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Lukács Tibor

20. oldal

Lukács János

18. oldal

Asszonyi Johanna

28. oldal

Páliné Szappanos Zsuzsanna 15.oldal

Szentendre, a zöld város

Fontos, hogy megőrizzük a hagyományainkat, de pontosan ugyanilyen fontos a
fejlődés, a fejlesztés is, különösen a lakosság életminőségét jelentősen javító
beruházások. Ilyen a Szentendre pismányi részét is érintő csatornázási projekt,
amely több ezer szentendrei polgárt érint előnyösen – szögezte le dr. Dietz
Ferenc, Szentendre polgármestere. Szentendre festői tája, Pismány, környezeti
szempontból megújul, immár még értékesebb része lesz a településnek.

Nem kell Bécsig menni

Beköszönt advent ideje. Karácsonyt ki-ki a maga hite szerint várja, ünnepli, de
abban mind közösek vagyunk, hogy vágyjuk és várjuk a szeretet kiáradását.
Családi, baráti és mi itt Szentendrén, városi körben is. Mert egy összetartó közösség, egy szeretettel teli város vagyunk. Idén sem kell már Bécsig buszozni,
hiszen a Szentendrei Adventünk, mind programok, mind pedig a vásár tekintetében kiemelkedő színvonalat nyújt.

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

3-5. oldal
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SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
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Karácsonyra kinyithat a patika
a Püspökmajorban
éPíTKeZéS 7 héT ALATT

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. törzsőrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412

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

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

Fantasztikus tempóban épül a Püspökmajor-lakótelepen az új patika. Mindössze hat
hete, október 7-én indult meg a V8 uszodával szemben az építkezés, s a jövő héten
már kulcsrakészen adják át a patikaépületet a bérlőknek, akik remélhetően már
december közepén megnyitják az új gyógyszertárat. ez azért is lényeges, mert a városvezetés kiemelten fontos ügyként kezelte, hogy mihamarabb megnyílhasson az intézmény.
Jelenleg 80%-ban készült el az épület a kivitelezők gyors munkájának és a jó szervezésnek köszönhetően. Az épület gépészeti, szigetelési munkáival elkészültek, folyik a
belső terek burkolása és az álmennyezet felszerelése, amit a festés követ majd. Az ún.
frisslevegős rendszerrel ellátott házban a felmelegített levegő is segíti a falak száradását. A patika antikolt bádogtető fedést kap, a homlokzatot antracit-, gyöngyszürke,
ezüst és krémfehér színekkel „öltöztetik fel”. A nyitott udvarban a kötelező három
parkolóhelyen túl további négy gépkocsinak biztosítanak beállót, megkönnyítve a
vásárlók közlekedését.
December 8-ra várják a bútorok megérkezését, így – amennyiben a szükséges
használatbavételi és működési engedélyeket sikerül ez időre beszerezni –, a patika
megnyithat még a karácsonyi ünnepek előtt. Mint korábban arról már beszámoltunk,
a nyilvános pályázatot Gregor Andrea szakgyógyszerész nyerte el, akinek
pályázati anyaga fontos részletet tartalmaz: a patika minden nap nyitva tart majd,
reggel 7-től este 21 óráig. A hétvégi hosszú nyitvatartással lerövidül az ügyeleti
időszak, így a gyógyszerkiváltásnál nem kell még külön ügyeleti díjat is fizetni.

FoTóK: SZéLeS NórA

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu

Boda László, a BodAgent Kft. ügyvezetője mint beruházó, személyesen intézte a számtalan papírmunkát az engedélyezési eljárások, közmű egyeztetések, valamint a kivitelezés összehangolását, így a megszokottnál gyorsabban haladt a munka.
Sz. N.

A lAP témÁjA

2013. november 25.

Újabb életminőség javító
beruházás indul Szentendrén
Több éves előkészítés után indul a Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó öt
település (Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Tahitótfalu, Szigetmonostor) csatornahálózatának
bővítése
tárgyú,
KeoP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási
számú több mint 4 milliárd forintos projekt.
2013. november 20-án a pócsmegyeri Polgármesteri hivatalban írták alá ünnepélyes
keretek között a projekt szerződését.
A Környezet és energia operatív Program
(KeoP) keretében megvalósuló beruházás kivitelezői szerződéskötését mintegy ötéves előkészítő munka előzte meg. A projektet az
aláírástól számított 24 hónap alatt kell megvalósítania a kivitelezőknek. A tervek szerint
jövő márciusban kezdődhetnek el a földmunkák a dunakanyari társulás öt településén.

A nettó 3,6 milliárd forintos beruházással töredékére csökken a Szentendrei-szigeten és
a parti részen is a talajba kerülő szennyvíz.
Magyarország kormánya kiemelt hatósági
üggyé nyilvánította a projektet. Többek
között azért nagyon jelentős ez a beruházás,
mert a sziget látja el nagyrészt a fővárost
ivóvízzel, ez a terület Budapest egyik legfontosabb ivóvízbázisa.

hadházy Sándor, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: a sok
egyeztetéssel járó, nem szokványos beruházás nagy felelősséggel jár, s egyben gratulált
a jó hírű, szakmailag kiváló referenciákkal
rendelkező kivitelezőknek. hangsúlyozta,
hogy bár számos jelentős beruházás történt
a környéken az utóbbi években, az összegét
tekintve ez a legnagyobb és az egyik legfontosabb is. olyan környezetvédelmi projekt ez,
amely előkészítése és eddigi menete példás
– szögezte le a képviselő.

A kivitelező A-híD építő Zrt. vezérigazgatója,
Sal László a most induló csatorna projektről
elmondta, hogy összesen 50 kilométer gravitációs csatorna, 15 kilométer nyomozóvezeték és 47 átemelő épül. A megépítés után
a cég öt évre garanciális időt ad a teljes beruházásra.

A bERuHÁZÁS SZÁMOKbAn:
5 településen 3840 ingatlant érint,
ebből Szentendrén 717-et.
A beruházás összértéke: 3.658.249.756 Ft + ÁFA
A támogatás mértéke:
84,63%,
A támogatás összege: 3.041.241.766 Ft + ÁFA
Az önrész összege:
552.067.990 Ft + ÁFA
Lakossági hozzájárulás:
240.000 Ft
érdekeltségi hozzájárulás bekötésenként

tovább javul az itt élők életminősége

„Fontos, hogy megőrizzük a hagyományainkat, de pontosan
ugyanilyen fontos a fejlődés, a fejlesztés is, különösen a lakosság
életminőségét jelentősen javító beruházások. Ilyen a Szentendre
pismányi részét is érintő csatornázási projekt, amely több ezer
szentendrei polgárt érint előnyösen” – szögezte le dr. Dietz
Ferenc, Szentendre polgármestere. hozzátette: „Támogatok minden olyan kezdeményezést, amely a zöld város kialakulását segíti,
hiszen a hamarosan megvalósuló csatornázásnak köszönhetően jelentősen csökken a
talajba kerülő szennyvíz. Mindez azt jelenti, hogy Szentendre festői tája, Pismány,
környezeti szempontból megújul, immár még értékesebb része lesz a településnek.
Fontos egyúttal az is, hogy nem csak az ott élők életminősége javul, hanem jelentősen
emelkedik az érintett ingatlanok értéke” – mondta dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere.
Folytatás a 4. oldalon g
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Polgármester naplója

november 25. hétfő
„Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
17.00 Közmeghallgatás

november 26. kedd
„Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
18.30 Kövér László előadása

november 27. szerda
„Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel” projekt

november 28. csütörtök
10.00 NFFT ülés
13.00 Polgármesteri fogadónap
november 29. péntek
9.00 Összvezetői megbeszélés

november 30. szombat
16.00 „Új pályán az önkormányzat” előadás a
Kolping házban
december 2. hétfő
15.00 Idősügyi Tanács

december 3. kedd
18.30 ezüst Gy. Zoltán kiállításának megnyitója a Polgármesteri Galérián
19.00 Levente Gála megnyitása

december 4. szerda
15.00 Szentendrei Lakástárlat – sajtótájékoztató
december 5. csütörtök
9.00 Állampolgársági eskütétel

december 7. szombat
16.00 Lukács Tibor kiállításának megnyitója
december 9. hétfő
14.30 Vezetői megbeszélés

Olvasson QR-kóddal!

ha okostelefonja kéznél van,
próbálja ki a cikkeink melletti
Qr-kódokat! Szkennelje be a
pontkódot, és a megjelenő
linkre kattintson rá!

Megújultunk! www.szevi.hu
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Folytatás a 3. oldalról

Pintér Ádám:
Remélhetőleg a
lakosság fizetési
hajlandósága
sokat fog javulni

– A most célegyenesbe forduló csatornázási projektet még
2009-ben a kistérség kezdeményezte, majd
év végén alakult a Dunakanyari Csatornázási Társulás öt település részvételével. Az
önkormányzatok közreműködésével 2010
nyarán kezdődött a lakosság szervezése,
ugyanis a pályázat csak akkor lehetett sikeres, ha az érintett belterületi lakóövezetben
legalább a tulajdonosok kétharmada csatlakozik. ez városunkban több mint 700
ingatlant érint és körülbelül 800 millió forintos fejlesztést jelent – mondta el a SzeVinek Pintér Ádám, a csatornázásban érintett
terület önkormányzati képviselője.
Szentendrén frissen megválasztott képviselőként 2010 őszén szembesültem a szervezés nehézségeivel, így első feladataim
egyike lett felkeresni a szervező cég munkatársaival együtt az ingatlantulajdonosokat, mivel ez a csatornázási ütem Szentendrén körülbelül 90%-ban az én választókörzetemet, tehát Pismány hegy északi oldalától Leányfaluig terjedő városrészt érinti.
Magam is érintett vagyok Berkenye utcai
családi házunkkal, ezért a jobb szentendrei

Segítség
a munkakereséshez!

Karrierépítő oldal indult a felsőoktatásban tanulóknak és friss diplomásoknak.
Az universide.hu portál célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat és a vállalatokat
egymáshoz, megteremtse annak a lehetőségét, hogy az igazi tehetségek már a
tanulmányaik alatt megmutathassák
magukat a munkaadóknak. részletek:
szevi.hu
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hASzNOS
Ingyenes lesz

képviselet okán elvállaltam a Dunakanyari
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat – magyarul a beruházás lakossági részét képviselő szervezet – intézőbizottsági tagságát
társadalmi munkában. A sikeres előkészítés és együttműködés eredményeként
2011 őszén nyert a pályázat. Azonban azóta
is problémát okoznak az elmaradó lakossági befizetések, melyek a projekt 15%-át
fedezik a 85%-os uniós támogatás mellett.
remélhetőleg a fizetési hajlandóság most,
hogy sikerült lezárni a közbeszerzési eljárásokat, sokat fog javulni, mivel eddig sokan
nem bíztak abban, hogy van értelme befizetni a havi 2-3 ezer forintos összeget.
Mindenki érdeke, hogy a hozzájárulást rendszeresen fizessék egy ilyen fontos környezetvédelmi beruházásnál, főleg, hogy a
lakástakarék-pénztári befizetést választóknál csak pontos fizetés esetén jár a további
30%-os állami támogatás.
A továbbiakban is segíteni szeretném a csatornázási munkákat rendszeresen konzultálva a győztes kivitelezővel, hogy a jövő
évben zajló építkezések a lehető legkisebb
mértékben zavarják az itt élőket, majd azok
befejezésével együtt örülhessünk a tisztább
környezetnek és a kivitelezés során megújuló utcáknak.
Amennyiben
bármilyen
problémájuk
merül fel a csatornázási munkákkal
kapcsolatban, keressenek a csatornazas@szentendre1000ev.hu e-mail címen! –
zárta nyilatkozatát a képviselő.

Idejében mondja fel
a kötelezőjét,
ha váltani akar!

November 29-ig mondhatják fel levélben a
biztosításukat azok, akik másik biztosítónál
akarják megkötni a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítást (kgfb) jövőre, mivel
december 1., a váltás határideje vasárnapra
esik.
Arra azonban figyelni kell, hogy november
29. nem a postára adás határideje, hanem
addig be kell érkezzen a biztosítóhoz a
felmondás!
Aki
tehát az utolsó napokra hagyja ezt, az
jobban teszi, ha személyesen adja le a
felmondásról szóló
levelet a jelenlegi
biztosítójánál, ha
váltani akar. részletek és további jó tanácsok
a
kötelezővel kapcsolatban: szevi.hu

a gázkészülékek
felülvizsgálata

A rezsicsökkentés a gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatának díjmentességével folytatódik – jelentette be
sajtótájékoztatón Szatmáry Kristóf, a
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára.
A Kormány elkötelezett a magyar emberek terheinek csökkentése mellett, és
megfizethető közszolgáltatásokat kíván
biztosítani számukra, ennek megfelelően
a jövőben a gázkészülékek kötelező műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégzéséért a felhasználókat semmilyen
költség nem terheli, annak díját teljes
mértékben a szolgáltatónak (elosztói engedélyesnek) kell állnia.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
felhasználóknak be kell jelenteni a gáz
csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzembe helyezésének idejét,
meg kell rendelni a felülvizsgálatot a szolgáltatótól. A szolgáltató által kiküldött
gázszerelő ez alapján végzi el a felülvizsgálatot. A vizsgálatról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül. ennek alapján
kell elvégeztetni a hibák javítását, illetőleg a készülékek esetleges cseréjét. A korábbi szabályozás a felhasználót kötelezte
nem csak a vezetékek és felhasználói berendezések időszakonkénti műszaki biztonsági vizsgálatának elvégeztetésére,
hanem ennek költségeinek viselésére is.
első ütemben, 2013. december 31-ig az
1981 előtti vagy ismeretlen időpontban
beszerelt gázberendezések tulajdonosaira vonatkozik a bejelentési kötelezettség.
A szolgáltató pedig 2014. szeptember 30ig lesz köteles a felülvizsgálatot elvégezni.
A további felülvizsgálatok időpontja a fogyasztásmérő berendezések 10 évente
kötelező cseréjéhez igazodik. Minden
más esetben, azaz az 1981 után üzembe
helyezett készülékeknél már az első felülvizsgálat időpontja is a mérőberendezés
cseréjéhez igazodik. részletek: szevi.hu
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Szentendrei jótékonysági Bál

2013. november 25.

2009-ben azzal a nem titkolt szándékkal rendezte meg az önkormányzat – dr. Szántó Csilla, a polgármester felesége ötletére és dr. Dietz Ferenc polgármester védnökségével – a
városi jótékonysági bált, hogy a tenni akaró lokálpatrióták
nagylelkűségére alapozva segítsen egy-egy, évente változó
nemes cél megvalósításában. A szervezők úgy gondolták,
hogy fehér asztal mellett könnyebb a kapcsolatépítés, az
együttgondolkodás, és a rendezvény jó találkozási, ismerkedési, szórakozási lehetőséget biztosít városunk lakóinak.

5

A karitatív cél megvalósulását belépőjegy megvásárlásával lehet
segíteni, illetve aki nem akar vagy nem tud a bálon részt venni, támogatójegyet vásárolhat. Az adományokat a Szentendréért Közalapítvány 11742087-20073857 számú számláján gyűjtik. További
információkért keresse Csige eszter koordinációs és protokoll referenst a 26/503-339-es telefonszámon, vagy a csige.eszter@szentendre.hu e-mail címen.

Az első ízben megrendezett Szentendrei Jótékonysági Bál bevétele
– minden várakozást felülmúlóan – 2 682 000 Ft volt. Az összegből
az öt gyermekorvosi rendelő részére sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközöket vásároltak.
A bál sikeréből kiindulva 2010. január 23-án megrendezték a második jótékonysági bált, melynek csaknem hárommillió forint bevételéből az önkormányzati fenntartású tagóvodák számára
vásároltak képességfejlesztő, a helyes mozgáskoordinációt segítő
eszközöket: a hold utcainak 345 000 Ft, a Szivárványnak 588 000
Ft, a Püspökmajorinak 366 450 Ft, a Vasvárinak 330 000 Ft, a
Bimbó utcainak 325 000 Ft, a hétszínvirágnak 353 000 Ft, az
Izbéginek 338 000 Ft, az óvodaközpontnak pedig 355 280 Ft
értékben.
A harmadik bált 2011. január 15-én rendezték meg, bevételét –
2 445 875 Ft-ot – a központi konyha eszközeinek korszerűsítésére
fordították: új aknás sütőt, ételszállítókat és új habverő- és dagasztógépet vásároltak részükre.
2012-ben a válságra való tekintettel nem rendezték meg a bált.
2013-ban a bál jótékonysági célja a hold utcai tagóvodában egy játékszobaként is funkcionáló sószoba kialakítsa volt, amelyet minden szentendrei óvodás és kisiskolás térítésmentesen használhatott
volna. Sajnos a sószoba létrehozásához szükséges összeg nem
gyűlt össze, ezért a Szentendréért Közalapítvány kuratóriuma úgy
döntött, hogy a 2013-as és 2014-es bál bevételét is az V. Szentendrei Jótékonysági Bál céljának megvalósítására fordítja.
2014-es célkitűzés a Bánáti Sverák-program bevezetése a szentendrei óvodákban. ez egy új óvodapedagógiai program, mely célja
az óvodás korú gyermekek művészeti érzékenyítése a helyi művészek bevonásával. e nemes cél megvalósításán túlmenően a jó hangulatú báli est a közösség erősítésére is hivatott. A bál jövőre is
szponzori hozzájárulásból valósul meg.

Angyalmamák
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 szeretteinek.
először 2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló emberek megrendeztük az „Angyalmamák” karácsonyi ünnepségét a Városháza
dísztermében, amely nagyon sok gyermeknek és felnőttnek
szerzett egy életre szóló élményt, örömet.

Az idei évben is szeretnénk – immár hagyományként – december
17. napján (kedden) emlékezetessé tenni a gyermekeknek a
szeretet 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 telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében. ha nincs ideje vagy ötlete az
ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal is hozzájárulhat a
rendezvény költségeihez.
előre is köszönöm a segítségét, és nagyon számítok Önre, de még
jobban számít Önre közel 150 szentendrei kisgyermek!
dr. Szántó Csilla,
dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

Híre van? Küldje be: www.szevi.hu
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KÖzlEméNY

A KÖZPoNTI NéVJeGYZéKKeL KAPCSoLAToS KéreLMeK BeNYÚJTÁSÁróL
Tisztelt Választópolgárok!

Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy
2014. év során kerül lebonyolításra az
országgyűlési képviselő-, európai
parlamenti képviselő-, polgármesterés helyi önkormányzati képviselő-,
valamint nemzetiségi önkormányzati
képviselő-választás.
Az új választási eljárási törvény által
létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait,
valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében 2014. január 1-jétől van
lehetőségük a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak
a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár legkésőbb a
szavazást megelőző 16. napon kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. Nyilvántartásba vétele mellett
megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására
is terjedjen ki. ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az
egyéni jelölt mellett. ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára
szavazhatnak.
A fogyatékkal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót
kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A pártok és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára
a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre.
ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti
helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a
lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatvány elérhető a www.szentendre.hu / Városháza / Választás 2014 oldalon, valamint letölthető lesz a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.valasztas.hu) is.
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtására irányuló kérdéseire Szentendre Város helyi Választási Irodájától az alábbi elérhetőségeken kérhet részletes tájékoztatást:
dr. Molnár Ildikó, hVI vezető
26/503-365
Bartha enikő, hVI vezető-helyettes
26/503-324
Budai Mónika, hVI munkatársa
26/503-348
Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző, OEVI vezető
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Felhívás városi kitüntető díj
javaslattételére

Szentendre Város Képviselő-testületének határozata alapján a Szentendre
Város Mecénása díj minden évben egy személynek, közösségnek vagy
csoportnak adományozható, akik anyagi hozzájárulásukkal kiemelkedő
módon támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek
növelését, megőrzését. Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja
Asszonyi Tamás szobrászművész Vujicsics téri „Agnus Dei” közszobrának
kicsinyített mását veheti át.
A díjra beérkezett javaslatokat a képviselő-testület kulturális kérdésekkel
foglakozó szakbizottsága véleményezi, ezt követően decemberi ülésén dönt
a képviselő-testület. A kitüntető díjat a polgármester 2014 januárjában, az
újévi koncert keretében adja át.

A díjra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett működő bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező polgár.
A díjból minden évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk
a város polgárainak véleményét, javaslatát. Kérjük a javaslattevőket, hogy
a méltatás szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg az adatlapon,
mely a város Ügyfélszolgálati Irodájában (Dunakorzó 18.) átvehető, vagy a
honlapról letölthető.
A javaslatok beérkezési határideje: december 3. kedd 16 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei Közös Önkormányzati
hivatal iktatója
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mail-ben is el lehet küldeni a
nemeth.viktoria@ph.szentendre.hu címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással
ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás: Németh Viktória, jegyzői titkárság, (26) 503-365
vagy 06-20-326-5092.

ÁllÁS

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot
hirdet családgondozó munkakör betöltésére

Időtartam: határozott idejű, előreláthatóan a szülési szabadság alatt tartó
közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben
A munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 89.
A munkakörbe tartozó feladatok: családsegítés alapellátás keretében családgondozás, szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való részvétel.

Pályázati feltételek: főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus;
családsegítő szolgálatnál szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ha az ellátás területén lakik,
B-kategóriás jogosítvány
elvárt kompetenciák: kiváló szintű Jogszabályismeret, ellátási terület
helyismerete,
A pályázat részeként benyújtandó iratok: felsőfokú szakmai végzettséget
igazoló diplomamásolat, szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje: december 9.
A munkakör legkorábban 2014. január 6. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/r/3550/2/2008,
valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.
További információ: Bognár Judit, 06-20-512-9822.

A térség hírportálja: www.szevi.hu
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Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért

2013 tavaszán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATeheTSZ) felhívást
hirdetett meg azzal a céllal, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a
tehetséggondozó pedagógusokat és szakembereket, akik munkájuk során kiemelkedően
sokat tesznek a fiatal tehetségek kibontakoztatása érdekében.
A Bonis Bona Díjat, amelynek neve a latin Boni bona discere, azaz „Jótól jót tanulni”
közmondásból ered, 2013 nyarán ítélték oda 799 jelölt közül 437 pedagógusnak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk, az Izbégi Általános Iskola pedagógusa, Lázár
enikő, ének-zene és karvezetés szakos tanárnő is elnyerte a díjat.
enikő számos módon terelgeti a gyerekeket a népzene felé: diákjaiból szervezett
népdaléneklő csoportja a Csipkefa Műhely, mellyel számos versenyen arany- és kiemelt
arany minősítéseket szerzett. A műhelymunka során két CD-lemezt is kiadott a gyerekekkel, idén májusban pedig tanítványai Szakács Gábor zeneszerző művében énekeltek,
melyből videoklip is készült. Citera szakkörében 25 gyermek heti rendszerességgel zenél
együtt, és ez a munka nyáron is folytatódik az általa szervezett citeratáborban, Vésztőn.
Tanítványaival olyan iskolai és városi szintű rendezvények állandó résztvevője és szervezője, mint a Zene Világnapja, Adventi hangverseny, fellépések az Idősek otthonában, a
Magyar Kultúra Napja, Gyermeknapi Fesztivál.
A gyerekek mellett a felnőttek népzenei nevelését is szívügyének tekinti. A Filibili hagyományéltető népdalkörök életre hívója, valamint a Bartók Táncegyüttes táncosaként lelkes
támogatója és továbbadója a hazai néptáncmozgalomnak.
A népzene iránt érdeklődő felnőtteknek Borbarátok néven népdalkört szervez. ezeket az
alkalmakat Filmklub és közös beszélgetés követi.
A kollégák körében is eredményesen kamatoztatja közösségépítő- és megtartó képességét és tevékenységét.
Köszönjük munkáját és gratulálunk a díj elnyeréséhez!

tehetségpont lettünk!

2012-ben egy sikeres pályázat alapján lett iskolánk Tehetségpont. ez azt jelenti, hogy elköteleztük magunkat a tehetséges gyerekek felkutatásában és gondozásában különböző
tehetségterületeken.
előző tanévben kértük és kezdtük meg az iskola tehetségterületeinek akkreditációját, amelyet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATeheTSZ) végzett és a dokumentáció benyújtásán túl akkreditációs szakértők által végzett helyszíni szemlével is járt.
Két szakértő vizsgálta itt az iskolában a feltételek meglétét.
Augusztusban kaptuk a határozatot, miszerint az akkreditációs bizottságtól a legmagasabb minősítést kaptuk, iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett, az alábbi 5 tevékenység munkáját elismerve:
• Népi ének és citerajáték
• emelt szintű angol nyelvi csoportok
• Projektoktatás
• Környezetvédelmi szakkör
• Néptánc szakkör és tánccsoport
reményeink szerint, így több pályázaton és továbbképzésen tudunk indulni és részt venni,
amelyek eredményeit a gyerekek további segítésére és felkészítésére fordítjuk.

Ünnepi nyitvatartás
Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati hivatal ügyfélfogadási idejében az ünnepekre, az
országosan elrendelt munkanap áthelyezésekre, valamint az igazgatási szünetre tekintettel 2013. decemberében az
alábbi változások lesznek:
n december 6. (péntek): 8-12 és 1316 óráig
n december 7. napján (szombat)
zárva
n december 20. (péntek): 8-12 és 1316 óráig
n december 21. napján (szombat) és
december 23. napján (hétfő) zárva.

A két ünnep között ügyeleti rendben működik a hivatal, ezért ezeken a napokon
csak halaszthatatlan ügyeikben tudunk
a segítségükre lenni (ügyfélfogadás
2013. december 30-án, hétfőn, 13-17
óráig)!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal és munkatársai nevében békés
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon boldog
új esztendőt kívánunk!
Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

munkaajánlat Szentendrén!

A Magyar Vöröskereszt által meghirdetett
álláslehetőség: álláspályázat utcai szociális
munkás koordinátor munkakörre – Szentendre, Budakalász, Pomáz közigazgatási
területeire. részletek: szevi.hu

Izbégi Általános Iskola

Szentendréről minden nap: www.szevi.hu
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SZEnTEnDRE VÁROS ÖnKORMÁnyZATA
PÁLyÁZATI FELHíVÁST TESZ KÖZZé
VÁROSnéZő jÁRMŰ MŰKÖDTETéSéRE
A pályázatokat a hivatal Iktatójába
2014. január 20. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Vagyongazdálkodási Irodán átvehető és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról
letölthető. Tájékoztatás telefonon: 26/503-351
SZEnTEnDRE VÁROS ÖnKORMÁnyZATA PÁLyÁZATI FELHíVÁST
TESZ KÖZZé A TuLAjDOnÁbAn LéVő SZEnTEnDRE,
386/2 HRSZ-ú InGATLAn (AuTóbuSZ PÁLyAuDVAR) TERüLETén
TALÁLHATó 510 m2 InGATLAnRéSZ béRbEVéTELéRE.
A pályázatokat a hivatal Iktatójába
2013. december 11. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

Köszönjük az 1%-ot!

A Szentendrei Könyvtárkultúráért Alapítvány köszönettel értesíti
támogatóit a 2011. évi 269 084 Ft összegű SZJA 1% felhasználásáról.
A támogatás összegéből a Pest Megyei Könyvtár számítógépes
hálózatának korszerűsítését végeztük el.
Szentendre Könyvtárkultúráért Alapítvány

Szentendrei Szenior tanulók Köre

December 4-én az Önkormányzat épületében kerül sor az idei
szenior tanévet lezáró utolsó előadásra, amelyet Veresné
Dr. Bálint Márta dietetikus tart, Őszintén
a cukorbetegségről
címmel. A 15 órától
kezdődő előadásra
mindenkit szeretettel
várunk!
Az előadás után megalakítjuk a Szentendrei Szenior Tanulók
Körét, amely ezután
havi rendszerességgel találkozik, s ötleteivel-javaslataival segíti a városi szeniorképzést. Kérjük, ha ön 50 év feletti és szentendrei, akkor jöjjön
el az előadásra, s az azt követő, kötetlen beszélgetésre.
Köszönettel:
Dr. Jászberényi József, Pető Katalin, Kardon Edit,
Kosztek Gabriella szervezők
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TÁMoP -3.1.4-12/1-2012-0158

ÚjRA EGéSzSéGNAP A RÁKÓCzIBAN!
Test és lélek egységben – mentális egészségünk

A tavalyi nagy sikerű egészségnapi kavalkád után megint bőséges programkínálat várja a rákóczis diákokat november 26-án a TÁMoP 3.1.412/1-2012-0158 pályázat támogatásával. Az egészségnap célja a
diákok érdeklődésének felkeltése, a különböző sportágak kipróbálása,
az egészséges életmódra nevelés, szemléletformálás.

A mindenkit megmozgató sportprogramok – zumba, thai-box, thai-chi,
capoeira bemutató és a sportágak kipróbálása – után a szellemi feltöltődést kínáló előadások következnek:

• dr. Zacher Gábor toxikológus Droghelyzet van! címmel a Polgármesteri hivatal Dísztermében ad elő,
• dr. Szlávik László az AIDS és a droghasználat összefüggéseiről fog beszélni szintén a Polgármesteri hivatal Dísztermében,
• Miháldy Kinga dietetikus tart előadást az étkezési függőségek elkerüléséről,
• az iskolai védőnők az étkezési zavarok jeleiről és megelőzéséről,
• az ÁNTSZ előadói a dohányzásról, zajártalomról, az alkohol hatásairól,
• dr. Lőrincz István nőgyógyász a családvédelem – családtervezés –
fogamzásgátlás témákról beszélget majd az érdeklődő diákokkal,
• a természetes gyógymódokról, az örömteli stresszkezelésről dr. Nagy
Ágnes tart bemutató előadást,
• a serdülőkori bőrproblémákról, a testékszerekről és a sminkelésről
dr. Buczkó Ágnes bőrgyógyász beszélget,
• Királyné Szabó Anikó az elsősegélynyújtás alaplépéseit tanítja meg a
védőnőkkel együtt.

A testi és lelki harmóniát a diákok a jógafoglalkozásokon átélhetik, később pedig összemérhetik a csocsó- és biliárdasztalnál az ügyességüket.
ezen kívül még számos program várja a rákóczis diákokat november
26-án az egészségnapon.

A programok a TÁMoP 3.1.4-12/1-2012-0158 pályázat támogatásával,
az egészséges Városért Közalapítvány szervezésében valósulnak meg.

Konyhakert pályázat!

Meghirdették a 2014-es országos konyhakert-művelési programot. egyre többen tartják fontosnak, hogy minél jobb
minőségű és egészséges élelmiszert termeljenek meg maguknak és minél több
település kapcsolódjon be az idén már
országos méretűvé szélesedett konyhakert-művelési programba.
A konyhakertek ápolása, gondozása azért fontos, hogy fenntartsák
az adott tájra jellemző termelési kultúrát, átadják a követésre méltó
művelési hagyományokat és biztosítsák az őshonos, ritka növényféleségek továbbélését.
A hagyományos népi kertkultúra felélesztésére hivatott programhoz öt kategóriában lehetett csatlakozni, így az erkélyen kialakított,
az 50 négyzetméter alatti, illetve feletti alapterületű, valamint zöldséges és gyümölcsös zártkert megművelésével. A gyermekek számára kedvcsinálóként rajzpályázatot hirdetnek. részletek és
további információk: szevi.hu

Érdekes életmód hírek: www.szevi.hu
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Az egészséges városokért

Székesfehérváron tartotta november 7-től 9-ig az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége XXV. Szimpóziumát és rendes éves Közgyűlését. Szentendre 1998 óta tagja a Szövetségnek, mely ma már
világméretű mozgalom. Dr. Pázmány Annamária koordinátor helyetteseként Szentendre városát Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért
Közalapítvány elnöke képviselte.

Az impozáns Városháza dísztermében
dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg és elnökölte a
Közgyűlést, majd a tanácskozást is.
Székesfehérvár 1988-tól alapítóként
és elkötelezett tagként vesz részt a
Who egészséges Városok Mozgalom
munkájában, így a 2013-as Szent
István emlékévben a város, mint a
Szövetség éves elnöke, egészségprogramjával megmutathatta, hogy a történelmi múlt ápolása mellett nagy
hangsúlyt fektet az egészség megőrzésére. A 2011-ben elfogadott városi
egészségtérkép és egészségfejlesztési
tervvel pedig erősítik az egészséget támogató közpolitika kialakítását.
De Blasio Antonio főtitkár névváltoztatási javaslatot terjesztett elő, mely vonatkozik az alapszabály-módosítására
is. érdemben a Szövetség kiterjesztését célozza határon túli magyar városok csatlakozási lehetőségének
megteremtésére. elsőként Cser-Palkovics polgármester támogatta a kezdeményezést, majd a tagvárosok a
Közgyűlésen egyhangúlag megszavazták, hogy legyen a név egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége.
A Közgyűlésen felkérték Szentendre
városát, hogy a következő koordinátori
értekezletnek legyen házigazdája, tekintve, hogy 12 éve adott utoljára otthont szövetségi rendezvénynek.
De Blasio Antonio, az egészséges Városok Magyarországi Szövetsége főtitkára tájékoztatást adott az éves
szimpóziumon, mi minden történt az
elmúlt 25 évben a magyar népegészségügyben és az egészséges Városok
ma már világméretű mozgalmában.
éves szimpóziumaink témaválasztása
mindig az országos népegészségügyi
prioritások és az egészségügyi Világszervezet adott éves ajánlásai nyomán
kerültek meghatározásra, azonban
minden kiemelt szakmai terület kereteiben megjelentek az ifjúság egészségfejlesztési feladatai. Idei jubileumi
XXV. Szimpóziumunk fő témája –
„egészséges Ifjúság – egészséges
Nemzet”– arra kíván lehetőséget biz-

tosítani az egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai, a
különböző kormányzati, szakmai és civilszervezeteknek, illetve a témát kutatók és az ahhoz kapcsolódó
programok megvalósítói számára,
hogy a különböző diszciplínák, szektorok az ifjúság egészségét elősegítő és
ily módon hosszú távon a nemzet
egészségét javító tevékenységeiről beszámoljanak. Szeretnénk elérni, hogy
az egészséges ifjúság és az azon keresztül megcélzott egészséges nemzet
az egészségügyi Világszervezet egészség definíciója szerint valósuljon meg,
vagyis nem csupán a betegségek csökkentését, hiányát tűzzük ki célul,
hanem a fizikai és szellemi egészség
magas szintjét is. Célunkat – remélhetőleg közös nemzeti célként – akkor
tudjuk elérni, ha sikerül széles körben
partnerként megnyerni a különböző
kormányzati szinteket, a szakmai és a
civil szféra képviselőit, és elérni, hogy
az egészség valóban össznépi, társadalmi programmá váljon.
Fentieket megerősítendően az emberi
erőforrások minisztere, Balog Zoltán
vállalta a fővédnökséget, és az érintett
tárcák képviseletében dr. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár és Kiss
Norbert sportért felelős államtitkár
személyes előadásukkal és jelenlétükkel ismerték el a Szövetség munkájának színvonalát.
hozzászólásomban tájékoztattam és
emlékeztettem Szócska államtitkár
urat, hogy Szentendrén elkezdtük az
AllCare egészségügyi életút-támogató
rendszer pilot programját, és várjuk a
pályázati lehetőségeket az éles induláshoz. Támogató szándékáról biztosított az államtitkár úr. (Szentendre
Önkormányzat Közgyűlése határozatban kérte fel az egészséges Városért
Közalapítványt, hogy Szentendre
egészségügyi Intézményei szakmai vezetésével készítsen megvalósíthatósági tanulmányt ennek bevezetésére.)
Gerőcs Katalin
Egészséges Városért Közalapítvány

Közösség lámpásai
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A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi regionális egyesülete november 8-án közösségalapító klubdélutánt tartott a Szentendrén és
térségében élő látássérültek részére. Az európai
uniós támogatásból megvalósuló „Közösség
Lámpása” projekt rendezvényének a Szentendrei
református Gimnázium adott otthont. Az összejövetelt Zakar Ágnes Szentendre Város Önkormányzatának képviselője, az oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke nyitotta meg, majd Németh orsolya, a VGYKe alelnöke köszöntötte a résztvevőket.
A résztvevőket a gimnázium önkéntes diákjai
segítették és látták vendégül Kuzma Márta igazgató-helyettes irányításával.
Moldován eszter, Szentendre és térségének közösségi mentora nagy szeretetettel és lelkesedéssel
beszélt a kezdeményezésről, egy aktív közösség
létrejöttéről. A megjelenteket látássérült előadóművészek rövid műsorral köszöntötték. Szluka
Lídia énekművész csodálatos hangján őszi
dalcsokrot adott elő, Weres Katalin költő pedig
saját verseiből olvasott fel. A jó hangulatú teadélutánon az ismerkedésre, a beszélgetésre is
lehetőség nyílt, a résztvevők örömmel várják a
következő alkalmakat.

KérDEzED, MI bÁNt?

Kérdezed, mi bánt?
Hogy olyan a világ, mint egy rohadó cseresznye.
véresre dörzsölte vállam vakságom keresztje,
mert huszonkét éve kivetett önnönmagából az emberi
nem.
apám anyámat ölelte és én megszülettem,
azóta élek fajtársim közt számkivetetten.
Humánus okokból taigetoszról le nem taszít,
csak élve eltemet.
Habzó pofájából naponta ezer fog rád vicsorít, majd
kajánul nevet.
A jogállam élethez való jogot nem biztosít,
a férfi, kit szeretek, magától eltaszít,
valaki ellopta az igazságból az i-t.
bűntelensége a halálraítéltnek nem nyújthat vigaszt.
Hiába vagy jó, ha a hóhér
hajnalban felakaszt.

Weres Katalin

Fontos városi telefonszámok: www.szevi.hu
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Adventtől vízkeresztig Szentendrén
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2013. nOVEMbER 30. – 2014. jAnuÁR 5.

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi
díszbe öltözik az adventtől vízkeresztig tartó
időszakban. Adventi vásár, szabadtéri rendezvények, változatos művészeti programok
és kiállítások várják a városba látogatókat és
a helybelieket november 30-tól január 5-ig.

A négy adventi vasárnapon a város lakói
már hagyományosan közös gyertyát gyújtanak a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún. A gyertyagyújtások

előtt a város óvodásai adnak rövid műsort,
utána pedig a belváros pékségei és TDM
szervezete jóvoltából pogácsával, forralt borral és teával kínálják az ünneplő közönséget, illetve utcai táncházzal és zenei
programokkal várják az érdeklődőket.
Ugyancsak a Fő téren kerül sor a szentendreiek közös óévbúcsúztató ünnepére is, ahol
az éjféli koccintást tűzijáték és utcabál követi „Csavard fel a Főteret!” címmel.

Rotary Club Szentendre – AGY tanoda:
Adventi adománygyűjtés

A rotary Club Szentendre az idei évben a megszokottól eltérően
nem a Fő téren, hanem a Bükkös-parti piacon állítja fel bázisát. ezúttal csak szombati piaci napokon várjuk a város polgárait, a klub
tevékenysége iránt érdeklődőket, támogatókat.
Természetesen az idei évben is nemes célra gyűjtünk, fogadunk el
adományokat: köztéri padot szeretnénk felállítani a tél múltával a
megújult Dunakorzón. Az idei adventben a cél érdekében együttműködünk az Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával. ennek keretében minden kis diáknak ajándékba
adunk egy porcelán teásbögrét, hogy az iskolai kézműves foglalkozásokon díszítsék fel, fessék meg annak, akit meg szeretnének
ajándékozni vele: szülőt, testvért, iskolatársat vagy aki kedves a számukra. Az elkészült műveket bemutatjuk a honlapunkon, és meghirdetjük „a hét legszebb bögréje” címet, amelyet a facebook
oldalunkon legtöbbet lájkolók közül választunk ki. hétről hétre a
legtöbb szavazatot nyerő diákok jelképes jutalmakat vehetnek át a
standunknál; az ünnepélyes eseményt megörökítjük, és a képeket
elérhetővé tesszük honlapunkon. A legszebben díszített bögrék
megjelennek a SzeVi újság számaiban is.
Bővebb tájékoztatás, szabályok, díjak, eredmények a klub lenti
facebook lapján található. Kérünk minden jó szándékú és segítőkész embert, hogy látogassa meg kirakodó asztalunkat. ott a
hagyományos forralt boros kínálaton kívül bejglivel, teával, forró
csokival várjuk támogatóinkat! Várunk mindenkit szeretettel!
rotary Club Szentendre
www.facebook.com/rotary.club.szentendre

XXVII. évfolyam, 21. szám

A korábbi évekhez hasonlóan az adventi
vásár helyszíne a sétálóutcává alakított
Dumtsa Jenő utca, ahol kézműves, iparművészeti és helyi termékekből lehet válogatni
az elmaradhatatlan téli gasztronómiai
ínyencségek mellett. A vásárba látogatókat
az adventi hétvégéken szabadtéri programok is várják majd az utcában, így többek
közt lesz tűzzsonglőr-bemutató, bábelőadás
és különböző zenés előadások is.
A szabadtéri események és a szebbnél
szebb városi betlehemek mellett számos
lélekmelengető adventi programmal is
készülnek a város kulturális és turisztikai
intézményei, valamint a helyi szolgáltatók
és civil szervezetek. A Színházművészeti
egyetem hallgatóinak Piros alma című
előadása és az Újévi koncert a Városháza
dísztermében, a Dunazug Táncegyüttes és
barátai karácsonyi gálaműsora a városi
színházteremben, a Musica Beata kórus
karácsonyi hangversenye a Péter-Pál
templomban, valamint a Kecskés együttes
régizenei koncertsorozata csak igen kis
szegletét fedik le annak a gazdag programkínálatnak, melyre szeretettel vár Szentendre mindenkit.

A részletes programokat keressék
a programfüzetben, illetve a
www.iranyszentendre.hu, www.szentendreadvent.hu, www.szevi.hu honlapokon

AGY tanoda
magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az AGY Tanoda tanárai a modern és alternatív pedagógiai módszerekkel, az egyénre szabott nevelés elvei szerint, két nyelven tanítják
diákjaikat; valamint sokszínű szabadidős programokkal, a szülők
bevonásával otthont is teremtenek az iskolában. A kis létszámú
osztályok, ahol minden gyerekre kellő figyelem jut, a családias
légkör, az intézmény demokratikus felépítése, a tehetséggondozás,
a nyelvi- és művészeti oktatás, valamint az alkotó gondolkodást
támogató egyéni és közösségi nevelés alapvető értékek iskolában.
A nyolcadikos diákok felnőtt középfokú angol nyelvvizsgával
zárhatják tanulmányaikat.
www.agytanoda.hu
www.facebook.com/agytanoda
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Elérhető képzőművészetet
a karácsonyfa alá!

árú alkotásokkal támogassák a karácsonyi
ajándékválasztást. Szeretnénk, ha a művészetkedvelők, művészetpártolók a karácsonyfa alá a szentendrei művészek
alkotásait is becsempészhetnék.

A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
egyik legfontosabb célkitűzése, hogy
minél többen nívós képzőművészeti
alkotásokkal ajándékozzák meg szeretteiket.

A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány idén
sem engedi el az adventet anélkül, hogy
közös készülődésre ne hívná a város lakóit
és vendégeit. December 13. és 15. között
bárki ingyenesen látogathatja a Művészetet
a karácsonyfa alá! címen meghirdetett adventi lakástárlatot és vásárt. erre a három
napra megnyílik a Városi Vendégháznak, a
patinás és felújított barokk Dimsics-háznak
a kapuja a Fő tér 12. szám alatt, ahol a
város negyven prominens képzőművészének alkotásait láthatjuk, melyek közül jó néhányat elérhető áron meg is vásárolhatunk.
Az exkluzív képzőművészeti események
szervezője a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány, melynek egyik alapítóját, Gyürk Dorottyát kérdeztük a program részleteiről.

Hogyan választottatok a szentendrei
művészek közül? Ki az a 40 művész, akinek az alkotásait megtekinthetjük?
A nyitott lakástárlatainkon, mint amilyen az
adventi is, mindig azoknak a képzőművészeknek az alkotásait mutatjuk be, akik az
elmúlt időszakban a lakástárlatokon már
szerepeltek. A kiállító művészek teljes
listája a Lakastarlat.hu oldalon olvasható.
Közöttük épp úgy megtalálhatjuk a fiatal
pályakezdő képzőművészeket, mint a szentendrei képzőművészet nagymestereit.
Az eddigi tárlataitokon is lehetett vásárolni. A Szentendre éjjel-nappal fesztiválon azonban a képek mellett szereplő
összeg nagysága sokaknak gátat szabott. Most azt ígéritek, hogy lesznek elérhető áron hazavihető művek is.
A művészeket ez alkalommal megkértük,
hogy főművek mellett kisebb, kedvezőbb

Mit jelent ebben az esetben, hogy kedvező árú?
Megkértük az alkotókat, hogy olyan műveket is hozzanak a tárlatra, amelyeket 100
ezer forint alatt kínálhatunk. ez nem kevésébe értékes, hanem inkább kisebb méretű
alkotásokat jelent. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a műtárgy nemcsak értékálló,
hanem személyes, egyedi ajándék is. A jól
kiválasztott műtárgy összeköti az ajándékozót az ajándékozottal.

A 10 ember, 10 műalkotás, 10 gondolat
címen meghirdetett program izgalmasan hangzik. Mire számíthat a látogató?
Szeretnénk közel hozni közönségünkhöz a
kortárs képzőművészetet, melyet ma
Magyarországon még mindig misztikus köd
leng be. Igyekszünk úgy tálalni, hogy az
vonzó legyen, hogy a befogadás élményszerű legyen. Bíztatjuk a látogatókat, hogy
bátran közelítsenek érzékeik felől a műalkotásokhoz. ezért most nem művészettörténészeket kértünk fel a művek bemutatására, hanem olyan barátainkat, akik
maguk is művészetkedvelők, és a befogadásnak ezt az érzékekre ható élményét hitelesen tudják közvetíteni. A rendhagyó
tárlatvezetésbe maguk a látogatók is bekapcsolódhatnak. Arra kérjük őket, ők is
mondják el gondolataikat, érzéseiket egy általuk választott alkotásról. Aki pedig szégyenlősebb, leírhatja. egy üveggömbbe
gyűjtjük ezeket a gondolatokat, és a tárlat
végén közkinccsé tesszük a honlapunkon.
ProGrAM

berényi Mariann

December 13. péntek 19.00–21.00
19.00 A tárlatot megnyitja: horváth-hegyi olivér
evangélikus lelkész. Köszöntőt mond: dr. Dietz
Ferenc polgármester és Balogh Zsuzsa, a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány alapítója.
19.30 Dzsesszt játszik tangóharmonikán: Kamp
Alfréd
December 14. szombat 10.00–21.00
A Lakástárlat egész nap nyitva tart
17.00 Szubjektív tárlatvezetés. Közreműködnek:
B. Szabó Vera, Berényi Mariann, Fehrentheil henriette, Kocsis Gáspár, Klötz Ildikó, Lang András,
P. Szabó ernő, Pelle Csilla, Szalai András, Vincze
ottó
December 14. vasárnap 10.00–20.00
A Lakástárlat egész nap nyitva tart
17.00 Örömvasárnapi közös gyertyagyújtás
a Fő téren
18.00 A Pénzügyőr Zenekar karácsonyi koncertje
a Városháza dísztermében, a Lakástárlat
Alapítvány szervezésében

Nyerje meg
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karácsonyi ajándékát
a SzeVi-től!

Két wellness üdülést nyerhet december
24-én a Szentendre és Vidékétől. Mindkét wellness üdülés 2 személyre szól, 3
nap/2 éjszaka reggelivel Zalakaroson, a
hotel Vénuszban. Az wellness üdülések
értéke 50-50 ezer forint.

hogyan nyerhet?

Az egyik wellness üdülést a SzeVi facebook oldalának „lájkolói” között sorsoljuk ki! Keresse meg az interneten a
www.szevi.hu térségi hír-, kulturális-,
program- és életmódportált. A facebook
dobozunkban like-olja az oldalunkat és
ossza meg legalább egyszer a nyereményjátékról szóló hírünket (Nyerje meg
a karácsonyi ajándékát a SzeVi-től!)
Figyelem! Kérjük, naponta egynél többször ne ossza meg a hírt!
A másik wellness üdülést a SzeVi hírlevelére föliratkozók között sorsoljuk ki!
Keresse meg az interneten a
www.szevi.hu térségi hír-, kulturális-,
program- és életmódportált. Az oldalon
található hírlevél feliratkozás résznél
töltse ki az adatokat és iratkozzon fel a
hírlevelünkre. Figyelem! Csak a valós
névvel feliratkozók vehetnek részt a sorsolásban!
A nyereményjáték a meghirdetéstől
2013. december 23-án éjfélig tart. A sorsolásra 2014. december 24-én délben
kerül sor. A nyertesek nevét ezt követően
a facebook oldalunkon olvashatják!
érdemes tehát like-olni a szevi facebookos oldalát és a hírlevelünkre is feliratkozni, hiszen így dupla eséllyel indul
a karácsonyi ajándékért!
A nyeremény csak a „3 nap/2 éjszaka
reggelivel, Zalakarosan, a hotel Vénuszban” tartalmazza. Az idegenforgalmi
adót és egyéb fogyasztásokat, szolgáltatások igénybevételét nem tartalmazza! A
nyeremény készpénzre nem váltható! A
nyeremény 2014. február 28-ig használható fel.
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Újabb, a nőket segítő program indul

„A Nők 40 programmal a nyugdíjhoz közeledő nők foglalkoztatását
és munkahelyük védelmét kívánjuk segíteni. A program az 55 év
feletti munkanélküli nőket segíti. A nyugdíj előtt álló korosztályt szeretnénk segíteni abban, hogy munkaviszonyban jusson el a nyugdíjig, és tudjon élni azzal a lehetőséggel, hogy 40 év munka után, a
nők életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjban részesülhetnek” – jelentette be Selmeczi Gabriella.

A Dunakanyar Magángimnázium
felvételt hirdet 9. és 10. évfolyamjaira
A 8 fős csoportokban emelt szintű
angol és történelem oktatás indul.
Állami, elismert érettségi,
biztonságos iskoláztatás

A TANULÁS NYUGALMA
Azok a nők, akik rendelkeznek a nyugdíjbiztosító intézet határozatával, amely kimondja, hogy már több mint 39 évnyi munkaviszonnyal rendelkeznek, a munkaügyi központban kaphatnak
segítséget az álláskeresésben. Akiknek nincs ilyen határozatuk,
azoknak a munkaügyi kirendeltség a nyugdíjbiztosítónál igyekszik
soron kívül meghatározni a jogosultsági időt, ezt követően pedig
őket is támogatni tudják majd az elhelyezkedésben. részletek:
szevi.hu

Szeretettel várjuk a jelentkezőket:
Szentendre, Paprikabíró 21. (volt Provincia)

Tel: 06 30 4999 381

miről beszélgetnek egymás között az állatok?

...címmel meseíró versenyt hirdet az Árvácska Állatvédő Egyesület Szentendre város általános
iskoláinak I – VIII. osztályos tanulói részére

A mese témája lehet: Mit gondol rólam
kedvenc háziállatom? Mit mondanának
a háziállatok gazdáikról? Mit gondolnak
magukban az állatkerti, vagy éppen a cirkuszi állatok? A gazdátlanul maradt, utcára dobott kutyáknak vajon mi a
véleménye világunkról és az emberről?
Miről beszélgetnek az állatmenhelyre került kutyák, cicák? stb.

Benyújtható minden, gyermekenként 1
db A4-es oldal gépelt vagy kézzel írott fogalmazvány január 17-ig (péntek) a PMK
Gyermekkönyvtárban (Pátriárka u. 7.)

További információ:
horváth ria 06-20-220-0223
eredményhirdetés február 22. szombat
10 órakor az Izbégi Általános Iskola éttermében (Mária utca)
Díjak: négy korcsoportban az első 3-3 helyezett oklevelet és díjat kap!

Az írásokat háromtagú független zsűri az
Állatvédő egyesület vezetőivel közösen bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről.
egyúttal értesíti az iskolákat a nyertesekről. A beérkezett írásokat a díjnyertes szerzők az eredményhirdetés helyszínén
személyesen felolvashatják, előadhatják.
A rendezvényre a helyi TV riportereit is
meghívjuk.

egyidejűleg az ÁrVÁCSKA Állatmenhely a
mindenkori szokásos nyitva tartás alatt
várja a családokat – szülőket, gyerekeket
– a kutyusok és cicusok meglátogatására,
kutyasétáltatásra, tetszés szerint bármely
kutya-cica örökbe fogadására.

Fotók, videók Szentendréről: www.szevi.hu
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„Szél nélkül nem lobog a zászló”

eredményesen élünk egymás mellett, Szentendre és az Altiszti Akadémia, hiszen számos területen kiváló az együttműködés a város és
a katonai intézmény között – mondta dr. Dietz Ferenc azon az ünnepségen, amelyen átadta a zászlót a Magyar honvédség Altiszti Akadémia Logisztikai Zászlóaljának. Szentendre polgármestere fölelevenítette a közös kulturális programokat és kitűnő példaként hozta föl,
hogy az akadémia növendékei és a városlakók vált vetve küzdöttek az árvíz idején Szentendréért.
Az Altiszti Akadémia az ünnepségen egy egyedi dísztárgy adományozásával köszönte meg dr. Dietz Ferenc polgármester partnerségét.

FoTó ForrÁSA: DIeTZ FereNC FACeBooK oLDALA

több mint fél milliárdos
beruházás Izbégen

Felújították a Szentendre és Visegrád közötti 1116-os út 3,5 kilométeres szakaszát, a projektre 618 millió forintot költöttek.
Az útszakaszon a burkolatot 6 méteresre szélesítették, két új réteg
beépítésével megerősítették, felújították a buszmegállókat, korszerűsítették a csapadékvízelvezető rendszert. Gondoskodtak az útmenti árkok kitisztításáról, a padka rendezéséről, s a tartós
útburkolatjelek felfestését is elvégezték.

A projektnek köszönhetően jelentősen nőtt a Szentendréről
Pilisszentlászlón át Visegrádra vezető út e szakaszának forgalombiztonsága és rövidült az utazási idő.

Fokozott védelem a gyermekek,
időseknek és fogyatékkal élőknek

Fokozott büntetőjogi védelmet nyújt számos rendelkezésével az új
büntető törvénykönyv (Btk.) gyermekek, idősek és fogyatékkal élők
részére.

Az átadáson dr. Dietz Ferenc azt hangsúlyozta, hogy ez a beruházás
is jól példázza azt a törekvést, miszerint minden városrész egyformán fontos, minden terület fejlesztésére odafigyel. Izbégen évtizedek óta nem volt ilyen mértékű beruházás, amely nyomán most,
főként télen, jelentősen javul a környéken lakók életminősége.
Szentendre polgármestere hozzátette: az utak, járdák felújítása
nem állhat meg, és pályázati forrásoktól függően folytatódnak a városban az ilyen beruházások.
ezt a célt szolgálja többek között a jogos védelem körének bővítése,
bizonyos esetekben az elévülési idő meghosszabbítása, illetve bizonyos tevékenységtől való eltiltás lehetősége, valamint a gyermekekkel összefüggésben tucatnyi tényállás szigorítása, továbbá
olyan új tényállások megalkotása, mint például a kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozása, ami akár egyéves szabadságvesztéssel is büntethető. részletek: szevi.hu

Városi időjárás naponta: www.szevi.hu
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Az általános iskola 6-7-8 osztályos, valamint a
középiskolás tanulók, szüleik, tanáraik, osztályfőnökeik, és minden, a téma iránt érdeklődő részére.
Az Európai Civil Koordinációs
Egyesület és Szentendre Város
Önkormányzata Regionális
pályaorientációs és szakképzési
fórumot tart
egy rendhagyó szülői értekezlet
keretében. A rendezvénynek többek
között a Szakképzési Törvény
2013. szeptember 1-jétől hatályban lévő
rendelkezései adnak aktualitást.

A továbbtanulás előtt álló fiataloknak, szüleiknek, osztályfőnököknek, pedagógusoknak információt nyújtunk a középfokú iskolai
szakképzésről, tájékoztatást adunk a hiányszakmákról a kapcsolódó pluszjuttatásokról, e
szakmák választásának előnyeiről, munkaerőpiaci szerepükről. Ismertetjük a gyakorlati szakképzés rendszerét, a szakképzést érintő
törvényi változásokat. Célunk, hogy eloszlassuk
a szülőknél gyakran fellelhető, a kétkezi szakmákhoz kapcsolódó sztereotípiákat.
Időpont: november 29., péntek 17 óra
helyszín: Polgármesteri hivatal,
Városház tér 1-3.

További információ: Trombitás Titánia, európai
Civil Koordinációs egyesület Szentendre
telefon: +36 20/526 1609
e-mail: ecke@ecke.hu

Nyílt játszóházi délután
az izbégi iskolában

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket
és kedves szüleiket nyílt játszóházi délutánunkon
az Izbégi Iskolában, ahol a tanító nénik által
vezetett foglalkozásokon játszhatnak,
beszélgethetnek.
Ideje: november 29. péntek 14.00-16.00
helye: Izbégi Iskola, Szentendre,
Mária u. 1. „B” épület

Program:
1.a: Balázsné Godavszky erzsébet
és dr. Szereczné Nyerges Ágnes tanítónőkkel
Mikulás-csizmát készíthetnek.
1.b: Kertészné Ikvai enikő és Simon Judit
keze által diógombát varázsolhatnak.
1.c: Ladányi Mónika és Décseiné Chornitzer eszter
segítségével Mikulás-várót alkothatnak.
Jó szórakozást kívánunk:
Iskolavezetés

A Szentendre Izbégi Baráti Kör egyesület
december 20-án, pénteken 17 órakor
rendezi meg a már hagyományos
IZbéGI ÖREGEK KARÁCSOnyÁT
az Izbégi Általános Iskola ebédlőjében
Szeretettel várunk mindenkit!
Nádasi Gyula Gáborné
elnök

VÁROS

XXVII. évfolyam, 21. szám

NYÍlt NAP A PEtzElt jÓzSEF SzAKKÖzéPISKOlA
éS SzAKISKOlÁBAN
A tavalyi évhez hasonlóan idén is
nyíLT nAPOT tartunk december 5-én, csütörtökön 9.00-től 13.00-ig!
Igazgatói tájékoztató 9 és 11 órai kezdettel!

Szeretettel várjuk a nyolcadikos diákokat és szüleiket a bemutató óráinkon és szakmai programjainkon, ahol látogatóink megismerkedhetnek az iskolaépülettel, képzéseinkkel, tanárainkkal, és belepillanthatnak iskolánk életébe.
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November 8-án a Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola osztályainak képviselőivel tartottunk
meghitt megemlékezést a Ferenczy
Múzeum udvarán radnóti Miklós
1944. november 9-i tragikus haláreformátus Kollégiumként működő
épületben tartózkodott munkaszolgálatosként 1942 júliusában. ennek
emléktábláját idén nyáron, a múzeum átadásakor avatták fel.

A megemlékezésen előkerült radnóti Miklós vászonkötésű, az eredetihez hasonló formájú Naplója, melynek üres lapjaira írta naplójegyzeteinek zömét. Felesége, Gyarmati Fanni 1989-ben adta ki a
„könyvet”, amelynek szövegét a költő szelleméhez híven, az olvasmányélmény csorbítása nélkül igyekeztünk közreadni. ezután a Bori
notesz hasonmás kiadásából olvastunk fel idézeteket, koszorút helyeztünk el az emléktáblán, és közös versmondással, gyertyagyújtással zártuk megemlékezésünket.
Páliné Szappanos zsuzsanna
magyartanár, kultúrantropológus

facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/
szentendreesvideke

Nagy mulatság volt
a hold utcában!

A hoLD UTCAI oVI BLoGJA A SZeVI.hU-N

október 11-én rendeztük meg őszi vásárunkat a hold utcai óvodában, ahová régi és új óvodásainkat és szüleiket egyaránt vártuk. ezt
a szép hagyományt elődeink teremtették meg sok-sok évvel ezelőtt,
azzal a céllal, hogy a gyerekeket a karácsonyfa alatt majd bőséges
ajándék várhassa. Mi, az óvoda mostani dolgozói is ezért készülő-

dünk nagy lelkesedéssel erre az eseményre. így válhatott ez a nap
egyik Jó gyakorlatunknak – az „Ősz kincsei- Vásár” című három
hetes projektnek – lezáró rendezvényévé. ez idő alatt
megismerkedünk az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel, a vásár
hagyományával, valamint „titkos” portékákat készítünk kis óvodásainkkal. Most is dolgoztak a szorgos kis kezek: készült csalamádé
és egyéb savanyúság, varrott kulcstartók, festett katicácskák,
csipeszhordók, kézműves ajándéktárgyak.
Sok meglepetés várta a lurkókat is ebben évben: csináltathattak
csillámtetkókat, átváltozhattak mesebeli lényekké arcfestés segítségével. A mikrofon után vágyakozók megcsillogtathatták énekhangjukat, és mozoghattak is bőven, hiszen trambulin, ugrálóvár is
rendelkezésükre állt. A vásári hangulatot táncház fokozta.

Szeretnénk megköszönni a Mosolybirodalom képviselőinek, Kurucz
Zsoltnak és radácsi Norbertnek, hogy elhozták hozzánk a rendkívül
bájos Sárkány ramónát, aki ügyes kis tánclépésekre tanította a
gyerekeket. Biztosítottak számunkra népi ügyességi játékokat, ugrálóvárat, arcunkat is szépítették, és ráadásként megörökítették ezt
a szép napot.
Köszönettel tartozunk Nagy Zoltánnak a Dunazug együttesből, aki
dudájával fújta kicsiknek és nagyoknak a talpalávalót. Valamint hálásak vagyunk a szülőknek, hogy remek ötleteikkel, és odaadásukkal segítettek megrendezni ezt a szép napot.
Jó volt Veletek! Jövőre ismét találkozunk!
Hegedűs Enikő
óvodapedagógus
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Dunakanyar Folk Karácsony
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Jubileumi gálaműsor és táncház a PMK-ban (Pátriárka u. 7.)
MEGHÍVÓ
a Szentendrei Konzervatív Esték Klub

Gyürk István

egyetemi tanár, nagykövet

LÉPJ TOVÁBB!

című önéletírásának könyvbemutatójára
Házigazda: Török Balázs alpolgármester
A könyvet bemutatja: Nébenführer László
A könyvrészleteket felolvassa: Dukász Péter
Időpont: 2013. december 7. szombat 18.00 óra
Helyszín: a Szamos Cukrászda emeleti terme
(Szentendre, Dumtsa Jenő u. 14.)
További információ: www.szeke.hu
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
a Szentendrei Konzervatív Esték Klub szervezőcsapata

A 10. születésnapját
ünneplő, házigazda
Dunazug együttes kezdeményezésére kel
életre december 14én az egész estét
betöltő, színes, zenéstáncos rendezvény, a
Dunakanyar Folk Karácsony. Az Advent
Szentendrén programsorozat részeként megrendezésre kerülő népzenei gálaműsor és táncház egy hagyományteremtés első lépése.
Célja, hogy a Szentendrén és a Dunakanyarban élő népzenészek és
tánccsoportok helyi közösségnek szóló közös fellépése tegye meghittebbé a karácsonyi ünnepkört. A magyar ún. „táncház-módszer”
két éve felkerült az Unesco szellemi kulturális örökség listájára.
ezért is nagy öröm, hogy a műsorban fellépők között láthatók-hallhatók lesznek majd a „táncházmozgalom” nagy generációjának tagjai, ifj. Csoóri Sándor, a Muzsikás együttes alapító tagja, Ökrös
Csaba, a Zeneakadémia népi hegedű tanára és a 39 éve Pomázon
alakult Vujicsics együttes. Az est három további közreműködője a
30 éves opanke szerb hagyományőrző táncegyüttes, a Filibili népdalkör és Farkas Annamária nívódíjas népdalénekes.

A program 17 órakor aprók táncával kezdődik az aulában, melyre
szeretettel várunk minden, már legalább járni tudó csemetét. Arra
kérjük őket, hogy hozzák magukkal szüleiket is.
ezután 18.30-tól a színházteremben kerül sor a változatos, vidám jubileumi gálaműsorra.
20 órától magyar és délszláv felnőtt táncházra hívjuk meg Önöket,
ahol a műsorban fellépő művészek húzzák a talp alá valót.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

modern arculat a Szentendrei
médiaközpontnál

Megújult a TV Szentendre és a
rádió Szentendre honlapja. Friss
weboldalainkon híreket olvashatnak a város eseményeiről, megnézhetik, visszahallgathatják műsorainkat. Facebook oldalunkra és Youtube csatornánkra is
feltöltjük anyagainkat. Jó böngészést kívánunk!
emellett a TV Szentendre napi híradója, a Szentendre Ma is új külsővel jelentkezik.
A rádió Szentendrén – mely a 91.6 FM hullámhosszon fogható,
illetve a weboldalon hallgatható online is – szintén indítottunk új
műsorokat. A kisgyermekeknek szeretnénk örömet szerezni azzal,
hogy minden nap 6.15-kor és 18.15-kor meséket hallgathatnak
rádiónkban. Keddenként 19 órától hallható a Művészváros,
melyben Szentendre kulturális eseményeiről számolunk be.
reméljük, elnyeri az Önök tetszését! Várjuk véleményüket!
e-mail: info@tvszentendre.hu
Látogassanak el honlapjainkra:
www.tvszentendre.hu és www.radioszentendre.hu

Hírlevél Szentendréről: www.szevi.hu
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Megrendülten búcsúzom Tőled, János, az
IKoN Csoport tagjai nevében is; ahogy búcsúzik Családod és búcsúznak mindazok,
akik eljöttek ide és nem szólalnak meg
most.
emlékezni fogunk rád. A hidat, ahonnét végülis a világtengerekbe tartó utolsó utadon
egy szál virággal búcsúzóul még utánad intünk, attól kezdve a csoport tagjai, mintegy
valami titkos egyezségen alapuló jelként,
neveden nevezik: Lukács János-híd. Lehet,
hogy előbb-utóbb mások is így tesznek.
Lelkednek adjon békét az Úr, emlékednek
hosszú szárnyalást, hamar megnyugvást
Szeretteidnek.
Isten Veled!
Születések
száma
ANYAKÖNYVI
hÍREK

Az alábbi búcsúztatót ries zoltán, az IKON
Csoport elnöke mondta el a bükkös-parton,
november 9-én.
(...9
Lukács János munkáival évtizedekkel ezelőtt találkoztam először egy nyári rendezvény kapualjában. egy fekete tus ecsetrajz
fogadott sietősen barátságába. Nem tudnám ugyan fölidézni képi lenyomatát, csak
halványan, emlékszerűen, de lendülete,
kompozíciójának érzékeny szerkezete és
biztos egyensúlya, a bravúros formalitást
mellőző teljessége leülepedett bennem. Akkortájt hagyta itt gyerekkora helyét és költözött a szigetre, ami a szentendreieknek a
város nevét viselő Duna-ágon túli földdarabot jelenti. Mostanában készülődött visszajönni ide.
Úgy hozta a sors, hogy a 2004-es év őszén,
mint – mások mellett – az IKoN képzőművészeti csoport alapító tagjai, személyesen
is megismerkedtünk, s lassan megismerkedtem képi világával is, mely rejtőzködően
visszafogott, de nem bezárkózott, esetenként csöndes humort szivárogtató, fedetten
lírai személyiségével természetes összhangban állt. Úgy él bennem, hogy pátriárkákat idéző ősz és dús hajkoronája és fehér
szakálla alapvetően derűs arcot fog körül,
talán védelemül is, mert nagy harcokba
nem bocsátkozik. Nem születik mindenki
katonának, se betyárnak. Tudott így is csöndes modorban határozott véleményt nyilvánítani. Különben is: kell az elmélázó
munkálkodó is, aki elvan házaival és angyalaival, az őrzőkkel, akik csak Őt nem őrizték meg, figyelő és hulló madaraival,
emberalakjaival, az értelmetlen háborúság
finoman áttételes, de állhatatos elutasításával, a táj lélekzetével, a babonázó holddal.
ha irodalmár lett volna, bizonyára novellákat, talán laza szabadverseket ír.

Csak remélni tudom, János, remélni tudjuk
– sose beszéltünk róla –, hogy csoportunkban találtál annyi fészekmeleget, hogy jól
érezhesd magadat benne, hogy jó volt velünk lenni. Kései lenne úgy is, ha volna bármilyen jóvátételi késztetés, de vélem,
nincsen ok rá. hiszem, hogy mondhatom
mindannyiunk nevében, a Te nevedben is: a
kölcsönös tisztelet és megbecsülés volt közösen megtett utunk egyik vezérlőelve.
Most már minden elvégeztetett. Magára maradtak motívumaid, árvább lett a szülőhely,
árvább Cibakháza, árvább a megtépázott Patics. Mégis – talán! – az itteni fák egynémelyike még szinte itt rohangáló gyerekkorodból,
másika az IKoN-napokról emlékezhet majd
rád. Annyi megfejthetetlen titok van!
Az életív bezárult. Bezárult, mint az évszakok természetes körforgása, mint a holdpálya, mint az IKoN Csoport színköre, mint a
gyűrű, mint a vízcsepp egyenlítője. elindultál és visszatértél a kiinduló ponthoz, Szentendrén a Bükkös pataktól a Bükkös patakig. Nem hordott el, mint könnyű pelyvát,
idegenbe, messzire a szél. Nem mindenkinek adatik meg ez se.
Az emlékezés és búcsú utolsó mozzanatakor időszerűen mondhatjuk majd Pilinszkyvel a kissé keserűnek, sőt, talán kiábrándultnak ható sorokat, de őszintén szólva mit
szóljunk minden élő földi pályafutása végeztével – minden gőg nélkül –, amikor viszszakerülnek teste részecskéi az Univerzum
fölfoghatatlanul hatalmas halmazába, ha
nem ezt:
A mindenségből ezt az egyet,
ezt az egyetlen egy helyet,
de ezt azután megszerezted.
Mi mást? Mi mást lehet végérvényesen
megszerezni, legalábbis az általunk ismerni
vélt anyagi világban? egyébként született
jussod volt itt ehhez a helyhez.

Születés
Városunkban szeptemberben 14 kisfiú
és 11 kislány, októberben 18 kisfiú és
13 kislány született.

Házasságkötés
Szeptemberben 22, októberben 12 pár
kötött házasságot városunkban.
Szeptemberben és októberben
temetett elhunytak
Vértes István élt 76 évet
Csima János Csabáné élt 67 évet
Vető László élt 75 évet
Tóth Jenő élt 64 évet
Várnay Gyuláné élt 80 évet
Fenyvessy Béla élt 58 évet
Nyírő Mihályné élt 79 évet
rózsa Béláné élt 86 évet
Németh Józsefné élt 80 évet
Skultétiné Sztraka Mária élt 58 évet
Jánosi László élt 55 évet
Dr. Prágerné Bihari Ilona élt 62 évet
Swarcz henrikné élt 93 évet
Bárány Kálmán élt 63 évet
Kiss-Kéri Ferenc élt 78 évet
Németh Dániel élt 85 évet
Dusinczky Lászlóné élt 79 évet
eilinger Józsefné élt 88 évet
Jockers hans-Jürgen élt 60 évet
Nickmann György élt 86 évet
harasztosi Lajos élt 69 évet
Mányi Béláné élt 82 évet
Tiba Lajosné élt 85 évet
Faludi henriett éva élt 39 évet
Ilosvai Frigyes Antal élt 73 évet
Budai Lászlóné élt 71 évet
Máté Imre élt 82 évet
Lukács János élt 61 évet
Cseri Józsefné élt 52 évet
Galambos Zoltánné élt 77 évet
Petrici ecaterina élt 93 évet

A nap képe: www.szevi.hu
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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 érdekessége 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 EMLéKEZETE, 1213–2013.
A királyné halálának 800. évfordulója 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 SZEnTEnDRén – A VÁLTOZó ARCú
SZEnTEnDRE
ALAPíTó nyOLCAK –
A SZEnTEnDREI MŰVéSZTELEP
SZüLETéSE

MűVéSZeTMALoM
Bogdányi út 32.
ALKOTó VAGy MúZSA
három, Szentendre művészeti életében jelentős alkotói pályát befutó
festőművésznő – Anna Margit
(1913-1991), Szántó Piroska
(1913-1998), Vajda Júlia (19131982) – munkáiból rendezett
kiállítás
Megtekinthető január 12-ig, keddtől 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 munkásságának a tűz-víz-levegő-föld
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tematika keretein belül
Nyitva: november 30-ig

December 13. péntek 17.00
KORTÁRS MŰVéSZEK
KIÁLLíTÁSA
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától 2012-ben alkotói támogatásban részesült iparművészek,
fotóművészek, képzőművészek műveiből a Ferenczy Múzeum rendez
nagyszabású kiállítást. A közel száz
művészt bemutató tárlatból megismerhetjük a mai kortárs művészet
irányvonalait, a szemléletmódok
sokszínűségét.
Megtekintető március 23-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.
December 3. kedd 18.30
EZüST Gy. ZOLTÁn
KIÁLLíTÁSÁnAK MEGnyITójA
Köszöntőt mond: dr. Dietz Ferenc
polgármester

SZerB eGYhÁZI MÚZeUM
Fő tér 6.
AKnAy jÁnOS FESTőMŰVéSZ
KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető december 31-ig,
hétfő kivételével naponta 10.0016.00-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.

MűVéSZeTeK hÁZA
Gödöllő, Szabadság út 6.
HOGyAn éL TOVÁbb A GÖDÖLLőI
SZECESSZIó PIRK AMbRuS
SZEnTEnDREI TÁj- éS KERTéPíTéSZ MunKÁSSÁGÁbAn
A kiállításra a belépés ingyenes.
Megtekinthető január 10-ig hétfőtől
péntekig 9.00-21.00-ig, szombatvasárnap a Művészetek háza nyitva
tartásában (www.muza.hu)

KÁroLYI ZoNGorASZALoN
Bp., V., henszimann Imre u. 9.
november 28. csütörtök 17.00
SZó, HAnG, KéP
Az Ikon Csoport kiállítása
Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa,
Lehoczky Krisztina, Lukács János,
Lukács Tibor, Mátai Attila, Mezei
Sándor, Paulusz Györgyi, Pirk

László, rácz Zita, ries Zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika,
Végvári Tamás, Vizúr János
Megnyitja: Tóth Dávid, közreműködik Schandl Lóránt. Megtekinthető
január 28-ig, vasárnap kivételével
minden nap 10.00-18.00

UNIo GALLerY
1077 Bp., Dob u. 73.
December 1., vasárnap 17.00
DOSZKOCS ZSuZSA FESTőMŰVéSZ KIÁLLíTÁSA
Szakmai méltató: dr. Dukai Miklós
szentendrei önkormányzati képviselő, közreműködik Seres-Bogya
eszter dalénekes
Megtekinthető december 30-ig,
minden nap 10.00-18.00

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.: 26/317965) 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 előadása
SZeNTeNDre SZALoN
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.
november 28. csütörtök 18.00
bEFOLyÁSOLjuK AZ IDőjÁRÁST?
Német Lajos meteorológus előadása
December 12. csütörtök 18.00
A KéK bOLyGó VÁnDORA
Juhász Árpád előadása
Az est háziasszonya, Székely Mariann szalonteával várja a vendégeket
KoLPING AKADéMIA
Péter-Pál u., a Török köz
felől
november 30. szombat 16.00
új PÁLyÁn AZ ÖnKORMÁnyZAT
Dr. Dietz Ferenc polgármester előadása
December 13. szombat 16.00
KOLPInG KARÁCSOnyI ünnEPSéG
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Kisiskolások karácsonyi műsora, karácsonyi elmélkedés. Kötetlen baráti
beszélgetés, melyre harapnivalót, innivalót és sok vidámságot hozz magaddal

PeTŐFI KULTUrÁLIS
éS hAGYoMÁNYŐrZŐ
eGYeSÜLeT
Stéger köz
november 29. péntek 18.00
KLubEST
December 6. péntek 18.00
CSÁnGó OKTATÁS
Jolanda Willemse, a Keresztszülők a
Moldvai Csángómagyarokért egyesület alelnökének előadása
December 13. péntek 18.00
KÖZéP-ÁZSIAI uTAZÁSOK
Vámbéry Ármin és Almásy György
Kelet-kutatókról szóló filmek vetítése
Fejes György operatőr előadása
December 20. péntek 18.00
KLubEST

SZeNTeNDreI
KoNZerVATíV
eSTéK KLUB
november 28. csütörtök, 18:30
A KLub VEnDéGE KÖVéR
LÁSZLó, AZ ORSZÁGGyŰLéS
ELnÖKE
Szamos cukrászda emeleti terme
Dumtsa Jenő u. 14.
December 7. szombat 18.00
GyüRK ISTVÁn EGyETEMI
TAnÁR, nAGyKÖVET
LéPj TOVÁbb! CíMŰ ÖnéLETíRÁSÁnAK KÖnyVbEMuTATójA
házigazda: Török Balázs alpolgármester, a könyvet bemutatja:
Nébenführer László. A könyvrészleteket felolvassa: Dukász Péter
További információ: www.szeke.hu

mozi

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

Jegyárak hagyományos filmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft
november 25. hétfő
18.00 TEMPLOM A DOMbOn
(112’) (16) – igen értékes film
20.00 éjFéLI GyORS LISSZAbOnbA (111’) (12) – Jeremy Irons
és Mélanie Laurent

november 26. kedd
18.00 REnDHAGyó KALEnDÁRIuM – Török Katalin sorozata
18.30 SZERELEM, ÖRÖKSéG,
PORTuGÁL (90’) (12) LéLeKMoZI
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 PHILLIPS KAPITÁny (134’)

2013. november 25.
(16) – igaz történet, főszerepben:
Tom hanks

november 27. szerda
17.00 ISTEnI MŰSZAK (100’) (16)
– erős és szórakoztató
18.40 A REMény PARADICSOMA
(100’) (16) a Paradies trilógia harmadik része
20.20 bLuE jASMInE (98’) (12) –
Woody Allen filmje

november 28. csütörtök
17.30 ELHALLGATOTT GyALÁZAT
(52’) (16) – A „Bűn és büntetlenség” rendezőjétől…
18.30 ADELE éLETE 1-2 FEjEZET
(179’) (18) – önmagában a szerelem…

november 29. péntek
17.00 DERüLT éGbőL FASíRT
– A MÁSODIK FOGÁS (88’) (6)
17.30 CSALÁDI néPDALénEKLéS
– Lázár enikő közreműködésével
18.30 RAbjA VAGyOK AZ éLETnEK (54’) MUZSIKUSPorTréK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 PHILLIPS KAPITÁny (134’)
(16) – igaz történet, főszerepben:
Tom hanks

november 30. szombat
16.00 DERüLT éGbőL FASíRT
– A MÁSODIK FOGÁS (88’) (6)
17.30 RéGI IDőK FOCIjA (78’)
(12) – MÚLTIDéZŐ SoroZAT
A vetítést követően beszélgetés a
filmről Tanner Gábor filmesztétával
19.00 PHILLIPS KAPITÁny (134’)
(16) fsz: Tom hanks

december 1. vasárnap
16.00 DERüLT éGbőL FASíRT
– A MÁSODIK FOGÁS (88’) (6)
17.30 LAST VEGAS (103’) (16)
19.15 éjFéLI GyORS LISSZAbOnbA (111’) (12)

december 2. hétfő
17.30 ELHALLGATOTT GyALÁZAT
(52’) (16) A „Bűn és büntetlenség”
rendezőjétől…
18.30 ADELE éLETE 1-2 FEjEZET
(179’) (18)

december 3. kedd
17.00 JUSTIN, A hŐS LoVAG (90’)
(6) –legyőzi a gonosz uralkodót…
18.30 DERMESZTő MéLySéG
(95’) (16) –Baltasar Kormákur
filmje
20.05 PHILLIPS KAPITÁny (134’)
(16) főszerepben: Tom hanks

december 4. szerda
18.00 VOLT EGy TÁnC (116’) (16)
20.00 MOCSOK (97’) (18)

december 5. csütörtök
17.00 LOTTE éS A HOLDKő TITKA
(75’) (kn)
18.15 CSILLAGHERCEGnő (91’)
(6*) családi film
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19.50 IDőRőL IDőRE (123’) (12)
–vígjáték, főszerepben: rachel
McAdams

december 6. péntek
15.30 PInOKKIó (75') (kn*) klasszikus történet az életrekelt
fabáburól…
16.45 juSTIn, A HőS LOVAG (90’)
(6) –legyőzi a gonosz uralkodót…
18.15 AnyAI SZíV (Arany Medve)
(112’) (16) – románia oscar-jelölt
filmje
20.10 DOn jOn (90’) (16) - Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson
és Julianne Moore

december 7. szombat
16.00 juSTIn, A HőS LOVAG (90’)
(6) – legyőzi a gonosz uralkodót
17.30 éGbőL POTTyAnT MIKuLÁS
(107’) (kn)
19.45 COMInG OuT (96’) (??)
december 8. vasárnap
11.00 – 17.00-ig MOZIbAZÁR
15.30 juSTIn, A HőS LOVAG (90’)
(6) – legyőzi a gonosz uralkodót
17.15 CSILLAGHERCEGnő (91’)
(6*) családi film
18.30 FIATAL éS GyÖnyÖRŰ (95’)
(18)
20.15 COMInG OuT (96’) (??)
december 9. hétfő
18.30 DOn jOn (90’) (16)
20.00 COMInG OuT (96’) (??)

december 10. kedd
18.30 VéGZETES HAZuGSÁGOK
(107’) (12) LéLeKMoZI SoroZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 FIATAL éS GyÖnyÖRŰ (95’)
(18)
december 11. szerda
17.00 bOGyó éS bAbóCA 13 új
MESE (70’) (kn)
18.00 oVerDoSe (72’) (??)
19.30 MESTERPORTRéK SOROZAT - Vendégünk: Vadász György
építész

december 12. csütörtök
18.00 A HÁZbAn (105’) (16) LÁMPÁS SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 bETTIE-MObIL (116’) (16)

december 13. péntek
16.00 ROZSDALOVAG (99’) (6)
18.00 bOGyó éS bAbóCA 13 új
MESE (70’) (kn)
20.00 HÁROM –koncert

december 14.szombat
15.30 ROZSDALOVAG (99’) (6)
17.15 TIZEDES MEG A TÖbbIEK
(101’) (12) – utána beszélgetés:
Programok:
partmozi.hu
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hanuka, a fény ünnepe
Szentendrén

Idén november 28-tól december 5-ig tart a
hanuka, a zsidóság téli, nyolcnapos ünnepe.
ezen az ünnepen a zsidóság a hellén (görög)
hódítók ellen i. e. 164-ben, Juda Makkabi vezetésével aratott győzelemre és a görögök
által meggyalázott templom újraavatására,
valamint az ehhez kapcsolódó csodára emlékezik. Az ünnep átvitten a fény győzelme a
sötétség felett – innen a fény ünnepe megnevezés.
A szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság
december 1-jén, vasárnap délután 5-kor
tartja hanuka-ünnepét a Szamos cukrászda
emeleti különtermében. A megemlékezést
Köves Slomó rabbi irányításával tartják.
Autentikus zenei műsort ad a Barvich Iván –
Bob Cohen duó. Barvich Iván már a 70-es
évek óta jól ismert zenész a táncházi és világzenei műfajban, játszott együtt Sebő Ferenccel, Balogh Kálmánnal, Sebestyén
Mártával is. 2013-ban Yale Strom amerikai
klezmerhegedűssel is fellépett Budapesten.
Bob Cohen New York-ban született magyar
anyától. Zenei érdeklődése a táncházmozgalom felé vitte, majd többször járt gyűjtőúton
erdélyben, ahol népzenei és zsidó zenei hagyományokat kutatott. A klezmert mint élő
népzenét közelíti meg, olyannak akarja bemutatni, amilyen virágkorában lehetett.
Az este középpontjában természetesen a gyerekek állnak majd: a hanuka elsősorban a
gyerekek ünnepe, kis ajándékokkal, édességekkel, játékokkal, gyertyagyújtással és az
ünnep történetének tanulásával.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel
és nyitott ajtókkal várnak
a megemlékezésre

KultÚRA

Vendégünk volt
Somogyi Péter agykutató
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A Szentendre Szalon 110. összejöveteléhez – november 14. - méltóan, a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében fogadta városunk szülöttét, az Agy-díjas neurobiológus professzort.
A város és környezete szeretettel fogadta hírességünket, mintegy hetvenen gyűltünk össze,
hogy meghallgathassuk a minapi akadémiai székfoglalójának számunkra is érthető
változatát.
Somogyi Péter szándékai szerint bemutatta az idegsejt-kutatás jelenlegi lehetőségeit, az elért
eredményeket. Szóba kerültek azok hasznosítási lehetőségei is különböző agyi betegségek
gyógyítása terén.
Az előadás után fogyni nem akaróan jöttek a kérdések, és természetesen nem maradtak el
a kimerítő válaszok sem. Az idő gyorsan eltelt, és alig maradt idő az elmaradhatatlan szalonteára és némi süteményre. Nem maradt idő a szokásos köszöntésekre és más fontos kérdések megbeszélésére. Azt hiszem, hogy a jelenlévők nem bánták ezt, mert így kevesebb időt
vettünk el az érdekfeszítő témától és az előadástól.

Az összejövetelen megjelent Leányfalu polgármestere – Somogyi Péter ott lakik, ha itthon
van. Itt voltak – számos tisztelő és érdeklődő mellett - Somogyi Péter egykori tanárai, munkatársai és tanítványai közül többen is. Köszönjük Somogyi Péternek az érdekfeszítő estét!
Következő alkalommal – november 28-án, csütörtökön – a meteorológus Németh Lajos lesz
az előadónk, akitől – a Neumann János és társai által 63 évvel ezelőtt sikeresen elkészített
első számítógépes időjárás-előjelzés évfordulója kapcsán – az időjárás befolyásolásának lehetőségeiről fogunk hallani. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

VAlljANAK Az OlVASÓK!

Mit jelent/jelentett számomra a Pest Megyei Könyvtár?

60 éves a Pest Megyei Könyvtár. ebből az alkalomból arra gondoltunk, megkérdezzük: Mit jelent, mit jelentett számodra, az Ön
számára a Pest Megyei Könyvtár?
Mit várunk? olyan, maximum 1 oldalas (A/4) írásműveket, amelyek az Önök, a Ti kapcsolódásotokat mutatják meg, a PMK hatását fejezik ki, az 1975 óta Szentendrén működő Pest Megyei
Könyvtárral kapcsolatosan.

Dr. Gyarmati Péter

Díjazás: A legjobb „pályaműveket” díjazzuk. Díjak: 1 éves könyvtári
extra tagság; 1/2 éves Fonotéka tagság; ajándék könyvek. A legérdekesebb írásokat olvashatóvá tesszük az interneten!
Beküldési határidő: december 15-ig várjuk a Pest Megyei Könyvtár címén (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.) vagy a pmktitkarsag@gmail.com e-mail címen. Kérjük a borítékon, illetve az e-mail
tárgyaként szerepeljen: „Vallanak az olvasók!” eredményhirdetés:
december 21-én, a Karácsonyi Szöszmötölő keretében a Pest Megyei Könyvtárban.
érdeklődéssel várjuk írásaikat!
a Pest Megyei Könyvtár munkatársai

Szentendrei programok: www.szevi.hu

Sorsok
2013. november 25.
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Lukács Tibor, barcsay-díjas festőművész Sorsok című kiállítását Feledy balázs művészeti író nyitja meg a barcsay
Múzeumban. A tárlat anyagáról, a művekben rejlő üzenetekről, valamint alkotói hitvallásáról beszélgetünk a
festővel.

Hogyan kell értelmezni a „Sorsok”
sokat
mondó
címet? Mit szeretne kifejezni,
közvetíteni a tárlaton kiállított alkotásokkal?
Az egyik kiállított
képnek a címe ez,
de lehetett volna
akár elhívatás, küldetés vagy csoda is. hiszek abban, hogy az
emberi létnek ezen a világon értelme és jogosultsága van, ahol az elhívatásunknak
élve beteljesíthetjük a küldetésünket, és ha
ez megvalósul, akkor az már maga a csoda.
A munkáim középpontjában az ember áll, a
hitével, a mindennapjaival, az életről-halálról alkotott nézeteivel, a sorsával. Alakjaim
ezúttal nem magányosak, hanem egymáshoz kapcsolódnak, élnek és szeretnek, miközben a testbeszéd által, a sorsbeli
összetartozásukkal
kommunikálnak.
Azokra a kérdésekre keresem mindig a választ, hogy mi dolgunk van ezen a Földön, és
hogy milyen úton tudunk szeretetet közvetíteni az embereknek.
Fiatal koromban ezernyi külső hatás próbált
távol tartani attól, hogy az elhívatásomnak
éljek. Úgy gondolom, hogy a talentumot
nem elásni és őrizni kell, hanem megsokszorozni, hogy általa adhassunk másoknak.
A jelenlegi kiállításomon nagyméretű képeket és bronzszobrokat mutatok be, eddigi
művészetem összegzéseként.

Ön barcsay művészeti stílusvilágának a
követője, és 1995-ben barcsay díjjal is
kitüntették. Mit jelent önnek a tárlat
helyszíne, amelyben jelen van a nagy
előd alkotói szelleme?
A Barcsay Múzeum számomra egy álom beteljesülése. Megtisztelő, hogy a mester születésnapját megelőző időszakban az én
képeim lesznek láthatóak, mintegy tiszteletadásként az ő emléke előtt. A művészetem
a Barcsay-Deim hagyományokra alapozva,
és abból merítve indult el. ezt elegyítve az
aktuális törekvésekkel, a sokszínű nyitott
kultúrák tanulmányozásával, igyekszem

Lukács Tibor: Körmenet

saját karakteremhez igazodva, egyénit alkotni.

Mi volt ebben a stílusban a vonzó és
meghatározó, amiért ezt a vonalat követte?
engem kezdetektől a képzett alapokkal rendelkező művészeti látásmód érdekelt. Megtanultam és kipróbáltam különféle
stílusokat, hogy megérezzem, melyik áll hozzám a legközelebb. A szentendrei festészet
követése számomra tudatos választás volt.
Deim Pál lett a mesterem, az ő művészete
volt a legnagyobb hatással rám. Kezdetben
szinte megtanultam a képeit, hogy azok eszszenciáját megértve a magam útját építhes-
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sem. Mérnöki végzettségemből kifolyólag a
műszaki tervek világában megismert egyenesek, geometrikus formák, vonalas kontúrok hatásai már éltek bennem. A
szentendrei művészetben megismerhettem
az absztrakció lehetőségét, a sokszínűség
tárházát. hiszem, hogy a sokszínűség gazdagít bennünket, kitágítja a világunkat, inspirációt ad. Izgalmas, újszerű dolog volt
számomra a vallási témák modern ábrázolása is. A most nyíló kiállításomon is több
olyan kép látható, amely a hithez, valláshoz
kapcsolódik, ilyen a Körmenet és az Utolsó
vacsora című festmény is.

Ön mit tart a művészet legfontosabb feladatának?
A művészet egyik fő feladata az értékközvetítés, és nekünk, művészeknek kell a legmegfelelőbb és jól érthető nyelvet
megtalálnunk a közvetítéshez. Szerintem a
művésznek szolgálnia kell az alkotásaival.
Nekem fontos, hogy az emberek értsék,
amit csinálok, hisz egész munkásságom az
emberi kapcsolatokról és a szeretetről szól.
harc a magány és az elidegenedés ellen.
Képeimen az alakok arctalanok. Nem az a
fontos, hogy kik ők, hanem, hogy mit adnak.
Szeretetet közvetítenek önzetlenül, névtelenül. én azt vallom, hogy az igazi művészet
nem lehet öncélú, hanem azért születik,
hogy jobbá tegye a világot.

Lukács Tibor Sorsok című kiállítása
december 7-én, szombaton 16 órakor
nyílik a Barcsay Múzeumban. Megnyitja
Feledy Balázs művészeti író. A tárlat megtekintése ingyenes, és december 31-ig várja a
látogatókat.
Kéri Ildikó

Szentendrei művészek, figyelem!

Bárki indulhat a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja
látványötleteinek elkészítésére kiírt pályázaton, a terveket december 16-ig lehet benyújtani. Az első díj négymillió, a második kétmillió, a harmadik egymillió forintos pénzjutalommal jár.
Az ötletpályázatra érkező terveket héttagú zsűri bírálja el. Az expót 2015. május 1. és
október 31. között rendezik meg Milánóban „Táplálni a világot, energiát adni az
életnek” mottóval. A világkiállítás fő témái az egészség, a környezettudatos életmód és a
fenntartható fejlődés lesznek.
A magyar szereplésnek egy Dante-idézetet választottak mottóul, amely Babits Mihály
fordításában így hangzik: „Koronája ama földnek, amelyet a Duna szel át…”. Magyarország
három kiemelt témakörrel lesz jelen: a vízzel, a GMo-mentességgel – ezen belül az őshonos állat- és növényfajok génmegőrzésével –, illetve az ország elkötelezettségével a fiatal
generációk környezettudatos nevelésére.
A pályázatra a kiírók olyan tervek benyújtását várják, amelyek kötődnek a világkiállítás és
Magyarország által választott specifikus témákhoz, tükrözve a magyar tradíciót és kultúrát,
illetve amelyek alapul szolgálhatnak a pavilon végleges terveinek elkészítéséhez. A magyar pavilonnal kapcsolatban elvárás, hogy természetes, fényáteresztő és
a magyar innovációt is megjelenítő anyagokból épüljön fel. részletek: szevi.hu

A kulturális hírportál: www.szevi.hu
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Köszöntő Szentendrének Adventi gyertyagyújtás
Ma reggel
újra hallottam
a
József Attila-i sort:
„emeljétek fel szíveinket, –
Azé, – Aki felemeli.”

A Duna – és városa egymásra talált. Megszűnt a választóvonal,
- hazánkban egyedül – itt! felemeltük Arcát – felemelte szíveinket.
Látom az „esőerdőt”, látom a „Zöldszemű Asszonyt” előtte,
látom a Dunát. hallom csobbanásait, halk suttogó hangját, udvarlásait, bejött a házamba, itt van a szívemben. Örök idők óta itt
lakik bennünk, de most aztán – igazán.
Tavaly még csak a töltésről nézhettük gyertyás köszöntőjét, táncoló, hullámzó, ima-hangú ringatódzó menetét, mostantól beragyog a házak ablakán. Fénnyel és ezer csillanással töltve meg a
szobát, a gyöngyöző leves színeit és szíveinket. Fénnyel és örömmel. Imával. Az utcanevek is felragyognak. és felragyog az emberi kedv. A kedv.
Vasárnap van. Az eső után vakítóan kék az ég. Kék a Föld – és
kék az Isten. harangoznak.
Boldogságot érzek, érzem a jeleket, és növekszik a hitem. Az
égig ér.
Azelőtt – az ősi időkben a félelmetes Istenek áldozatot követeltek az emberektől. Mi – Istenünknek adjuk a mosolyt. Igazit. Belülről jövőt. A jó szépít, a rossz rombol. Több mint ezer éve élünk
hazánkban – legyen most a Mosoly, a Jó Szó, az Úr. Szívesen fogadja majd, és meghív asztalához. A városka utcái összebújnak.
Suttogva beszélgetnek csupán. Megújulásról folyik a szó.
Az élőlények közül csak az embernek van mosolya – nevetni, röhögni minden tudhat, de mosolyogni csak az ember. Gyógyít.
Megment. Átöltöztet. Ünnepi ruhába. és olyankor nem igen káromkodik az ember. Az érintés hatalma. A Mosoly – a Jó Szó hatalma. Milyen valószerűtlenek a csodák.
Csak éljünk velük! éljünk Velük.
A templomok sarkig kitárják ajtajaikat. Befogadásra és ölelésre.
A Dunát kísérő kiskocsmák asztalain újak a terítők, és a boros
poharakon ezer színben pompázik – táncol a Fény. A levelek még
zöldek. Nem mozdulnak. rebbenés nélkül figyelik a Csöndet,
mozdulatlan figyelmük templomi misét idéz.
Mindenki leteszi ajándékát. A zenész, a szobrász, a festő, a
keramikus – az üvegek varázslója –, a színész, jó és szép Szót
rejtve mellé, az énekes, az építész, a költő, és a polgárság minden papjai – valószerűtlen nap, a Mai.
hátrál a rossz, a Gonosz. Döbbenve észleli, hogy semmit sem
ért, valami változást érez magában. Ismeretlent. Nem tudja, mi
az.
Mert a Taigetoszról visszarepülnek a beteg gyermekek, és az Angyal fején hozza a Babérkoszorút.
Az aranyszínű Napórásház Duna nézése kitágul és végigszalad
a parti házak játékos során. Több mint ezer éve várja ez a Nép a
megérdemelt csodát.
hátha épp most jön, messziről, az egekből a Dunán, hogy beváltsa álmainkat.
Vadász György
építész

A négy adventi vasárnapon 17.00 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra
várjuk Szentendre lakóit a Fő téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi
koszorúnál.

December 1. Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal munkatársai
nevében köszöntőt mond és az első gyertyát megnyújtja dr. Dietz Ferenc
polgármester.
16.45-kor a Bimbó úti óvodások adják elő karácsonyi műsorukat.

December 8. A város pedagógusai és egészségügyi dolgozói nevében
Kun Péter, 2013. Szentendre Város Pedagógiai-díjasa és Kis Zsuzsanna
védőnő, a 2013. Szentendre Város egészségügyi díjazottja gyújtja meg a
második gyertyát.
16.45-kor a Püspökmajori óvoda gyermekeinek karácsonyi műsora
látható.

December 15. A város előadóművészeinek nevében Fitos Dezső és Kocsis enikő, a Szentendre Táncegyüttes vezetői, a 2013. Szentendre Város
Közművelődési díjazottai mondanak köszöntőt és gyújtják meg a gyertyát.
16.45-kor a református óvoda bemutatója látható.

December 21. A város művészei és sportolói nevében Szakács Imre festőművész, Szentendre Város Díszpolgára és Vígné Györkös Katalin, 2013.
Szentendre Város Testnevelési és Sport díjazottja gyújtja meg a gyertyát.
16.45-kor a Ferences Gimnázum adja elő betlehemi játékát!

Adventi
koncert

December 14. szombat, 17.00

A V-8 uSzoDábAn

A belépés ingyenes
Közreműködnek:
Sziget Hangja Kórus, Tahitótfalu
A Budakalászi Zeneiskola tanárai
és növendékei
Hegedűn játszanak: Dókáné Garger Krisztina
és két növendéke: Kajtor Erzsébet és Kéri
János
1. Gounod: Da Pacem Domine
2. Bach: Chor
Fuvolán játszanak: Kovalovszki Rita,
Saiban Laura, Pásztor Virág
1. Zempléni László: Három Karácsonyi dallam
Menyhárt Mária tanárnő és Bouchelagem

Sarah, Pásztor Virág, Saiban Laura,
2. Csajkovszkij: Fuvolák tánca (részlet a Diótörő szvittből )
Harmonikán játszanak (felkészítő tanár: Szász
Szabolcs):
Rácz Ambrus:
1. Bogár István: Szonatina I. tétel
2. P. I. Csajkovszkij: Virágkeringő
Telegdi Gáspár: 2. J. Haydn: Andante
Közösen a két harmonikás: Karácsonyi dalcsokrot ad elő.
Kamp János Kapelle: Karácsonyi dalok
Iványi Gáspár gitárművész

Indítson blogot a www.szevi.hu-n!

50 éves zeneiskolánkat ünnepeltük
KultÚRA
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Fotók: Csíkszentmihályi Márton

2013. november 25.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola 50 éves
fennállásának alkalmából háromnapos
gálasorozatot szervezett az intézmény. A
program megnyitóján dr. Dietz Ferenc hangsúlyozta: „Szentendrén nagy hagyománya
van a művészetnek. Igazi kulturális megyei
jogú város vagyunk, megannyi múzeummal,
kiállítótérrel a MűvészetMalomtól a Ferenczy Múzeumon át a Pest Megyei Könyvtáron keresztül a régi Művésztelepig.”
hozzátette: „amikor művészetről beszélünk,
a legtöbbünk előtt megjelenik egy szobor,
egy festmény, egy építmény, egy alkotás,
mely kézzel fogható, mely megmarad, azt
nézni, csodálni lehet és megtekinthető 10,
20, vagy 50 év múlva is. De a művészet nem
csak erről szól. Sokszor elfelejtkezünk arról
a dologról, mely nem marad meg örökké,
nem kézzel fogható, rövid ideig tart csupán,
de annál nagyobb intenzitással merülhetünk el benne. ez a muzsika, a zene világa”
– utalt a hely szellemiségére városunk polgármestere.

Dietz Ferenc szerint „a zene szépsége pont
abban rejlik, hogy nem készen kapjuk az élményt. Nekünk kell átélnünk ott, abban a
pillanatban, amikor elhangzik, hiszen a hangok elszállnak és csak az érzések, a gondolatok maradnak utánuk.

A jubileumát ünneplő intézmény a zenetanításon keresztül gondolkodásra és nyitottságra sarkall, megérteti és megszeretteti
velünk a művészet egészét, és biztosítja azt,
hogy a szentendrei hagyományok és művészetszeretet tovább öröklődik generációról
generációra. „Szívből gratulálok igazgató
asszonynak áldozatos munkájukhoz, sok
erőt és kitartást kívánok, a gyermekeknek
pedig azt, hogy minél tovább kitartsanak a
zene és a művészet szeretete mellett.” –
zárta köszöntőjét dr. Dietz Ferenc.

Zene, színház, irodalom: www.szevi.hu
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Együttműködés a helyi termelők és a fogyasztók között

XXVII. évfolyam, 21. szám

Olyan az életünk, amilyenek a termékeink,
amiket készítünk vagy megveszünk!

Több mint öt esztendővel ezelőtt Szentendrén elindult egy kezdeményezés, mely a
helyi termelők és termékek felkutatásával,
a helyi értékekkel foglalkozott. e folyamat
eredményeként idén tavasszal megalakult
a Dunakanyar-Pilis helyi Termék Szociális
Szövetkezet szentendrei székhellyel.

A szövetkezet alapítói
Iparművészek/kézművesek: Bodnár Irén
textilművész (Szentendre), Gálffy Ildikó
keramikusművész (Szentendre), Kosztolányi
Istvánné edit foltvarró és egyéb kézműves
termékek (Szentendre)
élelmiszertermelők: Imre Zsolt őstermelő,
lekvár, szörp pálinka (Pomáz), Iván Gábor
János őstermelő, kistermelő, „Állati finomságok”, (Pomáz), Mészáros Gábor kézműves
csemege és csípős kolbász (Szentendre),
Vajda János rácürmös (Szentendre), erm róbert – erm’s Bisztró (Szentendre), Menyhárt
László méz (Szentendre).
Szervezés, marketing: Nyitrai Zsuzsa
Az alapítók jelentős tapasztalataik alapján
fogalmazták a Szociális Szövetkezet céljait.
• A Szövetkezet belső célja, hogy a Dunakanyar-pilisi helyi termelőkkel, alkotókkal a
termékek minőségére és a piaci jelenlétre
figyelő nyitott közösséget hozzunk létre;
• Összefogjuk az értékesítési folyamatokat,
ezzel segítve a termelőket, alkotókat abban,
hogy ők elsősorban a termékek elkészítésével, gyártásával, tehát az alkotással foglalkozzanak. Az értékesítés számukra már
nem kívánatos többletterhét levesszük a vállukról;

• A Dunakanyar-Pilis helyi termékeit (élelmiszer, kézműves, iparművészeti, egyéb) a
termelők személyét erősítve márkázzuk, és
ezeket értékesítjük helyben, országosan és
külföldön egyaránt;
• Mindezzel elősegítjük a tiszta helyi
termékforgalom tartós, tisztességes kialakulását.

A termelők és a fogyasztók szükségleteken
alapuló szimbiózisa az út első állomása.
ezzel lehetőség nyílik a folyamatok külső –
vevői, támogatói – résztvevőinek is a
szövetkezet tagságának erősítésére. A helyi
termék, a közösségi piac, a közös alkalmazkodás, valamint annak vívmányai – ami
egy társadalmi innováció – egy egyszerűen
járható megoldási utat biztosítanak a
dolgosabb minőségi életre.
Mindennapjainkban a következőkkel kívánjuk segíteni tagjainkat, hogy eljussanak a fo-

gyasztókhoz: helyi termelők érdekeit piacokon, partnerként szervezett kiállításokon,
vásárokon, fesztiválokon (Dumtsa Korzó,
Dunabogdányi termelői piac, Adventi vásár,
adventi rendezvények itthon és külföldi testvérvárosi megjelenések) közös értékesítés,
beszállítás meglevő üzletekbe, éttermekbe,
szállodákba, vagy akár házhozszállítás
egységes megszervezése és párhuzamosan
hálózatokba való kapcsolódással, az
országos közvetlen értékesítés megoldása
a webáruházon keresztül.

Várjuk a helyi élelmiszertermelőket, kézműveseket, művészeket, hogy csatlakozzanak hozzánk! Találkozzunk az Adventi
vásáron Szentendrén november 30-tól
december
24-ig,
Dunabogdányban
december 6-8. között és december 20-án!
További információ és jelentkezés:
dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com.

2013. november 25.
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Arany fakanál verseny advent idején is

Téli
menüajánlat
2890 Ft-ért

December 1-jétől 22-ig tart a Keresd az
aranyfakanalat elnevezésű gasztronómia
verseny második, téli fordulója. A verseny
feltételei változatlanok: a részt vevő
éttermek háromfogásos menüt kínálnak
ajándék itallal az aktualitásnak és a
profiljuknak megfelelően, egységesen
2890 Ft-ért.
Keressék a bejárati ajtó fölé kihelyezett
„arany” fakanálra akasztott emblémát, és
szavazzanak Önök is legjobb éttermekre.

Az alábbi éttermek vesznek részt a versenyben.
EL MARIACHI éTTEREM
Pannónia u. 6/B., (26) 313-132
Nyitva: minden nap 10.00–22.00
Menü:
Tárkonyos pulykaraguleves csészében
roston sült harcsafilé fokhagymás ceruzababbal csőben sütve, jázminrizzsel
Mákos- vagy diós guba vaníliaöntettel
+ 1 pohár bor vagy üdítő
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GÖRÖG KAnCSó éTTEREM
Dunakorzó 9., (26) 303-178
Nyitva: minden nap 11.00-22.00
Menü:
Gesztenyekrémleves, aszalt szilva chipsszel
Vargányás sertésszűz céklalekvárral és
házi krokettel
Kávés pannacotta fehér csokis pirított
mogyoróval

PAROLA VEnDéGLő
Vasvári u. 2., (26) 312-621
Nyitva hétfő-kedd: 11.30-22.00,
csütörtöktől vasárnapig: 11.30-22.00
Menü
Vargányakrémleves
Áfonyás bőrös karaj dödöllével és almakompóttal
házi csokoládékrémes pite
1 pohár 2013-as bogyólé

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:
Avokádókrémleves házi chilis tacoval
Démon oldalas kubai rizzsel, gyömbéres
uborkatekerccsel
Mangóhab piros gyümölccsel
+ 1 dl ráspi rozé vagy 1 pohár sör/vagy 2
dl üdítő kívánság szerint

PROMEnADE éTTEREM
Futó u. 4., 312-626
Nyitva: csütörtöktől vasárnapig
11.00-22.00, illetve bejelentkezéssel
Menü:
Sütőtökkrémleves hidegen sajtolt
tökmagolajjal és töklepénnyel
Mézes pulykasült gesztenyemártással,
házi burgonyafánkkal
Fahéjas szilváspite
+ 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:
Nagydobosi szürke sütőtökkrémleves
tökmagolajjal
Pisztrángfilé roston narancsos vajmártásban, sóban sült diós céklával
Forralt borban főtt gyümölcsökkel töltött
karácsonyi rétes, vaníliasodóval
+ 1 dl Szekszárdi riesling (Tűzkő Birtok
2011)

TRATTORIA CARDInALE éTTEREM
éS PIZZéRIA
Dunakorzó 7., (26) 309-444
Nyitva: minden nap 11.00-23.00
Menü:
Szicíliai kagylóleves
Bőrös kacsamell parajos gombás
spagettivel
házi almáspite vaníliafagylalttal
és fahéjas habbal
+ 1 pohár forralt bor vagy forró ital

Kadarka-kultusz Szentendrén

A kadarka a kevés hungarikum vörösborok egyike, amelyet,
annak ellenére, hogy a szerbek közvetítésével került hazánkba, nagyon is magyar bornak érzünk.

Kadarkát csaknem 700 éve termesztenek Magyarországon, városunk dombjait is valaha kadarkaültetvények borították. A lakosság a szentendrei vörösből élt,
ami házasított bor volt kadarkából, csókaszőlőből.
A Duna segítségével ez a bor a Monarchia távoli vidékein is ismert és keresett árucikk lett. A filoxéravész az
1800-as évek végén kipusztította tőkéket. A szőlőültetvények helyére gyümölcsösök települtek, a kadarkás
múlt feledésbe merült.
A tradicionális magyar ételek, mint a halászlé, a gulyásleves és
más, pirospaprikával, könnyű húsokból készült fogások rosszul tűrik
a vörösborokat, a kadarkával azonban kiválóan harmonizálnak.
Az utóbbi időben a kifinomult gasztronómia nyitottabbá vált a helyi
sajátosságokra – ebbe a sorba illeszkedik a kadarka is.
A Pismány Barátainak egyesülete 2005-ben elindította a kadarkahagyományok felélesztését, és Kadarka Borünnepeket rendezett,
hogy a város lakói megismerjék és megszeressék a kadarka bort,

hogy kultúráját ismét magukénak érezzék és fogyasszák. hasonló
szándékból vettük fel a kapcsolatot a fővárosban működő Kadarka
Körrel. Ők örömmel fogadták jelentkezésünket, és védnökséget vállaltak a Pismány egyesület kezdeményezése felett, így 2012.
november 30-án megalakult a Szentendrei Kadarka Kör Baráti Társaság. A kadarkakultusz összefoglalására rövid értekezést készítettünk, amelyet hasznosításra felajánljuk a városnak. A
kultusz része a Kadarka borünnep, a Kadarka Kör, a Kadarka Kert és a Kerjeink Kadarkája program is.
A Szentendrei Kadarka Körben borvacsorákat szervezünk, ahol ismert kadarkatermelőkkel kóstoljuk a
kadarka borokat, hozzá illő ételekkel, azzal a céllal,
hogy kiválasszuk a legjobb kadarkákat, és ezeket ajánljuk fogyasztásra hazai és külföldi vendégeinknek.
Tavaly ősszel indítottuk el a Kertjeink Kadarkája
programot, amelynek keretében barátaink, ismerőseink fogadnak be a kertjükbe 2-2 kadarka oltványt, majd a későbbi
termés egy részének felajánlásával elkészül a szentendrei
kadarka bor.
Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának kezdeményezésünkhöz. Várjuk jelentkezésüket a kadarkakultusz@freemail.hu címen,
vagy a (26) 317-781; 06-70-364-5385 telefonon.
Széles Katalin, Kőszegi Ábel
Pismány barátainak Egyesülete, Kadarka Kör
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Coaching – szemléletfejlesztés személyre szabottan
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Egyre többet halljuk, de sokak számára még mindig nem világos, hogy mit jelent az angol coaching kifejezés. Erről kérdeztük Vad Szilvia Life és business Coach-ot.
Mit értsünk a coach szó alatt?
A coach valójában inspirátor, aki arra ösztönöz bennünket, hogy ha van egy álmunk,
vagy ha éppen nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor ezekkel kapcsolatosan fogalmazzunk meg egy konkrét, kihívást jelentő,
ugyanakkor reálisan elérhető célt, amelyet
kb. 2-3 hónapon belül el akarunk érni. A coaching tehát egy célorientált folyamat,
amelyben a coach a problémákról a lehetőségek felkutatására és a lehetséges megoldások felé irányítja az elménket, hogy
sikeresebbek, elégedettebbek, boldogabbak legyünk. ezért is nevezik sokan az elme
edzőjének. ha kitűztük a célt, akkor segít
abban, hogy az erősségeinkre építve és a
fejlesztendő területeket erősítve ezt a bizonyos célt elérjük. Tapasztalataim szerint a
közös munka öngerjesztő, szemléletfejlesztő folyamat az adott témával kapcsolatosan, amit a coach irányít az alkalmazott
technikáival.
Milyen technikákra gondol? Tanácsot
ad?
Nagyon fontos, hogy a coach nem ad tanácsot, mert a folyamat lényege, hogy az
ügyfél magától jöjjön rá a megoldásra, az ő
megoldása a legjobb, hiszen ő ismeri legjobban a saját élethelyzetét, a személyiségét, az értékrendjét, a mélyben rejlő vágyait.
Viszont ha beleragadtunk egy élethelyzetbe,
pl. egy boldogtalan párkapcsolatba vagy egy
örömtelen munkába, akkor sokszor nem látjuk a fától az erdőt, nem találjuk a kiutat,
mert már nem is tudjuk, hova indultunk ere-

detileg. A coach hozzásegíti az ügyfelet az
„Aha!” élményhez, amely azért nagyon fontos, mert elkötelezetté teszi az embert, hogy
valóban megcsinálja azt, amire önmaga jött
rá: „Aha! hogy én erre eddig nem is gondoltam, pedig milyen egyszerű és világos...” A
coach kivülállóként, objektíven szemléli az
ügyfél élethelyzetét, így tud segíteni a cél
megfogalmazásában és elérésében. először
is felméri a kiinduló helyzetet, majd inspirál
a cselekvésre.

be tudná mutatni ezt konkrét példán keresztül?
Vegyük például azt a helyzetet, hogy valakit
elbocsátanak az állásából. ez valós krízishelyzet, de a coach felnyitja az ügyfél szemét, hogy ez ugyanakkor a lehetőségek
tárháza is egyben: pl. többet foglalkozhat
magával, a szeretteivel, barátaival. Lehetőség arra, hogy javítson az emberi kapcsolatain, az egészségi állapotán, hogy
belevágjon valami újba, átképezze magát,
vagy vállalkozást indítson, amelyre esetleg
már tíz éve készül. hiszen ez a krízis ösztö-

nöz arra, hogy elgondolkozzon, mi a legfontosabb az életében. A család? A karrier? Az
egészség? Mit szeretne valójában? Mitől
érezné azt, hogy elégedett, sikeres és boldog? Mitől érezné azt, hogy nemcsak létezik, hanem valóban él is, mégpedig úgy él,
ahogy szeretne, nem pedig egy mókuskerék
rabjaként? A coach célzott kérdéseivel, empátiájával, módszereivel átsegíti az ügyfelet
a nehéz pillanatokon, tükröt tart, provokál,
motivál, feladatokat ad, önbizalmat fejleszt,
önbecsülést gerjeszt az ügyfelében. Lépésről lépésre együtt halad az ügyféllel, lelkesít, támogat és átadja, begyakoroltatja
azokat a módszereket, amelyekkel az ügyfél
egy másik élethelyzetében önmaga is képes
lesz megoldani a problémáját. ez a legfantasztikusabb az egész folyamatban. ezért tekintek én minden egyes coaching
folyamatra úgy, mint az ügyfélre szabott
szemlélet- és hozzáállásfejlesztő tréningre.

Ez igazán jól hangzik. Hogyan lehet
ilyen személyre szabott tréninghez
hozzákezdeni?
Mindig egy díjmentes, 45 perces beszélgetéssel indítjuk el a folyamatot. ekkor mérjük
fel, mennyire tudunk egymásban megbízni,
hiszen őszinte, bizalmon alapuló közös
munka csak akkor tud működni, ha az
ügyfél és a coach elfogadják egymás személyiségét, értékrendjét. erre a díjmentes
konzultációra a 06-30-277-8185-ös telefonszámon lehet bejelentkezni. Sok szeretettel
várom a kedves érdeklődőket!
(x)

Angol, német, olasz, spanyol, francia,
orosz, horvát, román, török, arab és magyar
nyelvtanfolyamok
felnőttek és diákok részére,
heti 2x2 és 3x2 órában, reggel 8 és este 20 óra
között
Angol, német, francia, olasz, spanyol
EURO, ECL, TELC, nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyamok
Angol, német, olasz kiscsoportos
társalgási órák közép- és felsőszinten
(heti 1x2 és 2x2 óra)

Rajz-, grafika, festésoktatás kiscsoportban

Tel.: (26) 301-237, mobil: 06-30-319-9634
Cím: 2000 Szentendre, Kucsera F. u. 7.
E-mail: nyelviskola.nivo@gmail.com
www.nivonyelviskola.hu

MikrobuszkölcsönzŐ

Sajtóközlemény
A Caprice International (Hungary)
Kft. 2013. október 31-én sikeresen
befejezte európai uniós támogatással
megvalósult képzési projektjét,
melynek 100%-ban ﬁnanszírozott
összköltsége 2 982 000 Ft volt. A
programban a vállalat 18 munkavállalója elsősorban értékesítési és
kommunikációs képzésen vett részt;
összesen 26 képesítést szereztek.
A pályázat ﬁzikai megvalósítási ideje:
2013.03.06. – 2013.10.31., azonosítója: TÁMOP-2.1.3.A-12/2-2012-0464

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

2013. november 25.
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10%
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Ez a kupon
kedvezményre jogosít, mely beváltható az ART6 Szalonban
2013. december 31-ig.
(Szentendre, Alkotmány u. 3.)
A kedvezmény minden termékre, ajándéktárgyra érvényes, illetve felhasználható a
méretre rendelt ruháknál is!
Segítünk az ajándékozásban,
szóljon az az ajándék férﬁnek,
nőnek, kisgyermeknek!!

20%
-20% komplett szemüveg vásárlása
esetén a kupon felmutatásával
Beváltható: 2013.11.25- 2013.12.31
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

MÁTé FoTó oPTikA

#

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.
www.matefotooptika.hu; Tel: 26/311-841
Nyitva tartás: H.-P.: 9-17 Szo.: 9-13
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FutÁS

Köszöntök mindenkit! A szokásostól eltérően most nem egy versenyről számolok
be. A Szentendrei Futókör nemrégiben kapott egy levelet Szentendre város önkormányzatától, amelyben közölték velünk,
hogy idén Szentendrén a Futókör csapatát
jelölték megyei sportdíjra. ez a jelölés
mindannyiunk számára jó érzéseket ébresztett, és köszönjük szépen a bizalmat a
város vezetésének! Bizton állíthatom, hogy
hamarosan az ország egyik legerősebb
közép-hosszútávfutó csapatával fog rendelkezni Szentendre. ez csupán idő kérdése.
Kicsit a csapatról. Szentendrén 2012 márciusában kezdtem el szervezni az utánpótlásképzést az altiszti akadémián. Azóta
sok víz lefolyt a Dunán, eljöttünk az altiszti
akadémia területéről, és kerestük a helyünket! Közben voltak, akik bíztak csapatunk sikerében, és voltak, akik nem. Az idő

és a jól felépített edzések meghozták az
eredményt: idén minden versenyünkön dobogón végeztünk, legyen szó hazai vagy
külföldi futásról. Jelenlegi állás szerint ott
tartunk, hogy 34 fős csapatunkban hat
olyan futó dolgozik, akikkel jövőre megcélozzuk az országos bajnoki dobogót! Utánpótlásunk, vagyis a kicsik is kiváló gárdát
alkotnak.
Különleges kis csapat a miénk, mert igaz
baráti szeretet, jó hangulat veszi körül. Békében élünk és dolgozunk, ez a titkunk.
Csak aszfaltra, erdőre, fákra és tiszta levegőre van szükségünk. rengeteget játszunk,
nevetünk és alkalmanként kirándulunk hegyekben és a Dunán. Sokan gondolják,
hogy a sikerhez pénz és fényűzés szükséges. Összefogásra és igaz őszinte szeretetre van szükség! Csapatunkban nincs
politizálás, vallási, etnikai ellentétek, nincs
trágár beszéd, nincsenek ütközések. Csapatunkban nem létezik zsidó, cigány, magyar,
szerb…, nem létezik gazdag vagy szegény,
és nincs jobbos és balos. Nálunk csakis

KézIlABDA

tENISz

november 10. Móricz csarnok

Szentendrei NKe - FTC PLer II. 31-31 (12
-18), NB I/B női mérkőzés.

Ijesztő számok álltak az eredményjelzőn,
amikor az első félidőt lefújták: 12 - 18!
hat gól hátrányban voltak lányaink. - A
második félidőtök mindig jobb! - vigasztaltuk őket. és megtörtént, amiben reménykedtünk! A második félidőben
feljavult a kapusteljesítmény és a védekezés, sikerültek a betörések, átlövések,
a végén kis híján megfordították a mecscset a lányok! Az utolsó percben akár
megnyerhették volna, de nem sikerült –
döntetlen lett! ez sem rossz: hatgólos
hátrányból nem kis teljesítmény a Fradi
kettő ellen az iksz!
További kézilabda-eredmények

Szentendre környékén:
Női NB II.:
Budakalászi SC - Tatai AC 32-19
Férfi NB II.:
Budakalászi SC - Pilisvörösvári KSK 2925
Gerlai

Két döntőt is játszottak F16-os versenyzőink a kiemelt kategóriás F18-as
versenyen

November második hétvégéjén került megrendezésre az első kategóriás F18-as Golden CUP egyéni és páros teniszverseny, a
Golden Ace Teniszklub rendezésében a
budapesti Bókay kertben. A Dunakanyar
Tenisz Klub Sportegyesületet az F16-os korosztályú Bartakovics Marcell (16) és Szappanos Márton (15) képviselte. Játékosaink
először próbáltak szerencsét a kiemelt kategóriájú magasabb korosztályú versenyen,
így a 32-es táblán kiemelés nélkül indultak.
Bartakovics Marcell első mérkőzését 6/2
6/2-re megnyerte a pécsi Új Gergő ellen, de
a következő fordulóban, a legjobb nyolc
közé jutásért a későbbi döntőstől kapott ki.
Szappanos Marci a felső ágon kezdte meg
a küzdelmeket és három mérkőzést nyerve
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futók vannak, méghozzá az ország leendő
bajnokai, valamint olyan gyerekek és felnőttek, akik a jó társaságért-közösségért
és egészséges életmódszemléletük miatt
járnak le edzeni. Sikerorientáltak, optimisták vagyunk. Kedves szülői közösség vesz
minket körül, akik közül páran elkezdtek
szépen futni, példát mutatván más embereknek, hogy a kemény munka mellett igenis kell időt szakítani az egészségünkre!
Örömmel tölti el szívem, hogy sikerült létrehozni Szentendrén egy sikeres, jól működő, szeretetben élő, futó közösséget!
Kívánunk Önöknek kellemes telet és fogadjanak el tőlünk egy jó tanácsot: ha
stresszesek, gondterheltek… ne habozzanak, fussanak! Sportolni kell, az mindenre
gyógyír! A világ, és benne az ember folyamatosan változik! Az csupán a kérdés,
hogy ki milyen irányba?
Szentendrét képviseljük szívvel, büszkén!

Gedeon zsolt és a Szentendrei Futókör
csapata

jutott be a hétfői döntőbe, ahol azzal a Szintai Dáviddal kellett megküzdenie, aki Marcellt verte korábban. Sajnos ez a mérkőzés
is Dávid győzelmét hozta, így első F18-as
versenyén a 15 éves Marci a második helyet
szerezte meg.
Párosban a szokásos felállásban indultak
versenyzőink és a 16-os tábláról indulva az
első kiemelt párost is búcsúztatva jutottak a
hétfői döntőbe. Fiataljaink méltó helytállással és nagy küzdelemben vesztették el a
mérkőzést a második kiemelt Marics András (18) és Jakocs György (17) ellen 4/6 4/6
arányban.

ÁbRIS Kupa első kategóriás F12-es
verseny
Míg F16-os versenyzőink a Bókay kertben
versenyeztek, addig F12-es játékosaink Valentin Dominik (11) és Thuri-Nagy Dominik
(11) a Népligetben próbáltak szerencsét az
Ábris Kupán. Valentin Dominik 8. kiemeltként, míg Thuri Nagy Dominik kiemelés nélkül indult a 32-es tábláról. A sorsolás
szeszélye folytán megint közös ágra kerültek fiataljaink. Az újabb összecsapás azonban elmaradt a két versenyzőnk között,
mert Thuri-Nagy Dominik egy kanyart ugyan
megnyert, de a legjobb nyolc közé jutásért
szenvedett vereséget, míg Valentin Domi a
kiemelésének megfelelően bejutott a legjobb nyolc közé, de a legjobb négy közé már
nem sikerült tovább mennie. Mindkét játékost a verseny 3. kiemeltje, Szabó Csongor
(12) verte meg.

Hasznos információk: www.szevi.hu

2013. november 25.

Szentendrei sikerek
a Karate EB-n

SPORt

Mint arról már korábban beszámoltunk, városunk egyik
legeredményesebb
egyesülete a Piramis
Sportegyesület válogatott karatékái gőzerővel készültek a
41. Wado Kai Karate
európa-bajnokságra.
A versenyzők az elmúlt hónapban a felkészülés részeként
több
különböző
szintű versenyen vettek részt, melyeken
rendkívül eredményesen szerepeltek.
Tóth Attila vezető
edző az elvégzett
munka és a forma alapján bizakodva várta a nagy megmérettetést.
A nagy napra november 2-án került sor. A rendezvény házigazdája
a Magyar Wadokai Karate Szövetség volt, helyszín pedig a XVIII. Kerületi Sportkastély. 20 ország közel fél ezer versenyzője kvalifikálta
magát a versenyre, és sorakozott fel az ünnepélyes megnyitóra,
hogy ezután megkezdjék a küzdelmet az európa-bajnoki címekért
és helyezésekért kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) versenyszámokban.
Városunkat is képviselő karatékák remekül vették az akadályokat,
és több neves versenyző és csapat legyőzésével többen a döntőig is
eljutottak.

Egyéni eredmények:
Juhász Tamás Máté (U16) egyéni kata 1. hely
herczeg Balázs (felnőtt) egyéni kata 1. hely
Bereczki roland (U21) egyéni kata 2. hely
Kollár eszter (U14) egyéni kata 3. és (U14) egyéni kumite 3. hely
herczeg Balázs felnőtt egyéni európa-bajnoki címével sporttörténelmet is írt, hiszen magyar versenyző még nem állt ilyen előkelő
helyen a dobogón.
Az egyéni versenyszámokat követően kata csapataink meg sem álltak a döntőig ahol U16-os csapatunk Ausztria csapatát legyőzve
európa-bajnoki címet szerzett, míg felnőtt csapatunk észtország
válogatottjától vitatható bírói döntéssel kapott ki, így a dobogó
második helyét szerezték meg.

U16 csapat kata 1. hely: Kollár András, Szűcs Tamás, Juhász Tamás
Máté. Felnőtt csapat kata 2. hely: Tóth Péter, Bereczki roland,
herczeg Balázs.
A Piramis Sportegyesület karatésai csak rövid pihenőt tarthatnak a
sikeres eB után, ugyanis az év végén magas szintű övvizsgán kell bizonyítaniuk.

Az egyesület új edzőtermében szeretettel vár minden érdeklődő
gyermeket és felnőttet karate, ovi torna, ovi karate, aerobik szakosztályaiba. Az edzőterem címe: rózsa utca 8. Információ (órarend,
időbeosztás, egyebek): Tóth Attila, 06-20-444-3160.

Guinness record-döntés
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SPorT PohA-rAK VILÁGNAP SZeNTeNDréN

Létezik a világban egy érdekes sport, melyet speciális műanyag poharakkal űzhetünk. ezek rakosgatásával nemcsak jól szórakozik felnőtt és gyermek egyaránt, hanem „megmozgatjuk” agyféltekéinket,
szemizmainkat, segít a figyelem összpontosításának fejlesztésében
is. A feladat ránézésre egyszerű: váltott kézzel kell a színes poharakat különféle alakzatokba rakosgatni. Amerikában, a Dél-Afrikai
Köztársaságban, Svájcban, Spanyolországban, Lengyelországban,
Japánban és még sok más országban már igen népszerű sportnak
számít, világbajnokságokat is tartanak belőle. hazai terjesztői, héri
Márta és Kovács Gábor ismertették meg iskolánkkal, a gyerekek és
tanárok körében nagy tetszést kiváltó sport-játékot.

November 14-én rendezték meg azt a világrekord-kísérletet, melyen
a világ 30 országának 2500 intézményében több mint 530 000
résztvevő legalább 25 percet rakosgatta a poharakat „együtt” ezen
a napon. Két nap múlva tudtuk meg, hogy Magyarország 6 900 fővel
a 3. helyen végzett a 30 nevezett ország közül!
Szentendre több iskolájában is részt vettek tanulók, tanárok a kísérletben, de a leglelkesebbek az Izbégi Általános Iskolások voltak,
mert ezen a napon 532 fő poharazott. Különböző helyszíneken gyakorlatoztak: a tornacsarnokban váltóversenyeket, ügyességi gyakorlatokat végeztek minden órán 2-2 osztály részvételével. egy
másik helyszínen, az osztályterem padjain folytattak különféle feladatokat. Délután a kicsi elsősök és a felsős tanulószobások is kipróbálhatták a poharakkal való zsonglőrködést. Nehezítésként a
poharak rakosgatása közben énekelni, vagy angolul számolni, esetleg szorzótáblát, verset kellett mondogatni. Mindenki remekül szórakozott, csakúgy repült az idő…
ígéretet kaptunk a szervezőktől, hogy nemcsak a pedagógusok,
hanem a szülők gyerekeikkel is eljöhetnek egy tanfolyamra, ahol
elsajátíthatják ezt a sokoldalúan hasznosítható, remek szórakozásnak beillő fejlesztősportot.
Kertészné Ikvai Enikő
az Izbégi Iskola tanítója

Csikung

Hogyan
védjük
egészségünket
légzőgyakorlatokkal? Avagy: egy ősi
egészségmegőrző
gyakorlatsor: a Csikung.

A gyakorlatokat Kovacsek Zoltán vezeti,
aki közel 20 éve foglalkozik Kung-Fuval, Csikungal, masszázzsal,
meditációval. Szeretné közkinccsé tenni e gyakorlatokat, térítésmentesen négy alkalommal, így mindenki megtapasztalhatja a
gyakorlatok jótékony hatását.
Időpontok: december 1., 8. és 15., 22. minden alkalommal
11 órakor a Dumtsakorzón.
A részvétel ingyenes.
További információ: ruba Szilvia, 06-30-502-1348, vagy a Pastinszky Antikváriumban

Városi sporthírek: www.szevi.hu
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ADÁSVétEl

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, régiségeket. Tel. (26) 385-387.

Garázsvásár + ajándék kézápolás.
Szerda, péntek 10.00-15.00-ig,
szombat 9.00-13.00-ig. Szentendre (Pannónia-telep), Stromfeld
A. u. 4/A.

eladó 2 db rugós, ágyneműtartós,
hát- és oldaltámlás heverő, 1 db
kék szőnyeg. Tel. 06-20-547-2944.

Veterán Wartburg eladó, eredeti
papírokkal. Tel. 06-30-277-7974.

Videoton TS 2605 SP televízió
1987-ből (csaknem gyári állapotban) gyűjtöknek. Tel. 06-20-4256132.

ÁllÁSt KERES

háziápolás, házigondozás, éjjelnappal, több éves gyakorlattal,
referenciákkal. Tel. 06-30-4021262.

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.

Adatelemző média- és piackutatási gyakorlattal állást vagy megbízást vállal. Megkeresésre CV-t,
referencia-tanulmányt küldök.
érd. mth70389@gmail.com.

Megbízható, 37 éves hölgy több
éves gyakorlattal takarítást vállal
Szentendrén. hívjon bizalommal!
Tel. 06-20-923-9488.

ÁllÁSt KÍNÁl

APRÓK

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

A Duna house szentendrei csapatába értékesítő kollégát keresünk.
Tel. 06-30-619-5653, email: jablonszky.bea@dh.hu.

Fő téren található éttermünkbe
felszolgálót keresünk. Tel. 06-30990-2936, 06-30-600-8165.

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

lAKÁS, INGAtlAN

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

Szentendrén 2013-ban épült,
95 nm-es családi ház kulcsrakész

EGéSzSéG

Kéz- és lábápolás, körömgombaeltávolítás 10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

KIADÓ lAKÁS

Garzon kiadó az Ady endre úton
egyedi mérőkkel. Ár: 40 ezer Ft
/hó + rezsi. Tel. 06-20-495-0144.

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

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

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

Szentendrén, központi helyen férfi
részére szoba kiadó. Tel. 06-20242-0927.
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RéGISéG

GYűJTeMéNYT (bélyeg, képeslap,
pénz, plakett. jelvény, katonai, keleti stb.) vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel. 06-20-947-3928.

SzOlGÁltAtÁS

hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 06-30-9504187, Mezei Sándor.
Költöztetés! Tel. 06-30-9664305.

állapotban eladó. Irányár:
32 900 000 Ft. Tel. 06-20-3549025.

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

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

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen földszinten kétszobás
lakás 45 ezer Ft-ért kiadó vagy
eladó. Tel. 06-20-611-3701.
63 nm-es, csúszózsalus lakás 20
nm-es pincével 11,9 millió Ft-ért
eladó. Tel. (26) 300-948.

Magánszemélytől. belvároshoz
közel, jó közlekedési lehetőséggel
63 nm-es teraszos, napfényes, tehermentes öröklakás eladó. Tel.
06-30-38-38-202, hétköznap csak
16 óra után.
57 nm-es, 2 szobás I. emeleti
lakás tulajdonostól eladó csúsztatott zsalus társasházban, Szentendrén. Tel. 06-70-604-4882.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr, thai
talp- és lábmasszázs referenciával. Tel. 06-20-514-3323.
Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási
munkát is vállalok. Tel. 06-70578-1468.

ÜDÜléS

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

ÜzlEt

A Belvárosban étterem kiadó. Tel.
06-20-437-1153.

A Füzesparkban 26 nm-es üzlethelyiség áron alul eladó. Tel. 06-20918-9165.
Szentendrén, a rózsa u 2. szám
alatt, a Surányi Cukrászda mellett
15 nm-es üzlethelyiség kiadóeladó. Tel. 06-20-982-4472.

ÁRVÁCSKA ÁllAtVéDő SAROK • 06-20-22-00-223 • www.ARVACSKA.hu

A képeken látható kutyák mindegyike hosszú évek óta a menhely lakói, kedves, jóra való, szeretetre vágyó kutyák. Többen nem is tudják, milyen a menhelyen kívüli élet, itt nőttek fel a zárt kennelekben. Minden vágyuk, hogy végre valaki kiválassza, megszeresse, magához vegye őket, és végre nekik is
legyen saját gazdijuk, egy szerető meleg otthonuk. Legutóbb Győző nevű kutyánk a SzeVi-ben megjelent felhívás nyomán talált gazdára. Köszönjük!
TAMI ivartalanított szuka,
sürgősen gazdira lenne
szüksége, aki segítene önbizalmát, életkedvét viszszaadni sok-sok szeretettel
za!
és türelemmel. Alapjában
Vigyél ha
véve nyugodt, kiegyensúlyozott, sokszor visszahúzódó kutyus. Kutyákkal
jól kijön. Ő nagyon szeretne már valahová tartozni, el is indul feléd, de aztán megriad a saját
„bátorságától” és elmenekül. oltott, chippelt, ivartalanított!

bOXOS 4 év körüli, keverék kan kutya. Barátságos,
kedves, közvetlen, nagyon
aktív, lelkesen csóválja a
farkát, mindenhol ott van.
za! Pórázon szépen sétál.
Vigyél ha
Szuka kutyákkal kijön, kanokkal nem igazán. Masszív, gyúrni való. Igazi
haspók, ami étel elé kerül, azt másodpercek alatt
elpusztítja. Sportos gazdit keres, mert lételeme a
mozgás. oltott, chippelt.

bORI közel 2 éves keverék
szuka kutyus. Barátságos,
aktív, még mindig igen játékos kutyus. Kutyatársakkal néha domináns, de ez
próbálkozás, és
za! csak
Vigyél ha
hamar feladja. Kifejezetten
ember- és gyermekbarát, különösen szereti a gyerekeket, órákig képes eljátszani velük. Kutyaiskolába is járt már! Nem macskabarát! oltott,
chippelt, ivartalanított.

2013. november 25.

AUTÓSZERVÍZ

hIRDEtéS
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SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

www.wokandpizza.hu

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

Thai-Wok és Curry ételeinkkel
egy űrt szeretnénk betölteni
Szentendrén, a keleti konyha
néhány gyöngyszemével, melyeket Thaiföldről importált
minőségi alapanyagokból, eredeti receptek alapján készítünk.

Ropogós vékony tésztájú pizzáinkat eredeti olasz feltétekkel,
lávaköves kemencében sütjük,
így fektetve nagy hangsúlyt
a pizzák tradicionális ízének
bemutatására.
A hirdetés felmutatója

10% árengedményt kap!
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helyreállították az Asszonyi-kutat

– Szentendrén büszkék vagyunk a hagyományainkra, az 1000 éves múltunkra, az itt élő és alkotó közel kétszáz művészünkre.
Ugyanakkor igyekszünk, hogy városunk folyamatosan megújuljon. A Szentendre 1000 év+ programsorozat lévén mára már városunk több nevezetes helyszíne megszépült. Gondoljunk csak a 2011-ben átadásra került Fő térre, a Dumtsa Jenő és a Bogdányi
utcákra, melyekre méltán lehetünk büszkék. Városunk polgármestere emlékeztetett arra, hogy Asszonyi Tamás ezen kútját
10 évvel ezelőtt döntötték le és egy éve, a Céh utcai raktárból előkerült. Ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk: Asszonyi Tamás,
városunk díszpolgárának csobogóján befejezték a helyreállítási munkálatokat – mondta dr. Dietz Ferenc az avató ünnepségen.
A kúthoz kapcsolódó vizesblokk kialakítási munkálatai tavasszal fognak befejeződni, így jövő nyárra már teljes pompájában csodálhatjuk az alkotást – tette hozzá dr. Dietz Ferenc.
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