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„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.” – Márai Sándor szívhez szóló gondolatai-
val kívánok minden szentendrei családnak áldott Karácsonyt és sikerekben gaz-
dag, boldog, békés új esztendőt! Bízom benne, hogy városunkra is egy még
sikeresebb, még szebb év köszönt!

dr. Dietz Ferenc
Szentendre polgármestere

„Szentendre nem várt a sültgalambra”
A város gazdaságélénkítéssel kapcsolatos döntései alapján Szentendrétől, a
tavalyi első kör után, idén a fennmaradó adósságot is átvállalja az állam – je-
lentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a szentendrei sajtótájékoz-
tatóján. Semjén Zsolt hangsúlyozta: Szentendrével azért tudtak az elsők között
megegyezni, mert a városvezetés olyan gazdasági tervet, „jövőképet” készített,
amely főként a vállalkozások helyzetbe hozását, ezen keresztül számos új mun-
kahely megteremtését célozza. 

3-4. oldal

Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog Új Esztendőt!

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
2014. január 6-tól 19.00-20.00 között

szeletes süteményeinket

50% kedvezménnyel
vásárolhatják meg a mindenkori készlet erejéig!

(megrendelések kivételével) Kedvezményünk február 28-ig érvényes!

KARÁCSONYRA BEIGLI ÉS GYÜMÖLCSKENYÉR RENDELHETŐ!

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

www.szilvanilla.hu
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

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

107 Rendőrség (26) 502 400 

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

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

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

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

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

Polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
e-mail: szentendre@polgarorseg.net
telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: tirpák lászló +36 30 621 2613
titkár: Mendzsák István

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

Gyógyszertári ügyelet    
Hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
üGyeletI díj 380 ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
dózsa Gy.u. 1. tel: 500-248                                                              
kedden Szent endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
fiastyúk u. 11. tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. tel: 319-354       
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyelet     
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14-ig
vasárnap és ünnepnapon 8-13-ig nyitva. Utána ügye-
let másnap reggel 8-ig. 
dec. 21-22. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
dózsa Gy.u. 1. t: 500-248
dec. 24. kedd minden gyógyszertár 8-13-ig nyitva
utána ügyeletes  a Szent endre Gyógyszertár
dec. 25. szerda Pismány Gyógyszertár 8-13-ig nyitva
utána ügyeletes 
dec. 26. csütörtök Vasvári Patika 8-13-ig nyitva utána
ügyeletes                                                                                             
dec. 28. szombat Pismány Gyógyszertár
fiastyúk u. 11. t: 505-779
dec. 29. vasárnap Vasvári Patika 8-13-ig nyitva, utána
ügyeletes a Pismány Gyógyszertár 
fiastyúk u. 11. t: 505-779                                             
dec. 31. kedden minden gyógyszertár 8-13 nyitva
utána ügyeletes a Szent endre Gyógyszertár                                                                                                                 
jan. 1. szerda csak a Pismány Gyógyszertár 
van nyitva 8-13-ig, utána ügyeletes.   
jan. 4-5. Napvirág csepp gyógyszertár
Attila u. 23. tel: 319-354 
jan. 11-12. Szent endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. tel: 310-868

Állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. 
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.  
06 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060  

Árvácska Állatvédő Egyesület 
06 20 571 6502 

Gyepmester 06 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

SOS

PeSt MeGye KöZGyűléSe „PeSt MeGye
éPítéSZetI NíVódíJA” PályáZAt „KöZ-
éPületeK” KAteGórIáJA I. díJát – Szu-
romi Imre és Kocsis Barnabás okleve-
les építészmérnököknek adományozza –
a szentendrei MűvészetMalom épület-
együttese rekonstrukciójának és bővíté-
sének építészeti terveiért.
A Szentendre belvárosában található
épület újjáépítése, az új épületszárny
megvalósítása, az új funkciók kialakítása
remekül sikerült. A meglévő értékek
megőrzése mellett mintaszerű a haszno-
sított épületrészekkel kialakított szerves
kapcsolat, a kiváló alaprajzi és térbeli el-
rendezés. építészeti megformálása,
tömeg- és homlokzatképzése követendő
példaként szolgálhat a megyénkben.

A KöZGyűléS SZeNteNdre VárOS öN-
KOrMáNyZAtáNAK felterJeSZtéSére
„PeSt MeGye KAtASZtrófAVédelMé-
ért díJAt” adományoz Oláh Péter ré-
szére, a megyei katasztrófavédelem
megújítása érdekében folytatott mun-
kája és példamutató vezetői teljesítmé-
nye elismeréseként, amely a 2013. évi
dunai árvíz idején jelentős mértékben
hozzájárult a sikeres védekezéshez. 
Oláh Péter a Szentendrei tűzoltóságon
számos alkalommal bizonyította ráter-
mettségét. Sokat tett a hatékony műkö-

dés és gyors változás, a katasztrófa-
védelem átszervezése érdekében. áldo-
zatkész munkája és vezetői képessége
jelentős mértékben hozzájárult az irányí-
tása alá tartozó hivatásos állomány és az
önkéntesek rendkívüli teljesítményéhez.

PeSt MeGye öNKOrMáNyZAtA AZ éV
edZŐJe elismerésben részesítette Gróz
Jánost, a Szentendrei Női Kézilabda egy-
let edzőjét.
Csapatai kiemelkedően szerepelnek a
magyar bajnokságokban. A női strand-
kézilabda válogatott edzője. A Világjáté-
kokon csapata ezüstérmet nyert, az
európa-bajnokságon junior és felnőtt csa-
pata egyaránt európa-bajnok lett.

PeSt MeGye öNKOrMáNyZAtA utánpót-
lás korosztályban AZ éV leGJOBB PeSt
MeGyeI CSAPAtA III. díJban részesítette
a Szentendrei Kézilabda Club férfi 
junior csapatát.
Az NBI/B férfi Junior Országos Bajnok-
ságban a 2012/2013. idényben ezüstér-
met nyertek. Az országos  junior kupában
a dobogó második helyére állhattak fel.
Az egyesület elnöke: Hajdú Gábor
A csapat edzője: forgács Gyula
A díjat forgács Gyula edző és Völker Bá-
lint csapatkapitány vette át.

Rangos elismerések a városnak
és a szentendreieknek
A hagyományosan december 4-én rendezett megyenapon adták át az idei 
díjakat Pest megye kiválóságainak.

Vandálok a városban! Szemtanúkat keresünk!
Nagyon szomorú esemény kapcsán kérték a Szentendre
és Vidéke szerkesztőségének segítségét is. Brutális van-
dálok pusztítottak városunkban, akiknek kézrekerítése ér-
dekében adjuk közre a Facebookon olvasható hírt:
„Szemtanúkat keresünk! Vandálok egy – nekünk izbégieknek –
nagyon fontos szakrális emlékhelyet, az Alsó-Izbég téren, az öreg
hársfa alatt lévő keresztünket tették tönkre ma délután. Advent
második hetében festékkel fújták le a Krisztus-keresztet, ami
több, mint száz éve áll itt, ami az itt élőknek az áhitat helyszíne.
Keressük mi is, és a rendőrség is azokat, akik esetleg láttak, tud-
nak valamit.”

Később kiderült, hogy a vandálok másutt is pusztítottak városunkban:
„A Széchenyi tér 30. előtt álló személygépkocsimat – valószínüleg éjjel – valaki/k na-
rancssárga színű festékkel lefújták. A kocsim mellett parkoló Nissan szgk. rendszámtáb-
lája szintén festékes lett. A Széchenyi tér 32-33. sz. épület hátsó fala szintén lefújva
(obszcén felirattal is). A lefújások ideje, a festék színe, egyértelmű egybeesést mutat az iz-
bégi kereszt megrongálásával: a tettesek ugyanazok lehetnek! Nagyon remélem, hogy a
rendőrség megtalálja ezeket… (…), annál is inkább, hogy a kocsim átfényezésének költsé-
geit be tudjam hajtani rajtuk!!! Ha esetleg volt szemtanú, kérem jelentkezzen!!!” – írta a
korábbi cikkünkhöz olvasónk.
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együttműködő partnerünk a:

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

Folytatás a 4. oldalon g

december 16. hétfő
12.00 Karácsonyi ünnepség a Pajor-kúriában
14.30 Korközpont – oklevél-átadás
15.00 Vezetői megbeszélés
17.00 Sportkarácsony a V8-ban

december 17. kedd
9.00 töOSZ elnökségi ülés
13.00 SZeI Karácsony
15.30 Kossuth Nyugdíjas Klub karácsonya
16.00 Angyalmama
17.00 Püspökmajori patika megnyitóünnep-

sége

december 18. szerda
18.00 Karácsonyi ünnep a Skanzenben

december 19. csütörtök
10.00 Karácsony a Gondozási Központban

december 20. péntek
17.00 Izbégi baráti kör karácsonya

december 22. vasárnap 
16.45 Adventi gyertyagyújtás a fő téren

január 5. vasárnap
19.00 Újévi koncert a Városházán

január 6. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

január 9. csütörtök
9.00 állampolgársági eskütétel

január 11. szombat
19.00 V. Szentendrei Jótékonysági Bál

január 13. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

A város gazdaságélénkítéssel kapcso-
latos döntései alapján Szentendrétől, a
tavalyi első kör után, idén a fennmaradó
adósságot is átvállalja az állam – jelen-
tette be Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes a szentendrei sajtótájé-
koztatóján. 

Semjén Zsolt hangsúlyozta: Szentendrével
azért tudtak az elsők között megegyezni,
mert a városvezetés olyan gazdasági tervet,
„jövőképet” készített, amely főként a vállal-
kozások helyzetbe hozását, ezen keresztül
számos új munkahely megteremtését cé-
lozza. ez a terv meggyőzte a kormányt arról,
érdemes mentesíteni Szentendrét a teljes
adósság alól, hogy aztán a hitelek törlesztő-
részleteitől megszabadulva tiszta lappal vi-
rágoztathassák fel a települést.
Semjén Zsolt kiemelte, hogy Szentendre
példa a sikeres városvezetésre, hiszen –
mint fogalmazott – nem várta a sült galam-
bot, hanem maga is tett azért, hogy a tele-
pülés maradhasson a fejlődés útján.
Szentendre az úgynevezett reorganizációval
hozzátette a maga fontos részét ahhoz, amit
a kormány adott a városnak. ezzel pedig biz-
tosítja azt, hogy a jövőben ne termelődhes-
sen újra az adósság, hanem a város

megálljon a saját lábán, és folytatódhasson
az a fejlesztési ütem, amely az elmúlt hat
évben jellemző volt a dr. dietz ferenc ve-
zette önkormányzatra. Semjén Zsolt hozzá-
tette: Szentendre joggal lehet büszke az
eredményeire, például a megújult fő térre, a
mobilgátra, a felújított rendelőintézetre
A miniszterelnök-helyettes a szentendrei saj-
tótájékoztatón fölidézte, hogy a magyar ön-
kormányzatok adóssága a szocialista
kormányok idején azért „szabadult el”, mert
egy sor olyan feladatot tettek a nyakukba,
melyhez nem biztosították a szükséges
anyagi forrásokat. A települések így kényte-
lenek voltak újabb és újabb hitelt felvenni.
Az adósságállomány „megugrását” azzal ér-
zékeltette, hogy míg 2002-ben kezelhető
200 milliárd forintnyi teher volt az önkor-
mányzatokon, addig 2002 és 2010 között
összesen 1500 milliárd forint adósságot hal-
moztak fel, és ezt már nem lehetett „kezelni”.
Az állam három lépésben – az iskolák, kór-
házak és egyéb intézmények átvételével, a
járások létrehozásával, majd az önkor-
mányzatok adósságának két lépcsőben tör-
ténő kifizetésével – konszolidálta, konszoli-
dálja ezt a helyzetet – magyarázta a mi-
niszterelnök-helyettes.

„Szentendre nem várt 
a sült galambra!”

Megújultunk! www.szevi.hu

Polgármester naplója

Olvasson QR-kóddal! 

dr. dietz ferenc polgármester, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
és Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
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Hadházy Sándor, Szentendre országgyűlési
képviselője azt emelte ki, hogy a teljes adós-
ság átvállalása után Szentendre is bizonyí-
tani tudja, hogy normál körülmények között
jól tudnak gazdálkodni, és folyatódhatnak a
fejlesztések is. „Vége annak a korszaknak,
amikor egy-egy polgármester bekopogtat
egy minisztérium ajtaján, hogy erre meg
arra adjatok pénzt. Végleg vége annak a kor-
szaknak, amikor átláthatatlan állami kegy-
től függött, hogy kap-e egy kis pénzt az adott
település vagy sem. Most mindegyik, így
Szentendre is tiszta lappal indul.” Hozzá-
tette: meggyőződése, hogy a mostani vá-
rosvezetés tud élni a segítséggel és a
lehetőséggel, hiszen amit eddig letettek az
asztalra, az biztató a jövőre nézve is.
Az országgyűlési képviselő elmondta azt is,
hogy a következő uniós ciklusban a me-
gyénkbe érkező pénz 60 százalékát gazda-
ságfejlesztésre kell fölhasználni. ez pedig
nagyon jó hír a szentendrei cégeknek és vál-
lalkozóknak is. Ha pedig ezek a gazdasági
társaságok fejleszteni tudnak, akkor az még
több új munkahelyet, növekvő jólétet és tö-
retlen fejlődő várost jelent – mondta Had-
házy Sándor.
dr. dietz ferenc, Szentendre polgármestere
a sajtótájékoztatón kiemelte: az első szó a

köszöneté, hiszen valóban nagy dolog, amit
a kormány tesz Szentendréért. Hozzátette:
„az is biztos, hogy rászolgáltunk erre a biza-
lomra, hiszen az elmúlt hat évben mintegy 8
milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg
Szentendrén. A reorganizáció pedig, páro-
sulva a kormány adósság-átvállalásával,
olyan helyzetbe hozza a várost, ami garan-

cia a fejlesztések folytatására is. Nem titkolt
célunk például a duna-korzó teljes megújí-
tása, hogy városunk még inkább az „ország
arca” lehessen. Ugyanakkor nagy hangsúlyt
helyezünk a nem belvárosi részek, például
a lakótelepek fejlesztésére, az ott lakók
életminőségének javítására is.

g Folytatás a 3. oldalról   

Híre van? Küldje be: www.szevi.hu

Emlékpad Kiss Károly
emlékére
Kiss Károly képviselő halálának 1. évfordu-
lójára emlékpadot avatnak a Püspökmajor-
lakótelepen, a fehérvíz utcai kispostával
szemben. A padot a család kezdeményezé-
sére, ismerősök és barátok támogatásával
állítják fel. Szeretettel vár a család minden-
kit a rövid megemlékezésre és az emlék-
pad felavatására december 20-án,
pénteken 15 órakor.

megemlékezés Szabó Károly cukrászmesterről
december 10-én a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola idegenforgalom és ven-
déglátás, kereskedelem és marketing, valamint cukrász tanulóival tiszteletünk jeléül meghitt
koszorúzással emlékeztünk Szabó Károly cukrászmesterre a születésnapján. felidéztük éle-
tének legjelentősebb állomásait, sikereit. Megemlékezésünket a Szabó Marcipán Múzeum
Kft. képviselője is megtisztelte jelenlétével, aki ajándékkal kedveskedett a diákoknak.
„Szabó bácsi” önzetlen támogatásával nemcsak a mi iskolánkat segítette, hanem a város
valamennyi intézményét és rendezvényét. Csak reménykedhetünk abban, hogy akad egy
hely Szentendrén, ahol emléktáblával emlékezhetünk városunk világszerte ismert és elis-
mert cukrászmesterére.
Mi, akik ismertük szeretetre méltó egyéniségét, szerény profizmusát, derűs életszemléle-
tét, bátran mondhatjuk, hogy példaként áll előttünk és a jövő generációja előtt is.

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár és kultúrantropológus

Folytatódik a panelfelújítási program
Sikerült előteremteni a hiányzó összeget, így újraindul a
panelprogram – jelentette be a nemzeti fejlesztési mi-
niszter. Hozzátette: mintegy nyolcezer lakás újulhat meg a
Panel II. program során a következőkben. 
A miniszter kitért arra is, hogy a panellakások építésekor
a gyorsaság, és nem a környezetbarátság vagy a takaré-
kos működés volt az elsődleges szempont, ezért a lakók

költségeinek csökkentése és az ország nemzetközi vállalásainak teljesítése érdekében
szükség  van ezekre a munkákra. További információk: www.szevi.hu
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lehoczky János iparmű-
vésszel, városunk dísz-
polgárával a Művészeti

tanács mintegy másfél éves
munkájáról, az eredmények-
ről, kudarcokról és tervekről
beszélgettünk.

2012 márciusától működik a jelenlegi
tagokkal a Művészeti Tanács, melynek -
a tagok döntése alapján – Ön lett az el-
nöke. Hogyan működik a Tanács, milyen
munkamódszerrel dolgoznak?
A tagok – Bakos lehel, Harmath lászló épí-
tészek, Mészáros János vállalkozó, Né-
gyessy Katalin előadóművész, Páljános
ervin, Pistyur Imre képzőművészek és török
Katalin tiszteletbeli tag – az idő folyamán
nagyon jól összekovácsolódtak, sok min-
denben egyetértünk. Ha felmerül egy kér-
dés, mindannyian véleményezzük, utána
szavazunk. Hozunk egy többségi közös vé-
leményt, de az ellenvéleményt is mindig
mellétesszük. Munkánkat Aba lehel, Szent-
endre főépítészével együttműködve végez-
zük. rengeteg munkát végeztünk el az
elmúlt másfél év alatt, számtalan állásfog-
lalást adtunk ki – a sok kis ügy sajnos el is
veszi energiánk nagy részét. legfontosabb
célunk, hogy megvédjük az épített öröksé-
get, hogy a belvárosi házak autentikusak le-
gyenek, Szentendre ugyanis már nem bír el
több „önmegvalósítást”. Próbáljuk meg-
menteni a város régi hangulatát, és ami na-
gyon fontos, kitalálni ennek a módját is.
Hangsúlyozom, hogy nem vagyunk hatóság,
csak tanácsot adunk. Mögöttem 30 éves
műemléki albizottsági tapasztalat van, ezt
igyekszem kamatoztatni. fontosnak tartom
azt is elmondani, hogy munkánkat társa-
dalmi munkában végezzük, tehát egyikünk
sem kap ellenszolgáltatást a munkájáért. 

Milyen mérleget tud vonni az elmúlt idő-
szakra visszatekintve?
elmondhatom, hogy a tavaly augusztusban
elfogadott munkatervünkben leírtakat tel-
jesítettük. természetesen vannak olyan pon-
tok, amelyek folyamatban vannak, és
átnyúlnak a következő kétéves ciklusba. 
Vállalásunk legnehezebb része az ún. „Helyi
védettség kiterjesztése tárgyakra, épülete-
lemekre”, és az erre vonatkozó építészeti ar-
chívum összeállítása. ezt úgy kell elképzelni,
hogy ha egy építtető ajtót, ablakot akar cse-
rélni, vagy az épület színét, homlokzatát
megváltoztatni, akkor a főépítész az archí-
vumban rákeres a kérdéses házra. Itt ren-
delkezésére áll az összes dokumentum –
fotó, képeslap, rajz, festmény, leírás –, ami-
vel rekonstruálni lehet a belvárosi épülete-
ket. Ha az adott helyszínről semmilyen leírás
nincs, akkor a szomszédos házakat, az ut-
cában lévőket tudja megnézni. ezzel konk-

rét iránymutatást tudunk adni a tulajdono-
soknak, hogy a belvárosban milyen építé-
szeti környezetbe illő házakat lehet építeni,
és ezt meg is tudjuk indokolni. Arra törek-
szünk, hogy amennyire csak lehet, az ere-
deti állapotot állítsuk helyre, akkor ugyanis
nem hibázhatunk. Az archívum összeállí-
tása, az építésztörténeti emlékek felkuta-
tása nagyon nagy munka: művészek,
lokálpatrióták, őslakosok megkeresésével
végezzük. Munkánkhoz segítséget kapunk
török Katalintól is. eddigi tevékenységünk
legnagyobb eredménye, hogy ez a munka el-
kezdődött, sínen van, már „csak” a pénzügyi
feltételeket kell megteremteni. 

Úgy tudom, összeállították a híres szent-
endreiek listáját is…
Igen, ezt a képviselő-testület el is fogadta. Azt
szerettük volna, ha valakinek emléktáblát,
szobrot állít a város vagy egy civilszervezet, az
ne ötletszerűen történjen. Célunk az volt, hogy
emlékezetünket tudatosan irányítsuk a város-
hoz köthető több mint 2000 éves történeti-
ségre, s ennek a hatalmas múltnak ismerete
büszkeséggel és felelősséggel töltsön el min-
denkit. A névsor segíti az önkormányzat mun-
káját, kiszűri a megemlékezések esetle-
gességeit. A listát természetesen kezelni kell,
bármikor kiegészíthető, de egy valamit nem
lehet: politikai okokból bárkit is kihúzni belőle.
ezúton is szeretném megköszönni a munká-
ban részt vevő helytörténészek segítségét.

Tevékenységük során előfordult, hogy
érdekeket sértettek, konfliktusba ke-
rültek?
rájöttünk, hogy kis dolgokban nem érdemes
konfrontálódni. ennek ellenére a Bogdányi
utca majd’ felével konfliktusunk van. A kipa-
kolás mértékéről, mikéntjéről a képviselő-
testület elé vittük elképzelésünket, amelyet
beépítettek a szabályozásba. Mi itt is termé-
szetesen csak tanácsot adtunk. Azt is java-
soltuk, hogy a tulajdonos fényképezze le a
helyi rendeletnek megfelelően kialakított üz-
letportálját, ezt adja le a közterület-felügye-
lőknek, akiknek csak össze kell hasonlítani
az éppen létező állapotot a képen lévővel, így
a viták elkerülhetőek. Újra napirenden van a
napellenzők ügye. Javasoltuk, hogy megha-
tározott mértékben nyúlhasson a bejárat, il-
letve a kirakat fölé, pasztellszínű legyen, és a
fodrain legyen ott a bolt neve. A kereskedők
nagyobb része ezt nem tartotta be, de úgy is
mondhatom, hogy nem tartatták be velük. A
számonkérés a városvezetés feladata, nem
a mi dolgunk. Úgy érzem, ezen a területen ku-
darcot vallottunk, bár ez nem rajtunk múlt.

Milyen terveik vannak a ciklus hátralévő
idejére?
Javasoltuk a mobilgát oszlopainak művészi
célú kihasználását. Arra gondoltunk, hogy

az árvízvédelmi fal pilonjain állandó és idő-
szakos kiállításokat is lehetne szervezni.
Helyi művészek közreműködésével dom-
borművek készülhetnének kőből, bronzból
vagy egyéb „vandalizmusálló” anyagból.
ezek témája – mely írásban és képben is
megjelenítődne - városunk vízi életéhez kap-
csolódna: a vízi élővilág bemutatása, a ha-
lászat, a hajózás története, vízi malmok, vízi
sportok, árvizek, a gát története… így egy-
szerre több funkciót látna el: egyrészt tan-
ösvényként adna információt városunkról,
azon kívül a valódi művészeti alkotások új
kulturális értéket teremtenének. Az oszlo-
pok folyó felőli felületére pedig szintén helyi
művészek alkotásait lehetne kihelyezni cse-
rélhető felülettel (pl. ponyvára festve, amely
az időjárás viszontagságait jobban elviseli),
tehát mindig mások kaphatnának lehető-
séget a kiállításra. 

Úgy látom, sok olyan tervük van, ame-
lyekben a helyi művészek is közremű-
ködhetnek…
A város tele van jobbnál jobb művészekkel,
iparosokkal. Szeretnénk őket bevonni min-
den olyan dologba, ami a város kinézetével,
esztétikájával kapcsolatos, gondolok például
az archaikus elemek felújítására, újjáépíté-
sére, cégtáblák tervezésére és kivitelezésre.
Megkerestük a Szentendrei Alkotóművészek
Platformját, kérve segítségüket a művészek
ajánlására, összefogására, egyelőre azon-
ban nem történt előre lépés ez ügyben. 

Adventi időszakban vagyunk, nagyon
népszerű a vasárnap délutáni gyertya-
gyújtás a Fő téri kereszt köré állított ko-
szorún. Úgy tudom, ez az Ön ötlete volt.
tagja vagyok a Városfejlesztő egyesületnek,
s ott került szóba néhány éve, hogy ki kel-
lene találni valamilyen programot az adventi
időszakra. ezek után dolgoztam ki elképze-
lésemet, hogy egy nagy koszorút állítsunk
fel a kereszt köré – ennek fémvázát egyéb-
ként a fiam készítette el. elképzelésem sze-
rint a gyertyagyújtási ünnepség lényege az,
hogy minden vasárnap, amikor valamelyik
testületnek a képviselői meggyújtják a gyer-
tyát, a feleségek maguk készítette sütemé-
nyekkel kínálják meg a városlakókat. ez
nagyszerű lehetőség a kapcsolatok terem-
tésére, ismerkedésre, a közösségek, barát-
ságok kialakítására, az összetartozás
erősítésére, hiszen együtt vagyunk, beszél-
getünk, eszegetünk békés hangulatban...
ezzel a gondolattal kívánok minden Olvasó-
nak áldott karácsonyt és boldog új évet!

A Művészeti Tanács munkájával következő
lapszámainkban is foglalkozunk.

Németh Erika

Szentendre nem bír el több „önmegvalósítást”
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Korszerű és környezetvédő
megoldás!

Végre sikerült megnyugtató és remélhetőleg mindenki számára el-
fogadható megoldást találni a Püspökmajor-lakótelepen a szelektív
hulladékgyűjtésre – mondta el a szerkesztőségünknek dr. Pázmány
Annamária. A terület önkormányzati képviselője hozzátette: a Ká-
roly utca 16. szám elé kihelyezett gyűjtőkbe papírt, üveget és mű-
anyagot is el lehet helyezni! „Arra kérek mindenkit, hogy a
rendeltetésének megfelelően használja a gyűjtőket, nem odavaló
dolgot se bele, se mellé ne tegyenek” – mondta dr. Pázmány An-
namária.

A lakosság többsége örül 
a rezsicsökkentésnek
A kormány rezsicsökkentő intézkedései javítottak a lakosság
többségének anyagi helyzetén - derül ki a Századvég Alapítvány
legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeiből.
Az ezer ember telefonos megkérdezésével november végén ké-
szített felmérés szerint a rezsicsökkentés ismertsége továbbra
is magas: az emberek 99 százaléka hallott róla. emellett a vá-
laszadók több mint háromnegyede (78 százalék) egyetértett a
kormány intézkedéseivel, azokat csak minden ötödik lakos el-
lenzi (21 százalék). 
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a magyar családok
többségének (62 százalék) anyagi helyzetén érdemben javított a
rezsicsökkentés. Minden jövedelemkategóriában, így az átlag
alatti jövedelműeknél is többségben vannak azok a válaszadók,
akiknek a pénzügyi helyzetére kedvezően hatott. 
További információk: www.szevi.hu

Vaddisznók a városban
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Szentendrei rendőrka-
pitányság a 13090/5341-4/2013.ált. ügyszámon kiadta a belterü-
leten kárt okozó vadak elejtésével kapcsolatban az újabb engedélyt,
melynek alapján Pismány, tyúkosdűlő, Boldogtanya mellett bevo-
násra kerültek a Vasúti villasor és a Pomázi köz külső, valamint
Szarvashegyen a Csalán és Bazsalikom utca területei. A kiadott en-
gedély 2014. január 31-ig szól, a megbízott személyek megbízóle-
véllel rendelkeznek és tevékenységüket délután 14.00 óra és reggel
06.00 óra közötti időszakban látják el.

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

tájékoztató a 2014. évi kötelező 
ebösszeírásról
tisztelt ebtartók! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes
települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez.

Az ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebössze-
írás alapján az ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Szentendre Város önkormányzata 2014. január 2. napjától 2014. március
31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.
Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíves-
kedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magán állatorvos-
nál megjelöltetni. 
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz
összeállított „ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók
kötelessége. 
Az „ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
- a Városi ügyfélszolgálaton (dunakorzó 18.), 
- a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal portáján (Városház tér 3.), 
valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szentendre.hu/ügyin-
tézés/ebnyilvántartás).
több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve,
kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. 
Az „ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 26/503-312-es telefon-
számon kaphatnak tájékoztatást hétfőn és szerdán 13.00-16.00 óra között.
Kérem, hogy az „ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitöl-
teni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2014. már-
cius 31. napjáig visszajuttatni:
- személyesen a Városi ügyfélszolgálaton (dunakorzó 18.), vagy
- személyesen a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal Iktatójába (Város-
ház tér 3.), vagy
- postai úton ajánlott küldeményként a 2000 Szentendre, Városház tér 3.
címre. 
Az ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az
ebösszeíráskor köteles az ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott ada-
tokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vo-
natkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az önkormányzati Hiva-
tal ellenőrzi.
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bír-
ságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja
alapján ebenként 30 000 – 90 000 forintig terjedő állatvédelmi bírság meg-
fizetésére kötelezhető.
felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében,
hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást
követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás be-
következésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban
bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került)
bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásá-
nak bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető lesz a Városi
ügyfélszolgálaton (dunakorzó 18.), a Szentendrei Közös önkormányzati Hi-
vatal portáján (Városház tér 3.), valamint letölthető lesz a honlapról is
(www.szentendre.hu/ügyintézés/ebnyilvántartás). 

együttműködésüket köszönöm!
dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző
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Ünnepi nyitvatartás
Kedves ügyfeleink!

tájékoztatjuk önöket, hogy a Szentend-
rei Közös önkormányzati Hivatal ügyfél-
fogadási idejében az ünnepekre, az
országosan elrendelt munkanap áthe-
lyezésekre, valamint az igazgatási szü-
netre tekintettel 2013. decemberében az
alábbi változások lesznek:
n december 20. (péntek): 8-12 és 13-

16 óráig
n december 21. napján (szombat) és

december 23. napján (hétfő) zárva.

A két ünnep között ügyeleti rendben mű-
ködik 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

Szentendréről minden nap: www.szevi.hu

Dietz Ferenc: „köszönet a közterület-
felügyelőknek, polgárőröknek és a
rendőröknek”
Szentendre közbiztonságára közösen felügyelnek a rendőrök, polgárőrök és a
közterület-felügyelők. A közös munka eredményekről kérdeztük Dr. Dietz Fe-
rencet, városunk polgármesterét.

Szentendre közbiztonságára nem szokott
panasz lenni, a kiemelt időszakok azon-
ban itt is veszélyesebbek. Hogyan készül
erre a város?
december hónapban minden ember szá-
mára az adventi készülődés a legmeghatáro-
zóbb, a város életében pedig ilyenkor az
Adventi vásár, és ennek jegyében az ünne-
pekhez kapcsolódó programok a kiemelke-

dőek. Ilyenkor az emberek ajándékokat, apró meglepetéseket keresgélve járják az
utcákat, boltokat, és ezzel együtt az idelátogatók száma is megnő. ezért döntöttünk úgy,
hogy decemberben, nemcsak hétköznap, hanem a hétvégi napokon is – a nyárhoz ha-
sonló rendszerben – ismét megszervezzük a közterület-felügyelő és rendőr közös szol-
gálatokat.

Honnan jött az ötlet, hogy a közterület-felügyelők közös járőrszolgálatban 
legyen rendőrökkel?
2011 decemberében megkerestük a rendőrkapitányságot a közös, felügyelő–rendőr
járőr ötlettel, melyet elfogadtak, sőt, támogattak, így Szentendrén ez már második éve
működik. ennek köszönhetően növelni tudtuk az egyenruhások számát és a közterüle-
ten eltöltött szolgálati órákat. A cél: minél több szabálytalanságot, bűncselekményt meg-
előzzünk, ezzel a városban élők és ideérkezők biztonságérzetét fokozzuk. 

Milyen eredményei vannak a közös munkának?
Az eltelt két év tapasztalata alapján elmondható, hogy a lakosságtól pozitív visszajel-
zések érkeztek a közterületi jelenlét fokozására tett erőfeszítéseinkkel kapcsolatban. A
2012-es évben a Közterület-felügyelet 299 szolgálati napból 179 napon közös járőr-
szolgálatot is ellátott a rendőrséggel úgy, hogy mindkét szervezet saját, önálló járőreit
is vezényelte Szentendrén. Idén pedig sikerült – a Pest Megyei rendőr-főkapitánysággal
megkötött megállapodás alapján – szabadidős rendőröket is foglalkoztatnunk. ehhez a
város biztosította a szükséges anyagi forrást. Megérte, hiszen elmondható, hogy érezhető
a megnövelt közterület jelenlét. ez jól lemérhető abban is, hogy a szabályszegések, a
szabálysértések, valamint a bűncselekmények száma is tovább csökkent az elmúlt idő-
szakban. A térfigyelő szolgálat terén is előre léptünk. A Polgárőrséggel szerződést kö-
töttünk, így egész nyáron, valamint az ünnepek alatt – tehát most is – segítik a
felügyelet munkáját, támogatva az utcán járőröző kollégákat azzal, hogy figyelik a tér-
figyelő kamerák képét. 
ezért itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a Szentendrei rendőrkapitány-
ságnak és a Polgárőrségnek megköszönjem a munkájukat, mivel az ő munkájuk is nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy most ezekről az eredményekről beszámolhattunk.

K. Zs.

Segítsük a felmérők
munkáját!
tisztelt lakosság!
Szentendre Város önkormányzata az
árOP-3.A.2-2013-2013-0012 „Szerve-
zetfejlesztés Szentendre Város önkor-
mányzati működésének optimalizá-
lására” projekt keretében 2014. január-
jában a lakosság körében átfogó felmé-
rést készít a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettségről és felmerülő
igényekről. Az elégedettségmérés telefo-
nos interjú formájában történik. 
A projekt sikeres lebonyolítás érdekében
kérem, hogy együttműködésével segítse
ön is kérdezőbiztosaink munkáját, és vá-
laszaival járuljon hozzá városunk fejlődé-
séhez.
együttműködését és válaszait előre is
köszönjük.

Köszönjük!
Az értelmi fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Neveléséért Alapítvány köszönetet
mond minden támogatójának, akik segítségükkel, jegyvásárlásukkal hozzájárultak a
szentendrei és környékbeli sérült gyermekek oktatási színvonalának emeléséhez, 
szabadidős programjaikhoz
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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 AZ ÖNKORMÁNyZATI
TuLAJDONÚ SZENTENDRE, 2330 HRSZ-Ú, TERMéSZETBEN 

VÁROSHÁZ TéR 3. SZÁM ALATTI éPüLET PINCéJéBEN TALÁLHATó
384 M2 ALAPTERüLETŰ üZLETHELyISéG BéRBEVéTELéRE.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely 
átvehető a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal Vagyongazdálko-

dási Irodáján, a Városi ügyfélszolgálati Irodán, illetve 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal

oldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2013. december 17. 9:00 óráig

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

PÁlyÁzAt

Tisztelt Választópolgárok!

Szentendre Város Helyi Vá-
lasztási Iroda a 2014. évi
választások lefolytatásához
(országgyűlési képviselők,
az európai Parlament tag-
jai, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők megválasztása) a 20 kijelölt szavazókörbe szavazatszámláló
bizottsági tagok jelentkezését várja. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lak-
címmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár
lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az or-
szággyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazat-
számláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar
állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés bünteté-
sét, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet
tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert
is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási
iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja,
aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet
tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi állam-
igazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közal-
kalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizott-
ság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszám-
láló bizottságok tagjait Szentendre Város önkormányzat Képviselő-testü-
lete választja meg.
tájékoztatom önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott
tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást kö-
vető napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi válasz-
tást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felké-
szítő oktatáson részt venni.
Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások
minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben
kizáró ok nem áll fenn 2014. január 20-ig személyesen is jelentkez-
het a hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodáján, vagy a
www.szentendre.hu/Városháza/Választás2014. – Országgyűlési képviselő
választás oldalon letölthető jelentkezési lapot is leadhatja az Irodán.
Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választások
napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában történő közreműködés
jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a döntések meghozatala
nagyfokú odafigyelést igényel! 
Amennyiben a választási munkában való részvételével kapcsolatban bár-
milyen kérdése van, a következő telefonszámokon készséggel állunk ren-
delkezésére: Bartha enikő önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője
telefonszáma: (26) 503-324, vagy lantos Anna testületi referens (26) 503-
352.

Dr. Molnár Ildikó
Helyi Választási Iroda vezetője

címzetes főjegyző

Változások a horgászati 
és halászati szabályozásban

A fajlagos tilalmi időszak és a kifogható
méretkorlátozás minden horgászra és
halászra vonatkozik, míg a napi kifog-
ható mennyiséget a horgászoknak és az
állami halászjeggyel halászóknak kell
betartaniuk az új szabályozás alapján.

A kereskedelmi céllal halászók által évente vagy naponta kifog-
ható mennyiséget az adott vízterületre kiadott halászati enge-
délyekben szabályozzák. Az egyes halgazdálkodási vízte-
rületeken a halgazdálkodási hasznosító a hatóság engedélyével
vezethet be további korlátozásokat, vagy kérheti a meghatáro-
zott korlátozások feloldását.
Az állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkezők
a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a napi darab-
szám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajon-
ként három darabot, összesen legfeljebb öt darabot foghatnak
ki. A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfa-
jokból naponta összesen tíz kiló fogható ki. Az ingyenes állami
jeggyel horgászó gyermekek és fogyatékossággal élők a napi da-
rabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen
egyet, a korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen
öt kilót foghatnak ki.
Ha a horgász vagy a rekreációs halász olyan őshonos, napi da-
rabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a meg-
szabott napi súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap
további napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos
halat nem foghat ki. További információk: www.szevi.hu
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Atavaszi félév 70 fő feletti létszáma
után különleges meglepetés volt még
a szervezők számára is, hogy ebben a

félévben a tanfolyamok száma megduplá-
zódott, s a létszám több mint egyharmaddal
növekedett. erről beszélgettünk dr. Jászbe-
rényi Józseffel, a képzés szervezőjével, az
Aranykor Központ vezetőjével.

Melyek a legnépszerűbb tanfolyamok?
Az őszi félévben 12 tanfolyamunk indult el,
amely rekord a szentendrei szenior-oktatás
történetében. Az összesen 103 szentendrei
és környéki  befizető között a legnépszerűbb
az angol, illetve az internetes képzés volt, de
örvendetesen nagy létszámban vettek részt
hallgatók a kultúrtörténeti-geopolitikai kép-
zésen, illetve az időstornán is. Szép lét-
számmal ment a vallástörténet kurzus is.

Jellemzően kik az érdeklődők?
Ahogy ez a nyugati szenior-oktatásban min-
denhol jellemző, úgy itt is elsősorban a höl-
gyek az aktívak, s a koreloszlás alapján
pedig az 50-65 év közötti korosztály a do-
mináns.  

Van valamilyen különlegessége az Önök
által szervezett oktatásnak? Mit ad a
képzéshez az, hogy a Zsigmond Király
Főiskola és az önkormányzat áll mö-
götte?
A Zsigmond Király főiskola az or-
szág legnagyobb idős-képző
intézménye. Jelenleg Bu-
dapesten és környé-
kén tíz helyszínen,
kb. 1800, ötven év
feletti hallgatóval
zajlanak képzé-
seink. egyedül
nálunk van az
o r s z á g b a n
i d ő s k é p z ő
egyetemi szak
(az andragógia
mesterszak ke-
retében), s ná-
lunk tanítanak az
idősképzés legjobb
hazai szakemberei.
ennek következtében ál-
talánosan elmondható, hogy a
mi idősképzésünk jelentősen külön-
bözik a kulturális intézmények, klubok és
vállalkozások ad hoc jellegű képzéseitől, két
szempontból is. egyrészt tanáraink elmélet-
ben és gyakorlatban is tudják, hogy az idős-
képzés más terület, mint a pedagógia vagy
a felnőttoktatás, és a 2009 óta működő
programunkban már kellő rutint szereztek
a tanári gyakorlatban is. ezek a tanárok
mindemellett nem pusztán foglalkoztak tan-
tárgyukkal, hanem minősített szakértők is,
országosan elismert kutatók, főiskolai-egye-

temi tanárok is. Kérdezett az önkormány-
zatról is: az önkormányzat jelenléte és tá-
mogatása számunkra különlegesen fontos,
hiszen ezt az egész képzési szerkezetet két
éve a polgármester úrral egyeztetve találtuk
ki, s minden egyes elemét ma is a vezetés-
sel egyeztetve alakítjuk tovább, akik renge-
teg hasznos javaslattal éltek, s biztosítják
számunkra a P'Art Mozi első emeletét okta-
tási céljainkra.

Tavasztól folytatódik a program. Hol
lehet a tanfolyamokra jelentkezni, és
mennyi a tandíj?
Polgármester úrral megegyeztünk abban,
hogy Szentendrén a tanfolyamok ára ta-

vasszal sem megy 10 000 forint
fölé (ebben az áfa is benne

van), és nincsenek
egyéb járulékos költ-

ségek sem. így a
szeniorok köny-

nyen tudnak
használható tu-
dáshoz jutni, s
ki tudjuk kü-
szöbölni a te-
rületre egyre
figyelmesebb,
gyorsan meg-

g a z d a g o d n i
akaró, jó üzlet-

ben reménykedő
szférát, ahol a kép-

zések árának határa a
csillagos égben van. A

képzések a március 10-i hét-
tel indulnak, s minden tanfolyam 7

alkalommal 3-3 óra képzést ad, azaz a tan-
folyamok összesen 21 órásak lesznek. Már
most látjuk, hogy indul a kezdő, a haladó és
a középhaladó (3. szintű) angol, lesz újra
kezdő és haladó internet, s a geopolitika-
kultúrtörténet is három szinten indul majd.
Biztosan lesz Keleti orvoslás, Memóriatré-
ning, és folytatódik a Vallástörténet és az
Időstorna is. Újra megpróbálkozunk a diete-
tika és az étkezéstörténet-Gasztronómia hir-
detésével, s ha összegyűlik ezekre tíz fő,

elindulnak. lesz újra Környezetvédelem tan-
folyam is, most a háztartási hulladékok fel-
használása lesz a középpontban. 

Mikortól lehet jelentkezni?
Személyesen január 6. hétfőtől minden hét-
főn, szerdán és pénteken 15 és 17 óra kö-
zött lehet jelentkezni az Aranykor
Központban (P'Art Mozi épülete, dunakorzó
18), s itt is lehet befizetni a 10 000 forintos
tandíjat. A programokról részletesen a kor-
kozpont.szentendre.hu oldalról értesülhet-
nek, illetve az aktuális hírekről itt, a SzeVi
lapjain is.

Kempf

nagy siker a szentendrei szenior-képzés!

Decemberben elindul 
a Szenior térkép felvétele
december 9-től, hétfő-
től a szentendrei
Aranykor Központ épü-
letében várjuk azokat
az 50 év feletti szent-
endrei lakosokat, akik szeretnének részt
venni egy olyan kérdőív kitöltésében,
amely környezetük problémáiról, javas-
lataikról, az helyi intézményrendszer ér-
tékeléséről és a tanulásról szól. A kérdőív
kitöltése anonim, és kb. fél órát vesz
igénybe. A kérdőív kitöltésében önkénte-
seink segítenek.

Az Aranykor Központ nyitva tartása a kö-
vetkező:
Hétfő: 15-17 óráig, szerda: 15-17 óráig,
péntek: 15-17 óráig.

Az Aranykor Központ címe: 2000 Szent-
endre, Dunakorzó 18.

Kérjük, legyenek segítségünkre!

Köszönettel:
dr. Jászberényi József

Aranykor Központ vezető

CSELEKEDNI AZ IDőS
EMBEREKéRT!

ennek a gondolatnak a jegyében
hívta össze az Idősügyi tanácsot dr. dietz

ferenc. Szentendre polgármestere tájékoz-
tatta a tagokat arról, hogy milyen döntések

születtek a szépkorúak érdekében, szó esett a
városstratégiáról és a nyugdíjasok megfelelő tájé-
koztatásáról is. ezt követően megtárgyalták, hogy

mire van igény, milyen képzések induljanak a
Korközpontban. Végül a polgármester felkéré-
sére a városunk rendőrkapitánya tartott tájé-

koztatót arról, hogy milyen veszélyek
fenyegethetik az idősebb embereket

és azok ellen hogyan lehet azo-
kat elkerülni.
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nyerje meg 
karácsonyi ajándékát
a SzeVi-től!
Két wellness üdülést nyerhet december
24-én a Szentendre és Vidékétől. Mind-
két 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 face-
book oldalának „lájkolói” között sorsol-
juk 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 nyere-
ményjátékról szóló hírünket (Nyerje meg
a karácsonyi ajándékát a SzeVi-től!) 
figyelem! Kérjük, naponta egynél több-
ször ne ossza meg a hírt!
A másik wellness üdülést a SzeVi hírle-
velére 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 sor-
solásban!
A nyereményjáték a meghirdetéstől
2013. december 23-án éjfélig tart. A sor-
solásra 2013. december 24-én délben
kerül sor. A nyertesek nevét ezt követően
a facebook oldalunkon olvashatják!
érdemes tehát like-olni a szevi face-
bookos oldalát, és a hírlevelünkre is fel-
iratkozni, hiszen így dupla eséllyel indul
a karácsonyi ajándékért!
A nyeremény csak a „3 nap/2 éjszaka
reggelivel, Zalakarosan, a Hotel Vénusz-
ban” tartalmazza. Az idegenforgalmi
adót és egyéb fogyasztásokat, szolgálta-
tások igénybevételét nem tartalmazza! 
A nyeremény készpénzre nem váltható!
A nyeremény 2014. február 28-ig hasz-
nálható fel.

Tanácsok adventi időszakra
• Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot

mindig helyezzük nem éghető, hőszigetelő
alátétre!

• A gyertyákat és mécseseket kizárólag nem
éghető tartóban helyezzük el a koszorún,
és feltétlenül rögzítsük azokat!

• A gyertyákat, mécseseket ne tegyük a ko-
szorú éghető anyagú részei (fenyőlevél,
moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott ne gyújtsuk
meg!

• A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt
gyújthatja meg!

• A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nél-
kül a koszorú környezetében!

• Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót, gyu-
fát) tartsunk elzárva, hogy gyermekek ne
tudják elérni!

• A koszorút ne használjuk az ablakban a
függöny, terítő vagy akármilyen éghető
anyag, textília közelében!

• Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó ko-
szorút ne tegyük huzatos helyre, ne vigyük
egyik helyről a másikra!

• A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk telje-
sen leégni, vagy a kanócot eldőlni!

• Az égő gyertya, mécses oltására mindig
tartsunk a közelben megfelelő eszközt!

• Az éghető anyagú koszorút minden hőfor-
rástól tartsuk megfelelő távolságban!

• Mielőtt elhagyjuk a lakást, feltétlenül olt-
suk el a gyertyákat!

• A koszorúkat ne hagyjuk őrizetlenül, fel-
ügyelet nélkül, amíg a gyertyák égnek
rajta!

A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet
nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, ese-
tenként a működésben lévő, elektromos
árammal működő lámpafüzérek helytelen,
vagy ellenőrzés nélküli használata okozhatja.
Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán
csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a he-
lyiséget elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a
csillagszóró maradványát távolítsák el a fáról.
Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvé-
delmi előírásoknak megfelelő elektromos-
lámpa-füzéreket használjanak. A rossz
minőség termékek nemcsak az áramütés le-
hetősége miatt veszélyesek, hanem az ezek-
nél esetleg bekövetkező rövidzárlat is
okozhat tüzet. A lámpafüzéreket éjszakára,
vagy hosszabb távollét idejére se hagyják be-
kapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán nyílt
lánggal működő díszeket alkalmaznak, a fát
ne helyezzék függöny közelébe, és lehetőség
szerint rögzítsék.

Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal
hívjuk a katasztrófavédelem műveletirá-
nyítási központjait a 105-ös hívószámon! 

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Biztonságban az ünnepek idején is
OrSZáGOS KAtASZtrófAVédelMI fŐIGAZGAtóSáG KöZleMéNye

Az advent idején a hagyományoknak megfelelően sok otthonban meggyújtják az ad-
venti koszorú gyertyáit. A karácsonyi időszakban is sok gyertyát és mécsest hasz-
nálnak díszítésként, de ezek nem megfelelő használata könnyen vezethet balesethez
vagy tűzesethez. A statisztikák azt mutatják, hogy az ünnep idején megemelkedik a
lakástüzek száma, sokan ugyanis felügyelet nélkül hagyják az égő mécseseket.

Adventi Ökumenikus Kórustalálkozó
december 8-án ismét nagy közönség
előtt lehettek együtt Szentendre egy-
házi énekkarai a Szentendrei refor-
mátus Gimnázium kápolnájában,
immár 14. alkalommal. A korábbi
évekhez hasonlóan egyházi iskolai és
liturgikus kórusok léptek fel. A Szent
András Katolikus Iskola felső tagozatos
kórusát Csíkszentmihályi rita, a fe-
rences Gimnázium énekkarát tardy
Gergely, a házigazda református Gim-
názium énekkarát Kőrösmezei-Varga

Zsuzsanna vezényelte. A felnőtt kórusok közül a Szent Cecília énekkart Silacher Miklós, a
református Kórust Bokorné forró ágnes, új résztvevőként az evangélikus énekkart Váral-
jai Janka dirigálta. A koncerten számos orgonakíséretes mű csendült föl az új hangszernek
köszönhetően, melyben a tervező Zászkaliczky tamás orgonaművész mellett Makay An-
namária (SZrG diák), fodor Bertalan (Szent András Kórus) és Szotyori Nagy Gábor orgo-
naművész közreműködött. A koncert hagyományosan Kodály Zoltán adventi énekével
zárult: „Meglásd, meglásd, ó Izráel, hogy eljövend emmanuel”!
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zakar Katalin
a Vujicsics tihamér 
Zeneiskola igazgatója

A 2013-as év bővel-
kedett teendőkben, feladatok-
ban, kihívásokban, talán túl sok
is volt belőlük. A közelgő ünne-
pen szeretnék kicsit lelassulni,
visszatérni a saját, egészséges
ritmusomhoz. Nem tervezek ki-
adós főzést, fáradtságos takarí-
tást, fontosabb, hogy végre
együtt lehetek a családommal,
találkozhatok a barátaimmal,
rohanás és határidők nélkül jót
beszélgethetek egy pohár finom
bor mellett, békében és szere-
tetben…
Mindig rossz érzéssel töltött el a
január derekán ezerszámra ki-
dobott, kiszáradt karácsonyfák
látványa, ezért ebben az évben
is földlabdás fenyőt veszek, és
Karácsony után kiültetem, hogy
tovább élhessen…
Békés, boldog ünnepeket kívá-
nok!

zászkaliczky
tamás
a liszt ferenc Zenemű-
vészeti egyetem egyház-
zenei tanszékének és a

Szentendrei Vujicsics tihamér Zene-
iskolának tanára

ádVeNtI PedAGóGIA

Visszaemlékezve közvetlen
mestereimre, nem is annyira
szakmai vezetésük jutnak elő-
ször eszembe, hanem embersé-
gük, kitartásuk elveik mellett,
hajlíthatatlan gerincük és az a
megértő szeretetük, amellyel ta-
nítványaikat körülvették. Példa-
képek lettek, akik a múltból
tükröt tartanak elénk: vagyunk-
e, leszünk-e tanítványaink pél-
daképe? A szeretet adott erőt
minden hajdanvolt igaz tanító-
nak. Mi milyen pedagógusok va-
gyunk? Az dönti el, tudunk-e
türelmes és megértő szeretettel
fordulni tanítványainkhoz. Sze-
retet nélkül minden előadásunk,
erőlködésünk csak „zengő érc
és pengő cimbalom”. A szerete-
tet nem lehet akarni, nem lehet
kierőltetni magunkból. A szere-

tetet el lehet fogadni onnan fe-
lülről, nyitott ádventi szívvel, és
ez a szeretet el nem múlik.
Segítségül hívom Juhász Gyulát,
aki nálam pontosabban és szeb-
ben fogalmazta ezt meg „Betle-
hem” című versében:  
(…)
„Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, 
zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik 
gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
(…)
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap 
és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már 
az embereknek!”

Naivitás? Nem. ebben a lelke-
kért folyó iszonyú háborúban,
amelyben élünk, az egyetlen le-
hetséges megoldás.
Kedves ádventi tanártársak! Ad-
játok tovább szívósan és maka-
csul: csak a szeretet, semmi
más!

Bokorné Forró
Ágnes
ének-zenetanár, 
karnagy

„Szükség néktek újonnan szü-
letnetek.” János evangéliuma
3.7.
Az adventi hangversenyek, mű-
sorok után meg nem fáradva, iz-
galommal és nagy örömmel
várom minden évben a kará-
csonyt. Sok zenével, nagy csa-
ládi összejövetelekkel, sütés-
sel-főzéssel, meglepetésekkel
készülök az idei ünnepre is. Az
elcsendesedések és a hangos
napok után jólesik a pihenés,
mely során már nagyon szoktak
hiányozni a tanítványaim és a
kórustagok, így alig várom, hogy
véget érjen a téli szünet. Az ad-
vent szép beteljesedése a mun-
kámnak, az újév már a tervezés
ideje. Kívánok mindenkinek bol-
dog ünnepeket: Jöjjetek Krisz-
tust dicsérni!

Ünnepi receptajánlónk
Balatoni fogas lehoczky jánostól
Hozzávalók: 2 db fogas (kb.35-40 cm hosszú), 30-40 dkg nem
húsos füstölt szalonna, 15 dkg vaj, 2,5 dl tejszín, só, 2 db cit-
romkarika, 1 kávéskanál liszt

A fogast megpucolom, 1,5 cm távolságban beirdalom (nem túl
mélyen), kívül-belül besózom. A tepsi alját vékonyra vágott sza-
lonnaszeletekkel beborítom. A fogasokat egymás mellé helye-
zem oly módon, hogy a kopoltyúja alatt szétfeszítem, így megáll
a hasán, és a vékonyra szeletelt szalonnával betakarom. Köré te-
szem a szeletekre vagdosott vajat.
előmelegített sütőben 10 percig sütöm 180 fokon, majd kihú-
zom a tepsit, és a halakra locsolom a tejszínt. tovább sütöm, köz-
ben többször levével meglocsolom. Kb. 20-25 perc alatt sül
puhára. Nem szabad túlsütni, akkor jó, amikor a villát bele tud-
juk szúrni a hal legvastagabb részébe. Amikor kész, a levét egy
kávéskanál liszttel behabarom.
Burgonyapürével tálalom, citromkarikákat a fogas szájába te-
szem diszítésként. A fogashoz, mint a halak királyához, egyéb
fűszer nem szükséges.
A mártást forrón, külön tálkában adom hozzá.

Göngyölt pulykamell vasi, zalai módra 
Papp Kornéliától és Kertész józseftől
Hozzávalók: 2 db pulykamell, 5-6 db csirkemáj, 1 zsemle, 1
bögre tej, 1 fej kisebb vöröshagyma, 1 egész tojás, 1 tojássár-
gája, csipetnyi bors, csipetnyi bazsalikom, 2 evőkanál zsír, 20
szem dióval töltött aszaltszilva, 5 dkg vaj, 3-4 szelet vékony
húsos szalonna, só

A pulykamellet kicsontozzuk és nagy szeletekre vágjuk. Húsve-
rővel kikalapáljuk, hogy könnyen hajlítható szeleteket kapjunk.
Gyengén megsózzuk, őrölt bazsalikommal megszórjuk és egy-
másra rakjuk. A hagymát megtisztítjuk, megreszeljük és a zsír
felén kicsit megpirítjuk. Hozzátesszük a nagyon apróra vágott
májat, és rövid ideig együtt pirítjuk. Megszórjuk borssal, össze-
keverjük és hűlni tesszük. Közben a zsemlét a tejben megáztat-
juk, jól kicsavarjuk, elmorzsoljuk és a májhoz adjuk. Az egész
tojást és a tojássárgáját hozzáadjuk, kissé megsózzuk, és az
egész anyagot nagyon jól masszává dolgozzuk.
Az aszalt szilvát langyos vízben megmossuk, leszűrjük, a mag-
ját kinyomjuk és a helyére diógerezdet töltünk. Konyharuhára
helyezzük, és a vizet leszívatjuk róla. A mellszeleteket kiterítjük,
a tölteléket a szeleteken egyenletesen szétkenjük. A szilvasze-
meket egy sorba, a szelet szélére, de a töltelékre rakjuk. A sze-
letek két szélét behajtjuk és úgy csavarjuk fel, mint a
sonkatekercset. Cérnával áttekerjük, tepsibe tesszük és forró
zsírral leöntjük. A szalonnaszeleteket a tekercsek közé rakjuk,
és 8-10 percig forró sütőben így sütjük. ezután a tekercseket
megforgatjuk, és kevés vizet öntünk alá. Vajas sütőpapírral leta-
karjuk és tovább sütjük. Ha a tekercsek megpuhultak, levesszük
a sütőpapírt. Olvasztott vajjal a tekercseket megkenjük, és még
egy rövid ideig pirítjuk. A sütőből kivesszük, hagyjuk kicsit hűlni,
majd a cérnát vigyázva leszedjük, és éles késsel felszeleteljük.
tálra rakjuk úgy, hogy a szeletek kicsit fedjék egymást. Párolt
sárgarépát vagy párolt almát (birsalmát), burgonyapürét adha-
tunk hozzá. Hidegen is kitűnő friss salátákkal.

Jó étvágyat és áldott karácsonyt kívánunk! 

Karácsonyi gondolatok 
Az idén 50 esztendős zeneiskola oktatóit arra kértük, foglal-
ják össze, számukra mit jelent a karácsony, hogyan készü-
lődnek az ünnepre.
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Novemberben nyílt
meg és január 10-ig
látogatható Pirk Amb-

rus táj- és kertépítész mér-
nök életmű-kiállítása
szülővárosában, Gödöllőn
„Hogyan él tovább a gödöllői
szecesszió szellemisége Pirk
Ambrus munkásságában”

címmel. ennek kapcsán kérdeztük a művészt
az otthonról hozott szellemiségről, a szecesz-
szió mindent átjáró hatásáról.

A Pirk nevet nagyon sokan ismerik váro-
sunkban, hiszen édesapja, Pirk János
Munkácsy-díjas festőművész volt. A mű-
vészet iránti hajlamot otthonról, a csa-
ládi házból hozta?
Valószínűleg igen, hiszen nemcsak szüleim,
hanem nagyszüleim, nagybátyáim is művé-
szek voltak. Nagyapám: remsey Jenő festő-
művész, író, nagyanyám frey Vilma
képzőművész. édesapám, Pirk János festő-
művész, édesanyám, remsey ágnes pedig
iparművész, író, nagybátyáim képzőművé-
szeti és zenei vonalon tevékenykedtek. A szü-
lői ház tele volt zenével, irodalommal,
képekkel, szőnyegekkel, bábokkal és babák-
kal. részese voltam szemlélőként a nagy cso-
dának, alkotások születésének, mely egy
„ébredező” gyermekre természetesen nagy
hatással van – soha el nem feledhető élmény.

Gödöllőn született, ötéves koráig a mű-
vésztelep közösségében élt. Ez mennyire
befolyásolta életútját?
A gödöllői művésztelep a XX. század elején a
magyar szecesszió bölcsője volt. Az ott élők
és „holdudvaruk” nemcsak a művészet terén
akartak új utakon járni, hanem életmódjukat
is áthatotta a szecesszió szellemisége. Mai
szemmel nézve életmódjuk nagyon is mo-
dernnek tekinthető. ez a szemlélet érezhető
volt a mindennapi étkezéstől kezdve az öltöz-
ködésen, napi tevékenységen, környezetala-
kításon keresztül a művészeti alkotásig.
étkezés terén többen a vegetáriánizmust vá-
lasztották, a kolónia női tagjai természetes
anyagokból készült modern-kényelmes re-
formruhákban, indiai sarukban jártak, a fér-
fiak síléceket hozattak finnországból,
melyekkel rendszeresen járták a környező er-
dőket, a lankás gödöllői dombokat. A síléce-

ket a művésztelep nőtagjai is kipróbálták –
főleg már az esti szürkületben, mert síruhá-
juk nem volt. így terjedt el az a szóbeszéd,
hogy „boszorkányok jelennek meg esténként
a határban”, mert nem tudták mire vélni a lo-
bogó reformruhában nagy sebességgel
mozgó alakok látványát. én is ezeken a léce-
ken tanultam meg síelni, és ma is megvan
nagyapám 280 cm-es finn futó-
léce. egyesek a gyerekeket reg-
gel ébredés után meztelenül.,
mezítláb körbefuttatták a kert
harmatos gyepén (legalább 4-5
percig), amit úgy hívtak, hogy
„luftikázás” – a „kocogás”
elődje?!
ezek az apró momentumok is
igazolják, hogy a természettel
együtt éltek nap mint nap, de ezt
bizonyítja a művészek alkotásai-
ban megjelenő virágok, indák,
levelek, gyümölcsök, termények
gazdag tárháza, mely a szecessziós alkotások
nagy részére jellemező.
ezt a kapcsolatot éreztem én is gyermekko-
romban. Gödöllőn nagyanyám festői érzékkel
létrehozott kertje egész fagymentes szezon-
ban tele volt virággal, és ott volt kertünk
végén a vadvirágos határ és a minden év-
szakban sétára hívogató erzsébet park és az
erdő.
Még Gödöllőn laktunk, ötéves voltam, amikor
is egy határban szedett virágcsokorral leptem
meg édesanyámat. Nagyon megdicsért, hogy
milyen szépen válogattam össze a virágokat,
és néhány perc tűnődés után megkérdezte:
„Gondolkodtál már valamikor arról, hogy mi
leszel, ha nagy leszel? Anyám szerint vála-
szom határozott volt: KertéSZ. Úgy érzem, a
gödöllői öt év – amíg ott laktunk, mely idő-
szakot a szecessziós örökség szellemisége 
jelentősen áthatotta – döntő volt egész élet-
utamra.

Pályaválasztásában és munkásságában
ezek szerint nagy szerepet játszott Gö-
döllő és a szecesszió….
Igen, ugyanis ahogy az építészetben a gótikát,
úgy a tárgyalkotásban a szecessziót szeretem
legjobban, mert mindkét korszak rangos al-
kotásainál a „statikai erővonalak” (pillérek,
indák) egyben a díszítő elemek – a mű szer-
ves részei, és nem „rátétek”. ezt a szemléletet
próbáltam képviselni utcai és parkbútoraim
tervezésénél, ahol a fő cél a funkció teljesí-
tése, az erővonalak érvényesítése „szecesz-
sziós” eszközökkel. Szecessziós hatást jelez,
hogy a rügyeket, virágokat, terményeket
idéző csobogók, szökőkutak, díszkutak for-
mavilágát a környező természet ihlette.
Követendőnek tartottam azt a szemléletet is,
melyet a szecesszió alkotói zömében követ-
tek, melyre jellemző, hogy a környezet alakí-
tásánál nemcsak a mű fő vonásainak
megtervezésére, hanem a kiegészítő leg-
apróbb részletek megtervezésére is ügyelni
kell. Ilyen személet szerint terveztek építé-

szeink a szecesszió korában, amikor az épü-
let látványos külső megjelenésén kívül gon-
doltak minden kis elemre (lépcső,
lépcsőkorlát, mintás burkolat, virágtartó, lift-
rács, díszkút, színes ablak, kilincs), annak stí-
lusos harmonizálására. ezt a szemléletet
képviselték a gödöllőiek is, amikor fő tevé-
kenységükön, a képzőművészeten kívül

örömmel terveztek enteriőr
együtteseket, bútorokat, kandal-
lókat, szőnyegeket, színes abla-
kokat is.
ezt a személetet kívántam képvi-
selni én is, mert nem elégített ki
az elmúlt időszak gyakorlata,
mely szerint elkészülnek a ker-
tek, parkok, utcák, terek tervei,
melybe kész bútorválasztékból
szedi össze a tervező a vegyes
képet nyújtó elemeket. ezért
kezdtem el utca- és parkbútoro-
kat, berendezéseket tervezni és

gyártatni, hogy a létrehozott alkotás egységes
szemléletű és stílusú legyen, és harmoniku-
san illeszkedjen az épített és természeti kör-
nyezethez.

Gazdag életművében a kertépítészet és
iparművészet különböző területein alko-
tott: a kis léptékű kertektől kezdve a 
nagyobb terekig, parkokig, utcákig, 
városközpontokig…,  Szentendrén is?
Szentendrén sajnos csak néhány kisebb ter-
vem valósult meg, és néhány utcabútor-típus
van a városközpontban. A „próféta esete”
nálam is megvalósult. legjelentősebb mun-
káim közül megemlíteném a kőszegi fő tér, a
székesfehérvári Városház tér és környezete,
a győri gyalogos utca és környezete, a hévízi
kórház és tó környezetének tervezését. ezen
kívül Budapesten és vidéken számos park,
utca és tér tervei készültek, utca- és park-
bútoraim az ország számos településén meg-
találhatók.
Magánkertek tervezésénél döntő szempont
volt a természet szeretete, mellyel a termé-
szettől elszakított emberek számára szeret-
tem volna visszacsempészni a természet egy
kicsiny szeletét, remélem, ez többnyire 
sikerült. 

Németh Erika

harmóniában a természettel

Pirk Ambrus táj- és kertépítész mérnök
1944-ben született Gödöllőn. 1968-ban
diplomázott a Kertészeti és Szőlészeti
főiskola Kertépítészeti szakán. 1968-tól
’70-ig Szentendre főkertésze. Szakköny-
vei: ötletek a kert berendezéséhez, Já-
tékról komolyan. Számos díjazott
pályázata volt, I. díjjal értékelt tervpályá-
zatai: Hévízi tó környezetének rende-
zése, a szentendrei lázár cár tér
rendezése, Kaposvár reklám arculat-
terve. díjak: Ormos Imre emlékérem
(2005), illetve több helyi emlékérem.
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„Kulcsos” bogár és a többiek 
hamarosan a belvárosban

ASzentendre és térsége tdM által a dumtsa utcában felállí-
tott natúr faházak „szentendreiesítésére” – a tavalyi adven-
tet követően – kiírt pályázatot Szabó Csilla építész, Vinkler

Zsuzsi képzőművész, Kertész Mónika művészeti menedzser és 
fischer Gabriella belsőépítész, grafikus közös pályaműve nyerte
meg. 

Hogyan találtak egymásra így négyen?
Ismertük már egymást, ezek munkakapcsolatok és barátságok, de
a csapatként erre a pályázatra álltunk össze. A kemény szakmai
egyeztetéseket megkönnyítette, hogy négy különböző szakmai te-
rületről jöttünk. ráadásul mind a négyünknek más a városhoz való
viszonyulása, mert közülünk ketten itt élnek, van, aki erősen kötő-
dik Szentendréhez és gyakran rendszeresen jön, illetve van, aki egy
látogató szemével látja a várost. 

Mi jelentette a tervezés során a legnagyobb kihívást?
Nehéz volt a feladat, mert a faházakat úgy kellett átalakítanunk,
hogy közben a kereskedelmi funkció ne sérüljön. Olyan alapvető
dolgokra is oda kellett figyelnünk, mint például: hogyan használják
az árusok a faházakat, hova pakolnak ki, hogyan rakják össze és
szedik szét a házakat, hogyan tárolják azokat, milyen elrendezés-
ben állítják fel. éppen ezért a Szentendre éjjel-nappal nyitva és a
Borfesztiválon is végeztünk terepmunkát, vagyis beszélgettünk ház-
összeállítóval, árussal és fesztivállátogatóval egyaránt. és termé-
szetesen – de ez gondolom, nyilvánvaló – konzultáltunk a
szentendrei festészetben jártas szakértőkkel is.

A helyi jellegzetességek, motívumok felkutatása érdekében?
Szerencsére volt hova nyúlnunk a motívumokat illetően. Két festő –
Vajda lajos és Korniss dezső – a 30-as években már feltérképezték
az épített környezetet, és művészetükbe beemelték ezeket a je-
lekké egyszerűsített motívumokat. ez az absztrakt és játékos for-
mavilág (ez különösen a Korniss-motívumokra igaz) remekül
beilleszthető a szentendrei fesztivál-hangulatba. érdekes arra gon-
dolni, hogy a motívumok, amelyeket ők a festményeikhez gyűjtöt-
tek, újból épületekre kerülnek, de természetesen más, sűrített
formában. Azt reméljük, hogy a jövőben ezek a motívumok kiindu-
lópontként szolgálnak majd a Szentendréhez kapcsolódó és oly
sokat emlegetett ajándéktárgyak megtervezésénél is.

Egyforma lesz a faházak díszítése?
A város, illetve a tdM igénye volt, hogy kétféle funciójú házat ter-
vezzünk: köztes és kiemelt házakat. A köztes házakon a motívumok
fríz-szerűen jelennek meg a tető belső felén, az oromdeszkán, illetve
a pulton. A helyi épített környezet színeiből emeltünk ki hármat, ezek
váltakozva ismétlődnek. A három kiemelt ház esetén – amelyek in-
formációs központként szolgálhatnak majd, illetve a várost képvi-
selik egyéb rendezvényeken – nagyobb volt a szabadságunk: ezeken
díszesebb, látványosabbak homlokzati felületek lesznek. egy Kor-
niss-, egy Vajda- és egy Barcsay-motívum jelenik meg felnagyítva;
ezek a kiemelt motívumok régi mesterségek cégéreinek hangula-
tát idézve szélforgóként is ott lesznek a házak tetején.

A Dumtsa utcában három molinó látható, amelyek a faházak
átalakulására, „szentendreiesítésére” utalnak. Pontosan mit
ábrázolnak ezek?
A három molinó kicsit rejtjelesen ugyan, de a munkafolyamat
három fázisát mutatja be: az első a problémát fogalmazza meg; a
második azokat a jelentéstartalmakat mutatja, amelyek a munka
során felmerültek; a harmadikon pedig a megoldásból mutatunk
ízelítőt. A molinók kicsit el vannak rejtve az utcában, de mindenkit
arra bíztatunk, hogy keresse meg!                                               N. E.

lépj tovább!
Gyürk István Lépj tovább! című kötetét
méltatva hangzott el: „István egy igazi
cselekvő ember.” Cselekedett a család-
jáért és a hazájáért. Tevékeny és ered-
ményes életét él.

A méltató, a gyermekkori jó barát, Nében-
führer lászló – bár előre leszögezte, hogy
nem irodalmár – igazán érdekfeszítő stílus-
ban csinált kedvet az olvasáshoz. Hozzátette:
„mondhatnám azt, hogy a kötetet le se tud-
tam tenni, egyben elolvastam, de ez nem
lenne igaz. így Agatha Christit olvas az
ember, mert abban cselekmény van, gondo-
lat nincs. Gyürk István kötetében viszont jó-
szerével minden lapra jut egy-egy olyan
gondolat, amin érdemes – az olvasásban
megállva – elmerengeni, elgondolkodni.”

A SzeKe Klub által rendezett könyvbemuta-
tón a Szamos Cukrászda zsúfolásig megtelt
emeleti termében a közönség élvezettel hall-
gatta a kötet egynéhány sztoriját, dukász
Péter színművész tolmácsolásában.

A szerző, Gyürk István, arról beszélt, hogy
„nem akart valamiféle üzenetet megfogal-
mazni” az önéletrajzi kötettel. elsősorban a
gyermekeinek, unokáinak írta, de reméli,
hogy ennél szélesebb közönség is élvezettel
olvassa majd. – Nem akartam ezzel sem
utat mutani, sem példát mutatni, se segít-
séget adni, egyszerűen csak élveztem az
írást – mondta a szerző.

A családjával évek óta Szentendrén élő
Gyürk István kötetét a fő téri könyvesbolt-
ban lehet megvásárolni.

Kempf
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Szentendrén harmadik éve mű-
ködik az evangélikus Zenei
óvoda, melynek életében ez a
korszerűsítés, melyet egyhá-
zunk és a város közösen finan-
szírozott, hatalmas lépés. Bár az
udvar még nem készült el, a
megújult épület tárt kapukkal
várja a három csoport 71 gyer-
mekét és a 13 ott dolgozó mun-
katársat. 
Az épületbe lépve úgy érezhet-
jük, mintha az teljesen új lenne,
ugyanakkor a falakat már a gye-
rekek által készített alkotások,
illetve a családi alkalmakon ké-
szült fényképek teszik színessé
és barátságossá. Az óvoda leg-
nagyobb létszámú csoportjának
szobája nagyobb alapterületű
lett. A felső szint átalakítása
révén az ottani csoport tágas te-
raszt kapott. egy fejlesztőszoba
is kialakításra került, ahol az
óvoda logopédusa és fejlesztő-
pedagógusa foglalkozik a gyere-
kekkel. egy fogadószoba ad

teret a szülőkkel történő beszél-
getéseknek. A konyha, a mosdó-
és öltözőhelyiségek új, korszerű
berendezést kaptak. 
A csoportszobák szeptemberben
sok játékkal gazdagodtak, de a
gyerekek a megújult környezet-
ben a régi játékoknak is újként
örültek. többen megjegyezték,
milyen szép lett minden, és volt,

aki azt mondta, már nem is em-
lékszik rá, hogy „milyen volt az
ovi, amikor régi volt”.
A hálaadó istentiszteleti alkal-
mon a gyerekek hangos, lelkes
éneke töltötte be az udvart, és a
gyülekezet énekkara is szolgált.
Bence Imre, a Budai egyházme-
gye esperese hirdette az igét,
mely egyszerre szólt a felnőttek-
hez és a gyerekekhez. Prédiká-
ciójában kiemelte, hogy amint
az óvodás gyermekeknek van
jelük, úgy minden keresztény
embernek is van, ez pedig a
Krisztus jele a keresztségben. A
gyerekek odafigyeltek az igehir-
detésre: az esperes úr avval kap-
csolatos kérdésére, hogy ki-ki
emlékszik-e még rá, mi volt az
óvodai jele, több gyermek lelke-
sen bekiabálta a sajátját. 
A város összes egyházközsége
és gyülekezete képviseltette
magát lelkipásztorával, akik igei
áldásban részesítették az egy-
begyűlteket. 

dr. dietz ferenc polgármester
köszöntőjében elmondta, hogy
Szentendre városának nagy
szüksége van arra a nevelői
munkára, ami ebben a keresz-
tény szellemiségű óvodában fo-
lyik. 
Az istentisztelet házigazdája a
gyülekezet és az óvoda lelkésze,
Horváth-Hegyi Olivér volt, akinek
hitvallása szerint egy óvoda
életét nem a korszerű berende-
zés, a megnövelt alapterület,
vagy az uniós előírásoknak meg-
felelő udvari játékok adják,
hanem az a szolgálat, amit az
óvoda munkatársain és lelké-
szén keresztül Isten végez el, és
amely túlmutat az óvoda meg-
szépült falain: elvezethet a szin-
tén új, mindössze kilencéves
evangélikus templomhoz.
Bittó Viktória, az óvoda vezetője
szintén kiemelte, hogy az alka-
lom lényegét nem az emberek,
hanem az Isten iránti hála al-
kotta. „Őneki adunk hálát azért,
hogy a fenntartót, a városveze-
tést és a szülőket arra indította,
hogy szívükön viseljék, támo-
gassák és imádságaikban hor-
dozzák az óvoda felújítását.”
ennek megfelelően a gyerekek
nemcsak táncos népi játékok-
kal, hanem Istent dicsőítő éne-
kekkel is készültek az
alkalomra. 
Az esemény hangulatához nagy-
ban hozzájárult, hogy a gyer-
mekek szüleikkel lámpásokat
készíthettek, melyekből közel
nyolcvan díszítette az épület ud-
varát. A kis mécsesek a jelenlé-
vők eszébe juttathatták a
gyermekek által nagyon szere-
tett „Kicsiny kis fényemmel vilá-
gítani fogok” című éneket,
illetve azt, hogy a gyermeki szí-
vekben ébredő hit útjelző lám-
pás lehet egy egész életen át. 

V. A.

neked mi a jeled?
HálAAdó ISteNtISZtelet A SZeNteNdreI eVANGélIKUS ZeNeI óVOdáBAN

Közel száznyolcvanan gyűltek össze a Szentendrei Evangélikus Zenei óvoda udvarán 
november 20-án délután, hogy hálát adjanak a 62 millió forintból felújított és kibővített 
óvodaépületért.

Korcsolyázz
a Postáslidón!
óvodák és iskolák ré-
szére kedvezményes
korcsolyázási lehető-
séget biztosít a Postás-
lidó. A szolgáltatások
árai megegyeznek a
tavalyi árakkal: gyerek
belépő: 350 ft/fő/óra,
korcsolya kölcsönzés:
250 ft/fő/óra, okta-
tás: 5000 ft/óra.

Szalagavató a Rákóczi gimnáziumban
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Kigyúl a negyedik adventi gyertya

A négy adventi vasárnapon 17.00 órakor ünnepélyes gyertyagyúj-
tásra gyűltünk össze  a fő téri kereszt körül elhelyezett óriási ad-
venti koszorúnál. Karácsony előtt az utolsó gyertya is kigyúl
december 22-én, vasárnap. A város művészei és sportolói nevében
Szakács Imre festőművész, Szentendre Város díszpolgára és Vígné
Györkös Katalin, 2013. Szentendre Város testnevelési és sport dí-
jazottja gyújtja meg a gyertyát. 
16.45-kor a ferences Gimnázum adja elő betlehemi játékát, me-
lyet rövid ima követ György atya vezetésével. Záró meglepetés-prog-
ram is vár minden szentendreit az adventi gyertyagyújtáson!

Adventi koncert Gyermán júliával és Vedres Csabával
december 23-án, hétfőn 19 órakor adventi koncertet ad Gyermán
Júlia és Vedres Csaba a Péter-Pál templomban. A műsorban töb-
bek között elhangoznak Vedres Csaba, Vivaldi, Martynov, fauré, Bár-
dos lajos művei. részletek adventi programajánlónkban, lapunk
23. oldalán.

Január 19. vasárnap 17.00 • Városháza Díszterem
Jegyár: 1500 Ft Diák jegy: 1000 Ft

A Magyar Kultúra Napja 
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Mikor érzett először késztetést az alko-
tásra? Megvan még legelső műve?
Gyermekkoromtól kezdve mindig szerettem
rajzolgatni, minden tudatosság nélkül. lát-
tam apám gyönyörű tervrajzait, festményeit,
faragványait és ezek az emlékek elevenen
éltek és élnek ma is bennem. Úgy érzem, az
otthoni körülmények indítottak el szinte ösz-
tönösen a rajzolás, festés igazi kipróbálásra.
Mert mindig vonzott a szép keresése, főleg
irodalmi alkotásokban, versírásban, zené-
ben. 1964-68 között A pest Megyei Hírlap
külső munkatársa voltam, és megismertem
a nagykátai járásban élő képzőművészek
életét – itt alakult ki bennem az igazi vágy a 

Melyek a művészi életútjának fonto-
sabb állomásai, kiállításai?
Úgy érzem, hogy egyetlen fontos igazi állo-
mása van alkotásaim kialakulásának, gon-
dolataim vizuális közlésének és ez
Szentendre, ahol sok jó hatás ért, de ügyel-
tem, hogy a rám kiszabott egyéniségem ne
váljék epigonná. A képzőművészet folyamat
az életemben és én az állomásokat a fejlő-
dés szakaszaiban látom, a minőségre való
törekvésben. a legtöbbet Marikának, fele-
ségemnek köszönhetem, a fejlődésemben
igazi irányjelzők voltak segítő szakmai kriti-
kái, amelyek nélkül sok kudarcot kellett
volna megélnem.
Sok kiállításom volt itthon és külföldön,
ezeknek örültem, de elbizakodottságra soha
nem gondoltam, csak az alkotás végkifejle-

tének örömére, és a kortárs művészek sike-
reire, amelyben a sajátom is megjelent.
A legkedvesebb emlékem a ráckevei árpád
Múzeumban történt kiállításhoz fűződik,
ahol hat hónapon át volt látható a régi
szentendrei festők dunával kapcsolatos táj-
képei (ferenczy Valér, Onódy Béla, Göllner
Miklós, Kántor Andor, Boromissza tibor, Bá-
náti Sverák József) között három dunai táj-
képem is. Valamennyi kiállításomnak
örültem. Az első szentendrei kiállításom az
itteni debütáláson 1985-ben volt a PMKK-
ban Balogh lászló és deim Pál festőművé-
szek támogatásával.

Mi az alkotói hitvallása?
A művészettel kapcsolatos hitvallásom:
mindenekelőtt az az alázat, mások elisme-
rése, kerülve a minősítéseket, dehonesztáló
megjegyzéseket. Mert, ki meddig jutott a
művészi értékek megteremtésében, azt az
idő, az utókor dönti el. Minden alkotónak a
saját kijelölt útját kell járnia és ahol a segít-
ségre, jó szándékra van szükség, ne mu-
lassza el! Meggyőződésem, hogy amit
tehetségnek nevezünk, bizonyára kaptuk ta-
lentumként, hogy gyarapítsuk életünk vé-
géig, a siker nem a mi érdemünk, csak a
megvalósítás öröme: a munka, aha lelkiis-
meretesen fejezzük be.

Milyen technikával alkot?
Sok technikát kipróbáltam. elsőként az ak-
varell és olaj, majd a rajzszén, tus, pasztell,

tempera, akril vált kedveltté számomra. Ké-
szítettem nagy méretű metszeteket vegyes
technikával. A technika csak eszköz a mű
megvalósításához, mindegyik jó, ha „értő”
kezek gyakorolják a gondolatok vizuális
megjelenítéséhez.
A legkedvesebb számomra az olajfestés, de
a többi technikát is gyakorlom. A változa-
tosság hozza az állandó megújulást a fejlő-
désben.

Mi az Ön számár az alkotás öröme?
Pénz, kiállítások, hírnév vagy valami
egészen más?
Számomra az alkotás értelme: gondolatok
esztétikus közlésem, amelyek belső indítta-
tásból erednek. Boldoggá tesz, életem nem
hiábavaló. A pénz nem lehet igazán motivá-
ció, csak a szükség erejéig, mert aki pénzre
gondol alkotás közben, elveszti az alkotás
varázsát. A kiállítások exhibicionális értel-
mét már régen elvetettem, a hírnév nem ér-
dekel, mert az is a múlandóság része.
Végül az alkotás értelmét abban látom,
hogy sok örömet, és lélekben való gyarapo-
dást kaptam, és másokon is segíthettem a
kibontakozásban. ezt a tényt sok tanítvá-
nyom sikere is jelzi (frózsi tibor, Kelemen
Zsolt, Benkovits Bálint, akikre büszke va-
gyok.

Mit jelent az Ön számára Szentendre?
A kérdésre lehetne patetikus választ is adni,
de én úgy gondolom, aki szereti a hazáját,
annak Szentendre az ország egyik legszebb
élő sejtje, ahol jó élni és alkotni egészséges
családi környezetben. Nekem Szentendre az
életteret, alkotó örömök forrását, az itt élő
családom szeretetét és a város több évtize-
des megbecsülését jelenti. Jó nap mint nap
újra felfedezni a városban a rejtező szépsé-
get, és megörökíteni a menthetőt a jövő szá-
mára, mert a harminc évvel ezelőtti
Szentendre rárakódott egy nem mindenben
szerencsés réteg, amely átfogalmazására a
múlt értékeit főleg az építészetben. Mond-
hatnám, hogy úgy szeretem a várost, ahogy
van, de a szeretet csak úgy ér valamit, ha
képességeink szerint megtesszük érte, amit
a lelkiismeret diktál.
Végül: Szentendre a dunakanyar csodáját,
költői szépségét, az alkotásra inspiráló lég-
körét, a festői múlt üzenetét jelenti szá-
momra.

Kempf Károly Ignác

A teljes interjút a szevi.hu-n olvashatják.

„Szentendre az ország egyik legszebb élő sejtje”
Molnár Bertalan festőművész idén töltötte be nyolcvanadik életévét. A jeles alkalomból beszélgettünk vele kezdetekről, 
alkotásról, művészi hitvallásról.

A kulturális programportál: www.szevi.hu
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Lapzártánk után, de lapunk megjele-
nése előtt került sor az idei Adventi 
Lakástárlatra. Csaknem 40 szentendrei
képzőművész több mint 200 eredeti 
műalkotását mutatták be péntektől 
vasárnapig az önkormányzat barokk
vendégházában a Fő téren.

A beharangozó sajtótájékoztatón dr. dietz
ferenc, Szentendre polgármestere azt
emelte ki, hogy a rendezvény bebizonyította
életképességét, sőt egy új, értékes színfoltja
a városunk egyébként is kimagasló kulturá-
lis életének. Szentendre polgármestere sze-
rint a lakástárlat a bizalomról szól, hiszen
bizalom kell ahhoz, hogy valakit a lakás-
unkba beengedjünk. ezt a bizalmat testesí-
tik meg ezek a rendezvények, amely
nagyszerűen mutatja, hogy a kulturális me-
gyei jogú városunknak nem csak a múltja
gazdag, hanem hihetetlenül gazdag a jelene
is – tette hozzá dr. dietz ferenc.
Gyürk dorottya, a lakástárlat Alapítvány ve-
zetője elmondta: a mostani, adventi lakás-
tárlat hívószava így hangzik: „Művészetet a
karácsonyfa alá!”. Hozzátette: „ezzel arra
szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a
műalkotás értékálló, különleges és egyedi
ajándék, és arra kérünk mindenkit, hogy ve-
gyen bátran kortárs képzőművészeti alko-
tást és tegye ajándékként a fa alá. ebben
támogatnak minket a kiállító művészek,
akik ezúttal könnyebben elérhető, alacso-
nyabb áru műalkotásokat is hoztak ide a la-
kástárlatra. ezzel elérhetjük azt, hogy
szentendrei kortárs művek igazi örömet
okozó ajándékká válhassanak.
– 40 alkotó több mint 200 művét alkotását
állítjuk ki – a polgármester úr támogatásá-
val – a város vendégházában, így mindazok
is részesei lehetnek a lakástárlat élmény-
nek, akik a zártkörű magántárlatokon nem
vehettek részt – mondta Gyürk dorottya.

Hozzátette: különleges élményt jelent az
úgynevezett „Szubjektív tárlatvezetés”.
Vinkler Zsuzsi a kiállításon részt vevő művé-
szek képviseletében elmondta: jó ötletnek
tartják a lakástárlatokat, és örömmel vesz-
nek részt ezeken. 
Az adventi lakástárlat és vásáron többek kö-
zött Anna Margit, Bálint endre, Korniss dezső,
Aknay János, deim Pál, Csíkszentmihályi 
róbert, efZámbó István, felugossy lászló,
Ország lili, Pirk lászló, Vincze Ottó, tzortzog-
lou Jorgosz képzőművészek eredeti alkotá-

saival rendezték be három napra a patinás,
közelmúltban felújított dimsics kereskedő-
ház szobáit és átriumos udvarát.

Aki lemaradt a hétvégi, háromnapos Adventi
lakástárlatról, ne csüggedjen, az Alapítvány
honlapján keresztül (www.lakastarlat.hu) föl-
veheti a kapcsolatot a szervezőkkel és még
karácsony előtt megveheti a kiválasztott
művet, amelyek láthatóak a már említett
weboldalon is. 

Kempf Károly Ignác

„művészetet a karácsonyfa alá!”

A reális és az álomszerű határán
ezüst Gy. Zoltán műveiből
nyílt kiállítás a Polgármes-
teri Galérián. Köszöntő be-
szédében dr. dietz ferenc
arra hívta föl a figyelmet,
hogy Zoltán a reális és az
álomszerű határán mozog,
melyet esetenként tér- és
időbeli átfedésekkel, pár-
huzamokkal szürreális él-
ménnyé fokoz. – Alkotá-
saiban az árnyék az árnyék

jeleníti meg azokat érzéseket, gondolatokat, amelyek cselekedete-
ink igazi mozgatórugóját jelentik – tette hozzá városunk polgár-
mestere. A kiállítás 2014. január 31-ig tekinthető meg a
Városházán. 
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Kiállítások
A ferenczy 
Múzeum 
programjai

MűVéSZetMAlOM
Modern és Kortárs 
Művészeti Központ
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: kedd - vasárnap, 
10-18 óra
ALKOTóI TÁMOGATÁSBAN 
RéSZESüLT MŰVéSZEK 
KIÁLLíTÁSA
Az NKA Vizuális Művészetek 
Kollégiumától 2012-ben alkotói 
támogatásban részesült iparművé-
szek, fotóművészek, képzőművé-
szek műveiből idén először a
ferenczy Múzeum rendez kiállítást
a MűvészetMalomban. Az eddig
csak iparművészeti anyaggal jelent-
kező bemutató először válogat a 
vizuális művészetek teljes spektru-
mából. A közel száz művészt bemu-
tató tárlatból megismerhetjük a
mai kortárs művészet irányvonalait,
a szemléletmódok sokszínűségét.
A kiállítás március 23-ig látogat-
ható
Szintén rendhagyó módon a mú-
zeum munkatársai a középiskolá-
soknak szóló interaktív
tárlatvezetéssel, tárgy, illetve objekt
készítéssel illetve „művészeti akció-
val” (diákok által előadott perfor-
mansz, happening) összekötött
múzeumi órákat tartanak, a mú-
zeum facebook oldalán is közzé-
téve azokat.
www.facebook.com/muveszetma-
lom
ALKOTó VAGy MÚZSA
Három, Szentendre művészeti élet-
ében jelentős alkotói pályát befutó
festőművésznő – Anna Margit
(1913-1991), Szántó Piroska
(1913-1998), Vajda Júlia (1913-
1982) – munkáiból rendezett 
kiállítás
Megtekinthető január 12-ig, kedd-
től vasárnapig 10.00–18.00 között.

fereNCZy MÚZeUM 
2000 Szentendre, Kossuth l. u. 5.
Nyitva tartás: kedd – vasárnap 10 –
18 óra
December 21.
KOMP (Kortárs Művészeti Piac) 
„A KIRÁLyNéT MEGÖLNI NEM
KELL FéLNETEK Jó LESZ”
MERÁNIAI GERTRÚD EMLéKE-
ZETE, 1213–2013. 
A királyné halálának 800. évfordu-
lója alkalmával rendezett kiállítás
több nézőpontból mutatja be az 
elsősorban a Katona-drámából 
ismert történetet, Gertrúd alakját,
családi hátterét és a korszakra 
jellemző miliőt. 
Megtekinthető december 31-ig

állandó kiállítás:
EGy ARANyKOR MODERN 
MESTEREI - A FERENCZy CSALÁD
MŰVéSZETE
MŰVEK, MŰVéSZEK 
SZENTENDRéN – A VÁLTOZó
ARCÚ SZENTENDRE
ALAPíTó NyOLCAK – 
A SZENTENDREI MŰVéSZTELEP
SZüLETéSE
figyelem! ez év augusztus 1-jétől ol-
csóbban látogathatók múzeuma-
ink! egy belépőjeggyel a ferenczy
Múzeum összes múzeuma és kiállí-
tóhelye – a Kovács Margit Kerámia-
gyűjtemény kivételével – a
jegyvásárlás napján megtekinthető.
Belépődíjak: teljes árú jegy: 1500
ft, kedvezményes jegy (diák, nyug-
díjas): 750 ft.
Kovács Margit Kerámiagyűjtemény:
teljes árú jegy: 1000 ft, kedvezmé-
nyes jegy 750 ft

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

POlGárMeSterI GAlérIA
Városház tér 3.
EZüST Gy. ZOLTÁN 
KIÁLLíTÁSÁNAK MEGNyITóJA 
Nyitva: január 31-ig

SZerB eGyHáZI MÚZeUM
fő tér 6.
AKNAy JÁNOS FESTőMŰVéSZ 
KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető december 31-ig,
hétfő kivételével naponta 10.00-
16.00-ig

erdéSZ GAlérIA
Bercsényi u. 4.
ANNA MARGIT KIÁLLíTÁSA
születésének 100. évfordulója al-
kalmából
Megtekinthető január 30-ig, hétfő
kivételével minden nap 10-17-ig

Péter-Pál GAlérIA
Péter-Pál u. 1.
DR. SIPOS JóZSEF KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető december 31-ig

UNIO GAllery
Budapest, dob u. 73.
DOSZKOCS ZSuZSA 
FESTőMŰVéSZ KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető december 30-ig

VUJICSICS tIHAMér ZeNeISKOlA
Oltai-terem, dunakorzó 16.
SZENTENDRE 31
urmánczy Losonci Lilla 
festőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető 
június 30-ig.

MűVéSZeteK HáZA 
Gödöllő, Szabadság út 6.
HOGyAN éL TOVÁBB A GÖDÖLLőI
SZECESSZIó PIRK AMBRuS
SZENTENDREI TÁJ- éS KERT-
éPíTéSZ MuNKÁSSÁGÁBAN

A kiállításra a belépés ingyenes.
Megtekinthető január 10-ig hétfőtől
péntekig 9.00-21.00-ig, szombat-
vasárnap a Művészetek Háza nyitva
tartásában (www.muza.hu)

KárOlyI ZONGOrASZAlON
Bp., V., Henszimann Imre u. 9.
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, közreműkö-
dik Schandl lóránt. Megtekinthető
január 28-ig, vasárnap kivételével
minden nap 10.00-18.00

Előadás

SZeNteNdre SZAlON
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.
Január 9. csütörtök 18.00
BESZéLJüK MEG. „KICSEMPéZ-
TéK” A SZÁMíTóGéPEMET
Az est háziasszonya, Ajtony Judit
szalonteával várja a vendégeket

PetŐfI KUltUrálIS 
éS HAGyOMáNyŐrZŐ
eGyeSület
Stéger köz

December 20. péntek 18.00
KLuBEST
Január 3. péntek 18.00
PETőFI – éVNyITó RENDEZVéNy
fellép a Kecskés együttes

mozi
P'Art MOZI 
dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

december 16. hétfő
17.00 lOtte éS A HOldKŐ tItKA
(75’) (kn) lotte és barátai a kő nyo-
mában…
18.30 MeSe A SOMOGyOrSZáGI
PAtAKGörBítŐKrŐl (52’) (kn)
19.30 A JOGáSZ (117’) (16)

december 17. kedd
17.30 ANyAI SZíV (Arany Medve díj)
(112’) (16) – románia Oscar jelölt
filmje
19.30 A KOMOrNyIK (132’) (12)

december 18. szerda
17.00 BOGyó éS BABóCA - 13
MeSe (70’) (kn)
18.10 BettIe-MOBIl (116’) (16)
20.10 A JOGáSZ (117’) (16)

december 19. csütörtök
17.30 OVerdOSe - VáGtA eGy álO-
Mért (73’) (12)
19.00 elŐtted AZ élet (117’) (16)
NyISd KI A SZeMed SOrOZAt (du-
naP’Art filmklub)

december 20. péntek
16.30 éGBŐlPOttyANt MIKUláS
(107’) (kn)
18.30 PIStA BáCSI dUdálJON
KeNd (55’) MUZSIKUSPOrtréK
SOrOZAt (dunaP’Art filmklub)
20.00 A JOGáSZ (117’) (16)

december 21. szombat
15.30 PINOKKIó (75’) (kn)
16.45 CSIllAGHerCeGNŐ (80’) (6)
családi film
18.05 AttIlA leGeNdáJA (107’)
(12e)
20.00 A KOMOrNyIK (132’) (12)

december 22. vasárnap
11.00 BáB-és fIlMSZíNHáZ 
KAKAóVAl - Nyiss kaput Angyal!
16.00 PINOKKIó (75’) (kn)
17.15 A BÚCSÚKONCert (105’)
(12)
19.00 A KOMOrNyIK (132’) (12)

december 23. hétfő
17.00 BOGyó éS BABóCA -13
MeSe (70’) (kn)
18.15 MAlOM éS KereSZt (92’)
(12)
20.00 A BÚCSÚKONCert (105’)
(12)

december 24-25-26-án a mozi zárva
tart! Minden Kedves Nézőnknek 
áldott, Békés Karácsonyt kívánunk!
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december 27. péntek
16.30 A dIótörŐ (106’) – balett
film a világhírű Marinszkij Színház
előadásában

18.30 A HárOM teNOr (90’) – Pa-
varotti, domingo és Carreras 1990-
es római koncertje
20.00 PHIlOMeNA-HAtártAlAN
SZeretet (94’) (12)

december 28. szombat
15.00 JéGVAráZS (108’) (6)
17.00 A dIótörŐ (106’) – balett
film a világhírű Marinszkij Színház
előadásában
19.00 PHIlOMeNA-HAtártAlAN
SZeretet (94’) (12) főszereplő:
Judi dentch

december 29. vasárnap
15.00 JéGVAráZS (108’) (6)
17.00 HAMUPIPŐKe (109’) – balett

film a Holland Nemzeti Balett
2012. évi előadása
19.00 fIAtAl éS GyöNyörű (95’)
(18)

december 30. hétfő
16.00 JéGVAráZS (108’) (6)
17.50 lASt VeGAS (105’) (16)
19.35 A WAll Street fArKASA
(165’) (16e) – főszereplő: leonardo
diCaprio

december 31. kedd
17.00 A WAll Street fArKASA
(165’) (16e) – főszereplő: leonardo
diCaprio
20.00 COMING OUt (96’) (12)

2014. január 1-jén a mozi zárva
tart. BÚéK 2014!

január 2. csütörtök
17.00 PINOKKIó (75’) (kn)
18.15 PHIlOMeNA - HAtártAlAN
SZeretet (94’) (12) – szívmelen-
gető történet
20.00 VáGyAK SZerelMeSeI
(112’) (16) főszereplők: Mark ruf-
falo és Gwyneth Paltrow

január 3. péntek
15.40 PINOKKIó (75’) (kn)
17.00 lIlIOMfI (109’) – MÚltI-
déZŐ SOrOZAt
18.50 A WAll Street fArKASA
(165’) (16e) – főszereplő: leonardo
diCaprio

január 4. szombat
17.00 HAMUPIPŐKe (109’) – balett
film, a Holland Nemzeti Balett
2012. évi előadása
18.50 COMING OUt (96’) (12)
20.30 VáGyAK SZerelMeSeI
(112’) (16) főszereplők: Mark ruf-
falo és Gwyneth Paltrow

január 5. vasárnap
17.00 A HárOM teNOr (90’) – Pa-
varotti,domingo és Carreras 1990-
es római koncertje
18.30 COMING OUt (96’) (12)
20.10 dON JON (90’) (16 – Joseph
Gordon-levitt, Scarlett Johansson
és Julianne Moore

január 6. hétfő
16.30 AttIlA leGeNdáJA (107’)
(12e)
18.20 PHIlOMeNA-HAtártAlAN
SZeretet (94’) (12) – szívmelen-
gető történet
20.00 BettIe-MOBIl (116’) (16)

január 7. kedd
18.30 fIAtAl éS GyöNyörű (95’)
(18) – léleKMOZI SOrOZAt
20.15 VáGyAK SZerelMeSeI
(112’) (16) főszereplők: Mark ruf-
falo és Gwyneth Paltrow

A P’Art Mozi 
műsora:
http://partmozi..hu/

tv Szentendre
Friss hírek minden nap 
a TV Szentendrén!
Szentendre MA címmel, naponta
friss híradóval jelentkezik 
19 órától a tV Szentendre 
a UPC kábelhálózatán. Ha valaki
esetleg lemaradna az első 
kiadásról, ezt követően óránként
este 11 óráig bármikor megnézheti
a tV Szentendre napi hírösszefogla-
lóját.
A hírműsorok között a hét minden
napján más és más témájú 
magazinnal  jelentkezik 
a tV Szentendre. 
www.tvszentendre.hu

Műsorainkat megtalálja a
www.tvszentendre.hu oldalon, 
de csatlakozhat hozzánk 
a facebookon is!
de csatlakozhat hozzánk 
a facebookon is!
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Szentendrei programok: www.szevi.hu

Jézus, az ember és Jézus, az Isten személye
szellemileg is és ikonográfiailag is a szó leg-
szorosabb értelmében kimeríthetetlen, min-
den vele foglalkozó alkotó ember számára
új és új megméretés és próbatétel. Bizonyo-
san Pauli Anna textiltervező művészt, a
Péter-Pál Galéria vezetőjét is az ragadta
meg Sipos József Krisztus-ábrázolásaiban,
hogy egyrészt folyamatosan és kitartóan
foglalkoztatja őt e mitikus személy képi,
szobrászi megjelenítése, másrészt, hogy
ezek az ábrázolatok igen egyéni megközelí-
tést mutatnak, s több értéket, minőséget
hordoznak magukban, s magukon. (…)
Sipos József igényesen farag, kibontja a
fából – keményfából – emelkedett mon-
dandójú szobrát, de ehhez nem csak for-
maérzék, hanem anyagismeret
és nagyfokú beleérzés szüksé-
geltetik. (…) érzékeljük az al-
kotó kreativitását, ábrázoló-
készségét, ugyanakkor ezzel
együtt az anyag és annak for-
máltságának esztétikumát.
Sipos József ezeket az arányo-
kat jó érzékkel találja meg.
Munkái jellemzően nem „túlfa-
ragottak”, nem sodródnak el a
naturalisztikus megjelenítés
közhelyeihez. Szobrai így lesz-
nek általánosabb érvényűek,
hatásosabbak, érzékenyebbek,
hogy nem feltétlenül törekszik
pontos arányokra. Beleérezve a megtalált
faanyagba Jézus, az ember személyét, így
hőse életének tragikuma, felmagasztosu-
lása a maga nyersességében áll előttünk..
Szobrait ez a nyers kompozíció és kivitele-
zés teszi drámaibbá, melyet fokozni képes
fémkiegészítéseivel, s melyek minden eset-
ben jelen vannak a korpuszain.
A tragikumra hangolt faszobrok mellett itt
vannak a fémből szerelt szobrai. A XX. szá-
zad szobrászatának egy újítása volt ez,
melynek módszerére alkalmazzuk az as-
samblage kategóriáját, amely összeillesz-
tést, összeállítást jelent, s amely különböző,
sokszor talált anyagok, hétköznapi valóság-
ból átemelt tárgyak, tárgytöredékek egy-
más mellé rendelésével hozza létre
legtöbbször meghökkentő, szoborkaraktert
hordozó tárgyait. Jelen esetben fémangya-
lokat, fémkorpuszokat, fémmadarakat.
Meghökkentő, hogy a kerti vágóolló kései-
ből angyalszárnyak lesznek. ez a művészet
teremtőerejének legfőbb bizonyítéka. 

és Sipos József, aki alap-
vetően kitűnő manuali-
tással rendelkező alkotó
(ez a képessége bizony
szoros korrelációban
lehet eredeti, sebészor-
vosi képzettségével, hiva-
tásával!). e tárgyak
készítése közben kiélheti
azt az alkotói megszál-
lottságot, amellyel össze-
állítja sokszor ironikus,

sokszor szorongató, de mindig igen at-
moszferikus tárgyait. S míg faszobrai vala-
miféle archaikusságukkal visszavezetnek
minket korábbi korokba, addig fémszobrai
igazi, valóságos XXI. századiságot áraszta-
nak (még ha témáik ezzel nincsenek is min-
dig harmóniában), így saját készítésű
tárgyaival azt a különös atmoszférát tudja
megteremteni, hogy egy kultúrkör, egy civi-
lizáció nagy terjedelmű idő intervallumába
helyezkedhetünk bele, miközben földi és égi
tartományokba jutunk el, mert ezek a fém-
angyalok képesek kiszakadni a földi di-
menziókból.
S akkor az esemény azzal válik igazán ösz-
szetetté és egyedivé, szinte mással össze
nem hasonlíthatóvá, s össze nem mérhe-
tővé, hogy Sipos József megmutatkozik
gyűjtőként is…
Most csak olyan gyűjtött népi tárgy együtte-
sek vannak kiállítva, melyek illeszkednek a
fa- és fémplasztikák hangulatához, a
maguk puritánságával, visszafogottságával,

a maguk ősiségével, néha atavisztikus vol-
tukkal. A botoktól a kenyérpecsételőkig
ívelő gyűjtött kollekció felvillantása pedig
éles fényként jelzi számunkra, hogy milyen
értő, érzékeny szemű és elmélyült gyűjtőről
is van szó Sipos József személyében, ráadá-
sul mindezt úgy vesszük észre, hogy abból
a műterületből, amelynek igazán szakér-
tője, sőt tudományos kutatója – a népi fa-
zekasság és kerámiaművészet terrénuma –
nincs is most itt bemutatva egy tárgy sem…
Hölgyeim és Uraim! Az a kivételes helyzet
állt elő, hogy amikor nagy örömmel és némi
elérzékenyüléssel ajánlom figyelmükbe ezt
a különleges kiállítást, akkor nem csak a ki-
állító személyt kell fókuszba helyezünk,
hanem a galériás személyét is, aki bátor és
eredeti döntésével beemel egy sajátos
tárgykultúrába egy olyan másikfajta mű
együttest, melynek opuszai végső soron
nem hogy disszonanciát jeleznének, hanem
épp konszonanciáról, egybeesésről (együtt-
hangzásról!) tanúskodnak. így most Szent
András napján, 2013. évünk adventje kez-
detekor azzal nyitom meg a kiállítást, hogy
Sipos József úgy irányítja rá figyelmünket
Jézus Krisztus személyére, az angyalok fon-
tosságára (és nélkülözhetetlenségére!),
hogy azonosulunk a művek által sugárzott
szakralitással, azok egyszerűségével, emel-
kedettségével, s hogy azért a megnyitó
során ez a kifejezés se maradjon ki (mert
nem maradhat ki!), erdélyiségével. Mert ez
a kiállítás erről is szól: az erdélyiség felma-
gasztosulásáról.

Krisztus-korpuszok és fémangyalok a Péter-Pál Galériában
Advent előestéjén, Szent András napján, november 30-án nyílt meg dr. Sipos József kiállítása a Péter-Pál Galériában. Az orvos,
gyűjtő, alkotó kiállítását Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, közreműködött Sárközi-Lindner Zsófia népdalénekes. Az
alábbiakban a megnyitó beszéd szerkesztett változatát közöljük.
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Barcsay-díjazottak
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
kuratóriuma ez évben 51 pályázó közül vál-
lasztotta ki a díjazottakat. Szép számban
voltak határon túli jelentkezők is: Német-
országból, romániából, Szerbiából és Szlo-
vákiából is jelentkeztek a Barcsay-díjra. A
zsűri döntése alapján 2013-ban a Barcsay-
díj nyertesei Szakszon Imre (Nyíregyháza)
és Végh Júlia (Budapest) lett. Az ünnepé-
lyes díjátadás – a két díjazott műveiből
rendezett kiállítás megnyitásával együtt –
2014. január 16-án lesz.

Kórusmuzsika 
az Operaház előtt
A Musica Beata Kórus a Musicantus Gyer-
mekkarral együtt ismét meghívást kapott a
diótörő fesztiválra, melynek keretében a
budapesti Operaház előtt énekel december
18-án, szerdán 17.30-tól.

Egy csillagkép mellbősége
Új szentendrei műtárggyal bővült a Magyar Nemzeti Galéria 20. századi állandó 
gyűjteménye. Az újrarendezett kiállítás lépésváltás címmel nyílt meg október 11-én a
nagyközönség előtt, a galéria második emeletén. Vincze Ottó, egy csillagkép mellbő-
sége című nyolcméteres installációja kapott helyet a kronologikusan rendezett kiállí-
tásnak az ezredforduló utáni művészetet bemutató termében.
A tárlatot dr. Baán lászló, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatója nyitotta meg.

„Az installáció apró részletei csillagos égként terjednek szét a falon, amelyből kirajzo-
lódik egy szabásmintaszerű rajz és több elliptikus elem. Az alkotás az ember és az uni-
verzum viszonyát kutatja, az alak rajzát egy beláthatatlan tér, a végtelen égbolt
összefüggésébe helyezve. 
A mű két ábrázolási rendszert tekint kiindulópontnak: a varráshoz használt ábrák kód-
rendszerét és a csillagképek világát. Az első az ember saját testéhez és identitásához
kapcsolódik az öltözködés révén, az utóbbi pedig az emberiségnek a minket körülvevő,
nehezen megismerhető világ szimbólumairól alkotott történelmi és kulturális képzete-
ire utal. A mű – mérete és technikája miatt – határtalanul terjed a falfelületen, távoli
és közeli szemlélésre indítva a nézőt. Petrányi Zsolt művészettörténész, MNG

Doszkocs zsuzsa kiállítása
Az Unio Gallery fővárosi, dob utcai kiállító-
termében nyílt meg doszkocs Zsuzsa festő-
művész kiállítása. Műveit dukai Miklós, dr.
dzsotjánné Kracsír Piroska és Zabel Marta-
ian méltatta, a megnyitón gitármuzsika kö-
szöntötte a művészt és az egybegyűlteket.
A kiállítás megtekinthető december 30-ig.
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Indítson blogot a www.szevi.hu-n!

mit tehetünk egymásért?
Sokat vitatkoznak arról, hogy van-e létjogosultsága a Halloween-nek
Magyarországon. Aki november 2-án elfogadta Schwartz dávid invi-
tálást a Barlangba, annak ez többé nem kérdés. felhőtlen szórakozás
és vidámság volt a része. ez a fiú már mindent tud a szakmáról, hi-
hetetlen az fejlődés, amit az évek során végig követhettünk.
Nádor dávid, eszes Viki és Orosz Nikoletta voltak Schwartz dávid meg-
hívott vendégei. Az est különlegessége volt, hogy az előadók és a kö-
zönség rémisztő jelmezt öltöttek, töklámpást és mécseseket
gyújtottak, majd hajnalig táncolt a közönség Papp tomi retro disco-
jára. fantasztikus este volt, köszönet érte!

ezek a kezdeményezések nem csak azért jók, mert önfeledten ad-
hatjuk át magunkat a szórakozásnak, hanem mert együtt lehetünk.
Vágyunk arra, hogy lássuk egymást, hogy beszélgessünk, hogy érez-
zük, összetartozunk. Mert Szentendre varázsa nemcsak a belváros há-
zaiban és utcáiban rejlik, hanem az itt élőkben. Szerencsés város a
mienk, mert nem csak a múltjában léteztek ilyen emberek, hanem a
jelenében is itt vannak. Magunk részéről soha nem feledjük a szent-
endreiek áldozatkészségét, amit az árvízkárosultak megsegítésére
rendezett Bárka fesztiválon megtapasztaltunk, s melynek fő motorja
egyesületünk alapítója, Schwartz dávid volt.
Kívánunk minden szentendreinek áldott és szép karácsonyt, békés
újesztendőt!

Szentendrei Tükörkép Egyesület

utolsó klubnap baráti társaságban
A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti társaság december
2-án szeretetben és meghittségben megtartotta az év utolsó klub-
napját is. Az este folyamán röviden összegeztük az elmúlt időszak
elvégzett feladatait, eredményeit, majd az előttünk álló programo-
kat tekintettük át. ezt követően szeretettel köszöntöttük a IV. ne-
gyedévben névnapjukat ünneplő klubtársainkat.
A karácsonyi meglepetés kiosztása előtt Juhász Károly művészeti
vezető gyönyörű  karácsonyi novella felolvasásával köszöntötte az
ünneplőket. A személyre szóló ajándékok átadása után vidám han-
gulatban fogyasztottuk el a finom szendvicseket és pezsgővel koc-
cintva kívántunk mindenkinek áldott ünnepeket.

Szeretnénk köszönetet mondani a Szentendre város vezetőinek és
a klubtagjainak, hogy egész évben támogatták, segítették a mun-
kánkat. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a fő tér és a város
virágosításában segítettek tavasszal és most, ádvent előtt is. Kö-
szönjük a társaság minden tagjának, hogy támogatásukkal ismét
16 család részére tartós élelmiszerekből álló csomagokat tudunk
szeretettel átadni.
Bizakodva tekintünk a 2014-es év elé, kívánunk  városunk vezetői-
nek és minden lakójának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt.

Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság

Köszönetnyilvánítás
Sikerrel lezajlott a Vujicsics tihamér Zeneiskola 50. jubileuma
alkalmából szervezett programsorozat. A jubileumi kiadvány és
a rendezvények során sokan voltak segítségünkre, melyet még
egyszer szeretnénk megköszönni!
támogatóink: dr. dietz ferenc polgármester, Horváth Gábor dan-
dártábornok parancsnok (Magyar Honvédség Altiszti Akadémia),
Stark Zoltán Miklós, Schindele Wendel, rotary Club Szentendre,
Urmánczy-losonci lilla festőművész, Szamos lászló, Gottlasz
Zoltán, Pálffy József, a Schwindl család, Szentendre és Vidéke
lap és számtalan zeneiskolai szülő, pedagógus, akik áldozatos
munkájukkal segítették a rendezvény megszervezését. 

Köszönettel:
Zakar Katalin igazgató és a zeneiskola tanári kara

jól sikerült hanuka a Szamosban
Megtelt a Szamos cukrászda emeleti különterme december 1-jén,
vasárnap a Magyar-Izraeli Baráti társaság idei hanuka-ünnepségén.
A MIZBt tagjain kívül sok érdeklődő, továbbá gyerekek is eljöttek az
ünnepségre – nemcsak Szentendréről, hanem a környező települé-
sekről és Budapestről is. A megemlékezést Köves Slomó rabbi ve-
zette. A nyolcágú gyertyatartó lángjait a jelenlévő gyerekek és dr.
dietz ferenc polgármester gyújtották meg. A jó hangulatról Barvich
Iván és Bob Cohen duója gondoskodott. 

Sz.A.
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December 18. szerda

13:00 AZ éGIG éRő FA – a Márkus
Színház előadása
PMK Színházterme, Pátriárka u. 7.

December 21. szombat

10:00-18:00 KOMP KORTÁRS 
MŰVéSZETI PIAC
ferenczy Múzeum, Kossuth l. u. 5.

10:00-14:00 KARÁCSONyI 
SZÖSZMÖTÖLő A PEST MEGyEI
KÖNyVTÁRBAN
Készítsünk együtt ajándékot! 
Kézműves foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak az előcsarnokban, 
valamint meseolvasás zenével a
Barcsay-lépcsőn.
PMK, Pátriárka u. 7.

15:00 AZ IZBéGI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA üNNEPI MŰSORA
fő tér

15:00 KéK MADÁR – zenés 
mesejáték – PREMIER
PMK színházterme, Pátriárka u. 7.
19:00 GALLA GALA – SZIRT EST –
Semmi Duma, Tiszta Stand-up
PMK színházterme, Pátriárka u. 7.

December 22. vasárnap

11:00 BÁBSZíNHÁZ KAKAóVAL éS
KéZMŰVES FOGLALKOZÁSSAL
Nyiss kaput, Angyal! Bábakalács
Bábszínház
belépődíj: 1 főre: 800 ft,  
3 főre családi jegy: 2000 ft
P’Art Mozi, dunakorzó 18.

16:45 A FERENCES GIMNÁZuM
ADJA ELő BETLEHEMI JÁTéKÁT
fő tér

17:00 GyERTyAGyÚJTÁS
fő tér

17:15 ALKALMI éNEKKAR
fő tér

17:30 A SZENTENDREI 
NAGyCSALÁDOSOK KARÁCSONyI
üNNEPSéGE
Péter-Pál templom kertje

December 23. hétfő

17:00 SZAMÁRHEGyI 
BETLEHEMES 
A kávézó törzsvendégeinek előadá-
sában. 
Kmetty tér (dalmát Kávézó előtt)

19:00 ADVENTI KONCERT
Gyermán Júlia és Vedres Csaba
közreműködésével
A műsorban többek között elhangoz-
nak Vedres Csaba, Vivaldi, Martynov,
fauré, Bárdos lajos művei

Vedres Csaba – orgona , Gyermán
Júlia – hegedű 
Belépőjegy: 1000 ft. Jegyek kapha-
tók  a tourinform irodában (dumtsa
J. u. 22.)
Péter-Pál templom

December 31. kedd

20:00 SZILVESZTER – SZÁRAZON
éS VíZEN
Idén nemcsak étteremben mulathat-
nak a vendégek, hanem wellness
részlegben is.
V8 Uszoda és Szabadidőközpont,
Kálvária út 18.

21:00 óéV BÚCSÚZTATó BÁL éLő-
ZENéVEL
Belépődíj: 10 000 ft. 
A Művész Klubban szilveszteri buli.
Belépődíj: 2000 ft
Művész étterem, dumtsa J. u. 7.

23:30-01:00 CSAVARD FEL 
A FőTERET!
óév búcsúztató koncert a Vasárnap
dél együttessel, éjfélkor ünnepi kö-
szöntő, majd tűzijáték
fő tér

Szentendre Város önkormányzata
tisztelettel meghívja 

önt és Családját

2014. január 5-én,
vasárnap 19 órára

a polgármesteri hivatal
dísztermében tartandó,

Szentendre Város
Mecénása díj és Talentum díj

átadására és azt követő
Újévi Koncertre!

Újévi köszöntőt mond:
dr. dietz ferenc

polgármester

fellép:
Horváth Béla hegedűművész

és az
Új Szentendrei Kamarazenekar

A koncerten elhangzik:
Mozart: A dúr hegedűversenye

és
Vivaldi: Négy évszak – tél

Az est háziasszonya:
Novodomszky éva

Adventi programajánló
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Karácsony: elkoptatott szlogenek a szeretet
ünnepéről és bevásárlási őrület a köbön. 
Az előrelátóbbak ezüstvasárnaptól ki se me-
részkednek az utcára, főleg hétvégén. egy
tipikus fővárosi plázában ilyenkor anyázva
tapossák egymást az emberek, s közben a
közelgő ünnep fényét cseppet sem emelő
gondolatokat érlelnek magukban a tömeg-
ről. Miközben boltról boltra evickélnek a 
műanyaggal feldíszített bevásárlóközpont-
ban, kiürülő energiaraktáraikat egy-egy mű-
anyag poharas, műanyagból főzött „to go”
kávéval oldják, amit a legközelebbi útba eső
„shopban” szereznek be nagy hirtelenség-
gel, hogy tovább hajszolhassák magukat a
késztermék-bevásárló túrán.

Glutén- és plázamentesen
élmény? lehet, hogy van, akinek az. de ha
bárki – akár csak egyszer is – megízlelte a
házi mézeskalácsot, az őszi alma eredeti 
zamatát, a háztáji tojásból készült süte-
mény omlós tésztáját, nem fog visszavágyni
a plázákba és a hipermarketekbe. Kész sze-
rencse, hogy a dunakanyar gyöngyszeme
nyugodt megoldást kínál: gondoljunk most
másképp a Kossuth utcára, Szentendre 
„bevásárlóutcájára”!

Itt úgy lehet sétálni, hogy közben nem kell
légkondicionált levegőt szívni: vannak valódi
ízek, illatok, fények. A szembejövők ismerő-
sök, az utca elég tágas mindenkinek. A bol-
tok emberi léptéket képviselnek: mind
beférünk. A portéka pedig? Sok-sok üzlet-
ben a lehető legjobb minőségű.
– „Azért döntöttünk arról, hogy együttmű-
ködési lehetőséget keresünk más Kossuth
utcai boltosokkal és üzletekkel, mert az el-
múlt években ez lett Szentendre új „bevá-
sárlóutcája”: a piacon kívül csak itt lehet
ilyen kis területen ennyiféle friss, finom és
kiváló minőségű nyersanyaghoz jutni a ka-
rácsony előtti sütés-főzéshez” – mondja
Vida rita, az ízmanufaktúra vezetője.
Miután átköltöztek az utca szemközti olda-
lára, mert kinőtték az előző boltot, az utcá-
ban régi hiányt pótolva megnyílt egy friss
zöldséget és gyümölcsöt árusító bolt, telis-
tele háztáji zöldséggel. Szintén ideköltözött
egy nagyszerű ötletet megvalósító üzlet is: a
levesbár, ahol házi alapanyagokból készült,
glutén- és laktózmentes leveseket ehetünk,
s az étlapnak még a fantázia sem szab ha-
tárt: a Mozart-golyó levestől az almás zeller-
krémlevesen át az áfonyás-tejszínes
máklevesig széles a kínálat. – „Bebizonyít-

ván, hogy a vállalkozók közösen is tudnak
tenni a vásárlókért, közös akcióba fogtunk
azért, hogy kedves helyi vevőink, bárhol is
vásárolnak rendszeresen, ott folyamatos
kedvezményekben részesüljenek. így meg-
éri a Kossuth utcában beszerezni a helyi,
friss, házi étkeket. reméljük, hogy adandó
alkalommal még többen csatlakoznak kez-
deményezésünkhöz” – fogalmaz Vida rita.
Ha bárki betér a három bolt bármelyikébe,
azonnali kedvezményt kap tehát.

hal is, hús is, zöldség is
A három üzlet kuponakciója révén a mo-
solygós zöldségek, házi tészták, tojások és
más alapanyagok beszerzése közben 
műanyag poharas műkávé helyett tehát 
valódi anyagokból készült forró levest ehet-
nek a Kossuth utcában mindazok, aki hely-
ben, megbízható forrásból, tülekedés nélkül
szeretnék elintézni a karácsony előtti élel-
miszervásárlást. egy jó séta a friss levegőn,
ellenőrzött, finom portéka, ismerős boltosok
– a plázák ilyet biztosan nem tudnak!

Info:
facebook.com/mysoup.szentendre

facebook.com/izmanufaktura

Gömbölyded almák, forró leves, műanyag nélkül
GONdOlJ MáSKéPP A KOSSUtH UtCárA!
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Téli 
menüajánlat 
2890 Ft-ért

Még december 22-ig tart a Keresd az arany-
fakanalat elnevezésű gasztronómia verseny
téli fordulója. A verseny feltételei változatla-
nok: a részt vevő éttermek háromfogásos
menüt kínálnak ajándék itallal az aktuali-
tásnak és a profiljuknak megfelelően, egy-
ségesen 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 verseny-
ben.

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 ceruza-
babbal csőben sütve, jázminrizzsel
Mákos- vagy diós guba vaníliaöntettel
+ 1 pohár bor vagy üdítő

GÖRÖG KANCSó éTTEREM
dunakorzó 9., (26) 303-178
Nyitva: minden nap 11.00-22.00

Menü:
Gesztenyekrémleves, aszalt szilva chips-
szel
Vargányás sertésszűz céklalekvárral és
házi krokettel
Kávés pannacotta fehér csokis pirított mo-
gyoróval

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

MŰVéSZ éTTEREM
dumtsa J. u. 7., (26) 311-484
Nyitva: minden nap 12.00-22.00
Menü:
Nagydobosi szürke sütőtökkrémleves 
tökmagolajjal
Pisztrángfilé roston narancsos vajmártás-
ban, sóban sült diós céklával
forralt borban főtt gyümölcsökkel töltött
karácsonyi rétes, vaníliasodóval
+ 1 dl Szekszárdi riesling (tűzkő Birtok
2011)

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 alma-
kompóttal
Házi csokoládékrémes pite
1 pohár 2013-as bogyólé

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 sze-
rint

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

Arany fakanál verseny advent idején is

Állatvédő Sarok
A Szentendrei állatvédő
egyesület nevében pályá-
zatot adtunk b, az állat-
menhely működési

költségeinek megtámogatására az  emberi
erőforrás támogatáskezelő által meghirde-
tett nyílt pályázatra, mely a NeA – Civil szer-
vezetek működési célú támogatása 2014.
címen jelent meg. Pályázatunkban az állat-
menhely napi üzemeltetéséhez alapvetően
szükséges szolgáltatások költségeinek fe-
dezetére kértünk vissza nem térítendő pénz-
ügyi támogatást. reméljük, sikerült sikeres
pályázatot benyújtani, az októberben meg-
kapott 1% adófelajánlásokból kapott pénz-

összeg – mint ezt már jeleztük - jóval keve-
sebb, mint az előző években, az éves mini-
mális költségvetés legfeljebb 50–55%-át
fedezi. Nagyon nagy szükségünk van tehát
arra, hogy a kért összeg elnyerésével bizto-
sítani tudjuk az állatmenhely éves üzemel-
tetését. Kedves Olvasóinkat tájékoztatni
fogjuk a reményeink szerint sikeres pályá-

zatról is.
Kora nyár óta folyik Kéki dülőben, az ár-
vácska állatmenhely közvetlen közelében a
környező valamikori szeméttelep „rekultivá-
lása”. A tereprendezési okokból egyébként
szükséges munka során a menhelyet körül-
záró, azt bizonyos értelemben védelmező
bozótos, bokros, fás zöld sávot teljesen meg-
szüntették – reméljük, hogy a munka befe-
jeztével ezek egy része pótlásra kerül!?

ÖRÖKBEADÁS
örömmel tájékoztatjuk a kedves Olvasókat,
hogy – hála az újság nyilvánosságának – az
állatmenhely kutyusai közül az alábbi ku-
tyák már boldog „gazdisok”, új gazdáik nagy
örömmel fogadták őket örökbe, már kedves
visszajelzéseket is kaptunk, hogy jól érzik
magukat az új családnál!

MAry – idős kora ellenére szere-
tettel fogadta be az új család!

GyŐZŐ – nálunk nőtt fel, most
végre boldog gazdis!

OPál – szerelem az első látásra,
német család vette magához!

SZeNtI és SZeNtINel Pilisszent-
lászló erdeiben kóboroltak, gaz-
dijuk nem jelentkezett értük,
mindketten kedves családnál
kezdtek új életet.

KöSZöNJüK, hogy figyelnek ránk, köszön-
jük, hogy meleg otthont, szeretetet és gon-
doskodást adnak gazdátlan állatainknak!

ÁllAtVéDŐ SAROK 
A Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület és az Árvácska Állat-
menhely valamennyi kis lakója – kutyák és cicák – minden kedves
olvasónak ÁLDOTT, BéKéS KARÁCSONyI üNNEPEKET  és  BOLDOG,
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJéVET KíVÁN!

A Szentendrei árvácska állatvédő egyesület
nevében, és az állatmenhelyre befogadott
kutyusok és cicák helyett is hálás köszöne-
tet mondunk a JótéKONySáGI retrO
PArty szervezőinek és valamennyi résztve-
vőjének, hogy pénzbeli adományukkal tá-
mogatják állatvédelmi tevékenységünk
fennmaradását, folytatását. Köszönjük min-
denkinek, közöttük a Szilágyi Pékség és a V8
– AQUA étterem vezetőségének nagylelkű

adományát. A kapott összeg kétharmad ré-
szét cica- és kutyatápok beszerzésére for-
dítjuk, megmaradt egyharmad részéből ma
végre sikerült megrendelni a nyomdánál a
több mint fél éve kifogyott tájékoztató pros-
pektusunk felújított változatát. Nagyon jó
érzés mindannyiunknak, hogy az állatvéde-
lem gondolatával egyetértő emberek sok
egyéb gondjuk és mindennapi terheik mel-
let bennünket is támogatnak. KöSZöNJüK!  
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Karácsony táján mi a leggyakoribb téma-
kör, amivel találkozik? 
A karácsony a legszebb ünnepünk, amely fel-
erősíti a szeretetet, a családi összetartozást,
vagy épp ezek hiányát. A párkapcsolati, vagy
egyéb családi vonatkozású konfliktusok, 
illetve a munkahelyi stresszel kapcsolatos
konfliktusok kérdéskörei kerülnek előtérbe,
mivel többségünk csak akkor fordul segítsé-
gért, ha valami már nem jól működik. A fő
téma így a harmónia megteremtése az egyes
életszerepeink között. Mindannyian nők vagy
férfiak, gyermekek és esetleg szülők is, 
továbbá aktívan vagy passzívan dolgozó 
(tanuló) emberek vagyunk  egyszemélyben.
Ha valamelyik életszerepünkben túlterheltek
vagyunk, vagy hiányérzetünk keletkezik,
akkor az egyensúly felborul és ennek legfő-
képpen saját magunk és a szeretteink „isszák
meg a levét”, ugyanis a stresszt, a belső 
feszültségeket sajnos sok esetben csak a csa-
ládunk körében tudjuk levezetni. ebből ered-
nek a problémák, a konfliktusok és ilyenkor
azon dolgozunk, hogy a személyes harmónia
–  és ezzel a családi béke – újra helyreálljon.

Hogyan lehet hozzákezdeni a harmónia
megteremtéséhez? 
Sorra vesszük az egyes életterületeket, sze-
repeket, melyik milyen fontossággal bír a
kedves ügyfelem életében. Mi az a problé-
makör, amely leginkább foglalkoztatja. Me-
lyik szerepében mi az, ami jól működik, mi
az, ami kevésbé. Van-e valami, ami hiányzik
az életéből? Például eddig csak a munkájá-
nak élt, szívvel-lélekkel végezte, de közben el-
magányosodott, a munkája sem ad már
annyi örömet emiatt,  ezért most szeretne egy
új párkapcsolatot, vagy éppen családot alapí-
tani... Megvizsgáljuk tehát, melyik lehet az a
terület, amelyen ha javít valamit, akkor az
kihat a többi szerepére és azok is javulni fog-
nak. tapasztalatom szerint ugyanis ha az
egyik borul, akkor az előbb-utóbb kihat a töb-
bire is negatív irányba. ám szerencsére pozi-
tív irányban is ugyanígy működik a dolog: ha
az egyik javul, az magával húzza a többit is!
Megbeszéljük tehát, mikor érezné azt, hogy
kiegyensúlyozott, harmonikus életet él, és vé-
gigbeszéljük azt is, hogy milyen lépéseket kell
megtennie ahhoz, hogy ez valóra is váljon! 

Egy konkrét példán keresztül megnéz-
hetnénk milyen lépésekre kell itt gon-
dolni?
Nézzük azt az esetet, hogy a munkahelyi ter-
helések miatt valakinek nem jut elegendő
ideje a gyermekére, ezért eltávolodtak egy-
mástól. ekkor kitűzzük célként, hogy naponta
1-2 óra minőségi időt töltsön el a gyerme-
kével, hogy a kapcsolatuk javuljon. Megvizs-
gáljuk, mit jelent számára és a gyermeke szá-
mára a minőségi idő. Igen, a gyermek fejébe
is belebújunk egy kicsit, vajon mire lenne

szüksége neki, mit szeretne és minek örülne
ő? Majd végigbeszéljük a lehetőségeket, ho-
gyan tudjuk ezt a plusz időt felszabadítani. A
konkrét lépés lehet az, hogy priorizáljon a
munkájában, és mondjon „nem”-et a kevésbé
fontosakra, delegáljon többet,  hatékonyabb
legyen az időgazdálkodása, vagy a gyermeke
logisztikai mozgatását levegye valaki a vállá-
ról. Mindenkinek mást jelent a minőségi idő
és mindenkinek más lehetőségei vannak a
szabadidőteremtésre. én coachként abban
tudok segíteni a hozzám fordulóknak, hogy
személyre szabottan megvizsgáljuk a lehető-
ségeket, megtaláljuk a megoldásokat és 
inspirálom őket  arra, hogy meg is tegyék a
szükséges lépéséket, hogy a vágyott céljukat
mielőbb elérjék. 

Ha valaki szeretne Önnel konzultálni, ho-
gyan tudná szebbé varázsolni az ünnepe-
ket, akkor mit tegyen?
Nagyon szívesen segítek ebben a kedves ér-
deklődőknek, és ezúton is invitálom őket egy
45 perces díjmentes beszélgetésre, ahol át
tudjuk beszélni a személyre szabott lehető-
ségeket. természetesen ünnepek után is szí-
vesen állok a rendelkezésükre, mert nagyon
sokat javíthatnak a saját, vagy a családi élet-
ükön és sokkal boldogabb légkört varázsol-
hatnak a mindennapokba is azáltal,  ha
jobban odafigyelnek magukra és a szerette-
ikre – és én éppen ebben tudok leginkább se-
gíteni a kedves érdeklődőknek. A díjmentes
beszélgetésre a 06-30-277 8185-ös telefon-
számon, vagy a vad.szilvia17@gmail.com 
e-mailcímen tudnak bejelentkezni. Sok sze-
retettel várom a kedves érdeklődőket, hívja-
nak, írjanak bátran!                                    (X)

A karácsonyról egy coach szemüvegén keresztül – avagy
teremtsünk harmóniát a munka-magánélet között!
Kíváncsiak voltunk, hogyan látja az ünnepeket egy coach, vagyis személyes fejlesztő szakember, így most erről kérdeztük  
Vad Szilvia life és business coach-ot.

MikrobuszkölcsönzŐ
8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse

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

hogyan vihető át a szabadság 
a jövő évre?

Az év végén bennragadt sza-
badságok kiadására vonat-
kozó szabályozást áttekintő
tájékoztató kiemeli: a szabad-
ságot kötelezően az esedé-
kesség évében kell kiadni.
Vannak azonban kivételek!
Ha a szabadság még az ese-
dékesség évében megkezdő-

dik, ezzel egybefüggően a következő évben legfeljebb öt
munkanap kiadható.

A következő év március 31-éig adható ki a szabadság, ha a dol-
gozó munkaviszonya az esedékesség évében október 1-jén vagy
azt követően kezdődött, illetve ha a munkáltató kivételesen fontos
gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan
érintő ok miatt arra kollektív szerződés felhatalmazást ad.
A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a sza-
badság harmadát a következő év végéig lehet kiadni. A 2014-ben
esedékes szabadságokra azonban ez már nem vonatkozik, a jövő
év január 1-jétől ugyanis a felek már csak az életkor alapján járó
pótszabadság átvitelében állapodhatnak meg.
Ha a szabadságot a munkavállalónál felmerült ok miatt nem tudta
kiadni a munkáltató az esedékesség évében, akkor a szabadságot
az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni. Ilyen
esetben akár az esedékesség évét követő év eltelte után is kiad-
ható a szabadság. További információk: www.szevi.hu
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Ez a kupon 10% kedvez-
ményre jogosít, mely bevált-
ható az ART6 Szalonban 
2013. december 31-ig. 
(Szentendre, Alkotmány u. 3.)
A kedvezmény minden ter-
mékre, ajándéktárgyra érvé-
nyes, illetve felhasználható a
méretre rendelt ruháknál is!
Segítünk az ajándékozásban,
szóljon az az ajándék férfinek,
nőnek, kisgyermeknek!!

#

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

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

Tel: 06 30 4999 381

Színfolt lélektani Alkotó Műhely
– az év utolsó heteiben is 

egy Jó Hely 
december 6. 
és december 20. 
(18.30-20.30)           

Bővebb tudnivaló az érdeklődők számára: www.egyjohely.hu
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ÚSzÁS
XXXV. Dr. Csik Ferenc emlékverseny
November 23-24., Sopron, Lővér fürdő

Immár 35. alkalommal rendezte Sopron
megyei jogú város és a Soproni Úszók Ba-
ráti Köre Se a hagyományos dr. Csik ferenc
emlékversenyt. Idén Szentendre városát,
Pest megyét a Kossuth Se 18 fős verseny-
zői gárdája képviselte tóth István egyesü-
leti elnök, illetve ifj. Szabó lászló
vezetőedző kíséretében. 
Az úszóversenyre 18 csapat (köztük az
osztrák USC eisenstadt) 409 sportolója ne-
vezett 1539 starttal! A szentendrei kossut-
hos úszók igencsak kitettek magukért 11
arany-, 3 ezüst-, 6 bronzéremmel; 47 pont-
szerző helyezéssel, 249 ponttal az egyesü-
leti rangsorban az előkelő VI. helyezést
érték el! legeredményesebb versenyzőink:
Abonyi-t. Glenda & Páva Szabolcs mind-
ketten ’06-os születésű béka korosztályú
versenyzők 5-5 aranyéremmel!
Csapatunk Kiss Gergő európa-bajnok, olimpiai
helyezett úszósztárral

Pest megyei Úszó CSB. IV. forduló
December 7. Százhalombatta, Kiss
László sportuszoda

A megyei csapatbajnokság záró forduló-
jára, melyet a Pest megyei ÚSZ és a száz-
halombattai VÚK rendezett a városi fedett
25 m-es uszodában, hét csapat nevezett. A
bemelegítésen közel 200 fős versenyzői
létszám nyüzsgött a medencében, a lelá-
tók teltházasak voltak! Szentendre városát
a Honvéd Kossuth Se Úszószakosztálya
képviselte 18 fős sportolói létszámmal. Cé-
lunk a tisztes helytállás és a végelszámo-
lásban az egyesületi rangsorban a VI.
helyezés megtartása volt.

Versenyzőink az utolsó fordulóban is szé-
pen teljesítettek: 3 arany-, 3 ezüst-, 1 bron-
zérmet gyűjtöttek, számos városi
rövidpályás korosztályos rekordot döntöt-
tek, és 245 ponttal a Pest megyei Csapat-
bajnokság VI. helyezését érték el. 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Abonyi-
t. Gréta (’04) 1 arany-, 1 ezüstéremmel, il-
letve Albert Zsombor (’99) a 100 m-es
mellúszásban elért 404 leN ponttal!

ÚSzÁS
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesü-
let kis elevenjei az elmúlt időszakban 
Miskolcon és dorogon versenyeztek. A mis-
kolci Kemény dénes uszodába lezajlott ver-
seny a Magyar Úszószövetség által
szervezett esemény volt, ahol több száz
gyermek vett részt. Kis csapatunk Mihály
Norbert szakosztályvezetővel 6 kis eleven-
nel képviseltette magát Szentendre és kör-
nyékéről, ahonnan 10 éremmel és számos
nagyon szép helyezéssel, több egyéni
csúccsal tértünk haza. 

Legeredményesebb versenyzőink: 
Katula Panni: 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz 

dömötör emma  luca: 1 ezüst, 2 bronz
árvay-Nagy áron: 1 ezüst, 1 bronz

10 egyesület és több száz gyermek képvi-
selte egyesületét dorogon az I. dorogi
Szent Miklós kupán. Az Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület elevenjei 9 fővel
vettek részt a versenyen, ahonnan 13
éremmel és több egyéni csúccsal tértünk
haza. 

Legeredményesebb versenyzőink: 
dömötör emma luca: 3 arany
árvay-Nagy áron: 2 ezüst, 1 bronz
domján dávid: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz
reinspach Kincső: 3 ezüst, 1 bronz
Szász Bori: két 4. helyezés és 1 egyéni
csúcs
egyéni csúcsot úszott: Kákai ákos, Szántó
Bálint. 
Gratulálunk minden kis versenyúszónak! 

Hasznos információk: www.szevi.hu

Ügyvédi irodánk öröklési-, 
hagyatéki ügyekben, 

végrendelet, öröklési-, 
tartási szerződések 

elkészítéséhez biztosít ügyvédi
és jogi segítséget.

Kelecsényi 
Ügyvédi irOda

Tel: 06 30 243 88 55 
e-mail: info@kelecsenyi.com

§



lABDARÚGÁS
November 23.: Pilisszentlászló
– Szentendre VSe 1-5 (0-2), me-
gyei III. o. mérkőzés.
Góllövők: Cserni Z., illetve Né-
meth á. (3), Szabó Gy., Juhász d.
A SZVSe végre megint nagy gól-
különbséggel nyert, és ezzel az
ötödik helyen zárta az őszi
idényt: 

KézIlABDA
November 23., Móricz Csarnok:
Szentendrei KC – Balatonfüredi
KSe II. 28-27. NBI B férfi mérkő-
zés.
A két csapat oda-vissza góljaival
sokáig döntetlen körül volt az
eredmény. A végén drámai
utolsó percek következtek, és si-
került az egygólos győzelem,
ezzel fontos két ponthoz jutott a
szentendrei csapat.

November 24., Móricz Csarnok:
Szentendrei NKe - Budaörs 29-
35. NBI B női mérkőzés.
A listavezető ellen kevés volt a
jobb teljesítményű második fél-
idő... Az első játékrészben na-
gyon elhúztak a vendégek, nem
lehetett behozni.

Gerlai P.
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Városi sporthírek: www.szevi.hu

tEnISz
November 16-17.
A még f16-os korú Bartakovics
Marcel kiemelés nélkül indulva,
szettveszteség nélkül nyerte meg
a november 16-17-én rendezett
f18-as(!), korosztályos versenyt.

November 23-24.
Kiemelt kategóriájú korosztályos versenyt rendeztek a Köér utcai
sporttelepen. thuri-Nagy dominik (12), Bartakovics Marcel (16), Bu-
dinszky Móric (15) és Szappanos Márton (15) képviselte a dunaka-
nyar tenisz Klub Sportegyesületet a Köér Kupán.
thuri-Nagy domi az f12-es kategória első kiemeltjeként magabiz-
tosan menetelt a döntőbe jutásig, ahol a verseny későbbi győztese,
Szellő ádám nagy csatában, döntő tie-brake-ben verte meg játéko-
sunkat, így egy újabb bronzérem került tarsolyába.
Az f16-osok között egyéniben Szappanos Márton második, míg Bu-
dinszky Móric negyedik kiemeltként indult a versenyen. ez ismét az
a verseny volt, ahol a sorsolás folytán a döntőbe jutásért megint
közös ágra kerültek, így a meccs előtt már biztos volt, hogy a dön-
tőbe mindenképpen egy „dunakanyaros” kerül. ezt a csatát a Szent-
endrei református Gimnázium tanulója, Szappanos Marci nyerte
6:3 6:3 arányban, így a hétfői döntőbe ő kerülhetett, míg Móric egy
újabb harmadik helyezéssel lett gazdagabb. A döntőben Marci saj-
nos nem tudta megismételni győzelmét, és az első kiemelt Zeljenka
Martintól 6:3, 6:2-re kikapott.
Marci sokat próbált párja Bartakovics Marcel mellett vigasztalód-
hatott, és a párosban az első kiemeltekhez méltóan megnyerték a
páros versenyt!

November 30. – december 1.
A Postáslidó Páros Körverseny II. fordulóján 15 pár indult. A profi
és amatőr kategóriában megrendezett verseny igen magas színvo-
nalú játékot hozott. Az amatőr kategóriában a körversenyen először
induló két páros is a dobogóra került, míg profi kategóriában az el-
múlt forduló győztesei csak a negyedik helyen végeztek. 

Újabb tornagyőzelem a 18 évesek között!
december első hétvégéjén Budapesten rendezték a fortuna Kupát
ffi I. osztályú, illetve f18-as korosztályos versenyszámokban. A du-
nakanyar tenisz Klub Se-t két játékosunk Bartakovics Marcell (4. ki-
emeltként) és Budinszky Móricz képviselte. Marcell a felső ágon,
míg Móric az alsón kezdte el a versenyt. Móric a négy közé jutásért
a második kiemelt tóth Zsomborral vívott nagy csatát és csak a
döntő match tie-brakeben szenvedett vereséget, így nem jutott a
négy közé. Marcell mindössze 1 gémet vesztve jutott a legjobb négy
közé, ahol a döntőbe jutásért azzal a rendek Gergővel került
szembe, aki kiverte az első kiemeltet. Mórichoz hasonlóan ő is
döntő tie-brakre kényszerült, de neki sikerült nyernie, így bejutott a
döntőbe. Az első helyért a második kiemeltet megverő pécsi Uj Ger-
gőt 6:2 6:1-re verve nyerte meg a versenyt 16 évesen a 18 évesek
között!

Marcell az I. osztályban is megmérette magát. egy fordulót ment a
felnőttek között is, de „szerencsétlen” sorsolásának köszönhetően
az első kiemelt, a versenyt később megnyerő Szendrői lászló állta
útját a nyolc közé jutásért, így búcsúzni kényszerült a mezőnytől.

Biharvári Péter

3-2-1 meridiántorna Szentendrén
Meridiántornát tartunk az alábbi helyeken:
• dunaparti Művelődési Ház (dunakorzó 11/A.): szerdánként
8.00-tól
• forma Stúdió (dunakanyar krt. 46.) : péntekenként 10.30-tól
• eurofitnes (Püspökmajor-lakótelep, fehérvíz u.): péntekenként
17.00-től
élj 100 évet egészségesen!

FutÁS
december 1-jén a Szentendrei
futókör atlétáinak nagyon szép
téli időben nyílt lehetősége ver-
senyezni Budapesten. Az an-
gyalföldi versenyen több
korcsoport mérkőzött meg. el-
sőként Barna tamara 2. osztá-
lyos tanuló rajtolt 500 m-en, és
magabiztosan futva, a fiú ver-
senyzőket is legyőzve lépett át
elsőként a célvonalon. Követke-
zett 1 km-en a mindenki által
kedvelt mókamester Zsámár
Anna, aki a 3. helyen ért célba
az idősebb korcsoportban, ha-
talmas hajrával. ezután követ-
kezett Graf Míra, Néda Julis,
Néda tomi és Murányi Máté!
Míra egyenletes elegáns futás-
sal hozta be magát a 3. helyre,
Julis és tamás szintén hatalma-
sat alakítottak, így sikerült ta-
másnak megszereznie a 2.
helyet, Julisnak pedig a harma-
dikat. Az első helyet az idén
mindenhol dobogón végző,
eddig 8 arannyal rendelkező
Murányi Máté szerezte meg biz-
tos futással.
Végül jönnek a legnagyobbak,
Kovács Orsi, aki csapatunk új
gyöngyszeme, és Murányi levi,
mindketten gimnazista korúak.
Orsinak sikerült megnyerni a
felnőtt futamot is.  Gedeon Zsolt
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ADÁSVétEl
2 db fa árusító állvány újság, könyv
vagy egyéb termék számára 3500
ft/db, ugyanitt 1984 gyártású, kifo-
gástalan pianínó 220 ezer ft-ért. tel.
06-20-943-9572.

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

Megbízható, 37 éves hölgy több éves
gyakorlattal takarítást vállal Szent-
endrén. Hívjon bizalommal! tel. 06-
20-923-9488.

Visegrádon, a Gulyás Csárdába fel-
szolgálót keresünk, tel. 06-20-960-
7833.

ÁllÁSt KÍnÁl
„C” jogosítvánnyal rendelkező gép-
kocsivezetőt keresek. tel. 06-30-
932-6555.

Vendégkörrel rendelkező fodrásznőt
keresünk belvárosi fodrász szalo-
nunkba. tel. (26) 315-972, 06-30-
266-7084.

Gépjárművezetőt keresünk! Buda-
pest III. kerületében található élel-
miszer nagykereskedelmi vállalat
keres nagy gyakorlattal rendelkező
gépkocsivezetőt minimálisan „C” ka-
tegóriás vezetői engedéllyel. Nagy
munkabírás és rugalmasság alapkö-
vetelmény, közeli lakhely ajánlott a
korai munkakezdés miatt. A jelent-
kezés feltételei: „C” kategóriás veze-
tői engedély, digitális vezetői kártya,
GKI kártya, hátfalvizsga. Amit kíná-
lunk: versenyképes fizetés, cafete-
ria. Jelentkezni  a
szallitas@bekaskft.hu e-mail címre
küldött fényképes önéletrajzzal
lehet. Jelentkezési határidő: decem-
ber. 23.

Medical electronics Company in
Szentendre seeks english and italian
speaking secretary. requirements
organizational skills, excellent know-
ledge of Microsoft Office and Inter-
net Systems. Agility to work in team
and in flexible hours. CV to: onlet-
rajzszentendre@gmail.com.

Medical electronics Company in
Szentendre seeks experienced engi-
neer for production and reparation
of electronic boards requirements:
ability to use the soldering station
and desoldering SMt, knowledge of
electronic components and diag-
rams capacity to work indepen-
dently and knowledge of english. CV
to: onletrajzszentendre@gmail.com.

EGéSzSéG
Kéz- és lábápolás, körömgomba-
eltávolítás 10 nap alatt. tanácsadás.
tel. 06-30-340-1392.

Kismama-relaxáció januártól a
dMH-ban. tel. 06-20-330-6070.

Mozgásszervi fájdalomcsillapítás 
bioterápiával, mellékhatásoktól
mentesen. Molnár Csilla, 06-30-955-
0235.

EzOtéRIA
tisztánlátó szeretettel várja! Sors-
elemzés, energiafeltöltés, lelki segít-
ség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. tel. 06-30-
605-7199.

KIADó lAKÁS
Januártól kiadó leányfalun 50 nm-
es, alacsony rezsijű, igényes kis
lakás garázzsal 60 ezer ft/hó, ga-
rázs nélkül 50 ezer ft/hó áron - re-
zsivel. tel. 06-30-238-0928.

leányfalun, buszmegállóhoz közel
családi ház alsó szintje (2 szoba
összkomfort) 2 személy részére
kiadó 75 ezer ft-ért rezsivel együtt.
Kaució nincs. tel. 06-20-956-2227.

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.

Szentendrén kiadó 37 nm-es, egyedi
fűtésű lakás 45 ezer ft/hó + rezsi.
Két havi kaució szükséges. tel. 06-
30-474-2212.

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

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

Szentendrén, állomástól 200 mé-
terre 65 nm-es, 2 szobás, tetőtéri
lakás kiadó. ár: 57 ezer ft/hó. tel.
06-30-624-0640.

lAKÁS, InGAtlAn
tágas, étkezős, 1+ 2 félszobás tégl-
alakást vennék 60 nm-ig. tel. 06-20-
475-0381.

összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11 millió
ft. tel. 06-30-605-7199.

Szentendrén, a füzesparkban 56
nm-es lakás eladó. tel. 06-20-355-
2151.

Püspökmajor-lakótelepen csúszta-
tott zsalus, felújított, panorámás. III.
emeleti, 59 nm-es lakás eladó. Irá-
nyár: 9,6 millió ft. tel. 06-30-624-
0640.

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

Szentendrén 50 nm-es, alapterületű
téglaház eladó 711 nm-es telken Irá-
nyár: 15,9 millió ft. tel., 06-30-624-
0640.

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

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

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

63 nm-es, csúszózsalus lakás 20
nm-es pincével 11,9 millió ft-ért
eladó. tel. (26) 300-948.

OKtAtÁS
Matematikából és fizikából korrepe-
tálást, érettségi vizsgára tesztlapok-
kal ellenőrzött felkészítést vállalok.
tel. 06-30-855-3543.

RéGISéG
GyűJteMéNyt (bélyeg, képeslap,
pénz, plakett. jelvény, katonai, keleti
stb.) vásárol magángyűjtő. Pál Ist-
ván. tel. 06-20-947-3928.

SzOlGÁltAtÁS
fotoxlstúdió! tel. 06-30-631-7811,
www.fotoxl.hu.

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

Költöztetés! tel. 06-30-966-4305.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Manikűr, thai talp- és láb-
masszázs referenciával. tel.
06-20-514-3323.

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

tÁRSKÖzVEtÍtéS
deborah színvonalas társközvetítője
kulturális rendezvényekkel egybe-
kötve szeretettel várja önöket min-
den korosztályból. tel. (06-1)
240-0090, (06-1) 331-0622.

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 üzlethelyi-
ség áron alul eladó. tel. 06-20-918-
9165.

Szentendrén, a rózsa u 2. szám
alatt, a/Surányi Cukrászda mellett
15 nm-es  üzlethelyiség kiadó-eladó.
tel. 06-20-982-4472.

„Ha emlegettek, köztetek leszek!
Ha imádkoztok, veletek vagyok!
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok!
Emlékem így áldás lesz rajtatok!”

Szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, 
akik szerették, tisztelték 

és fájdalmunkban osztozva 
elkísérték drága 

édesapánkat, elsik lajost
örök nyugvóhelyére. 

lányai, unokái, dédunokái
és a család többi tagja
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Új, rendezett parkoló és kerékpártároló épült
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A környéken lakók nagy megelégedéssel fogadták, hogy kéré-
süknek eleget téve rendeztük a Szivárvány óvoda bejárata előtti
közterületet. reggel és délután állandó volt a zsúfoltság és bi-
zony a gyalogosokra veszélyes helyzetek is kialakultak. ez már a
múlté, hiszen az önkormányzat nemcsak rendbe tette a környé-
ket, hanem 9 új, kulturált autóparkolót és egy kerékpártárolót is
kialakítottunk – jelentett be dr. Pázmány Annamária, a terület
önkormányzati képviselője.

„Szentendre” jobban teljesít!
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rekord gyorsasággal, mindössze 2 hónap alatt elkészült 
Szentendre új gyógyszertára a Püspökmajor lakótelepen. Nyitás:
december 18-án, szerdán reggel 7 órakor.

Adventi forgatag a belvárosban
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