusan támogatásban részesüljenek.
A pályázatok beadására 2012. december 11-ig van lehetőség, 
egy-egy civilszervezet 250 000 – 4 000 000 Ft támogatásban 
részesülhet. További információk: www.civil.kormany.hu.

Fontos infók a UPC szerződésmódosításról!

A UPC Magyarország Kft. (UPC) levélben kereste meg 
előfizetőit, hogy meglévő szerződéseik helyébe újat ajánljon
számukra. A cég a levélben a jelenlegi előfizetői szerződések
közös megegyezéssel történő megszüntetését, és egy – állí-
tása szerint azzal mindenben megegyező tartalmú – új szer-
ződés „ráutaló magatartással” történő megkötését
kezde ményezi. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fel-
hívja a UPC előfizetőinek figyelmét, hogy a tájékoztató levelet
figyelmesen olvassák el, és amennyiben ragaszkodnak eddigi
szerződé-seikhez, azt haladéktalanul jelezzék a cég ügyfél-
szolgálati elérhetőségein. A levél szerint a UPC megszűntnek
tekinti a régi szerződést és elfogadottnak az újat, ha az előfi-
zető „ráutaló magatartásával” továbbra is igénybe veszi a szol-
gáltatását vagy az értesítést követő számláját befizeti. 
Az NMHH felhívja az előfizetők figyelmét, hogy a ráutaló 
magatartással létrejött szerződések kevesebb védelmet 
nyújtanak számukra, mint a jelenlegi írásban vagy szóban meg-
kötött szerződéseik, mivel azok több szabály alól kivételt ké-
peznek. A ráutaló magatartással létrejött szerződés 
későbbi módosításához például nem szükséges az előfizető be-
leegyezése. Az ilyen szerződés esetén a szolgáltató által kez-
deményezett bármely szerződésmódosítás (például 
díjemelés) hatályosul az előfizető hallgatásával, és fennállhat a
veszélye annak, hogy az előfizető számára kedvezőtlen 
módosítás lép életbe. 
A felhívás szerint a UPC által küldött értesítés aggályos, mivel a
szolgáltató a szerződés esetleges megváltoztatásáról hagyomá-
nyos levélben tájékoztatta előfizetőit. A levélen nem szerepel dátum,
nem állapítható meg belőle sem a régi szerződés megszűnésének,
sem a ráutaló magatartással létrehozni kívánt új szerződés létre-
jöttének napja. Továbbá nem derül ki az sem, hogy amennyiben az
előfizető nem kíván hozzájárulni a változtatáshoz, ezt a szolgáltató
felé milyen határidővel jelezheti. Az NMHH hivatalból vizsgálatot in-
dított annak tisztázására, hogy a UPC a rá vonatkozó elektronikus
hírközlési jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járt-e el, nem
sérültek-e az előfizetőket védő garanciális szabályok.
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A gasztroenterológia speciálisan az
emésztőrendszerrel foglalkozik. Mi tette
szükségessé a létrejöttét? 
A tápcsatorna és az emésztőszervek be-
tegségeivel mélyebben foglalkozó belgyó-
gyászok, sebészek, gyerekgyógyászok, az
ultrahang és endoszkópos technikák diag-
nosztikai elterjedésével párhuzamosan te-
remtették meg a gasztroenterológia
tudományát. A diagnosztikai lehetősége-
ken túl mára ultrahang által vezérelt és
endoszkópos műtétek sorával tudunk gyó-
gyulást elérni a korábban nagy sebészi fel-
tárásokat igénylő beavatkozások helyett.

Mennyiben tekinthetők ma népbetegsé-
geknek az emésztőszervek különféle
megbetegedései? 
Nagy valószínűséggel állíthatom, hogy az
élete során minden embernek jelentkezik
az emésztőrendszerrel összefüggő pana-
sza. Ezek hátterében az esetek 70%-ban
működésbeli vagy szervi elváltozások di-
agnosztizálhatók. A gasztroenterológiai
betegségek megjelenésének lehetősége a
fogantatásunktól halálunkig elkísér. Kez-
detben döntően genetikai, fejlődési ano-
máliák okozta betegségekkel találkozunk,
később a működésbeli zavarok és a fertő-
zések okozta elváltozások a gyakoriak, míg
tartós környezeti behatásoknak kitett éle-
tünk utolsó szakaszában, az organikus,
szervi elváltozások és egyre inkább a da-
ganatos megbetegedések jelennek meg.

Egyre több daganatos betegségről hallani,
mégis az ijesztőnek tűnő szűrővizsgála-
tokra csak kevesen szánják rá magukat. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni ezek je-
lentőségét, hiszen ma már a felső- és alsó
tápcsatorna tükrözései és szövettani min-
tavétele mellett mód van a nyálkahártya-
elváltozások, polipok műtéti eltávolítására
is. A vastagbél endoszkópiás vizsgálatát az
egynapos sebészeten fájdalommentesen,
szükség esetén altatásban végezzük. 

Mennyire gyakoriak a különböző ételal-
lergiák?
Az élelmiszerekre adott kellemetlen vála-
szok általában nem ételallergiák. Bár sok
ember rosszul bír bizonyos ételeket, a va-
lódi ételallergia (amely az immunrendszer
túlérzékenységét jelenti bizonyos anya-
gokra) nem olyan gyakori, mint ahogy azt
gondolnánk. Étel-intolerancia esetén az
érintett ételből kis mennyiséget különö-
sebb probléma nélkül el lehet fogyasztani.
Ételallergia esetén azonban már kevés
étel is jelentős allergiás reakciót hoz létre.

Néha az ételmérgezés is allergiás reakciót
utánozhat. Ételmérgezést mérgező állat
vagy növény elfogyasztása okozhat, vala-
mint olyan élelmiszerek, amelyek eredeti-
leg ártalmatlanok voltak, de helytelen vagy
túl hosszú tárolás miatt kórokozók szapo-
rodtak fel bennük. 

Ismert és sokakat érintő betegség ma-
napság a liszt- vagy a tejérzékenység. 
A nem allergiás eredetű táplálkozási prob-
lémák esetében az étel emésztéséhez
szükséges valamelyik enzim – pl. a laktáz
– hiánya emészthetetlenné teszi a tejben
található laktóz nevű cukrot, és ún. laktóz

intoleranciát hoz létre. Az enzimhiányon
alapuló étel-intoleranciák közös tünetei:
görcsös hasi fájdalom, hasmenés, haspuf-
fadás és fokozott széltermelődés.

Milyen panaszokkal jelentkező betegek-
kel foglalkozik itt a rendelőben?
Csak felnőtt, 18 évüket betöltött betegeket
fogadok. A nyelőcső, gyomor, máj, epe,
hasnyálmirigy, patkóbél, vékonybél, 
vastagbél, végbél betegségeivel foglalko-
zom, de a társszakmák (tüdőgyógyászat,
fül-orr-gégészet, reumatológia, bőrgyó-
gyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat,
proctológiai sebészet) is küldenek hozzám
konziliumra beteget.

Úgy hírlik, nagy gondot fektet nemcsak a
betegek vizsgálatára, hanem az előzmé-
nyek, az életkörülmények alapos megis-
merésére is. 
Hiszem, hogy a mindennapok rohanásán
túl kellő időt kell szakítani az ellátáson
felül a panaszok, a betegségek lehetséges
okainak kiderítésére, hogy a későbbi meg-
előzés is lehetővé váljon. 

Rappai Zsuzsa

GASZTROENTEROLÓGIAI SZAKRENDELÉS
Az emberek többségének gyakran adódik emésztési problémája. Hová forduljon panaszaival? Néhány hónapja végre működik 
a szentendrei Szakorvosi Rendelőben egy erre a problémára szakosodott, az OEP által finanszírozott rendelés. Csütörtökönként 
dr. Huszár Sándor általános- és mellkas sebész, gasztroenterológus, a visegrádi Szt. Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
új főigazgatója fogadja itt a betegeket.

Új fül-orr-gégész
szakorvos a DOC-ban

A Dunakanyar Orvosi Centru-
mot 2004-ben azzal a céllal
hozták létre, hogy minél szé-
lesebb körben biztosítsanak
szakmailag színvonalas ellá-
tást – fekvőbeteg háttérrel – a

hozzájuk forduló pácienseknek. A Duna-
kanyar körúton lévő központban hangula-
tos, megnyugtató környezetben, a
várakozási időt minimálisra csökkentve
fogadják a pácienseket. 
Októberi számunkban Balázs Boglárka
klinikai szakpszichológust mutattuk be,
ezúttal dr. Fábián Letícia fül-orr-gégész
szakorvost, aki december 1-jétől 
dr. Csillag Bélát váltotta a DOC-ban. 

A doktornő 2001-ben végzett a SOTE-n, je-
lenleg az Egyesített Szent István és Szent
László Kórházban dolgozik. Szakrendelé-
sén felnőttek és gyermekek fül-orr-
gégészeti szakvizsgálatát vállalja, többek
között
• torok- és mandulabetegségek, 
•  orr- és orrmelléküregi elváltozások, po-

lipok, ciszták,

• hallójárat, közép- és belsőfül betegsé-
gek,

• rekedtség, hangszalag betegségek,
• nyaki gyulladások, ciszták,
• felső légúti allergiás betegségek ellátá-

sát, illetve
• légzési panaszok, horkolás kivizsgálá-

sát, konzervatív és műtéti kezeléseit,
• herpesz, afta, kisebb gyulladásos elvál-

tozások lézeres kezelését.

A kórházi háttér lehetővé teszi, hogy kü-
lönféle műtéteket – például fül-orr-
gégészeti, endoszkópos orr- és orrmel-
léküregi, hallásjavító, hangszalagok mik-
rosebészeti műtéteit, nyálmirigy-műtéte-
ket – elvégezhessen, gyermekek esetén
akár szülői együttléttel is. 
Rendelésének fontos területe még a 
gócszűrés, hiszen többféle – pl. ízületi
gyulladások, hajhullás, aknék – panasz
hátterében állhatnak olyan gócok, ame-
lyeket fül-orr-gégészeti szempontból kell
kivizsgálni.                                                (x)

Dr. Fábián Letícia rendelési ideje: 
kedd: 15.00-18.00

Időpont-egyeztetés, bejelentkezés: 
(26) 302-946, info@docszentendre.hu

Cím: Dunakanyar krt. 30/A.

Dr. Huszár Sándor
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„Én elmentem a vásárba…”

Október 16-án a Hétszínvirág tagóvoda Kis
vakond csoportjában az őszi időszak ha-
gyományai közül Vásári játékot mutattak
be a csoportban járó gyerekek szüleiknek.
A mai világban élő gyerekek és szüleik
már a piacokra, a nagy bevásárlóközpon-
tokba, plázákba járnak vásárolni. A gyere-
kek ezért tágra nyílt szemekkel hallgatják
az óvó nénik elmondása és fényképek 
nézegetése közben az elmúlt korok 
eseményeit, örömmel tanulják meg a vá-
sári kikiáltók tréfás rigmusait, veszik fel a
„népies” ruhadarabokat. A gyerekek
maguk készítették a vásári „portékát” is:
savanyúságot, mézeskalácsot, agyagedé-

nyeket, trombitát, de árusítottak szülői 
felajánlásból származó apróságokat is. 
Az így befolyt pénzből a játékkészletet bő-
vítjük egy új terepasztallal
A Hétszínvirág tagóvoda már jó néhány éve
az epohális pedagógiai program szerint
működik. Az óvodapedagógusok kéthetes
„epohákban” dolgozzák fel az óvodás kör-
nyezeti és a matematikai anyagot. Kiemel-
ten foglalkoznak a környezeti neveléssel,
a népi hagyományok és kultúra tovább-
adásával. Nádasi Gyuláné

okleveles óvodapedagógus

A cikk teljes terjedelmében
honlapunkon olvasható.

BÚCSÚZUNK!

Szegényebbek lettünk, sajnos a közel-
múltban elhunyt két alapító tagunkkal,
Szabó Imréné és Szölősy Márton tag-
társunkkal. Ica és Marci 13 éve aktív 
részesei voltak hagyományos szent-
endrei rendezvényeinknek (szüreti fel-
vonulás stb.), országjáró kirándulása-
inknak.
Ica férjével, Imrével hosszú éveken ke-
resztül gondozta az általunk örökbefo-
gadott „Orbán-keresztet”, Marci ala-
pításkor vezetőségi tag, majd felügyelő
bizottsági tagként lelkesen szervezte
rendezvényeinket. Úgy a városi, mint a
„Gyökerek” életének aktív résztvevői,
mozgatórugói voltak.
Rajtunk kívül Icát még gyászolja férje,
két lánya és családja, 8 unokája, és a
várva-várt dédunoka. Marcit lánya, fia
és családja, 3 unokája, testvére és
annak családja.
Segítőkészségüket, derűs egyéniségü-
ket, humorukat soha nem felejtjük.

Szentendre Gyökerei Hagyományőrző 
Baráti Társaság

ZÖLDUTAS 
SZOMSZÉDOLÁS 
A PILISBEN
A „Földszíve” Pilisi Zöldút 
vidékfejlesztési koncepció
a pilisi identitásra és kö-
zösségi kezdeményezé-
sekre épül. Koncepciónk
szerint a szomszédos falva-
kat és kisvárosokat az egész térségben
szükséges zöldutakkal és zöldutas part-
nerhálózattal összekötni, azonban az első
ilyen kapcsolatokat a leginkább magukra 
hagyott és ezáltal egymásra utalt belső,
hegyvidéki falvak között érdemes létre-
hozni.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támoga-
tása tette lehetővé szeptemberben indult
„Zöldutas vidékfejlesztés faluközösségek
részvételével” című tréningsorozatunkat,
amelynek eredményeként egy helyi szer-
vezetek, vállalkozások és helyhatóságok
képviselőiből álló akciócsoport született.
Kis csapatunk a műhelyeken elsajátított
készségekkel és kompetenciákkal felvér-

tezve Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt,
Pilisszentlélek, Kesztölc, Piliscsév, 
Pilisszántó, Csobánka és Pilisborosjenő
zöldutas kapcsolatainak szorosra fűzésén
munkálkodik. A Zöldutak Módszertani
Egyesület szakmai irányításával zajló pro-
jektben a Cserhát és a Mecsek hegyvidéki
faluiban is folyik a vidékfejlesztő munka, a
miénkkel párhuzamosan.

Egyik első akciónk során – mintaprojekt-
ként – meghatározzuk két szomszédos falu
(elsőként Pilisszántó és Piliscsév) közti zöl-
dút nyomvonalát, felmérjük a közelében ta-
lálható vonzerők, látványosságok, kis -
ter melők és szolgáltatók körét, bevonjuk az
érintetteket a közös tervezésbe. A nyomvo-
nalon azonosítjuk a csoportok fogadására
alkalmas helyszíneket, majd előkészítünk
olyan – hagyományos mesterséget, tűnő-
félben lévő szaktudást, régi praktikát – új-
ratanító csoportfoglalkozásokat, amelyeket
e helyszíneken a házigazdák vagy meghívott
helyiek vezetnek. A falubeli lakosság bevo-
nása után egynapos rendezvényként meg-
hirdetjük a Zöldutas szomszédolást. Az
érintett települések lakói bejárják a két
falut összekötő zöldutat, és meglátogatják
a kapcsolódó vezetett foglalkozásokat.

A jövő évben több falupár zöldutas össze-
kapcsolását is tervezzük a fentihez ha-
sonló módon. Végső célként a nyolc falu
példáját átvinnénk a Duna-part és a Pilisi-
medence településeire is, eleven zöld-
utakkal hálózva be az egész térséget, ami
nagyban hozzájárulhatna a helyi gazdaság
és a szelíd turizmus felvirágoztatásához.
Akciócsoportunk nyitott a  program iránt
érdeklődők fogadására. Várjuk azok je-
lentkezését, akik helyi termelőként, szol-
gáltatóként, helyi szervezőként szívesen
bekapcsolódnának ebbe az örömteli,
közös munkába!

Sepsei Gergely
Zöldutak Módszertani Egyesület

sepsei@zoldutak.hu
+36 30 856 5414

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat El-
nökségének értékelése és javaslata alapján, az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával
valósul meg.
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Kiállítások

November 30. péntek 18.00 
Erdész Galéria&Design  
Bercsényi u. 4.  
EMLÉKEK SZENTENDRÉRŐL 
Kósza Sípos László 
kiállítása
A Szentendréről elszármazott mű-
vész most bemutatott művei Ma-
gyarországon még soha nem
voltak kiállítva. Megtekinthető
december 15-ig

December 1. – 2013. január 31. 
Polgármesteri Galéria  
Városház tér 3.  
DEIM BALÁZS FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal nyitva tartási idejében  

December 7. péntek 17.00
Szentendrei Képtár  
Fő tér 2-5. 
ÚTRAVALÓ 
Gy. Molnár István grafikái a 60-as
évekből. Megnyitja Aknai Katalin
művészettörténész
16.00-tól tárlatvezetés Johan van
Dammal
Megtekinthető február 10-ig,
hétfő, kedd kivételével 14-től 18-ig  

December 7. péntek 18.00
Városi vendégház
Fő tér 12.
ADVENTI LAKÁSTÁRLAT 
ÉS VÁSÁR
Köszöntőt mond dr. Dietz Ferenc
polgármester és Gyürk Dorottya, 
a Szentendrei Lakástárlat Alapít-
vány kuratóriumi tagja. A tárlatot
megnyitja: Fehrentheil Henriette
restaurátor, közreműködik Träger
Lili énekművész (Balkán Fanatik).
Megtekinthető és megvásárolható
közel 150 műalkotás Bálint Endre,
Bagdi Kata, Csíkszentmihályi Ró-
bert, Gy. Molnár István, feLugossy
László, Korniss Dezső, efZámbó
István, Tzortztoglou Georgios,
Végh Ildikó, Haász István, Pistyur
Imre, Bihon Győző, Andrelli (Pap J.
György), Tóth Eszter műveiből.
8-án 15 órakor tárlatvezetés
angol, 17 órakor magyar nyelven.
20 órakor a Balkán Fanatik kará-
csonyi dalokat ad elő. Művészta-
lálkozók, művészportré-filmek
egész nap
9-én 17 órakor a tárlatot bezárja
Fehrentheil Henriette, közremű-
ködik: Szvorák Katalin 
népdalénekes
www.lakastarlat.hu.

December 8. szombat 10.00-
13.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
NYÍLT NAP A MŰVÉSZETMALOM
SZABADISKOLÁBAN
Baksai József festőművész és 

Tóth Eszter képzőművész várja 
az érdeklődő gyerekeket (6 éves
kortól) és felnőtteket a Szentend-
rei MűvészetMalomban. Az érdek-
lődők bepillantást nyerhetnek egy
alkotóközösség kötöttségek nél-
küli művészeti alkotásának folya-
matába.
A program ingyenes! A szabadis-
kola állandó időpontjai: kedd és
csütörtök 15-18 óra, szombat:
10h-13 óra. További információk:
facebook.com/muveszetmalom

December 8. szombat 18.00
Czveiber Udvar
Görög u. 4.
FÉNYJÁTÉK
Piszkátor Ildikó kiállítása
Üvegképek, mozaiklámpák, fest-
mények
Megnyitja Vadász György építész
Közreműködik Kertész Kata (vers)
Tóth-Andrássy Tara (fuvola)
Megtekinthető december 22-ig,
minden nap 12-18-ig

December 9. vasárnap 17.00 
Szentendrei Régi Művésztelepi
Galéria 
Bogdányi u. 54. 
ÁMOS IMRE ÉS A XX. SZÁZAD 
Kortárs összművészeti kiállítás
2012.  
Kiállító művészek: irodalom - Dar-
vasi László, Esterházy Péter, Fer-
dinandy György, Juhász Ferenc,
Kertész Imre, Krasznahorkai
László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz
András, Podmaniczky Szilárd, Ta-
kács Zsusa, Tolnai Ottó, Závada
Pál. Képzőművészet: Aknay János,
Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr
Emese, Bohus Zoltán, Böröcz
András, Deim Pál, Ézsiás István,
Fehér László, Haász István, Ha-
raszty István, Hollán Sándor, Kal-
már János, Konok Tamás,
Kovács-Gombos Gábor, Lugossy
Mária, Matzon Ákos, Megyik
János, Nádler István, Pauer Gyula,
Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán,
Váli Dezső, Vojnich Erzsébet.
Zene: Dés László, Fassang László,
Vukán György, Szent Efrém Férfi-
kar Megtekinthető január 15-ig.   

December 13. csütörtök 15 óra
Kovács Margit Múzeum
Vastagh György utca 1.
RIVALDA – FOTÓKIÁLLÍTÁS
A tárlaton a senior alkotócsoport
művei láthatók, szemünk előtt
elevenedik meg a cirkusz forga-
taga, a táncosok öröme és a kép-
zőművészet melankóliája

December 14. péntek 18.00 
Művész étterem és bisztró
Dumtsa u. 12.
KARÁCSONYI ANZIX 
Benkovits György 
kamara-kiállítása. 

Baráti beszélgetés vetítéssel, dal-
mát falatokkal fűszerezve. Mode-
rátor: Török Katalin 

December 15-ig
Pest Megyei Könyvtár  
Pátriárka u. 7. 
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT ÖRKÉNY
ISTVÁN 
Kiállítás az író életének dokumen-
tumaiból, emellett Egyed Anna ti-
pográfus kalligramjai is
megtekinthetők, aki képnovel-
lákká formálta Örkény 
Egyperceseit. 

Október 17. – 2013. február 3.  
MűvészetMalom  
Bogdányi u. 32. 
BOROMISZA TIBOR 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
Boromisza Tibor a 20. századi ma-
gyar festészet egyik jelentős
alakja. A PMMI - Ferenczy Mú-
zeum rendezésében megnyílt kiál-
lításon több mint 150 műalkotást
láthat a közönség.

November 23. – 2013. január 27. 
MűvészetMalom 
Bogdányi u. 32.  
JEL-TRANZIT 
Bartl József Munkácsy-díjas fes-
tőművész kiállítása   

Karácsony Szalon 
Bercsényi utca 1. 
SZÉP KARÁCSONYAINK 
ÉS BETLEHEM-KÉPEK 
Magyarországon egyedülálló gyűj-
temény tekinthető meg: több mint
5000 db régi karácsonyfadísz és
karácsonyi képeslapok, 19. szá-
zadi papírbetlehemek, 20. századi
üvegdíszek, szentendrei alkotók
betlehem témájú alkotásai 
Nyitva: minden nap 10.00-18.00
óráig.  Ingyenesen látogatható
500-230, www.hubayhaz.com   

Előadás

December 5. szerda 15.00
Városháza díszterme
SZENIOROK SZENTENDREI 
AKADÉMIÁJA
Boga Bálint: A szellemi működés
időskorban. A részvétel ingyenes

December 7. péntek 18 óra
Petőfi egyesület székháza, Stéger köz
MÁTYÁS KIRÁLY EURÓPA
UTOLSÓ SZAKRÁLIS KIRÁLYA
Kocsis István író előadása

December 11. kedd 19.00 
MalomCafé – MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
„RÉGI ÉS ÚJ HANGJÁN” – 
ADAMIS BÉLA KÖLTÉSZETE
Adamis Bélával Matykó Károly

irodalmár beszélget. Közremű-
ködnek az Improvizatív Kurzus 
zenészei. Szervező: Vajda Lajos
Stúdió Kulturális Egyesület.
A belépés díjtalan 

December 14. pénteken 16.00
Kolping Ház Török köz
KOLPING  KARÁCSONYI 
ÜNNEPSÉG
Kisiskolások műsora, karácsonyi
elmélkedés, kötetlen beszélgetés

December 14. péntek 18 óra
Petőfi egyesület székháza, Stéger köz
ÉGI VEZÉRLÉS, FÖLDI 
MEGNYILVÁNULÁS  
Szelestey László néprajzkutató
előadása

December 18. kedd 19.00 
Pest Megyei Könyvtár 
Pátriárka u. 7.
CSEVEJ KARÁCSONY 

A Csevej kulturális-művészeti-ér-
tékobjektív-karitatív esten fellép
több színész, előadóművész, éne-
kes, zenész 

December 20. csütörtök 18.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
PÁL FERENC (PÁLFERI) 
KATOLIKUS PAP ELŐADÁSA

December 21. péntek 18 óra
Petőfi egyesület székháza, 
Stéger köz
A KORONA MEGFEJTÉSE
Berta Tibor író, asztrológus elő-
adása

December 27. csütörtök 18.00 
Pest Megyei Könyvtár, 
Szántó Piroska-terem 
Pátriárka u. 7.
ÉVVÉGI BESZÉLGETÉS 
A Szentendre Szalon rendezvénye.
Az est háziasszonya, Terjék
Aranka szalon¬teával várja a ven-
dégeket
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Koncert

December 1. szombat 18.00 
Városháza díszterme 
Városház tér 1-3.
LEVENTE GÁLA 

A hangversenyen közreműködik: a
Musicantus gyermekkar, vezényel
Bokorné Forró Ágnes, Tímár Sára
Junior-Príma-díjas népdalénekes
és tanítványai, kísér Sasvári Ber-
talan és Juhász Kitti. Műsorve-
zető: Novodomszky Éva 

December 1. szombat 18.00 
Kecskés együttes próbaterme 
Dumtsa-Ignatovity u. sarok
BÉRES FERENC DALOS 
EMLÉKESTJE
Születésének 90. évfordulója 
alkalmából. Közreműködik Séra
Anna barokk hegedűn. Műsoron
kevésbé ismert református éne-
kek gyöngyszemei – magyar zsol-
tárok, magyar lant tabulatúrákban
1750 körül. 

December 2. vasárnap 16.00
Református Gimnázium kápolnája
Áprily tér 5.
ADVENTI ÖKUMENIKUS KÓRUS-
HANGVERSENY
Közreműködnek: Baptista Kórus
(vezényel: Lovas Bettina), Szent
Cecília Kórus (vezényel: Silacher
Miklós), Szentendrei Református
Gimnázium Kórusai (vezényel: Kő-
rösmezei-Varga Zsuzsanna),
Szentendrei Református Kórus
(vezényel: Bokorné Forró Ágnes).
A belépés díjtalan

December 4. kedd 19.00 
DMH Barlang 
Dunakorzó 11/A. 
KARÁCSONYI JAZZ KLUB  
Házigazda a Borbély Műhely: Bor-
bély Mihály (szaxofon), Tálas Áron
(zongora), Horváth Balázs (nagy-
bőgő), Baló István (dob).  Vendég:
Szirtes Edina Mókus  
Belépőjegy: 800 Ft  

December 12. szerda 18.00 
Vujicsics Tihamér Zeneiskola  
Dunakorzó 16.
LUCA NAPI NÉPZENEI KONCERT 
Fellépnek a zeneiskola népzene
tanszakának növendékei: Szvorák
Katalin, Eredics Gábor, Tímár Sára
és Bolya Dániel tanítványai

December 15. szombat 14.00 
Fő tér  
MILÁNÓI KÓRUS ADVENTI 
DALOKAT ÉNEKEL  

December 15. szombat 16.00 
P’Art Mozi
Dunakorzó 18.
MATÚZ GERGELY 
FUVOLAKONCERTJE  
Műsoron: Nagy Ákos: Ame no nori
fue, Baráth Bálint: Itako no arioso,
Matuz István: Dies irae, Matuz
Gergely: Dies illa
Belépő: 800 Ft 

December 15. szombat 18.00 
Kecskés együttes próbaterme
Dumtsa-Ignatovity u. sarok
MAGYAR KARÁCSONY II. 
A Kecskés Együttes bemutatja 25.
CD-lemezét. Részletek a szen-
tendrei dalmátok adventi, kará-
csonyi és más énekeiből.
Közreműködik: Pálmai Árpád
(ének)

December 16. vasárnap 19.30 
Péter-Pál templom 
MUSICA BEATA KÓRUS KARÁ-
CSONYI KONCERTJE 
Kodály Zoltán születésének 130.
évfordulóján. 
Műsor: C. Gounod: Missa Brevis,
Kodály Zoltán kórusművei, kará-
csonyi dalok. Vezényel: Bokorné
Forró Ágnes és Wolfné Kovács
Zsuzsanna. A belépés díjtalan

December 18. kedd 16.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
ADVENTI KONCERT
Közreműködnek a zeneiskola di-
ákjai

December 22. szombat 18.00 
Kecskés együttes próbaterme 
Dumtsa-Ignatovity u. sarok
A FÉNY SZÜLETÉSE 
Karácsonyi zenés irodalmi együtt-
lét Kecskésékkel  

December 22. szombat 13.00
PMK, Pátriárka u. 7.
INTERAKTÍV ÖRÖMZENÉLÉS
Közreműködik a Barakoo – jelen-
tése: áldás – Szabad Dobkör

December 22. szombat 20.00 
Péter-Pál templom  
ANGYALI SZÓ ZENGEDEZ 
SEBESTYÉN MÁRTA KONCERTJE  
A betlehemi csillag üzenete – 

századok magyar és más népek
zenéiben, írott forrásokból és a
szájhagyomány gazdag tárházá-
ból. Közreműködik Andrejszki
Judit, Caius Hera, Havasréti Pál,
Borbély Mihály
Belépőjegy: 2500 Ft 

Jegyek elővételben: Dunakorzó
11/A., tel. 312-657, Tourinform
iroda, Dumtsa J. u. 22. 

Január 6. vasárnap 18.00 
Városháza díszterme 
ÚJÉVI KONCERT 
Közreműködik: Vedres Csaba
(zongora), Gyermán Júlia (hegedű)
A belépés díjtalan 

Színház

December 1. szombat 18.00
PMK színházterem
Pátriárka u. 7.
CSOKONAI: KARNYÓNÉ
Zenés komédia az Száguldó Or-
feum előadásában. Szereplők

Bánsági Ildikó, Dörner György,
Papp Attila, Ács Tamás, Molnár
Anikó. Rendező: Dörner György.
Jegyek kaphatók a Tourinform Iro-
dában, a PMK portáján, illetve a
Budakalászi Faluházban

December 14. péntek 14.00
Pest Megyei Könyvtár 
színházterme
Pátriárka u. 7.
TWIST OLIVÉR 
Általános iskolák felső tagozato-
sainak
Előadja a Szép Ernő Társulat
„A kis Olivér alakjában az emberi
JÓ örökérvényű elvét kívántam
megformálni, mely minden 
gonosszal szembeszáll és a végén
teljes diadalt arat." (Dickens) 

A színdarab a 19. századi Lon-
donba kalauzolja a nézőt, és Oli-
vér, a kis árva hányattatott sorsát
meséli el. A fiúnak veszélyes 
kalandokban van része, de sorsa
végül jóra fordul.
Egyéni jegyvásárlás 2000 Ft, 
csoportos jegyvásárlás 1600 Ft,
minden 14 fő után 1 db ingyenes
kísérő jegy. A tavasszal bemuta-
tandó Pál utcai fiúk színdarabbal
közös jegyvásárlás esetén további
kedvezmények: Info: Horváth
Anett, 06-30-527-0630, plan-
tum@euroweb.hu

Tánc

December 8. szombat 18.00 
Pest Megyei Könyvtár 
színházterme
Pátriárka u. 7.
KARNEVÁL 
A Szentendre Táncegyüttes  évzáró
műsora Muzsika: Nyitrai Tamás 
és barátai. Az együttes olyan 
egyedülálló összeállítással készül,
amellyel az elmúlt időszakban 
sikereket és elismeréseket szer-
zett. A Karnevál színes népünne-
pély, amely az együttes jó
hangulatáról, virtuóz táncairól,
fergeteges jó kedvéről tesz tanúbi-
zonyságot.  Táncaikkal a keleti
Kárpátokon túli csángók archai-
kus táncaitól a nyugati határon
fekvő Rábaközi búcsúkig repítik 
a nézőket. Többek között bepillan-
tást nyerhetünk régi téli esték 
mezőségi fonóiba és a Nyárád-
menti gyerekbálba, ahol a kicsik
és nagyok együtt mulatnak. 
Megcsodálhatjuk a dunántúli 
betyárvilág pusztai életét is.  
Művészeti vezetők: Kocsis Enikő
és Fitos Dezső Harangozó-díjas,
EuroPas-díjas táncművészek, 
koreográfusok. Művészeti titkár:
Göllner Judit Belépőjegy elővétel-
ben 1500 Ft, előadás előtt a hely-
színen: 2000 Ft Jegyek elővételben
a Kulturális Központban kaphatók
munkanapokon 9-17 óráig 
(Duna-korzó 11/A., 312-657) 

December 8. szombat 17.00 
Barcsay Jenő Általános Iskola 
aulája 
Kálvária út 18.
DUNAZUG TÁNCHÁZ 
17.00-19.00 Aprók tánca 
és kézműves-foglalkozás, 
karácsonyi díszek készítése 
természetes anyagokból. 
19.00-21.00 Felnőtt táncház, 
zenél a Dunazug együttes, táncot
tanít Jávor Csaba vagy 
Szente János 
Belépő gyermekeknek 300 Ft, 
felnőtteknek 600 Ft, családoknak
1000 Ft 

Könyvbemutató

December 17. hétfő 18.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
VÁMOS MIKLÓS: SZITAKÖTŐ
Nemzedékünk regénye
A kötetet a szerző mutatja be
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December 11. kedd 18.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
LEGENDÁK ÉS VALÓSÁG 
A PILISBEN
Vetített képes bemutató. A beszél-
getést a könyv szerkesztőivel, 
Repiszky Tamás régésszel és Szö-
rényi Levente zeneszerzővel Máté
György ny. könyvtáros vezeti
A könyv a helyszínen kedvezmé-
nyesen megvásárolható

Mozi

P'Art Mozi 
Dunakorzó 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 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-já-
tékfilm (78’
MUZSIKUS¬PORTRÉK-IKONOSZ-
TÁZ SOROZAT(
Körösi Csoma Sándor tibeti útjai-
ról. Rendező: Székely Orsolya
20.00 KERTVÁROSI KOMMANDÓ
2D (102’) (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)

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’- MUZSIKUSPORTRÉK-
IKONOSZTÁZ SOROZAT
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 - KINYILAT-
KOZTATÁS 2D (95’) (16)
20.00  EGY NAP (108’) (12)

December 2. vasárnap
16.30  RONTÓ RALPH 2D (92’  )
(12)
18.00  SILENT HILL – KINYILAT-
KOZTATÁS 2D (95’) (16)
19.35   MONTE WILDHORN CSO-
DÁLATOS 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 CSO-
DÁLATOS NYARA (109’) (12)

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 VI-
SZONY (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)
A mozi további programjai:
www.partmozi.hu

December 13. csütörtök 19.00
KERESZTÉNY FILMKLUB:
A LEGSZEBB DOLOG
(16) (színes, feliratos, francia
filmdráma, 107 perc, 2011, r.:
Rémi Bezançon)
Barbara (Louise Bourgoin) és Ni-
colas (Pio Marmai) egy csendes
téli estén találkoznak először, a fiú
munkahelyén egy párizsi videoté-
kában. Kapcsolatuk nagyon hamar
szárba szökken olyannyira, hogy
megfékezhetetlen szerelmük, ösz-
szeköltözésük után rövid idővel
meghozza gyümölcsét, a legszebb
dolgot egy pár életében. Gyer-
mekük megérkezése után mind-
kettejükben komoly kérdések
vetődnek fel: Vajon lehet-e, ugyan-
olyan hévvel folytatni egy kapcso-
latot, miközben gyereket

nevelnek? Vajon várnak-e minket
még a barátok a péntek esti buli-
ban? Vajon lehet e, az álmaink
után menni, miközben egy cse-
csemő várja, hogy tisztába tegyék?
Vagy egy egészen új életet kell
kezdeni?
Vendég: Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész

Gyerekeknek

December 5. szerda 17.00-18.00 
V8 Uszoda és Szabadidőközpont 
Kálvária út 16.
VÍZI MIKULÁS 
A TANMEDENCÉBEN  

December 6. csütörtök 10.00 
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Duna-korzó 16. 
MUZSIKUS MIKULÁS 
A ZENEBÖLCSIBEN 
Bokorné Forró Ágival  

December 6. csütörtök 10.30 
PMK díszterme  
Pátriárka u. 7. 
GRIMM-SZINOVÁL: HOLLE ANYÓ 
Zenés mesejáték 5-10 Éveseknek
A Szép Ernő Színház előadása 

December 6. csütörtök 14.00-
16.00 
PMK, Gyermekkönyvtár 
Pátriárka u. 7. 
A MIKULÁS A KÖNYVTÁRBAN 
A Mikulás beül a könyvtárosok
székébe, és két órán keresztül 
ő kölcsönzi a gyerekeknek a 
könyveket. Aki most iratkozik be,
annak nevét személyesen a 
Mikulás írja be a könyvtár 
Nagykönyvébe. És még egy 
meglepetést is tartogat a gyerekek
számára… 

December 16. vasárnap 10.00-
12.00 
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. 
KORTÁRS MESE- ÉS ALKOTÁS-
SOROZAT  
Bartl József festőművész 
Jel-Tranzit című kiállításában 
drámapedagógus és múzeumpe-
dagógus vezetésével az irodalom
és a közös alkotás révén közelebb
hozzuk a gyerekeket a művészet-
hez. Karácsonyhoz kapcsolódva 
a művész jellegzetes 
motívumainak a felhasználásával
szeretteinknek készítünk 
képeslapot

December 17. hétfő 10.00 
Pest Megyei Könyvtár 
színházterme
Pátriárka u. 7.
DIÓTÖRŐ 
Zenés mesejáték a Nektár Színház
előadásában  
Belépőjegy: 700 Ft  Jegyek elővé-
telben a Kulturális Központban
kaphatók munkanapokon 9-17-ig
(Dunakorzó 11/A., telefon: 312-
657) 

December 22. szombat 
9.00-13.00
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT 
AJÁNDÉKOT!
Kézműves foglalkozások kicsiknek
és nagyoknak, közben a Barcsay-
lépcsőn meseolvasás és karácso-
nyi dallamok. A részvétel ingyenes

Kézműves programok

Tisztelt Nyugdíjasok!

A szentendrei Gondozási Központ
szeretettel hívja Önöket egy 
hangulatos ünnepi készülődésre,
melyen karácsonyi ajtó vagy asz-
taldíszt készíthetnek 
december 5-én, szerdán 9 órától.
Amit biztosítani tudunk: 
barátságosan meleg helyiség, 
segítség a kézműveskedéshez, 
segédanyagok (drót, ragasztó,
stb.), jó társaság, 
kellemes hangulat
Saját igényeik szerint hozhatnak
magukkal a már meglévő készle-
teikből: koszorúalapot, kaspót,
csereberélhető és felhasználható
régi díszeket, szalagokat, kiegé-
szítőket, némi örökzöldet, színes
bogyót, diót, tobozt, gyertyát.

Intézményünk címe: 
Szentendre, Sztaravodai út 2. 
(a Skanzen felé vezető út sarkán)
Érdeklődni lehet Csizmadia 
Ildikónál a 26/ 311-964-es 
telefonszámon.

Múltidéző mesterségek
Kézműves oktatás felnőtteknek

A szakkör különlegessége, hogy
tíz héten át heti egy alkalommal
három órában mindig más és más
kézműves mesterségből ad ízelítőt
különböző mesterek oktatásában,
a Napórásházban. 
Azoknak a résztvevőknek is élményt
ad a program, akik régóta barátkoz-
nak már a kézi alkotásokkal. 

A részletekről érdeklődhet a 
06-70-598-4345-ös telefonszá-
mon.
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ADVENTTŐL SZILVESZTERIG
SZENTENDRÉN

ADVENTI VÁSÁR A DUMTSA UTCÁBAN
December 1–23. 
A Dumtsa Jenő utcában megtartott „Adventi
Vásár Szentendrén” rendezvény újdonsága,
hogy idén az árusok között elsőbbséget kaptak
a helyi termelők, hogy olyan áruféleségek is
kerüljenek a pultokra, amelyek csak nálunk
kaphatók. Reméljük, a szentendreiek és az 
idelátogató turisták egyaránt találnak köztük
olyan értékes ajándékokat, melyek örömet
okoznak a megajándékozottaknak. 

December 1. szombat 9.00-14.00 
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
CSALÁDI HÉTVÉGE
A Szentendrei Kulturális Központ és a Pest Me-
gyei Könyvtár közös rendezvénye
Karácsonyi bolhapiac, játszóház, bábjáték,
filmvetítés  

December 1., 8., 15., 22. szombat 15.00 
Fő tér  
ADVENTI MŰSOR
Közreműködnek a város általános iskoláinak
tanulói

December 2., 9., 16., 23. vasárnap 16.00 
Fő tér
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS  
A négy adventi vasárnapon ünnepélyes gyer-
tyagyújtásra várnak mindenkit a Fő téri kereszt
körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál.
December 2. vasárnap 17.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
NÉPEK KARÁCSONYA
Az AGY Tanoda diákjainak színes festményei és
leírásai a téli napfordulóval, a karácsonnyal és
az újév köszöntésével kapcsolatos hagyomá-
nyokat mutatják be, a keresztény karácsony
legfontosabb szimbólumait. Megismerhetjük a
velünk élő nemzetiségek és nemzetek kará-
csonyi hagyományait, tárgyi kultúráját is

December 9. vasárnap 16.00
Szamos Marcipán Cukrászda, Dumtsa u. 12.
HANUKA
Meglepetés-műsor, fellép Derzsi Katalin dal-
énekes

December 15. szombat 9.00–20.00 
Dunaparti Művelődési Ház
Dunakorzó 11/A.
ADVENT A DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN
Karácsonyi díszek készítése, fenyőfa-díszítés, a
DMH csoportjainak bemutatkozása, gyermek-
táncház és daltanulás a Dunazug együttessel,
Hozom-viszem vásár, székelykáposzta-kóstoló,
mesejáték, Milánói kórus fellépése, színházi
előadás gyerekeknek. Karácsonyi dalokat éne-
kel Tímár Sára és együttese. Tel. 312-657 

December 23. vasárnap 15.00
Turisztikai Központ előtt
Dumtsa Jenő u. 22.
BETLEHEMI TÖRTÉNET
A Maszk Bábszínpad előadása

December 23. vasárnap 17.00
Dalmát Kávézó előtt
Kmetty tér
SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES
Előadják a kávézó törzsvendégei

December 24. hétfő 16.30
Péter-Pál templom
PÁSZTORJÁTÉK
Előadják a Szent András Általános Iskola hato-
dikos tanulói

December 31. hétfő
22.00-01.00 Fő tér
VÁROSI SZILVESZTER
22.30 Presszó Tangó Libidó koncert
24.00 Polgármesteri köszöntő 00.05 Tűzijáték
00.15 PTL-koncert 

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEK

December 14. pénteken 19.00
Városháza
KARITASZ-KONCERT
Debussy emlékére zongoraest a szerző 150.
születésnapja alkalmából. Előadó Hámori An-
gelika zongoraművész. A koncertre a belépés
díjtalan. A Szentendrei Karitász a helyszínen a
szűkös helyzetben élők számára adományokat
elfogad.  

December 7-9. és 14-16-i hétvégeken 10.00-
18.00
Kolping Ház
Török köz, a Péter-Pál templommal szemben
KARITASZ KARÁCSONYI
ÉS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR 
Karitász karácsonyi- és jótékonysági vásár
Közkívánatra a szentendrei Karitász idén is
megrendezi karácsonyi-és jótékonysági 
vásárát a Kolping-házban a december 7-8-9-i
és a december 14-15-16-i hétvégeken, 
10-től 18 óráig.
A vásárra a szervezők saját készítésű tárgyakat
várnak, például lekvárt, mézet, mézeskalácsot,
szörpöt, ékszert, játékot, kerámiát, képeslapot,
hímzett terítőt, varrott párnát stb. Mindent,
amit szeretettel, lélekkel készítenek erre az al-
kalomra gyerekek, anyukák, apukák, nagyma-
mák, nagypapák... A tárgyakra eladási árára a
Karitász 15%-ot tesz rá - mint tavaly – ez az
összeg marad meg a Karitásznak. A tárgyakat
december 5-6-án délután 14-18 óra között

lehet leadni a Kolping-házban. Várják azok je-
lentkezését is, akik szívesen részt vennének a
vásár szervezésében és az eladásban.

December 14. péntek 16.00
Központi ebédlő
Bajcsy-Zs. u. 3.
KARÁCSONYI DÉLUTÁN NYUGDÍJASOKNAK
A Visegrádi Férfi Dalkör műsorával, karácsonyi
műsorral, ünnepi uzsonnával és apró ajándé-
kokkal várják a nyugdíjasokat a Dunakanyar
Nőszirom Egyesület tagjai.  

December 16. vasárnap 11.00
Központi ebédlő (Bajcsy-Zsilinszky út 6.),
KRUMPLIEBÉD
Tolonics Gyula képviselő idén is szeretettel hív
mindenkit erre a jó hangulatú, de egyúttal
nemes célú összejövetelre a melynek lényege,
hogy a vendéglátók részéről biztosított szerény
ebédért cserébe a résztvevők az aznapi vasár-
napi ebédre szánt pénzükkel a szentendrei rá-
szorult családokat támogassák

December 18. kedd 16.00
Városháza díszterme
ANGYALMAMA:KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Legyen Ön is „Angyalmama”!
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, ami-
kor 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 dísztermé-
ben, amely nagyon sok gyermeknek és fel nőtt-
nek szerzett egy életre szóló élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk – immár hagyo-
mányként – december 18. napján (kedden) em-
lékezetessé 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 telefon-
számon a részletek megbeszélése érdekében.
Ha nincs ideje vagy ötlete az ajándék kiválasz-
tására, úgy pénzadománnyal is hozzájárulhat a
rendezvény költségeihez.
Előre is köszönöm a segítségét és nagyon szá-
mítok Önre, de még jobban számít Önre közel
150 szentendrei kisgyermek!

dr. Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc 
polgármester felesége
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60 ÉVES A PEST MEGYEI KÖNYVTÁR I.

Pesti Körzeti Könyvtár

Gutenberg nyomdájának megindulásával
(1445) lehetővé vált, hogy az egyre gyara-
podó ismeretek könyv formájában jussa-
nak el az érdeklődőkhöz. Az első
könyvtárakat először természetesen a
gazdag földesurak és az egyházak alakí-
tották ki. Az ország legnagyobb közigazga-
tási egységében, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegyében a legjelentősebb gyűjtemé-
nye gróf és költő Ráday Gedeonnak (1713-
1792) volt, Pécelen (25 000 kötet) és Vácott
a Püspöki Könyvtárnak (60 000 kötet).
Majd az ismereteket, a tudást igyekeztek
az egyszerű néphez is eljuttatni. Az or-
szágban sorra alakultak meg a népkönyv-
tárak.
1945., a „felszabadulás” után változott a
történeti és közigazgatási rend. 1950. ja-
nuár 1-jén megszűnt a régi nagy várme-
gye, és 1950. január 1-jén négy várossal
(Cegléd, Nagykőrös, Szentendre, Vác) és
175 településsel megalakult Pest megye.
Szerencsére a kultúra terjesztését nem
akadályozta a társadalmi változás. A nép-
könyvtárak egyelőre maradtak, csak
immár központi igazgatásban. 1945 őszén
Budapesten a volt és ma is ugyanott lévő
új megyeháza 3. emeletén összegyűlt 
néhány ember, hogy gazdája legyen az ott
összehordott, az antikváriumokban össze-
vásárolt nagy kupac könyvnek. És meg-
kezdték a megyében működő 53 nép -
könyvtárnak és 170 olvasóteremnek a 
segítését. Az épp átalakuló megyerend-
szer idején a fővárosban működő könyvtár
még nem kaphatott végleges nevet. Így
Pesti Körzeti Könyvtár néven kezdte meg
a működését. Feladata azonban volt: 
segítse a megyében működő népkönyvtá-
rakat, amelyek állománya általában 2000-
2500 könyvből állt.

A lila autó

A körzeti könyvtár által összeszedett, vá-
sárolt könyveket azonban ki is kellett szál-
lítani a községekbe. Az egyik kolléga
valahol olvasta, hogy külföldön művelődési
autó segíti a munkát. Így ők is kértek egy
autót a Művelődési Minisztériumból. Az
autó meg is érkezett, de a munkatársak
szomorúan látták, hogy az elég hiányos,
csak egy ablaka van, a hely is kevés benne.
Valószínűleg egy leselejtezett bolti teher-
autó lehetett. Az igazgatónő (Debreceni
Imréné) vissza is küldte azt a Minisztéri-
umnak. A Pest Megyei Hírlap újságírója
megneszelte az esetet, és a kornak meg-
felelően egy elvhű cikket írt róla: „A Műve-
lődési Minisztérium Könyvtári Osztálya
megküldte a könyvtárnak a művelődési
autót, de az igazgató nem vette át, mert
nem tetszett neki a püspöklila szín.” Végül
kaptak egy új autót, amellyel évtizedeken
át vitték szét a könyveket a településekre.
Mint egy régi fotó mutatja, a gyerekek leg-
nagyobb örömére.

Pest Megyei Könyvtár

1950 nyarán megjelent egy minisztertaná-
csi határozat, amely országosan megyei
könyvtárak létrehozását írta elő. Sorra
alakultak is a megyei könyvtárak. Utoljára
1952. december 31-én a Pest Megyei
Könyvtár. A munkatársak úgy érezték,
hogy magas fokú munkájukhoz méltó új
hely is kell. Azt viszont nem kaptak. Tóth
Ferenc, az egykori igazgató visszaemléke-
zése szerint végül maguk láttak neki a ke-
resésnek. Járták az utcákat, és nézték, hol
van kitört üvegű üres épület. Végül a Kris-
tóf tér. 2. sz. egykori ékszerüzletnél álltak
meg. Majd 1953-ban pár ezer könyvvel be
is költöztek a 120 nm-es, négyszobás épü-

letbe. Ám három év múlva, 1956-ban már
új hely várta őket. Az akkori Engels (ma
Erzsébet) téren a Nemzeti Szalonban foly-
tathatták a munkát. Azt viszont 1959-ban
lebontották a fejük fölül. Így kénytelek vol-
tak kiköltözni Szentendrére, a Somogyi-
Bacsó part (ma Dunakorzó) 12. sz. házba,
amelyben akkor a József Attila Művelődési
Ház működött. 1961-ben aztán végleges
otthonra leltek. Budapesten, a Krisztina
krt. 2-4. sz. 270 nm-es házban öt irodá-
ban, egy raktárban és egy előadóterem-
ben 1975-ig nyugodtan folytathatták a
munkát.

Mi az a katalógus?

Ahhoz, hogy egykor a népkönyvtárban va-
laki munkába álljon, még elég volt, ha az
illető szeretett olvasni. Így volt köztük mű-
velt háziasszony, ifjú gyári munkás és ta-
nító. A könyveket már ők vásárolták,
ehhez még nem is kellett nagy tudás. Azok
szakszerű polcra rakásához azonban már
szükség volt némi segítségre. Igazán nagy
gondot azonban az olvasó tájékoztatását
segítő, az írók nevét, a könyv témáját rög-
zítő cédulák és az ezeket őrző katalógus
kialakítása jelentett. Hogy ebben segíteni
tudjanak, ehhez előbb a megyei könyvtár
dolgozói kezdtek el tanulni. Majd hogy
ezeket az ismereteket tovább tudják adni,
megalakították a Módszertani Tanácsot,
amely már 1957-ben elindított egy két-
éves továbbképző tanfolyamot. Ezeket hol
Pomázon, a Teleky kastélyban tartották,
hol Vácdukán, a Serényi parkban. Egy régi
visszaemlékezés szerint ezek a követke-
zőképp zajlottak le: itt „a könyvtárosok 
különböző politikai  és szakmai előadáso-
kat hallgathattak. Írókkal találkoztak és
kicserélték egymás közt a tapasztalatai-
kat”. A találkozás. célja volt még az is,
hogy a könyvtárosok között baráti légkör
alakuljon ki. (Folytatjuk)

Pethő Németh Erika

A Pest Megyei Könyvtár portálja 1953-ban

Helyreigazítás
Lapunk előző számában megjelent 
Emlékezés a „legszentendreibb” erdélyire
című írásba néhány pontatlanság került.
Szűk Ödön 1954-ben telepedett le 
Szentendrén, az emléktáblát Mák Ferenc
ezredes, tábori lelkész és Pásztor  Bazil
görögkatolikus esperes leplezte le, illetve
pontatlanul szerepel a cikkben az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)
neve.
A hibáért elnézést kérünk az érintettektől
és az olvasóinktól.

A szerk.

A PMK részletes programjait megtalálja
lapunk 11-14. oldalán.
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10% kupon
Vágja ki a szelvényt, hozza el 

szerkesztőségünkbe, és 10% kedvezménnyel 
hirdethet január 11-én és 25-én, 

11.000 példányban megjelenő lapunkban!

Az akció az apróhirdetésekre nem vonatkozik!

További részletekért
látogassa meg telephelyünket!

2000 Szentendre, Kőzúzó út 26.
Tel./fax: 26/310-882

Nyitva tartás: H-Cs.:7.00-16.00,
P.: 7.00-16.00 Szo.:8.00-12.00

e-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
www.iso-thermo.hu

BOSCH Professzionális 
kéziszerszámok szakembereknek 
és barkácsolóknak 

-15%
A kupon 2012.11.30-2012.12.30-ig érvényes. 

Versíró verseny
A debreceni Szent József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, valamint
a Magyar Írószövetség Hajdú-Bihar Me-
gyei Írócsoportja közös szervezésben
megyei versíró versenyt hirdet az általá-
nos iskolák felső tagozatos tanulói és a
középiskolások számára.
Tematikai megkötés nincs. A versenyen
valamennyi pályázó legfeljebb három
művel vehet részt.
Nevezési határidő: december 20. A ver-

senyre való jelentkezést e-mailen, faxon
vagy postai úton kérjük jelezni. A jelent-
kezési lap az iskola honlapjáról is letölt-
hető: www.szjg.hu
Nevezési díj: nincs

A költeményeket elektronikus úton a
következő e-mail-címre kérjük elkül-
deni: szentjozsefgimn@gmail.com. Az
elküldési határidő: január 10.

A versenyre a következő korcsoportokban
lehet pályázni:
I. kategória: az általános iskola 5-6. osz-
tályos tanulói
II. kategória: 7-8. osztályos tanulók
III. kategória: 9-10. évfolyamos gimnázi-
umi és szakközép-, szakiskolás tanulók
IV. kategória: 11-13. évfolyamos gimnázi-
umi és szakközép-, szakiskolás tanulók

Elérhetőség: Szent József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, tel. 06-
52-349-849, fax: 06-52-534-025, e-mail:
szentjozsefgimn@gmail.com

Szentendrei fiatalok!
Tiétek a lehetőség!
Vonz a média világa? Szeretnél valós
ismereteket szerezni a XXI. század leg-
fontosabb médiájáról, az internetről?
Kipróbálnád magad a város újságírója-
ként, fotósaként? Most tied is a lehe-
tőség!
Indul a SzeVi Média Műhely!
2013 januárjától a megújult Szent -
endre és Vidéke című lap a Dunaparti
Művelődési Házzal közösen Média Mű-
helyt indít a szentendrei fiatalok szá-
mára. Szeretettel várjuk 14 éves kortól
kezdve mindazokat a fiatalokat, akik
kedvet éreznek az újságíráshoz!
A Szevi Média Műhely tagjai számára
folyamatos megjelenési lehetőséget
biztosítunk az újságban és az interne-
tes hírportálon, valamint a legjobb fo-
tókból rendszeresen kiállításokat
szervezünk a DMH-ban.
A SzeVi Média Műhelyben való részvé-
tel a szentendrei fiatalok számára in-
gyenes! 

Jelentkezésedet az önéletrajzoddal 
és elérhetőségeiddel a
szerkeszto@szevi.hu 
e-mail címen várjuk!

A Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft. közművelődési

munkatársat keres

A munkakörbe tartozó, 
illetve a megbízással járó lényeges

feladatok: 
a Dunaparti Művelődési Ház 

és Püspökmajori Klubkönyvtár 
programjainak szervezése, 

lebonyolítása, 
együttműködés művészeti 

csoportokkal, 
civilszervezetekkel. 

Pályázati feltételek:
legalább főiskola, 

művelődésszervező vagy népművelő
szak, művelődésszervező területen

szerzett legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat, fesztiválok, 

nagy rendezvények szervezésében
szerzett legalább 3-5 év szakmai 

tapasztalat, gyakorlott szintű 
MS Office 

(irodai alkalmazások)

Jelentkezés: 
a dmh@dunakanyar.net e-mail címre

küldött fényképes, magyar nyelvű 
önéletrajzzal, motivációs levéllel. 

A pályázat benyújtásának
határideje: 

december 14. péntek.

25%
kedvezmény adunk 
egy komplett szemüvegre. 

Máté Fotó-Optika 
2000 Szentendre, Sztaravodai út 54. 
Tel 26 311 841, 
www.matefotooptika.hu
matefotooptika@gmail.com
H-P 9-17 Sz 9-13 V zárva

High Care Kozmetikai Stúdió
Szentendre, Ady Endre út 4.
Telefon: 70/2493211 • www.highcareszentendre.hu

Arckezelés20% kedvezménnyel

Tartós szőrtelenítés 30% kedvezménnyel
Beváltható: 2013. február 10.
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FÖLSZÁLLOTT A PÁVA!
Várja a szurkolók szavazatait a Szentendre Táncegyüttes

Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza közös népzenei, néptánc 
tehetségkutató versenyt hirdetett 2012 tavaszán. Az előválogatók, selejtezők már
lezajlottak a nyár, illetve a kora tavasz folyamán. Azoknak, akik a hagyományőr-
zés, hagyományápolás elkötelezett hívei, igazi öröm ez a megmutatkozási lehe-
tőség. Bizonyítja ezt az is, hogy a felhívásra több száz együttes és szólista
jelentkezett, s ez a szám több ezer fiatal énekest, zenészt, illetve táncost takar.
Az elődöntőket november 3-tól már követhetik a nézők a Duna TV 120 perces adá-
saiban, melyet vasárnaponként ismételnek a Duna World csatornán.
A Szentendre Táncegyüttes szeptember 8-i előválogatón nyújtott kiváló szerep-
lésének köszönhetően jutott be az elődöntőbe a legjobb tizenkét táncegyüttes
egyikeként. November 17-én, a harmadik elődöntőben láthattuk őket a képer-
nyőn, ahonnan sikeresen továbbjutottak a középdöntőbe, melyet élő adásban köz-
vetíteti a Duna TV december 1-jén, 18.30-kor kezdődő műsorban. Az együttesekre
a közönség is szavazhat, és ezzel segítheti a továbbjutásukat. Reméljük, váro-
sunkban sokan szeretik és sokan szurkolnak majd Szentendre egyik kiemelkedő
teljesítményű művészeti csoportjának, akik számos szép élményt szereztek már
a műfajt kedvelőknek. Kérjük, hogy minél többen segítsék őket szavazataikkal!
Izgulnivaló továbbra is marad, hiszen az együttes egy másik komoly megméret-
tetésre is készül december 2-án, amikor is a Néptáncosok Országos Bemutató-
színpada minősítőjén vesznek részt, remélve, hogy a kétévenkénti versenyen
negyedszer is megszerzik a Kiváló Együttes címet a Hagyományok házában. 
Aki szeretné, megnézheti ezt a versenyt is, és drukkolhat nekik Budapesten, a
Corvin téren.
Ha még nem volt alkalmuk megcsodálni az együttes valamelyik korábbi előadá-
sát, akkor szeretettel várnak mindenki december 8-án, szombaton 18 órakor 
a Pest Megyei Könyvtár színháztermébe, ahol Karnevál címmel láthatják e nagyon
tehetséges gyerekek és fiatalok műsorát.
Hogy hogyan lesz tovább? Azzal még ne szaladjuk előre…

G. J.
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KultúrKocsmaEstek a Művészben
November 30. péntek 19.00 
Táncest az 50 feletti rongylábúaknak
A hangszereknél Csocsó (gitár, ének) 
Belépő: 800 Ft

December 1. szombat 20.00 
Új színfolt a Művész étteremben a 
CANARRO duó fellépése  
Ők olyan változatos zenét játszanak sa-
játos hangszerfelállásban (gitár, har-
monika, hegedű), ami garantáltan
elvarázsol. Spontán zenélésükkel, kü-
lönleges hangzásvilágukkal a közön-
ségre figyelve teszik teljesebbé az
együttlétet.

December 5. szerda 17.00
Mikulást váró bábjáték 
A „Fuszulyka” mesejátszó kör bemu-

tatja a Mikulás kesztyűje című bábjáté-
kot, melyben a Mikulás kis csomaggal

ajándékozza meg a gyerekeket. Az elő-
adás előtt és után is igénybe vehető 
játszóbarlangunk gyerekfelügyelettel.
Belépő: 800 Ft/gyerek 

December  7. péntek 20.00
JOE és Lacy duó 
A korzóról is ismert amerikai - magyar
fellépőnk, JOE  most egy új társsal, a
régebbi idők ismert  zeneszámaitól a
mai pop hangvételű dalokig  összeállí-
tott repertoárjából ad ízelítőt ezen az
esten.

December 8. szombat 20.00 
Roversong duó 

Minden szombaton este koktél- és
tapas bár Murad Amro arab séffel. 
Programjaink (ha külön nem tüntetjük
fel) ingyenesek!

MŰVÉSZ ÉTTEREM ÉS BISZTRÓ 
2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 7.
Tel: 26/311 484
www.ujmuvesz.hu  
Facebook: művész étterem szentendre

November 14-én este szép számú vendég-
sereg gyülekezett a Vadászsólyom Étte-
remben,  Szendi Gábor Paleolit táplálkozás
címmel meghirdetett előadására, melyet
egy igazán fenséges, lucullusi vacsora zárt
– naná, hogy paleolit módra!
Szendi Gábor a civilizációs betegségeket
kutatva talált rá a paleolit táplálkozásra,
amelynek legfőbb alapelve, hogy kerüli a
tejtermékeket, gabonát, hüvelyeseket, de
annál több húst, gyümölcsöt és zöldséget,
magvakat iktat be a mindennapi étrendbe.
Nem kevesebbet ígér ez a táplálkozás,
minthogy megszabadulunk az ízületi prob-
lémáktól, magas vérnyomástól, allergiától,
depressziótól és sok egyéb más civilizációs
nyavalyától.

Asztaltársaim egy biológus végzettségű
hölgy és férje, valamint egy egészség-
ügyben dolgozó fiatal mama, akik mind-
ketten állították, hogy mióta így étkeznek,
sokkal fittebbek, energikusabbak, a férj
magas koleszterinszintje is elmúlt és még
10 kg-al is könnyebb lett.
S valóban, akik kipróbálták, tartós fogyás-
ról, cukorbetegség kezeléséről, leromlott
állapotból felgyógyulásról,  gyomor- és 
bélrendszeri problémák elmúlásáról és
még sok egyébről számolnak be.

Az étteremben bárki kipróbálhatja az 
ízletes, valóban lucullusi élményt nyújtó
paleolit táplálkozás szerint készített étele-
ket, mivel mostantól több fogás is felkerül
az étlapra (pl. paszternák krémleves, 
vaddisznó tepertővel, gyömbéres fok-
hagymán sült rose kacsamell, grillezett 
zöldségekkel stb.)

A Vadászsólyom Étterem következő 
rendezvényei:
december 7-én 19.00 – Svejk! Vacsoráz-
zunk! Vendéglőjáték a Monarchia dalaival
és ízeivel
december 31-én Szilveszteri rendezvény
Vacsora, zenés táncos szilveszter, megle-
petés, vendég előadóval
www.vadaszsolyom.hu, 26/ 787-287
(Szentendre, Pannónia u. 8.)

(x)

Lucullusi vacsora  a Vadászsólyom Étteremben
PALEOLIT MÓDRA

PÉNZINTÉZET A KÖZÖS 
ÉRTÉKTEREMTÉSÉRT 

Magyarországon az első olyan pénzin-
tézet, amely a profitot vadonatúj – az
ökoszférával és a jövő generációkkal
kibővített módon értelmezi, a MagNet
Magyar Közösségi Bank.
A MagNet Magyar Közösségi Bank lét-
rejötte óta elkötelezett a hazai civil kö-
zösségek támogatása és fejlesztése
mellett. Ez irányú tevékenységének el-
mélyítése érdekében elindította a Civil
Kapcsolatok Programot (CKP), mely
keretein belül aktív banki-civil párbe-
széd alakulhatott ki.
A MagNet Bank közösségi termékei a
Szféra-, valamint Mentor közösségi
termékek, melyekkel kizárólag olyan
hiteleket, projekteket, ügyféligényeket
finanszíroz a bank, amelyek a fenntart-
ható fejlődést, a környezet megóvását,
az általános életfeltételeket, a termé-
szeti és alkotott értékek védelmét, bő-
vítését és fenntartását szolgálják.

További információért keressen
bizalommal az alábbi 

elérhetőségeim bármelyikén: 
Homolka Éva

homolka.eva@magnetbank.hu, 
tel.: 06-20/9121-581 
www.magnetbank.hu
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„A pilisi régészet regénye” címet is adhatták volna a szerkesztők
ennek a bámulatosan szép, fotókkal illusztrált és érdekfeszítő ol-
vasmánynak, valójában egy rendhagyó szerkesztésű, tudományos
ismeretterjesztő műnek, albumnak. A „regény hőse” egy fiatal-
ember, hajógépész, aki az 1920-as évek egyikén húszegynéhány
éves korában betévedt a Nemzeti Múzeumba. A régészeti kiállí-
tás vitrinjeiben nagy meglepetéssel látta ugyanazokat a cserép-
darabokat és edényeket, amelyekkel otthon, Pomázon gyakran
találkozott. A felfedezés hatására szakkönyveket kezdett tanul-
mányozni, és önerejéből tudós művelője lett egy tudományágnak,
a régészetnek, amely nemcsak szerteágazó ismereteket, hanem
szívós kitartást is kíván művelő jétől.
Sashegyi Sándor szenvedélyes tereprégész lett, aki a Békásme-
gyertől Szentendréig, a Dunától a pilisi hegyekig tartó területet
szinte egyetlen összefüggő régészeti terepnek tekintette. Több
tucatnyi helyen végzett vagy vezetett – sokszor saját pénzén –
ásatást. Ott találjuk a szentendrei Hunka-dombi feltárásnál, a
Szamár-hegyi vízmosásnál, valamint a szentendreiek és pomá-
ziak által egyaránt maguknak tekintett Kőhegyen. A leletekről
minden alkalommal részletesen beszámolt a tudományos inté-
zetek vezetőinek. Soha eszébe sem jutott, hogy egyetlen darabot
is eladjon belőlük. 
Anonymus nyomán úgy vélte, hogy ezen a területen kell keresnie
Attila városát, Ősbudát, és a Holdvilág-árokban Árpád fejedelem
temetkezési helyét. Hagyatéka – levelezése, kéziratos feljegyzé-
sei, rajzai, precíz tárgyleírásai, a magyar őstörténettel kapcsola-
tos eszmefuttatásai – több ezer oldalt tesz ki. 
Repiszky Tamás így ír róla: „Életműve kordokumentum, egy szer-
teágazó szakma történetének része, egy korszak izgalmas le-
nyomata, egyszer tudomány és máskor látomás. Kötetünk első -
sorban mementó – emlékezés egy olyan emberre, aki pátriáját,
szülőföldjét szerette és szolgálta. (…) Bátornak tűnő vállalkozás
a mai világban Sashegyi Sándor kéziratos hagyatékából készült
válogatással tisztelegni a több mint fél évszázada eltemetett po-
mázi kutató munkássága előtt. Egyszerű feladat volna csak a
megfigyelő, dokumentáló tereprégész Sashegyi bemutatása; ám

elméleti munkássága mítoszokat, legendákat kelt életre, melyek
egyszerű eszközei lehetnek a magyarságtudomány nevetségessé
tételének és a közvélemény megosztásának. Egy mezei régész és
egy hivatásos zenész mégis vállalta, hogy könyvet kerekít a több
ezer oldalas hagyatékból, mert a Sors nekik rendelte Sashegyi
Holdvilágárok-béli ásatásának folytatását.”
Szörényi Levente vallomásos sorait idézem: „Nagy története van
az életemben a Holdvilágároknak, nagy időket ölel át. Mi már 
gyerekkorunkban az apánk jóvoltából a nyári kirándulások nagy 
részét ide irányítottuk. (…) Személyesen ismerte Sashegyi 
Sándor pomázi helytörténészt, a Pilis fáradhatatlan kutatóját.
Amikor először jöttünk mi, gyerekek az árokba, a Sashegyi által
41-ben kiásott sziklafal előtti térben nem volt fa. Ebből követke-
zett, hogy déli irányból a Nap sugara olyan hihetetlen módon 
felragyogtatta a fehér sziklafalat, amit már messze az erdőből 
lehetett látni. Ez egy életre szóló élmény volt, s megmaradt a
Holdvilágárok szeretete a későbbi időkre is.”
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató szerint: „A Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága »vezérhajója« a Ferenczy Mú-
zeum számos, a Pilis-környék múltját idéző kincset őriz. Ilyennek 
tekintjük Sashegyi Sándor hagyatékát is, amelynek megismerte-
tése, nagyközönségnek történő bemutatása régi adósságunk volt.”
A könyv végén találjuk – mintegy appendixként – a 2001 óta folyó
ásatásokról szóló képes beszámolót.
A könyv a PMMI és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a
Holdvilágárok Alapítvány és a Heti Válasz Kiadó közös gondozá-
sában jelent meg 2011-ben. Összeállította Repiszky Tamás és
Szörényi Levente. A közeljövőben várható újrakiadását a Pest Me-
gyei Könyvtár mutatja be.                                               Máté György

A könyvet december 11-én, 18 órakor mutatják be a PMK-ban.
Részletek programismertetőnkben, lapunk 11-14. oldalán.

„Hiszem és tudom, hogy el fog következni az az idő – ha már én
nem is leszek az élők sorában –, amikor a pomázi romemlékek, lel-
területek és a Holdvilágárok feletti történeti emlék teljes feltárása
megtörténik, és a napvilágra kerülő leletek engem fognak igazolni.”

LEGENDÁK ÉS VALÓSÁG 
A PILISBEN
Emlékkönyv Sashegyi Sándor (1900–1958) 
tiszteletére

AZ „IKON-KŐ” 
ÚJRAFELFEDEZÉSE
A Pilis és a Visegrádi-hegységben szá-
mos szakrális jellegű emlékkel találkoz-
hatunk. A Dömörkapunál, az erdészeti út
és a patakmeder között található nyers
óriáskő is feltehetően valamilyen kulti-
kus hely emlékét őrzi.

A nyers kőbe vésett szöveget és évszámot
(1862) egy keret és egy kereszt díszíti,
amelyeket eredetileg sárga színű festék-
kel tettek feltűnőbbé. A kőbe vésett szöveg
nem utal keletkezésének okára, csak az
derül ki, hogy a feliraton szereplő nevek vi-
selői régi szentendreiek, akik úgymond

„felújították”, azaz megerősítették e hely
emlékét. 
150 évvel az Ikon-kő megszületése után
megtettük, ami tőlünk elvárható volt: a
követ megtisztítottuk a mohától, és ismer-
tetőtáblával láttuk el a helyet. Természe-
tesen a továbbiakban is gondozzuk a
feliratos követ és környezetét. A legújabb
kiadású Pilis és Visegrádi-hegység térké-
peken már jelzésre került a kő és az is-
mertetőtábla. 
A „HÓD” HTE nevében szeretném megkö-
szönni – felsorolás nélkül – mindazon sze-
mélyek és társadalmi szervezetek segítő
szándékát, ténykedését, akik hozzájárul-
tak anyagi támogatásukkal, munkájukkal,
tanácsaikkal ahhoz, hogy ez az ismertető-
tábla sokáig szolgálja az erre járó turisták,
természetjárók tájékoztatását. 

A felirat szövege szerbül: 
ОВАЈ СТАРИМ ИКОНА

НАЗВАН СПОМЕНИК ПОНОВИШЕ:
К. Јосифовић, М. Маринковић, 

П. Пиперковић, 
Ш. Поповић, М. Ткалац, А. Фунтак, 

Г. Чопор и Л. Црногорац 
1862

Magyarul: 
EZEN RÉGI IKON NEVŰ MŰEMLÉKET

FELÚJÍTOTTÁK Joszifovics K, Marinkovics
M, Piperkovics P, Popovics S, Tkalac M,

Funtak A, Csopor G, és Crnogorac L.
1862

Beck László
„HÓD” Honismereti Túraegylet
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KERATINOS 
HAJEGYENESÍTÉS

Gondod van párás, esős időben,
uszoda, szauna után göndörödő

frizuráddal, esetleg a festés,
dauerolás vagy a hajvasalás károsítja

hajszálaidat?
Akkor próbáld ki az újfajta
HAJ-KISIMÍTÓ ELJÁRÁST,

mely 100%-ban VEGYSZERMENTES,
így egyáltalán nem károsítja,

sőt segít helyreállítani
a strapált a hajat is.

A kezelés után 3-4 HÓNAPIG SIMA,
EGÉSZSÉGES marad a hajad!

Kizárólag erede� alapanyaggal, 
kedvező áron dolgozom.

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS,
BEJELENTKEZÉS: 20/946-0840

KÉRÉSRE HÁZHOZ 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
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A HAJAS SZALONBÓL
Ingatlant keres vagy kínál?

� Új és használt ingatlanok egyedi
választékával,

� együttműködő országos partneri
hálózattal, 

� az OTP Bank kedvezményes finan-
szírozási konstrukcióival, pénzügyi
megoldásokkal

várjuk ügyfeleinket!

www.otpip.hu
1-234-0084
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A HELY SZENTENDRÉN, SZENTENDREIEKNEK!
www.barcentro.hu

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 2/B

Kávézó, bisztró, borbár.
Reggeli, ebéd, vacsora.. Barátoknak, 

családoknak, üzletembereknek!

Oviolimpia 2012
A Móricz gimnázium tornacsarnoka adott
otthont a november 24-én hagyományosan
megrendezésre kerülő óvodás verseny-
nek. A rendezvény anyagi támogatását
Szentendre Város Önkormányzata, míg
szervezését a Piramis Sportegyesület
Szentendre vállalta. 
A közel száz kis versenyző a Himnusz
meghallgatását követően a Piramis SE ka-
rate szakosztályának, 2012. évi Európa-
bajnok karate csapat bemutatójának
tapsolhatott. Ezután következett az elma-
radhatatlan közös, zenés bemelegítés
Tóthné Mák Ildikó vezetésével, majd el-
kezdődött a küzdelem a vándorkupa bir-
toklásáért. Az óvodai csapatok szülőkkel
is kiegészülve sorváltó versenyeken bizo-
nyíthatták gyorsaságukat és ügyességü-

ket. Hatalmas küzdelemben az alábbi
eredmények születtek:
1. Hétszínvirág tagóvoda 1. csapata
2. Izbégi tagóvoda csapata
3. Vasvári Pál úti tagóvoda
4. Püspökmajor-ltp-i tagóvoda
4. Hétszínvirág tagóvoda 2. csapata
5. Püspökmajor-ltp-i tagóvoda
6. Szivárvány tagóvoda

A csapatversenyt követően valamennyi
óvodás a részére kiadott pontgyűjtő lappal
kereshette fel a szervezők által felállított
tíz állomást, ahol különböző feladatok tel-
jesítéséért mosolygós smile-t lehetett
kapni. A feladatok közt szerepelt kosárba
dobás, sakkozás, célba dobás, kreszpályán
motorozás, pohár- és betűkirakás, eldu-
gott bóják megkeresése, játékos karate
harc, akadálypálya leküzdése és a kreatív
sarokban rajzolás. Az elért eredmények

alapján valamennyi óvodás emléklappal és
az általa választott kis ajándékkal távoz-
hatott.

Örülünk, hogy városunk az idei évben is
biztosította a rendezvény megszervezését,
és reméljük, hogy a távolmaradó óvodákat
a jövő évben már versenyünkön köszönt-
hetjük. A szervezők ezúton is köszönik a
Charlotte Bt., a Piramis Fitness Klub és a
Szentendrei Rendőrkapitányság támoga-
tását, valamint az önzetlenül segítő bará-
taink részvételét.

A Piramis Sportegyesület várja karate, ovi
torna, aerobik és testépítés iránt érdeklő-
dőket a Piramis Fitness Klubban (Szen-
tendre Dózsa György út 8.) illetve a
20-444-3160 telefonszámon. 

Tóth Attila

Műkorcsolya
Gyarmati Kata Luca a november 23-án
megrendezett 24th Golden Bear 2012 Zág-
ráb Nemzetközi Műkorcsolya-versenyen a
Basic Novice A Girls kategóriában indult.
A nemzetközi versenyen nagyon szépen
szerepelt, 4. helyezést ért el. Edzője,
Simon István elégedett volt a szezon első
versenyén nyújtott teljesítményével:
„Sokat fejlődött a nyári edzőtáborok alatt.
Eddig a művészi hatás nem volt Kata erős-
sége, de szépen halad előre ezen a terüle-

ten is. Versenyprogramjának összeállítása
jól sikerült. Bízunk benne, hogy a szezon
további versenyeire Kata kűrje még jobban
összeáll a sok gyakorlás eredményeként”.
Mint arról lapunk már beszámolt, Gyar-
mati Kata Luca, a Templomdombi Általá-
nos Iskola 5. osztályos tanulója, az alsós
korosztályban 2011. után 2012-ben ismét
elnyerte Szentendre város Jó tanuló – Jó
sportoló kitüntető címét. 
Kata jelenlegi sport- és iskolai teljesítmé-
nye is azt mutatja, hogy a kitüntető cím na-
gyon jó helyre került.

Kézilabda
November 17. Móricz Csarnok, NB I.B
férfi kézilabda
Szentendrei KC - SZESE Győr 27-32 (14-
13). Az éllovas ellen a második félidő kö-
zepéig jól tartották magukat a mieink,
24-26 volt az állás. Ekkor néhány büntetőt
kihagyott a SZKC, ebből kontrázott a Győr,
és eldöntötte a meccset. Helytállásunk di-
cséretes az NB I-be tartó vendégekkel
szemben. A Szentendrei KC NB I. B-s csa-
pata kilencedik 7 ponttal.

Sakk
November 17. Barcsay Álta-
lános Iskola
A 3. fordulót bonyolították le a
Tusi Kupa sakkverseny soro-
zatban, melyet Tusák József

sakktanár szervez és finanszíroz.
A verseny éllovasai a következők:
óvodások: Mecsnóber M. és Oláh I.,
iskolások: Öngut T. 27 p., Merész B. 
24,5 p., Géczy Zs. 18 p., Márkus S. 6 p.,
felnőttek: Túróczi B. 17 p.

Labdarúgás
November 18. megyei III. o.
Vácszentlászló - Szentendre VSE 1-2 (0-1).
Gólszerzők: Fuchs Á., illetve Szaka R,
Szabó Gy. Végre győzelem!
November 19. Pilisszentkereszt: öregfiúk 
PILE SC - Szentendre VSE 2-5 (0-4). Gól-
jaink: Vaczó T. (3), Szaka R., Korpos I. Ezzel
a győzelemmel csapatunk szépen búcsú-
zott a bajnoki idénytől. A 10. helyen zártuk
így az őszi idényt: 4 győzelem, 5 döntetlen,
5 vereség - 17 pont.                            Gerlai
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Úszás
III. Kiss-Molnár–
emlékverseny, 
november 25. Salgótarján

16 egyesület – elsősorban Nóg-
rád, Heves, Borsod megye
úszószakosztályai és egy szlo-
vák klub (UMB Banska Bystrica)
– 189 versenyzője nevezett a
salgótarjáni nemzetközi emlék-
versenyre, ahol a palóc 
versenyúszás elmúlt 25 évére
emlékeztek. Az 531 start közel
ötórás versenyt hozott, melyből
Pest megye képviseletében a
szentendrei Kossuth SE ver-
senyzői is kivették részüket. A
hétfős versenyzői gárdát Schif-
ferer András edző és Ifj. Szabó
László vezetőedző készítette fel
és irányította az erőpróbán.
Úszóink kiválóan szerepeltek a
helyenként erősnek mondható
mezőnyben: 14 új egyéni csúcs;
1 arany-, 4 ezüst-, 2 bronzérem
mellett pontszerző helyezések-
nek is örülhettünk! Szabó Teo-
dóra ’97 a 100 m mellúszásban
elért 1:16.54-es eredménye
pedig 550 FINA pontot ért, me-
lyért versenyzőnk különdíjat,

egy díszes serleget vehetett át
a verseny végén.
A kiválóan szervezett esemény
jól szolgálta a nemzetközi- és
honi sportbarátságok elmélyí-
tése mellett a monoton téli fel-
készülés oldását és az év végi
főversenyre való felkészülést,
rutinszerzést, motiválást is.
Külön öröm a szakvezetés szá-
mára, hogy tavaly ugyanezen a
versenyen mindössze öt érmet
gyűjtöttünk, és a csapatverseny
hátsó traktusában helyezked-
tünk el, míg most számszakilag
és időeredményekben is sike-
rült előrelépnünk – a csapat-
versenyben az 5. helyezést
értük el.
Éremszerző helyezéseink

50 m gyors
2. SZABÓ Teodóra ’97
2.PINTÉR Áron ’02
2. ABONYI-T. Gréta ’04

100 m mell
1. SZABÓ Teodóra ’97

50 m hát
3. ABONYI-T. Gréta ’04

100 m pillangó
2.PINTÉR Áron ’02
3.NÉMETH Ádám ’98

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

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
(Visegrád) munkatársakat keres

ápoló munkakörbe

A munkakör betöltésének feltételei:
• Általános ápoló, felnőtt szakápoló vagy ápoló képesítés,
• Működési engedély,
• MESZK tagság

Felvilágosítást ad:
Tőkés Anita a 06-26/801-700/1340 melléken
Bővebb információ olvasható az intézet honlapján: 
www. visegradikorhaz. hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep.

. Az érmesek: Németh Ádám, Pintér Áron, Abonyi-T.
Gréta és Szabó Teodóra edzőjükkel, ifj. Szabó Lászlóval

KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL SZENTENDRÉN!

A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület 
„KÖZSZEREPLŐK CIVILBEN” rendezvénysorozatának keretében 
találkozzunk DOBSON TIBOR  tűzoltó dandártábornok úrral,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetőjével 
december 14-én 18.00 órakor a Barcsay Általános Iskolában! 
(Szentendre, Kálvária út 18., nagy tanári)
A dandártábornok úr minden kérdésre közvetlenül válaszol, 
és vallja: "Nincs rossz kérdés, csak rossz válasz létezik!"
Mindenki szóhoz jut, mindenkire számítunk! 



ADÁSVÉTEL

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést, könyvet, fotót, plakátot,
egyéb dísztárgyakat vásárolok gyűj-
teményembe. Hétvégén is. Tel. 06-
20-947-3928.

ÁLLAT

Akciós kutyachipezés! Dr. Schu-
miczky Gábor, 06-30-415-9060.

ÁLLÁS

Folyamatosan bővülő csapatunk
várja agilis, igazán dolgozni akaró,
női munkatárs jelentkezését üzlet-
kötői munkára, kiemelt jövedelme-
zéssel, ingyenes tréningekkel,
kiváló feltételek mellett. Szen-
tendre és a környék helyismerete
előnyt jelent. Tel. 06-20-208-9844,
metyko.csic@gmail.com.

Felszolgálót keresünk szentendrei
kávézóba: 23-33 év közötti 
szentendrei lakost. Fényképes 
önéletrajzot kérünk:
ilita2003@yahoo.com.

ÁLLÁST KERES

Belvárosi lakásomon gyermekfel-
ügyeletet, vasalást, általános isko-
lás korrepetálását vállalom Tel.
06-70-336-5530.

Takarítást, vasalást, gyermekfel-
ügyeletet vállalok. Tel. 06-30-328-
0211.

EGÉSZSÉG

Pedikűr-körömgomba- és bőrgom-
bakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-
949-6456.

Testi-lelki-szellemi egészség javí-
tása, öngyógyító folyamatok beindí-
tása reiki kezeléssel. Jelentkezés:
kezelestkeresek@gmail.com.

EZOTÉRIA

Tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki se-
gítség gyakorlatiasan.

www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-
30-605-7199.

KIADÓ LAKÁS

Külön bejáratú lakrész kiadó. Tel.
06-30-662-1266.

Kétszobás, összkomfortos lakás
kiadó Szentendrén Tel. 06-20-806-
2713.

Leányfalu központjában 50 nm-es
lakás hosszú távra kiadó. Tel. 06-
30-934-1945.

Belterületi építési telket vásárol-
nék 5000 nm felett. Tel. 06-20-208-
9844.

Szoba 1 főnek kiadó. Tel. (26) 310-
675.

Pap-szigetnél garzonlakás kiadó:
45 000 Ft + rezsi, 1 havi kaució. Tel,
06-20-347-4096.

Garzon kiadó. Tel. 06-30-854-2277.

Tahitótfaluban összkomfortos csa-
ládi ház kiadó. Tel. 06-70-380 4375.

Szentendrén 45 nm-es, másfél
szobás lakás kiadó. A konyha telje-
sen felszerelt, külön főmérők +
parkolóhely tartoznak a lakáshoz.
Ár: 65 ezer Ft + rezsi. Tel. 06-30-
996-5784.

Férfi szobatársat keresek. Tel. 06-
30-854-2277.

Albérlet kiadó: 50 nm-es szoba-
konyha-fürdőszoba-nappali. Tel.
06-20-492-2227.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-
es, III. emeleti, körpanorámás, bú-
torozott, fűtésmérővel felszerelt
lakás hosszú távra kiadó, 50 ezer
Ft + rezsiért. Tel. 06-20-314-9080.

A Püspökmajor-lakótelepen II.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, távfű-
tése lakás bútorozatlanul hosszú
távra kiadó. Ár: 55 000 Ft +
rezsi/hó. Egy havi kaució szüksé-
ges. Tel. 06-30-233-5531.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

LAKÁS, INGATLAN

A Püspökmajor-lakótelepen I.
emeleti, 55 nm-es lakás tulajdo-
nostól eladó. Hőmennyiségmérős,
körpanorámás kilátással. Tel. 06-
30-257-7489.

Legyen a vadkacsák szomszédja a
Duna-parton! Exkluzív, 1000 nm te-
rületű építési telek eladó. Tel. 06-
30-643-3840.

A Püspökmajoron eladó:
• 50 nm-es, 2 szobás lakás 8,5 M,
• 56 nm-es, 2 szobás erkélyes 8,5 M,
• 56 nm-es, 1+ 2 félszobás, erké-
lyes az angolházakban 9,5 M,
• 62 nm-es, 1+2 félszobás erkélyes
13,8 M Ft-ért.
Tel. 06-30-876-7934.

Vasúti villasor fölötti dombon eladó
újépítésű ikerházi ingatlan 2 fürdő-
vel, nappali+3, esetleg 4 szobával,
220-as telekkel kulcsrakészen,
27,9 millió Ft-ért eladó. Teleknöve-
lésre is van lehetőség. Tel. 06-20-
222-4365.

Tulajdonostól eladó egy napfényes,
2 szobás, 57 nm-es, I. emeleti
lakás nagy terasszal, tárolóhaszná-
lattal, csúsztatott zsalus társas-
házban. Tel. 06-70-604-4882.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakó-
telepen, a Fehérvíz utcában III.
emeleti, 56 nm-es, hőmennyiség-
mérős lakás igényes beépített
konyhabútorral, klímával, körpano-
rámás kilátással, tulajdonostól
eladó. Tel. 06-20-314-9080.

A Bükkös fölött romantikus, pano-
rámás, megosztható telek felújí-
tandó-bontandó házzal eladó 35
millió Ft-ért. Tel. 06-30-701-9002.

OKTATÁS

Matematikából középiskolába fel-
vételizőknek (8-6-4 osztályos) in-
tenzív felkészítést vállalok
rendszeres tesztekkel. Tel. 06-30-
855-3543.

Rajz-, festés-, művészettörténet-
tanítás, érettségire-felvételire fel-
késztést vállal képzőművész nagy
tapasztalattal a belvárosban. Tel.
06-30-617-6750, (26) 313-928.

Anyanyelvi angoltanár sok éves
gyakorlattal órákat vállal. Minden,
ami angol, kezdőtől az üzleti nyel-
vig, 14-től 99-ig. Harvey, 06-30-
277-3302, e-mail:
harvbrick@gmail.com.

SZOLGÁLTATÁS

Asztalos munkát vállal. Fából min-
dent! Tel. (26) 318-219, 06-30-319-
7278.

Minőségi késélezés Tormek-T7 vi-
zesköszörűn. Tel. 06-20-995-9143.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

Őszi kertrendezést, lombösszehú-
zást, égetést, sövénymetszést vál-
lalunk Szentendrén és környékén.
Tel. 06-30-572-5762.

TÁRSKERESŐ

DUNAKANYAR TÁRSKERESŐ!
- személyes konzultáció,-
egyéni és párterápia,- krízis-
helyzetek feloldása.
www.újrakezdés.hu, Füzes
Fruzsina, 06-20-823-2025.

ÜZLET

Több éve működő étkezde üzemelte-
tési joga, igényes eszközei, forgalmas
helyen családi okok miatt sürgősen
eladó. Tel. 06-30-467-5404.

EGYÉB

Szilveszter Erdélyben, Torockón új
programmal dec. 29. - jan. 2. Rész-
vételi díj: 45 000 Ft/fő (utazás, szál-
lás, félpanzió, színház, szilveszteri
mulatság, programvezetés). 2 ágyas
szoba esetén: 47 500 Ft/fő. Jelent-
kezés: 20 0000 Ft előleggel novem-
ber 23-ig postán: Torockó Egyesület,
8640 Fonyód, József u. 9/A. Infor-
máció: M. Móré Ibolya, 06-70-604-
4882, Kovács Zoltán, 06-30-2
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FAÜLTETÉS A VÁROSHÁZA ELŐTT

VÁSÁROLJON MINDEN NAP HELYI TERMÉKET!
A Kucsera utca 6. szám alatt – a Pont Közhasznú Szociális Szövetkezet üze-
meltetésében lévő adománybolt mellett –  nyílt meg a helyi termékbolt, ahol
idényjelleggel, egyre bővülő választékban kaphatóak a kistérségben termelt
élelmiszerek. 


