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Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor minden ember egy kis meg-
hitt együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos azonban egyre több olyan család
van Szentendrén, amelynek nem áll módjában karácsonyfát állítani és aján-
dékot adni szeretteinek. Dr. Szántó Csilla, dr. Dietz Ferenc polgármester fele-
sége idén is megrendezi a Városházán a hagyományos „Angyalmamák”
karácsonyi rendezvényt a szentendrei gyermekekért. 

Részletek a 3. oldalon

50 esztendős a Zeneiskola
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola idén ősszel ünnepli megalapításának 50. é
vfordulóját, melyre november közepén háromnapos jubileumi rendezvényso-
rozattal készülnek. Fél évszázad hosszú idő egy intézmény életében, számve-
tésre alkalmas. Így gondolta ezt az iskola jelenlegi igazgatója, Zakar Katalin
hegedűművész és a tantestület, ezért fáradhatatlan munkával jubileumi kiad-
ványt szerkesztettek, és háromnapos ünnepségsorozatot szerveztek.

11. oldal

Karácsonyi „Angyalmamák”

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
Minden este 19.00-20.00 között

szeletes süteményeinket

20% kedvezménnyel
vásárolhatják meg a mindenkori készlet erejéig!

(megrendelések kivételével)
Kedvezményünk november 30-ig érvényes!

Szentendre, Attila u. 1. Telefon: 06-26/952-446
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 7.30-20.00

www.szilvanilla.hu
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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) 502 400 

Körzeti megbízottak: 
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester 
Pismány: Koós ervin r. főtörzszászlós 
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós 
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós 
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzs-
őrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu

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) 317 966  

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

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
e-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Orvosi ügyelet  
Bükkös-part 27. (26) 312 650  
Hétköznap 17-től másnap reggel  7 óráig, 
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.   

Gyógyszertári ügyelet    
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYeLeTI díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy.u. 1. Tel: 500-248                                                              
kedden Szent endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354       
Nov. 1-jén pénteken a Napvirágcsepp Gyógy-
szertár 8-13-ig nyitva, utána ügyeletes szombat
reggelig. A többi gyógyszertár zárva.
szombat-vasárnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14
vasárnap 8-13 nyitva utána ügyelet másnap
reggel 8-ig
ÜGYeLeTI Díj  380 Ft
nov. 16-17. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
nov. 23. szombat Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
nov. 24. vasárnap a Vasvári Patika 8-13-ig
nyitva, utána ügyeletes a Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779

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

rade Drobac Szerbia magyarországi nagykövetével a turisztikai és a kulturális kap-
csolatok erősítéséről, valamint a 2011-ben Szentendrén megrendezett I. Szerb-Ma-
gyar Testvérvárosi Találkozó folytatásáról tárgyalt dr. Dietz Ferenc. A nagykövet
dicsérte a belvárosunk és az intézményeink felújítását és a színvonalas művészeti
rendezvényeinket.
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Nagy sikerrel folytatódott a SzeKe Klub. November 6-án Borókai Gábor, a Heti Válasz
főszerkesztője volt a vendég.  A Silhuette Kávézó zsúfolásig megtelt és a nagyszámú
közönség nagy szeretttel fogadta az első Orbán-kormány szóvivőjét. A Borókai Gábor-
ral készült interjút a SzeVi következő számában olvashatják. 

A SzeKe Klub következő vendége Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke lesz november 28-án, este 18:30-kor.
A minden bizonnyal nagy érdeklődésre számot tartó
rendezvény helyszínéről a szevi.hu honlapon és a Szevi
következő számában tájékozódhatnak. 
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A polgármester programja
november 11-13.
Szlovák-magyar önkormányzati együttműkö-
dési konferencia

november 14. csütörtök
10.00 Megbeszélés a Volánbusz vezérigazgató-

jával
11.00 Megbeszélés a raiffeisen Bank képvise-

lőjével
15.00 Zászló átadása a szentendrei altiszti

akadémiának
15.00 Testületi ülés

november 15. péntek
10.00 Családsegítő Társulás ülése
15.00 Százéves szentendrei néni köszöntése
16.00 Csík Zenekar koncertje a PMK színház-

termében

november 16. szombat
18.00 Az 50 éves Vujicsics Tihamér zeneiskola

gálakoncertje

november 18. hétfő
11.00 Káposzta-party a Dézsma utcai nyugdí-

jas klub tagjaival
14.30 Vezetői megbeszélés
18.00 Merre tart a világ? Dr. Nógrádi György

előadása a PMK színháztermében

november 20. szerda
14.30 Asszonyi-kút átadása 
15.30 Az evangélikus óvoda évfordulós ünnep-

sége
18.00 Lakossági fórum a Dunakorzó tervekről

a Városháza dísztermében

november 21. csütörtök
09.00 Koncerto Konferencia megnyitása

Köszöntjük a 90 éves Anna nénit 
Születésnapja alkalmából dr. Dietz Ferenc polgármester virággal és emléklappal
köszöntötte városunk lakóját, a 90 éves Boda Károlynét. Anna néni otthonában,
szeretett családtagjai körében ünnepelte születésnapját.  Kívánjuk, hogy még na-
gyon sok szép napot éljen meg jó egészségben, szeretetben családja körében!
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Közmeghallgatás
Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
november 25-én, hétfőn 17 órától
közmeghallgatást tart a Városháza

dísztermében, 
melyre minden érdeklődőt tisztelettel

várnak. A nyilvános testületi ülés 
keretében a várostársaknak lehetősé-
gük van a képviselőkhöz kérdéseket

feltenni. javaslattal élni.

Kedves Szentendreiek!

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe,
amikor minden ember egy kis meghitt
együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos
azonban egyre több olyan család van 
Szentendrén, amelynek nem áll módjában 
karácsonyfát állítani és ajándékot adni sze-
retteinek.
először 2006-ban mi, közéleti szerepet vál-
laló emberek megrendeztük az „Angyalma-
mák” karácsonyi ünnepségét a Városháza
dísztermében, amely nagyon sok gyermek-
nek és felnőttnek szerzett egy életre szóló
élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk – immár hagyo-
mányként – december 17. napján (kedden)
emlékezetessé tenni a gyermekeknek a sze-
retet ünnepét.

Ha segíteni szeretne, és szívesen lenne egy
kisgyermek ajándékhozó „Angyala”, kérem,
hívjon a 30/247-3006 telefonszámon, vagy
keresse Csige esztert a 26/503-339-es te-
lefonszámon a részletek megbeszélése ér-
dekében. Ha nincs ideje vagy ötlete az
ajándék kiválasztására, úgy pénzadomány-
nyal is hozzájárulhat a rendezvény költsége-
ihez.

előre is köszönöm a segítségét, és nagyon
számítok Önre, de még jobban számít Önre
közel 150 szentendrei kisgyermek!

Üdvözlettel:

dr. Szántó Csilla, 
dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

Angyalmamák idén is a gyerekekért

Szentendre Város Önkormányzata

lakossági fórumot tart 
a Dunakorzó-tervekről

november 20-án, 18 órai kezdettel 
a Városháza dísztermében
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Nonprofit szervezetté alakult a VSZ Zrt.
n A Városi Szolgáltató Zrt. nonprofit szervezetté alakul jogsza-

bályi változások miatt január 1-jéig. Dr. Dietz Ferenc polgár-
mester kifejtette, hogy a Vsz Zrt. stratégiai fontosságú cég,
melynek nem a haszonszerzés, hanem a lakosság szolgálata
a feladata. A nonprofittá válás mellett szólt, hogy a cég egy-
ben mozoghat, ha a jövőben a távhő vagy a parkolás is át-
alakul nonprofittá, így nem kell külön cégeket létrehozni,
hanem az egész együtt működhet. 

Uszodalízing
n A város már több éve küzd vele, hiszen a lízing a finanszíro-

zás szempontjából az egyik legterhelőbb tényező. Az adós-
ságkonszolidációhoz tartozó központi döntések alapján 1,7
milliárd forintot lehet a lízing kiváltására használni. A testület
szerint azonban jobban megéri, ha nem csupán egy részt,
hanem az egész állományt törlesztik, és a meglévő konstruk-
ciót olcsóbb hitelre váltják. Így a lízingre fordítandó kiadások
helyett az uszoda szolgáltatásain javíthatnak a lakosság és a
gyermekek úszásoktatásának szélesítése érdekében. 

SZEI
n A szentendrei rendelőintézet is napirendre került a testületi

ülésen, ugyanis rendszeresen többen keresik fel az intéz-
ményt, mint amennyit a központi támogatás lehetővé tenne,
így ez veszteséget termel, valamint sokkal hosszabbak lesz-
nek a várólisták. A felmérésekből kiderült, hogy 30%-kal töb-
ben járnak az intézménybe, mint amennyit az állam
finanszíroz. Szentendre abban bízik, hogy a számadatok alap-
ján többlettámogatásban részesülhet az intézmény, de egye-
lőre pluszforrások nem állnak rendelkezésre. Dr. Dietz Ferenc
szerint a központi támogatáson változtatni kell, így több 
szakápolóra, szakrendelésre lenne lehetőség. 

Önkormányzati bérlakások
n A fűtési szezon beindultával a kémények kerültek átvizsgá-

lásra. A kéményseprők több helyen kockázati tényezőket 
állapítottak meg, ezért a testület hatmillió forintot szán fel-
újításokra az önkormányzati bérlakásokban.

A lakáskoncepciót is áttekintette az önkormányzat
n Összesen hat ingatlant vesznek ki a szociális forrásból, és hir-

detik meg pályázat útján. Ha a pályázó vállalja a lakás felújítá-
sát, akkor öt évre, ha az önkormányzat végzi a felújításokat,
akkor 1 évre veheti birtokba az ingatlant. Hogy a fiataloknak
se legyen idegen a téma, három lakás kerül megpályáztatásra,
ám itt a szociális tényezőket veszi figyelembe a város, tehát
nem a piaci igények kerülnek előtérbe. A testület arról is hatá-
rozott, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevétel 30%-
át egy fejlesztési alap támogatására fordítja, melyet később
lakásszerű beruházásokra költi, így kis lépésenként felújítha-
tóak a rászoruló ingatlanok.

ÜléStERmI HíREK
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Nem mindennapi látvány: a csepeli vonalról szállítottak át néhány
HÉV-szerelvényt a szentendrei vonalra.

HéV-szerelvények a szentendrei utcákon

EGéSZSéGÜGYI 
SZAKEmBERFEjlESZtéS A SZEI-BEN
Az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program, a TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2013-0002 azonosító számú
pályázat keretében Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
minőségi humánerőforrás – fejlesztést hajthat végre. A pályázat-
ban elnyert támogatási összeg 5 fő szakdolgozó szakmai továbbképzé-
sét, illetve 1 fő új dolgozó foglalkoztatását teszi lehetővé az Intézmény
hatékony működése és a betegek magasabb színvonalú ellátása érde-
kében.

A Szentendre 1000év+ program keretében a SZeI megújulását lehetővé
tevő KMOP-4.3.2-2008-0004 „emelt szintű járóbeteg szakellátó központ
kialakítása Szentendrén” c. uniós pályázat által megvalósult új szak-
rendeléseken magasan képzett szakápolók foglalkoztatása válik lehe-
tővé ezzel a programmal.

A 2013. július 1-jén kezdődött és 2015. június 30-ig tartó pályázattal
kapcsolatban dr. Pázmány Annamária főigazgató a következő tájékoz-
tatást adja: A pályázatban nevesített öt szakmai területen, a projekt
során egyéves szakmai továbbképzésen vesznek részt a kollégák. A kép-
zések befejezésének eredményeképpen az alábbi szakmákban széle-
sebb körű ismeretekkel rendelkező szakdolgozók segítik majd
Intézményünk gyógyító munkáját és szolgálják Szentendre város és von-
záskörzete (összesen 13 település) lakosságának magas színvonalú já-
róbeteg szakellátását és gondozását:

Diabetológiai szakápoló
Felnőtt intenzív szakápoló
Kardiológiai és angiológiai szakápoló
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
Sürgősségi szakápoló

Dr. Pázmány Annamária arról is beszámolt, hogy a program olyan szak-
képesítések elvégzését teszi lehetővé a szakdolgozók számára, me-
lyekre a képzések magas költségei miatt nem volna lehetőség. A
képzéseken való részvétel a szakdolgozók esetenkénti távollétét jelenti
a mindennapi munkából, de a pályázat fedezi a helyettesítés költségeit
is. Így az érintett időszakokban is maradéktalanul biztosítható a folya-
matos betegellátás.
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A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon.

ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket 
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev
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November 6-án elkezdődött 
a felújított belvárosi gátnál 

a facsemeték ültetése. Összesen 48 darab
juharlevelű platánt ültettek el a korzón. 

A 12-16 cm törzsátmérőjű fácskák 30 méterre is
képesek megnőni, széles koronájukkal néhány év

múlva árnyas fasorrá nőnek. A fa típusának 
kiválasztásánál fontos tényező volt, hogy jó 

fagytűrő, jól tolerálja a városi levegőt.

A korzó sétányát a napokban 
gyöngykaviccsal szórják fel.

Őszi faültetés a Dunakorzón
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„Fesd  falra a várost” 
A pályázat a Szentendre 1000év+ program keretein belül való-
sult meg, mely az Apor híd melletti falfelületi rész felújítására vo-
natkozott. A nyertes pályázatot rozgonyi Abigél készítette.
Pályaművében a főbb nevezetességeket is megrajzolta, mely

végül elnyerte a bírálóbizottság tetszését. A kép elkészüléséhez a
városi szolgáltató biztosítja a falfestéket, ők készítik elő a felüle-
tet az alkotásra. Ha az idő engedi, akkor még idén elkészül az al-
kotás, melyhez dr. Dietz Ferenc is felajánlotta a segítségét.

Biztonságossá vált  a parkolás 
az izbégi iskolánál
Gyermekeink biztonsága érdekében több különböző veszélyfor-
rást is eltávolítottak a Szentlászlói út felújítása során, melynek
számos parkoló is áldozatául esett. Az izbégi iskola biztonságos
megközelítése érdekében megnyitották a Családsegítő Központ
udvarát, így biztosítva a szabad, biztonságos átjárást. Az első
szemle meghozta a várva várt eredményt, ugyanis mind a szülők,
mind a pedagógusok kedvező tapasztatokról számoltak be. Sőt
a Családsegítő Szolgálat vezetője elmondta, hogy a kapunyitás
óta megnövekedett a ruhaadományok száma az udvarban.

Szentendre messze az országos átlag felett!
A 2013. január elsejével kialakított járási rendszert figyelembe
véve a GfK az idén először járási szinten is vizsgálta a hazai vá-
sárlóerőt Az első helyen álló Budakeszi járásban a vásárlóerő az
országos átlag 127 százaléka. Szentendre a sorban a 3. legjobb,
mintegy 117 százalékkal, azaz messze az országos átlag felett.
Magyarországon az egy főre jutó éves nemzeti vásárlóerő 5009
euró, ami 38,9 százaléka az európai átlagnak – derül ki a GfK
Hungária Piackutató Intézet által bemutatott, 2013. évi vásárló-
erő-tanulmányából.
A Pest megyében található járások rangsora a vásárlóerő sze-
rint (az országos átlag százalékában): Budakeszi 127%, Duna-
keszi 119%, Szentendre 116,9%
A vásárlóerő az adózás után egy főre jutó, rendelkezésre álló, el-
méletileg elkölthető jövedelmet jelenti, beleértve bármilyen 
állami juttatást. 

Dunakanyari Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet

családgondozó munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 89. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozás, szol-
gáltatások szervezése, csoportmunkában való részvétel. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, 
• Gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai ta-
pasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai
önéletrajz. 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár Judit
nyújt, a 06-20-512-98-22 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: SZI/r/3550/2/2008, valamint a munkakör megne-
vezését: Családgondozó.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 6. 
részletes kiírás a www.szentendre.hu oldalon

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
pályázatot hirdet 

általános gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2015.
április 30-ig tart. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A mun-
kavégzés helye: Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény hatékony
működése érdekében elemzi a kódolásokat és részt vesz az in-
tézmény gazdálkodásával összefüggő adatok elemzésében. részt
vesz az egynapos sebészeti részleg esetmenedzselési feladatai-
nak ellátásában.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, egészségügyi – pénz-
ügyi jellegű végzettség; gyakorlott szintű MS Office (irodai alkal-
mazások) és levelező rendszerek használata. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent főiskola, egészségügyi szakirányú vég-
zettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs levél, önélet-
rajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok
másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány
Annamária Intézményvezető, valamint Juhász Gábor József gaz-
dasági igazgató nyújt, a 06-26/501-440-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre
Város egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a 40/4/2013 azonosító számot, valamint a munkakör meg-
nevezését: általános gazdasági ügyintéző.
elektronikus úton dr. Pázmány Annamária Intézményvezető ré-
szére a szei@szeirendelo.hu email címre.
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Vaddisznók a városban
FeLHÍVáS AZ INGATLANTULAJDONOSOK rÉSZÉre!

A vaddisznók előfordulása az utóbbi időszakban egyre gyako-
ribbá vált Szentendre belterületén, mivel az emberek közelebb
költöztek az erdőhöz, és egyre több olyan közbeékelt erdős bel-
területi árok került a lakóövezetekbe, amelyek remek búvóhe-
lyet biztosítanak a vaddisznók számára, továbbá ezt felerősítő
hatású az elbokrosodott telkek elszaporodása is. Sajnos sok
esetben tapasztaljuk, hogy a lakosság egy része a zöldhulladé-
kot, háztartási hulladékot az elhanyagolt árkokba, telkekre he-
lyezi el, amivel tulajdonképpen odacsalogatják a vaddisznót.
Ismerünk olyan eseteket is, amikor az ingatlantulajdonosok ete-
tik a vaddisznókat, például azért, hogy megleshessék a csíkos
kismalacokat a szomszédban.
A Pilisi Parkerdő Zrt. a vadászterületén (külterületen) folyama-
tosan apasztja a vaddisznók számát, azonban a belterület nem
a vadászterület része, ott vadászati tevékenységet nem végez. A
belterületi vadelejtést speciális feladat, amelyet az illetékes rend-
őrhatóság engedélyez.
A valódi megoldást közösen, Önökkel együtt találhatjuk meg,
ezért a segítségüket kérjük! Az erdő közelében élők sokat te-
hetnek a probléma kezelésének érdekében megfelelő kerítések
építésével, az elhanyagolt telkeken a bozótosok felszámolásá-
val, a területek lekaszálásával, rendbetételével. Fontos, hogy a
vadat ideiglenes vagy állandó etetési tevékenységgel senki ne
szoktassa belterületre, a kerti zöldhulladékot megfelelően ke-
zeljék, és ne az erdős, bokros, elhanyagolt területekre vigyék,
mivel a hulladékkupacok alatt megjelenő rovarok, csigák, gi-
liszták a vaddisznó táplálékául szolgál.
A belterületen kárt okozó vadak speciális elejtéséhez, számuk
apasztásához a Hivatal szakembereket bízott meg, és a Szent-
endrei rendőrkapitányság az engedélyt kiadta, amely alapján a
felkért személyek megbízólevéllel ellátva keresik fel a vaddisz-
nók által bejárt területeket, és segítenek megoldani a problémát.
A kiadott engedély 2014. január 31-ig szól, Pismány, Tyúkosdűlő,
Boldogtanya területeken a megbízott személyek tevékenységü-
ket délután 14.00 óra és reggel 06.00 óra közötti időszakban
látják el.
Amennyiben Ön is észlel vaddisznó(ka)t környezetében, azt 
bejelentheti pontos cím megjelöléssel az Ügyfélszolgálaton a 
06-26-300-407-es telefonszámon, melyet továbbítunk az eljáró
szervezet felé, s annak indokoltsága esetén azokra a területre is
kérünk engedélyt a rendőrségtől.

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

lecsaptak a zsaruk Szentendrén
Több lőfegyvert, fegyverutánzatot, lőszert és hangtompítót találtak
a nyomozók egy szentendrei férfi lakásában. A férfit őrizetbe vették
és eljárást indítottak ellene – közölte a Pest Megyei rendőrfőkapi-
tányság szóvivője. 
Beluzsárné Belicza Andrea elmondta, hogy a 42 éves szentendrei
férfira állampolgári bejelentés alapján figyelt fel a rendőrség: múlt
pénteken először a ruházatát ellenőrizték, és egy lőfegyvert – vagy
utánzatot – találtak nála.
A lakásán aznap megtartott házkutatás során további lőfegyvere-
ket vagy azok utánzatát, közel 1200 lőszert, több hangtompítót, va-
lamint fegyveralkatrészt foglaltak le. 

Az előzetes fegyverszakértői vélemény alapján a lefoglalt tárgyak
közül hat lőfegyvernek minősül, ezek megszerzéséhez és tartásá-
hoz a férfinak nem volt engedélye – tette hozzá a szóvivő.
A férfit lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt a Szentendrei rendőrkapitány-
ságon kihallgatták, majd őrizetbe vették, vasárnap pedig a bíróság
elrendelte az előzetes letartóztatását.

püspökmajori patika
A patika ugyan magán beruházás, azonban kiemelt közös-
ségi érdek, melyet fokozott figyelemmel kísér a polgármes-
ter is és a testület is. A patika befejezését év végére időzítik,
és remélhetőleg január elején már nyitásra alkalmas lesz. A
falak állnak, jelenleg a nyílászárókat szerelik az építmény-
ben.
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Október 19-én részt vettünk a pataktakarí-
táson, remek alkalom volt arra, hogy te-
gyünk valamit környezetünk tisztaságáért.
Élveztük a takarítást, de ugyanakkor elszo-
morító volt látni, hogy ilyen hanyag emberek
is vannak. A patakban találtunk elektromos
vezetéket, nejlon zacskót és még számtalan
különböző dolgot, de a leggyakoribb a sörös
doboz és italos üveg volt. De falevelektől és
nagyobb faágaktól is megtisztítottuk a pa-
takot. Én úgy vettem észre, hogy egyre köny-
nyebb a munkánk, és jó látni, tapasztalni,
hogy a szemét mennyisége jelentősen csök-
ken az évek során.
A takarítás után 11 órától programok 
vártak az izbégi parktáborban: lovaglás.
íjászkodás, kézműveskedés és egy környe-
zetvédelmi kvíz várt minket. Azt is nagyon
jónak tartom, hogy tanáraink is részt vettek,
velünk takarítottak, és hogy egy iskolai prog-
ramra, a környezetvédelemre időt szántak.
Köszönjük!

Jól éreztük magunkat, és örülök, hogy részt
vehetek évről évre! (Borsódy Katalin, Izbégi
általános Iskola 7.A osztályos tanulója)
Október 19-én reggel 9-kor volt a találkozó,
és meglepve tapasztaltuk, hogy milyen
sokan eljöttünk. Kaptunk gumikesztyűt és
szemeteszsákot a takarításhoz. Mindenki el-
indult iskolája felé, közben nagyon sok zsák
szemetet gyűjtöttünk össze. A munka vége
felé a patakparti tisztásra mentünk, ott lo-
vagolhattunk, íjászkodhattunk, agyagozhat-
tunk és focizhattunk az alpolgármesterrel.
Nagyon klassz volt ez a nap, mert együtt vol-
tunk, és még hasznosat is tettünk. (Papp
Zsófia, Izbégi általános Iskola 6.A osztályos
tanulója)

Köszönjük a sok segítséget, együttműkö-
dést a pataktakarításban résztvevő csalá-
doknak, civileknek, gyerekeknek és

szüleiknek, a szervezett csoportban érkező
diákoknak és tanáraiknak: Drobni Sára, Vö-
rösné Szatura ágnes, Kaszai Krisztina, Ba-
ranyai Szilvi az Izbégi általános Iskolából,
Majnekné Horváth Katalinnak, aki népes
csapatával az izbégi temetőt tisztította ki.
Köszönet Hajdu Szilvi tanárnőnek a II. rá-
kóczi Ferenc általános Iskola és Gimná-
zium, Soósné Balogh Anikó tanárnőnek a
Móricz Zsigmond Gimnázium diákjainak irá-
nyításáért, munkájáért. A gimnazisták az
érettségihez kötelező közmunka-feladat egy
részét is teljesítették ezen a napon, példa-
mutató volt a munkájuk: tisztították a pata-
kot, torkolatot, lefestették a Szegedi utcai
játszótér kerítését, grafiti-mentesítették a já-
tékokat, buszmegállót takarítottak. Közel
100 diák és számos önkéntes, civil tisztí-
totta környezetét, a patakpartot. Köszönjük
a VSZ Zrt.-nek: Kroó József vezérigazgató-
nak, Pálinkás Attila, Mandula Gergely divízió-
vezetőknek, Perneczky Sárának a sok
segítséget, konténereket, festéket, játszó-

téri homokot. Megújult a Szegedi utcai ját-
szótér kerítése, néhány játéka, és a közeli
kerékpárút egy korláttal lett gazdagabb,
három közterületi szemétgyűjtő pótlásával
segítették a meglévő rendet. Az is a VSZ Zrt.
dolgozóinak köszönhető, hogy egyre keve-
sebb a patakparton a szemét. Köszönjük 
dr. Dietz Ferenc polgármesternek, hogy min-
dig eljön, és támogatja a rendezvényt, dr.
Török Balázs alpolgármesternek a szerve-
zésben, programban nyújtott sok segítségét,
Kosztek Gabinak a gyönyörű okleveleket, To-
lonics Gyulának a plakátokat! Köszönet a
családi nap programjaiért: Stefanek Attilá-
nak, Szentgyörgyvölgyi Gábornak, Szakács
Mártonnak a lovas programért, Zsíros Atti-
lának, hogy egy fazekaskoronggal, agyago-
zással közelebb hozta a gyerekekhez ezt az
ősi mesterséget, Víg Bálintnak az íjász 
programot, alpolgármester úrnak a focit a
gyerekekkel, Novákné Tóth Krisztina tanár-
nőnek a környezetvédelmi vetélkedőt, 
Gedeon Zsoltnak és a Futókörnek a részvé-
telt, segítséget! 
Külön köszönet önzetlen támogatóinknak:
Fodorné Bene Katinak az édességért, Gyürk
Andrásnak az ajándékokért, Szamos Lász-
lónak, aki 14 éve támogatja a pataktakarí-
tást a csoda finom Szamos marcipánokkal,
a Tourinform irodának, a SzeVi-nek, a TV
Szentendrének a segítséget. Köszönöm a
Sinkovits lányoknak, Lővey Arankának, a
Szebeni családnak, a Bükkös egyesület tag-
jainak és még sokaknak, hogy mindig segí-
tenek! Az eredmény, azt hiszem, magáért
beszél: egy tiszta környezet, vigyázzunk rá! 
Tavasszal, a Föld napján a Bükköstől indu-
lunk, és részt veszünk a város többi részé-
nek takarításában is. remélem, akkor is
sikerül ilyen sok embert megmozdítani a
környezetvédelemért!

Zakar Ágnes
Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület 

elnöke, szervező

Egy összefogás eredménye: tiszta Bükkös-part
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Őszi munkák a városért
Az őszi esős idők idején különösen fontos az árkok tisztántartása
az esővíz elfolyása érdekében. ezúton is szeretnénk figyelmüket
felhívni Szentendre Város köztisztaságról szóló rendeletének erre
vonatkozó pontjára, miszerint az ingatlantulajdonosok (kezelők,
használók) kötelesek gondoskodni: „az ingatlan melletti nyílt
árok és annak műtárgyai (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz
tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarításáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulla-
dék eltávolításáról”. 
Kérjük, figyeljenek környezetükre, és tartsák tisztán az árkokat,
átereszeket, csapadékvízgyűjtőket.

Szentendre Polgármesteri Hivatal

petzeltes diákok megemlékezése
híres halottainkról
A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola diákjai – Lasz-
lovszky László, Horváth roland, Vaskó Cintia, Csábri Andrea 11/V. 
osztályos tanulók – Páliné Szappanos Zsuzsanna magyartanár 
szervezésével és irányításával idén is kilátogattak a köztemetőbe
halottak napja előtt, október 22-én. elsőként Petzelt József, az 
iskola névadójának sírját tették rendbe, helyezték el koszorúikat,
majd megemlékeztek a honvéd tábornok életútjáról, szentendrei
kötődéséről.
Utána Hamvas Béla sírját keresték fel. Itt is rendbe tették a sírt, ko-
szorút és mécseseket helyeztek el, majd a tanárnő beszélt a diá-
koknak a híres író küzdelmes életútjáról, és részleteket olvasott fel
műveiből. 
Páliné Szappanos Zsuzsanna lapunknak elmondta, hogy néhány lel-
kes diák részvételével már több éve szerveznek megemlékezést a
temetőben, és ezért szeretnék is örökbe fogadni Hamvas Béla sír-
ját. Örömmel vállalják a sírok rendszeres gondozását, ezzel is kife-
jezve nagyrabecsülésüket emberi nagyságuk előtt. 
A petzeltes diákok november 8-án a Ferenczy Múzeumnál lévő 
radnóti-emléktáblánál emlékeztek meg a költő haláláról koszorú-
zással, gyertyagyújtással, felolvasással, közös versmondással.

termetőtakarítás 
Sokan gyülekeztek október 19-én, 10 órakor az izbégi temető
bejárátánál. Gyerekek és szüleik érkeztek benzinmotoros fűka-
szákkal, kerti szerszámokkal, zsákokkal, hogy halottak napjára
ismét megszépítsék a sírokat és azok környékét.
Nagy segítséget kaptunk ehhez a munkához dr. Török Balázs al-
polgármester jóvoltából a VSZ Zrt.-től. A szülők részéről  Bott Má-
tyás, Kiss renáta és Oláh Dóra apukája is hatékonyan
tevékenykedett, melynek következtében nem győztük a zsáko-
kat megpakolni. (Szinte lehetetlen valamennyi nevet felsorolni.)
Nagyon köszönjük azok segítségét, akik szombatjukat áldozták
fel arra, hogy temetőnknek egy kis „házsongárdi” hangulatot köl-
csönözzünk.
Az eseményről képek az iskola honlapján tekinthetők meg.

Az iskola nevében: 
Majnekné Horváth Katalin

Uniós fejlesztések magyar 
tapasztalatai

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere is előadást tartott  szlo-
vák és a magyar önkormányzati szövetségek konferenciáján Pár-
kányban. „Érdekes volt a szlovák és a magyar egyetemi tanárok,
kutatók és az önkormányzati szakemberek országonként, régión-
ként különböző, de mégis sok kérdésben hasonló véleményét, jö-
vőre vonatkozó felvetéseit hallgatni és szakmai vitákban részt venni
– mondta lapunknak a találkozóról Dietz Ferenc.
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Milyen sürgős feladatokkal szembesült,
amikor átvette az iskola vezetését?
Az iskola életébe az új köznevelési törvény
módosítása, valamint a pedagógus életpá-
lyamodell bevezetése természetesen újdon-
ságokat hozott. Jogszabály-értelmezések, a
napi szintű változások nyomon követése,
kalkulációk, költségvetés készítése, új 
normatíva-igénylő folyamat elsajátítása, új
munkaszerződések, munkaköri leírások fo-
galmazása… egyszóval a változások miatt
rengeteg tennivaló akadt a belépésemkor.

Milyen változást hozott az Ön megjele-
nése az iskola életében?
2013/14-es tanévtől az AGY Tanoda Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános 
Iskola elkezdte a gazdasági környezet elsa-
játításával kapcsolatos ismeretek bevezeté-
sét felső tagozaton a Junior Achievement
Magyarország programja alapján. Az iskola
hármas egységben valósítja ezt meg. Az
első egységben, önálló tantárgyként heti 1-
1 tanórában a felső tagozaton olyan témák
kerülnek feldolgozásra, amelyek felkeltik a
diákok gazdálkodás iránti érdeklődését. Né-
hány példát említenék a feldolgozandó is-
meretekből: egy vállalkozás elindítása;
Mivel, mire érdemes vállalkozni?; Üzleti ter-
vek, a terv készítésének folyamata; Mi 
jellemző rám? Mik az erősségeim?; A sze-
mélyes költségvetés megtervezése; A piac;
Környezetszennyezés – környezetvédelem.
A második egység a „diákvállalkozás szak-
kör”, mely vonzza az alkotni szerető gyere-
keket, teret ad a kreativitásuknak és
lehetőséget tehetségük felismerésére. Min-
den vállalkozás sikerének alapja egy jó
ötlet, ezért a vállalkozópalánták ötletbörzét
rendeznek, kiválasztják azt a 2-3 terméket,
amit gyártani szeretnének és tudnak. Mi-
után néhány darabot elkészítenek, felké-
szülnek a piackutatásra. Ha eladhatónak

bizonyulnak a termékek, akkor tervet készí-
tenek további munkájukhoz, logót tervez-
nek, indulótőkét szereznek, megszervezik a
termelést, gyártják termékeiket. Amikor ja-
vában folyik a termelés, megkezdik felké-
szülésüket a reklámozásra: plakátokat,
szórólapokat, apró ajándékokat készítenek
vásárlóiknak. Értékesítésre az iskolai és a
városi vásárokon van lehetőségük. A pénz-
ügyi beszámoló elkészítése után kiderül,
hogy nyereséges volt-e a diákvállalkozás
működése, ha igen, akkor döntenek a nye-
reség felhasználásáról. Utolsó tevékenysé-
gük a beszámolók elkészítése, valamint a
vállalkozás értékelése.
A program harmadik egysége egy háziver-
seny. A gazdasági vetélkedőre jelentkező ta-
nulók három alkalommal kapnak írásbeli
feladatokat. A tanév végén a gazdasági és
vállalkozási ismeretek témahéten a tanulók
csapatverseny keretében adnak számot a
bennünket körülvevő világ folyamatainak
megértéséről, vállalatlátogatásokon vesz-
nek részt, gazdasági játékokat játszanak.

Hogyan hat az iskola életére a nemrég
bevezetett új köznevelési törvény?
A kezdeti nehézségek ellenére sikerült az
iskolának felvennie a „ritmust”, ma már zök-
kenőmentesen tudunk a tanításra koncent-
rálni. A kollégáknak nem okoz nehézséget
a bevezetett új munkarend, mindenki lelkes,
és szívvel-lélekkel dolgozik. A mindennapos
testnevelési órák megszervezése szoros üte-
mezést igényeltek szeptemberben, de a 
tantestület, valamint a szülők együttes hely-
tállásának köszönhetően október végére be-
állt a rendes kerékvágásba ez is.

Az AGY iskolás diákok számos kiváló
eredménye közül mire a legbüszkébb?
A legbüszkébb a kimenetre vagyok, hiszen
az összes nálunk végzett nyolcadikos diák

középfokú C típusú nyelvvizsgával zárta a ta-
nulmányait. Köszönhető mindez az anya-
nyelvi szintű környezetnek, a kiváló, követ-
kezetes pedagógiának, a kiscsoportos ok-
tatási módszernek. Az idei évtől a hetedikes,
nyolcadikos diákok egyhetes tanulmányútra
mennek Londonba, amelyet az iskola anya-
gilag is támogat.                                        sz.

Vállalkozó szellem és biztos nyelvtudás
az AGY iskolában
BeSZÉLGeTÉS TUrI HeDVIGGeL, AZ AGY TANODA IGAZGATóJáVAL

TURI HEDVIG 
42 éves, óbudán él. 1992-ben kapta
meg első pedagógiai diplomáját, majd
megszakításokkal 13 évig dolgozott ta-
nítóként/tanárként. Közben – családi
indíttatásra – közgazdász diplomát
szerzett a PSZF-en, majd a Corvinus
egyetemen. A pályázatírói és közbe-
szerzési referensi végzettség megszer-
zését is fontosnak tartotta, hiszen az
eU-s források minden munkaterületen
kínálnak finanszírozási lehetőségeket.
Az elmúlt 6 évben művészeti me-
nedzsmenttel, gazdálkodással foglalko-
zott, azonban ezen feladatok mellett
sem távolodott el a pedagógiától: egy
alapítványi iskolában felnőtteket okta-
tott gazdasági ismeretekre. A gazdálko-
dás és a pedagógia végigkísérte eddigi
pályafutását, a megszerzett tudását, 
tapasztalatait az AGY Tanodában sze-
retné tovább kamatoztatni.  

Vidám Halloween-party az AGY iskola diákjaival Indulás a Nagy Sportágválasztóra
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AVujicsics Tihamér Zeneiskola idén ősszel ünnepli megalapí-
tásának 50. évfordulóját, melyre november közepén három-
napos jubileumi rendezvénysorozattal készülnek. Fél

évszázad hosszú idő egy intézmény életében, számvetésre min-
denképpen alkalmas. Így gondolta ezt az iskola jelenlegi igazgatója,
Zakar Katalin hegedűművész és a tantestület, ezért fáradhatatlan
munkával 120 oldalas jubileumi kiadványt szerkesztettek.

Városunk meghatározó intézménye az 1963-ban alapított zeneis-
kola. Kezdetben csak zongora-, hegedű- és szolfézstanítás volt, ké-
sőbb újabb hangszerekkel bővült a nevelő-oktató munka. Jelenleg
több mint 30 szakon tanulhatnak a növendékek. Az iskola össze-
sen hét telephelyen működik, Szentendrén, a székhelyen kívül to-
vábbi két tagozaton, a Barcsay és az Izbégi általános Iskolákban és
még négy helyszínen Zsámbékon. Az érdeklődés az intézmény iránt
óriási, évtizedek óta az engedélyezett maximális létszámmal –
közel 900 tanulóval és 70 pedagógussal – működik. Mi a népsze-
rűségük titka? Talán amit a tanárok így fogalmaznak meg: „Oktató-
nevelő munkát folytatunk, de a kettő bármikor felcserélhető
egymással: oktatással nevelünk, és neveléssel oktatunk. A teljes
személyiséget képezzük, a test, lélek, szellem harmóniáját szem
előtt tartva”.

50 év leltára
A jubileumi évforduló alkalmából 120 oldalas kiadványt
állítottak össze, a szerkesztőbizottság tagjai richter An-
namária, Völgyesi Zsuzsanna és Barnás András voltak, de
megírásában a tantestület nagy része is közreműködött. A
könyv elsődleges célja, hogy bemutassa az iskola törté-
netét kezdetektől napjainkig, de ezen túlmenően feldol-
gozza a szentendrei zeneoktatás történetét is, ami
visszanyúlik az iskola alapítása előtti időszakra, egészen a
II. világháború előttig. emléket állít az olyan nagy formá-
tumú zenepedagógusoknak, mint Papp Tibor, Oltai Adri-
enn, Szári Mihály, Frank Lajos. Bemutatja az elmúlt
időszak igazgatóit és tanárait, a tanszakokat, a zenekaro-
kat, a külföldi kapcsolatokat, és művészek, tanárok, szü-
lők kedves, megható visszaemlékezéseit is tartalmazza.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány 1000 példány-
ban szeretné kiadni a könyvet, amely színes „képcsarnok-
kal” és CD-melléklettel fog megjelenni. A CD-n azok a volt
zeneiskolás növendékek szerepelnek, akik azóta már
nemzetközi karriert futottak be. A kiadvány szerkesztése
önerőből történik, de mivel az alapítvány anyagi lehetősé-
gei végesek, a nyomdaköltséghez és a rendezvénysorozat
megszervezéséhez támogatásra van szükségük. Kérik,
hogy aki teheti, lehetőségeihez mérten támogassa ezt a
nemes célt. (A Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány
számlaszáma: 10403112 – 31112190 – 00000000.)

Utazás az időben
A tanárok azért tartották fontosnak kiadvány létrehozását,
hogy az utódoknak legyen kapcsolatuk az elődökkel, le-
gyen dokumentum az elmúlt évtizedek eseményeiről,
eredményeiről és szépségeiről, ahogy Barnás András meg-
fogalmazta: „Aki a múltat nem ismeri, arra ítéltetik, hogy
újra átélje azt”. Nagy összefogással, szinte egy emberként
dolgoztak, gyakran a hétvégeken, éjszakákon is, s a bele-
fektetett energia talán még jobban összekovácsolta a tan-
testületet. A nehézségeken sikerült hamar túljutniuk, mert
mint mondták, örömmel dolgoztak, izgalmas volt megis-

merni a múltat, és rádöbbenni arra, hogy mennyi mindent köszön-
hetnek azoknak a nagy egyéniségeknek, akiket személyesen sokan
már nem ismerhettek. A szentendrei zeneiskola falai közül kiváló
zenészek kerültek ki, akik a világ minden táján koncerteznek, és
szívet melengető büszkeséggel tölthetik el mindannyiunk szívét. A
teljesség igénye nélkül: Borsódy László, Bodoky Gergely, Déri
György, György ádám, Fenyő László, a Vujicsics együttes, a Söndörgő
együttes…

Gyökereink – Büszkeségeink – Ünnepelünk
November 14-15-16-án (csütörtök, péntek, szombat) háromnapos
programsorozattal készülnek az ünneplésre. A rendezvények tartal-
mát három téma határozza meg. 
Első nap: „Gyökereink” – koncert és kötetlen beszélgetés a kezde-
tekről a múltidézés jegyében, melyre meghívták volt tagozataik (Du-
nabogdány, Budakalász és Pomáz), valamint egykori anyaiskolájuk
(Abony) delegációit.
Második nap: „Büszkeségeink” – koncert a jelenlegi és a hajdani
tanárok, növendékek közreműködésével. 
Harmadik nap: „Ünnepelünk” – gálaműsor ismert előadókkal,
örömzenélés tanítványok, művészek, tanárok részvételével, melybe
minden érdeklődőt szeretnének bevonni. 
ez az iskola ajándéka nekünk, szentendreieknek.

Fél évszázados a zeneiskola (1963 – 2013)
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jó hírek a családok számára
Újabb családi támogatási formákat vezet be jövőre a kormány
– jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szo-
ciális és családügyért felelős államtitkára.

Négy konkrét intézkedésről döntöttek a gyed extra keretében. Így a
gyes és gyed folyósítása mellett újra vállalható munka a gyermek
egyéves kora után. Testvér születése esetén a korábbi ellátások meg-
maradnak, így például két gyedre vagy két gyesre is jogosulttá vál-
hatnak az érintettek egy időben. A harmadik intézkedés a diplomás
gyed bevezetése, míg a negyedik a három- vagy többgyermekes kis-
mamákat foglalkoztató munkaadók újabb adókedvezményét jelenti.

A bevezetendő diplomás gyeddel lehetővé válik, hogy a felsőfokú
képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező anya a gyermek egyéves koráig gyedre sze-
rezzen jogosultságot, ezt követően pedig gyes mellett végezheti a
tanulmányait. A diplomás gyed érinti egyrészt a felsőfokú alapkép-
zésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és a szakirá-
nyú továbbképzésben tanulókat; ők a minimálbér alapján kapnak
majd gyedet. Azok pedig, akik mesterképzésben, egységes osztat-
lan képzésben vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bér-
minimum alapján kapják meg a gyedet. 
A negyedik intézkedés a három- vagy többgyermekes anyákat, il-
letve munkaadójukat érinti. ennek lényege, hogy kiterjesztik a mun-
kavédelmi akciótervben már meglévő hároméves szociális
hozzájárulási adókedvezményt további két évvel; így a negyedik és
ötödik évben csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak be-
fizetniük az érintett munkavállalók után. Az egy- és kétgyermeke-
seket érintő hasonló munkaadói kedvezmények is megmaradnak.
Soltész Miklós arról beszélt, az intézkedésekkel a kormány célja az
volt, hogy megerősítse a gyermekes családokat és további gyer-
mekvállalásra ösztönözzön.                                                     

(mti)

Egyszerűsödik az anyakönyvezés

Jövő július elsejétől egyféle, elektronikusan vezetett anyakönyv
váltja fel a jelenleg négyféle (születési, házassági, bejegyzett élet-
társi kapcsolati, halotti) anyakönyvet. ez az országban bármelyik
anyakönyvvezetőnél elérhetővé válik. Az országos elektronikus
anyakönyvi közhiteles nyilvántartás létrejöttével csökkennek az
ügyfelek ügyintézéssel járó terhei, egyebek mellett egyszerűbbé
válnak az anyakönyvi, az anyakönyvezésen alapuló, a személyes
adatok nyilvántartását és azok változását érintő hatósági eljá-
rások. Az adattakarékosság és a célszerűség is indokolja, hogy
2014 júliusától az adatok nyilvántartása nem papíralapon, anya-
könyvi események alapján történik majd, hanem elektronikusan
és személyhez kötötten. A papíralapú anyakönyvek digitalizálása
folyamatos, például házasságkötéskor digitálisan rögzítik a há-
zasulók papíralapú születési anyakönyvét is.

több marad a kiskeresetű családok
pénztárcájában!
Jövőre már az egyéni járulékok, vagyis a 7 százalékos egészségbiz-
tosítási és a 10 százalékos nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehető
az eddigi családi adókedvezmény.  
A kormány a családtámogatáson keresztül megfelelő alapot kíván
biztosítani a családtervezéshez és a gyermekvállaláshoz. A kiske-
resetűek adócsökkentése a családi adókedvezményt újabb 260
ezer családra terjeszti ki, vagyis a gyermekeket nevelő családok tel-
jes körére.
Például: a két gyermeket nevelő, bruttó 90 ezer forintos összjöve-
delemmel rendelkező családok havonta 5600 forintos nettó jöve-
delemnövekedéssel számolhatnak, míg bruttó 110 ezer forintos
családi jövedelem esetén 2400 forintnyi többlettel. Három gyermek
esetében, bruttó 100 ezer forintos kereset esetén havi nettó 17 ezer
forinttal több marad a családi kasszában, 200 ezer forintos bruttó
jövedelem mellett havi 34 ezer forint. Két magyar átlagjövedelem
esetén, vagyis bruttó 400-450 ezer forintos összjövedelem mellett
havonta 35 ezer forint pluszt jelent a család számára.             (mti)pÁlYÁZAt

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati

tulajdonú, Szentendre, 0153/40 hrsz.-ú gyep (legelő) művelési
ágú, természetben a Kálvária úti új köztemető létrehozására 

kijelölt terület 152.383 nm nagyságú területrészének 
mezőgazdasági hasznosítására.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
átvehető a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi 
Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

oldalról tölthető le.

A pályázatokat a hivatal iktatójába 
november 19. 9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360



VÁROS2013. november 11. 13

NOVeMBer 30. – JANUár 5.

A Föld ezen oldalán a december már évszá-
zadok óta a várakozás időszaka. András
nappal kezdődik, és csúcspontja a kará-
csony, az érkezés, az „adventus Domini”.
Szentendre városa idén is megrendezi az
Adventtől Vízkeresztig elnevezésű program-
sorozatát, amelyre szeretettel várja váro-
sunk lakóit és az ide látogató turistákat. A
Fő téren elhelyezett adventi koszorú első
gyertyájának meggyújtásával veszi kezdetét
december 1-jén, vasárnap az ünnepi prog-
ramsorozat, amely egészen vízkeresztig, ja-
nuár 5-ig tart. 
A négy adventi vasárnapon immár hagyo-
mányosan közösen gyújtjuk meg a gyertyát
a kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi
koszorún a Fő téren, ahol a város kará-
csonyfája is felállításra kerül. Idén is szeret-
nénk minél több szentendrei gyermeket és
felnőttet bevonni a Fő téri fa díszítésébe,
amelyet idén az újrahasznosítás jegyében
hirdetünk meg. 
Szombatonként a város iskolásai adnak
rövid adventi műsort a Fő téren, ott lesz a
közös óévbúcsúztató ünnep is, amelyen az
éjféli köszöntőt tűzijáték és utcabál követi.
A Dumtsa Jenő utcai adventi vásárban no-
vember 30-tól december 24-ig kézműves és
helyi termékekből, ajándéktárgyakból,
gasztronómiai különlegességekből lehet vá-
logatni a korzóvá alakult utcán, amit ilyen-
kor áthat a fűszeres forralt borok, teák, a

sült gesztenye és alma jellegzetes karácso-
nyi illata. A vásár második időszaka decem-
ber 27-től január 5-ig tart, itt már a kulináris
élvezetekre helyezzük a fő hangsúlyt. 

Az idelátogató vendégek és a helyiek nem-
csak az adventi vásár forgatagában vagy a
város karácsonyfájában gyönyörködhetnek,
hanem részt vehetnek városi hangverse-
nyeken, koncerteken, táncházakon és
vidám gyerekprogramokon is.
Az adventi vásár teljes programja az adventi
programfüzetben lesz megtalálható, amely
november végén kerül be a szentendrei pos-
taládákba. 

Díszítsük fel közösen 
a karácsonyfát!
Idén is szeretnénk, ha minél több szentend-
rei gyermeket és felnőttet sikerülne bevon-
nunk a Fő téri karácsonyfa díszítésébe,
melyet idén az újrahasznosítás jegyében hir-
detünk meg. Azoktól, akik szívesen venné-
nek részt a feladatban, azt kérjük, hogy egy
már használaton kívüli CD-lemez egyik ol-
dalára rajzoljanak vagy fessenek – ízlésük
és kedvük szerint – egy szép motívumot, a
lemez hátára pedig írják rá ünnepi üzenetü-
ket vagy jókívánságaikat. A feldíszített CD-
ket a Tourinform irodába várjuk november
25-ig.

További részletek 
a www.iranyszentendre.hu/advent oldalon

találhatóak, ahol már pár elkészült 
CD-dísz fotóját is feltettük mintaként.

a Szentendre és Térsége
TDM munkatársai

A szervezők szeretettel várják mindazon
magas színvonalú termékeket forgalmazó
kereskedők jelentkezését, akik szeretnének
kiállítóként megjelenni az adventi vásáron
a Dumtsa Jenő utcában a vásár 2. szaka-
szában, melynek időpontja december 27-től
január 5-ig tart. A vásárral kapcsolatban kér-
déseikkel, javaslataikkal kérjük, mihama-
rabb vegyék fel a kapcsolatot Lakatos Judit
főszervezővel (tdmszentendre@gmail.com).

Adventtől vízkeresztig Szentendrén

Nyílt nap a Ferences Gimnáziumban
A  Ferences Gimnáziumban  

NYÍLT NAPOT  tartunk november 16-án,  15.00-19.00-ig! 

Szeretettel várjuk azokat  a diákokat (szüleikkel együtt),  akik most 6. vagy 8. 
évfolyamba   járnak és szívesen néznek meg bemutató órákat, kísérleteznek 

vagy hallgatnak bele idegen nyelvi, sport és egyéb szakkörök életébe.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Lukács János
festőművész

méltósággal viselt betegsége után, 
2013. október 21-én, 
életének 61. évében 

elhunyt.

Végső búcsút november 9-én 
szombaton vettünk tőle 

a Bükkösparton, 
a Hamvas Béla kőnél.

IKON Csoport

30 éves a Dézsma utcai
nyugdíjas klub
Október 12-én ünnepeltük 30 éves születésnapun-
kat, melyet a szüreti bállal összekötve fergeteges
hangulatban töltöttünk. Dr. Dietz Ferenc polgár-
mestertől ez alkalomból díszoklevelet kaptunk, me-
lyet ezúton köszönünk neki és az önkormányzatnak.
A nyugdíjas klub tagjai 150 szeletes meglepetés-
tortát osztottak szét a jeles alkalomból.
Október 28-án névnapos tagjainkat köszöntöttük,
és hamarosan, november 18-án, az elmaradhatat-
lan töltött káposzta „party”-nkat rendezzük meg,
melyre polgármester urat és más vendégeket is
meghívtunk. Az évet karácsonyi és szilveszteri ün-
nepséggel zárjuk.                             Szabó Ferencné
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Október 12-én a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében a „Moldvai Csángó
Magyar Gyermekek Támogatásáért” jó-
tékonysági koncert valósult meg. 

A főszervezők willemse Jolanda a Kereszt-
szülők a Moldvai Csángó Magyarokért egye-
sület alelnöke, no és maga az egyesület
voltak. ez a szervezet hosszú évek óta teremti
meg a csángó gyermekek magyar oktatásá-
nak lehetőségét. A messzi Csángóföldön im-
máron több mint két tucat településen van
lehetőség anyanyelvük és kultúrájuk tanulá-
sára, ápolására, megőrzésére a helyi csángó
gyermekeknek. ezzel olyan munkát visz vég-
hez az egyesület, mely nemcsak országosan
vagy régiós szinten, de európai szinten is pél-
daértékű és becses. Az oktatás mellett ezek
a gyerekek – akik olykor szélsőségesen sze-
gény és nehéz körülmények között élnek –
nem „csak” tanulnak, hanem táborba is jár-
nak, aminek lehetőségét szintén az egyesü-
let teremti meg. ez a koncert egy ilyen tábor
költségeire volt hivatott gyűjteni, hogy nagyon
sok gyerek életre szóló élményekben része-
sülhessen, eközben bizony, mi is életre szóló
élményekre leltünk.
Hisz adni mentünk oda, ám végül mi kap-
tunk többet…

Az est házigazdája willemse Jolanda volt,
fővédnöke pedig dr. Dietz Ferenc polgár-
mester. A megnyitó után a világhírű rajkó
zenekar kezdett. ezután a Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola Néptánc Tagozata rábaközi
és szilágysági táncokat adott elő. Vastaps-
sal köszöntötték őket is. 
Következtek a szentendrei Bimbó utcai
óvoda csöppségei, Szigethy Ildikó vezetésé-
vel.  Ők nem „csak édesek voltak” a színpa-
don, hanem komplett kis műsort is adtak elő.
Utána, a napokban 30 éves pomázi Opanke
Szerb Néptánc együttes lépett a színpadra,
amely egy technikai hiba ellenére is ferge-
teges műsort adott. 

A következő fellépők Orbán Borbála és
Szabó Soma voltak. előbbi népdallal, utóbbi
– aki egyébként a szentendrei Barcsay Jenő
általános Iskola növendéke – mesemon-
dással okozott szép és mosolygós perceket
a vendégeknek.
rozner Éva és Karsai Noémi csángó népdal-
csokorral folytatta a műsort, tanáruk Nász-
torné réczey Éva igazán büszke lehet rájuk.
Később egy félig családi produkciónak le-
hettünk szem- és fültanúi, Násztor
Péter és Tamás Tímea tán-
coltak, miközben Násztor
eszter énekelt. 
A színpadra ekkor
Csoma Gergely szob-
rász és fotóművész, il-
letve Benke Veronika
csángó hujjogató érkezett
és meséltek a szokásokról, be-
mutatva, előadva azokat. Mindenki szinte el-
varázsolva hallgatta az előadást, egyáltalán
nem protokolláris kényszerből ültek néma
csöndben az emberek, hanem őszintén le-
nyűgözve.
A világhírű keramikus és népdalénekes, Pet-
rás Mária is fellépett, aki diószéni születésű,
és betegen is vállalta a szereplést, ami mellé
gyönyörű intelmeket is megfogalmazott.
A távoli Diószénből gyerekek is érkeztek fel-
lépni, hogy megköszönjék személyesen is a
segítséget.  Nagyon izgultak, hisz soha ennyi
ember elé nem álltak még ki, ám mégis ké-
pesek voltak meglepetést okozni, amikor is
a produkciójuk után közölték, hogy készül-
tek egy plusz énekkel, amit „Jolanda néni-
nek” ajánlanának köszönetképpen, amiért
az idei táborukat kifizette és megajándé-
kozta őket ezzel a nyárral. Megható, gyö-
nyörűséges pillanat volt, „Jolanda néni” is
nehezen tudta folytatni a konferálást.
Két olyan fellépő is volt, akiknek a (felső)ok-
tatásukat is a keresztszülő program biztosí-
totta.  Mátyás Mónika Lili énekelt, ő már
kész tanár és a gyakorlatát tölti, Kovács

Krisztián pedig a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti egyetem hallgatójaként furulyázott.
A virágokat és köszöneteket követően zá-
rásként több százan együtt felállva énekel-
tük el a Csángó Himnuszt, megkoronázva az
estét, sok szembe könnyeket csalva.

A két felvonásos előadáson hihetetlen feltöl-
tődést kaptam, és fantasztikus élményekkel
gazdagodtam, de bátran állíthatom, hogy
nem csak én. Volt, aki azt mondta, hogy ilyen
szeretetet, ami áradt a színpadról, nagyon rit-
kán érzett, azt is csak templomban. Volt, aki
pedig azt fogalmazta meg, hogy jó volt végre
politikamentesen (!) magyarnak lenni. Bár-
mely oldalról közelítem meg ezt a jótékony-
sági estet, csakis a jóságot, a szeretetet
látom sok-sok alázattal, kemény munkával.
ez tette hitelessé, ami a mai világban az
egyik legfontosabb dolog ezen a téren.

Köszönet illeti a segítségért Dr. Dietz Ferenc
polgármester urat és Zakar ágnest az Okta-
tási és Kulturális Bizottság elnökét, illetve a
szentendrei önkormányzatot, akik az aján-
dékokat, virágokat és a gyerekek útiköltsé-
gét is állták. Nincsevics Klárát a Pest Megyei
Könyvtár igazgatóját, aki a termet jutányos
áron adta oda. Herczeg ábrist és kollégáját a

technikáért, Juhász Zoltánt a fotókért, a
Szamos Marcipán Cukrászdát az

édességekért. Klinyenc Zsu-
zsát, a pismányi virágbolt tu-
lajdonosát és kedves lányát,
Zsófiát. Király Lajost és csa-
ládját a vendéglátásért és

Kriszbainé Szabó Évát az 
adminisztrációs munkákért.

Molnár Ferencet a plakátok terve-
zéséért és Nagy Gábort a Technova Digital

nyomda vezetőjét az ingyenes jegynyomtatá-
sért. Illetve köszönet illeti Trombitás Titániát,
aki Jolanda jobb keze volt a szervezésben, és
Ton willemset, aki Jolanda szavaival élve; -
rendkívül türelmes és kitartó volt.

A csoda folyamatosan tart: például még
most is vesznek jegyeket. egy hölgy a fod-
rásznál értesült minderről és két órán belül
ismeretlenül is egy nagy adag ruhát és
egyéb felajánlást hozott a csángó gyerekek
részére. Soma, a mesemondó a fellépői
ajándékát ajánlotta fel, egy szentendrei bol-
tos pedig a bámészkodó diószéni gyerekek-
nek ajándékokat adott a kirakatából.
Hölgyeim és Uraim! Még az is lehet, hogy a
csoda nem csak pillanatnyi tünemény,
hanem folyamatosan jelen van életünkben,
csupán észre kell vennünk. S ha észrevesz-
szük, máris részeseivé válunk s olyan szel-
lemi táplálékot kapunk, mely ugyanúgy
létszüksége az embernek, mint a falat ke-
nyér, a korty bor.

Kellár F. János Immánuel 

„Csángó magyart el ne veszítsd!”

„...adni mentünk
oda, ám végül 

mi kaptunk többet.”
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Gyermekkorom nyári emlékei
Visszagondolva a nyolc évtizeddel ezelőtti, a 30-as évekbeli gyer-
mekkoromra, én is elmondhatom, hogy „csak a szépre emléke-
zem”. Akkor még Szentendre lélekszámban negyede volt a mainak.
emberi kapcsolataiban, íratlan erkölcsével és szokásaival olyan volt,
mint egy nagy család.
19 éves koromig a családom ugyan a városközpontban lakott, de
már óvodás koromtól kezdve, a többi szentendrei gyerekhez ha-
sonlóan, a legszívesebben ide, Fehérvízre (Bela Voda) jártam ját-
szani. A Bükkös-patak volt a legkedvesebb játszóterünk. Az
érintetlen természeti szépségű, tiszta, kacskaringós patak sokfajta
játéklehetőséget kínált. Naponta gátakat építettünk, ahol füröd-
tünk. Úszni is itt tanultam meg. Apám a hentesnél vett két nagy
marhahólyagot, felfújta, és a vállamhoz kötötte őket, mint valami
angyalszárnyakat. A mosóteknővel pedig csónakáztam, evezőm a
szilvalekvár keverő kanál volt. Fűzfasípot készíteni is a patakparton
tanultam meg. egyszóval ez a hely volt számomra maga a boldog-
ság. Voltak itt patakkővel vívott komoly csaták a városi és az izbégi
gyerekek között, melyek olykor komoly sebesülésekkel is jártak.
Velem is megtörtént, hogy sírva berohantam a patak partján lakó
nagynénémhez, aki a következőképpen vigasztalt meg: „ebcsont
beforr, ez katonadolog”. Miután a sebemet bekötözte, már rohan-
tam is vissza a többiekhez. A bandák emlékezetes vezéregyéniségei
közé tartoztak Margaritovics Vazul és Deim Fercsi.
A Dunáról minden tavasszal, a zöldár alkalmával felúsztak a pata-
kon a halak. Az égerfák gyökereinél telepedtek meg, és ívtak. Nyár
végére már szép, kifejlett példányokat fogtunk. Az idősebb fiúktól
megtanultuk a patakon alkalmazott halászati technikát. A gyökér
egyik oldalát megpiszkálták, majd a másik oldalán a menekülő ha-
lakat hálóval vagy fűzfakosárral megfogták. Akkoriban a patak még

tiszta volt, és halakban is bővelkedett, akárcsak a Duna.
elemista koromban már alig vártuk a tanév végét. Felvettük a klott-
gatyát, a fehér trikót, és mezítláb rohantunk a Dunára. Az északi
városrész gyerekei a Pap-szigetre jártak, nekünk pedig a Postás
strandon a füzesnél volt a fő tartózkodási helyünk egész nyáron. Ak-
koriban az évszakváltás óraműpontossággal következett be. Télen
tél, nyáron nyár volt… Bár a városban még nem létezett uszoda,
mégis minden valamirevaló szentendrei gyerek megtanult úszni
nyaranta a Dunán. Évente előfordult egy-egy tragédia, vízbefúlás,
de általában nem idevalósiak voltak, nem ismerték eléggé a Duna
veszélyes szakaszait.
Naponta a legnagyobb élményünk az volt, amikor jöttek a hajók.
Megfigyeltük, hogy melyik mekkora hullámokat ver. A legnagyob-
bakat a Körös csinálta. Ilyenkor 30-40 süvölvény, közöttük én is, a
forgó fölött megrohamozta a hajót. Minél közelebb akartunk kerülni
a nagyobb hullámokhoz. Akadt, aki a hajókormányra is felmászott.
A matrózok nem győztek elzavarni bennünket. ez a játék azonban
nem kis veszéllyel járt, mert a hajólapátok szívóhatása nagyon erős.
A kapitány egy idő után megelégelte a dolgot, és szólt a helyi rend-
őrségnek. Akkoriban a rendőrségnek nagy respektje volt. A hajók ér-
kezésekor mindig kirendeltek egy rendőrt. Ahogy észrevettük,
átúsztunk a túlsó partra. A rendőr egy darabig fel-alá járt, majd el-
ment, mi pedig visszaúsztunk. Minderről a szüleink mit sem tudtak.
Én sem voltam ám jobb a Deákné vásznánál, a legtöbb stikliben
részt vettem. emlékezetes marad, amikor a szomszéd asztalos fiá-
val hajnalban, még mielőtt megjöttek volna a halászok, felszedtük
a fenékzsinórokat, és a zsákmánnyal elpucoltunk. Visszadobtuk a
„grundsnúrt” a helyére. Messziről figyeltük, amint visszatértek, és
csodálkozva látták, hogy megint semmi nem volt a horgokon. Pedig
akkor a Duna tele volt halakkal. Gyanút fogtak, és éjszakai őrséget
állítottak... Az élményekben gazdag nyár után ősszel visszaültünk
az iskolapadba.                                          

Az én 
Szentendrém
BALOGH LáSZLó SZeNTeNDreI
FeSTŐMűVÉSZ BLOGJA A SZeVI.HU-N

www. szevi.hu - SzeVi a neten is!
Lapunk megjelenésével egyidőben elindul az internetes változat, a
szevi.hu. Új formában, kibővült tartalommal, valódi térségi hír-, kul-
turális- és programajánló portál áll az olvasóink rendelkezésére.
A programoldalunk nyitva áll minden intézmény, egyesület, sport-
klub, civilszervezet előtt! Ha ezen a felületen meg kívánják jelentetni
programjaikat, kérjük, jelezzék a program@szevi.hu e-mail címen!

A szevi.hu portálon blogrovat is indul! Korlátozott számban in-
tézményi blogoknak, illetve civil bloggereknek is helyet kívánunk
adni! Aki szeretne blogot indítani a szevi.hu oldalon, kérjük, je-
lezze a blog@szevi.hu e-mail címen! Kérjük, feltétlenül írja meg
a blog tervezett címét, témáját, szerkesztőit!

Ízelítőként fogadják szeretettel városunk egyik kiemelkedő mű-
vészének, Balogh László festőművésznek régi idők Szentendré-
jére visszaemlékező blogjának első posztját!

facebook oldalunk: 
https://www.facebook.com/
szentendreesvideke
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Kiállítások
A Ferenczy 
Múzeum 
programjai

SZeNTeNDreI KÉPTár
Fő tér 2-5.
Nyitva: szerda - vasárnap 10.00–
18.00
„ÉS NEM VESZ RAjTUK ERőT 
A HALÁL”
Az őskor érdekes időszakainak 
egy-egy temetkezését és az azzal
kapcsolatos szokásokat mutatja be
a kiállítás. A kiállítás egyik érdekes-
sége a kora bronzkori temetést,
majd a sír életét az évezredeken
keresztül bemutató film.
Kurátor: rajna András régész, 
Ferenczy Múzeum
Megtekinthető december 31-ig

FereNCZY MÚZeUM 
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap 10.00–
18.00
„A KIRÁLYNÉT MEGÖLNI NEM
KELL FÉLNETEK jÓ LESZ”
MERÁNIAI GERTRÚD EMLÉKE-
ZETE, 1213–2013. 
A királyné halálának 800. évfordu-
lója alkalmával rendezett kiállítás
több nézőpontból mutatja be az 
elsősorban a Katona-drámából 
ismert történetet, Gertrúd alakját,
családi hátterét és a korszakra 
jellemző miliőt. 
Megtekinthető december 31-ig

állandó kiállítások:
EGY ARANYKOR MODERN 
MESTEREI – A FERENCZY 
CSALÁD MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK SZENTEND-
RÉN – A VÁLTOZÓ ARCÚ 
SZENTENDRE
ALAPÍTÓ NYOLCAK – 
A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP
SZÜLETÉSE

MűVÉSZeTMALOM
Bogdányi út 32.
November 21. csütörtök 17.00
ALKOTÓ VAGY MÚZSA
Három, Szentendre művészeti élet-
ében jelentős alkotói pályát befutó
festőművésznő – Anna Margit
(1913-1991), Szántó Piroska
(1913-1998), Vajda Júlia (1913-
1982) – munkáiból rendezett 
kiállítás
Megtekinthető január 12-ig, kedd-
től vasárnapig 10.00–18.00 között.

MűVÉSZeTMALOM
Bogdányi út 32.
NÉGY ELEM
A MAOe országos képző-, ipar- és
fotóművészeti tárlata
A kiállítás átfogó keresztmetszetét
adja a MAOe jelenlegi tagjai mun-

kásságának a tűz-víz-levegő-föld 
tematika keretein belül 
Nyitva: november 30-ig

SZeNTeNDreI VárOSI USZODA ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT (V8), 
Kálvária út 16/C.
NÉGY ELEM – VÍZALATTI TÁRLAT 
72 mű nagyított printjeiből látható
a kiállítás, mely a maga nevében
rendhagyó és stílust teremtő 
esemény.
Nyitva: november 30-ig

POLGárMeSTerI GALÉrIA
Városház tér 3.
BAKOS LEHEL ÉPÍTÉSZMÉRNÖK,
KÉPZőMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető november 29-ig a hi-
vatal ügyfélfogadási idejében

SZerB eGYHáZI MÚZeUM
Fő tér 6.
AKNAY jÁNOS FESTőMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető december 31-ig,
hétfő kivételével naponta 10.00-
16.00-ig

VUJICSICS TIHAMÉr ZeNeISKOLA
Oltai-terem, Dunakorzó 16.
SZENTENDRE 31
Urmánczy Losonci Lilla 
festőművész kiállítása
A kiállítás fővédnöke Mádl Dalma.
A kiállítás megtekinthető 
június 30-ig.

ABA-NOVáK GALÉrIA
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.
TÁNC – FÉNY – GEOMETRIA –
KOLLÁZS
Magdalena Zeisel képzőművész 
kiállítása
Megtekinthető november 23-ig

MűVÉSZeTeK HáZA 
Gödöllő, Szabadság út 6.
HOGYAN ÉL TOVÁBB A GÖDÖLLőI
SZECESSZIÓ PIRK AMBRUS
SZENTENDREI TÁj- ÉS KERT-
ÉPÍTÉSZ MUNKÁSSÁGÁBAN
A kiállításra a belépés ingyenes.
Megtekinthető január 10-ig hétfőtől
péntekig 9.00-21.00-ig, szombat-
vasárnap a Művészetek Háza nyitva
tartásában (www.muza.hu)

Színház
IVANCSICS ILONA 
ÉS SZÍNTárSULATA
PMK, VárOSI SZÍNHáZTereM
Pátriárka u. 7.
November 29. péntek 
és 30. szombat 18.30
jÓKAI ANNA: 
FEjÜNK FELőL A TETőT
Jegyek a Tourinform irodában
(Dumtsa Jenő u. 22., tel.: 26/317-
965) és a PMK portáján (Pátriárka
u. 7.) válthatók

Előadás
V8 USZODA KONFereNCIATerMe
November 28. csütörtök, 18.00
HADTÖRTÉNETI ESTEK
BUDAPEST OSTROMA 1944-45.
Dr. Ungvári Krisztián történész elő-
adása

SZeNTeNDre SZALON
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.
November 14. csütörtök, 18.00
SPECIALISTÁK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ AGYBAN
ÉS A TUDOMÁNYBAN
Somogyi Péter agykutató előadása
Az est háziasszonya, Hargitay Kata-
lin szalonteával várja a vendégeket

KOLPING AKADÉMIA
Péter-Pál u., a Török köz
felől

November 16. szombat 16.00
LÁTOGATÁS DÉLVIDÉKI VÉGVÁ-
RAKBAN – KIRÁNDULÁS A KAZÁN
Tóth László villamosmérnök 
előadása

PeTŐFI KULTUráLIS 
ÉS HAGYOMáNYŐrZŐ
eGYeSÜLeT
Stéger köz

November 15. péntek 18.00
AZ ÉLET KAPUjA – AZ őSI 
KÜLDÖTT – IRODALMI ÉRTÉKEK
TRIANON UTÁN – HERCZEG 
FERENC ÉS TORMAY CECIL 
KÖNYVEI NYOMÁN
Turcsány Péter író, a Kráter Műhely
egyesület elnökének előadása
A Kráter könyvek megvásárolhatók
az előadás után
November 22. péntek 18.00
ALFÖLDI, SZÖRÉNYI, BRÓDY
VAGY SZENT ISTVÁN, A KIRÁLY
Varga Tibor előadása

SZeNTeNDreI 
KONZerVATÍV 
eSTÉK KLUB

November 28. csütörtök, 18:30
A KLUB VENDÉGE KÖVÉR
LÁSZLÓ, AZ ORSZÁGGYŰLÉS 
ELNÖKE
Bővebb információ: www.szeke.hu

FereNCZY MÚZeUM
Kossuth Lajos u. 5. 
November 18. hétfő 18 óra
A Művészek, művek Szentendrén
című kiállításban
EMLÉKEIM BARCSAY jENőRőL
Véső ágoston nagybányai festőmű-
vésszel dr. Feledy Balázs művészeti
író beszélget

Gyerekeknek
FereNCZY MÚZeUM
Kossuth L. u. 5.
November 24. vasárnap 
10.00–12.00
MÚZEUMIMESEMATINÉ
mese- és alkotássorozat 4-8 éves
gyermekeknek
Legújabb állomásunk a Ferenczy
Múzeum, ahol mesét mondunk a
vándorlásról, az utazásról és képze-
letben együtt utazunk Ferenczy 
Károllyal, Valérral és Noémivel 
valódi és mesebeli tájakra. A mese
után elkészítünk egy közös tájképet
a saját vándorló figuránkkal. A
program a Ferenczy Múzeum  
„egy aranykor modern mesterei”
című kiállításában lesz.
A programot vezeti: Botos Karolina
drámapedagógus és Sulák-erdőháti
Orsolya múzeumpedagógus

PÜSPÖKMAJOr-LAKóTeLePI KLUB
Hamvas B. u. 6. 
November 16. szombat 10.00
jÁTSZÓHÁZ
Anyagköltség 200 Ft/fő

mozi
P'ArT MOZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

MESEMOZGATÓ FILMNAPOK 
november 11-22. között

november 11. hétfő
17.00-19.30-ig: 
A ZENE HATÁRTALAN… mert
mindannyiunknak más világa van.
Zene 5 részben:
1. Citerazenekarok (közreműköd-
nek az Izbégi és a Barcsay citeraze-
nekarok és énekesek (25’)
2. Kisrócka és rozmárrock 
zenekarok (kb. 15 perc)
3. Bori a Cselló és Dömény 
Krisztián (kb. 10 perc)
4. Barock zenekar (kb. 25 perc)
5. Tiszta Korom (kb. 35 perc)
(Belépőjegy: 600 Ft)
20.00 IDőRőL IDőRE (122’) (12) 
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november 12. kedd
18.30 NO (118’) (12) LÉLeKMOZI
SOrOZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 VAKSZERENCSE (91’) (16)

november 13. szerda
17.00 FRANCES HA (86’) (16) –
amerikai vígjáték az amerikai fiata-
lokról
18.30 MOCSOK (97’) (18) – 
a kritikusok szerint: „kultfilm” lesz
20.10 RENOIR (111’) (12)

november 14. csütörtök
18.00 A HÁZBAN (105’) (16) LáM-
PáS SOrOZAT (DunaP’Art Filmklub)
19.45 GRAVITÁCIÓ (90’) (12) – 
főszerepben: George Clooney és
Sandra Bullock

november 15. péntek
16.45 TURBO (96’) (6) – történet
egy száguldó csigáról…
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS
– Lázár enikő közreműködésével
18.30 ISTENI MŰSZAK (100’) (16)
eGY P’ArTON AZ ALKOTóKKAL
20.15 GRAVITÁCIÓ (90’) (12) – 
főszerepben: George Clooney és
Sandra Bullock

november 16. szombat
16.00 WEÖRES SÁNDOR EMLÉK–
- HEGEDÖSÉNEK
17.30 ISTENI MŰSZAK (100’) (16)
– erős és szórakoztató
19.00 FOGSÁGBAN (153’) (16) –
Hugh Jackman és Jake Gyllenhaal

november 17. vasárnap
15.30 TURBO (96’) (6) – történet
egy száguldó csigáról
17.10 FRANCES HA (86’) (16) –
amerikai vígjáték az amerikai 
fiatalokról
18.40 ÉjFÉLI GYORS LISSZA-
BONBA (111’) (12) – Jeremy Irons
és Mélanie Laurent
20.35 GRAVITÁCIÓ (90’) (12) – 
főszerepben: George Clooney és
Sandra Bullock

november 18. hétfő
17.00 FRANCES HA (86’) (16) –
amerikai vígjáték az amerikai 
fiatalokról
18.30 LAST VEGAS (103') (16) 
vígjáték: Morgan Freeman, robert
de Niro és Michael Douglas
20.00 VÉRMESÉK (111’) (16) –
maffiafilm, robert De Niro és
Tommy Lee Jones

november 19. kedd
18.30 ISTENI MŰSZAK (100’) (16)
– erős és szórakoztató
20.30 LAST VEGAS (103') (16) 
vígjáték: Morgan Freeman, robert
de Niro és Michael Douglas

november 20. szerda
18.00 IDőRőL IDőRE (122’) (12)
– vígjáték, főszerepben: rachel
McAdams

20.00 ÉjFÉLI GYORS LISSZA-
BONBA (111’) – Jeremy Irons 
és Mélanie Laurent

november 21. csütörtök
17.30 GRAVITÁCIÓ (90’) (12) – 
főszerepben: George Clooney és
Sandra Bullock
19.00 RENOIR (111’) (12) NYISD
KI A SZeMeD! (DunaP’Art Filmklub)
21.00 ELHALLGATOTT GYALÁZAT
(52’) (16) – A Bűn és büntetlenség
rendezőjétől…

november 22. péntek
17.00 DERÜLT ÉGBőL FASÍRT – 
A MÁSODIK FOGÁS (88’) (6)
18.30 FRANCES HA (86’) (16) –
amerikai vígjáték az amerikai 
fiatalokról
20.00 LAST VEGAS (103') (16) 
vígjáték: Morgan Freeman, robert
de Niro és Michael Douglas

november 23. szombat
15.30 DERÜLT ÉGBőL FASÍRT – 
A MÁSODIK FOGÁS (88’) (6)
17.00 A MÉHEK VILÁGA (95’) (6) –
tényfeltáró természetfilm
A vetítést követően Takács Gábor
méhész előadást és bemutatót
tart.
19.35 ÉjFÉLI GYORS LISSZA-
BONBA (111’) (12) – Jeremy Irons
és Mélanie Laurent

november 24. vasárnap
15.45 DERÜLT ÉGBőL FASÍRT –
A MÁSODIK FOGÁS (88’) (6)
17.15 ELHALLGATOTT GYALÁZAT
(52’) (16) – A Bűn és büntetlenség
rendezőjétől…
18.00 Vas Miklós filmklub (kiste-
rem)
18.15 ARTHUR NEWMAN VILÁGA
(101’) (16) – főszerepben: Colin
Firth és emily Blunt
20.00 DIANA (112’) (12) – fősze-
replő: Naomi watts

november 25. hétfő
18.00 TEMPLOM A DOMBON
(112’) (16) – igen értékes film
20.00 ÉjFÉLI GYORS LISSZA-
BONBA (111’) (12) – Jeremy Irons
és Mélanie Laurent

november 26. kedd
18.00 RENDHAGYÓ KALENDÁ-
RIUM – Török Katalin sorozata
18.30 SZERELEM, ÖRÖKSÉG,
PORTUGÁL (90’) (12) LÉLeKMOZI
SOrOZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 PHILLIPS KAPITÁNY (134’)
(16) – igaz történet, főszerepben:
Tom Hanks

Programok: 
partmozi.hu
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BACH HANGVERSENY
a református Gimnázium kápolnájában

2000 Szentendre, áprily tér 5.

november 17. vasárnap este 6 órakor

Műsoron:
J.S.Bach 29.Kantáta „wir danken dir, 

Gott, wir danken dir”
J.S.Bach: 172.Kantáta 
“erschallet ihr Lieder”

Közreműködnek:
Lutheránia Ének- és Zenekar
Vezényel: dr. Kamp Salamon

Czabán Angelika szoprán, Németh Judit
alt, Megyesi Zoltán tenor, Jekl László 

basszus, Balog Norbert orgona

A belépés ingyenes. 
Az est megrendezésére szánt 

adományokat köszönettel elfogadunk. 

mÚZEUmtÓl mÚZEUmIG

Szeretettel várunk minden érdeklődőt tár-
latvezetéssel egybekötött, két múzeumot
megtekintő sétánkra

Időpont: november 30. szombat 16.00

A csoport a Tourinform iroda elől (Dumtsa u.
22.) indul. elsőként a Ferenczy Múzeumban
található Művek, művészek Szentendrén
című kiállítást tekintjük meg, amely váro-
sunk képzőművészetét a két világháború
közötti időszaktól a legfrissebb szemléletű
alkotásokig mutatja be.
A túra következő állomása a Vajda Lajos
emlékmúzeum (Hunyadi u. 1.), ahol az eu-
rópai Iskola szentendrei művészeti bemu-
tató tárlat, valamint a Vajda Lajos életművét
bemutató állandó kiállítás látható, ez utób-
bit  irodalmi-zenei tárlatvezetéssel mutatjuk
be.
A túrát Krizbainé Szabó Éva múzeumi taná-
csos vezeti. Időtartama: kb. 2 óra. részvé-
teli díj, mely tartalmazza a múzeum-
belépőket: 2 200 Ft, diákoknak és nyugdí-
jasoknak 1500 Ft.

mmm A FERENCZY
mÚZEUmBAN
November 24. 10 -12 óra
MúzeumiMeseMatiné
mese- és alkotássorozat 4-8 éves 
gyermekeknek

A MúzeumiMeseMatiné program novem-
bertől vándorolni kezd Szentendre múzeu-
maiban. Legújabb állomásunk a Ferenczy
Múzeum, ahol mesét mondunk a vándor-
lásról, az utazásról és képzeletben együtt
utazunk Ferenczy Károllyal, Valérral és Noé-
mivel valódi és mesebeli tájakra. A mese
után elkészítünk egy közös tájképet a saját
vándorló figuránkkal.  
A program a Ferenczy Múzeum  „egy arany-
kor modern mesterei” című kiállításában
lesz.
részvételi díj:  1000 Ft/gyerek, 500 Ft/fel-
nőtt, a második gyereknek már csak 500 Ft
A programot vezeti: Botos Karolina dráma-
pedagógus  és Sulák-erdőháti Orsolya mú-
zeumpedagógus  

FereNCZY MÚZeUM 
2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5.
Nyitvatartás: kedd – vasárnap 10 – 18 óra

November 18. hétfő 18 óra

EmléKEIm BARCSAY jENŐRŐl
Helyszín: FIGYeLeM! a Ferenczy Múzeum,
Művészek, művek Szentendrén  című kiállí-
tásban (Kossuth Lajos u. 5.)

Beszélgetés VÉSŐ áGOSTON nagybányai
festőművésszel 
A beszélgetést vezeti: Dr. FeLeDY BALáZS
művészeti író

Figyelem!
ez év augusztus 1-jétől olcsóbban látogat-
hatók múzeumaink!
egy belépőjeggyel a Ferenczy Múzeum 
összes múzeuma és kiállítóhelye – a Ko-
vács Margit Kerámiagyűjtemény kivételével
– a jegyvásárlás napján megtekinthető.

Belépődíjak: 
teljes árú jegy: 1500 Ft/fő, kedvezményes
jegy (diák, nyugdíjas): 750 Ft/fő.
A Kovács Margit Kerámiagyűjtemény: a tel-
jes árú jegy: 1000 Ft/fő,
kedvezményes jegy 750 Ft/fő.

A KÖZElmÚlt tÖRtéNéSEI
mERRE tARt A VIlÁG?
Vendégünk: dr. Nógrádi György, egye-
temi tanár, biztonságpolitikai szakértő

Időpont: november 12. kedd, 18 óra

Helyszín: Pest Megyei Könyvtár, olvasóte-
rem (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.)

A Pest Megyei Könyvtár (Szentendre, Pátri-
árka u 7.) tisztelettel és szeretettel várja
mindazokat, akik korunk külpolitikai kérdé-
seire keresik a választ.
Snowden és az amerikai lehallgatási bot-
rány. A titkos adatgyűjtés során 35 vezető
külföldi politikus beszélgetéseit hallgatták
le. Lehallgatják a világot? Internet és biz-
tonság? Biztonság vagy szabadság? Szep-
tember 11-e óta az USA azt mondja,
számára a biztonság fontosabb lett, mint az
emberi jogok. Kiberhadviselés? Az új há-
romszög. Milyen szerepe van ma az USA-
nak, Oroszországnak és Kínának?
Hallgassa meg dr. Nógrádi György, lebilin-
cselően jó előadó, neves biztonságpolitikai
szakértő véleményét! általa minden érthe-
tőbbé válik! Jöjjön el hozzánk!
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Aművészekről a „civileknek” gyakran
romantikus képzete alakul ki: az al-
kotó – legyen férfi vagy nő – valahol a

valóság fölötti világban él, napjait a jövendő
nagy művek létrehozásának gondolata tölti
ki, a hétköznapiságtól távol álló, más di-
menziókban él, kicsit elvarázsolt, gyakran
könnyelmű… Nálunk, Szentendrén nagyon
is „kézzelfogható” közelségben élnek a mű-
vészek, akár a szomszéd házban, a közeli
utcában is lakhat nem is egy festő, szobrász
grafikus, textiles vagy keramikus, akiknek
hétköznapi életébe könnyen beleláthatunk,
találkozunk velük a piacon, a péknél, a pa-
tikában vagy a könyvesboltban. 
Belegondoltak-e már abba, hogy a magas
művészet létrehozását célul tűző, alkotó
nőnek mennyivel több kihívással kell szem-
benéznie, mint egy átlagos családanyának?
Hiszen nekik is munka után kell a háztartás,
a férj gondját viselni, főzni, mosni, takarí-
tani, ünnepekre készülni, nem kell nagyon
részletezni, hogy mit is jelent az úgynevezett
második vagy harmadik műszak. Azok a
nők azonban, akik alkotásra adják a fejüket,
a mindennapi kötelezettségek ellátása köz-
ben sem tudnak szabadulni a valódi művé-
szettel mindig együtt járó kétségek és
felelősség alól; a gondolatra nem lehet rá-
csukni a munkahely kapuját!
S ha az élet úgy hozza – és ez Anna Margit,
Szántó Piroska és Vajda Júlia esetében is így
történt –, hogy életük szeretett társa maga
is művész, a női szerepek vállalása mellett
úgy kell múzsává, társsá, a másik érzé-
kenységeinek elfogadójává válni, hogy
emellett el is kell tudni határolódni, meg kell
őrizni saját művész-mivoltukat, szuverén al-
kotószemélyiségüket, a naponta kapott ha-
tások ellenében önálló kifejezésformáikat. 

A három festőnő, akik születésének 100. év-
fordulóját 2013-ban ünnepeljük, ezt a sor-
sot választotta. Anna Margit művészete a
30-as évek elejétől 1944-ig ámos Imre fes-
tőművész 1944-ben tragikus módon meg-
szakadt festészetével párhuzamosan
bontakozott ki. Vajda Júlia festői szemléle-
tét Vajda Lajos festőművész – 1941-ben be-
következett haláláig – nemcsak képeivel,
de leveleiben megfogalmazott szerető ta-
nácsaival is befolyásolta. Vajda Júlia máso-
dik férje is művész volt: Jakovits József
szobrász, festő és grafikus. Anna Margit és
Vajda Júlia is sokat fáradozott azon, hogy fi-
atalon elveszített, de egész életüket meg-
határozó első társuk emlékezete
fennmaradjon: mindketten megérték a
szentendrei emlékmúzeumok megnyitását.
Míg azonban Anna Margit művei ámos ké-
peivel együtt szerepelnek az állandó kiállí-
tásban, Vajda özvegyében – közismert
szerénysége miatt – nem is merült fel, hogy
műveit férje múzeumában bemutassa.
Kicsit más Szántó Piroska életútja: Vas Ist-
ván költővel az üldöztetések idején kötötte
össze sorsát, s a közismerten kedélyes alap-
természetű festőnő sokat tett azért, hogy a
férje egész életét végigkísérő démonokat el-
űzze. Mivel a művészházaspár a nyarakat a
szentendrei Hold utcában ma is álló kis há-
zukban töltötte, még sokan emlékszünk a
vendégszerető, a cicákért legendásan ra-
jongó Piroska nénire, aki festői munkás-
sága mellet – nem feltétlenül férje hatására
– színes, élvezetes írásaiban is megörökí-
tette a művészbarátok életét.
A három festőnő centenáriumára emlékező
kiállításban – a szentendrei „női” művészet
bővebb illusztrálására – Modok Mária és
Vaszkó erzsébet festményei is helyet kaptak.

Modok Mária tehetsége búvópatakként tört
utat magának: bár házasságkötésük után
(1940) egész személyiségét tudatosan alá-
rendelte férjének, a festőzseninek tartott
Czóbel Bélának, titokban, maradék vász-
nakra festett képeivel többszörösen is meg-
újult, teljes értékű életművet hagyott ránk.
Vaszkó erzsébet Fónyi Géza régi művészte-
lepi műtermében, 60 éves korában és 10 év
hallgatás után találta meg új hangját, mely
a szentendrei festészetben kijelölte elismert
helyét. 
Még néhány igen fontos kérdés merül fel a
kiállítás – és az utóbbi idők „gender” (a tár-
sadalom által meghatározott „nőiesség”-gel
kapcsolatos) kutatások – kapcsán: Vajon
beszélhetünk-e valóban „női” és „férfi” mű-
vészetről? Vannak-e a nők művészetének
olyan sajátosságai, amelyek félreismerhe-
tetlen bélyeget nyomnak magára a műre?
Vagy a Simone de Beauvoir által meghatá-
rozott „második nem” esetében is kizárólag
az általános esztétikai-művészeti értékíté-
letek lehetnek meghatározók?
e kérdések eldöntéséhez – reményeink sze-
rint – az Alkotó vagy múzsa kiállításunk is
hozzá fog járulni.

Krizbainé Szabó Éva

Alkotó vagy múzsa
A kiállítás november 21-én, 
csütörtökön 17 órakor nyílik

a MűvészetMalomban (Bogdányi út 32.).
Megtekinthető január 12-ig, 

keddtől vasárnapig 10.00–18.00 között.
www.facebook.com/muveszetmalom

muveszetmalom@femuz.hu

Alkotó múzsák a művészetmalomban
100 ÉVe SZÜLeTeTT ANNA MArGIT, SZáNTó PIrOSKA ÉS VAJDA JÚLIA 

Anna Margit: Önarckép
1940. tempera, papír, 100x71 cm

Modok Mária: Szentendrei tetők és falak
1940-es évek, olaj, vászon, 59x45 cm 

Szántó Piroska: Gyász és eső
1954. olaj, papír, 100x70 cm
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Keresztbe, babám,
ha szeretsz!
Új megoldással rukkolt elő néhány
szentendrei vállalkozó, hogy fellendítse
a helyi termelők munkáját, és a vevők is
jól járjanak. A keresztmarketing koránt-
sem nehéz kereszt, ellenben nagyon ha-
tásos, összefogáson alapuló eszköz a
helyi gazdaság támogatásához.

– Sok helyen régóta használják már ezt a
módszert, ilyen értelemben tehát nem ta-
láltuk fel a spanyolviaszt – kezdi Szalai
Péter, a Szentendrei Kistérségi Ipartestület
elnöke. – egyszerű az alapgondolat: a vevő
betér az egyik helyre, s ha ott vásárol vala-
mit, akkor kedvezményben részesül egy
másik helyen történő későbbi fogyasztásá-
ból. Ha pedig a másik helyen fogyaszt vala-
mit, abban az esetben utána az előbb
említett másik üzletben vásárolhat olcsób-
ban.

Nekem jó, neked jó
ez a módszer természetesen magas fokú
összehangoltságot kíván a benne szereplő
vállalkozásoktól, de az odafigyelés megéri
mind a résztvevő társaságoknak, mind – és
ez a fő – maguknak a vásárlóknak, hiszen
így egyszerre több helyen kapnak kedvez-
ményt (pl. árengedményt, kupont stb.) pusz-
tán azáltal, hogy az adott helyeket keresik

fel, ott vásárolnak, ott vesznek igénybe szol-
gáltatásokat.
Bernard Brandt közgazdász szerint ennek a
módszernek az alapgondolata és hatása ha-
sonlít a helyi pénzhez, azaz amikor egy tele-
pülés vagy régió saját pénznemet bocsát ki:
az összefogásnak köszönhetően helyben
saját kis rendszer alakul ki, amely védeni
képes a helyi gazdaságot, valamint a rend-
szer elemei jól fenntartható módon támo-
gatják egymás tevékenységét. e szinergia
hosszú távon eredményesebb, mint a ver-
sengés.

étel-vonalon indulnak
– Számunkra természetes volt, hogy csatla-
kozunk a kezdeményezéshez – fejti ki Vida
rita, a helyi élelmiszer-termelők portékáit
forgalmazó Ízmanufaktúra üzlet tulajdo-
nosa. – A Görög Kancsó étteremmel kezd-
tük el a kölcsönös ezerforintos akciót: ha
nálunk vásárol valaki, ott ennyivel olcsób-
ban ehet, és viszont. Természetesen meg-
válogatjuk a partnereket: csak komoly
hozzáadott értékkel bíró helyi vállalkozás
jöhet szóba. reméljük, hogy a helyi ipartes-
tület fokozza a keresztben adott kedvezmé-
nyekben résztvevő szereplők körét, mert
minél többen támogatjuk egymás kezde-
ményezéseit, annál eredményesebben tud-
juk a minőségi portékát kínálni a vevőknek.
A helyi kistermelők jobbára csak így tudnak
gyorsan és hatékonyan piachoz jutni.

(X)

#

Szentendrén előSzör 
a Magyar Klasszikus nagycirkusz és 
a Magyar nosztalgia nagycirkusz!                                         

Két cirkusz egy porondon
november 13-tól november 17-ig 

a Kálvária dombon 
előadásunk kiemelt szenzációja: 

eISHAn KHArIKArAn! 
egzotikus állataival kápráztatja 

el a kedvesközönséget!

ÓrIÁSI AKCIÓ!!!

VÁGd KI – VÁltSd Be!
Szerdán és csütörtökön az 1000 Ft-os 

kuponok felmutatásával a belépőjegy ára 
egységesen mindenkinek: CSAK 1000 Ft!!!

további napokon (péntek, szombat, vasárnap) az
500 Ft-os kuponok felmutatásával bármelyik hely-

árból 500 Ft kedvezmény jár!
Az újságból kivágott kuponok bármelyik akciós

napra érvényesek !
előadások kezdete: szerda, csütörtök, 

péntek: 18 óra, szombat: 15 óra és 18 óra
vasárnap: 11 óra és 15-óra 

„Az élet igenlése”
Bakos Lehel igazi lokálpatrióta építész és
képzőművész, aki korábban a Tervtanács-
ban, most a Művészeti Tanácsban kímélet-
len szigorral védi az egységes városképet és
Szentendre hagyományait. Képein a filozó-
fia örök kérdései mellett megjelenik a hit,
a zene és a vadászszenvedély is – mondta
dr. Dietz Ferenc Az élet igenlése című kiállí-
tás megnyitóján, a Polgármesteri Galérián.
Szentendre polgármestere hozzáfűzte: az
érdeklődök örömforrása volt a sok szép al-
kotás, az örökifjú mester töretlen munkabí-
rása és kedves humora.

A város hírportálja!
www.szevi.hu

Új e-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu
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előző számunkban
is már hírt adtunk
róla, hogy november
7-től 17-ig tart a
gasztronómiai ver-
seny őszi fordulója,
melynek lényege,
hogy az éttermek-
nek háromfogásos

menüt állítanak össze ajándék itallal az
aktualitásnak és a profiljuknak megfele-
lően. A menük ára egységesen 2890 Ft. 
A bejárati ajtó fölé kihelyezett „arany” 
fakanálra akasztott embléma mutatja,
hogy az étterem részt vesz a versenyben. 
Időközben még három étterem is csatla-
kozott a versenyhez, ezért újból közöljük
kedvcsinálónak a versenyben részt vevő ét-
termek nevét a menüajánlatokkal. 

Próbálja ki Ön is, és győződjön meg a
szentendrei éttermek gasztronómia tu-
dásáról!

BARCELONA RESTAURANT 
& TAPAS BAR
Szerb u. 2., (26) 950-791.
Nyitva: minden nap 12.00–23.00
Menü:
Tárkonyos libaraguleves snidlinges vajas
galuskával
Töltött libamellfilé, konfitált libazúzával,
sáfrányos rizzsel
Lúdláb mousse részeges Márton lúddal
(konyakos meggy)
+ 1 pohár bor, ásványvíz vagy üdítő

EL MARIACHI ÉTTEREM
Pannónia u. 6/B., (26) 313-132. 
Nyitva: minden nap 10.00–22.00

Menü:
Padlizsánkrém pirítóssal
roston sült kacsamáj fahéjas almával,
krumplipürével
Gesztenyés Gundel palacsinta
+ 1 pohár bor vagy üdítő

GÖRÖG KANCSÓ ÉTTEREM
Dunakorzó 9., (26) 303-178. 
Nyitva: minden nap 11.00- 22.00
Menü:
Libaleves juhtúrós maceszgombóccal
Töltött liba görögösen mazsolaboros ká-
posztával aszaltszilvás szalvétagombóc-
cal
Túrós kosárka almás-körtés zselével
+ egy pohár görög bor a menühöz

MjAM ÉTTEREM
Városház tér 2., 06-70-377-8178. 
Nyitva: hétfő - csütörtök: 8.00- 22.00;
péntek, szombat: 8.00-23.30., 
vasárnap: 10.00-22.00
Menü:
Füstölt paprikaleves csicsóka-csipsszel
Kemencés kacsamell birsalmával, gyöm-
béres mandarinszósszal
Csokivulkán Szentendrei rác Ürmös- 
grapefruit mártással
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő kívánság
szerint

MŰVÉSZ ÉTTEREM
Dumtsa J. u. 7., (26) 311-484. 
Nyitva: minden nap 12.00-22.00
Menü:
Lilakáposzta gazpacho libamájas gom-
bóccal
Édes savanyú libaszárnytő zelleres len-
csével, vöröshagymás burgonyakásával 
„Honiglekach” erdei gyümölcsös marma-
lade-val
+ 1 dl egri Juhász rosé

PAROLA VENDÉGLő
Vasvári u. 2., (26) 312-621. 
Nyitva hétfő-kedd: 11.30-22.00, 
csütörtöktől vasárnapig: 11.30-22.00
Menü:
Sütőtökpüré-leves pirított tökmaggal
Gesztenyével töltött szűzpecsenye szőlő-
mártással és burgonyapürével
Forró almás pite vaníliamártással
+ 1 pohár Chardonnay

PROMENADE ÉTTEREM
Futó u. 4., (26) 312-626. 
Nyitva: minden nap 11.00-22.00
Menü:
Szarvaserőleves vadgombóccal
Sertésszűz csiperkemártással és vajas
ceruzababbal, párolt rizs
Máktorta
+ 1 pohár öszibaracklé vagy erdei gyü-
mölcsös tea

RAB RÁBY ÉTTEREM
Kucsera F. u. 1/A., (26) 310-819. 
Nyitva minden nap 12.00-21.30.
Menü:
Francia hagymaleves rántott borsóval
Márton napi ludaskása
Gundel palacsinta
+ 1 pohár Badacsonyi rizling

TRATTORIA CARDINALE ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA
Dunakorzó 7., (26) 309-444. 
Nyitva: minden nap 11.00-23.00
Menü:
Olasz gesztenyeleves 
Cardinale pecsenye bundáskenyér ágyon,
házi pestoval
ricottagombóc vaníliás tejföllel, körtepü-
rével
+ 1 pohár bor, sör vagy üdítő kívánság
szerint

Elkezdődött a „Keresd az arany fakanalat” verseny
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2012-2013-ban lejárt sírok, 
urnasírok

Urnaparcella
23/1 Farkas Jánosné
10/16 Katona Mihály 23/2
wéber Jenő, Jenőné
23/3 Mészáros Gábor
21/3 Kunya Miklós
22/1 Lakatos János
24/4 Szalai Sándor
25/1 Herczeg László
22/4 Mama-Papa, Vas Ivánka
10/15 Zajácz János
21/1 Tubicsák Péter
21/2 Faludi Gábor 24/1 Pópity
József, Józsefné
24/2 Domoszlai István
24/3 Melicher István
22/2 M.Nagy Sándor
22/3 Szenoner Gábor
25/3 Bircsák Mónika
25/4 Taracközi Béla

Az urnasírhelyek tulajdonosait
arra kérjük, hogy számlával
egyeztetve igazolják, hány évre
lett sírhelyük megvásárolva.
Ha sírhelyeiket nem kívánják

meghosszabbíttatni, az irodában
lehet lemondó nyilatkozatot
tenni.

2013-ban Felszámolásra ke-
rülő sírhelyek

Kérjük a Tisztelt tulajdonosokat,
amennyiben sírhelyük meg lett
váltva, hozzák be irodánkba a
megváltást igazoló számlát.

9/1/1  Juhász Mihály, Mihályné
9/2/18 Juhász Andrásné
9/6/19  Pap András
9/1/4  Pistus /Csek (Cseh) István 
9/2/28 Király Ferencné
9/6/22 elsik Lajosné
9/1/8  Koubek Józsefné
9/2/29 Gábriel Károlyné
9/6/54 Molnár Márton, 
Mártonné
9/1/10 Kovacsik József, 
Miskolczi László
9/2/30 Földi Ferencné
9/6/58 Szőke Klára
9/1/16 ódry Imre, Imréné
9/2/31 Bulik Miklós
9/1/31 Hallgató Sándor

9/2/41 Kiss Imre
9/6/63 ?
9/1/36 Dombai Mária, Antal
9/2/45 Dankovics József ??
9/6/65 Kovács Tibor
9/1/47 Ordasi Dezső
9/2/47 Sásdy Béla
9/6/66 Markó Appolónia
9/1/50 Kovaltsik Sándorné
9/2/50 Varga Gyuláné
9/1/65 Sárdy Péter
9/2/58 Bika János
9/1/66 árvai Gyuláné, Fekete
Antal
9/2/59 Bika Jábnosné
9/1/68 Mezey árpádné
9/2/67 Börzsei Antal, Antalné
9/2/68 Burgermann család
9/2/70 Kiss Lajos
9/3/19 Marsi Lajos,Lajosné
9/4/2  Kiss Ferenc
9/3/22 Gruber Kornél, Kornélné
9/4/14 Valki István, Istvánné
9/3/33 Pfeil István, Istvánné
9/4/27 Pap István
9/3/36 Benyák János, Jánosné
9/4/30 Pál Lajos, Lajosné
9/3/38 Franyó Anna ?, András
9/4/48 Ladányi József

9/3/50 Oláh István
9/4/62 Nagy József, Józsefné
9/3/52 Tóbi Ferenc
9/4/69 Vidinszki Jánosné
9/3/53 Csernyák József, 
Józsefné
9/4/73 Dorzsú Mihály
9/3/57 Juhász József, Józsefné
9/3/58 Albrecht Péter
9/3/60 Mlincsek Mihály
9/3/61 Baumgartner János, Já-
nosné
9/3/66 Spekhardt Béla, Béláné
9/3/70 dr. Almási Sándor, Sán-
dorné
9/3/75 Tóth László
9/3/77 Lengyel János
9/5/4  Tatai Ferencné
9/5/55 Völgyi ernő, ernőné
9/5/5  Hupek János
9/5/59 Karácsonyi Ferenc,Fe-
rencné
9/5/16 Hlatky Mihály, Mihályné

9/5/60 Boldizsár Lajos,Lajosné
9/5/21 Édesanyánk
9/5/61 Szita Ferenc
9/5/34 Bödő Pálné
9/5/63 ?
9/5/35 Kiss Imre, Imréné
9/5/64 Szente Dénesné
9/5/38 Dankovits József
9/5/65 Fábián Ferenc
9/5/45 Földi Ferencné
9/5/67 Kása Lajos, Lajosné
9/5/53 Bordás Györgyné
3/1/1   Seyfer rezső
3/2/4    Sárvári rudolf
3/1/3   Parnaczky Ferenc
3/2/13  Drexler Antal, Antalné
3/1/7   Gratzl Lajos
3/2/16  Bárdos és Szabó család
3/1/13  Vas László, Lászlóné
3/2/17  Kapusztik Mária
3/1/17  Arzenovits család
3/2/20  Ferencz Sándor
3/1/18  Czikora Péter
3/2/23  Moldrich Pál
3/1/23  Kovácsné Filó Julianna
3/2/24 Kiss Imre
3/3/6    Csóka Istvánné  ?
3/4/4   Gerencsér István
3/3/27  Dr. ercsey Dezsőné
3/4/28  Hudek György
3/4/43  Balázs Lászlóné
3/5/6   Mazúr István, Istvánné

3/5/10  Név nélküli, idézetes sír
3/5/18  Török erezsébet, Tóth
György
3/6/5   Kelemen Miklós
3/5/21  Moldrich Károly
3/6/7   Turcsányi György
3/5/33  Brenner Jánosné
3/6/19 Olvashatatlan
3/5/34  Kovács György    
3/6/31  Pánisz Jánosné
3/5/35  Török György
3/6/33  Karban Jánosné
3/5/46  Név nélküli sír
3/6/35  Valentin Márton
3/6/37  Név nélküli sír
3/6/40 Latki János és Károly
3/7/1   Somos Károly
3/6/42  Kőhegyi Ferenc
3/7/10 Kocsis Gyula, Gyuláné,
Száger Ottó
3/6/43  Turai Lászlóné
3/7/13 Németh Géza
3/6/48  Bonifárt Kálmán
3/7/ 21-22 Névnélküli
3/6/49 Koren Mihály
3/7/24 Édesanyánk
3/6/50 Monostori János
3/7/28 Paróczai Imre, Imréné
3/6/51  Zsolt Péter
3/7/31  Majoros József
3/6/52  Farkas László
3/7/36  Fiala Dezső
3/6/53 Kímár János
3/7/41 Tujafa 
(Konda Györgyné?)
3/6/56  Szulovszky Jánosné
3/7/52 Kozák László
3/6/57  Ormándi Géza
3/8/11  Szűcs József
3/8/15  Laám Ödön
3/9/3   Gerényi István, 
Haskó Istvánné
3/8/32  Bazsik József
3/9/14 Vrskovetz János, Jánosné
3/8/42  Bujtár János, Jánosné
3/9/24 Pfeil Nándorné
2/1/9  Stocker István, 
Nagy János
2/1/10 Szlovák Vince, Vincéné
2/2/1  eladva  KINeK?
2/2/2   Schindler Antónia
2/2/3   Várnagy Jánosné
2/2/7   Plesa elek, elekné
2/2/20 Dóczi Imre
2/2/23 Párvy János
2/3/11 Szautner Antal

lejárt sírhelyek megváltása
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy nyilvántartásunk szerint számos sírhely nincs
megváltva. Kérjük, hogy keressenek fel bennünket az irodáinkban – Duna-
kanyar krt. 17. vagy a Sztaravodai út 3. szám alatt, a köztemető parkolójában –
adategyezetés miatt. Amennyiben a sírhelyük meg lett váltva, az erről kiállított
számlát kérjük bemutatni. A lejárt, nem megváltott sírhelyek a temető beteltsége
miatt felszámolásra kerülnek.
Felhívjuk a szentendrei lakosság figyelmét, hogy a köztemető nyilvántartása sze-
rint az alábbi sírok megváltási ideje lejárt. Helyhiány miatt ez év végéig, a nem
megváltott sírhelyek felszámolásra kerülnek. Kérjük, hogy keressenek fel ben-
nünket az irodáinkban – Dunakanyar körút 17. vagy a Sztaravodai út 33. szám
alatt, a köztemető parkolójában – adategyeztetés céljából. 
(Felsorolásunkban a számok a parcella/sor/sír-t jelölik.)

További információ: (26) 310-442, 06-20-351-2118, 06-20-399-1006.
Interwork Kft.
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2/4/17  Smohai Margit
2/4/29  Szüleink
2/5/12  Simon István, Istvánné
2/5/24  Demeter János
2/8/7   ratovszky Gyula,Gyuláné
2/8/10 Vasvári Ferenc
7/1/2   Galata Mária
7/6/7 eladva KINeK?
7/6/5   Sellner Ödön
7/6/11 Jeremiás Aurél
7/3/7   Frida család
7/6/20 Kocskovszki József
7/6/21 Galovits Miklós, Miklósné
7/6/25 Drevenka család
7/5/2   Majoros József, Józsefné
7/6/29 Tóth Sándor, Sándorné
7/5/3   Szőcs Dezső, Dezsőné
7/6/31 Mártzy Margit
7/5/17 Vidinszki János
7/6/32 Mártzky Ödön
7/5/20  Molnár Ottó urnasír
7/6/34 eladva KINeK?
7/5/24 Győrffy Iván, Ivánné
7/6/37 Sztopka István
7/5/33 Veres József
7/6/40 wiebesz család, 
wirker György
7/5/39 Sztraka József
7/6/54 Szüleink ?
7/5/66 Juhász István, Istvánné
7/6/57 Jagosics György
7/8/19  Lajos Ferenc
7/8/20  Pál Géza
7/8/24  Várhegyi Béla
7/7/4   Horváth György, Györgyné
7/8/43  Jagositz György
7/7/24 Cs. Péter István
7/8/44  winkler Ferenc
7/7/34 Paulenda Mártonné
7/8/45  Hajdú Adolfné
7/7/39 Hankó ernőné
7/8/47  Miklós Imréné
7/7/42 Speer Leopold
7/8/48  Miklós Imre
7/7/48 Illek Aladár
7/8/60  Baksa László
7/7/49 Lepuschán István
7/8/61  Pascher Ferenc
7/7/55 Hlatky  Mihályné
7/8/68  Heim
7/7/67 Gruber István, Istvánné
7/7/73 Mesz János, Jánosné
7/9/11 Oláh Istvánné
7/9/19 Mezei Sándor, Sándorné
7/9/21 Majercsik Majoros János
7/9/23 Szabó János, Jánosné
7/9/28 Bujna Sándor
7/9/36 Köteles erzsébet
7/9/37 Perlei János
7/9/40 Szűcs Miklós, Miklósné
7/9/50 Szlaupenszky József
7/9/59 Lepuschán Istvánné

7/9/64 Paulik Karolin
8/1/6  Horváth család
8/2/2 Telkes család
8/1/10 Szafcsik Jánosné
8/2/22 weisenburger és Szévics
8/1/14 Tatai János, Jánosné
8/2/26 Zanóni András
8/1/18 Lipcsei Márton, ártonné
8/2/30 Dr. Koppány István
8/1/24 Darabant Miklósné
8/2/31 Szalai Ferenc
8/1/29 rózsi
8/2/33 Zsmindzsák György
8/1/48 Parniczky család
8/2/47 Müller János
8/1/52 Predács József, Józsefné
8/2/48 reissenburger 
Gusztávné
8/1/53 Séra János
8/2/50 Varga Jenőné
8/1/63 Tóbi Béla, Béláné
8/2/52 Koffler család
8/1/65 Licsmann József, 
Józsefné
8/2/66 Vas Józsefné
8/2/68 Sodin és Bindofer cs.
8/2/72 Kiss Gyuláné
8/3/10 Varga Ferenc, Ferencné
8/2/74 Horváth Gyula
8/3/14 Szeretteink
8/3/29 Barica János

8/4/11 Hugyecz Márton
8/3/33 Szekszárdi István
8/4/15 Csernus Szilveszter
8/3/34 Melich András, Andrásné
8/4/21 Franyó Péterné
8/3/42 Nagyikánk Vajda 
Ferencné
8/4/24 Simpel Jakab
8/3/46 Horváth István
8/4/28 Horváth György
8/3/53 Baranovszky Pál, Pálné
8/4/33 Karaba Mihályné
8/3/56 Spitzer család
8/4/40 Baráth József
8/3/62 Balla István
8/4/41 Timpauer István
8/3/64 Sztrelecz Márton
8/4/54 Gruber Károly
8/3/65 Preising Ferenc
8/4/56 Hauke Ottó
8/3/66 Drága Szüleim
8/4/62 Szüleink
8/4/64 rózsa István
8/3/75 Farkas István, Istvánné
8/4/80 Fodor Béla
8/3/76 Olvashatatlan
8/5/8   Benkovics István
8/5/12 Hujber Józsefné
8/5/14 Kiss Béla
8/5/16 Pausz József
8/5/22 Laszlovszky József
8/5/26 Vitalis István
8/5/43 Molnár Imre
8/5/45 Hoffmann Károly, 
Károlyné
8/5/46 Székely Vilma
8/5/48 Hlatki Pál
8/5/49 Gruiz Mihály
8/5/51 Kelda István
8/6/10 Szabó Jánosné
8/5/59 Alaksa József, 
Édesanyám
8/6/13 Sturm Ignác
8/5/61 Szadeczky János
8/6/18 Tikos Istvánné
8/5/65 Tolnay András
8/6/28 Bódog Gyula
8/5/69 Bárdi Sándor
8/6/32 Dávid János
8/5/72 Bukovits Ferenc
8/6/35 Iram János
8/5/73 Lányi ákos
8/6/36 Pálfi Sándor
8/5/74 Molnár Károly
8/6/45 Póta Istvánné
8/5/81 Apa, Mami
8/6/48 Boy János
8/6/49 Illés Júlia
8/6/55 Dezsőfi Ferenc
8/7/9   Bánlaky család
8/6/56 Farkas Ferenc
8/7/10 Horváth István
8/6/57 Virág Sándor
8/7/12 rimai család
8/6/59 Horváth család
8/7/18 Oláh Péter
8/6/60 Ticz István urna
8/7/25 Szűcs László
8/6/62 Csikós Károlyné
8/7/26 Baján Mihály
8/6/70 Hollecz József
8/7/36 Barkovics Ferencné
8/6/73 Kovács erzsébet
8/7/44 Nagy Frigyes
8/6/80 Hlatky Mihály
8/7/52 Kőszeghy István
8/7/53 Kluch Pálné
8/7/54 Fógl Márton
8/7/70 Seidl Ferenc
8/7/59 Megranc Amália
8/7/71 Illés István
8/7/60 Szeness Béláné
8/7/61 Schuck János
8/7/63 Posch Mihályné
8/9/7 Zimányi Lajos, Lajosné
8/7/68 Mosonyi ernő
8/7/69 elsik János
8/8/5   Édesapánk, Édesanyánk
8/8/6  Olvashatatlan
8/8/12 Szűcs család /Szűcs 
Istvánné/
8/8/40 Szegedi Ferenc
8/8/41 Nagyváradi Gyula
8/8/44 Czvitkovics család

8/8/45 Nagy János
8/8/50 Dancs Gyula
8/8/56 Karáth István

Urnaparcella/
7/2  Keresztszüleink
1/3   Tóth család
7/8  Laszlovszky Lászlóné
1/7   Stuppika Huszák Gáborné
7/11 Gyulai Margit
1/15 Fortuna István, Istvánné
7/13 Iszkerka Jánosné
2/3   Kolozsvári Miklós
2/4   Bubuka Tősér erzsébet
2/6  Katona család
2/7 Drága szüleink
8/1   Prohászka Tibor
2/9  Havrán József
8/2   Nagyszüleink
2/10 Bánóczi Zoltánné
8/3   rekettye ervin
2/12 Somossy János, Jánosné
8/9 Köves Gáborné
2/14 Bors Istvánné
8/12 Arszienits Károly
2/15 Oláh Mihály
8/12 Marton Gyuláné
8/14 Simon Sándor
8/17 Dr. Kádár Miklós
3/2   editkénk Pálfi edit
3/3   Kurucz család
3/4   Kálmán család
3/6   Tóth János, Jánosné
9/4   Zimányi Béla
3/9   Sipos József, Józsefné
9/11 Véghelyi Ibolya
9/13  Balogh László
9/15 Szalai Lajosné
9/17 Kovács László
4/8   ács Sándorné
4/10 Szabó Imréné
5/8   Horányi Sándorné
10/2   Kovács Kálmán
5/10 Petrilla Károlyné
10/7  Kosárné Pallai erzsébet
5/15 Köteles Károly
10/10 Szalay Andor
10/11 Hitzinger László
6/1   Vitéz Korbuly A. János
10/14 Néray enikő
6/3   Gyulai Gizella
10/15 Zajác János
6/8   Hegedűs Imréné
10/16 Katona Mihály
6/10 Nagy Imréné
10/17 Dávid István
10/18 Dr. Galántai erzsébet
12/4  Barton László, Lászlóné
15/6  Vangel Gyula, Gyuláné
24/1  Pópity József
25/1  Herczeg László, Lászlóné
25/3  Bircsák Mónika
25/4  Taraczközi Béla
13/1/6  Dombi Béláné
15/2/15 Szüleim
13/1/11 Sopát Gáborné
15/2/40 Pimon Ferenc
13/125 Szüleink ?
13/2/3  Németh János
15/4/34 Berci
13/2/4  Horváth Sándor, 
Sándorné
15/4/36 Babuskin Szergej
13/2/8  Péter Jánosné, 
Drága Testvérünk
15/4/38 Varga János
13/2/9  Schiller Antal, Antalné
13/2/12 Parádi László
15/5/27 Laszlovszki Jánosné
13/2/13 Varga István, Istvánné
15/5/28 Nagy Imréné
13/2/14 Melicher árpád, 
árpádné
15/5/30 Szabó Ildikó
13/2/16 Kaszás Gyula, Gyuláné
13/2/19 radóczi Gábor, Jeremo-
vics Milánné
13/2/22 Simon ernő, ernőné
13/2/61 Simon  János, Jánosné
13/2/63 Szentivánszky Gábor
13/2/64 Gere papa és Dédi
13/3/6  Bilinger József, Józsefné
13/3/9  Kiss János
13/3/11 Vizer Jánosné

13/3/12 Tóth István, Istvánné
13/3/13 Gyöngyösi Sándor
13/3/15 Kovács Imréné
13/5/7  Szilágyi József, Józsefné
13/5/8  Krizsán Gézáné, Katalin
13/5/9  ? Olvashatatlan
1/9  Stocker, Vince, Nagy
1/65 Sárdy Péter
1/10 Szlovák Vince
1/66 árvai Gyuláné
2/23 Párvy József
1/68 Mezey árpádné
2/67 Börzsei Antal, Antalné
2/68 Burgermann család
3-as parcella
2/70 Kiss Lajos
3/70 Dr. Almási Sándor
1/17 Arzenovits László
4/14 Valki István, Istvánné
1/24 Kovácsné Filó Julianna
4/69 Vidinszki Jánosné
3/27 Dr. ercsey Dezsőné
5/59 Karácsonyi Ferenc
5/60 Boldizsár Lajos, Lajosné
5/61 Szita Ferenc
7-es parcella
5/65 Fábián Ferenc
5/67 Kása Lajos, Lajosné
5/17 Vidinszki János
6/54 Molnár Márton
7/67 Gruber István
6/58 Szőke Klára
6/60 Nemcsók Sándor
6/66 Markó Appolónia
2/2  Telkes család
2/8  Micskó Tibor, Tiborné, Bobák
Jánosné
4/50 Laszlovszky Kelemen, 
Kelemenné
1/6  Dombi Béláné
5/66 Holecz Ferenc, Ferencné
1/11Spát Gáborné
6/28 Bódog József
2/3  Németh János
8/53 Fridli Jenő
2/4  Horváth Sándor, Sándorné

2/8 Péter Jánosné
2/9  Schiller Antal, Antalné
Urnaparcella
2/12 Parádi László
2/13 Varga István, Istvánné
1/9  Sztankovics Tibor
2/14 Melicher árpád, árpádné
1/15 Fortuna István, Istvánné
2/16 Kaszás Gyula, Gyuláné
2/8  Oláh János
2/19 radóczy Gábor
6/10 Nagy Imréné
2/22 Simon ernő, ernőné
9/15 Szalai Lajosné
3/6  Billinger József, Józsefné
9/17 Kovács László
3/9  Kiss János
10/2  Kovács Kálmán
3/11 Vizer Jánosné
10/7  Kósáné Pallai erzsébet
3/12 Tóth István, Istvánné
10/10 Szalay Andor
3/13 Gyöngyösi Sándor
10/11 Hitzinger László
3/15 Kovács Imréné
10/14 Néray enikő
5/8 Krizsán Géza, Katalin
10/15 Zajácz János
23/1   Farkas Jánosné
10/16 Katona Mihály
23/2   wéber Jenő, Jenőné
21/1   Tubicsák Péter
23/3   Mészáros Gábor
21/2   Faludi Gábor
24/1   Pópity József, Józsefné
21/3   Kunya Miklós
24/2   Domoszlai István
22/1   Lakatos János
24/3   Melicher István
22/2   M. Nagy Sándor
24/4   Szalai Sándor
22/3   Szenoner Gábor
25/1   Herczeg László
22/4   Mama-Papa, Vas Ivánka
25/3   Bircsák Mónika
25/4   Taracközi Béla (x)
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MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

FUtÁS
Október 6-án Budapesten több kiváló futó
teljesítette a rangos NATO futóversenyt és
képviselte a Szentendrei Futókört! Közülük
is kiemelném kiváló futómat, Néda Júliát.
Julis kiváló versenyző, aki rendelkezik mind-
azon tulajdonságokkal, amivel egy tehetsé-
ges futónak rendelkeznie kell. Fejben is és
fizikálisan is nagyon erős! ezt bizonyította,
hogy a NATO futóversenyen a kiváló 3. he-
lyen végzett. Julis eredménye ékesen bizo-
nyítja, hogy egy nagy tehetséggel van
dolgom, valamint, hogy jó az edzésprogra-
munk. Nem szeretném elkiabálni, de jövőre
az országos bajnokságon biztosan nagy
meglepetést fog okozni. Julis megérett egy
bajnoki dobogóra! A téli edzéseknek ebben
nagy szerepe lesz.

A Szentendrei Futókör csapatából október
27-én hat futó küzdött meg Pilisszentlászló
hegyeivel! Koren Tamás, a Futapest atyja ki-
váló munkát végzett, hiszen a pálya erősre
sikerült, és végig érthető jelöléseken futott.
A hegy bizony mindenkit próbára tett, és ki-
facsart belőlünk mindent. Jelen voltak az or-
szág legjobb hegyi futói közül jónéhányan,
így a rajt előtt tudtuk, hogy ez nem lesz egy
egyszerű sétagalopp. Így is történt! De mi-
lyen az élet? eredményeink bizonyítják,
hogy fel tudjuk venni a versenyt bárkivel,
bárhol. Csodálatos eredményeink közlése
előtt kiemelném a 9 éves Zsámár Annát,
aki a 14 éves kategóriában 6 km-en a 2.
lett! Mindezt egy nehéz hegyi terepen, amire

még a felnőtt futók is azt mondták, hogy
embert próbáló volt. Anna ma olyat tett,
amit soha nem felejtek el, mert bátor, ma-
gabiztos, harcias futást produkált. Futott
hegynek fel, sárban, sziklán, patakban és
poros úton! ám őszinte elismeréssel adó-
zom minden versenyzőm előtt, mert bámu-
latos munkát végezvén örömet okoztak
nekem és szüleiknek! Nagyon köszönöm
Nekik és a Futapestnek e szép napot!

eredményeink
Zsámár Anna (14 év alatti) 2. hely
Pirityi Luca (felnőtt) 4. hely
Kovács Orsi (felnőtt) 2. hely
Medve Csilla (felnőtt) 1.hely
Murányi Levi (felnőtt) 6. hely
Gedeon Zsolt (felnőtt) 1. hely

Gedeon Zsolt edző

ÚSZÁS
A Kinizsi Honvéd Sportegyesület verseny-
úszó kis elevenjei ismét megmérettették
magukat a Székesfehérvárott rendezett 
(november 2-án) országos úszóversenyen.

Több száz gyermek indult a korosztályos
úszóversenyen, ami a hazai rendezésű 
versenyek között az egyik legrangosabb ese-
ménynek számít.

Versenyzőink ismét bizonyítottak.
Katula Panni 1 aranyérem (mellúszás), 
4. helyezés (hátúszás)
Domján Dávid 1 bronzérem (hátúszás) 
4. helyezés (pillangóúszás)

Dömötör emma 2 egyéni csúccsal, a kor-
osztályában mellúszásban 2. helyezéssel,
hátúszásban 4. helyezéssel, Katula Balázs 
3 egyéni csúccsal, mellúszásban 6. helye-
zéssel, pillangóúszásban 8. helyezéssel
zárta a versenyt.

Gratulálunk minden kis versenyzőnek!

Néda Júlia
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lABDARÚGÁS
Október 26., Tahitótfalu
Szentendre VSe - Tárnok II. 0-2 (0 - 2) Me-
gyei III. o. mérkőzés.
A tartalékosan felálló szentendrei csapat
(piros mezben) változatos, de alacsony szín-
vonalú első félidő után a második játék-
részben, büntetőből kapott gólt (0-1). A
csapat ezt követően megpróbált játszani, de
a vendégek széttördelték a játékot. Még így
is sikerülhetett volna egyenlíteni, ám a leg-
nagyobb helyzetek is kimaradtak. Az ellen-
fél rájött, hogyan kell a gyors, technikás
szentendreiek ellen játszani, és a fótiak pél-
dáját követve először nagyon keményen, sőt
durván odalépkedtek, majd 0-1 után az
eredményt tartandó elrúgdalták kapujuk
elől a labdát – sokszor a szomszéd kertekbe
is. ez ellen az antifoci ellen ezen a mérkő-
zésen a SZVSe nem találta meg a megol-
dást! Sőt az ellenfél talált még egy gólt egy
rossz mentési kísérlet után! – Jó lenne már
jó pályán játszani! – sóhajtottak fel a srácok
és a szurkolók a kiábrándító meccs után.
(Nemsokára, így lesz – amikor a megújult
Kőzúzó utcai pályán játszanak majd - te-
szem hozzá zárójelben.

Hétvégi (október 26-27.) érdekesebb
környékbeli focieredmények:

U 21: Dunakanyar Se – Gázgyár 3-0
U 17: Dunakanyar Se – Gázgyár 0-1. ez az 
U 17-es gázgyári csapat a SZe-FI (Fitos J.)
csapata, így szentendrei helyi rangadónak
lehet tekinteni, amelyen ezúttal az izbégi
csapat diadalmaskodott.
Megye II.:
Üröm – Budakalász 2-4
Pomáz – Piliscsaba 4-2
Dunakeszi – Leányfalu 3-1
Megye III.
PILe (Pilisszentkereszt) – Budajenő 2-1
Tinnye – Tahi 0-1
Pilisszentlászló – Kisalag 2-0

November 2., Üröm

Üröm II. – Szentendre VSe 4-3 (1-2), megye
III. o. mérkőzés. Góllövők: Tass B.H. (2), Nagy
r., Podhorcsek D., illetve Krasznai V., Szé-
kely M., Veréb N.
Megint nem sikerült a szentendrei fiatalok-
nak meggyőzően, keményen, gyorsan, egy-
szerűen gólra törően játszani! Megint gólt
kapott a csapat az első negyedórában(!).
Megint futottunk az eredmény után, ami
rengeteget rombol – fizikailag is és fejben
is! Az első félidőt mégis sikerült előnnyel
zárni úgy, hogy előbb büntetőt fogott kapu-
sunk, John richárd, majd egy bravúros pont-
rúgásunk – Székely Mátyás lőtte – beakadt
a felső sarokba!. A második félidő elején
azonban gyorsan jött az egyenlítés, majd
még egy gól (3-2). Úgy látszott, hogy az
újabb egyenlítéssel megmentjük az egyik

pontot, de jött egy kiállítás nálunk, a sza-
badrúgást meg bekaptuk 18 méterről, és
ezek után „semmi nem jött össze” – így ala-
kult ki a végeredmény.
Nem sikerült kiemelkednünk az „alsóház-
ból”. A hátralévő meccseket hozni kellene,
hogy könnyebb legyen a tavaszi idény! A
csapatban megvan a képesség a jobb ered-
ményekre, ezt láttuk korábban a kupa-
meccseken is.

A novemberi első forduló további megye-
bajnoki eredményei környékünkről:

Megye II. o.:
Üröm – Pomáz 5-1
Szigetmonostor – Pilisszántó 0-5
Dunabogdány – Perbál 6-3
Leányfalu – Budakalász 0-1

Megye III. o.:
Tárnok II. – PILe 4-1
Tahitótfalu – Pilisszentlászló 0-1
Visegrád – Kerepes 2-0

November 4., Pilisszentlászló
Öregfiúk mérkőzés 
Szentendre VSe – Pilisszentiván 0-3 (0-1)
A  mieink az első félidő jelentős részében
meg tudták akadályozni a bajnokságra törő
vendégek támadásainak folyamatosságát,
néhány kecsegtető helyzetfélénk is volt, de
a sűrű ellentámadásokból előbb 0-1 lett,
majd a második félidő közepéig  nagy ira-
mot diktált a vendégcsapat, és: 0-3! Mind-
három gólt a vendégek legjobbja, Molnár
István szerezte. A mieink csak 0-3 után
kezdtek szép támadásokat vezetni, de csak
két kapufára futotta abból, hogy az utolsó
10 percben „egykapuztunk”. A csapat min-
dent megtett azért, hogy az egyik 27 pontos
élcsapattól elvegyünk legalább egy pontot,
de ezen a borongós, esős délutánon ez nem
sikerült. Sebaj! Öt győzelemmel a 6. helyen
állunk, amelyre az elmúlt években nemigen
volt példa, és ha a hátralévő két meccset
nyerjük, akkor mindenképpen őszi ötödikek
vagyunk, de a 4. hely sem reménytelen.

KéZIlABDA
Október 27-én a Szentendrei KC NBI/B-s
férfi csapata magabiztosan, 34-21-re nyert
az Alba regia Székesfehérvár ellen, a Szent-
endrei NKe – szintén NB I/B-s női csapat –
pontot hozott el Marcaliból november 2-án:
29-29-et játszottak.

Gerlai P.

tENISZ
Thuri-Nagy Dominik tornagyőzelme 
a Real Kupán!

A hétvégén került megrendezésre a real TC
Kupa, ahol három fiatal versenyzőnk indult
a Dunakanyar Tenisz Klub Se színeiben.

F12-ben Valentin Dominik 1., míg Thuri-
Nagy Dominik 2. kiemeltként indult. A ki-
emelés alapján megismétlődhetett volna a
legutóbbi verseny, ahol a két fiú egymás
ellen játszott, de Valentin Dominik sajnos
nem tudta beverekedni magát a döntőbe,
így 3. lett. A másik ágon Thuri-Nagy Domi
szettveszteség nélkül jutott a döntőbe, ahol
revansot vett a Valentin Dominiket megverő
Velcz Zsomboron és 6:2, 6:3-mal megnyerte
a döntőt!
F16-ban Budinszky Móric 2. kiemeltként
képviselte egyesületünket. Sajnos „Moró” az
első körben búcsúzásra kényszerült Bábosik
Bence ellen (7:6, 5:7, 6:7) egy nagyon ko-
moly háromszettes mérkőzésen.

Postáslidó Páros Körverseny 2. forduló

November 30-án kerül megrendezésre a
Postáslidó Páros Körversenyének 2. fordu-
lója. Az első forduló 13 páros részvételével,
igen magas színvonal mellett zajlott le ok-
tóber utolsó szombatján.  Az igazolt, profi
párok mellett az amatőr kategóriába kor-
határ megkötés nélkül várjuk a hobbi teni-
szező párok, vegyes párok jelentkezését a
06-70-455-5000-es telefonon vagy a Klub
recepciójánál.                       Biharvári Péter
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ADÁSVétEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, régiségeket. Tel.
(26) 385-387.

Garázsvásár + ajándék kézápolás.
Szerda, péntek 10.00-15.00-ig, szom-
bat 9.00-13.00-ig. Szentendre (Pan-
nónia-telep), Stromfeld A. u. 4/A.

ÁllÁSt KERES
Háziápolás, házigondozás, éjjel-nap-
pal, több éves gyakorlattal, referen-
ciákkal. Tel. 06-30-402-1262.

Megbízható, kedves, egyedülálló nő
idősgondozást, gyermekfelügyeletet,
takarítást, házvezetést vállal. Tel.
06-70-403-5157.

Negyvenes, gyakorlott háziasszony
takarítást és idősellátást vállal. Tel.
06-70-277-9955.

Szentendrei állatorvosi rendelőbe
kutyakozmetikust keresünk heti 
2-3 alkalomra, időpont-egyeztetés-
sel. Jelentkezni: a szojanos@inter-
ware.hu vagy a (26) 317-532
számon.

Fiatal takarítónő munkát keres ház-
aknál, társasházaknál több éves
gyakorlattal. Tel. 06-70-529-9488.

Biztonsági őr fegyvervizsgával mun-
kát keres. Megbízható. Éjszakai
munka előnyben. Tel. 06-30-685-
9606.

ÁllÁSt KíNÁl
Szentendrei kávézóba (szakképzett)
barista, felszolgálót keresünk rész-
munkaidőben. (Angol nyelvtudás
előny.) Önéletrajzot a coffeapla-
net@gmail.com címre várjuk.

Szentendrei állatorvosi rendelőbe
kutyakozmetikus keresünk heti 2-3
alkalomra, időpont-egyeztetéssel.
Jelentkezés: szojanos@interware.hu
vagy (26) 317-532.

Manikűröst, fodrászt, kozmetikust
keresek szentendrei belvárosi üz-
letbe. Tel. 06-30-630-8980.

Szentendrén új cukrászdába több
éves szakmai gyakorlattal rendel-
kező cukrászt keresünk azonnali be-
lépéssel. Tel. 06-30-436-2631;
(26)/952-446.

Szentendrei új építésű irodaházba
keresünk takarítónőt. 
Bejelentett munka, hétköznapon-
ként napi 4 órában 6-10-ig vagy 14-
18 óráig. Önéletrajzot a
karrier@revlanda.hu címre várjuk.

EGéSZSéG
Masszázskezelések! Várom gyó-
gyulni és pihenésre vágyó vendégei-
met. Vállalok gyógy-, svéd-,
fogyasztó-, frissítő-, relax- és nyirok-
masszázst is. ár: 3000 Ft/óra. Ház-
hoz is megyek. Tel. 06-20-288-5868.

Kéz- és lábápolás, körömgomba-el-
távolítás 10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

EZOtéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! 
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.lelek-
lato.eoldal.hu. Tel. 06-30-605-7199.

KIADÓ lAKÁS
Szentendrén, a Bogdányi utcában
30 nm-es 1 szoba-összkomfort
kiadó. Tel. 06-20-665-3685.

Albérletet keresek havi 40-50 ezer
Ft között. Tel. 06-70-403-5157.

Összkomfortos albérlet kiadó 1-2
férfi részére. Tel. 06-30-854-2277.

Belvárosi lakás kiadó. Tel. 06-20-
340-5706.

Garázs kiadó Szentendrén, a rad-
nóti Miklós utcában. Tel. 06-30-682-
6730, email: griesz@enternet.hu.

Különálló lakás kiadó. Tel. (26) 301-
080.

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

120 nm-es lakrész kiadó 60 ezer Ft
+ rezsiért. Tel. 06-20-446-4535.

lAKÁS, INGAtlAN
Szentendrén 2013-ban épült, 95
nm-es családi ház kulcsrakész álla-
potban eladó. Irányár: 32 900 000
Ft. Tel. 06-20-354-9025.

eladó lakások nívós kertes házban.
Tel. 06-30-949-6456.

eladó-kiadó lakásokat, házakat ke-
resek Szentendre területén. Tel. 06-
30-876-7934.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakóte-
lepen földszinten kétszobás lakás
45 ezer Ft-ért kiadó vagy eladó. Tel.
06-20-611-3701.

Az angol házakban lakás eladó. Tel.
(26) 300-948.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás
tulajdonostól eladó csúsztatott zsa-
lus társasházban, Szentendrén. Tel.
06-70-604-4882.

OKtAtÁS
Matematikából középiskolába felvé-
telizőknek (8-6-4 osztályos) intenzív
felkészítést vállalok rendszeres tesz-
tekkel. Tel. 06-30-855-3543.

DOBTANÍTáS kezdő, haladó – 35
éves tapasztalattal, minden stílus-
ban. Tahiban vagy Szentendrén. Ház-
hoz is megyek. Tel. 06-30-685-9606.

RéGISéG
GYűJTeMÉNYT (bélyeg, képeslap,
pénz, plakett. jelvény, katonai, keleti

stb.) vásárol magángyűjtő. Pál Ist-
ván. Tel. 06-20-947-3928.

SZOlGÁltAtÁS
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő 
javítása. Tel. (26) 788-367, 06-
30-950-4187, Mezei 
Sándor.

Költöztetés! Tel. 06-30-966-
4305.

Pedikűrös házhoz megy 
Szentendrén. Manikűr, thai talp-
és lábmasszázs 
referenciával. Tel. 06-20-514-
3323.

VILLANYSZereLÉS! Lakásoktól az
irodaépületekig vállalunk mindent,
ami villanyszerelés. Vállalunk riasz-
tórendszerek-, tűzjelző-berendezé-
sek telepítését, ePH-kialakítást,
valamint templomi padokhoz elekt-
romos fűtés kialakítását, almérők-
és érintésvédelmi hálózatok szerelé-
sét. Korrekt árak! Tel. 06-30-9-622-
629, Csatlós László.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási mun-
kát is vállalok. Tel. 06-70-578-
1468.

tÁRSKÖZVEtítéS
Deborah színvonalas társközvetítője
kulturális rendezvényekkel egybe-
kötve szeretettel várja Önöket min-
den korosztályból. Tel. (06-1)
240-0090, (06-1) 331-0622, 06-30-
469-9411.

ÜDÜléS
Hévízen, a centrumban apartman 2-
3 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel.
06-20-494-2550, 
hevizi-apartman.hu.

ÜZlEt
15 nm-es üzlethelyiség 
a Kucsera Ferenc utcában kiadó, 
tel. 06-20-340-5706.

Gazdira váró cicák!
Kedves Olvasók, Kedves Támogatóink,
szeretnénk ezúttal hírt adni az ár-
vácska állatmenhelyen kialakult cica-
helyzetről.
Tekintettel arra, hogy a cicusok szapo-
rodása messze meghaladja a kutyuso-
két, néhány éve elszántuk magunkat –
támogatóktól kapott pénzforrásból,
különben nem ment volna – külön 
cicaház és hozzá tartozó szabadtéri 
kifutók megépítésére. Szorgalmas ál-
latvédő tevékenységünknek, és a cicák
változatlanul szorgalmas szaporodá-
sának köszönhetően ma ez a cicaház

folyamatosan 100%-ban telített. Hon-
lapunkon sokszor jelenik meg a felhí-
vás, hogy kérjük ne hozzanak be több
nem kívánt almot, mert nincs 
helyünk, sokszor kényszerülünk eluta-
sítani a bejelentett kóbor cicák felvé-
telét.
Mi a baj ezzel? A baj az, hogy alig-alig
jelentkezik valaki, hogy cicát szeretne
örökbe fogadni, a cicák – bármilyen
szépek, kedvesek, egészségesek– leg-
többje örök időkre itt marad a menhe-
lyen, helyükbe nem tudunk új lakókat
fogadni.
Kérjük a cica szeretőket, a kisgyerme-
kes családokat, gondoljanak arra,

hogy otthont adjanak 1-1 cicának. el-
látásuk egyszerű – a kis cica jövevényt
tanácsos 10-12 napra zárt helyen tar-
tani, utána többé nem megy el, kötő-
dik az új otthonhoz. A macska tiszta
állat, magát főként tisztán tartja. Cicá-
ink legtöbbje féregtelenített, oltott, és
6 hónapos kor után valamennyi ivarta-
lanított.
A közeli jövőben tervezzük egy külön
cicaismerkedő nap megszervezését,
kedvcsinálónak, hogy kedves, gyö-
nyörű, simogatásra és szeretetre vágyó
cicusaink legtöbbje mégis csak gazdi-
hoz, saját otthonhoz jusson.

Árvácska Állatvédő Egyesület
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Kedves Olvasóink!

Lapunk legközelebbb november 25-én jelenik meg! 
Apróhirdetések felvétele hétfő-kedd: 9-17 óra 

között szerkesztőségünkben,
Dumtsa jenő u. 22. (Tourinform épülete), 

vagy e-mailben: szevi@szentendre.hu

Keretes hirdetések felvétele: Borbély Edit,
e-mail: hirdetés@szentendre.hu,

tel.: 06-20-911-3232

Keressen minket a Facebookon is!
https://www.facebook.com/

szentendreesvideke

SZÁMÍTÓGÉP
szerviz

Javítás, 
szaktanácsadás

Háfra János
06 20 94 55 432

2000 Szentendre, 
Pannónia utca 8.

telefonszám: 06 26/ 300 880

Kapcsolattartó:
Kiss József üzleti vezető

06 20/661 66 58

D-éG tHERmOSEt KFt.
KIStARCSA, SZéCHENYI U. 86.

jIKA-lAUFEN 
FÜRDŐSZOBA SZAlON

IGéNYES SZANItEREK
– SZOlID ÁRAK 
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Felújított bérlakások a Szabadkai úton 
átadták a felújított bérlakásokat a Szabadkai úton november 7-én. Az önkormányzat 38 millió forintból nyílászárókat cserélt, a há-
zakat szigetelték és a belső burkolatokat is felújították. 


