
xxx. ÉvfolyAm
2016. november 21. | 21. szám

Konfirmáció 
a múzeumban

Konfirmáció címmel nyílt meg
Bereznai Péter képzőművész
kiállítása a Ferenczy Múzeum
Szentendre Termében.  

15. oldal

A dal vándora

Szvorák Katalin 
népdalénekes gondolatai 
a Kairosz Kiadó 
gondozásában megjelent 
új interjú-kötetből.

12. oldal

ÉS VIDÉKE
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mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941  

Tűzoltóság 105 
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
+36 26 500 017, +36 26 500 018  

rendőrség 107  +36 26 502 400 
BELVÁROS: Koós Ervin r. főtörzszászlós 
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMÁNY: Horváth Tamás r. törzsőrmester 
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós 
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós 
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PÜSPÖKMAJOR-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

dmrv +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838   
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáz +36 26 501 100  
T-Home hibabejelentés 1412  
fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

Tourinform Szentendre +36 26 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet: 
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermek-
orvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGYELETI DÍJ ESTE 9 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár, nyitva este 9 óráig
Este 9-től ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1., 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4., 
310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., 
505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u. 10., 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár, 
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett), 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33., 
787-796

december 24-én és 31-én, szombaton a gyógyszertá-
rak szombati nyitvatartás szerint üzemelnek.
december 25-én vasárnap 7-től hétfő reggel 7.30-ig
ügyeletes a Napvirágcsepp Gyógyszertár.
december 26-án hétfőn 7.30-tól kedd reggel 7-ig ügye-
letes az Ulcisia Gyógyszertár. A többi gyógyszertár
zárva

vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig, 
Kivéve: dec. 25. és január 1.
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
december. 4. Ulcisia Gyógyszertár
december. 11. Kálvária Gyógyszertár
december. 18. Pismány Gyógyszertár
december. 25. Napvirág csepp Gyógyszertár
Január 1. Szent Endre Gyógyszertár

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 
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közérdekű

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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november közepétől az eddiginél nagyobb terü-
leten folytatódik a belvárosi csapadékvíz-elve-
zetés projekt. A beruházás mielőbbi elkészülte
érdekében a lázár cár tér egy részét reggel 
7 órától lezárják. A munkák várhatóan november
végéig, december elejéig tartanak.

A DMRV Zrt. párhuzamosan zajló munkálataival
összhangban, forgalomtechnikai egyeztetés
után, november 12-től nagyobb területen zajlanak
a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítési
munkálatai. A Lázár cár tér térképen megjelölt
szakaszát lezárták, és a területen a munkákat
megkezdték. A kivitelező a tervezettnél több em-
berrel dolgozik, hogy a beruházás mielőbb elké-
szüljön. A munkák várhatóan november végéig,
december első hetéig tartanak.

november 15-én elkezdődött az m0-ás autóút és 11-es főút körfor-
galmának átépítése az előkészítő munkálatokkal. Az építkezés janu-
árban indul majd, és négy hónap alatt készülhet el a jelzőlámpás
szabályozású, kétsávos, ún. turbós körforgalom, melynek kivitelezése
280 millió ft-ba kerül. egyelőre jelentős forgalomkorlátozásra nem
kell számítani.

A budakalászi csomópontban lévő egysávos, „normál” körforgalmat
ún. turbó körforgalom váltja fel. Minden csatlakozó utat kétsávossá
bővítenek, maga az körforgalom is ismét kétsávos lesz. A körforga-
lomban való haladást úgy segítik majd, hogy már a felhajtás előtt az
úti célnak megfelelő sávba kell besorolni. Az egyes haladási irányoknak
rövid ciklusidejű közlekedési lámpák adják meg a szabad (zöld) jelzést.
Ezzel az átalakítással egyszerre több autó tud majd áthaladni mind
Szentendre felől az M0-ás felé, mind az M0-ásról Békásmegyer irá-
nyába. Gyorsul tehát a forgalom, vélhetően megszűnnek majd a jelen-
legi körforgalom előtt állandósulni látszó torlódások.
A csomópont munkaterületét november 10-én adta át a megbízó Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. a kivitelezést végző Swietelsky Magyarország
Kft. részére. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az átépítéssel kap-
csolatos forgalomkorlátozás 0. ütemét 2016. november 15-én vezették
be. Ezen a napon pályaszerkezetépítési munkákat végeznek a körfor-
galom körpályája jelenleg is forgalom elől elzárt területén. A forgalmi
rend tehát a jelenlegihez képest egyelőre nem változik. A munkaterü-

leten az ideiglenes forgalomtechnika kiépítése, továbbá az építőanyag
munkaterületre be-, illetve onnan történő kiszállítása során kell számí-
tani nagyobb, de rövid idejű fennakadásokra.
Forrás: obuda.hu, budakalasz.hu

átépítik az m0 budakalászi csomópontját 

zajlik a belvárosi csapadékvíz-elvezetés projekt

visszaállt a korábbi forgalmi rend
A város két pontján is helyreállt a forgalmi rend november 7-től: 
a barackos, eper és Jázmin utcában a „régi”, eredeti forgalmi rend, 
a dunakorzón a belvárosi csatornakorszerűsítés megkezdése előtti,
júliustól érvényes rend lépett életbe.
Teljes terjedelmében visszaadta a forgalomnak a Dunakorzót a kivite-
lező, miután a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítési munká-
latai a területen befejeződtek, és az érintett útszakaszt leaszfaltozták.
A csatorna építése az előzetes terveknek megfelelően tovább zajlik 
a belvárosban, de  a Dunakorzót ismét használhatják a közlekedők, 
a 2016. július 1-jén életbe lépett forgalmi rend szerint.
(Mint korábban hírül adtuk, Szentendre Város Önkormányzata 2016.
július 1-jétől a Dunakorzó Péter-Pál utca és Lázár cár tér közötti sza-
kaszát védett övezetté nyilvánította, itt a közterületen várakozni nem
lehet, és ettől az időponttól kezdődően CSAK ÉRVÉNYES BEHAJTÁSI
ENGEDÉLY birtokában lehet erre az útszakaszra behajtani!)
Az eredeti állapot állt vissza november 7-én a város egy másik területén
is: a Barackos u., Eper u. és Jázmin utca „régi” forgalmi rendje ismét
életbe lépett.

A budakalászi körforgalom sematikus rajza az átépítés után
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Az izbégi lakosok kezdeményezésére tartot-
tak fórumot november 10-én, melynek fő 
napirendi pontja a megújuló település-
szerkezeti terv és a Helyi Építészeti szabály-
zat ismertetése, konkrétabban a tervezett te-
hermentesítő út nyomvonalának megvitatása
volt. Az érdeklődést mutatja, hogy az általá-
nos iskola ebédlője teljesen megtelt az érin-
tett lakosokkal.

verseghi-nagy miklós polgármester
bevezetőjében elmondta, hogy bár a fórum té-
mája a tehermentesítő út nyomvonalának kér-
dése, de tágabb kérdéskörről van szó, az
egész településrész megújulásáról. A teher-
mentesítő utak megépítésére nincs reális
esély a közeljövőben, mert jelenleg nincs rá
forrás. Régiónk ilyen szempontból hátrányos
helyzetben van, ennek ellenére voltak nagyobb
fejlesztések városunkban, mint a rendelőinté-
zet felújítása, közintézmények és társasházak
energetikai korszerűsítése. A városvezetés
számára az egyik legfontosabb feladat a fej-
lesztési források biztosítása, az évi hatmilliárd
forintos költségvetés 10%-át fordítják erre a
célra. A legfrissebb hír, hogy 70 millió Ft-ot
nyertek a városi csónakház felújítására. A pol-
gármester pontosította az elnevezést: nem el-
kerülő, hanem tehermentesítő út a jó
meghatározás, mert nem elkerüli a várost,
hanem gyűjtőút funkciója lenne.

Aba lehel főépítész
prezentációjában az Izbégre vonatkozó szabá-
lyozási kérdéseket tágabb körből közelítette
meg, összefüggésben az országos és a buda-
pesti agglomerációra vonatkozó rendezési ter-
vekkel. Mint mondta, a képviselő-testület
tavaly fogadta el az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiát, illetve a Településfejlesztési
Koncepciót, amelyek azt a jövőképet vázolják,
amit a város hosszú távon szeretne megvaló-
sítani, míg a településszerkezeti tervben a
rövid távú elképzeléseket, a konkrét építési
jegyeket jelenítik meg. Ennek a véleményezési
anyaga várhatóan decemberre készül el.
Mint mondta, városunk egyik fő gondja az óri-
ási átmenő forgalom a 11-esen, ráadásul az

összes út ide csatlakozik, alig van alternatíva
az elkerülésére. Évtizedek óta téma a nyugati
tehermentesítő út megépítése, amely részben
átvenné a forgalmat a 11-es úttól. Ezután be-
mutatta a tehermentesítő-, illetve összekötő
út tervezett nyomvonalát, s mind mondta, az
utóbbit a lakosok kérésére már elvetették.

A lakosok elmondták, 
hogy szerintük az összekötő út felesleges, és
örülnek, hogy kikerült a tervből, de nem érte-
nek egyet a Pásztor utca bekötésével sem,
mert szeretnék megvédeni az utca kertvárosi
nyugalmát, és nem akarják, hogy itt haladjon
el a Skanzenbe irányuló forgalom.
Egy lakos megkérdezte, hogy kiválthatná-e a
tehermentesítő út megépítését, ha a 11-es út
közlekedését optimalizálnák (zöldhullám,
balra kanyarodáshoz sáv kijelölése), felújíta-
nák a városi úthálózatot, és alközpontokat épí-
tenének ki a településrészekben. Aba Lehel
szerint a 11-es út kiváltása nehéz, hiszen na-
ponta több tízezer autó halad át rajta, a forga-
lom folyamatosan nő. Szerinte a Pásztor
utcának az elhelyezéséből adódóan részt kel-
lene venni a városi közlekedésben. Érthető,
hogy ez rossz az utca végén lakóknak, sokak-
nak viszont előnyös.
Az egyik lakos térképen illusztrálta a teher-
mentesítő út gyenge pontjait: több helyen
érinti a Natura 2000 területeket, átszeli a pa-
takokat, és két helyen keresztezi a HÉV-vona-
lát. Ráadásul szerinte az építkezés követ-
keztében megváltozna a területre jellemző
légáramlat is, ami életminőség-romlással
járna. Egy másik felszólaló azt kérdezte, hogy
meddig lehetséges még a helyi közlekedés
terhelése, miért ad ki a város új építési enge-
délyeket, s mikor készül már egy tanulmány,
amely kimondaná, hogy a város megtelt.
A polgármester szerint a lakossági igények
önmagukban ellentétesek: vannak, akik lakó-
övezetté akarnak nyilváníttatni területeket,
mások pedig korlátoznák ezt. Mindenki sze-
retne közlekedni, de az útépítés ellen tiltakoz-
nak az érintett lakosok. A 11-es út belterületi
szakaszán kerékpárnyomot festenek fel, ez
szintén ellentétes reakciókat váltott ki, vagyis

lehetetlen valamennyi igényt kielégíteni. Sze-
rinte a város mostani zsúfoltsága húsz évvel
ezelőtti döntések következménye, pl. Pismány
beépítését is akkor tették lehetővé. Ha pedig
korlátoznák a jelenleg belterületi építési tel-
keknek minősített ingatlanok beépíthetőségét
(amit korábban a HÉSZ építési területté minő-
sített), a városnak kártérítést kellene fizetnie.
Aba Lehel elmondta, hogy 2014-ben elfoga-
dott szabályozásmódosításban korlátozták a
fejlesztési lehetőségeket a természeti értékek
megóvása érdekében. Szerinte is jobb lenne
nem megépíteni a tehermentesítő utat, de a
11-es út forgalmának csökkentése egyelőre
más módon nem megoldható.
A lakosok érdeklődtek, hogy milyen fázisban
tudnak beleszólni a tervezési folyamatba. A
polgármester elmondta, hogy a terveknek
még keresztül kell mennie egy hatósági enge-
délyeztetési folyamaton is, de erre jelenleg
nincs forrás. Ígéretet arra, hogy az engedélye-
zési eljárás menetét a városi honlapon közzé
teszik. Egy lakos szerint a felettes szervhez,
tehát a kormányhivatalhoz is lehet fordulni
szakmai érvekkel alátámasztott kifogásokkal.
A téma lezárásaként a lakosok megkérdezték,
hogy a városvezetésnek van-e szándéka a ter-
vezés visszavonására. A polgármester kijelen-
tette, hogy van erre szándék, a lakók kérésére az
egyik út nyomvonalának a tervét már el is vettek.
A tervezés még nem jutott a hivatalos vélemé-
nyezési szakaszba, ez év végére várható, és mi-
nimum 30 napos időszak lesz, amit meghir-
detnek a honlapon és az újságban, de a lakosok
már most elküldhetik írásban a véleményüket.
Szóba került még az izbégi iskola környéké-
nek fejlesztése, mert jelenleg reggel és délutá-
nonként nagyon balesetveszélyes a nagy
autóforgalom miatt. Dombay Zsolt, a körzet
képviselője elmondta, hogy a tárgyalás már
folyamatban van az út fenntartójával, a Ma-
gyar Közút Zrt.-vel, hogy lámpás átkelőt épít-
senek ki. A parkolási problémát azért nehéz
megoldani, mert nincs szabad terület. Régi
igény a Vasvári út aszfaltozása, ezt 2017-re
tervezik. Elmondta, hogy januárban évértékelő
fórumot tart az idén teljesített, illetve az előt-
tük álló feladatokról.

lakossági fórum izbégen



Testületi hírek 
– november 17.
nem adják át a mecénás-díjat
A képviselő-testület a városi kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló rende-
letében szabályozta a városi kitüntető díjak
odaítélésének módját, melynek keretében le-
hetőség nyílik Szentendre Város Mecénása Díj
adományozására. A díj odaítélésére a megje-
lölt határidőig nem érkezett javaslattétel, ezért
idén nem döntenek a díj odaítéléséről.

rendeletmódosítások
• Költségvetés
Az államháztartás számviteléről szóló kor-
mányrendeletnek megfelelően az elmúlt idő-
szak változásai miatt átdolgozták a város
2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet,
melynek következtében az összes bevételt és
kiadást 6,8 milliárd Ft-ban állapították meg.
• Parkolási rend
A parkoló matricákról a digitális ellenőrzésre
való áttérést követően számos lakossági ész-
revétel érkezett, hogy a jelenlegi szabályozás
nem teszi lehetővé a gépjármű-tulajdonosok-
nak, hogy az egyenlegértesítő kézhezvétele-
kor az adóhátralékuk rendezését követően
jogosulttá váljanak a matrica nélküli ingyenes
parkolásra. Annak érdekében, hogy ezt a lehe-
tőséget megteremtsék, az április 1. és szep-
tember 30, illetve az október 1. és március 31.
közötti elszámolási időszakokat az alábbi idő-
pontra módosították: április 15. – október 14.,
illetve október 15. – április 14, így lehetőség
nyílik arra, hogy az adózók az adóhátralékokat
az egyenlegértesítő kézhezvételét követően
rendezni tudják.
• Szigorúbb büntetés
A város úthálózatának minőségének meg-
óvása érdekében a súlykorlátozásokat enge-
dély nélkül megszegőkkel szemben maga-
sabb pótdíjösszeget állapítottak meg.
• Köztisztasági feladatok
A Városi Szolgáltató az elhagyott vagy ellen-
őrizetlen körülmények között elhelyezett ház-
tartási vagy ahhoz hasonló hulladék elszál-
lítását eddig külön megállapodás alapján vé-
gezte, mert az ingatlanhasználók által fizetett
díj nem fedezte ezeknek a költségét. A képvi-
selők döntése értelmében ezentúl ez a köz-
szolgáltatás a város fenntartásában álló
közutak, közterületek és hidak kapcsán felme-
rülő köztisztasági feladatok ellátására kötött
közszolgáltatási szerződésbe kerül.

átalakulhat a városi szolgáltató
A képviselők szerint indokolt a Városi Szolgál-
tató Nonprofit Zrt.-ből három külön gazdasági
társaságba szervezni a hulladékgazdálkodási-
, a fűtőmű-, valamint a közétkeztetési divízió-
kat, mivel ezeken a területeken számítani
lehet az állami és önkormányzati hatáskörök
átrendeződésére. A távfűtés és a közétkezte-
tés területén a változások még csak terv szin-
ten jelentek meg, a hulladékgazdálkodásban
viszont már sor került az állami beavatko-
zásra. A három divízió kiválása, és önálló non-
profit korlátolt felelősségű társaságként való
működésük tisztább struktúrát eredmé-
nyezne, mely növelné a rugalmasságot, az ön-
kormányzat mozgásterét. A testület által
elfogadott határozat egyelőre még csak elvi
döntés, a következő, decemberi ülésen dönt-
hetnek a szétválás módjáról, időpontjáról, va-
lamint az ügyvédi iroda, gazdasági szakértő
és független könyvvizsgáló kiválasztásáról.

Pontosították a vállalkozásfejlesztési 
programot
A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a Vállalkozásfejlesztési Program pon-
tosítására kérte fel az önkormányzatot, melyek
a program két részét érintették. Egyrészt az in-
duló és betelepülő vállalkozások támogatása
esetén szükséges a jogosultak körének pon-
tosabb meghatározása, másrészt a keretszer-
ződés helyett a támogatási szerződést évente,
a konkrét támogatási összeg ismeretében kell
megkötni a pályázó vállalkozásokkal.

Közösségi buszközlekedés
A térségünket érintő regionális és helyközi
személyszállítási közlekedéssel összefüggő
szerződések 2016. december 31. napjáig 
hatályosak. A testület úgy döntött, hogy a
szerződést változatlan formában meg-
hosszabbítja 2019. december 31. napjáig. A
lakosok éltek a Szentendre Kártya adta lehe-
tőséggel is, panasz a rendszerrel kapcsolato-
san szinte nem érkezett.

Public Art pályázat
A testület döntött a Ferenczy Múzeumi Cent-
rum 2017. évi Public Art projektjének támoga-
tásáról. 2016-ban a képviselők 3,5 millió Ft
támogatást biztosítottak a megvalósítására, a
támogatás mértékén nem változtattak.
Az önkormányzat és a Ferenczy Múzeumi
Centrum közös programja 2016-ban valósult
meg először. A felhívásra 28 pályamű érke-
zett, melyekből a kuratórium – Bukta Imre, ef-
Zámbó István, Gulyás Gábor, Szabó Noémi,

Wehner Tibor – értékelése szerint a két nyer-
tes kapott lehetőséget alkotásának felállítá-
sára a Posta előtti téren.

felvételi körzethatárok
A csobánkai általános iskolát 2016-ban bezár-
ták, az ott tanuló diákokat a KLIK a szentend-
rei iskolákban helyezte el, a Kormányhivatal
pedig 2016. augusztus 31-i határozatával a
szentendrei általános iskolák között osztotta
fel Csobánka teljes területét. A képviselő-tes-
tület most állásfoglalást fogadott el, melyben
ellenzi Csobánka közigazgatási területének
szentendrei iskolákhoz való sorolását. Indo-
kok: a szentendrei iskolák túlzsúfoltak; éssze-
rűtlen, hogy a csobánkai gyermekeknek
Szentendrére kell utazniuk, mikor vannak kö-
zelebb fekvő települések is; félő, hogy felborul
a hátrányos helyzetű tanulók aránya az egyes
osztályokban, ami veszélyeztetné az oktatás
színvonalát. A képviselő-testület szerint a leg-
célszerűbb az lenne, ha a csobánkai gyer-
mekek ellátása továbbra is Csobánkán
történne meg, ezért javasolták, hogy a KLIK
gondoskodjon a helyben történő oktatásról.

vöröskereszt szakmai beszámoló
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zete 2011. óta a fenntartója a Szabadkai utcai
Hajléktalanszállónak. Az intézményben az en-
gedélyezett férőhelyszám 16 fő, a krízis idő-
szakban – november 1-től április 30-ig –
további tíz fő elhelyezésére lehetséges. Az in-
tézmény az élelmiszerbankkal kötött szerző-
dés alapján ellátottjainak élelmiszert is
osztott. illetve ruhaosztást tartott. A szállót a
Vasárnapi Merőkanál Szervezete péksüte-
ménnyel látja el mindennap, emellett az Alpha
Keresztény Közösség is folyamatosan támo-
gatja. A fentiek alapján elmondható, hogy a ne-
gyedév mind a gondozás, mind a segélyezés
szempontjából eredményesnek tekinthető. 

régi-új intézményvezető
Újból bizalmat kapott a Gondozási Központ
jelenlegi vezetője, Kecskésné Sipos Andrea,
akit a képviselő-testület egyhangúlag újravá-
lasztott.
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forgalomszabályozási változások
Több forgalomtechnikai szabályozásról dön-
tött a Városfejlesztési Bizottság, melyek
közül a legfontosabbak:
• A Dunakorzó és a 11-es főút mindkét vé-
gére, valamint a 11-es főút Római sánc köz,
Bükköspart, Fulco deák utca csatlakozásai-
hoz kihelyeznek 7,5 tonna / 10,5 tonna súly-
korlátozó övezetet jelző és azt feloldó táblát.
• A Kovács László utca elején a Megállni tilos
20 méteren táblát átcserélik Várakozni tilos
20 méteren táblára.
• A Nap és a Szélkerék utca, valamint a Nap
és a Pacsirta utca kereszteződésében a for-
galom elsőbbségét úgy szabályozzák, hogy
a Nap utca forgalma élvezzen elsőbbséget. 
• 5,5 tonna súlykorlátozást vezettek be a
Szélkerék utca Nap utca és Sztaravodai út
közötti szakaszára. 
• A Füzespark terület lakó-pihenő övezetbe 
sorolták, és az ehhez szükséges táblákat 
kihelyezik.
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pályázat

bérbeadó ingatlan

szentendre város Önkormányzata 
pályázati felhívást tesz közzé 

a tulajdonában álló, 
szentendre, belterületi, 
2448 hrsz. alatt felvett, 

természetben 
a Céh u. 1. I/3. szám alatt fekvő, 

18 m2 alapterületű önkormányzati 
öröklakás szociális helyezet alapján 

történő bérbeadásáról

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Város-
ház tér 3. I. emelet) november 29. 10 óráig
kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján vehető át és a www.szen-
tendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon
tekinthető meg.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

2016 novemberétől módosult a közterület-
használat rendje, melynek főbb változásai a
következők.

• A közterület-használati díjak egységessé vál-
tak: továbbra is a 2008. év óta alkalmazott díjak
alkalmazandók azzal, hogy már nem szükséges
TDM tagnak lenni érvényesítésükhöz.
• Méltányolva, hogy a vendéglátó kereskedők
az engedély kiváltásánál nem ismerik a előre
várható időjárást, bevezetjük a meglévő enge-
dély meghosszabbításának, kiegészítésének
lehetőségét. Így a november 1. és március 15.
közötti időszakban fedetlen kerthelyiség vagy
fedetlen vendéglátó terasz és azokon vendég-
látást kiegészítő berendezés kihelyezésére
napijegy vásárlásával is jogosultságot szerez-
het az, aki ugyanilyen típusú közterület-
használatra korábban már rendelkezett közte-
rület-használati engedéllyel. A napijegy vásár-
lással kiadott engedély fedett kerthelyiség
és/vagy fedett vendéglátó terasz elhelyezé-
sére, fennmaradásra nem jogosítja a kérelme-
zőt. A napijegyet a Városi Ügyfélszolgálaton
lehet megváltani. 
• A kerthelyiség vagy vendéglátó terasz, to-
vábbá a vendéglátást kiegészítő berendezé-
sek kihelyezéséhez (kerthelyiségben vagy
vendéglátó teraszon is) csak abban az eset-
ben adható engedély, ha ahhoz a közterület-
használattal érintett ingatlantulajdonosok
(annak az épületnek a tulajdonosai, amelyek
előtt a kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és
berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő 
berendezés található) írásban hozzájárultak,
valamint a kérelmező a kereskedelmi tevé-
kenység vonatkozásában a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
jogszabálynak megfelelő bejelentést meg-
tette, vagy érvényes működési engedéllyel
rendelkezik az érintett üzlethelyiségre. 
• A kereskedőnek, ha az épület homlokzatával
érintkező területet alkalmi jelleggel árubemu-
tatásra kívánja használni, a mozgatható 
állvány kihelyezéséhez csak akkor adható
közterület használati engedély, ha valamennyi
tulajdonostárs – haszonélvezet esetében ha-
szonélvező – írásban megállapodott az épület
homlokzatával érintkező terület használatáról,
és a megállapodás szerinti kitelepülési tervet
a hatósághoz benyújtották.

• Amennyiben a közterület-használat bármi-
lyen módon érinti vagy kapcsolatba hozható a
közút gépjármű- és gyalogosforgalmával,
megváltoztatják az eredeti forgalmi rendet,
úgy forgalomtechnikai-, lezárás esetén forga-
lomterelési terv benyújtásával a közútkezelő
írásos hozzájárulását köteles a kérelmező be-
szerezni a közterület-használati kérelem be-
nyújtását megelőzően.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek benyúj-
tása nélkül közterület-használati engedély
nem adható ki!

A hatályos rendelet a www.szentendre.hu hon-
lapon elérhető. Tájékoztatásért forduljanak bi-
zalommal a Városi Ügyfélszolgálathoz
(Dunakorzó 18. tel: 26/300-407)

változások a közterület-használatban

Új vezérlőberendezések a 11-es úton
Folytatódik a tavalyi év folyamán megkezdett 11 sz. főúton
lévő jelzőlámpa berendezés cseréje és korszerűsítése Szent-
endre lakott területén belül. November 8-án megkezdődött
a Rózsa utcánál található berendezés cseréje. Ezt követően
Budapest felé a többi berendezést is cseréli a vállalkozó, a
Lidl áruház csomópontjában pedig az átfeszítés is átszere-
lésre kerül.
Érintett csomópontok: LIDL áruház, Möller, Rózsa utca.
A berendezések cseréje Szentendre átkelési szakaszán lévő
egységes hangolás kialakíthatóságához, illetve a berende-
zések üzembiztonságának fenntartásához szükségesek.

A munkálatok csomópontonként 1-2 napot vesznek igénybe,
a kivitelezés befejezési határideje 2016. december 21.

Tervezett 
volán-menetrend
módosítások
Decembertől a közösségi buszközlekedést
üzemeltető Volánbusz Zrt. Szentendre terüle-
tét is érintő menetrendi módosítások beveze-
tését tervezi. 
A menetrendek jelenleg tájékoztató jellegűek,
a http://szentendre.hu/tervezett-volan-menet-
rend-modositasok/ oldalon olvashatók. De-
cember 11-től a pontos indulási- és érkezési
idők a https://www.volanbusz.hu/ honlapjáról
elérhetőek.

megújult utca
1+1-es program keretében készült el a Kertész
utca új burkolata.



Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

december 1-én (csütörtökön) 17.00 
órai kezdettel 

KÖzmeGHAllGATásT
tart

A közmeghallgatás helye: 
Városháza díszterme, Városház tér 3.

A közmeghallgatásra minden 
érdeklődőt tisztelettel vár 

Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete.

2016. november 28-ig kérdéseiket 
írásban is megküldhetik 

a polgarmester@szentendre.hu 
e-mail címre, 

illetve a nyilvános testületi ülés 
keretében a jelenlévő képviselőkhöz

kérdést tehetnek fel, javaslattal 
élhetnek.

Minden érdeklődő megjelenésére 
és részvételére számítok.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

fórum
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nemcsak út-, hanem 
környezettervezés is
A dália utcai lakók kezdeményezésére tartottak lakossági fórumot november 8-án a barcsay
Jenő általános Iskolában. A lakók az 1+1 pályázat keretében szeretnék az utcájuknak a Kál-
vária úttól a József Attila utcáig tartó szakaszát felújítani, s ezzel kapcsolatban tették fel kér-
déseiket a városvezetésnek.

Jövőre bővül az 1+1 pályázat

A fórum dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester bevezetőjével kezdődött, aki elmondta,
hogy az önkormányzat idén 19 millió Ft fordított 1+1 pályázat keretében útépítésre, ami azt je-
lenti, hogy közel 40 millió Ft értékben történt útfejlesztés a városban. Hozzátette, hogy váro-
sunkban több mint 100 kilométernyi földút van, de sok a rossz minőségű aszfaltút is. 2014-ben
indult el újra az útépítés, de nagyon sok a feladat, ezért is indították el ezt a programot, melynek
lényege, hogy a lakók és az önkormányzat 50-50%-ban állják a költségeket. Az érdeklődésre
való tekintettel hamarosan kiterjesztik a pályázati lehetőséget minden közterületet érintő fej-
lesztésre, például járdaépítésre, közvilágítás-korszerűsítésre is.

Kérdések és válaszok

A lakók első kérdése pénztárcát érintő felvetés volt: szerették volna tudni, hogy az útépítésben
részt vevők részesülhetnek-e adókedvezményben, ahogy arra a korábbi években lehetőség volt.
Dr. Török Balázs kijelentette, hogy a képviselő-testület új rendeletében ez a lehetőséget már
megszüntette, és nincs szándék a szabályozás megváltoztatására.
Felmerült a lakók részéről, hogy ha majd az út elkészül, bevezethetik-e a súlykorlátozást, amire
azt a választ kapták, hogy ez nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is, és a korlátozás mértékét
az út teherbírása alapján határozzák meg.
A lakók elmondása szerint a Dália utca és a járda is rendkívül rossz állapotban van, és kérdezték,
hogy ha mégsem sikerülne létrehozniuk az úttársaságot, számíthatnak-e arra, hogy az önkor-
mányzat rendbe teszi az utat. Török Balázs szerint a földút kezelése alapvető önkormányzati
feladat, amit az önkormányzat cége, a Városi Szolgáltató végez. Megígérte a lakóknak, hogy
utánanéz, hol akadt el korábbi kérésük, és hogy mikorra ütemezte be a VSZ Zrt. az út karban-
tartását. Hozzátette, hogy hamarosan átfogó karbantartási felülvizsgálat készül annak érdeké-
ben, hogy jobban számon kérhető legyen a munka elvégzése. Ajánlotta még a lakóknak az
izbégi Pásztor utcában már bevált mart aszfaltos útépítési technikát, ami ugyan nem olyan 
tartós, de sokkal olcsóbb megoldás.
Tisztázták az úttársulás és az úttársaság közötti különbséget is: az úttársulás jogilag szabá-
lyozottabb, bonyolultabb, ezzel szemben az úttársaság önkéntes együttműködésen alapszik,
jogilag senkit sem lehet kötelezni a belépésre, és akár egyetlen lakó is kezdeményezheti.
A lakók részéről felmerült az igény, hogy az útépítéssel egy időben az utcaképet is rendeznék
az önkormányzat segítségével, úgy, hogy az önkormányzat biztosítaná a szükséges anyagot,
ők pedig a munkaerejükkel járulnának hozzá. Török Balázs szerint ilyenre még nem volt prece-
dens, de az önkormányzat nem zárkózik el a kérés elől, de előbb a lakóknak meg kell terveztetni,
árajánlatot kell kérniük, és utána tudnak a finanszírozás mértékéről dönteni.
Fülöp Zsolt, a körzet képviselője is arra biztatta a lakókat, hogy ne csak úttervezésben, hanem
környezettervezésben is gondolkodjanak a városi főkertész és az útmérnök bevonásával, amit
ha sikerülne véghezvinni, iránymutató lehet a város többi úttársulása számára is.

Helyreállítja 
az önkormányzat 
az Irtás utcát
Önkormányzati beruházásban újul meg az
Irtás utca, a helyenként teljes útpályacserével
zajló munka jól halad.

Jó ütemben halad az Irtás utca helyreállítása.
A felső részen teljes útpályacsere történik,
kedden elkezdődött az aszfaltozás. A középső
szakaszon a vízelvezetés és szegélyezés
munkálatai zajlanak, míg az út alsó szakaszán
a vízelvezetés és kisebb javítás mellett egy
rövid részen teljes útpályacsere valósul meg
az önkormányzat beruházása keretében.



VÁROS XXX. évf. | 21. szám8

rendőrségi hírek

Tűzifa-árusítással kapcsolatos
csalások
Az őszi-téli időszakban gyakorivá válhatnak a tűzifa árusításával
kapcsolatos csalások. Az elkövetők általában tehergépkocsival 
házalnak, és tűzifát kínálnak eladásra az aktuális áraknál olcsób-
ban. A tüzelőt ugyan házhoz viszik, de a rendelt mennyiségnél 
jelentősen kevesebb vagy sokkal rosszabb minőségű fát szállíta-
nak le. Előfordulhat, hogy lopásból származó fát adnak el, melyet
később a rendőrség lefoglalhat.

A rendőrség kéri, hogy ha nem akarnak hasonló kellemetlenséget,
akkor hivatalos árusítóhelyről, Tüzép-telepekről vásároljanak tűzi-
fát. A megvásárolt fa súlyával kapcsolatban javasoljuk, hogy azt
mindig méressék le, és legyenek jelen a mérésnél.

Ha mégis háznál vásárolnak fát, akkor kérjenek segítséget, legfő-
képpen az idős személyek. A legcélszerűbb, ha ellenőrzik a fa ere-
detét, felírják a gépjármű rendszámát. Ha bármi gyanúsat
észlelnek – az esetek többségében az olcsó ár a legfeltűnőbb –,
akkor azonnal értesítsék a rendőrséget!

áramszünet

áramszünet lesz szentendre egyes területein november 22-én és 
december 2-án napközben – közölte a szolgáltató. Az érintett közin-
tézmények áramellátását aggregátorokkal biztosítják. Az érintett fo-
gyasztókat a társaság egyedileg is értesíti.

Az ELMŰ tájékoztatása szerint az alábbi helyeken és időpontokban 
szüneteltetik a villamosenergia-szolgáltatást. 

áramszünet ideje:  november 22.  08:00-16:00 
Mária u., Szentlászlói út, Anna u. általános iskolák, Izbégi óvoda. Áram-
szünet helye: Kovács L. u., Virág u., Tűzvirág u., Dunakanyar krt., Perczel
M. u., Kálvária tér, Bükkös part (11-es út – Kucsera Ferenc u. között),
Előd u., Acél u., Aradi u.

áramszünet ideje:  december 2.  09:00-15:00
Áramszünet helye: Török Ignác u., Klapka u., Katona J. u., Damjanich u.,
József A. u., Táncsics M. u., György u., János u., Kondor B. u., Perec
köz, Szentlászlói út., Mária u., Bükkös part., Czotter A. u., Eötvös u.,
Anna köz, Bessenyei u. 

Az áramszünet idejére a Szent András óvoda udvarára telepítik az
ELMŰ egy aggregátorát, mely a SZEI főépületét, a központi konyhát,
Szent András Iskolát és óvodát látja el.

A körzeti orvosi rendelő elektromos ellátásáról a VSZ NZrt. gondoskodik.

Ha havazik...

Telefonos hódiszpécser ügyeletet biztosít a város a téli időszakban. 
A 0-24-ig hívható számon az önkormányzati utakra vonatkozó hó- és
síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket várják.
A téli útüzemeltetés időszakában az ügyeleti hódiszpécser 0-24-ig 
elérhető. Önkormányzati fenntartású utakra vonatkozó hó- és síkos-
ságmentesítéssel kapcsolatos bejelentés vagy panasz esetén a 
hódiszpécser az alábbi telefonszámon érhető el:

06 20 320-7216

decemberi éles lőgyakorlatok
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éles lőgya-
korlatot tartanak 2016. december 1., 6., 7., 8-án; 14., 15-én; 19.,
21., 22-én.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától 24.00 óráig belépni
tilos és életveszélyes!
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Új szakrendelés a mentálhigiénés 
Központban
Gyermek- és ifjúsági szakrendeléssel bővült a szentendrei Mentál-
higiénés Központ rendelése. Szeptembertől két klinikai szakpszi-
chológus és pszichiáter fogadja a gyerekeket. A rendelésre
előzetes bejelentkezés ajánlott, beutaló nem szükséges.

Rendelési idők: csütörtök délután és péntek egész nap. A rendelő
elérhető a Szabadkai út 9. szám alatt. Telefon: (26) 312 024.

szavazzon a gyermekbútorért!
Tisztelt szentendreiek! Intézményünk pályázott a K&H gyógyva-
rázs program keretében a szentendre, szabadkai út. 9 sz. alatti
mentálhigiénés rendelőnk gyermek pszichiátriájára gyermekbútor
vásárlásra 350.000 ft értékben. A pályázatokat elbírálták, és a
zsűri érdemesnek találta pályázatunkat arra, hogy bekerüljünk a
második körbe, ahol szavazás keretében a lakosság választja ki a
területi nyerteseket (területi nyertesek: 13. kerület, Telki és szeI).

Szavazni a Szentendrei K&H bankfiókban
lehet, ahol az ügyfelek az ügyintézést kö-
vetően kapnak egy-egy zsetont, melyet a
legszimpatikusabb intézményhez tar-
tozó ládába dobhatnak be. Szeretnénk,
ha ez a SZEI lenne.

Emellett a www.khgyogyvarazs.hu/szavazas oldalon is lehet online
szavazással szavazni. Az online szavazás keretében 2016. novem-
ber 1-től 2017. január 31-ig lehet szavazni, ahol bárki leadhatja sza-
vazatát, aki az adott oldalra látogat, majd regisztrál, és érdemes
minden ismerőst is szavazásra buzdítani. A sikeres belépést és az
irányítószám megadását követően megjelennek az adott terület pá-
lyázatai, melyek közül egyre adhatják le voksukat, és kérjük, hogy
ez a SZEI legyen. Egy IP címről, illetve facebook regisztrációval a
szavazás teljes ideje alatt egyszer lehet szavazni.

A K&H Bank e-bankjából a szavazó felületre átlinkelő ügyfelek min-
den egyes ebanki belépést követően szavazhatnak, 24 órán belül
akár kétszer is. Az online és bankfióki szavazatok összesítésénél
a K&H ügyfeleinek szavazata duplán számít majd a végered-
ménybe.

Köszönettel:
n DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
INTÉZMÉNYVEZETő SZEI

Köszönet a véradóknak
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zete Szentendrén rendezi idei Véradó Ün-
nepségét. A Városháza dísztermében
november 21-én, hétfőn 18 órakor megren-
dezésre kerülő ünnepségen a Szentendrei
terület (Budakalász, Szentendre, Pilisszent-
lászló, Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonos-
tor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Dunabogdány,
Visegrád) véradóinak segítőkészségét isme-
rik el ajándékokkal, oklevelekkel, illetve a 25,
50, 75, 100-szoros véradók emlékéremben
is részesülnek. 

megújul a gyermekorvosi
rendelő

November 14-én elkezdődött a gyermekorvosi rendelő belső felújítása
önkormányzati beruházásban. Az épület hőszigetelésére és külső nyí-
lászárócseréjére a város pályázatot nyújtott be.
Az önkormányzat beruházásában megújul a gyermekorvosi rendelő.
Újra festik a várókat, az elkülönítőt, a közös helyiségeket és a mosdó-
kat, lemázolják a belső ajtókat és kicserélik a kopott linóleumot. Felül-
vizsgálják a fűtési rendszert, és új, korszerű kazánt építenek be. A

gyermekorvosi rendelő
külső nyílászáróinak
cseréjére és a hőszige-
telésre az önkormány-
zat pályázatot nyújtott
be, ennek elbírálása fo-
lyamatban van.
A felújítás alatt össze-
hangolják a rendelési
időpontokat, melyről a
későbbiekben tájékoz-
tatjuk a lakosságot.

Kihűlés, fagyás – a tél veszélyei
A Pest megyei Kormányhivatal szentendrei Járási Hivatala a téli idő-
járás veszélyeire figyelmeztet. A szociális ellátásban dolgozóknak hi-
vatásuk folytán, mindenki másnak az emberiesség alapján fontos a
hidegebb hónapokban kiemelt figyelmet fordítani a veszélyeztetet-
tekre, a rászorulókra.

A télre való felkészülés időszakában különös figyelmet kell fordítani a
kihűlés, fagyhalál és a fagyási sérülések megelőzésére. Különösen fon-
tos annak ismerete, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadtérben
áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan 14 fok körüli hőmérsékleten
tartózkodunk – főleg idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak ese-
tén. A hőmérséklet-csökkenés és a halálozás összefüggése kimutat-
ható, az összhalálozás általában magasabb a téli hónapokban.
A havazással és jegesedéssel hirtelen megnő a traumás esetek előfor-
dulási gyakorisága, legnagyobb mértékben a töréssel járó balesetek
aránya.
A kihűlés és fagyás fokozott veszélyének vannak kitéve azok, akik a
koruk, fizikai, szellemi állapotuk, csökkent belátási és önérdek-érvé-
nyesítő képességük miatt nem képesek reálisan felmérni a szélsősé-
ges időjárás veszélyeztető hatását, illetve akik anyagi/szociális
helyzetük miatt nem tudnak védekezni ellene.
Fontos, hogy a szociális ellátásban dolgozók a kritikus időszakban te-
vékenységeik során fordítsanak kiemelt figyelmet a veszélyeztetett
személyekre, illetve kihűlés, fagyás észlelése esetén hatáskörüknek
megfelelően gondoskodjanak a kezelésükről, biztonságba helyezésük-
ről.
Figyeljünk oda a környezetünkben élő veszélyeztetettekre! Amennyiben
valakinek bármilyen, a tárggyal kapcsolatos rendkívüli esemény jut a
tudomására, azt kérjük, hogy jelezze a csoti.edit@kmr.antsz.hu címen
vagy a 26/310-149, 26/310-159-es telefonszámok valamelyikén.
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Járt-e Betlehemben a Kedves Olvasó? No, nem
az igazi Betlehem városára gondolok, hanem
arra, hogy adventtől vízkeresztig eljutott-e szí-
vében a betlehemi istállóig? 

2015 adventjében a Szentendrei óvónők Nép-
hagyományt Éltető Közössége az óvodásaik-
kal, azok szüleivel, és talán még sokakkal
eljutott a betlehemi istálló jászoláig. Kérdez-
hetik: mi indított erre az útra bennünket?
Gyürk Dorottya alpolgármester asszony ké-
rése volt, hogy az óvodások karácsonyváró
játszóikat ne a gyertyagyújtás alkalmaikor,
hanem más formában, más időpontban mu-
tassák be, színesítve a várakozás időszakának
eseményeit. Károli Gáspár bibliafordító bízta-
tása megtalált bennünket: „Üzenetünk van,
amelyet tovább kell adnunk szomszédainknak,
városainknak és az egész világnak. Öröksé-
günk van, amelyet át kell élnünk és hirdetnünk
kell minden újonnan születőnek.”
A városunkban advent idején kiállított faszob-
rok, amelyek Jézus születéstörténetének állo-
másait idézik, indították el azt a gondolatot,
hogy történjen valami a szobrok körül. Károli
bíztatott, mi, a SZóNÉK tagjai pedig advent
szombatjain elindultunk az úton. Horváth-
Hegyi Olivér evangélikus lelkésznek a templom
mellett, az utcán elmondott bibliai üzenete in-
dított bennünket szombatról szombatra.
A „betlehemi út” üzenete az első szombaton
az „Angyali üdvözlettel” kezdődött. Az evan-
gélikus templom kapujában álló szobor mel-
lett, az Evangélikus Zenei óvoda óvónői és
óvodásai énekeikkel elevenítették meg a jö-
vendölést, az angyal üdvözletét Jézus szüle-
téséről.
Utunk során, advent második szombatján,
szintén az evangélikus templom melletti, sza-
bad ég alatt tanyázó pásztorokhoz érkeztünk.
Angyalként, az ébresztgető üzenetet a Püs-

pökmajori óvoda óvónői és óvodásai hordoz-
ták. Pásztorjátékukkal leheltek életet a szobor
pásztorokba. Zengedezték az Üdvözítő meg-
születését.
A harmadik adventi szombaton a Bimbó utcai
óvoda óvónői és óvodásai kis lámpásaikkal ér-
keztek a pásztorok tanyájához. Nagy volt az iz-
galom, a készülődés. A „pásztor” óvodások
ajándékot vettek a kezükbe, majd velük együtt
mindenki elindult. Imbolyogtak a lámpások
szólt az ének: „Menjünk mi is Betlehembe…” A
Dumtsa korzó betlehemi úttá változott. A vásá-
rolgató, nézelődő tömegből sokan kísérői lettek
a vonuló óvónői, óvodás, szülői közösségnek.
A Fő téri betlehemi istállóhoz a kicsi pásztorok-
kal együtt már sokaság érkezett. Ki-ki letette
ajándékát, átadta „szívét, jó szándékát”. 
A negyedik szombat délutánján már a Fő téri
„istállónál” gyülekeztünk. Sokáig maradtunk
ott a Szent András és a Szivárvány óvodák
óvónőivel, óvodásaival, akik „ringatták a bet-
lehemi bölcsőt” gyönyörű altatóikkal és dicső-
ítették Istent. Talán sokan éreztük úgy, hogy
eljutottunk Betlehembe, „szívünk jászolához”.
A betlehemi utat és annak üzenetét megerő-
sítettük vízkereszt napján is. Üzenetünk van…
Hisszük, hogy eljutott óvónőktől a gyerekekig.
Gyerekektől a szülőkig. Szülőktől a sokadalo-
mig. Szép volt átélni, megélni ezt a mi szent-
endrei–betlehemi utunkat.

Kedves Olvasó! Szeretne eljutni a betlehemi is-
tállóig? Ha igen, jöjjön velünk 2016 adventjének
szombatjain, mutatjuk az utat. 

PAPP KORNÉLIA
HAGYOMÁNYÉLTETő óVóNő

A Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető
Közössége, a SZÓNÉK az idén Pro Urbe kitün-
tetést kapott. (Szerk.)

szentendre télen-nyáron!
még alig csendesedett el a pezsgés a nyári színházi szezont záró szentendre éjjel-nappal
nyitva fesztivállal, a várost kulturális fővárossá emelő Art Capital őszi múzeumi programso-
rozat után ismét ünnepi fényekbe öltözik a város. A karácsonyt megelőző várakozás heteiben
ismét változatos kulturális, helytörténeti, családi, sport és gasztronómiai programok várnak
mindenkit szentendrén.  
A hagyományos fő téri gyertyagyújtások mellett szombatonként a város óvodásai adnak mű-
sort, utána délutánonként koncertek várnak a fő téren. A négy adventi vasárnapon meghitt
műsor keretében a város idei kitüntetettjei gyújtják meg az adventi koszorún a gyertyát.  

november 26. szombat, 16:00

„Megjövendölve volt régen…”
Angyali üdvözlet – Mária és József szob-
ránál az Evangélikus templom kapujánál
az Evangélikus Zenei óvoda és a Refor-
mátus óvoda óvodásaival és óvónőivel.
Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
beszéde után énekelve, mécsessel a ke-
zükben viszik az angyali üdvözletet a gye-
rekek a Dumtsa utca adventi forgatagába.

december 3. szombat, 16:00

„Üdvözítőtök született…”
Az Evangélikus templom melletti „pászto-
rok tanyája” faragott szobrai megeleve-
nednek a Püspökmajori óvoda gyerekei,
óvónői pásztorjátékával. Horváth-Hegyi
Olivér evangélikus lelkész beszéde után
ezúttal pásztorokként indulnak majd el a
gyerekek a betlehemi istálló felé énekelve
és helyenként botos táncot járva.

december 10. szombat, 16:00

„Menjünk mi is Betlehembe…”
Az Evangélikus templom melletti pászto-
rok tanyájától idítja útjára ezúttal a Bimbó
utcai óvoda kis „pásztorait” Horváth-
Hegyi Olivér evangélikus lelkész, akik
énekszóval viszik el ajándékaikat a Fő téri
betlehemi istállóig.

december 17. szombat, 16:00

„Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik
az Úr Jézus.”
A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét”
énekszóval ringatják a Szivárvány és a
Szent András óvoda óvodásai és óvónői.
Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
karácsony estéjére szóló üzenete után a
gyerekek mécsesekkel a kezükben viszik
el az örömhírt a Dumtsa utca sokadal-
mába.

2017. január 6. péntek, vízkereszt  10:00

„Háromkirályok napján…”
Az Evangélikus templom mellett gyüle-
kező óvodások és óvónők körében ezen a
napon Horváth-Hegyi Olivér evangélikus
lelkész bezárja a karácsonyi ünnepkört.
Először énekelve a Háromkirályok szobrá-
hoz mennek, majd az ott királynak beöltö-
zött három gyermek vezetésével együtt
vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig, ahol
énekekkel, versekkel búcsúztatják a kará-
csonyi ünnepkört.

„menjünk mi is betlehembe…”



Jegyvásárlás

Tourinform Szentendre (Dumtsa J. u. 22.,
telefon: 06-26/317-966, nyitva: K-V: 10:00-
18:00) 
Pest Megyei Könyvtár, porta (Pátriárka u.
7. telefon: 06-26/310-222)  
Online: www.szentendreprogram.hu 
és www.jegy.hu
Kezdés előtt egy órával a helyszínen.
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december 18. vasárnap, 14:30
Pest Megyei Könyvtár színházterme 
(Pátriárka u. 7.)

KAláKA: 
szAbAd-e beJÖnnI Ide
beTleHemmel? 
családi koncert

Mikor a betlehemesek karácsonykor házról
házra járnak, üdvözlő versük végén ezt kérde-
zik: Szabad-e bejönni ide betlehemmel? A Ka-
láka együttes karácsonyi hangversenyének
kerete ez a betlehemes játék. A műsorban 
elhangzanak magyar és más nemzetiségű 
karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, 
karácsonyi versekre írott Kaláka-dalok.

Az együttes tagjai:
becze Gábor 
Gryllus dániel 
major Gábor 
radványi balázs

Belépőjegy: 2000 Ft

Adventi programajánló

november 27. vasárnap, 15:00
Pest Megyei Könyvtár színházterme 
(Pátriárka u. 7.) 

móricz zsigmond – Kocsák Tibor 
– miklós Tibor

lÉGy JÓ mIndHAlálIG 
musical – a Parlando Színház előadása

Móricz Zsigmond klasszikus regényének szín-
padi változata napjainkig érvényes  történet,
melyben az iskola és az osztálytársak – a kor-
társ társadalom tükreként – sorozatos próbák
elé állítják a gyermeki hitet és bizalmat, majd
a diáktársakkal és tanárokkal szembeni konf-
liktusok végleg szétporlasztják a gyermeki lét
boldog naivitását.
1991-ben a debreceni Csokonai Színházban
mutatták be először a Légy jó mindhalálig mu-
sical-változatát. A produkció Debrecenből in-
dult sikerkörútra, és számos hazai és külföldi
bemutató után 2016. november 12-től a Par-
lando Színház társulata is repertoárjára tűzte.
A remek amatőr társulatot már láthatta a
szentendrei közönség az idei Tavaszi Fesztivál
keretében bemutatott Dzsungel könyve musi-
calben. 

Belépőjegy: 1500 Ft

AdvenTI 
GyerTyAGyÚJTásoK
A fŐ TÉren
november 27. vasárnap, 17:00
• A harangjátékot követően az első 
gyertyát meggyújtja Verseghi-Nagy
Miklós polgármester, dr. Angyal 
Zsuzsanna, a PMKH Szentendrei Járási
Hivatal Kormányablak és Okmányirodai
Osztály vezetője és Kovács Imre 
főhadnagy.
• Köszöntőt mond Szentendre Város 
polgármestere.
• Közös ima Horváth-Hegyi Olivér 
evangélikus lelkésszel.
• Adventi dallamok az MH Altiszti Akadé-
mia zenekarának közreműködésével.
• Adventi fényfestés 21:00 óráig.

december 4. vasárnap, 17:00
• A harangjátékot követően a második
adventi gyertyát meggyújtja 
Kiss Zsuzsanna, a Szentendrei Kulturális
Központ sajtóreferense és 
Kellár F. János, a Csevej kulturális, 
karitatív estsorozat házigazdája.
• Közös ima Dani Zsolt baptista 
lelkésszel.
• Táncház a szentendrei görög 
nemzetiségiek közreműködésével.
• Adventi fényfestés 21:00 óráig.

december 11. vasárnap, 17:00
• A harangjátékot követően a harmadik
adventi gyertyát meggyújtja Antalicz
Ferenc Norbert, a Szentendrei Rendőrka-
pitányság Közrendvédelmi Osztály
Járőr- és őrszolgálati Alosztály állomá-
nyának körzeti megbízottja és Stefanek
János faszobrász, restaurátor mester.
• A harangjáték előtt Christmas Carolt
énekel a Szentendre English Center
alkalmi kórusa.
• Közös ima dr. Harmathy András 
református lelkésszel.
• Karácsonyi daléneklés a Vujicsics 
Tihamér Zeneiskola növendékeivel és
Bokorné Forró Ágnessel.
• Adventi fényfestés 21:00 óráig.

december 18. vasárnap, 17:00
• A harangjátékot követően a negyedik
adventi gyertyát meggyújtja
dr. Gombás Katalin háziorvos és 
Pétervári Pál edző.
• Közös ima Blanckenstein György 
plébánossal.
• Tűzzsonglőr bemutató karácsonyi 
zenére, majd meglepetés produkció.
• Adventi fényfestés 21:00 óráig.

Adventi manógyár
Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A).

Részvételi díj: 600 Ft – mely magába foglalja
az elkészített díszek költségét is

Jegyek válthatók a foglalkozások napján 
a helyszínen, a bábelőadásra elővételben 
a Dunaparti Művelődési Házban.

A bábelőadásra a belépő: 600 Ft, aznapi 
kombinált jegy: 1000 Ft

november 26. szombat
10:00-13:00 Adventi kreatívkodás 
10:00-11:00 Mesés-dalolda (3 éves korig) 
december 3. szombat
10:00-13:00 Gyurmikulás 
10:00-13:00 Adventi kreatívkodás
december 10. szombat
10:00 Nyári Bernadett: A hóember ajándéka –
bábelőadás 
11:00-13:00 Adventi kreatívkodás 
december 17. szombat
10:00-13:00 Gyurmikarácsony 
10:00-11:00 Mesés-dalolda (3 éves korig) 

Ajándék kupon 

A mindkét gyerekelőadásra (Légy jó mind-
halálig, 11.27. és Kaláka koncert, 12.18.)
személyesen jegyet váltók ajándék kupont
kapnak, amely beváltható a Dunaparti Mű-
velődési Ház Adventi Manógyár kézműves
foglalkozásaira a négy adventi szombaton. 
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suprikálás aprószentek
napján
A kisváros, ahol felnőttem, két részből állt,
egyik részét polgárság lakta, a másikat
földművelő parasztság. Az ottani lakos-
ság körében számos népszokás élt, így a
karácsony utáni, aprószentek napi is.
Ilyentájt iskolai szünet volt, tehát békésen
aludtam, gyerekszoba nem lévén, az ebéd-
lőben (szüleim a hálószobában). A Sugár
útra néző két ablak között állt a kará-
csonyfa, amelynek díszein meg-megcsil-
lant a későn kelő téli napfény, amely a
spaletták résein szűrődött be. Nem egy
reggelen ezt pillantottam meg először.
Egyik nap azonban felriadtam a dunyha
alatt: mintha kígyók tekeregtek volna rajta.
Égett a villany, és látom. hogy két fiú kor-
báccsal üti az ágyamat ez mondva:
Friss légy, egészséges légy, 
Lenek künnek, fönek menj, 
Fönek künnek, lenek menj, 
Vizér künnek, borér menj, 
Borér künnek, vizér menj, 
Friss légy, egészséges légy, keléses ne légy
az új esztendőben.
A tájszólásban szóló versezet a Dunántú-
lon szokásos az aprószentek-napi korbá-
csolással járt együtt, december 28-án
meg az azutáni napokon is szokásban
volt. Régen a XV–XVI. században a kor-
bács az egyházi szentelmények közé tar-
tozott, a Heródes által megöletett
gyermekek szenvedésére emlékeztető
cselekmény volt. A szokás több helyen
pajzánságra is adott alkalmat, így azután
a XVI. században egyes Krakkóban tanuló
magyar diákokat többször meg is büntet-
ték e szokásért.
A korbácsot többnyire hajlékony fűzfa-
vesszőből fonták, de volt vidék, ahol csu-
pán a vesszőkkel suprikáltak, ugyanis
többféle megnevezése volt a szokásnak:
csapulás, sibálás, suprálás vagy supriká-
lás, vesszőzés.
Lányos házaknál, ha beengedték supriká-
lókat, azok örvendeztek:
Hála isten, hogy megértük aprószentek
napját, adja isten, hogy többeket is megér-
hessünk erőbe, egészségbe.
Majd „Férjhő, lány, férjhő!” kiáltásokkal
bíztatták férjhezmenetelre az eladó fehér-
népet. A fiúkat ilyenkor „Házasodni, 
legényke!” kiáltással noszogatták a korbá-
csütések közben.
A kisebb gyerekeket hittanból vizsgáztat-
ták: „Hányan voltak az aprószentek, öcs-
kös?” Pontos válasz persze soha nem
érkezhetett, így azután megkapták a vesz-
szőütéseket meg a választ: „Hányan, há-
nyan? Minden sarokban egy szakajtóval!”
Sarok ugyan minden házban van, de szal-
mából vagy gyékényből font és többnyire
hosszúkás kosár, amelyben a kenyértész-
tát kelesztették, vagy babot, tojást, lisztet,
miegyebet lehetett tartani, már ritka.
Nekem még van egy a családi házból, ok-
tóberka (Sedum sieboldii) virágzik benne
a verandánkon.                      n BÜKY LÁSZLó

Hamarosan 50 éves
lesz a skanzen
1967-ben – amikor Gabriel García marquez
papírra vetette száz év magány című regé-
nyét, a cannes-i filmfesztiválon a legjobb ren-
dezés díját Kósa ferenc a Tízezer nap című
filmjéért nyerte, a budapesti házibulikban az
Illés együttes ezek a fiatalok című bakelitjét
játszották – megkezdődött szentendrén a
szabadtéri néprajzi múzeum kialakítása. bi-
zony, hamarosan 50 éves lesz a skanzen! 

Az ötvenedik születésnap alkalmából ünnepi
programok egész sorával készülnek 2017-re.
A talán leginkább várt attrakció egy 67-es élet-
módkiállítás lesz, ahol felidézik, hogyan éltek,
mit olvastak, hogyan öltözködtek, mivel ját-
szottak, mivel közlekedtek az emberek a
Skanzen születésének évében, 1967-ben.  
A látogatóktól is várják azokat a személyes
történeteket, emlékeket, amelyeket 1967-ről
saját életükből őriznek, legyen szó egy ked-
venc tárgyról, egy meghatározó eseményről,
vagy bármilyen más fontos momentumról. 
A tárgyról készült vagy emléket megörökítő
fotót, filmfelvételt, a személyes történeteket
január 31-ig várják a skanzen67@gmail.com
címre.

A dal vándora
A napokban jelenik meg a Kairosz Kiadó gon-
dozásában egy új kötet a magyarnak lenni so-
rozatban A dal vándora címmel, melyben
szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekes-
sel beszélget simon erika. Az interjúkötet be-
mutatója december 16-án, pénteken 18
órakor lesz a Pest megyei Könyvtárban. A
házigazda Czigány György, köszöntőt mond
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester.

Gondolat-mozaikok a kötetből:
A paraszti elődöktől örököltem az alázatot, a ju-
hász felmenőimtől a mérhetetlen szabadság ér-
zetét. A népdalhoz mindkettő elengedhetetlen... 
Az egész faluközösség szocializált. Ez a pici
falu volt nekem kis gyermekként a világ 
közepe, ahol a magyar nyelv egészen más
többlettartalmat, áthallást kapott, mint az
anyaországban... 
Szabad voltam, mint a madár, hiszen még óvo-
dába sem jártam... 
A zarándok földbe tapossa a sivár globalizá-
ciót, a médiák diktálta testi-lelki megbetege-
dést kiváltó trendeket, ráébred arra, hogy az
örökkön tetszelgő, álvilágot gerjesztő létforma
csak egy ideig járható... 
Egy-egy vidéki zárt település – mondjuk egy
partiumi vagy kárpátaljai falvacska – tucatnyi
templomi közönsége és őszintesége felér egy
tengerentúli reklámos „óperenciával”, vagy a
Bobby McFerinnel történt duettezésemmel.
Pályám nem szokványos sikertörténet...
A magyar himnuszt akkoriban otthon, csönd-
ben, négy fal között, könnyezve énekeltük...
A legtöbb ember menekül a csend elől, nem
tud vele mit kezdeni, mert így szembesülnie
kellene önmagával. A legtöbb ember önmaga
elől menekül... 
Odaát „magyarka” voltam, a csallóközi magya-
roknak a „korcs” nyelvet beszélő palóc, Ma-
gyarországon pedig hol szlovák, hol cseh lány,
olykor csehszlovák...

A hatalomgyakorlók kártyajátékában adu
ászok a nemzetiségek...
Nekem a legféltettebb kincsem az anyanyel-
vem, mely védelemre, óvásra szorult, s mivel
gyakorta meg kellett érte küzdenem, ezért oly
drága nekem az énekelt anyanyelvvel együtt...
Énekléskor számtalan boldogsághormon 
termelődik, hiszen az ember testét átjárja a
dallam...
Mára már teljesen hatodrangú, hogy a pályámon
mikor számítok egyáltalán hírértéknek... 
Az ember saját magát ismeri legkevésbé, nekem
is rejtély a benső hangot megszólaltató erő... 
Mindig a magam magányos ösvényét tapos-
tam, ahol olykor rám is tapostak. Ma már
látom, hogy ez az ellenszeles ösvény sokak-
nak példaértékű járandó-járható utat jelentett,
üzenetet hordozott...
Nevelni csak töredékesen lehet, mert születé-
sünkkor már magunkkal hoztunk mindent, ami
lesz belőlünk, és a nevelésből csak az marad
meg, ami ellen a bennünk lévő adottságok
nem lázadnak...
Aki a saját kultúráját tiszteli, becsüli, a másét
nem tudja gyűlölni. A megbékélés nem lehet
illúziókergetés...
Felemeltem a karmesteri pálcát, a tyúkok ille-
delmesen gyülekezni kezdtek, és egymás
mellé telepedtek  a tyúklétrán...
Lelki emberként élek, mert szinte kizárólag
csak az ösztöneim diktálják a lépéseimet földi
vándorutamon...
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AdnI ÖrÖm
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportja az Adni Öröm országos tartós
élelmiszergyűjtő akció keretében 
Szentendre Spar és Interspar áruházaiban
végez majd gyűjtést.

szenT erzsÉbeT KArITász
Advent idején a Szent Erzsébet Karitász
csoport idén a Péter-Pál templomban kihe-
lyezett perselybe várja az adományokat,
amelyet a  Szentendrén nehéz helyzetben
élő  családok tűzifa-ellátására fordít.

roTAry-Ház
november 26-27.
december 3-4., 10-11., 17-18.
Az adventi vásárban ebben az évben is ad-
vent minden hétvégéjén forralt bort kínál-
nak a Rotary Club Szentendre tagjai,
melynek bevételét a Cházár András Több-
célú Közoktatási Intézet sporteszközeinek
bővítésére és egy szentendrei diák támo-
gatására fordítják majd tanulmányi ösztön-
díj formájában.

szenTendreI nŐI szAlon
december 10-11.
A Szentendrei Női Szalon hölgyei idén is
gyűjtést szerveznek a nehéz anyagi körül-
mények között élő gyerekek és családjuk
javára a Tourinform Iroda előtt.

KrumPlIebÉd
december 11. 11:00-15:00
Ebben az évben is szeretettel várnak min-
denkit a jó hangulatú és nemes célú össze-
jövetelre, melynek lényege, hogy a
szervezők részéről biztosított meleg
ételért cserébe a résztvevők az aznapi 
vasárnapi ebédre szánt összeggel a 
szentendrei rászorult családokat támogat-
ják. A Központi ebédlőben (Bajcsy-Zs. u. 3.)
sorra kerülő idei Krumpliebéddel
egyúttal a jótékonysági kezdeményezés
közelmúltban elhunyt szervezőjére, 
Tolonics Gyula képviselőre is emlékeznek.

ÖsszefoGás A szenTendreI
GyermeKeKÉrT
Szentendre Város Önkormányzata
és a Szentendréért Közalapítvány ismét
közös akciót indít, hogy a hátrányos hely-
zetben élő családok számára is örömteli 
legyen a karácsony. Advent 4. vasárnapján
idén is ünnepséget szerveznek részükre a
Városháza dísztermében. Amennyiben Ön
is szívesen segítene, adományát a város
több pontján kihelyezett adománygyűjtő 
ládákba helyezheti el.
Gyűjtőpontok: Városháza, Tourinform,
Édeni Édességek Boltja, Líra
Könyvesbolt, Offline Center, Art6
Szalon, Parti Medve könyvesbolt,
Dobozi utcai CBA

mIKulás-fuTás
december 10.: regisztráció 09:30-tól, 
start 11:00
a Dunakorzó 18. előtt (Fehérház) Jótékony-
sági futás az SZKHSE és az önkormányzat
közös szervezésében, immár ötödik alka-
lommal! A nevezési díj: tartós élelmiszer.
Az adományokat a helyi Karitász juttatja el
a rászorulóknak.

CseveJ KAráCsony
december 17. 17:00
A PMK színháztermében sorra kerülő esten
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei
mellett számos szentendrei és Pest me-
gyei iskolás, művész, zenész, énekes lép
majd színpadra. A belépés ezúttal is
ingyenes, de a gyűjtéshez, amit egy rászo-
ruló család megsegítésére indítottak a
szervezők a Karitász csoporttal közösen,
még lehetőség lesz a helyszínen is csatla-
kozni.

mIKulásGyár
megnyitó: december 4-én 14:00-16:00-ig 
A Castrum Centerben létrehozott gyűjtő-
ponton az idei évben december 5–21. 
között várják az adományokat, hétközna-
pokon 7:30–20:30 között, szombatonként
8:30–15:30 között.

CserKÉszeK
december 17. 12:00-15:30
A Kucsera Ferenc cserkészcsapat
a Tourinform iroda előtt a gyerekek
által főzött melegétellel várja a rászoruló-
kat. A cserkészfiatalok szentendrei idősek-
hez is ellátogatnak, és rövid karácsonyi
műsorral, valamint ünnepi finomságokkal
kedveskednek nekik.

JÓTÉKonysáGI bÖrze
november 26. 9.00-13.00
Adventi baba-mama és gyerekruha-börzét
szervez november 26-án, szombaton 9.00-
13.00 óráig az Ifjúsági Caritas Egyesület
szentendrei szervezete a Barcsay Jenő 
Általános Iskola aulájában. 
Újdonság, hogy a hagyományos baba-
mama termékek, gyermekruházati cikkek
és játékok mellett az egyesület tagjai saját
előállítású kézműves termékekkel is ké-
szülnek. Vásárlóknak a belépés díjtalan. 
A helyszínen a kedvezményekre jogosító
babamama.info kártyák is átvehetők 
lesznek. A gyerekeknek rajzversennyel 
készülnek, és az immár hagyományossá
vált jótékonysági gyűjtés sem marad el. 
Ezúttal a Vasárnapi Merőkanálnak segíte-
nek be, leginkább tartós élelmiszer gyűjté-
sével: jöhet tészta, liszt, olaj, tea, kávé,
édesség, szaloncukor stb. 
További infók az esemény Facebook-olda-
lán: www.facebook.com/szentendreiborze.
Mindenkit szeretettel várnak!

szenTendre város CIvIl szervezeTeI, eGyesÜleTeI már ÉveK ÓTA JÓTÉKonysáGI
AKCIÓKAT szervezneK AnnAK ÉrdeKÉben, HoGy A bevÉTelbŐl TámoGATnI 
TudJáK A neHezebb KÖrÜlmÉnyeK KÖzÖTT ÉlŐKeT. válJon mInden szenTendreI
számárA szÉPPÉ Az ÜnneP!
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#inktoberszentendre
Ha valaki betér a Menta Art Café-ba, sokféle, kisméretű, tussal vagy tin-
tával készült, fekete-fehér képpel találkozik. Hét művész hétféle októ-
berének tárlatával: hét világ, hét különböző stílusban, összesen hetven
grafika. Név szerint Bocsi Eszter, Boldog Vince, Korom Dániel, Krizbai
Gergely „Krizbo”, Kaska és Zarubay Bence munkái ezek. 
A kiállítás címe #inktoberszentendre: az „inktober” mozaikszó, az angol
„ink” azaz tinta vagy tus, illetve az october hónap nevének összevoná-

FELHÍVÁS 
szentendre városa egyedülálló kezdeményezésben
való részvételre hívja fel polgárainak figyelmét.
szeretnénk feldolgozni a xx. század második felé-
nek főbb helyi vonatkozású történéseit a II. világ-
háborútól, a szovjetunióba való elhurcoláson,
hadifogságon, az 1956-os forradalom momentu-
main keresztül, az azt követő megtorlás esemé-
nyéig. 

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 leszár-
mazottak emlékeit is. Az ő esetleg töredékes vissza-
emlékezésük (dokumentumok, tárgyi emlékek,
fotók) is nagyban segíthet megérteni az akkori idők
szentendrei történéseit.
Célunk egy videó-archívum létrehozása. A beérkező
adatokat minden esetben tudományos vizsgálat tár-
gyává tesszük. Jelentkezésüket ide várjuk: +36 30
973 3379 vagy khoppal@yahoo.com 

sából keletkezett kifejezés, és egy 2009-ben indult, internetes mozgal-
mat takar. Az ötletadó, Jake Parker, szembesült azzal, hogy füzetében
szinte kizárólag ceruzarajzokat talál: rádöbbent, hogy fél a tus végle-
gességétől.
Kihívást állított maga elé: eldöntötte, hogy október hónapban minden
nap rajzol valamit tussal, hogy legyőzze ezt a félelmet. Online napló-
jára, blogjára, „#inktober” címkével töltötte fel a munkákat, úgy kom-
munikálva mindezt, mintha egy létező, világméretű projekthez
csatlakozott volna.
Legnagyobb meglepetésére az ötlete valóban világméretűvé vált, és
ebben a pillanatban 3 594 930 darab grafikát találhatunk, #inktober
címkével ellátva – aki nem hiszi, járjon utána az Instagramon. 2009
óta több százezren csatlakoztak a mozgalomhoz. 
A feltöltött munkák között hatalmas a szórás: a legprofibb illusztráto-
rok és grafikusok mellett részt vesznek a projektben a rajzzal most is-
merkedő általános iskolások is. Két közös vonása van a feltöltőknek:
tus vagy tinta használata és a rajz szeretete.
Valami hasonló elmondható mind a hét Szentendrén kiállító művészről
is – igaz, mindannyian kaptak művészeti képzést: van köztük formater-
vező, képgrafikus, tervezőgrafikus, képzőművész és média-designer is.
Mind a heten más és más kérdéssel küzdöttek meg 2016 októberében
– hol jobban, hol alig érintve a kiállítás alaptematikáját, a félelmet –
más kihívást választottak maguk számára, és ha valaki megkérdezné,
mind a heten más októberekről számolnának be.
Az alkotók múlt hónapban készült munkáikból 10-10 grafikát válogat-
tak ki, ezeket ajánlják minden érdeklődő figyelmébe. A kiállítás 
december 9-ig megtekinthető a Menta Art Cafeban – korábbi nevén
Folt – a Kucsera Ferenc utca 11-ben. 

Könyvbemutató
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.

december 7. szerda 18.00

novotny Tihamér:
Aknay János

A szerzővel és a művésszel
Kopin Katalin művészettörténész 
beszélget
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meglepő címválasztás egy kiállítás számára.
mit akartál ezzel üzenni?
A konfirmáció a hit megerősítését jelenti a
protestánsoknál a felnőtté válás küszöbén, ez
a tárlat pedig az én szentendreiségemé. Bár
már jó régen felnőttem – tavaly voltam 60
éves. Azt kívántam ezzel a mostani kiállítá-
sommal is bizonyítani, hogy én ennek a város-
nak és művészi közösségnek egyaránt
integráns része vagyok. 

szerintem ez nyilvánvaló volt eddig is. A
város ismert polgáraként, a régi művészte-
lepen alkotó munkácsy-díjasként, a vajda
lajos stúdió kezdetektől tagjaként, akinek
több műve is található a ferenczy múzeumi
Centrum gyűjteményében, vitathatatlanul az
vagy. 
Műveimmel általában, és ezzel a mostani ki-
állításommal is hitet akarok tenni amellett,
hogy mindmáig él és létezik a szentendrei mű-
vészet, amely képes megújulni. Az alföldi fes-
tészet, amely az egyik legerősebb festészeti
iskola volt Magyarországon, nem volt képes
erre, s ma már alig beszélhetünk róla. Szent-
endre óriási szerencséje, hogy Nagybányáról
indult képzőművészeti élete folytatódott az
Európai iskolával, úgy, hogy áttért egy olyan
szellemi útra, ami sajátosan szentendrei volt.
A szentendreiség az én olvasatomban prog-
resszív, de hagyományokból fakadó, a folyta-
tás pedig mindig egyéni ízű.

A fiatalokra, a vajda lajos stúdiósokra is ér-
vényes volt ez?
A Vajdások számára is az elődök voltak a pél-
dák, akikre építkezhettek. A VLS-ben mi elfo-
gadtuk és inspiráltuk egymást – alapvetően
elkötelezettek voltunk a művészet iránt.

Hangsúlyozottan autodidakta művész vagy.
Hogyan lettél azzá?
A nyomdász-kezdetek nagyon fontosak az
életemben. Nyomdászcsaládból jöttem, Gyula,
Békéscsaba, Gyoma híres a nyomdáiról. A
nyomdászat révén tanultam meg a grafika
alapjait. Mokos József Békéscsabai Képző-
művészeti Körében, ahol én is rajzoltam, olyan
elődeim voltak, mint Bohus Zoltán, Fajó János,
Mengyán András, Lukoviczky Endre, Klimó Ká-
roly. Azért jöttem el húszévesen Békéscsabá-
ról, és költöztem Szentendrére, hogy művész
legyek. Jól döntöttem – mindent megkaptam
ettől a várostól, amit egy ember, egy művész
csak megkaphat. 

festőnek, grafikusnak, kiadványtervezőnek
vagy szobrásznak tartod magad?
Olyan képzőművészféle vagyok. Szobrokat
évek óta nem csináltam, már nem tanítok, ter-
vezést is egyre kevesebbet vállalok.

miben tudnád megfogalmazni a művészet
célját?
A művészet mindig a láthatatlant próbálja lát-
hatóvá tenni, teremteni akar valamit. Hívő em-
berként úgy vélem, hogy egy műben mindig

benne van Isten keze. Fontosnak tartok min-
dent, ami a hit által megérintett. Műveim szak-
ralitását is ez adja. Sohasem szentképet
csinálok, de minden alkotásom utalás a szent-
ségre. 

Az előbb említetted a tavalyi kerek születés-
napodat, amely talán téged is összegzésre
késztetett.
Inkább számadásra, hiszen eljött annak az
ideje, hogy végiggondoljam az életemet. Pozi-
tív az összkép – bár nem az a legfontosabb,
hogy elismernek. Úgy érzem, ennél jobb
helyre, mint Szentendre, nem is kerülhettem
volna. Én kisvárosi ember vagyok, családiasan
szeretek élni. Ezt a kiállítást is családi ünnep-
ként szeretném megélni.

Tekinthető ez a tárlat az életmű megmutatá-
sának?
Nem, egyáltalán nem az. Az utolsó három év
terméséből állítom ki a legérettebbnek tartott
munkáimat – közel húsz képet. Ezek a művek
sokáig készültek, hosszú gondolkodás ered-
ményei. Meditatív képek – tartalmilag és for-
mailag egyaránt. Folyamatot alkotnak, nem
válnak el élesen egymástól.

ez a stilárisan és gondolatilag egységes fo-
lyamat mióta tart? milyen stíluskorszakaid
voltak?
Én másként nevezném ezeket. A stílusváltá-
som inkább nevezhető öncezúrának – az
1990-es évek elejére tehető, amikor az addigi
színes, gesztusokon alapuló műveket nem
tudtam tovább folytatni. Kiégtem, nem szeret-
tem már ezeket. Évekig alig festettem. Egy ti-
pográfiai kézikönyvet akartam készíteni, s
ekkor bukkantam rá az isteni arányrendszerről
szóló reneszánsz elméletre. Arányrendszerek-
ben kezdtem el gondolkodni. A dolgok foko-
zatosan letisztultak. Nemcsak intellektuális
szinten, hanem a színek elhagyásával is. El-

kezdtem „fekete képeket” festeni. „Feketekép-
festő” lettem. Monokróm festészet az enyém,
amelyben csak néha bukkan fel a fa színe,
vagy némi arany vagy ezüst. Az anyag bűvöle-
tében létezem.

letisztult világú képeid nevezhetők fatáb-
lákra és vászonra, fekete ipari festékkel fes-
tett 21. századi ikonoknak, amelyeket szigorú
arányrendszer és geometrikus formák jelle-
meznek. mennyire hatottak rád a szentendrei
konstruktív hagyományok?
Barcsay és Deim szellemi hagyatéka szá-
momra rendkívül értékes és követendő, vala-
milyen módon beleépült az életművembe.
Sohasem kívántam másolni őket, de nem
tudok megszabadulni a hatásuk alól. 

Csak néhány jelzésszerű vonal, egy-egy vé-
letlenszerűnek tűnő, de nagyon is tudatosan
elhelyezett motívum látható a képeiden. me-
lyek ezeknek a forrásai?
Hamvas Béla tanulmányai nagy hatást gyako-
roltak rám. Érdekel az alkímia, a geometria. Ez
utóbbi számomra a legősibb és legtisztább
nyelv. Az ősiségnek nagy vonzereje van szá-
momra. Képeimen mindennek jelentése van –
a számoknak, a színeknek, az egyes motívu-
moknak. 

Kevés önálló kiállításod volt, főleg csoportos
tárlatokon vettél részt…
Számomra a képeket csinálni öröm, nem kiál-
lítani. Nem szeretek szerepelni, nincs bennem
magamutogatási vágy. Rejtőzködő alkat va-
gyok. Nem ünnepelt, csak jó művész akartam
mindig is lenni. Persze, nem tagadom, jólesik
az elismerés, de nem kívánok minden áron
szerepelni, bizonyítani, hogy milyen nagy va-
gyok. A csoportos kiállításokat szeretem iga-
zán. Egy kiállítást megszervezni, megcsinálni. 

n RAPPAI ZSUZSA

Konfirmáció a múzeumban
bereznai Péternek, a kortárs szentendrei képzőművészet ismert és elismert alkotójának nyílt Konfirmáció címmel tárlata a ferenczy múzeum
szentendre Termében.
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előadások az Aranykor
Központ szervezésében

szeniorképzés

A Szentendrei Önkormányzat hivatalos
szeniorképzésében több mint 100 hallgató
részvételével zajlanak a tanfolyami képzé-
sek. Jelentős érdeklődés mellett indultak
el, immár három nyelven (angol, olasz,
német) nyelvtanfolyamaink, s sokan járnak
a Szeniortánc- és a geopolitikai tanfo-
lyamra is (mindkettő alkalmi látogatói jeg-
gyel is megtekinthető). A tanfolyamok
listája a korkozpont.szentendre.hu oldalon
olvasható el. Érdeklődni lehet a 06 30 692
47 46-os telefonszámon. 

szeniorok Akadémiája

Ezzel együtt folytatódik a Szeniorok Szent-
endrei Akadémiájának ingyenes előadás-
sorozata is a Városháza dísztermében,
melyre minden 50 + korosztályt szeretettel
várunk. Ennek keretében november 23-án,
szerdán 15 órától a szentendrei képzés ve-
zetője, a Zsigmond Király Egyetem felnőtt-
képzési igazgatója, dr. Jászberényi József
tart bemutató előadást tart. A szerző idén
tavasszal kezdett írni egy könyvet a mai
magyar társadalmi-gazdasági elitről, s az
elit értékvilágáról. A kutatások még foly-
nak a témában, de mára összeállt egy egy-
órás előadás, amelyben a szerző a
társadalmi-gazdasági elit, az ún. felső tíze-
zer gondolati és erkölcsi értékvilágát mu-
tatja be, s az ezzel kapcsolatos kutatási
interjúkból idéz a közönségnek.
december 7-én, szerdán 15 órakor pedig
a félévi előadássorozat zárásaként, szintén
az díszteremben az aktív időskor témát
járja körül egy előadás, amely ismerteti az
ezzel kapcsolatos EU-s és hazai célkitűzé-
seket is. 

Tanulni sohasem késő!

n ARANYKOR KÖZPONT SZENTENDRE

Őszi beszámoló az egres úti oviból
Lendületesen indult az új nevelési év az Egres úti óvodában.
Izgalmas programokkal, rendszeres bábelőadásokkal és az új
gyermekek befogadásával telt az első három hónap.
A Budapesti Bábszínház Marcipán Cica című előadása zajos
sikert aratott a gyerekek körében, és az óvoda aulája igazi 
színházzá változott. Ugyanígy nagy élmény nyújt a klasszikus
zenére alakított marionett bábsorozat, ami a gyermekekhez 
közelebb hozza és érthetővé teszi a komolyzenét, így illesz-
kedve az óvoda zenei programjába.
Hagyományteremtő jelleggel megtartottuk első őszi mulatságunkat „Színes őszi hangolódó”
címmel. A szülők nagy érdeklődéssel és aktívan vettek részt a vidám és kellemes hangulatú
rendezvényen.
Elindult a madarász-program is, ahol a gyermekek játékosan, történetekbe ágyazva szereznek 
új ismereteket a madarakról, az erdők, mezők élővilágáról. A foglalkozásokon elhangzottakat fel-
adatlapokkal és folyton megújuló interaktív táblával kiegészítve újra ismételhetik, felidézhetik.
A tűzoltók is ellátogattak óvodánkba, igazán tanulságos és izgalmas délelőttöt biztosítva a 
gyermekeknek – tűzoltással, tűzoltóautóval, menekülési gyakorlatokkal.
Sok más egyéni csoportonkénti program színesítette az eddigi időtartamot – méhészbemutató,
szüret –, és még folytatjuk! 

Kul-TÚrA Irodalmi barangoló
BABITS MIHÁLY NYOMÁBAN ESZTERGOMBAN

Babits Mihály halálának 75. évfordulójára emlékeztünk, ebből az alkalomból felkerestük Esz-
tergomban, az Előhegyen lévő Babits-villát a a KUL-TÚRA Irodalmi barangoló keretében VSZC
Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 10. V osztályos tanulóival és Tímár
Emőke osztályfőnökkel.
A kis házat 1924-ben vásárolta Babits Mihály és felesége, Tanner Ilona. Folyamatosan építették,
alakították, szépítették a csodálatos helyen lévő birodalmukat.
A korhűen felújított ház, ahol vendégek lehettünk, olyan élethű, mintha vendéglátónk éppen
csak kilépett volna a kertbe. Az eredeti búrtorok, tárgyak mellett különlegessé teszik a hajlékot
a falfestmények, melyek nemcsak a család akkori vendégeit varázsolták el, hanem minket is.
A Babits-villa páratlan érdekessége a dedikált fal. A tornácon lévő aláírás-falra Babitsék ven-
dégei felírhatták a nevüket egy puha szénnel, és amint elment a látogató, irodalmi vita után dön-
tötték el, hogy a törlőrongy egyetlen legyintésével eltűnjön az autogram, vagy Babitsné kihozza
a festékes ibriket, és elpusztíthatatlan freskó festékkel vonja be a múlékony betűket. Ennek kö-
szönhetően olvashattuk például: Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Csinszka,

Móricz Zsigmond, Radnóti Miklós, Sík Sándor,
Szabó Lőrinc, Tóth Árpád aláírását is.
Láthattunk eredeti kéziratot, a költő előadásá-
ban hallgathattuk verseit. A hely szelleme bűv-
körébe vonja a látogatókat még ma is. Azt
gondolom, hogy a kulturális emlékezet átadásá-
nak leghitelesebb helyszínei az írói emlékházak,
emlékhelyek. Semmivel nem helyettesíthető az
az irodalmi élmény, tapasztalat, a tudás mélyí-
tése, amit egy-egy emlékházban szerzett él-
mény, ismeret ad.

PÁLINÉ SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGYARTANÁR, KULTURÁLIS ANTROPOLóGUS
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Először is: rengeteget nevettünk. Másodszor
pedig nagyon megdöbbentünk. 
Rengeteget nevettünk az előadók poénjain,
előadásmódján, és nagyon megdöbbentünk a
mondanivalón: Az internet nem felejt címmel
nézhettek meg november 16-án a Pest Megyei
Könyvtár színháztermében a rákóczis és mó-
riczos diákok egy nagyon intenzív előadást. A
három dinamikus, huszonéves előadó, Kocsis
M. Brigitta, dr. Pataki Gábor és dr. Kiss András
először is azt kérte, hogy kivételesen kapcsol-
juk be a telefonjainkat... Már ez is nagy tet-
szést aratott a diákok körében, hát még az,
hogy az egész előadás alatt küldhették az
üzeneteiket, kérdéseiket – pont az ellenkező-
jét mondták, mint amit tőlünk, tanároktól szok-
tak hallani a diákok (ez már fél siker volt!).
Az előadás pedig egy nagyon fontos és a min-
dennapokat érintő kérdésről szólt: az internet-
használat veszélyeiről, következményeiről –
de úgy, hogy nem lebeszélték a diákokat a
használatáról, hanem csak megmutatták, mire
számítsanak, amikor feltesznek az internetre
valamilyen információt. 
Döbbenetes számokat hallottunk és láttunk:
manapság több mint kétszer annyi iPhone-t
vesznek naponta, mint ahány gyerek szüle-
tik.... naponta irdatlan mennyiségű fotót posz-
tolnak a különböző közösségi portálokon az
emberek... Magyarországon naponta 7 millió
ember nézi meg a facebook-oldalát... ebben
élünk, ezek vagyunk mi, ezek a mi gyerekeink,
tanítványaink. 
Döbbenetes információkat hallottunk: hová is

kerülnek az üzeneteink, fotóink, lájkjaink... és
az internet tényleg nem felejt: kitörölhetjük,
megszüntethetjük, letiltathatjuk, de valahol tá-
rolják azt a hajdani hozzászólást, fotót, adatot,
és mi többé nem tudjuk irányítani a felhaszná-
lását. Ha pedig valaki más is elmentette, akkor
ő is birtokolja a mi információnkat – és akár
fel is használhatja... Ezek megdöbbentőek vol-
tak a diákok és a tanárok számára egyaránt. 
Sokat jelentett, hogy mindezt a diákok nyelvén
fogalmazták meg, olyan poénokkal megtűz-
delve, ami a tanítási órába nem férne bele –
viszont pont ezzel fogták meg a diákokat. Így
nagyon jókat szórakoztak, miközben azért el-
jutott hozzájuk a lényeg: használják tudatosan
az internetet.
Mindennek a jogi vonatkozásairól is hallot-
tunk: milyen következményei lehetnek egy he-
vesebb bejegyzésnek, egy jogtalanul feltett
fotónak. 
A személyes következményekről is esett szó:
fotókkal és esetekkel mutatták meg, hogy
hány fiatal életét szakította félbe az, hogy va-
lamelyik bejegyzésükre rájuk zúdult a netezők
kendőzetlen véleménye, gyűlölete. Minden
harmadik fiatal átélt már olyan helyzetet, hogy
az interneten megkritizálták, bántották – a
cyberbullying kifejezés mára ismertté és a
szülők körében rettegetté vált. Amanda Todd
neve fémjelzi ezt a fogalmat, s most sem ma-
radt ki a története. Mellé került az az informá-
ció, hogy a szülők a legtöbb esetben nem is
sejtik, hogy gyermeküket milyen hatások érik
az interneten. Az előadók elmondták, milyen

jelei vannak, ha valakit zaklatnak, és hogyan
lehet neki segíteni, mit kell tenni ilyen esetben
– akár osztálytársként, barátként, akár áldo-
zatként. 
Az előadás mégsem vált nyomasztóvá, 
köszönhetően annak a ténynek, hogy nagyon
vicces volt: a nevetésen keresztül utat talált a
diákokhoz – olyan utat, amit a kamaszokhoz
egy komoly témáról felnőttként nagyon nehéz
megtalálni. 

n SZENT-KIRÁLYI ÁGNES
MAGYARTANÁR

Az internet nem felejt – előadás a PmK-ban

Ötéves az Altiszti Akadémia
Ünnepi állománygyűlést tartottak november 15-én a szentendrei 
mH Altiszti Akadémia ötéves fennállása alkalmából. A rendezvényen
verseghi-nagy miklós, a város polgármestere zászlószalagot ado-
mányozott az alakulatnak.

A szentendrei laktanya alapépítményei 1930-ra készültek el, és ekkor
kapta a Görgey Artúr nevet, majd 1949-től 1980-ig három ütemben zaj-
lott az objektum bővítése és korszerűsítése. 2001. augusztus 1-jén
alakult meg a Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola mint a hazai
tiszthelyettes képzés immár egyetlen intézménye. 2005 augusztusá-
ban a haderőreform újabb változást hozott a laktanya életében. Meg-
szűnt a Magyar Honvédség Tapolcai Kiképző Központ, és megalakult
a Szentendrei Kiképző Központ, melynek alaptevékenysége a szerző-
déses legénységi állományú katonák, a tiszt és tiszthelyettes hallgatók
alapkiképzése lett. Ezzel egyidejűleg itt jött létre a Magyar Honvédség
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola is. Az újabb hadrendi vál-
tozások keretén belül, 2007 júliusától a kiképző központ a Magyar
Honvédség Központi Kiképző Bázis elnevezést kapta. A legutolsó
szervezeti változás szerint 2011. november 15-én a Központi Kiképző
Bázis megszűnt, és helyét a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
vette át, melynek szervezetébe 2012. augusztus elejétől integrálódott
a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola. Forrás: www.honvedelem.hu

válóperes ügyvéd – kell vagy nem?
sokszor merül fel kérdésként Ügyfeleink részéről, hogy kell-e
ügyvéd egy válóperes eljárás lebonyolításához. 

Erre a kérdésre mindig az ügy természetétől függően lehet vála-
szolni, de egy biztos, a válóper megindítása előtt legalább egy kon-
zultáció erejéig mindenképpen ajánlott egy ügyvédet felkeresni. A
feleknek tudomással kell bírnia arról, hogy milyen jogaik vannak,
hiszen egy esetleges ítélettel szemben már sokkal nehezebb cse-
lekedni, sőt azokban a kérdésekben, amelyek nem a gyermekekkel
kapcsolatosak, már csak igen kevés jogorvoslati lehetőség áll ren-
delkezésünkre. 
Amennyiben a felek között már az eljárás elején összhang van, 
érdemes az egyezség megírásához, vagy legalább átolvasásához
felkérni egy ügyvédet. Egyezség létrejötte esetében az eljárásban
való részvétele az ügyvédnek nem létfontosságú, hiszen egy egyez-
ség mellett a bíróság csupán a legfontosabb kérdésekben, röviden
nyilatkoztatja a feleket a tárgyaláson. 
Azonban ha a házastársak nem tudnak megegyezni, mindenképpen
ajánlott jogi képviselőt megbízni, aki az egész eljárás során arra tö-
rekszik, hogy ügyfele érdekei maximálisan érvényesüljenek. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, teljes körű jogi
tanácsadásért forduljon jogi képviselőhöz. 

dr. Pazicski fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre, Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
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Programok
KIállíTás

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Szentendre Terem
KonfIrmáCIÓ
Bereznai Péter művei 
Megtekinthető január 22-ig

december 10., szombat 15:00 
KuráTorI TárlATvezeTÉs A Kon-
fIrmáCIÓ CímŰ KIállíTáson 
Bővebb információ: www. muzeumi-
centrum.hu

Barcsay Terem
„Az osTromlás A dolGunK”
A beTIlToTT mozGÓ vIláG (1975–
1983)
Megtekinthető február 5-ig

november 23. szerda 11:00
szenIor szerdA
A beTIlToTT mozGÓ vIláG CímŰ
KIállíTásbAn
Bővebb információ: www. muzeumi-
centrum.hu

december 2. péntek 10:00
A ferenCzy mÚzeumI CenTrum
KIAdványánAK, A sTudIA ComITA-
TensIA ÚJ folyAmA II. KÖTeTÉneK
bemuTATÓJA

december 10. szombat 10.00-18.00
KomP KorTárs mŰvÉszeTI PIAC

Pajor Terem
december 10. szombat 16:00 – 20:00
GÖrÖG AdvenT
Vetítéssel egybekötött előadás a görög
adventi népszokásokról, hagyományok-
ról kiállítással és táncházzal

SZENTENDREI KÉPTÁR  
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00

november 25.
KereKes Gábor: fuTur x
10 év papírkollázsai
Megtekinthető február 12-ig

november 25. péntek 19:00 
KuráTorI TárlATvezeTÉs A
fuTur x CímŰ KIállíTásbAn
Bővebb információ: www. muzeumi-
centrum.hu

BARCSAY MÚZEUM
Dumtsa Jenő utca 10.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
2016. december 2.–11.
GyereKKÉzzel
A BÁNÁTI–SVERÁK PROGRAM 
KIÁLLÍTÁSA

december 8. csütörtök 14.00–17.00
A bánáTI-sveráK ProGrAm 
KIállíTásánAK fInIsszázsA
Közreműködők: Borsódy Eszter, Erdő-

háti Orsolya, Lehoczky Krisztina
Bővebb információ: www. muzeumi-
centrum.hu

MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
JobbíTÓ szándÉKKAl
Gróf Széchenyi István szellemi hagya-
téka a magyar kultúrában" 
A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának
kiállítása
Megtekinthető december 3-ig

APÁTI GALÉRIA
Kertész u. 10.
APáTI AbKArovICs bÉlA fesTŐ-
mŰvÉsz emlÉKKIállíTásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

elŐAdás

FRANGIPANI STUDIó SZELLEMI 
MŰHELY
Bartók B. 5. b. 
november 22. kedd 18.00
Az ÉleT KÜszÖbÉHez vezeTŐ ÚT –
IdŐsKor, HAldoKlás És HAlál 
Silye Imre, a Keresztény Közösség lelké-
szének előadása és beszélgetés
Belépődíj: 1900 Ft
november 24. csütörtök 9.00-11.00
ÉleTTerÜnK AlAPrAJzA, ÉleTÜnK
enerGeTIKAI TÉrKÉPe. Tervez-
zÜnK eGyÜTT fenG sHuIvAl!
Molnárné Papp Gyöngyi Feng Shui ok-
tató előadása
Belépődíj: 1900 Ft
november 30. szerda 18.00
mInden, AmIT A PAJzsmIrIGyrŐl
TudnI Érdemes
Wolfgang Köbel hormonspecialita elő-
adása
Belépődíj: 1900 Ft
december 1. csütörtök 18.00
AdvenT És KAráCsony szellemI
HáTTere
Előadás és beszélgetés Silye Imre, a Ke-
resztény Közösség lelkészével
Belépődíj: 1900 Ft
december 6. kedd 10.00 

„szÜlŐ szÜleTIK” TAlálKozÓ-
sorozAT: GyÖnGÉd szÜlÉs
Előadó dr. Németh Móni orvos, bába
Belépődíj: 1800 Ft

KOLPING AKADÉMIA
Szent András Iskola ebédlője
december 9. péntek 16.00
KolPInG KAráCsonyI ÜnnePsÉG
Kisiskolások műsora, karácsonyi elmél-
kedés, kötetlen beszélgetés

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
november 30. szerda 18.00
zsíros KenyÉr exTráKKAl
vendÉG: závAdA Pál írÓ
Az érdeklődőket zsíros kenyérrel és teá-
val vendégelik meg a szervezők
december 7. szerda 18.00
Könyvbemutató
novoTny TIHAmÉr: AKnAy János
A szerzővel és a művésszel 
Kopin Katalin művészettörténész 
beszélget

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7. Szántó Piroska terem
november 22 kedd 18:00
december 6. kedd 18:00
A solA sCrIPTurA 
TeolÓGIAI fŐIsKolA 
szAbAdfŐIsKolAI KurzusA 

PETőFI KULTURÁLIS ÉS HA-
GYOMÁNYőRZő EGYESÜLET
Stéger köz

november 25. péntek 18.00
szenT KoronA II.
Varga Tibor vetítettképes előadása

december 2. péntek 18.00
„ÉPíTsen Az ÉGre HázAT…” 
– Az ÉlŐ nÉPI ÉPíTÉszeT felÉ
Grátz Antal építészmérnök vetítettké-
pes előadása

december 9. péntek 18.00
A nÉPÉneK dunAKAnyArI 
szolGáJA
Bozóky Mihály, 1755-1829
Kecskés együttes adventi műsora

színHáz

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
november 23. szerda 19.00
dumAszínHáz 
– nÉGybeTŰs szAvAK
Aranyosi Péter önálló estje
Jegyek elővételben: Tourinform Iroda,
dumaszinhaz.jegy.hu

GyereKeKneK
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
november 26. szombat 16.00
mImÓKA
Méhes Csaba pantomimművész 
műsora
december 3. szombat 10.00–13.00
AdvenTI szÖszmÖTÖlŐ 
A KÖnyvTár elŐCsArnoKábAn

DUNAPARTI MŰVELőDÉSI HÁZ 
Dunakorzó 11/A
december 10. szombat, 10:00
nyárI bernAdeTT: 
A HÓember AJándÉKA 
– bábelőadás
Belépőjegy: 600 Ft, jegyek válthatók az
előadás előtt a helyszínen. 
Kombinált jegy: 1000 Ft (bábelőadás +
kézművesség) 

KonCerT

Fő TÉR
november 26. szombat 16:30
ADVENTI KONCERT A Fő TÉREN 
oTI voICe & bAss

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 elő-
adásában
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyvásárlás: Tourinform Iroda (Dumtsa
u. 22., tel: 317-966), online: www.szen-
tendreprogram.hu és www.jegy.hu, il-
letve kezdés előtt 1 órával a helyszínen

Fő TÉR
december 3. szombat, 16:30
ADVENTI KONCERT A Fő TÉREN
sCHWArTz dávId

KECSKÉS PRóBATEREM 
Ignatovity utca 2.
december 3. szombat, 18:00
KECSKÉS EGYÜTTES
AdvenTI ÉneKlÉs 
Stéger Xavér és Béres Ferenc emlékest

REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
KÁPOLNÁJA 
Áprily tér 5.
december 4. vasárnap 16:00
AdvenTI ÖKumenIKus 
KÓrusTAlálKozÓ
a szentendrei keresztény liturgikus 
kórusok részvételével
A belépés díjtalan.

DUNAPARTI MŰVELőDÉSI HÁZ
BARLANG 
Dunakorzó 11/A
december 6. kedd 19:30
borbÉly mŰHely JAzz Klub 
AdvenTI KonCerT
Közreműködik a Borbély Műhely:  Bor-
bély Mihály – szaxofon, fúvós hangsze-
rek, Tálas Áron – zongora, Horváth
Balázs – bőgő, Baló István – dob.
Belépőjegy: 1200 Ft, diák-, nyugdíjas
jegy: 1000 Ft
Jegyek a helyszínen válthatók a kezdés
előtt egy órával.



V8 USZODA ÉS SZABADIDőKÖZPONT 
Kálvária u. 16.
december 10. szombat, 20:00
HÓfeHÉr KonCerT
és jótékonysági gyűjtés az Árvácska ál-
latmenhelynek
Fellépnek: Schwartz Dávid, Tempfli Erik,
Domonkos Zsuzsa, Brad Vee Johnson
Belépőjegy: gyerek: 800 Ft, 
felnőtt: 1800 Ft
Jegyrendelés: davevulpa@gmail.com

FERENCES GIMNÁZIUM
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 Gáspár és
Dániel (tambura), Hámori Angelika 
(zongora), Csőke Flóra (cselló)
Jegyek igényelhetők az iskola portáján.
A koncert bevételét az iskola nevelési
céljaira fordítják

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 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 HÍVNAK
(116’)(16) LÉLEKMOZI
SOROZAT(DunaP’Art Filmklub)
20.30 MADÁRKÁK (99’)(16) emberi és
reményt keltő, izlandi film

november 23. szerda
16.15 CAFÉ SOCIETY (96’)(12) Woody
Allen filmje
18.00 ÉRKEZÉS (117’)(12) f: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
20.00 ÉJSZAKAI RAGADOZóK
(118’)(16) Velencei Nemzetközi Film-
fesztivál Zsűri Nagydíja

november 24. csütörtök
15.00 ÉRKEZÉS (117’)(12) f: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
17.00 ÉJSZAKAI RAGADOZóK (118’)(16)
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Zsűri
Nagydíja
18.35 KITÜNőK – Török Katalin beszél-
getéssorozata
19.00 A NAGY DOBÁS (130’)(16) NYISD
KI A SZEMED! SOROZAT(DunaP’Art
Filmklub)

november 25. péntek
15.30 LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFI-
GYELÉSÜK (140’)(12E)
18.00 ÉJSZAKAI RAGADOZóK (118’)(16)
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Zsűri
Nagydíja

20.05 LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS 
MEGFIGYELÉSÜK (140’)(12E)

november 26. szombat
14.30 BARBIE A CSILLAGOK KÖZÖTT
(82’)(6)
16.00 LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS 
MEGFIGYELÉSÜK (140’)(12E)
18.25 AZ ELJÖVENDő NAPOK (102’)(16)
f: Isabelle Huppert
20.15 ÉJSZAKAI RAGADOZóK (118’)(16)
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál 
Zsűri Nagydíja

november 27. vasárnap
14.00 BARBIE A CSILLAGOK KÖZÖTT
(82’)(6)
15.30 LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFI-
GYELÉSÜK (140’)(12E)
18.00 HOGYAN TALÁLTAM RÁ 
A BOLDOGSÁGRA AZ EL CAMINóN
(92’)(12)
19.40 A SORS KEGYELTJEI… 
MEG A TÖBBIEK (122’)(16)

november 28. hétfő
16.00 ÉJSZAKAI RAGADOZóK (118’)(16)
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Zsűri
Nagydíja
18.00 A SORS KEGYELTJEI… MEG A
TÖBBIEK (122’)(16)
20.10 ÉRKEZÉS (117’)(12) f: Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

november 29. kedd
16.30 BARBIE A CSILLAGOK KÖZÖTT
(82’)(6)
18.00 A MARTFŰI RÉM (122’)(18) 
Sopsits Árpád filmje
20.10 ÉJSZAKAI RAGADOZóK (118’)(16)
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Zsűri
Nagydíja

november 30. szerda
15.40 LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFI-
GYELÉSÜK (140’)(12E)
18.10 JUTALOMJÁTÉK (89’)(12) - Edelé-
nyi János filmje
19.45 CAFÉ SOCIETY (96’)(12) Woody
Allen filmje

december 1. csütörtök
16.00 VAIANA (103’)(6E) családi 
animációs film
17.50 A MÉLYSÉG KALANDORA
(122’)(6E) Cousteau kapitány életrajzi
filmje
20.00 A SZOBALÁNY (144’)(18’)

december 2. péntek
16.30 BARBIE A CSILLAGOK KÖZÖTT
(82’)(6)
18.00 AZ ÁLLAM FRITZ BAUER ELLEN
(107’)(16)
20.00 ÉJSZAKAI RAGADOZóK
(118’)(16) Velencei Nemzetközi Film-
fesztivál Zsűri Nagydíja

december 3. szombat
15.40 VAIANA (103’)(6E)
17.30 AZ ÁLLAM FRITZ BAUER ELLEN
(107’)(16)
19.30 LEGENDÁS ÁLLATOK 
ÉS MEGFIGYELÉSÜK (140’)(12E)

december 4. vasárnap
14.00 VAIANA (103’)(6E)
15.50 LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGFI-
GYELÉSÜK (140’)(12E)
18.15 A MÉLYSÉG KALANDORA
(122’)(6E) Cousteau kapitány életrajzi
filmje
20.20 HOGYAN TALÁLTAM RÁ 
A BOLDOGSÁGRA AZ EL CAMINóN
(92’)(12)

Programok:
www.partmozi.hu
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vyayam jóga
A Vyayam a szanszkrit szóból ered, aminek jelentése: a belső légzés megszelídítése. Néhány
országban dravida néven ismert: Maypayat – energetikus és harmonikus aerobic gyakorlat;
vagy Kalaripayat – a mozdulatművészet gimnasztikája. Vyayam és Kalaripayat ugyanaz, az első
az ősi, a Kalaripayat a fiatalabb, dravidikus megnevezése.
A Vyayam India déli részéről származik. A legfontosabb alapelve, esszenciája az a mély tudás,
amely az energiánk belső és külső vezetésén alapszik, mely több ezer évre vezethető vissza.
Ezeket az elveket már a Védikus kor harcosai gyakorolták Indiában, jóval a buddhizmus előtt.
Az 5. században a hindu szerzetes, Boddhidharma átadta ezt a tudást a kínai shaolin papoknak,
hogy segítse őket, megerősítse a papok testét, ami az aszkétikus, monasztikus élet következ-
tében legyengült, valamint hogy meg tudják védeni magukat a banditatámadásoktól. Ebből szü-
letett meg a kínai energetikus gimnasztika és a hagyományos kínai harcművészet, amit majd a
japán rendszer követett, aztán a világ többi harcművészetei. Ezért mondják, hogy a Tai Chi-t, 
Qi Gong-ot, Kung Fu-t, Sorinji Kemp-to, Aikido-t a Vyayam technikája inspirálta.
Vyayam jógaórák Szentendrén: Waterfront Hotel, keddenként, 18:00-19:30, További információ:
06 70 779 2135.

Az elmúlt időszak nagyon moz-
galmas volt a Pink Panthers Akro-
batikus Rock And Roll Táncsport
Egyesület versenyzőinek. Novem-
ber 5-én, Székesfehérváron ren-
dezték meg az őszi országos
versenyt utánpótlás kategóriák-
ban. Városunkat Homán Gergely
és Veres Aliz képviselte Children
páros kategóriában. A nap folya-
mán összesen négy alkalommal
kellett bemutatniuk a táncukat, de
erős kondíciójuknak hála, egé-
szen a döntő körig jutottak. A
végső táncfordulóban végül a 6.
helyet szerezték meg az ország
legjobbjai között, ami gyönyörű
eredmény. Utánpótlás kategóriá-
ban mind az egyesületnek, mind
Szentendre városának ez az ed-
digi legjobb versenyhelyezése az
akrobatikus rock and roll sport-
ban. 
A tehetséges fiataloknak másnap
újra rajthoz kellett állniuk a Buda-
pest területi versenyen, hogy ki-
harcolják a november 26-i magyar
bajnokságon való indulás jogát.
Fáradtságot nem ismerve, hibát-
lan programot bemutatva bronz-
érmet szereztek. A területi rang-
listán ezzel a helyezéssel a negye-
dik helyre értek fel, így a MB-n is
versenyezhetnek.
A területi versennyel megegyező
napon utánpótlás versenyen is
részt vettek a Pinkes táncosok. A
kitartó és kemény edzéseknek
most is meglett az eredménye. A
sok csillogó érem mellett a ponto-
zók elismerését is kiérdemelték a
táncosok. Életük első ilyen szintű
versenyén induló Minonok Child-
ren B kisformáció (Bődi Hanna,
Kőmíves Renáta, Szabó Lili, Vitá-
lyos Dorka) ötödik helyezéssel
térhetett haza. A Serdülő kisfor-
máció B kategóriában versenyző
Golden Stars (Fóris Anna, Fóris

Aliz, Lamoga Szonja, Batka Réka,
Majer Heni) meggyőző tánckürt
előadva győzedelmeskedni tu-
dott. A Pink Sky nevű Junior A kis-
formáció (Könye Kamilla, Sergyán
Csenge, Kasza Katica, Kovács
Rozi, Deák Dóra) új felállásban is
magabiztosan hozták a tőlük el-
várható teljesítményt, és ezüstér-
met szereztek. Serdülő B páros
kategóriában Majer Gergő és Ub-
ránkovics Zulejka indult a verse-
nyen, és állhatott fel a dobogó
második fokára.

Gratulálunk Mindenkinek!

A táncosok felkészítői: Falaki Sza-
bolcs és Móra Eszter akrobatikus
rock and roll edzők.

A Pink Panthers táncosok a Bar-
csay Jenő, a Szent András, a II.
Rákóczi Ferenc, az Izbégi Általá-
nos Iskola, a Ferences, a Reformá-
tus Gimnázium és a leányfalui
Móricz Zsigmond Általános Iskola
tanulói.

Jógafészek
Stúdiónk csendes környezetben, mégis jól megközelíthető helyen ta-
lálható, a Csabagyöngye és az Otelló utca sarkán lévő társasházban
(bejárat a Csabagyöngye utca felől). Célunk, hogy a tradicionális jóga-
irányzatok tanításait juttassuk el minél több emberhez, hogy azokat
beépíthessék mindennapjaikba. Igyekszünk sokféle igényt kielégíteni,
a laza átmozgató kímélő jógától egészen a dinamikus, erős állóképes-
séget igénylő, haladó gyakorlásig. Lehetőség van egyéni gyakorlásra
is, magánórák keretében, valamint szervezünk tanfolyamokat, works-
hopokat, és egyéb, az egészséget támogató programokat
szeretettel várunk mindenkit, aki
• szentendrei, és aki nem,
• aki hallott már a jógáról, és aki még nem
• aki jógázott már, és aki még nem,
• aki az erőteljes, dinamikus mozgást szereti, és aki a lágyabbat
• aki szeretné jól érezni magát a bőrében.
Óratípusok
HATHA JóGA – kezdő: a Hatha jóga alap ászanáit gyakoroljuk, a gya-
korló egyéni állapotának megfelelően. 
KÍMÉLő JóGA: a 60 perces órák felépítése megegyezik a kezdő Hatha
jógaóráéval, s arra törekszünk, hogy az egész testet könnyedén átmoz-
gassuk, ízületeinket „olajozottá” tegyük. 
HATHA JóGA – haladó: az ászana gyakorlás során haladó ászanákat
is végzünk. 
NőI JóGA tanfolyam: A foglalkozások szerves része egy óra eleji, kb.
20 perces interaktív beszélgetés – a tanfolyam előre meghirdetett té-
májával kapcsolatban. A gyakorlás során a Hatha jóga azon ászanáival
és légzőgyakorlataival dolgozunk, amelyek mindenben a női létet tá-
mogatják - segítik, javítják a női szervek működését, kiegyensúlyozó
hatással vannak a hormonháztartásra, felébresztik a női energiákat,
segítik azok megélését.
Elkezdeni a jógát soha nincs túl korán vagy túl későn. Térj be JóGA-
FÉSZKÜNKBE, tapasztald meg stúdiónk hangulatát, próbálj ki minket!
Bővebben itt tájékozódhatsz rólunk: www.jogafeszek.hu
Szeretettel várunk: Ági és Laci 06-70-630-1313

átütő sikerek 
a Pink Panthersnél
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Újrafitt masszázskuckó
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
bejelentkezés: 06-20-526-8909

szentendrén született 
a nemzetközi olimpiai
Akadémia első dékánja
szentendre helytörténeti öröksége újabb elemmel gazdagodott a
nemzetközi sportvilágban közismert, dr. szymiczek ottó (1909-1990)
most felavatott emléktáblája miatt, mivel e kiváló sportember szen-
tendrén született 1909-ben. Jelentős munkássága annak keretében
került most a reflektorfénybe, hogy október 20-án a Testnevelési
egyetem dísztermében egy kiemelkedő fontosságú rendezvényre ke-
rült sor prof. dr. mocsai lajos rektor  elnökletével.

A Testnevelési Egyetem és az ELTE Eötvös József Collegium együtt-
működő szervezésében avattak emléktáblát az olimpiai mozgalomban
kiemelkedő tevékenységet folytató két személyiség, dr. Szymiczek
Ottó és Kleanthisz Paleologosz emlékének megőrzéséért. Az olimpiai
eszmének nemzetközi szinten is méltó képviselői voltak ők ketten, akik
meghatározó szerepet töltöttek be a Nemzetközi Olimpiai Akadémia
működésében, ráadásul kiváló jellemű sportemberekként és sportve-
zetőként voltak közismertek a sport világában.
Dr. Szymiczek Ottó és Kleanthisz Paleologosz már 1981-ben díszdok-
toraivá lettek a Testnevelési Főiskolának. Legendás barátságuk még
abban az időben kezdődött, amikor mindketten a (Budapesten 1925-
ben megalapított) főiskola hallgatói voltak. Egyik kiváló oktatójuk a
korszak legnevesebb sportvezetői közé tartozó Malaky Mihály (1878-
1932) volt, aki már a kezdetektől a „sportszerű játékok” tanáraként te-
vékenykedett főiskolán: személye kiváló példakép lehetett a két ifjú
számára, hiszen három olimpián is részt vett.
Az ünnepségen elhangzott az is, hogy a Szentendrén született Szymic-
zek Ottó a Testnevelési Főiskolán szerzett oklevelet, majd a berlini
sportakadémián folytatta tanulmányait. Magyar anyanyelve mellett
megtanult angolul, németül, franciául és görögül. Évtizedekig állt a
görög atlétaválogatott élén (e tevékenysége egészen 1967-ig tartott).
Az 1961-ben Olümpia székhellyel megalapított Nemzetközi Olimpiai
Akadémia első dékánja lett. Az atlétikáért kifejtett eredményes és köz-
tiszteletben álló, nemzetközileg is jegyzett tevékenysége révén lett az
Atlétaedzők Világszervezetének elnöke. 
DR. DIóSZEGI GYÖRGY ANTAL

Dr. Szymiczek Ottó és Kleanthisz Paleologosz emlékére 2016. október 20-án a Test-
nevelési Egyetem dísztermében emléktáblát avattak

szentendrei veterán vívó
a dobogó legfelső fokán

A magyar vívószövetség által rendezett veterán nemzetközi buda-
pest bajnokságon, amelyet november 5-6 között rendeztek meg a
nemzeti sportcsarnokban, két szentendrén élő vívó eredményesen
szerepelt.
A népes, közel 50 fős nemzetközi mezőnyben Marczali László a 60+
korosztályban az első helyen, Münnich Dénes az 50+ korosztályban a
8. helyen végzett. Az érmeket és okleveleket Dömölky Lídia olimpiai-
és világbajnok aranyérmes tőröző adta át a sportolóknak. 
Marczali László az OSC tagja, első osztályú válogatott vívó volt, har-
mincévi kihagyás után kapcsolódott be a Veterán Vívók életébe. Az
utóbbi időkben rendszeresen együtt készül a versenyekre a Barcsay Ál-
talános Iskolában – a Párbaj Vívó Club edzőtermében – sporttársával,
Münnich Dénessel. Marczali László is több alkalommal volt tagja a Ma-
gyar Veterán válogatottnak, és ő csapatban már Európa-bajnoki címet
is nyert. (A Szerk.)

röplabda tornasorozat
A magyar röplabdasport fiú szakágának megerősítésén fáradozik a
dunakanyar sportegyesület. Az utánpótlás-nevelő klub minél több
fiatallal ismertetné meg a sportág szépségét, ennek érdekében hív-
ták életre a Pádár Krisztián válogatott röplabdázó nevével fémjelzett
tornasorozatot.
Az új kezdeményezés első állomását október 9-én rendezték Duna-
bogdányban, amelyen a szervező Dunakanyar Sportegyesület mellett
a dunaújvárosi Dunaferr, a székesfehérvári Felsőváros, a fővárosi Run-
kil és az érdi Delta Röplabda Sportegyesület vett részt. Az esemény
nem valósulhatott volna meg Szentendre Város Önkormányzatának
támogatása nélkül, amely elhivatott a sportág helyi fejlődésének fo-
lyamatos segítésében. A tornasorozat első állomásán nem kevesebb,
mint tizennégy csapat igyekezett megmutatni tudása legjavát. A nagy-
pályás (2000-2003-as születésűek) mezőnyben hat, míg a kispályás
(2003 után születettek) rendszerben nyolc gárda lépett pályára Duna-
bogdányban.
A házigazda Dunakanyar Sportegyesület röplabdás palántái a kispályás
rendszerben remekeltek: jó teljesítményükkel első helyen végeztek,
megelőzve hét másik csapatot.
Kispályás eredmények: 1. Dunakanyar SE, 2. Felsőváros Székesfehér-
vár 1, 3. Delta RSE Érd 1
nagypályás eredmények: 1. Pénzügyőr 1, 2. Malév SC, 3. Runkil SE, 6.
Dunakanyar SE
A torna szervezői fontosnak tartották a megfelelő díjazást, valamint a
legjobb játékosok kiemelését. Erre a célra oklevél, érem és a legjobb
játékosoknak egyedi, a rendezvényre készíttetett ajándék edzőpóló
szolgált. A tornasorozat következő fordulója január 15-én lesz, a har-
madikra február 12-én kerül sor. A záróeseményt – amelyre maga a
névadó Pádár Krisztián is hazaérkezik dél-koreai klubcsapatától – má-
jusban tartják a szervezők.
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AdásvÉTel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel.
(26) 385-387.

állásT Kínál

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

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

állásT Keres

Friss nyugdíjas, idegennyelv-isme-
rettel rendelkező nő Szentendrén
munkát keres, heti 2-3 napos elfog-
laltsággal. Könnyű fizikai munka is
lehet. Tel. 06-20-325 3878.

eGÉszsÉG

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

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

KIAdÓ lAKás

Garázs kiadó a Kossuth u. 32. alatt.
Tel. (26) 313-107.

Szentendrén szoba kiadó mellékhe-
lyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

Szentendrén jó közlekedésnél hosz-
szú távra kiadó 2+2 félszobás, össz-
komfortos, 92 nm-es kertes
társasházi lakás. Külön utcai bejárat
és kerthasználat, fedett kocsibeálló,
vagyonvédelmi rendszer, elkülöní-
tett közműmérők. Tel. 06-20-935-
4287.

lAKás, InGATlAn

Eladó Szentendrén, az óvárosban, a
művésztelep közelében 3 szobás,
70 nm-es, összkomfortos, felújí-
tásra váró családi ház, bútorozottan
+ melléképület. Irányár: 25 millió Ft.
Tel: 06-20-321-3638.

Füzespark lakótelepi, egyedi cirko-
fűtéses, 44 nm alapterületű, kétszo-
bás, összkomfortos. III. emeleti
lakás szép kilátással az óvárosra és
túlpartra eladó. Irányár: 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 mil-
lió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

oKTATás

Rajztanítást, felvételire-érettségire
felkészítést vállal nagy tapasztalat-
tal szentendrei képzőművész a Bel-
városban. Tel. 06-30-617-6750.

rÉGIsÉG

Kastélyok berendezéséhez vásáro-
lok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali
díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12
személyes ezüst étkészletet, tálcát
stb., könyveket, régi katonai kitünte-
tések tárgyait és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb áron.
Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő leg-
magasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, ezüsttár-
gyakat + 6-12 evőeszközöket, arany-
akat, szobrokat, borostyánokat,
porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-
1-789-1693, 06-30-382-7020.

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat (Ko-
loniált is), órákat, festménye-
ket, porcelánokat, kerámiákat,
bronzokat, ezüstöket, kitünte-
téseket, érméket, szőnyegeket,
csipkéket, varrógépet, hangle-
mezeket, hagyatékokat(!) díjta-
lan kiszállással, érték-
becsléssel. Medveczky Zsu-
zsanna, 06-20-365-1042.

szolGálTATás

Burkolás, kőműves munkák, térköve-
zés. Teraszok, járdák, kerítések ké-
szítése, javítása. Tel.
06-30-341-3423.

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

Idősgondozást vállalok Szentendre
területén. Referenciával rendelke-
zem. Tel. 06-20-333-7091.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus, re-
ferenciával és bébiszitter-oklevéllel
rendelkező pedagógus. Tel. (26) 386-
858.

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

ÜdÜlÉs

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

ÜzleT

Szentendre belvárosában, a Fő tér-
től pár lépésre pinceétterem kerthe-
lyiséggel hosszú távra kiadó. Tel.
06-20-437-1153.
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A dmrv zrT. Az AlábbI PozíCIÓKbA Keres munKATársAKAT
szenTendre És vonzásKÖrzeTe munKAvÉGzÉsI Hellyel

• ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
• ESZTERGÁLYOS
• LAKATOS
• CSATORNATISZTÍTó GÉPKEZELő
• VÍZMŰGÉPÉSZ
• VÍZMÉRő LEOLVASó

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, 
pozíció megjelölésével 2016. december 9-ig a 
DMRV ZRT. 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. postacímen 
vagy az oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

Adománygyűjtő vásár

A Szent Erzsébet Karitász Közösség adománygyűjtő vásárt rendez
december 10-én, szombaton 8-tól 15 óráig a Kanonok u. 2. szám alatti
hittanteremben. A befolyt összegből rászorulóknak tűzifát vásárolunk.
Mindenkit szeretettel várunk, előre is köszönjük a segítséget a rászo-
rulók nevében.

ruhagyűjtés- és adományozás

A Szent Erzsébet Karitász közösség szeretettel vár mindenkit szerdán-
ként 13.00-17.30 között a Kanonok u. 2. szám alatt, akiknek cipőre, ru-
haneműre (gyermek és felnőtt), illetve konyhai eszközre van szüksége.
Az adományokat (kivétel műszaki cikkek) ugyanazon a napon – vagy
telefonos egyeztetéssel – szeretettel fogadjuk. Kérésünk csak az, hogy
minden konyhai eszköz, ruhanemű, cipő tiszta és hordható legyen. 
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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

neGyedIKes vAGy?
Azon gondolkodsz, hogy hol lenne érdemes to-
vábbtanulni?
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

GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészKedd: 17:00–19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

Gerincszerviz

• Masszázs & Flabelos
• Gerincnyújtás
• Immunerősítés
• Talpmasszázs
• Bioptron fényterápia

Szentendre, Virág u. 1/B
bejelentkezés:

06-20-526-8909
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The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) is an 
independent international organisation working in various fields of sustainable 
development. The REC is inviting applications for the following position at its head 
office in Szentendre:

receptionist/administration officer
Reference number: 2016/11

General responsibilities:
• Providing reception and administrative support for the organisation’s activities. 
• Providing secretarial support to the senior management as and when necessary.

Experience and skill level required:
• Administrative work experience.
• Excellent computer skills.
• Office management skills.
• Proficiency in English and Hungarian. 
• Good communication skills and ability to work in a multicultural environment.
• Polite and professional demeanour.

Education:
Minimum secondary-level education and/or practical experience in a relevant field.

Other: 
The position is for a minimum of 6 hours daily. 

Interested candidates should send a detailed CV and a motivation letter in English outli-
ning their interest in the position and their relevant qualifications by December 9, 2016,
to:

ms. Ilona docze  
REC/Human Resources Department 
H-2000, Szentendre, Ady Endre út 9-11
Fax +36 26 311 294, e-mail: recruitment@rec.org

If applying by e-mail, please state the position reference number in the subject line. 
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