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Rajzsiker Japánban 

Sági Alíz, a Templomdombi 
iskola diákja ezüstérmet nyert
a nemzetközi rajzversenyen

14. oldal

Vándorlás

Orgoványi Anikó: 
„Vándorlás” című 
verseskötetét mutatják be 
a P’Art Moziban, 
november 17-én

16. oldal

ÉS VIDÉKE

Kitüntetések október 23-án
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VáRosI sPoRTKaRáCsony

FELHÍVÁS SZENTENDREI EGYESÜLETEK 
ÉS SZENTENDREI OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Szentendre Város Önkormányzata 2016-
ban is szeretné a város sportegyesületei-
vel, sportolóival és testnevelőivel
közösen ünnepelni a karácsonyt. Idén
már hatodik alkalommal kerül megrende-
zésre a Városi Sportkarácsony, melyet a
Városháza dísztermében december 15-én
18.00-20.00 tartanak. A díjátadón a 
városi sportegyesületek példamutató
munkát végző edzőjét, egyesületét, külön-
böző kategóriákban és korosztályban 
kiemelkedő eredményt elérő amatőr és
profi sportolóit, valamint az idei évben
először a szentendrei oktatási intézmé-
nyeink kiváló testnevelést végző tanárát
tüntetik ki.

Az ajánlott sportolókat, csapatokat és ed-
zőiket, testnevelő tanárokat az alábbi ka-
tegóriákban díjazzák:
Szentendre város 2015/16 szezon

1. legjobb gyermek (11-15 év között) 
amatőr/profi, lány/fiú sportolója 

2. legjobb ifjúsági (16-20 év között) 
amatőr/profi, lány/fiú sportolója

3. legjobb felnőtt (20+) amatőr/profi,
női/férfi sportolója

5. legjobb edzője egyéni és csapat 
kategóriában

6. legjobb gyermek leány és fiúcsapata
7. legjobb ifjúsági leány és fiúcsapata
8. legjobb felnőtt női és férfi csapata
9. legsikeresebb egyesülete

10. legkiválóbb testnevelő tanára
Amatőr: Szentendre város sportegye-
sületeinek színeiben 2015/2016 verseny-
szezonban területi, megyei versenyek 
kategóriában kiemelkedő eredményeket
elért sportolók.
Profi: Szentendre város sportegyesületei-
nek színeiben 2015/2016 versenyszezon-
ban országos és nemzetközi
kategóriában kiemelkedő eredményeket
elért sportolók.

A beérkezett ajánlásokat postai úton vagy
személyesen, lezárt borítékban kérik
megküldeni! Minden kategóriából egy
személy ajánlását fogadják el egyesüle-
tenként. Az ajánlások mellé 5-6 soros
méltatást is kérnek.
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
A borítékra írják rá: „Városi Sportkará-
csony 2016”

Határidő: 2016. november 26. 16.00-ig

A nevezési lapok letölthetőek a
www.szentendre.hu oldalon

felhívás

szentendre 
És VIdÉKe

KÖzÖssÉGI szolGálaT

A Gondozási Központ továbbra is 
szívesen fogadja azokat a diákokat, 

akik az érettségi bizonyítvány 
megszerzéséhez szükséges 50 órás 

közösségi szolgálati munkájukat 
nálunk szeretnék elvégezni.   

Előzetesen telefonos egyeztetést kérünk,
hogy megbeszéljük az időpontokat 

és a konkrét feladatokat, 
annak érdekében, 

hogy a nálunk töltött idő valóban 
tartalmas és mindenki számára 

hasznos legyen.

Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezető, 

Gondozási Központ
Tel. (26) 311-964
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szentendre Város szolgálatáért díj
dR. anGyal zsuzsanna, a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának
Kormányablak és Okmányirodai Osztály vezetője

Dr. Angyal Zsuzsanna több mint ne-
gyed százada dolgozik a közigazga-
tásban, 10 éve dolgozik Szentendrén.
Munkáját magas színvonalon, önál-
lóan és tettre készen végzi. Zsu-
zsanna akár a nagyon nehéz, akár a
legmodernebb munkakörülmények
között dolgozik, akkor is teszi a dol-
gát: mindig a megoldásra törekedve,
nagy hivatástudattal, precízen, ponto-
san és gyorsan ellátva. Kollégáival
szemben segítőkész és figyelmes,
munkatársai szeretik, elfogadják véle-
ményét, ő pedig munkatársai érdeké-
ben az emberi, családi értékeket szem

előtt tartva tevékenykedik. Ügyfelekkel szemben sokszor bizonyította
„angyali” türelmét, szociális érzékenységét.

szentendre Város Közművelődési díj
KIss zsuzsanna, a Szentendrei Kulturális Központ sajtó- 
és PR-referense

Kiss Zsuzsa a Szentendrei Művészet-
Malom és Teátrum új intézményénél
végzett kiemelkedő munkát: színházi
előadásokkal, a sajtóval, PR-rel és ki-
állításokkal is foglalkozott. Állhatatos,
kitartó munkája több tízmillió forintos
pályázati támogatást hozott. Szívügye
az intézmény és a Teátrum, illetve ezek
népszerűsítése, ennek köszönhetően
nőtt a programok látogatottsága.
Kevés szabadidejében évek óta irá-
nyítja a Szamárhegyi betlehemes elő-
adások létrejöttét. Személye tizenhat
éve meghatározó és nélkülözhetetlen
a város kulturális életében.

szentendre Város Közegészségügyi díj
dR. Gombás KaTalIn háziorvos

Dr. Gombás Katalin több mint 20 éve
töretlen lelkesedéssel, odaadással tel-
jesíti hivatását; magas szintű szakmai
felkészültséggel, példás lelkiismeret-
tel, türelemmel, empátiával gondosko-
dik a hozzátartozók gyógyításáról,
ellátásáról. Olyan orvos-beteg kapcso-
latot formál, amely a legnehezebb
helyzetben is megnyugtató tud lenni.
Számára nincs letelt munkaidő, csak
gondozásra szoruló beteg. Éjt nappallá
téve végzi munkáját, ő az igazi család-
orvos, aki ismeri a betegei minden
gondját-baját, és nemcsak orvos, de
barát is.

szentendre Város Testnevelési és sport díja
PÉTeRVáRI Pál edző, a Szentendrei Kajak-Kenu SE alapítója

Pétervári Pál Európa- és világbajnok
kenus, a maratoni kenuzás első ma-
gyar aranyérmese. Több éven keresztül
edzőként dolgozott Ázsiában, ezt a
munkát itthon folytatva hozta létre a
Szentendrei Kajak-Kenu SE-t. Eleinte
leselejtezett, kölcsönbe kapott eszkö-
zökkel, a mostoha körülmények elle-
nére is kiváló eredményeket ért el.
Kitartása idén meghozta igazi gyümöl-
csét, az itthoni sikerek mellett két ver-
senyzője is kijutott a spanyolországi
Maratoni Kajak-Kenu Európa bajnok-
ságra. Az egyesületnek két sárkányha-
jója is van, amelyekkel évek óta

megrendezi több száz gyerek részvételével a Szentendre és Vidéke Ál-
talános Iskoláinak Sárkányhajó Bajnokságát. Életcélja a sportág meg-
szerettetése és az utánpótlás-nevelés.

szentendre Város Tisztes Iparosa díj
sTefaneK János faszobrász-restaurátor

Stefanek János nagy elhivatottsággal
végezte a munkáját a Styl Bútor Szö-
vetkezetnél, ahonnan művészi értékű
termékek kerültek ki a keze alól. 1973
óta él családjával Szentendrén. Kez-
detben a Duna Termelőszövetkezet fa-
ipari részlegének üzemvezetője volt,
majd 1993-ban létrehozta Szentendrén
az első lapszabászatot. Rendszeresen
segítséget nyújt az oktatási intézmé-
nyek kézműves szakköreinek, tagja a
Szentendre Gyökerei Hagyományőrző
Társaságnak, és tevékenyen részt vál-
lal a munkából: az elmúlt öt évben fo-
lyamatosan dolgozott a városért,

padok, virágládák dicsérik két keze munkáját. Évek óta segíti a városban
szerényebb körülmények között elő gyermekeket és családjukat.

szentendre Város Közbiztonságáért díj
anTalICz feRenC noRbeRT c.r. zászlós

Antalicz Ferenc Norbert a Szentendrei
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Járőr-és Őrszolgálati Alosztály
állományának körzeti megbízottja. Az
elmúlt tíz évben három alkalommal
léptették elő soron kívül magasabb
rendfokozatba, és elismerésként 10 év
után járó Szolgálati jel adományozásá-
ban részesült. Nagy szakmai gyakor-
lattal, tisztelettudóan és pontosan
végzi munkáját, tanítja a fiatalabb kol-
légákat, adja át az évek óta megszer-
zett tapasztalatát. Emberismerete,
mindennapi viselkedése és a felada-
tokhoz való hozzáállása miatt nagy el-

ismerést vívott ki a Közrendvédelmi Osztályon, illetve Szentendre
városában is.

Kitüntetések október 23-án
október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. jubileumi emléknapján a Pest megyei Könyvtár színháztermében rendezett ün-
nepségen adták át az idei városi kitüntetéseket. az ünnepségen Verseghi-nagy miklós polgármester mondott köszöntőt, aki márai sándor
mennyből az angyal című versét idézve emlékeztetett’56 máig tartó üzenetére. az ünnepi gondolatokat dr. fónagy János államtitkár folytatta
beszédével, aki személyes emlékeit is megosztotta a közönséggel.
az ünnepség hagyományos részeként került sor az idei városi díjak átadására, melyet Verseghi-nagy miklós polgármester nyújtott át a ki-
tüntetetteknek.
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szentendre Város Civil szervezete
CseVeJ kulturális-, művészeti-, értékobjektív-, karitatív havi estso-
rozat – Kellár F. János szervező, házigazda

Szentendrén immáron hetedik éve működik az estsorozat, mely minden
hónapban saját forrásból, a vendégek számára ingyenesen biztosít kul-
turális-művészeti élményt. Az esten fellépnek városunk megbecsült mű-
vészei, illetve országosan és nemzetközileg is elismert híres emberek,
akik fontos szerepet játszanak a jelenkori értékközvetítésben. Néhányan
a közelmúlt fellépői közül: Törőcsik Mari, Jankovics Marcell, Szvorák Ka-
talin, Eperjes Károly, Böjte Csaba. A Csevej karitatív célokért is dolgozik,
minden évben támogat egy egyesületet vagy alapítványt, karácsonykor
pedig a Karitász egyesülettel összefogva segít egy rászoruló családot,
és felajánlásokat is tesz. Működése és felfogása országosan is egye-
dülálló.

szentendre 1956 emlékérem
KoVáCs ImRe főhadnagy

Dr. Fónagy János államtitkár adta át a Szentendre 1956 Emlékérmet Ko-
vács Imre  főhadnagynak, aki főhadnagyi rendfokozatban 1956 őszén a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia III. éves hallgatója volt. A forradalom ki-
törését követően 1956. október 24-én szállítási feladatot kapott. A Petőfi
kör tagjain keresztül tájékozódtak a valós politikai helyzetről, az ország
állapotáról. Kovács Imre főhadnagy 1956. október 24. és november 7.
között tehergépkocsival fegyvert, lőszert, élelmet szállított. A forradalom
és szabadságharc szolgálatában 15.000 km-t vezetett. Október 27-én
az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetemre vezényelték, ahol fő feladata
az egyetemi objektumok védelmének szervezése volt. Közben a szovjet
csapatok a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát elfoglalták, és bevonulásra
szólították fel az Akadémia hallgatóit. Kovács főhadnagy nem teljesí-
tette az orosz nyelven kiadott, bevonulásra vonatkozó parancsot. A for-
radalom és szabadságharc szolgálatába állt. Hozzáértő irányításával

megvédték az egyetem objektumait, tehergépkocsival szállították és el-
sősegélyben részesítették a Corvin közben megsebesült forradalmáro-
kat. A forradalom leverése után a hadseregből eltávolították, főhadnagyi
rendfokozatától megfosztották. 1990-ben a Történelmi Igazságtétel Bi-
zottsághoz fordult, s visszakapta főhadnagyi rendfokozatát, anyagi kár-
térítést, nyugdíjemelést azonban források hiányában nem kapott.
Leszerelése után szakmai ismereteit hasznosítva gépjárművezetést ok-
tatott. A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub és a Szentendrei Honvéd Kultu-
rális egyesület máig aktív tagja.

Az ünnepség keretében adták át az idei „Jó Tanuló – Jó Sportoló 2016”
és a Talentum ösztöndíjakat  is. (Összeállításunk lapunk 12. oldalán.)

Az ünnepi műsorban idén Kovács Ákos irodalomtanár vezetésével a
Térszínház és az Assisi Színkör, azaz a Ferences Gimnázium diákjai
Kovács Dániel Gábor: Darázsfészek, Játék az emlékezettel – 1956 című
darabját mutatták be. A friss, izgalmas darab a színház a színházban
eszközeivel nyújtott kortárs visszatekintést a hatvan évvel ezelőtti ese-
ményekre, a tehetséges diákok remek előadásában. 
Az ünnepi eseménysort fáklyás séta zárta az ‘56-os köztéri installációk
bemutatásával.

Folytatás a 3. oldalról
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Rendkívüli városfejlesztési bizottsági ülést
tartottak október 24-én, melyen – többek kö-
zött – két sokakat érintő, közlekedéssel kap-
csolatos témát tárgyaltak: az egres utcai híd
környékének forgalomszabályozási változta-
tásait, illetve a sztaravodai út elején lévő
pékségnél parkolóhely kialakítását. az ülés
nyílt volt, megjelentek az érintett utcák 
lakói is.

barackos és eper utca
Elsőként az Egres út környékének forgalom-
szabályozásáról tárgyalt a bizottság. Mint is-
meretes, a forgalmi rend megváltoztatása az
új óvoda miatt megnövekedett forgalom és a
patakhíd közeljövőben történő átépítése kap-
csán vált szükségessé. A híd felújítása a ter-
vek szerint már idén elkezdődött volna, de a
közbeszerzési eljáráson nyertes pályázó visz-
szalépése miatt új pályázatot kellett kiírni, így
az építkezés legkorábban márciusban kez-
dődhet, és három hónapig tart majd. 
Az önkormányzat a megnövekedett forgalom
miatt nemrégiben kétirányúsította a Barackos
utat a Törökvölgyi és Eper utca közötti szaka-
szon, ami ugyan nagyban könnyíti a kijutást a
11-es főútra, viszont az érintett szakaszon
lakók most is – mint az október 20-i lakossági
fórumon –, kérték az egyirányú forgalom visz-
szaállítását a balesetveszély miatt. Szerintük
az utca alkalmatlan a kétirányú forgalomra a
szűk sávok és a járda hiánya miatt. Továbbá
szeretnék, ha járda lenne kijelölve legalább
felfestéssel és piktogramokkal, és hogy to-
vábbra is maradjon érvényben a 30 km/órás
sebességkorlátozó tábla. 
A témához kapcsolódva tárgyaltak az Eper
utca forgalmi rendjéről, mivel a lakók petíció-
val fordultak az önkormányzathoz, kérve az
eredeti kétirányú forgalom visszaállítását,
amely számukra több szempontból is előnyö-
sebb. 
Szóba került még, hogy a legjobb megoldás az
lenne, ha az Egres út és a Sztaravodai út kö-
zötti földutat szilárd burkolattal látnák el, amit
az ott lakók is támogatnak.
A bizottság tagjai végül a következő javaslatot
fogadták el:
• álljon vissza az eredeti – felfelé egyirányú -
forgalmi rend a Barackos úton a 11-es főút és
a Törökvölgyi út között, azonban a kétirányú-
sítás megvizsgálása újból történjen meg a la-
kossági fórumon elhangzottak figyelembe
vételével;
• kerüljön visszaállításra az Eper- és Jázmin

utca korábbi forgalmi rendje,
• felkérik a polgármestert, hogy vizsgálja meg,
milyen módon lehet felgyorsítani az Egres út
és a Sztaravodai út közötti földút szilárd bur-
kolattal történő ellátását, hogy ezáltal is csök-
kenjen az Egres és a Barackos út forgalma,
• a Barackos úton kerüljön kihelyezésre a 30
km/h forgalomkorlátozás,
• felkérik a polgármestert, hogy vizsgálja meg,
hogy milyen módon lehetne a közlekedésbiz-
tonságot javítani burkolati jelek felfestésével
(pl. járda kijelölése).

egres–nap–szélkerék utcák
Ezzel összefüggésben tárgyaltak az Egres út
– Nap utca – Szélkerék utca által összekap-
csolt háromszög egyirányúsításáról az óramu-
tató járásával ellentétes irányban. Ezek az
utak túl keskenyek a kétirányú forgalom za-
vartalan lebonyolítására, és járda sincs. Az ok-
tóber 20-i lakossági fórumon a felszólalók
egyetértettek az egyirányúsítással, sőt többen
javasolták az azonnali bevezetést, amit a
mostani bizottsági ülésen is megerősítettek.
A lakók kérték még a vízelvezetés mielőbbi
megoldását, illetve a csapadék által összehor-
dott kavicshordalék eltávolítását is.
A bizottság végül a következő javaslatot fo-
gadta el:
• az Egres u.–Nap u.–Szélkerék u. háromszög
egyirányúsítása csak az Egres utcai híd felújí-
tása után kerüljön bevezetésre; egyúttal felké-
rik a polgármestert, hogy vizsgálja meg a
korábbi bevezetés lehetőségét, hatásait, és
erről készüljön előterjesztés,
• az utcák találkozásaihoz kerüljenek kihelye-
zésre a szükséges jelző- és tájékoztató táblák,
• a közterület-felügyelet lépjen fel az űrszelvény
megtisztítása érdekében az ingatlantulajdono-
sokkal szemben (kövek és törmelékek, túlnyúló

növényzet stb. eltávolítása érdekében),
• felkérik a polgármestert, hogy készítsen ré-
szére tájékoztatást a Törökvölgyi és az Egres
úti vízelvezetés megoldásáról, annak üteme-
zéséről,
• felkérik a polgármestert, hogy az Egres úton
a csapadékhordalék eltávolítására a lehető
legrövidebb időn belül intézkedjen.

sztaravodai úti parkolás
A másik napirendi pontban tárgyalták a Szta-
ravodai út elején lévő, 2012. óta működő
Oázis Pékbolt kérelmét, hogy vásárlói szá-
mára nyitvatartási időben kizárólagosan hasz-
nált parkolót alakíthasson ki az üzlet mögötti
közterületi parkolóban. A témához hozzászól-
tak a környékbeli lakók is, akik kérték, hogy a
mostani döntés ne legyen végleges, mert sze-
rintük a zöldfelületet teljes egészében meg
kellene tartani, és örülnének, ha pl. egy 
fitnessparkot alakítanának ki ezen a helyen, il-
letve kérték a szennyvíztároló megszünteté-
sét. Többen egyetértettek azzal a javaslattal
is, hogy az üzlet előtt lévő, indokolatlanul
hosszú buszöböl egy részéből parkolóhelye-
ket alakítsanak ki. 
A bizottság a következő javaslatot fogadta el:
• térítési díj ellenében engedélyezi a parkoló
kialakítását, ha a kérelmező a parkoló haszná-
latát az üzlet nyitvatartási idején túl a közfor-
galom számára biztosítja; 
• a kérelmező köteles a parkolót fizikailag le-
határolni a zöld terület felől annak védelme ér-
dekében,
• a kérelmező köteles a szennyvíz tároló tar-
tályt megfelelő módon karbantartani, illetve
kérik annak a lehetőségnek a megvizsgálását,
hogy az ingatlan ráköthető-e a közcsatornára
a szennyvíz-tároló megszüntetése érdekében.
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bizottsági ülés forgalomtechnikai kérdésekről

m0 budakalászi csomópont:
idén indulhat a kivitelezés
Az M0 autóút – 11-es számú főút jelzőlámpás körforgalmú csomópontjának megvalósítására
kiírt kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van, és a munka-
végzés várhatóan még az idén elkezdődik. A projekt kivitelezésének átfutási ideje közel négy
hónap, de mivel a téli időszakban munkavégzés nem, vagy csak korlátozott mértékben történ-
het, ezért az építési munkák teljes befejezése 2017. második negyedévében várható.
A kivitelező az egyes építési szakaszok ideje alatt részleges és időszakos forgalomkorlátozá-
sokat, forgalmi módosításokat vezethet be, amelyet előjelző tájékoztató táblákon fog feltün-
tetni, a közút kezelője pedig a csomópont közelében lévő, változtatható kijelzésű táblákon
(VJT-k) fog jelezni a közlekedőknek.

Fo
tó

: M
TI
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A Szmolnyica sétány környékén lakó 76 szent-
endrei polgár írta alá azt a polgármesternek
címzett levelet, melyben a Radnóti Miklós ut-
cában kezdett földmunkákat és az oda ter-
vezett építkezést kifogásolják. A lakók aggo-
dalmukat fejezték ki amiatt, hogy a helyszínen
többlakásos, nagy társasházak épülhetnek,
mely tervekről eddig nem volt tudomásuk.
Kérték az önkormányzatot, hogy a környéken
lakókkal történő egyeztetésig építési tilalmat
rendeljen el a területre a város.
A polgármester megbízásából a jegyző vála-
szolt a lakossági beadványra. E szerint – mint
más településeken is – Szentendrén minden
építési tevékenységet kizárólag a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet
végezni. Ezen jogszabályok egy része orszá-
gos, minden településen egyformán alkalma-
zandó (központi) jogszabály, más részük helyi
rendeletben meghatározott előírás. A helyi
előírásokat a helyi építési szabályzat (HÉSZ)
tartalmazza, mely meghatározza, hogy egy
adott területen milyen funkciójú és magas-
ságú épület létesíthető, mennyi a telek beépít-
hetőségének maximuma stb. A vonatkozó
szabályozást Szentendrén még 2011-ben fo-
gadta el a Képviselő-testület.  
Az építési engedély kiadására vonatkozó sza-
bályokat a központi jogszabályok határozzák
meg, és ha a kérelem megfelel valamennyi
előírásnak, a jegyző az építési engedélyt köte-
les megadni, mérlegelési jogköre nincs. A
döntés lakossági vagy egyéb fórum eredmé-
nyétől nem tehető függővé. Azonban kezde-
ményezhető az ügyféli jogállás megállapítása,
melynek engedélyezése esetén a kérelmező
polgár az eljárásban részt vehet, az iratokba
betekinthet. 
Az építési engedélyezést megelőző előkészítő
eljárás a településképi véleményezési eljárás,
melynek funkciója a városi arculati követelmé-
nyek érvényesítése, azonban ez nem ad lehe-
tőséget arra, hogy a polgármester a vonatkozó
szabályoknak megfelelő építkezést megtiltsa,
megakadályozza vagy korlátozza. A polgár-
mesternek csupán javaslattétteli joga van, és
az is kötött: csak abban az esetben adhat ki
elutasító véleményt, ha a tervezett építés nem
felel meg a vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírásoknak. 

A településképi véleményezési eljárás szabá-
lyai miatt tehát sajnos az önkormányzatnak –
mivel nem tulajdonosa a teleknek és nem be-
ruházója az építkezésnek – nem áll módjában
lakossági fórumot tartani sem ezen építkezés,
sem más, a városban folyamatban lévő (nem
önkormányzati beruházásban megvalósuló)
építkezések tekintetében.
Az önkormányzatok rendeletalkotási joga a
központi jogszabályok által meghatározott, az
önkormányzat képviselő-testülete a rendelet-
alkotása során nem terjeszkedhet túl a maga-
sabb szintű jogszabályok által meghatározott
kereteken. Változtatási (vagy más építési) ti-
lalom elrendelésére kizárólag a törvényi ren-
delkezésekben meghatározott feltételek
teljesülése esetén van lehetőség. Korábbi gya-
korlat, hasonló ügyekben hozott alkotmánybí-
rósági döntések alapján a városvezetés úgy
ítéli meg, hogy jelenleg nem állnak fenn a vál-
toztatási tilalom elrendelésének feltételei.
Egy építkezés tervezése, engedélyeztetési el-
járása során előfordul, hogy a szomszéd(ok)
nem ért(enek) egyet a tervezett építkezéssel.
Ilyen esetben az egyetlen célravezető megol-
dás, ha a felek egyeztetnek egymással. 
A Radnóti Miklós utcai tervezett építkezéssel
kapcsolatban az önkormányzatnak megkül-
dött lakossági észrevételeket továbbították a
beruházónak, és javasolták számára a lakók-
kal való kapcsolatfelvételt. 
A beruházó, a DEZICO Kft. ügyvezetése arról
nyilatkozott, hogy szívesen állnak az érdek-
lődő lakosok rendelkezésére, és maximálisan
nyitottak arra, hogy bemutassák az elképzelé-
seiket, válaszoljanak a lakosok kérdéseire. A
kft. ügyvezetése a tervezőt hatalmazta meg,
hogy a cég egy további  képviselőjével együtt
bemutassa a környéken élőknek a terveket, a
fejlesztési koncepciót. 
A tervező neve: Tikász Zsolt építész
A tervező elérhetősége: +36 70 665 5103, 
tikasz.architect@gmail.com

Az önkormányzat bízik abban, hogy a tervező-
vel és a beruházóval való egyeztetés során az
érdeklődők minden kérdésükre megnyugtató
választ kapnak.

n T. J.

pályázat

bérbeadó ingatlan

szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 

a szentendre 2369 hrsz-ú,
Kucsera ferenc u. 5. szám alatt álló 

27 m2 alapterületű 
önkormányzati tulajdonú lakás

piaci alapon történő bérbeadásáról

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át,

illetve 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 

november 18. 10:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 

a szentendre, dumtsa Jenő u. 12. fszt. 5.
szám alatt álló 40 nm alapterületű önkor-

mányzati tulajdonú lakás, piaci alapon
történő bérbeadására.

Minden szükséges információt 
a pályázati kiírás tartalmaz, amely 

a Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján 

vehető át, illetve 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

weboldalról tölthető le.

A pályázatokat a hivatal Iktatójába 
november 18. 9:00 óráig 

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Tiltakozás a Radnóti úti építkezés miatt
egy Radnóti utcai építkezés miatt fordultak a városvezetéshez a környéken lakók, a kifogásolt
munkálatokat azonban nem lehet megakadályozni, mert a terület a helyi szabályozás szerint
alkalmas a beépítésre, az eljárás pedig már hatósági szakban van. a helyi építési eljárásokat
központi jogszabályok határozzák meg, és a jogszabályoknak megfelelő építkezéseket a 
települési önkormányzatok nem tilthatják meg. 



laKossáGI fÓRum
A Dália utca jövőjéről, útépítésről rendez

lakossági fórumot 
az önkormányzat 

november 8-án, kedden 18.30-tól 
a Barcsay Jenő Általános Iskolában

(Kálvária út 18.).

Lakossági fórumot rendeznek  
Izbégen, 

november 10-én, csütörtökön 18 órától
az Izbégi Általános Iskolában 

(Mária u. 1.)

A fórumokra szeretettel várják 
a lakosságot!

KÖzmeGHallGaTás
A Szentendrei Szerb Önkormányzat

Képviselő-testülete 
november 10-én, csütörtökön 15 órától

közmeghallgatást tart 
a Corner Szerb Étteremben 

(Dunakorzó 4.)
A közmeghallgatásra 

minden érdeklődőt tisztelettel vár 
a Szentendrei Szerb Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 
A nyilvános testületi ülés keretében 

lehetőségük van a jelenlévő 
képviselőkhöz kérdést feltenni,

javaslattal élni.

fórum
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átadták a megújult zöld utcát
Ünnepi keretek között adták át az önkormányzat és a helyi családok összefogásával megújult
zöld utcát. az utak, járdák önerős, várossal közös felújítására meghirdetett 1+1 program idei
kerete kimerült, de jövőre újra lehet pályázni az önkormányzati hozzájárulásra.

2016-ban tíz utcaközösség, illetve vállalkozás útfelújítása kapott 50%-os önkormányzati támo-
gatást az 1+1-es programban, összesen csaknem 16 millió forint értékben.
A 235 m hosszú Zöld utca 13 helyi család és az önkormányzat összefogásával újult meg, csak-
nem 7 millió forint összértékben. Ebből közel 3,5 millió Ft-ot a város biztosított hozzájárulás-
ként.
A Városfejlesztési Bizottság októberi ülésén három újabb utca támogatásáról döntöttek, így a
Pannónia, a Ribizli és a Kertész utca is megkapja az önkormányzati hozzájárulást az útfelújí-
táshoz. A felújítási munkálatokat a tervek szerint még idén elkezdik, és be is fejezik.
Az idei keret kimerült, de az 1+1 program jövőre is folytatódik.

Két héttel a vállalt határidő előtt
elkészült a Petőfi utca hiányzó
kockakő burkolatával a bola 95
Kft.

A Petőfi utca – Lövész utca – Bük-
kös-patak töltése között korábban
nem volt szilárd burkolat, így az
önkormányzat pályázatot írt ki a
munkára, melyet a Bola 95 Kft.
nyert meg. A szentendrei székhe-
lyű vállalkozás két héttel a vállalt
határidő előtt készült el a közel
220 nm felületű út-, tér- és járda-
burkolattal. A beruházás révén a
Petőfi utca teljes szakasza és a
Bükkös-patak töltéséhez vezető
két járda a belváros arculatához il-
leszkedő kockakő burkolatot ka-
pott. Az út melletti keskeny sávban
a padkát murvaburkolattal látta el
a kivitelező. A zöldterület várha-
tóan a tavaszra újulhat meg.

Kockakő burkolatot kapott a Petőfi utca
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átcserélte a rendszámot 
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást foly-
tatott N. Levente 32 éves szentendrei lakos ellen egyedi azonosító
jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján a szentendrei férfi 2016.
augusztus 15-én egy német rendszámú személygépkocsival köz-
lekedett Szentendre belterületén, amikor is a járőrök intézkedés
alá vonták. A rendőri intézkedés során megállapítást nyert, hogy
a német rendszám nem az általa használt személygépkocsira lett
kiállítva, hanem egy másik típusú gépkocsira, a rendszámot a férfi
korábban áthelyezte az autójára. 
A szentendrei rendőrök N. Leventét gyanúsítottként hallgatták ki,
az ellene folytatást eljárást a napokban befejezték, és az iratokat
vádemelési javaslattal küldték meg a Szentendrei Járási Ügyész-
ségnek.  

felhívás a biztonsági eszközök használatára
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén megvizs-
gálta a súlyos, személyi sérüléssel járó balesetek okait. Az okok
között még mindig nagyszámban fordul elő a passzív biztonsági
eszközök használatának hiánya, ezért a közlekedők biztonsága ér-
dekében a rendőrség az elkövetkező időszakban is fokozottabban
fogja ellenőrizni a járművezetőket. A kiemelt figyelemre lakott te-
rületen belül, illetve azon kívül is számítani lehet. 
A közúti ellenőrzések során nagy hangsúly kerül a szabálykövető
magatartásra, a passzív biztonsági eszközök – biztonsági öv, gyer-
mekbiztonsági rendszerek, bukósisak előírásszerű használata –
betartására. 
Azokkal a járművezetőkkel szemben, akik megszegik a közúti köz-
lekedés szabályait, a Szentendrei Rendőrkapitányság rendőrei szi-
gorúan fellépnek a közlekedők életének, testi épségének védelme
érdekében. A biztonság, a közlekedés valamennyi résztvevője szá-
mára fontos!

látni és látszani – 2016-ban is!
A Látni és látszani plusz az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizott-
ság és az X-MEDITOR Kft. közös közlekedésbiztonsági kampánya,
amelynek 2012, vagyis a kezdetek óta az a célja, hogy a balesetmentes
közlekedés érdekében felhívja a figyelmet a látás és a láthatóság kie-
melt fontosságára. Tavaly háromszáznál is több autós szerviz és közel
száz optikai szaküzlet állt a Látni és látszani plusz kampány mögé, míg
a másik oldalon a 21 ezret is meghaladta azon autósok száma, akik
csatlakoztak a kampányhoz, és ezzel is kifejezték, mennyire fontos
számukra a biztonságos közlekedés.

2016-ban az országos kampány keretében október 15. és december
10. között ellenőriztethetik járművük láthatóságért felelős alkatrészeit
és a szélvédőt ingyenesen a személy- és haszongépjárművek, a mo-
torkerékpárok és a kerékpárok vezetői az akcióhoz csatlakozott szer-
vizekben. A regisztrált optikai szaküzletek pedig díjmentes látás-
ellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket.
A közlekedésben részt vevők közös érdeke, hogy a vezetők átvizsgál-
tassák járműveik világítástechnikai berendezéseit, szélvédőjüket, és
ellenőriztessék látásukat. 

További információ: 
http://latnieslatszani.hu/
http://www.baleset-megelozes.eu/cikk.php?id=1155

rendőrségi hírek

Tudnivalók 
a kémény-
seprésről
november 1-je óta a korábbinál
is nagyobb területen végzik a ka-
tasztrófavédelem kéményseprői
a lakossági kémények tisztítását,
ellenőrzését. Jelenleg 17 megye
2499 települése tartozik a ka-
tasztrófavédelem ellátási terüle-
téhez. a gazdálkodó szervezetek
tulajdonában lévő kémények el-
lenőrzését és tisztítását válto-
zatlanul a kéményseprőcégek
végzik megrendelésre. 

Az, hogy milyen gyakran érkezik
valakihez a kéményseprő, attól
függ, hogy az adott háztartásban
milyen tüzelőberendezéssel fűte-
nek, nem pedig attól, hogy fűtési
időszak van-e. Gázüzemű és zárt
égésterű tüzelőeszköz esetén
kétévente, minden egyéb fűtőbe-
rendezés esetében évente érkezik
a kéményseprő. 
A kötelező lakossági sormunka
az egész országban ingyenes. A
kéményseprő 15 nappal az ellen-
őrzés előtt írásos értesítőt dob a
postaládába. Ha a kéményseprő

az értesítésben megadott idő-
pontban nem találja otthon a ké-
ménytulajdonost, újabb időpont-
ról hagy értesítést. Ha a sormun-
kát a kéményseprő a második
időpontban sem tudja elvégezni,
akkor a kéménytulajdonosnak 30
napon belül egyeztetnie kell egy
új, közös időpontot, amikor elvé-
gezhető a sormunka. A harmadik,
közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fi-
zetni a kiszállási díjat (körülbelül
500 forint), de nem készpénzben,
hanem csekken, vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági
sormunka magában foglalja a ké-
mény és az összekötő elem ellen-
őrzését, tisztítását, a levegő-
utánpótlás ellenőrzését és az ezt
befolyásoló műszaki berendezé-
sek okozta hatások vizsgálatát,
továbbá az égéstermék paramé-
tereinek ellenőrzését, illetve ahol
elő van írva, ott a szén-monoxid-
érzékelő működőképességének
ellenőrzését is. A sormunkába
nem tartozó tevékenységekért
változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van
arra is, hogy valaki az ingyenes
sormunkán túli kéményellenőr-
zést vagy tisztítást rendeljen
meg. Ezt a 1818-as telefonszá-
mon, azon belül a 9-es, majd az 1-
es menüpont kiválasztásával
elérhető ügyfélszolgálaton teheti
meg. A két kötelező sormunka
között megrendelt ellenőrzés és a
sormunkába nem tartozó munkák
elvégzése költségtérítés terhére
történik. 
A kéménysepréssel kapcsolatos
információk elérhetők a kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon. 

Változások a gázszámlánál
Október elejétől a FŐGÁZ átvette a TIGÁZ ügyfeleit, azaz mindenkinek
a FŐGÁZ lett a szolgáltatója. A gáz ára nem változott, azonban a rész-
számlázást választó fogyasztóknak érdemes az alábbi tudnivalókat fi-
gyelmesen elolvasnia. A szolgáltatóváltás miatt átmeneti változás áll
be a részszámlák összegében. Ennek oka, hogy a fűtési szezon maga-
sabb fogyasztására előre befizetett többletet a TIGÁZ a végelszámo-
láskor visszafizette, mivel a fűtési szezonban már nem a TIGÁZ a
gázszolgáltató. A téli hónapokban, a fűtésszezonban a következő éves
gázmérő-leolvasásig a megszokottnál magasabb összegű részszám-
lák várhatók. Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámoláskor a
TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket tartalékolják a következő hónapok
várhatóan magasabb részszámláira. A következő éves leolvasás után
a részszámla összege újra a szokásos lesz.
További információ: http://szolgaltatovaltas.fogaz.hu/tigaz
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Úthelyreállítás 
és forgalmirend-
változás 
az Irtás utcában
Október 26. és november 30. között helyreál-
lítják az Irtás utca 1-23. sz. közötti szakaszát.
A munkálatok idején az Irtás utcában nem
lehet parkolni, az autók be- és kihajtása rész-
legesen lesz megoldható, a gyalogosforgalom
zavartalan lesz. A kivitelezés alatt a szemét-
szállító járművek behajtása időszakosan 
akadályoztatva lesz, ezért kérik a gyűjtő-
edényeket ezekben az időpontokban az utca
alsó részére levinni.

Járdafelújítás az 
álmos utcában
Október végén megkezdődött az Álmos utcai
járda felújítása és építése is. A lakossági fel-
ajánlásként kapott járdalapok a meglévő járda
felújítását és meghosszabbítását teszik lehe-
tővé, így az Álmos utcától a Kálvária út meg-
lévő járdájáig új járdaszakasz fogja segíteni a
gyalogosok közlekedését.

Pataktakarítás 
a bükkös egyesülettel
Október 22-én, szombaton került sor a Bükkös-patak mentén az Őszi
Pataktakarításra. A szokásos szemétszedésen kívül a szervezők egy
sokak által kedvelt és használt palló megjavítását tűzték ki célul. Hála
a sok ügyes kéznek, az izbégi iskola alatt elhelyezkedő kishíd teljes
egészében ki lett cserélve. Amíg a férfiak a pallóhíd építésében vettek
részt, a gyerekeknek és a többi érdeklődőnek Dukay Igor természet-
védő, a Bükkös Tanösvény létrehozója tartott érdekes, ismeretterjesztő
előadást a patak élővilágáról.

Köszönjük szponzorainknak: a Szilágyi Pékségnek, Hoppá Stúdiónak,
támogatóinknak és minden résztvevőnek, hogy közreműködésükkel
hozzájárultak a program sikeres megvalósításához!

BÜKKÖS EGYESÜLET

megújuló épület a belvárosban
szentendre Város Önkormányzata pályázati forrást nyert a nemzeti Kulturális
alaptól (www.nka.hu) a Kossuth lajos u. 15. szám alatti épület felújítására. 
a munkálatok elvégzésére az önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le,
melynek nyertese a Tér Kivitelező Kft. lett.

A felújítási munkálatokat október végén kezdték meg Kolozs János városi főmérnök irányítása
mellett. Elsőként az épület belső falán található borostyánt távolították el, majd folytatódott a
felújítás a falkutatási munkával. Az építési munkálatok két fő részből állnak majd: homlokzat-
és tetőfelújítás, valamint a szükséges vízelvezetési javítások. Az építési munkálatok várható
kezdete november 8., várható befejezése 2017. január 16. 
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lakástárlat 
– Találkozás a mesterrel
baKsaI JÓzsef fesTőmŰVÉsz mesÉlT

a szentendrei lakástárlat alapítvány immár negyedik éve futó, ha-
gyománnyá vált rendezvényén, a lakástárlaton minden alkalommal
egy  művészetpártoló házigazda fogadja be a bemutatásra váró
három kortárs szentendrei képzőművész alkotásait saját otthonába.
ő hívja meg és látja vendégül barátait, az érdeklődőket, és állítja ki
festőművészek, szobrászok alkotásait.

Idén októbertől új formában jelentkez-
nek a Lakástárlatok: előtérbe kerül a
művész. Az otthonát erre a vasárnap
délutánra, estére átadó házigazda nem-
csak a kiválasztott művész alkotásai-
nak és a vendégeknek ad helyet, hanem
közkívánatra jelen van maga a művész
is. Sőt, ő a főszereplő. Mesél életéről,
munkáiról, sikereiről, és a vendégek – a
Lakástárlat Baráti Kör tagjai – is felte-
hetik neki kérdéseiket. És kérdezni bár-
mit szabad!

Ebben az új formában az első Lakástárlat – Találkozás a mesterrel
című eseményt október 16-án rendezték meg egy szentendrei műked-
velő, műgyűjtő otthonában. A mester, akivel a meghívott Baráti Kör
tagok találkozhattak és beszélgethettek, Baksai József Munkácsy- és
Barcsay-díjas festőművész, grafikus, fotográfus volt.
A délután folyamán mesélt pályájáról, grafikusi, festői technikájáról,
tanári tapasztalatairól. A meghívottak a beszélgetés alatt a LucaBistro
falatkáit és a Somlio Családi Pincészet borait is megkóstolhatták. A
sokszínű kérdések megválaszolása után a résztvevők végignézték a
kiállított műveket, mialatt újabb és újabb kérdésekkel „támadták” a
művészt. 
A következő Találkozás a mesterrel rendezvényen efZámbó István
festőművész lesz a vendég egy szentendrei, művészetpártoló hölgy
otthonában.

Indák, pitypangok, tulipánok 
a szentendre barátai egyesület kezdeményezésére dudás urbán
Krisztina szervezésében indult útjára a Kreátor alkotóműhely prog-
ramsorozat szentendrén. a havi rendszerességgel jelentkező kur-
zusok közül ezúttal siptár Réka útmutatásaival a ruhafestést
próbálhatták ki a résztvevők.  

Réka Péter-Pál utcai kicsiny üz-
lete, a Siptár ruhatár hamar meg-
telt, sőt a nagy érdeklődés miatt
még egy délutáni alkalmat is be
kellett iktatni. A programra jelent-
kező hölgyeket vendéglátásként
sütemény, bor és szörp fogadta.
Ráhangolódásképpen ihletet le-
hetett meríteni a sárközi bútoro-
kat, a magyar reneszánsz és
barokk hímzéseket bemutató ki-
adványokból és más kötetekből,
na meg a helyszínen lévő Siptár-
ruhák motívumvilágából is.

Először mindenki kapott hat különböző színű Siptár-címkés textilfes-
téket, majd próbaként egy színes pamutdarabra a résztvevőknek a ne-
vüket kellett a tubussal felfesteniük. Volt, akinek rögtön gyöngybetűi
lettek, míg másoknak szokni kellett a tubusos technikát. A háromórás
foglalkozás következő lépéseként mintákat találtak ki a résztvevők.
Réka adott néhány szempontot az alkotáshoz, de nem voltak elvárá-
sok, mindenki szabadon próbálkozhatott. Ez a technika elsősorban a
vonalas, stilizált formáknak kedvez. Így születtek meg a színes indák,
pitypangok, tulipánok, falevelek, kerek és nyújtott formák.
Egymást kicsit megismerve gyorsan telt az idő, a gyakorlást követően
a hölgyek elkészíthették egyedi díszítésű pólóikat, amit aztán nagy
örömmel haza is vittek. A résztvevők javasolták, hogy a helyi művé-
szek bevonásával lehetnének ötvös, tűzzománc, üvegfestő alkalmak
is a Kreátor alkotóműhelyben.
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HamVas bÉla emlÉKnaP

„De bármi történik is,
az emberszeretet kötelező…”
Hamvas Béla: Kiengesztelődés

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait,
valamint mindazokat, akik szeretnék Hamvas
Béla munkásságát megismerni, az író halálá-
nak évfordulója alkalmából tartandó megem-
lékezésünkre.

Hamvas Béla és Kemény Katalin
sírjánál, Sztaravodai úti köztemető
november 12. (szombat) 15.00
Hamvas Béláról emlékezik
dr. Thiel Katalin filozófus
és Szentendre város gimnáziumainak diákjai
Rendezők:
Ars et Vita Művészet és Élet Alapítvány
Szentendre Város Önkormányzata

Utána tea és beszélgetés a Városházán
(Városház tér 3.)
16.30 órakor
Hamvas Béla 1956-ról
Ünnepi műsor a Városháza dísztermében
A vendégeket köszönti:
Kun Csaba önkormányzati képviselő

J. S. Bach: d-moll Partita (részlet)
Előadja: Loboczky Balázs hegedűművész
„Hamvas Béla 1956-ról” címmel bevezetőt
mond és felolvas Weiner Sennyei Tibor költő,
író, a DRóT főszerkesztője
Chopin: Desz-dúr prelűd
Chopin: Gyászinduló
Előadja: Juhász Tamás zongoraművész
Beethoven: F-dúr románc
Előadja: Loboczky Balázs és Juhász Tamás

A részvétel ingyenes

szentendre
télen-nyáron!
még alig csendesedett el a pezsgés a nyári
szezont záró szentendre éjjel-nappal nyitva
fesztivállal, az art Capital őszi múzeumi
programsorozat után ismét ünnepi fényekbe
öltözik a város. advent heteiben ismét válto-
zatos kulturális, családi és gasztronómiai
programok várnak mindenkit szentendrén. a
részletes program a hamarosan megjelenő
színes adventi programmagazinban, illetve az
iranyszentendre.hu és a szentendreprog-
ram.hu oldalakon lesz olvasható.

adventi forgatag
A hagyományos adventi vásár a Dumtsa Jenő
utcában minden nap déltől (hétvégéken dél-
előtt 10-től) este 9-ig tart nyitva. 

színház 
A Parlando Színház társulata a Légy jó mind-
halálig című családi musical adja elő novem-
ber 27-én, a legkisebbeket Nyári Bernadett
karácsonyi bábelőadása várja Vivaldi csodá-
latos muzsikájával.

zene
A Fő téren minden szombat délután karácso-
nyi koncertet hallgathatunk. A Református
Gimnáziumban Adventi Ökumenikus Kórusta-
lálkozó lesz, a Musica Beata kórus az Új Szent-
endrei Kamarazenekarral lép fel a Péter-Pál
templomban. Adventi koncertet ad a Barlang-
ban a Borbély Műhely, a PMK színháztermé-
ben a Csík zenekar és a Kaláka együttes. 

Tánc
A Szentendre Táncegyüttes felnőtt és gyer-
mektánccsoportjainak ünnepi műsora fan-
tasztikus táncszínházi élmény lesz idén is.

Irodalom
A Zsíros kenyér extrákkal sorozat vendége Zá-
vada Pál író lesz. Aknay János festőművészről
megjelent könyvet Kopin Katalin művészettör-
ténész mutatja be, Szvorák Katalin népdaléne-
kessel az életútját bemutató könyvéről
Czigány György beszélget, a Parti Medve
könyvesboltban beszélgetés lesz Mészöly
Ágnes mesekönyvíróval.

Kreatív programok
Advent minden szombat délelőttjén kézműves
foglalkozásokkal várják a gyerekeket a Duna-
parti Művelődési Házban. December 3-án a
Pest Megyei Könyvtár várja a gyerekeket ka-
rácsonyi kézműves foglalkozásra. 

Hagyományok
Az adventi szombatok délutánján a város óvo-
dásai adnak műsort az Evangélikus templom-
nál és a Fő téren. Vasárnaponként, az adventi
gyertyagyújtásoknál meghitt műsor keretében
olyan személyek működnek közre, akik sokat
tettek-tesznek a városért. Az adventi koszorút
minden hétvégén más felekezet vezetője áldja
meg a Fő téren. Helyi kuriózum a városban a
Szamárhegyi betlehemes: az egyszerre humo-
ros és felemelő betlehemes játék karaktereit
amatőr helyi szereplők játsszák. A Ferenczy
Múzeumban Görög advent címmel tartanak
előadást a görög adventi népszokásokról, ha-
gyományokról, kiállítással és táncházzal.

szilveszter és újév
Az év utolsó napját a Kistehén együttes bú-
csúztatja a Fő téren, s az ünnepi tűzijáték után
hajnal 2-ig szól a zene. 2017. újévi ajándék-
koncerttel indul, hiszen belépődíj nélkül hall-
gathatjuk meg a Fool Moon pop-acapella
együttes koncertjét. 

Részletes programok:
www.szentendreprogram.hu 
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Talentum 
ösztöndíjasok 2016
október 23-án, a városi ünnepség keretében adták át a TalenTum –
szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázat idei nyerteseinek díjait.
Pálya Hanna, a fazekas mihály Gimnázium tanulója a középfokú ta-
nulmányokat folytató diák kategóriájának nyertese kiemelkedő tanul-
mányi eredményeinek és közösségi tevékenységének köszönhetően.
Kugler szilvia a semmelweis orvostudományi egyetem felsőfokúÍ
tanulmányokat folytató diák kategóriájának nyertese, kiemelkedő 
tanulmányi eredményeinek és közösségi tevékenységének köszön-
hetően.

Pálya Hanna
ötödikes kora óta a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium tanulója, mindvégig kitűnő eredménnyel, kiemel-
kedő tanulmányi munkájáért nagyon sok tantárgyi dicsérettel. Jelenleg
a 10.b osztályban, természettudományos tagozaton, emelt óraszám-
ban tanulja a matematika, fizika, kémia és biológia tantárgyakat. Szá-
mos tanulmányi versenyen vett rész kiváló eredménnyel. Érdeklődése
széleskörű: a természettudományos tárgyak mellett angolból megsze-
rezte a középszintű nyelvvizsgát, aktív résztvevője az iskola színjátszó
körének, rendszeresen részt vesz iskolai rendezvények lebonyolításá-
ban, szívesen korrepetálja diáktársait bármely tárgyból. Nyolc éven át
vett zongoraleckéket, szabadidejében most is szívesen játszik. „A 
biológia és kémia tudományok érdekelnek a legjobban, valamilyen ku-
tató orvosi pályát képzelek el magamnak. Akárhová vessen is a sors,
Szentendrére mindig otthonomként fogok tekinteni, segíteni fogok fej-
lődésében, ahogyan csak lehetőségeim engedik” – írja Hanna pályázati
anyagában.

Kugler szilvia
a Szentendrei Református Gimnázium volt hallgatója 2013-tól a Sem-
melweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tudomá-
nyos diákkörének tagja. Kiemelkedő tudása széleskörű, eddigi
tanulmányai során 13 tárgyból nyert első helyezést, 2015-ben Köztár-
sasági Ösztöndíjban részesült. Kivételes tehetsége miatt szintén tavaly
felvették a Kerpel-Frónius Tehetséggondozó Programba. Fő kutatóte-
rülete a kardiológia, a szívritmuszavarok, szív- és érrendszeri betegsé-
gek megelőzése. A Semmelweis Egyetem TDK konferenciáin I. és II.
helyezést kapott 2014-ben és 2015-ben A humán extracardialis inger-
vezető rendszer mikroszkópos morfológiája és immunhisztokémiai ka-
rakterizálása című előadásával. Szilvia szabadidejében szeret túrázni,
érdekli a természetfotózás, az olvasás, és ha ideje engedi, novellákat
ír. „Megtisztelő lenne számomra, ha a jövőben a Szentendrei Szakorvosi
rendelőintézetben is gyakorolhatnám hivatásomat” – írja céljairól Szilvia
a pályázatában.

A képviselő-testület Jóléti Bizottsága az idei
évben is meghirdette a „Jó Tanuló, Jó Spor-
toló 2016” pályázatot. Az idei díjazottak: Abo-
nyi Tóth Glenda, a Barcsay Jenő Általános
iskola tanulója, Egei Ákos, a Templomdombi
Általános Iskola tanulója és Szabolcsi Áron, a
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója.
A cím elnyerésének feltételrendszere szerint
az adományozó – Szentendre Város Önkor-
mányzata – a Szentendrén tanuló, de bárhol
sportoló általános és középiskolai diáknak
ítélheti oda egy évre – tárgy év szeptember 1.

és az azt követő év szeptember 30-ig – a
címet, melyhez oklevél és tárgyjutalom jár.
Testületi határozat szerint három kategóriá-
ban indulhatnak a pályázók: 1-4 osztályos, 5-
8 osztályos és 9-12 osztályos korosztályban.
A feltétel része még, hogy a pályázók tanul-
mányi átlagának 4,7 felettinek kell lennie.
Az idén kétszer annyi pályázat érkezett, mint
az előző években, így nehéz dolga volt a bíráló
bizottságnak. A döntés alapján az 1-4 osztá-
lyos korosztályból Abonyi Tóth Glenda, a 
Barcsay Jenő Általános iskola tanulója, 5-8

osztályos korosztályból Egei Ákos, a Temp-
lomdombi Általános Iskola tanulója és 9-12
osztályos korosztályból Szabolcsi Áron, a 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója kapta
meg a díjat. A tanulók az október 23-i városi
ünnepségen vehették át az elismerő oklevele-
ket és az elismeréshez járó,15-15 000 forintos
könyvvásárlási utalványokat.
Gratulálunk a díjazottaknak!

n SOLTÉSZ EMESE
TÁRSADALMI ÉS CIVILKAPCSOLATI REFERENS

Jó Tanuló – Jó sportoló pályázat

Kugler Szilvia és Pálya Hanna a városi ünnepségen

Abonyi Tóth Glenda                                                                        Egei Ákos                                                                                        Szabolcsi Áron



FELHÍVÁS 
szentendre városa egyedülálló kezdeményezésben való részvételre hívja fel polgárainak figyelmét. szeret-
nénk feldolgozni a xx. század második felének főbb helyi vonatkozású történéseit a II. világháborútól, a
szovjetunióba való elhurcoláson, hadifogságon, az 1956-os forradalom momentumain keresztül, az azt kö-
vető megtorlás eseményéig. 

Várjuk tehát azon szentendreiek vagy Szentendréről elszármazottak beszámolóit, akiket a II. világháború után
kényszermunkára vagy hadifogságba vittek, vagy valamilyen formában részt vettek az 1956-os forradalom
eseményeiben. Várjuk továbbá a leszármazottak emlékeit is. Az ő esetleg töredékes visszaemlékezésük (do-
kumentumok, tárgyi emlékek, fotók) is nagyban segíthet megérteni az akkori idők szentendrei történéseit.
Célunk egy videó-archívum létrehozása. A beérkező adatokat minden esetben tudományos vizsgálat tárgyává
tesszük. Jelentkezésüket ide várjuk: +36 30 973 3379 vagy khoppal@yahoo.com 
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Helytörténeti vetélkedő '56 tükrében
Idén második alkalommal indult útjára az eleven Örökség helytörténeti vetélkedő-sorozat, melynek első fordulóját október 27-én rendezték
meg. ebben a tanévben a szentendrei középiskolások 10. és 11. osztályos tanulói kerültek sorra, hogy ezen a népszerű és egész tanévet
átívelő vetélkedőn részt vegyenek.

A vetélkedő ötletgazdája és patrónusa, Pet-
ricskó Zoltán általános alpolgármester szerint
szükség volt már egy minden szentendrei is-
kolát megmozgató városismereti vetélkedőre,
amelyben nemcsak a helyismereti tudásukról
adnak számot itt élő fiataljaink, hanem ezáltal
szélesebb ismereteket szereznek sokszínű
városunk történelméről, művészeti értékeiről,
épített és természeti környezetéről. Vélemé-
nye szerint ennek a vetélkedőnek – bár ko-
moly pénzdíjazású – mégsem elsődlegesen
az volt a célja, hogy kiélezett versenyben tel-
jesítsenek a fiatalok, hanem az erős közössé-
gépítő szerepe, hiszen a diákok jobban
megismerhetik egymást, új barátságok szö-
vődnek. Hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt

időszakban nagyon jó kapcsolat alakult ki az
oktatási intézmények és az önkormányzat kö-
zött, és kiemelt feladatának tekinti a hosszú
távú, építő jellegű együttműködést. A tavalyi
fordulók tapasztalatai alapján, melyeken nyolc
helyi általános iskola tanulói vettek részt, a
gyerekek lelkesen, jó hangulatban, egymást
támogatva és egymás sikereinek örülve ver-
senyeztek.
Az idei első forduló témája szó szerint az
utcán „hevert”. Az 1956-os forradalom 60. év-
fordulójával kapcsolatban Szentendre Város
Önkormányzata kortárs művészeti alkotások-
kal, kültéri installációkon keresztül mutatta be
az akkori szentendrei eseményeket különböző
helyszíneken. A szentendrei események fel-

idézése Máté György helytörténész 1956
Szentendrén című kéziratának felhasználásá-
val történt. Ennek kapcsán kaptak feladatokat
a gyerekek, így részt vehettek a történelmi
események feldolgozásban, átfogó ismerete-
ket szerezhettek nemcsak a helyi, hanem az
országos történésekkel kapcsolatban is. Az
első forduló szakmai felelőse és megalkotója
Krizbai Éva múzeumpedagógus volt.
Résztvevő középiskolák: Ferences Gimná-
zium, Móricz Zsigmond Gimnázium, Petzelt
József Szakgimnázium és Szakközépiskola,
II.  Rákóczi Ferenc Gimnázium, Szentendrei
Református Gimnázium.
n SOLTÉSZ EMESE 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS REFERENS
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adventi ajándékozás
szentendre Város Önkormányzata és a 
szentendréért Közalapítvány adventi
ajándékozás címmel közös pályázatot
hirdet, amelynek célja, hogy 100 szen-
tendrei gyermek jusson karácsonyi
ajándékhoz, és vegyen részt családjával
egy szép adventi ünnepségen a Város-
háza dísztermében.

A Szentendréért Közalapítvány Kuratóri-
uma kéri a szociális gondozással és
gyermekvédelemmel foglalkozó szen-
tendrei intézmények, egyesületek, szak-
mai vagy érdekvédelmi szervezetek, ill.
oktatási intézmények vezetőit, hogy je-
löljék Adventi Ajándékozásra azokat az
általuk ismert, 1-14 év közötti gyermek-
eket, akik nehéz szociális helyzetben
vannak és a családnak vélhetően szű-
kös keretek állnak rendelkezésre a kará-
csonyi ajándékozásra.
Az ajándék odaítéléséről a Szentendré-
ért Közalapítvány kuratóriuma dönt. A
kuratórium döntése végleges, az ellen
fellebbezésnek helye nincs. A hiányos
(adatlapot nem tartalmazó) jelöléseket
a kuratórium formai okból figyelmen
kívül hagyhatja. Nem lehet jelölő vagy
ajánló a Szentendréért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke vagy tagja, a je-
lölttel családi vagy alárendeltségi kap-
csolatban álló személy.
Az ajándékok személyre szólnak, így kö-
zösségek csoportosan nem jelölhetők.
A Kuratórium fenntartja magának a
jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző
évek jelöltje számára is adományozzon.
A jelölést vagy elektronikusan
(kozma.krisztina@szentendre.hu), vagy
levélben (2000 Szentendre, Városház
tér 3.)  kell benyújtani.
A jelölés beküldési, postára adási határ-
ideje: 2016. november 11.
Részletek: www.szentendre.hu
További felvilágosítás:
E-mail: kozma.krisztina@szentendre.hu
Tel.: (26) 785 085

adománygyűjtő vásár

A Szent Erzsébet Karitász Közösség
adománygyűjtő vásárt rendez november
12-én, szombaton 8-tól 15 óráig a Ka-
nonok u. 2. szám alatti hittanteremben.
A befolyt összegből rászorulóknak tűzi-
fát vásárolunk. Mindenkit szeretettel vá-
runk, előre is köszönjük a segítséget a
rászorulók nevében.

Rajzsiker Japánban
sáGI alIz szenTendReI dIáK ezÜsTÉRmes leTT

Október 29-én Budakalászon, a Kós Károly Műve-
lődési Házban volt a 46. PENTEL Nemzetközi
Gyermekrajzpályázat díjátadó ünnepsége, melyre
egy szentendrei diák, Sági Aliz, a Templomdombi
Általános Iskola (4. osztály) Vizuális Műhelyének
tanulója kapott meghívást, szüleivel és felkészítő
tanárával, Deli Gabriellával a PENTEL magyaror-
szági képviselőitől.
Aliz kedveli a rajzolást, festést, szobrászkodást.
Ebben az iskolában van is erre lehetőség, hiszen
adott egy olyan intézmény, melyben kiemelt sze-
repet kap a vizuális nevelés. Fontos, hogy a gyere-
kek életéből ne hiányozzon a manuális kész-
ségfejlesztés. Tapasztalják meg, milyen öröm al-

kotni, egymástól tanulni, a másik munkájának örülni. Ennek a tevékenységnek a színtere a Vi-
zuális Műhely, ahol több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai munka folyik. A szakköri
keretben más dolgokra is lehetőség van, mint a tanórán. A gyerekek szívesen járnak ide. Szor-
galmuknak, ügyességüknek és a hozzáértő tanári irányításnak köszönhetően évek óta sikeresek
a Templomdombi iskolások, mind a városi (legutóbbi Árvácskás pályázaton mindkét kategóri-
ában 1. hely), mind az országos és nemzetközi (Új-Zélad, Wellington) képzőművészeti verse-
nyeken. 
Japánban 1970 óta évente rendezik meg a Nemzetközi Gyermekrajzpályázatot. A 46. pályázatra
több mint 40 országból 20 ezer pályamű érkezett. A templomdombisok visszatérő pályázók,
1998 óta sikeresek ezen a világversenyen. Deli Gabriella tanítványai több mint 30 érmet sze-
reztek, arany-, ezüst- és bronzérem is volt köztük. Egyszer egy különlegesen értékeset sikerült
begyűjteni: 2000-ben a Japán Külügyminisztérium díját, a kiemelt aranyérmet Tóth Tamás
nyerte, aki idén aranyat úszott Rióban a paralimpián. 
Gratulálunk Aliznak az ezüstéremért, és köszönjük Deli Gabriellának a felkészítő munkáját. 

nemzetközi táncfesztivál szentendrén
Harmadszor kerül megrendezésre városunkban a népszerű nemzetközi néptáncgála, ahol szí-
nes ízelítőt mutatnak be a környező nemzetek folklórhagyományaikból. Az est most is a PMK
színháztermében lesz, november 8-án, kedden 18 órától. A rendezvényre belépődíj nincs, min-
denkit szeretettel várnak a szervezők!
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móriczos Öregdiák Gála
A Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesülete
szeretettel meghív minden volt Szentendrei Mó-
riczos Öregdiákot, családtagjaikat és barátaikat
november 18-án, pénteken 17 órától megrende-
zésre kerülő  Móriczos Öregdiák Gálára a Móricz
Zsigmond Gimnázium aulájába (Kálvária út 16.)
Program: • ajándékvásár (öregdiákok által készí-
tett karácsonyi ajándékok: kerámiák, kézimunkák
és sok minden más • műsor • találkozás a bará-
tokkal, beszélgetés, büfé • élőzene kifulladásig,
fellép az Ahhozképest együttes. A zene szünetei-
ben tombola értékes ajándékokkal! A tombola be-
vétele jótékonysági célokat szolgál! 

Tanfolyamok és előadások 
ötven év felettieknek
Tanfolyamok
A Szentendrei Önkormányzat hivatalos szeniorképzésében több
mint 100 hallgató részvételével zajlanak a tanfolyami képzések.
Jelentős érdeklődés mellett indultak el, immár három nyelven
(angol, olasz, német) nyelvtanfolyamaink, s sokan járnak a sze-
niortánc- és a geopolitikai tanfolyamra is (mindkettő alkalmi lá-
togatói jeggyel is megtekinthető). A tanfolyamok listája a
korkozpont.szentendre.hu oldalon olvasható el. Érdeklődni lehet
a 06 30 692 47 46-os telefonszámon. (Itt jelezzük, hogy novem-
ber végétől már az új félév tanfolyamait is hirdetni fogjuk!)

előadások
Ezzel együtt folytatódik a Szeniorok Szentendrei Akadémiájának
ingyenes előadássorozata is a Városháza dísztermében. Novem-
ber 23-án, szerdán 15 órától a szentendrei képzés vezetője, a
Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója, dr. Jászbe-
rényi József bemutató előadást tart. A szerző idén tavasszal kez-
dett írni egy könyvet a mai magyar társadalmi-gazdasági elitről,
s az elit értékvilágáról. A kutatások még folynak a témában, de
mára összeállt egy egyórás előadás, amelyben a szerző egy kü-
lönleges témát mutat be. A társadalmi-gazdasági elit, az ún. felső
tízezer gondolati és erkölcsi értékvilágát mutatja be, s az ezzel
kapcsolatos kutatási interjúkból idéz a közönségnek. Az egyórás
előadás látogatása mindenkinek ingyenes, s részt vehet rajta az
is, aki 50 év alatti. 

Tanulni sohasem késő!

n DR. JÁSZBERÉNYI JóZSEF
ARANYKOR KÖZPONT SZENTENDRE

nyílt nap a ferences Gimnáziumban
november 12-én, szombaton 15.00-19.00 óráig tartó programok kö-
zött szerepelnek bemutató órák, műhelyek, teázó, tárlatvezetés. 

felvételi
Szeretettel várjuk a 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezését! Az érdek-
lődőket kérjük, hogy töltsék ki az online felvételi információs lapot, mely
megtalálható a gimnázium honlapján. Ezen kívül kérjük a központi írás-
beli feladatlap megírását is, melyre iskolánkban is van lehetőség január
21-én, szombaton 10.00 órakor. Erre jelentkezni a központi felvételi el-
járás keretében lehet. Szeretettel várjuk a jelentkezőket egy szóbeli
meghallgatásra is februárban és márciusban, amelyről mindenkit sze-
mélyesen értesítünk.
További részletek a nyílt napról és felvételi eljárásról:
http://www.ferencesgimnazium.hu



KULTÚRA XXX. évf. | 20. szám16

KÖnyVaJánlÓ

benedeczky István: nemes szenvedély

Könyvbemutató
orgoványi anikó: „Vándorlás” című
verseskötetének bemutatójára kerül
sor szentendrén, a P’art moziban, no-
vember 17-én, csütörtökön 18 órai
kezdettel. a kötetet bemutatja és a be-
szélgetést vezeti: Török Katalin művé-
szeti író.

Közreműködők: Kertész Kata színmű-
vész, a Kreatív Színházi Stúdió növen-
dékei és Wernke Bernát költő. A kötetet
a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egye-
sület adta ki, és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta. 

„Felfoghatatlan térben és időben vagyunk élő lények, tudattal és er-
kölccsel bíró emberek. És konkrét helyen s konkrét időben keresünk va-
lamit, keresünk valakit: bizonyosságot e világi vándorlásunk értelmére,
fogódzkodókat süllyedéseinkhez, végességünk cáfolhatatlanságával a
végtelenségben. Orgoványi Anikó, a költő, író, képzőművész és tanár új
könyvében versekkel, ritmikákban, képekben, érzésekben, gondolatokban
értékes művekkel mutat fel bizonytalanságot és bizonyosságot, kérdő-
jeleket és egyértelműségeket. Oximoronok és kettősségek, ez a kötet
egyik sajátossága. A másik: utunk, útjaink kapaszkodói, hitet, erőt adó
tényei: az emlékek gazdagsága a gyermekkortól a tegnapi máig, a meg-
szenvedett szenvedélyek, a természet bölcsessége, kötődések vállalása
a szabadság jegyében, és természetesen a kultúra, a művészet. És még
ezernyi, látszatra sok-sok apróság, valójában a hétköznapok nagyszerű-
sége. A szerzőt idézve: „Ments meg önszerető, / féltő életerő!” 
–  Kaiser László költő, író, szerkesztő dramaturg

Nem vagyok irodalomkritikus, bár
magam is írogatok, de nem regénye-
ket. Ezért azt, amit most leírok, nem
kell feltétel nélkül elfogadni. Ráadásul
lehetek elfogult, mert nem csupán egy
barát írásáról van szó, de kortársról és
rokon szakma művelőjéről, aki egy
szintén szakmabéli kutató-orvos törté-
netén keresztül tanít. Barátom ugyanis
örökös tanítómester, tanítványai pedig
egy iskolateremtő oktató szárnyait él-
vezhették maguk felett, míg aktív éveit
élte. Erről hazánk egyik kiválóságát, az
Agy-díj tulajdonosát, az oxfordi pro-
fesszort, Somogyi Pétert kérdezhetik
meg, aki saját szavai szerint szerzőnk-
nek sokat köszönhetett.
Ezzel magyarázható, hogy amikor re-
gényes írásba kezd, akkor is tanítani

akar. Érdekes kort élt meg, olyan időszakot, amely meghatározta a
jövőt talán örökre. S mégis, a maiak már alig emlékeznek rá. Generá-
ciónk fogy, fogyatkozik, és a megélt, megszenvedett korszak tapasz-
talatait használni már nem fogja. Na, de az utódok! Azok se kezdjenek
mindent elölről! Erre gondolhatott professzor dr. Benedeczky István,
midőn elhatározta, hogy saját és baráti köre életének eseményeiből
összeállít egy tantörténetet, de úgy, hogy az lebilincselően olvasmá-
nyos legyen. 
A két orvos-sors, egy férfi és egy nő sorsa, korrajz, jellemrajz és kör-
nyezetrajz, társadalomrajz. Kiváló, gyarló és aljas emberek sorakoznak
a párbeszédekben. Ma is vannak ilyenek, ma is így cselekszenek, de
az akkori kor körülményeinek kulisszáival ismerkedve, a fiatal olvasó

többet tudhat meg egy világról, melynek egyik meghatározó pillanata
éppen a most 60. évfordulóján ünnepelt ’56. És ami utána következett,
a puha diktatúra, megalkuvásaival, kontraszelekciós világával, a meg
nem alkuvás árával. Közben azonban bizonyítva, hogy nagy kitartással
mindezek ellenére el lehetett valamit érni.
De egy másik szálon, a tragikusabbikon, megismerhetjük a tudomány
iránt elkötelezett ember, vagyis az akarva-akaratlanul másokért dol-
gozó kutató életének tragikumát is. Hiszen a tehetség és szorgalom
árán elért siker árnyékában ott van a feláldozott családi élet, az utód
önmagát keresésének magányossága éppen úgy, mint a társ áldozat-
vállalása, és végül a csúcsok felé törő sikeres ember összeomlása a
csúcstámadás előtt. Mert az idő nem kegyelmez. Nem visszaforgat-
ható és nem is áll meg, hanem rohan előre egyre gyorsabban és egyre
többet elfogyasztva a hegymászó alkotó energiájából, hogy végül egy
meg nem érdemelt és kegyetlen lavina, egy másik szenvedély és a be-
tegség temesse maga alá.
Az utókor aztán szépen temet. Akkor már általános az elismerés, hi-
szen már nincs kire irigykedni, nincs kivel versenyre kényszerülni,
nincs, akinek az árnyéka reánk vetülhetne.
Benedeczky István professzor úr, főhősével ellentétben, tudomány
iránti szenvedélyes ragaszkodását, amikor az idő erre kényszerítette,
ismét egy hasznos szenvedélyre volt képes konvertálni. Ír, és ezzel is
tanít. Az ő élete tehát mégis kiteljesedett. Erős és bölcs ember maradt,
nem hagyta magát. Ha Szentendrén feltűnik szerény, de mégis különös
sugárzással bíró alakja (most éppen botjára támaszkodva), ismerjük
meg, és emeljünk kalapot előtte, legyünk büszkék reá! Mert amint mon-
dani szokták: van mire szerénynek lennie. Visszavonulóban levő, sokat
panaszkodó korosztályomnak példaként állíthatom!
A könyv címe: Nemes szenvedély. Vegyék kézbe érdeklődéssel.

n DR. SZÁSZ ISTVÁN TAS

Benedeczky István
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Gratulálunk Kecze zoltánnak!
A szentendrei közélet ismerői jól tudják, hogy a Borszalon-
tól a Borkurzusig hány rendezvény és vacsoraest köszön-
hető Kecze Zoltán áldozatos munkájának. Holott ő nem
rendezvényszervező, csupán a magyar kézműves borkul-
túra csodálója és szolgálója. Kaló Imrétől tanulta az orga-
nikus szőlőtermesztés és borkészítés ideológiáját és
gyakorlatát. Köztudott, hogy a jó borokról okosakat mon-
dani sem könnyű, de az igazi kunszt: elkészíteni őket. Zol-
tán és családja erre vállalkozott aszófői, egyre bővülő
birtokán.
Mi régen tudjuk, hogy az ő szentendrei találkozókon el-
mondott szavainak „aranyfedezete” van: a maga termelte
borok. A szakmán belüli sikereket most országos követte.
A Földművelési Minisztérium idén harmadszor hirdette
meg a magyar vörösborok országos kóstolóját. A ver-
senyre benevezett, és az Országos Borszakértő Bizottság
zsűrizte 274 tétel közül a Kecze-Hady Pincészet 2013-as

évjáratú Zsófia cuvée bora bekerült az ország legjobb nyolc vöröse
közé. A  további nyertesek, akik többnyire kézműves társak, megtekint-
hetőek a borászportal.hu oldalon. Érdemes megnézni nem csak a győz-
tesek, hanem a megelőzöttek listáját is… 
Szentendre méltán lehet büszke balatonfelvidéki borászára. Mi, szent-
endrei bor- és kadarkabarátok, akik „minden bort szeretünk, és kadar-
kát ültetünk”, már évek óta tiszteljük tagunkat, előadónkat, barátunkat,
akitől az organikus együttműködés szép példáját is tanuljuk. 
Sikereket jósoltunk Zoltánnak, de azt nem reméltük, hogy ilyen gyorsan
elérkezik. Vivát! Gratulálunk!

n SZENTENDREI KADARKA KÖR

Köszönet
Mosonyi Kiss Gusztáv barátaiért
és munkájáért élt. Köszönjük a
Vajda Lajos Stúdiónak, Nagy Er-
nőnek és mindenkinek, aki segí-
tette, hogy Szentendrén helyezzék
örök nyugalomra. Majd száz
műve egy kézben megőrződött,
immár megérdemelne egy állandó
kiállítást. 

Köszönjük, hogy elbúcsúztattátok

Nővérei

Konfirmáció
beReznaI PÉTeR mŰVeI

A kiállításon a neves szentendrei képzőművész legújabb alkotásai lát-
hatóak, de néhány olyan korábbi mű is, amely szorosan kapcsolódik a
maiakhoz. Az új munkák főként fára készült geometrikus kompozí-
ciók, „festménytárgyak”, az elmélyülés, meditáció objektjei, melyek a
fa természetes erezetét látni engedik. A természettel és a világmin-
denséggel való bensőséges kapcsolatra való törekvés eredményei,
egy olyan gondolati elköteleződésé, amely végigkíséri a művész eddigi
munkásságát. Bereznai Péter rendületlenül viszi tovább azt a vizuális
eszközökkel megfogalmazott szellemi hagyományt, amely Deim Pál
műveit és Barcsay késői geometrikus, szakrális, konstruktivista képeit
jellemzi, de érződik alkotásaiban a Vajda Lajos Stúdió inspiráló köze-
gének hatása, ami a képi humorban és a szürrealizmusban ragadható
meg. Előszeretettel alkalmaz írásjeleket, egyszerű geometriai formá-
kat, amelyeket emblematikussá, rituálissá, szakrálissá sűrít.

Bereznai Péter (1955) Munkácsy-díjas autodidakta képzőművész 
húszéves kora óta Szentendrén él. Aktívan részt vett a Leninvárosi Kí-
sérleti Műhely, majd a Stúdió 5 művészcsoport tevékenységében.
1975 óta a Vajda Lajos Stúdió tagja. Nagyobb egyéni kiállítása volt
Szentendrén, Utrechtben (Hollandiában) és Békéscsabán. A Ferenczy
Múzeumi Centrum gyűjteményében több jelentős alkotása található.

Konfirmáció – bereznai Péter kiállítása
Ferenczy Múzeum, Szentendre-terem
November 10. – január 22.
Kurátor: Muladi Brigitta

Páratlan párhuzamok 
Páratlan párhuzamok címmel nyílt kiállítás Csíkszentmihályi Róbert
szobrászművész és szakács Imre festőművész munkáiból az Innoart
Galériában, 2016. október 21-én.

A címadás minden szempontból találó. A két említésre méltó, nagy
szakmai ívet bejáró művész életútja magával ragadóan páratlan, alko-
tásaik egymásra rímelve harmonikus egységet, ha úgy tetszik, párhu-
zamot alkotnak a bensőséges térben. Csíkszentmihályi Róbert
fantáziadús figurái, Szakács Imre nagyméretű kompozíciói önmaguk-
ban is lenyűgözik a látogatót, hiszen a látványos felszín mögött mély
tartalom rejtőzik, mely a szemlélő aktív részvételét kívánja a megér-
tésben. Barta E. Gyula köszöntő szavai után, a kiállítást megnyitó dr.
Fónagy János államtitkár tette fel a kérdést Csíkszentmihályi Róbert
figuráival kapcsolatban: Mit is látunk pontosan? Az embert az állatban,
vagy az állatot az emberben? Amennyire elgondolkoztatók a kiállított
szobrok, annyira megfejtésre várók a festmények. Az elrejtett, felsejlő
figurák, madarak részét képezik a megfestett rejtvénynek.

A szobrok és képek egyszerre történő bemutatása remek ötlet volt az
InnoArt Galéria részéről. A megfejtésre váró művészi alkotások novem-
ber 25-ig látogathatók.

„Gyere velem akáclombos falumba…”
magyarnóta délutánt rendezek balázs árpád emlékére
november 12-én, szombaton 15 órakor a Pest megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) színháztermében.
A műsorban fellépnek: B. Tóth Magda, Dömsödi Farkas
Bálint, Kádár Zsuzsa, Szabó Sándor, Lakatos Dóri, Kapi
Gábor és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény
együttese. Műsorvezető: Horváth László. 

Kísér: Oláh Kálmán és Oláh Albert cigányzenekara
Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315-508, 06-20-954-1093 telefon-
számokon, vagy megvásárolhatók a helyszínen, az előadás előtt  2000
Ft-os áron.
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Programok
KIállÍTás

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Szentendre Terem

mÚlT a mÉlyben
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
aRT CaPITal szenTendRe
az elVeszTeGeTeTT Idő
Vizuális művészeti biennálé
Megtekinthető november 20-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00-18.00 kö-
zött

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
JeleK És JelKÉPeK '56-RÓl
Az 1956-os Emlékbizottság támogatá-
sával létrejött csoportos kiállítás 
Megtekinthető november 20-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPáTI abKaRoVICs bÉla fesTő-
mŰVÉsz emlÉKKIállÍTása
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

előadás

KOLPING AKADÉMIA
Török köz
Bejárat a Péter-Pál utca felől
november 12. szombat 16.00
eGyIPTom És TemPlomaI ÉVeK
TáVlaTábÓl
Dr. Losonciné Urmánczy Lilla festőmű-
vész előadása

PETŐFI KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET
Stéger köz

november 11. péntek 18.00
szÉP szeRelmem maGyaRoRszáG
Tolcsvay Béla előadása
november 18. péntek 18.00
KÉPes És „KÉPTelen” 
KalandozásoK
Molnár János festő és grafikus vetített-
képes előadása
november 25. péntek 18.00
szenT KoRona II.
Varga Tibor vetítettképes előadása

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
november 16. szerda 18.00
mÉG mIndIG az Idő 
nyomában
Gyarmati Péter előadása

szÍnHáz
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
november 19. szombat 18.00
seJ, szellőK
groteszk úttörőrevü

Szereplők: Farkasházi Réka/Török Anna,
Ivancsics Ilona
Jegyvásárlás: http://iiszt.jegy.hu/program

november 23. szerda 19.00
Dumaszínház – Négybetűs szavak
aRanyosI PÉTeR ÖnállÓ esTJe
Jegyek elővételben: Tourinform Iroda,
dumaszinhaz.jegy.hu

GyeReKeKneK
V8 Uszoda és Szabadidőközpont
Kálvária út 1.
november 26. szombat 16.00
mImÓKa
Jegyárak: gyerek: 500 Ft, 
felnőtt: 900 Ft, 
családi (két felnőtt + gyerek): 2200 Ft

KonCeRT
Városháza díszterme
Városház tér 3.
november 26. szombat 18.00
leVenTe Gála 2016
Utazás Európában címmel Zempléni
Szabolcs kürtművész és növendékeinek
gálakoncertje

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
november 27. vasárnap 15.00
mÓRICz-KoCsáK-mIKlÓs: 
lÉGy JÓ mIndHalálIG
Családi musical a Parlando Színház 
előadásában
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyvásárlás: Tourinform Iroda (Dumtsa
u. 22., tel: 317-966), online: www.szent-
endreprogram.hu és www.jegy.hu, 
illetve kezdés előtt 1 órával a helyszínen

Ferences Gimnázium
2000 Áprily Lajos tér 2.
december 16. péntek 19.00
ádVenTI KonCeRT
Műsorban fellép: Ferences Gimnázium
Énekkara, Tardy Katalin (fuvola), Makay
Annamária (zongora), Koncz Bianka
Amarill (tangóharmonika), Eredics
Vince (tangóharmonika), Zetelaki Gás-
pár és Dániel (tambura), Hámori Ange-
lika (zongora), Csőke Flóra (cselló)
Jegyek igényelhetők az iskola portáján.
A koncert bevételét az iskola nevelési
céljaira fordítják

TánC
Pest Megyei Könyvtár színházterme
Pátriárka u. 7.
november 8. kedd 18:00
nemzeTKÖzI TánCfeszTIVál

mozI
P'Art Mozi 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
filmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft, 
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

november 7. hétfő
16.30 BRIDGET JONES BABÁT VÁR (16)

18.45 HARMADIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁ-
SOK ZSIGMOND VILMOSSAL (80’)(12)
20.10 A KÖNYVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Affleck

november 8. kedd
17.00 TROLLOK (84’)(6) animációs ka-
landfilm
18.30 A KOMMUNA (111’)(16) (LÉLEK-
MOZI SOROZAT)
20.30 AZ ELJÖVENDŐ NAPOK
(102’)(16) Isabelle Huppert

november 9. szerda
16.30 TROLLOK (84’)(6) animációs ka-
landfilm
18.00 A KÖNYVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Affleck
20.15 JUTALOMJÁTÉK (89’)(12) – Ede-
lényi János filmje

november 10. csütörtök
15.30 BELLE ÉS SÉBASTIEN - A KA-
LAND FOLYTATóDIK (97’)(6)
17.15 HARMADIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁ-
SOK ZSIGMOND VILMOSSAL (80’)(12)
18.40 CAFÉ SOCIETY (96’)(12) Woody
Allen filmje
20.20 AZ ELJÖVENDŐ NAPOK
(102’)(16)főszereplő: Isabelle Huppert

november 11. péntek
16.45 BELLE ÉS SÉBASTIEN - A KA-
LAND FOLYTATóDIK (97’)(6)
17.30 P’ARTI DALOLó – Lázár Enikővel
18.30 A MARTFŰI RÉM (122’)(18) (EGY
P’ARTON AZ ALKOTóKKAL SOROZAT)
20.40 CAFÉ SOCIETY (96’)(12) Woody
Allen filmje

november 12. szombat
CINEMA NORD FILMHÉT 
november 12- 18-ig
15.00 A BARÁTSÁGOS óRIÁS (117’)(6)
családi film
17.05 LÁNYKIRÁLY (102’)(12) 
18.50 AZ UTOLSó KIRÁLY (99’)(16) –
kedvenc vikingjeink
20.35 EGY SZó MINT SZÁZ: SZERELEM
(100’)(12) romantikus vígjáték

november 13. vasárnap
14.30 GRAFFALó ÉS BARÁTAI (108’) (6)
családi animációs film
16.20 ALADIN LEGÚJABB KALANDJAI
(107’)(12) belga-francia vígjáték
18.10 MADÁRKÁK ( 99’)(16) emberi és
reményt keltő, izlandi film
20.00 BRIDGET JONES BABÁT VÁR
(123’)(16) romantikus vígjáték

november 14. hétfő
16.00 A TÖRZS (126’) (18) 
18.10 AZ EMBER, AKIT OVÉNAK HÍV-
NAK (116’)(12) svéd fekete komédia
20.15 A KOMMUNA (90’)(16) Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál

november 15. kedd
17.00 45 ÉV (95’)(12) Charlotte 
Rampling és Tom Courtenay
18.40 OLLI MAKI LEGBOLDOGABB
NAPJA (92’)(12)
(A vetítés előtt bevezető, utána beszél-
getés a filmről, Tanner Gábor 
filmesztétával)
20.30 AZ UTOLSó KIRÁLY (99’)(16)
kedvenc vikingjeink

november 16. szerda
18.00 LÁNYKIRÁLY (102’)(12) 
életrajzi film
20.00 PALACKPOSTA (112’)(16) 
krimi dráma

november 17. csütörtök
16.30 ALADIN LEGÚJABB KALANDJAI
(107’)(12) vígjáték
18.00 ORGOVÁNYI ANIKó “VÁNDOR-
LÁS” verseskötetének bemutatója
18.30 A SZÜFRAZSETT (106’)(12) 
f: Carrey Mulligan, Helena Bonham 
Carter és Meryl Streep
20.25 EGY SZó MINT SZÁZ: SZERELEM
(100’)(12) romantikus vígjáték

november 18. péntek
16.00 A BARÁTSÁGOS óRIÁS (117’)(6)
családi film
18.00 MADÁRKÁK ( 99’)(16) emberi és
reményt keltő, izlandi film
19.45 SZEX, MÁMOR, ROCK’N’ROLL
(127’)(16) két fivér története

november 19. szombat
14.00 BARBIE A CSILLAGOK KÖZÖTT
(82’)(6)
15.30 A KÖNYVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Affleck
17.45 A MARTFŰI RÉM (122’)(18)
Sopsits Árpád filmje
19.50 ÉRKEZÉS (117’)(12) f: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

november 20. vasárnap
14.30 BARBIE A CSILLAGOK KÖZÖTT
(82’)(6)
16.00 LÁNYKIRÁLY (102’)(12E) 
17.50 CAFÉ SOCIETY (96’)(12) Woody
Allen filmje
19.35 ÉRKEZÉS (117’)(12) f: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

november 21. hétfő
16.00 A MARTFŰI RÉM (122’)(18)
Sopsits Árpád filmje
18.05 AZ ISMERETLEN LÁNY (113’) (16)
belga filmdráma
20.00 FILMPIKNIK - AZ UTOLSó ADÁS

november 22. kedd
16.30 ÉRKEZÉS (117’)(12) f: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
18.30 AZ EMBER AKIT OVÉNAK HÍV-
NAK (116’)(16) LÉLEKMOZI
SOROZAT(DunaP’Art Filmklub)
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Új kilátó a Visegrádi-hegységben
a Pilisi Parkerdő zrt. Prédikálószéken, a Visegrádi-hegység 639
méter magas csúcsán adta át és nyitotta meg legújabb kilátóját. 
a 12 méteres létesítmény még tovább növelheti a közismert kirándu-
lóhely vonzerejét, egyben tovább bővíti a Pilisi Parkerdő zrt. közjóléti
és turisztikai beruházásainak sorát. 

A természetjárók körében nem csak a fantasztikus panoráma miatt
népszerű a Prédikálószék hegycsúcsa, hanem például az elérhető kö-
zelségben lévő, szintén rendkívül frekventált kirándulócélpontok, a
Rám-szakadék és a Vadálló-kövek miatt is. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. Koller József Ybl-díjas építész tervei alapján,
2016 tavaszán kezdett a Prédikálószékre megálmodott kilátó építé-
sébe, és az infrastruktúra további fejlesztésébe. A parkerdőgazdaság
a tervezés során különös hangsúlyt fektetett egyrészt a hely korábbi
állapotának megőrzésére (a kilátópont természetes képződményét
ezért érintetlenül hagyta), másrészt az építés során a terület állat- és
növényvilágának védelmére (a madarak költési időszakában és a nö-
vények vegetációs idejében az építkezés szünetelt).

A beton alapon álló, 12 méter magas, 70 nm alapterületű fa építmény
három, felfelé haladva egyre szélesedő teraszáról fokozatosan nyílik
meg az egész Dunakanyar panorámája. Az egyes szinteken a térség-
ben jelentős szerepet játszó magyar királyok emlékét elevenítik fel a
kézzel festett, egyedi tájékoztató táblák. Az új kilátó a kor követelmé-
nyeinek megfelelő szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak: tetején két
webkamerát helyeztek el, és környékén ingyenes Wi-Fi kapcsolat is el-
érhető.
Az elmúlt 15 évben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó infrastrukturális, természetvédelmi és turisztikai beruhá-
zások összköltségvetése meghaladta a másfél milliárd forintot.

frissüljön fel, regenerálódjon
az Újrafitt masszázskuckóban
A felgyorsult technikai fejlődés gyökeres változásokat idézett elő
életvitelünkben. A mozgásszegény életmód miatt egyre többen
küzdünk derék-, hát-, váll- és nyakfájással, elmerevedett izmok
okozta fejfájással. A nemrégiben nyílt ÚjraFitt Masszázskuckóban
mindezen panaszok enyhítésére, a hátgerinc regenerálásáért 
kínálunk hatékony kezeléseket speciális technikai eszközökkel.
Hatékonyságukról személyes tapasztalataim is meggyőztek: 
segítségükkel komoly betegségből való felépülésem után folya-
matosan fenn tudom tartani egészséges állapotomat.  

Kezelésfajták a masszázskuckóban
a hátgerinc kezelései:
• Kiropraktika (a csigolyák kimozgatása, helyreigazítása, ízületi

blokkok oldása)
• Akupresszúra (pontnyomásos kezelés az energiacsatornák ki-

tisztítására, energiablokkok oldására) 
• Masszázs (hátizmok ellazítása, stressz oldás, fájdalomcsilla-

pítás) 
• Moxa-hatás (hő terápia a gerinc menti akupresszúrás pontokon,

mely beindítja a test öngyógyító folyamatait) 
• Jáde-terápia (javítja a sejtek közötti kommunikációt és anyag-

cserét, immunerősítő hatású) 
• Infra hőterápia (serkenti a vérkeringést, javítja az anyagcserét

és az emésztést, elősegíti a méregtelenítési folyamatokat)
A kezelések időtartama 45 perc. 

mozgásterápia (orvostechnikai eszköz minősítésű Flabélos készü-
lékkel, mely alakformáló és izomfej-lesztő hatása mellett 10 perc
alatt a teljes testet sejtszinten átmozgatja, s kiváló rehabilitációs
eszköz)
Talpmasszázs (elektromos masszázskészülékkel, időtartam 15
perc)

Szeretettel várok minden gyógyulni vágyót a Virág
utca 1/b. szám alatt (a Metál üzletház mögött) hétfőn
és szerdán 8.00-tól 14.00-ig, kedden és csütörtökön
14.00-től 20.00 óráig
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Az év első felében megrendezett kvalifikációs
versenyeken vívták ki a jogot a Piramis SE ka-
ratésai, hogy indulhassanak a november 12-
én Svájcban megrendezésre kerülő 44.
Wadokai Karate Európa Bajnokságon. 
A válogatottak számára a nyár az alapozással,
a szeptember és október pedig a formába ho-
zással zajlottak. A remek formába levő csapat

az ősszel több felkészülő versenyen is részt
vett, ahol eredményes szereplésük alapján
bízhatunk a sikeres szereplésben mind kata
(formagyakorlat), mind kumite (küzdelem)
versenyszámokban. 
Kérdésünkre Tóth Attila 3. danos mester, a Pi-
ramis SE elnöke és karate szakosztályának
vezetője elmondta,, hogy nagyon kemény

munkán vannak túl versenyzői. A nyáron szer-
vezett edzőtáborokban a karate mellett cross
fitt és aerobik edzéseken is részt vettek. Még
egy válogatott edzés és egy edzőtábor vár
rájuk. 
Akikért szoríthatunk: Egei Ákos U14 kata, ku-
mite, Boda Máté U14 kumite, Halászi Damján
U14 kata, Hajdler Zoltán U16 kumite, Kollár
Eszter U16 kata, kumite, Uhlyarik Panna U16
kata, Bokori Kata U16 kumite, Kollár András
U18 kata, kumite, Szűcs Tamás U21 kata, Be-
reczki Roland felnőtt kata, kumite, Tóth Péter
felnőtt kata.
Tatamira lép az Európa-bajnokságon két kata
csapatuk is kadet női kategóriában (Kollár
Eszter, Uhlyarik Panna, Bokori Kata) és felnőtt
férfi kategóriában (Tóth Péter, Bereczki Ro-
land,Kollár András). Újságunkban hamarosan
beszámolunk a szereplésről. Sok sikert kívá-
nunk!

A Piramis Sportegyesület várja karate (már
ötéves kortól) és aerobik szakosztályába az
érdeklődőket.  
Információ: 06-20-444-3160

ovi olimpia
A Piramis Sportegyesület ez évben is, immár 19. alkalommal megszer-
vezi az Önkormányzat és a Liliput Játékvilág támogatásával az Ovi
Olimpia versenyt. A rendezvény új helyszíne: Móricz Zsigmond Gim-
názium tornaterme. Időpont: november 19. (szombat) 10.00. A szer-
vezők szeretettel várnak minden szentendrei óvodást.

szentendrei lányok 
a bajnokok
Városunk röplabda klubja, a dunakanyar sportegyesület két verseny-
zője, Horváth flóra (ferences Gimnázium) és Törköly Kinga (Református
Gimnázium) strandröplabda sportágban megvédte múlt évi elsőségét,
és 2016-ban is országos bajnok lett az u16-os korosztályban. 

A két lány igen sikeres nyári idényt tudhat magáénak, a bajnokság meg-
nyerésén kívül győzedelmeskedtek a több fordulóból álló Kispest Open
versenysorozatban, továbbá  a szlovéniai Kranj-ban rendezett MEVZA
tornán (Middle European Volleyball Zonal Association) az utánpótlás
válogatott tagjaként U16-ban ők képviselhették Magyarországot. Első
nemzetközi versenyükön az 5. helyet szerezték meg.
Kinga kitűnő tanulmányi eredménye és sportteljesítménye elismerése-
ként idén megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „Magyar-
ország jó tanulója – jó sportolója” címet.
A lányok ősztől újra a teremben folytatják a versenyzést, csapatukkal
indulnak az országos serdülő bajnokságban és az NBII Junior korosz-
tályban. 
Edzőik: Batáriné Balázs Erzsébet és Batári Zsombor, a strandröplabda
válogatottban Buday Balázs.

Karate eb-re készülnek a Piramis se karatésai



adásVÉTel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi ké-
peslapokat, kitüntetéseket, jelvé-
nyeket. Tel. (26) 385-387.

állásT KÍnál

Visegrádon, a Gulyás csárdába
szakácsot keresünk. Tel. 06-20-
960-7833.

Tahitótfaluban lévő cukrászüze-
münkbe cukrászt, péket felve-
szünk. Tel. 06-30-952-8603.

állásT KeRes

Friss nyugdíjas, idegennyelv-is-
merettel rendelkező nő Szen-
tendrén munkát keres, heti 2-3
napos elfoglaltsággal. Könnyű fi-
zikai munka is lehet. Tel. 06-20-
325 3878.

eGÉszsÉG

Gyógyító pedikűr-manikűr.
Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

Érszűkület kezelés, nehézjárás,
görcs – Mofetta-kezelés. Tel.
06-30-340-1392.

Fogyjon fülakupunktúrával!
Akupunktúra magánrende-
lés a szentendrei rendelőin-
tézetben. Javasolt még
dohányzásról való leszokta-
tásra, szénanátha kezelé-
sére, fájdalomcsillapításra.
Bejelentkezés: 06-30-831-
1934.

KIadÓ laKás

Szentendrén szoba kiadó mel-
lékhelyiségekkel. Tel. 06-30-
340-1392.

laKás, InGaTlan

Eladó Szentendrén, az óváros-
ban, a művésztelep közelében 3
szobás, 70 nm-es, összkomfor-
tos, felújításra váró családi ház,
bútorozottan + melléképület. Irá-
nyár: 25 millió Ft. Tel: 06-20-321-
3638.

Füzespark lakótelepi, egyedi cir-
kofűtéses, 44 nm alapterületű,
kétszobás, összkomfortos. III.
emeleti lakás szép kilátással az
óvárosra és túlpartra eladó. Irá-

nyár: 13,5 millió Ft. Tel. 06-20-
665-3640, 16 óra után.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

400 nm-es kertes lakás haszo-
nélvezeti joggal eladó: 41 M Ft.
Tel. 06-30-340-1392.

oKTaTás

Rajztanítást, felvételire-érettsé-
gire felkészítést vállal nagy ta-
pasztalattal szentendrei
képzőművész a Belvárosban.
Tel. 06-30-617-6750.

RÉGIsÉG

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat
(hibásat is), csillárt, 6-12 szemé-
lyes ezüst étkészletet, tálcát
stb., könyveket, régi katonai ki-
tüntetések tárgyait és teljes ha-
gyatékot. Első vevőként a
legmagasabb áron. Tel. 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com

Magas áron vásárolok min-
dennemű régiséget, bútoro-
kat (Koloniált is), órákat,
festményeket, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat,
ezüstöket, kitüntetéseket,
érméket, szőnyegeket, csip-
kéket, varrógépet, hangle-
mezeket, hagyatékokat(!)
díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel. Medveczky Zsu-
zsanna, 06-20-365-1042.

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat + 6-12 evőeszkö-
zöket, aranyakat, szobrokat, bo-

rostyánokat, porcelánokat. Ki-
szállás díjtalan: 06-1-789-1693,
06-30-382-7020.

szolGálTaTás

Hétvégenként bébi- vagy dédi-
szitterkedést vállalok. Tel. 06-
70-579-4636.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Tel. 06-20-
514-3323. 

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empati-
kus, referenciával és bébiszitter-
oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

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

ÜdÜlÉs

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

ÜzleT

Szentendre belvárosában, a Fő
tértől pár lépésre pinceétterem
kerthelyiséggel hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-437-1153.

Szentendre belvárosában utca-
fronton lévő, 20 nm-es üzlethe-
lyiség kiadó. Tel
06-30-851-0526, 06-30-268-
3994.

Szentendre belvárosában jelen-
leg is működő 110 nm-es ven-
déglátóhely 70 nm-es
kerthelyiséggel kiadó. Rendezvé-
nyeket vállalunk 30 főig. Tel. 06-
20-996-3964.
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m o s o l y   J Ó G a

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom

Waterfront Hotel, Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 
tel: +36-20-9727373 

www.krisztinews.com/joga
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MATOLA SZERVIZ

márkafüggetlen 
gépjármű szerviz

klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás

karosszéria munkák
2000 szentendre, 

Rózsa u. 25.
T.: +36-30/438-5120

Nyitva: 8-17 óra

marathon-foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket 
gyártó cég (húskészítmények, 
péksütemények, tészták)

munkatársakat keres

- Pék
- Betanított munkást (csomagolás,
előkészítés)
- Hűtőgépész (hűtési rendszer,

kompresszor karbantartása)
- Hűtőraktárost (készlet kezelése,

targoncázás, anyagmozgatás)
- Gépekezelő/Géplakatost (gépek

kezelése, működetése, előny: élel-
miszeripari tapasztalat )

- Villanyszerelőt (gépek kezelése,
karbantartása)

- Élelmiszer technológust (pékségi,
húsfeldolgozási, egyéb élelmiszeri-
pari tapasztalattal, előny: csoport-
vezetői tapasztalat)

- Műszaki vezetőt (előny: élelmisze-
riparban szerzett tapasztalat, hűtő-
rendszer ismeret)

- Élelmiszermérnököt , (követel-
mény: minőségbiztosítási gyakor-
lat, angolnyelv-tudás,
számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal,
Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: office@marathonfoods.hu

bIRToK eladÓ szenTendRÉn 
a sztelin-patak partján 

A város egyik legnagyobb, 3018 nm területű
összefüggő ingatlana. 

Az ingatlanon 4 épület található. 
A nagyobb lakóház 3 szintes, 2004-ben épült

keleties, luxus kivitelben készült. 
Az ingatlan ősfákkal, közvetlen

patakparttal rendelkező területe lenyűgöző. 
Az egész évben folyó Sztelin-patak partján 

honos növények:  hóvirág, bambusz, vízililiom,
menta, medvehagyma található. 

Érdeklődni lehet: 06-30/932-1074

neGyedIKes VaGy?
azon gondolkodsz, hogy hol lenne érdemes
továbbtanulni?
az jutott eszedbe, hogy jó lenne már 
ötödikben gimnazistának lenni?

aKKoR GyeRe el
2016. november 19-én vagy
november 26-án szombaton

a nyitott kapuk napján
a szenTendReI RefoRmáTus
GImnázIumba
És nézd meg, hogy milyen a dIáKÉleT 
a mi iskolánkban!
sok szeretettel várunk benneteket 9-12-ig!

az iskola tanárai és diákjai



’56-os konferencia
testvérvárosainkkal 
Mottó: „Az 1956-os magyarországi forradalom, minket, erdélyi ma-
gyarokat egész különleges veszélybe sodort. Az államhatalom fé-
lelme gyűlöletté fajult irányunkba.” (Balaskó Vilmos református
lelkész)

az 1956-os forradalom 60. évfordulójának megünneplésére kü-
lönleges programokkal készült a város. a megemlékezések
egyik fókusza a forradalom erdélyi hatásának vizsgálata volt er-
délyi testvérvárosainkkal, Kézdivásárhellyel és zilahhal együtt.
szentendre mindkét városból vendégül látott egy-egy delegá-
ciót, akik itt ünnepelték a nevezetes évfordulót, és a mi váro-
sunkkal együtt emlékeztek.

A konferenciát október 22-én a Városházán rendezték számos
helyi érdeklődő részvétele mellett. A konferencia kezdetén meg-
nyitották a Városház Galéria tematikus kiállítását egyrészt a Fe-
renczy Múzeumi Centrum (FMC) történészei rendezésében a
most előkerült és más 56-os relikviákból, valamint a Vajda Lajos
Stúdió alkotóinak az 1956-os forradalom előtt tisztelgő munkái-
ból. A kiállítást, illetve a konferenciát Gyürk Dorottya kulturális al-
polgármester nyitotta meg.
A konferencia díszvendége Tófalvi Zoltán erdélyi történész, író
volt, aki több kötetben foglalta össze az erdélyi történéseket; elő-
adásában az erdélyi mártírokra emlékezett. A délelőtt folyamán
minden város emlékezett a helyi eseményekre: Szentendrét Pé-
terffy Gergely, az FMC munkatársa képviselte, Zilahról László
László történész professzor előadását hallhatták a résztvevők,
Kézdivásárhelyről pedig dr. Dimény Attila múzeumigazgató hozta
el az ottani történéseket. A délután folyamán a vendégek közösen
emlékeztek az idén elhunyt Máté Györgyre, aki helytörténészként
könyvbe foglalta az 1956-os eseményeket Szentendrén.

A konferencia végén levetítették Tófalvi Zoltán és Miholcsa Gyula
dokumentumfilmjét az erdélyi forradalmárokról.
A délután az izbégi kopjafáknál folytatódott, ahol a testvérvárosi
vendégek megkoszorúzták az 1989-es erdélyi forradalom emlé-
kére állított kopjafákat.

A nap zárásaképpen a delegációk a város közönségével együtt
részt vettek Varga Ágota Vasgyökerek című dokumentumfilmjé-
nek díszbemutatóján a P’Art Moziban. A dokumentumfilm fősze-
replője a Zilahon hosszú évekig élő dr. Sipos József orvos,
műgyűjtő és alkotó, aki ma szentendrei polgár. 

A program a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. 
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művészet az utcán 
az 1956-os események jubileumi évében szentendre a hagyományos
városi ünnepségen túl a belvárosban kiállított art public installációk-
kal emlékezett meg a forradalom és szabadságharc évfordulójáról. 

A város meghívásos pályázatában hét  public art művet  állítottak ki
október 23. és november 4. között a belváros különböző pontjain, me-
lyeket a nagyon népszerű vezetett sétákon ismerhettek meg az érdek-
lődők. A szentendrei művészek – Margit Szabolcs, Csató Máté, a
Forgács Társaság, Vincze Ottó, Nagy Barbara, Tóth Eszter és efZámbó
István – kézzelfogható közelségbe hozták a hatvan évvel ezelőtt tör-
tént eseményeket.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta. 
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