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Jótékonysági események

Petricskó Zoltán általános
alpolgármester idén 
a hagyományos 
jótékonysági Mikulásfutás 
mellett ételosztást is szervez 
a rászorulók javára. 

9. oldal

A Mozgó Világ 

Beszélgetés 
Reményi József Tamás 
irodalomtörténésszel, 
a lap egykori 
rovatvezetőjével, 
főszerkesztő-helyettesével

17. oldal

ÉS VIDÉKE

Adventi fényekben Szentendre
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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. 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 

Gyepmester +36 20 931 6948  

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

KÖzÉleTI ÉS KulTurálIS lAp 
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Grafika: Krizbo 
Címlapfotó: Paraszkay György
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ nKft.
Felelős kiadó: 
Solymosi Heléna ügyvezető   
Szerkesztőség:  
Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. 
(Tourinform épülete) 
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Munkatársak: németh Erika, Széles nóra 
Lapzárta: hétfő, 12 óra 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
H-K-Sze-Cs 13-17 óra között.    
nyomda: PharmaPress  
1037 Budapest, Vörösvári út 119-121., 
felelős vezető: Dr. Dávid ábel Dániel 
Index:  PFH/88/1987  ISSn 0239-068X  

közérdekű

Igazgatási szünet 
a polgármesteri hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 19. – 2016. december 31.
között a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el.
Ezen időszak alatt Hivatalunkban az
ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a 
Városi Ügyfélszolgálat ügyeletet tart, for-
duljanak munkatársai felé bizalommal a
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. szám
alatt személyesen vagy a 26/300-407-es
telefonos elérhetőségen.
A Közös Önkormányzati Hivatalban az
igazgatási szünetet követő első ügyfélfo-
gadási nap 2017. január 2. hétfő 13-17 óra.

n DR. GEREnDáS GáBoR
JEGyZő

Hulladékszállítás-számlák

A VSZ nzrt. az nHKV Zrt. megbízásából
december hónapban kipostázza a 2016.
április és október közötti teljesítési idő-
szakra vonatkozó hulladékgazdálkodási
közüzemi számlákat. A fogyasztók ezen
időszakra vonatkozóan négy darab szám-
lát kapnak kézhez egy levélben. Az első
számla (áprilisi teljesítésű), valamint a
második számla (május-június teljesítés) 
fizetési határideje 2016. december. A
fennmaradó két számla fizetési határideje
2017. január, illetve február. Mindezen 
fizetési kötelezettség esetében élhetnek a
részletfizetési kedvezmény lehetőségével
a városi ügyfélszolgálaton.

közérdekű

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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budapesti Víz Világtalálkozó 2016.
NAGy ÉrdeKlődÉS A MobIlGáT IráNT 
A budapesti Víz Világtalálkozó (Water Summit) kiemelt jelentőségű
nemzetközi rendezvény volt november 28-30. között. A háromnapos
konferenciasorozat fővédnöke, áder János köztársasági elnök meg-
hívására 117 országból közel 1800 résztvevő és 600 szakkiállítás lá-
togató regisztrált az eseményre. A konferencia három napján állam-
és kormányfők, miniszterek, nemzetközi szervezetek magas rangú
tisztviselői, az üzleti és tudományos élet szereplői, valamint a civil
társadalom képviselői vitatták meg a víz, a szanitáció (szennyvízel-
helyezés) és a fenntartható vízgazdálkodás legjelentősebb kérdéseit. 

A Budapesti Víz Világtalálkozó végén Budapesti nyilatkozat 2016 cím-
mel egy záródokumentumot fogadtak el, mely a globális vízbiztonság
hosszú távú megőrzése érdekében konkrét cselekvéseket, akciókat fo-
galmaz meg, többek között a Magyarország számára is olyan kiemel-
ten fontos területeken, mint a határon átnyúló vízügyi együttműködés
erősítése, valamint a nemzetközi vízügyi intézményrendszer reformja.
A világtalálkozó résztvevői jelezték, hogy érdeklődnek a szentendrei
mobilgát iránt is, így két magas rangú delegációt fogadott városunk a
konferencia ideje alatt. 

delegációk Szentendrén
november 28-án Mr. Chen Lei, Kína vízügyi miniszterét és vízügyi szak-
emberekből álló kíséretét fogadta Verseghi-nagy Miklós polgármester
a Városházán. A vendégeknek Román Tamás, az IBS Technics GmbH
(a gátelemek beszállítója) magyarországi vezetője tartott vetített-
képes előadást a gátról és a 2013-as árvízről. A delegáció programja a
Duna-parton folytatódott, ahol a VSZ Zrt. munkatársai lenyűgöző szak-
szerűséggel és gyorsasággal mutatták be a gát összeszerelését. A
kínai miniszter kifejezett kérése volt, hogy eljöhessen Szentendrére,
hisz nemrég járt nálunk a helyettese, aki beszámolt itteni tapasztala-
tairól. Mr. Chen Lei komoly érdeklődést mutatott a mobil árvízvédelmi
fal technológiája iránt.
november 29-én Luxemburg környezetvédelmi minisztere, Carole 
Dieschbourg látogatott Szentendrére kíséretével. Luxemburgban most

alkotnak vízügyi törvényt, ezért a helyi szabályozók is különösen érde-
kelték a vendégeket. A miniszter asszony elkötelezett az európai ösz-
szefogás mellett, véleménye szerint „Határozott, hatékony és koherens
szakpolitikákra van szükségünk ahhoz, hogy elérjük céljainkat”. A lu-
xemburgi delegációt dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester
fogadta.

Közép-európában egyedülálló 
a belvárosi árvízvédelmi védmű
A nemzetközi delegációkat az országos Vízügyi Hatóság szakértői is
elkísérték városunkba a Közép-Európában egyedülálló mobil árvízvé-
delmi rendszer miatt.
A projekt 2012. szeptember – 2014. március között valósult meg 1,27
milliárd Ft EU-forrásból. A mobil árvízvédelmi fal hossza: 333 méter,
felállítása 4-6 órát vesz igénybe. A beruházás kivitelezője a SWIE-
TELSKy-Kötiviép’B Konzorcium volt, a szállító pedig az IBS Planungs-,
Vertriebgesellschaft mbH.
Az Önkormányzat számára stratégiai döntés volt, hogy az 1960-as
években épült, a város történelmi óvárosát és egyben a legfrekventál-
tabb turisztikai helyszínét megtestesítő, azonban vízzáróságában je-
lentősen károsodott terméskő burkolatú töltés egy részen olyan védmű
létesüljön, amely árvíz idején teljes körű biztonságot nyújt, egyébként
pedig a Duna-korzót kinyitja a Duna felé, illetve a Dunáról is kitárulkozik
az utcafront látványa.
A Magyarországon először alkalmazott új mobil árvízvédelmi fal meg-
valósításában közreműködők – a tervezéstől a kivitelezésig és a vízjogi
üzemeltetési engedély megszerzéséig – együttműködése, szakértelme
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a mobil árvízvédelmi fal
teljes sikerrel megvédte a várost 2013 nyarán a Duna százéves legna-
gyobb áradásától, amikor a Duna a valaha mért legmagasabb vízszint-
nél 36 cm-rel magasabban tetőzött.
„A szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása, első
mobilgát Magyarországon” 2014-ben építőipari nívódíjat kapott, amit
a létesítményen elhelyezett tábla hirdet. 

Kína vízügyi minisztere november 28-án tekintette meg városunk mobilgátját Luxemburg környezetvédelmi minisztere november 29-én látogatott Szentendrére
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Tisztelt Választópolgárok!

Szentendre Helyi Választási bizottsága a
3/2016. (x.18.) HVb. sz. határozatában Szent-
endre 07. sz. egyéni választókerületben az
időközi önkormányzati képviselő-választást
2017. január 15. (vasárnap) napjára tűzte ki.

Lapzártánkig a következő jelölő szervezetek
kérték nyilvántartásba vételüket a Helyi Vá-
lasztási Bizottságnál:
• Magyar Munkáspárt
• Társaság az élhető Szentendréért Egyesület
• Lehet Más a Politika
• Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
• Kereszténydemokrata néppárt
2016. november 28-án a jelölő szervezetek
képviselő-jelöltjei megkezdték a jelöltséghez
szükséges számú választópolgári ajánlások
gyűjtését. A jelölteknek 2016. december 12-
én 16 óráig van lehetőségük ajánlásokat gyűj-
teni, és nyilvántartásba vételüket kérni a Helyi
Választási Bizottságnál. 

Az időközi választáshoz kapcsolódó néhány
fontos tudnivaló
A Szentendre 07. sz. egyéni választókerület-
ben kitűzött időközi önkormányzati képviselő
-választáson az a személy rendelkezik szava-
zati joggal, aki a 07. sz. egyéni választókerü-
letben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és a 2014. évi általános önkor-
mányzati választáson legutóbb ugyanezen vá-
lasztókerület valamelyik szavazókörének a
névjegyzékén szerepelt vagy máshol szerepelt
ugyan a névjegyzéken, de abban a választóke-
rületben már nincs sem lakóhelye, sem tartóz-
kodási helye, vagy sehol sem szerepelt a
névjegyzékben.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. no-
vember 18-án a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a nemzeti Választási Iroda 2016. no-
vember 28-ig értesítő megküldésével tájékoz-
tatta a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az
a választópolgár, aki nem kapta meg az érte-
sítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet. Az időközi vá-
lasztás kitűzésétől a névjegyzék 2017. január
13-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzékek
adatait a törvényben meghatározott adatok ki-
vételével bárki megtekintheti a helyi választási
irodában.
A választási eljárásról szóló törvény által lét-
rehozott központi névjegyzék tartalmazza a
választópolgárok adatait, valamint a választá-
sokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.
a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írá-
sos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben sza-
vazhasson.

b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A jelölt kérésére a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok nevét és lakcímét
– az érintett választókerületre kiterjedően – a
helyi választási iroda adja át. Ha Ön nem 
szeretné, hogy személyes adatai választási
kampánycélokra átadásra kerüljenek, az adat-
kiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásá-
val megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szava-
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan mozgó-
urna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be. A kérelmet 2017. január 13.
(péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodá-
hoz, a szavazás napján 15.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújthatja be.
Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pon-
tos feltüntetésével, az igénylés indokával és
aláírásával ellátott bejelentésben!

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási
irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresz-
tül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/Városháza/Választások/I
dőközi választás 2017. menüpont alatt, vala-
mint a nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu) is.

Az időközi önkormányzati választással érin-
tett 07. sz. egyéni választókerületben lakcím-
mel/tartózkodási hellyel rendelkező választó-
polgárok a lakcímük/tartózkodási helyük sze-
rinti szavazókör területén lévő alábbi szavazó-
helyiségben adhatják le szavazataikat:
013. szavazókör: 
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör: 
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Gerendás Gábor, HVI vezető 26/785-033
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes 26/785-035
Budai Mónika, HVI munkatárs 26/785-034

névjegyzékkel kapcsolatos tájékoztatás:
Urbán Zsuzsanna anyakönyvvezető 
26/785-111

n DR. GEREnDáS GáBoR 
JEGyZő
HVI VEZETő

Időközi választás Szentendrén

Meghívó lakossági fórumra

december 14-én 18 órától
Gondozási Központ, Sztaravodai út 2.

Szeretettel hívjuk lakossági fórumunkra,
ahol bemutatjuk képviselőjelöltünket és
beszélhetünk a körzet közösségét érintő
legfontosabb kérdéseiről.

A fórumon lehetőség lesz ajánlásukat 
leadni négyessy Katalin képviselőjelöl-
tünkre!

VERSEGHI-nAGy MIKLóS 
PoLGáRMESTER 

DR. TÖRÖK BALáZS 
VáRoSFEJLESZTéSI ALPoLGáRMESTER     

GyÜRK DoRoTTyA 
KULTURáLIS ALPoLGáRMESTER

Szél bernadett bemutatja 
az lMp szentendrei jelöltjét

december 15-én, csütörtökön, 10:30
órakor Szél Bernadett, a Lehet Más a Po-
litika társelnöke sajtótájékoztatón mu-
tatja be a Szentendre 7. sz. választó-
kerületének időközi választásán induló
LMP-s képviselőjelöltet.

Helyszín: Parola Vendéglő, 
2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 6.

Kapcsolat: +36 30 856 5414, 
sepsei.gergely@lehetmas.hu



Tájékoztató 
a közcsatornára való
rákötésről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonos-
tor Önkormányzata közös beruházásában épülő szennyvízcsa-
torna-fejlesztés városunkban megvalósult, a csatornavezetéket
érintő hibajavítások elkészültek, így már mindenhol megkezdhető
az ingatlanok rákötése a csatornahálózatra. Tavaly októberben tá-
jékoztattuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat a csatlakozási, rákö-
tési kötelezettségről és annak a menetéről.
Tájékoztatnunk kell, hogy jogszabályi előírás alapján, aki a rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt rá a csatorna üzembe helye-
zését követő 90 napon belül, annak a törvényi szabályozás
értelmében talajterhelési díjat kell bevallania és fizetnie. A csator-
nára nem csatlakozó ingatlan esetében a törvény által meghatáro-
zott talajterhelési díj mértéke pedig a fogyasztott vízmennyiség
köbmétere után 3600 Ft, mely a csatornadíj kb. tizenötszöröse. A
vízjogi üzemeltetési engedély 2016. április 06-án került kiadásra.
Ezért arra kérjük, hogy amennyiben a rendelkezésre álló közcsa-
tornára még nem kötött rá, akkor a további kellemetlenségek elke-
rülése érdekében azt mielőbb, a lehető legrövidebb időn belül, de
legkésőbb 2017. április 30-ig tegye meg!
Az Ön tájékoztatása, a rákötések és a szükséges dokumentumok
beszerzésének elősegítése érdekében Bana Erzsébet kollégánk to-
vábbra is segítségére lesz, kérjük, keresse őt bizalommal a követ-
kező elérhetőségeken: 
Telefonszám: (20) 549-3779
Személyes ügyfélfogadás: hétfőnként 14-20 óráig a Szentendre
Város Ügyfélszolgálatán (2000 Szentendre, dunakorzó 18.)
Tekintettel arra, hogy a csatornaberuházás pályázati támogatásból
valósult meg és e támogatás visszafizetése merülhet fel amennyi-
ben a cél, az érintett ingatlanok tényleges csatornázása nem való-
sul meg maradéktalanul, így nem csak a környezet védelme, a
talajterhelési díjfizetési kötelezettség elkerülése, hanem városunk
pályázati elszámolása érdekében is kérjük közreműködését, azaz
a szennyvízcsatornára történő rákötését!
Ha pedig már megtörtént az Ön ingatlanának közcsatornára kö-
tése, akkor ezúton is köszönjük a program sikeres megvalósulá-
sában való közreműködését!

A csatornázásból eredő esetleges hibákat pedig a továbbiakban 
a Városi Ügyfélszolgálaton (telefonszám: 26/300 407, 
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu) jelenthetik be.

n DR. TÖRÖK BALáZS 
VáRoSFEJLESZTéSI ALPoLGáRMESTER

n PInTéR áDáM 
ÖnKoRMányZATI KéPVISELő
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füzesparki csapadék-
csatorna- és útfelújítás
A tervek szerint még az ünnepek előtt
elkészül a füzesparki csapadékcsa-
torna-rekonstrukció és az azt követő
burkolat-helyreállítás.

A Füzesparki csapadékcsatornát az el-
tömődések miatt a lakótelep két sar-
kánál, a Füzes köznél és a CBA üzlet
felőli behajtásnál ki kell cserélni.
A bontási munkálatoknál kiderült, a
Füzes köznél a csövek fölött egy víz-
vezeték húzódik, amely alatt a szabvá-
nyos csövek nem férnek el. (A 40 éve
készült kivitelezésnél ezt két kisebb
csővel oldották meg, ahelyett, hogy
szabályosan tovább vitték volna a 300
mm-es átmérőjű csövet.) A vízvezeté-
ket ki kell váltani, azaz magasabbra
kell helyezni. Ez többletköltséggel jár és csak a DMRV-vel együttműkö-
désben valósítható meg, de ezen a szakaszon feltétele a csőcsere foly-
tatásának.
A kivitelező ezzel párhuzamosan a CBA-hoz közel eső másik szakasz
cseréjét is megkezdte, de itt is talált egy vízvezetéket, amelyet szintén
cserélni kell, mert ütközik a csatornával. (Itt a korábbi csatornát 10 cm-
es elleneséssel építették, azért dugult el rendszeresen.) Ennél a helynél
még várni kell a DMRV ajánlatára, ez után ezt a vízvezetéket is kivált-
ják.
Az első csatornaszakasszal – Füzes köz – várhatóan december elején
végeznek, a másodikkal  tervek szerint egy héttel később.

Szépül a deli Antal utca is
Jó ütemben halad az 1+1 program keretén belül a Deli Antal utca egy
részének felújítása. A szegélyezés, az útalap elkészült, a hét végére az
aszfaltozással a munka befejeződik.
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A december elsején tartott közmeghallgatás
újdonsága volt, hogy idén először írásban is
leadhatták kérdéseiket a lakók. A fórum
ezeknek a megválaszolásával kezdődött,
majd Verseghi-Nagy Miklós polgármester és
a képviselők válaszoltak a felszólalóknak az
este öttől nyolcig tartó rendezvényen a Vá-
rosháza dísztermében. 

radnóti úti építkezés
Több kérdés, illetve panasz hangzott el a város
túlzsúfoltsága, konkrétan a Radnóti úton
épülő 45 lakásos társasház miatt. A polgár-
mester elmondta, hogy 2013-ban jelölték ki az
építési területet, s eladása jelentős bevételi
forrást jelentett a városnak. Az építési enge-
délyeket az építéshatóság adja ki a jogszabá-
lyok alapján, az önkormányzat azt kérte, hogy
parkolókat a saját területükön alakítsák ki, ne
terheljék vele a környéket.
A polgármester hozzátette, hogy most zajlik a
városszerkezeti terv és a HéSZ (Helyi építési
Szabályzat) átfogó felülvizsgálata. nem akar-
nak további területeket belterületbe vonni, de
a meglévő építési jogokat nem korlátozhatják.
Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az új
szabályozásban növeljék a zöldterület nagy-
ságát.

Köztisztaság
A szemétdíjjal kapcsolatban a polgármester
közölte, hogy a hónapok óta elmaradt szám-
lákat ugyan egyszerre kapják kézhez a lakók,
de ennek csak egy részét, háromhavi díjat kell
befizetni december 31-ig.  
A város szélén lévő szeméthalmokra hívta fel
a figyelmet több felszólaló is. Ezek megszün-
tetése érdekében már sok mindent tett az ön-
kormányzat, a képviselők szerint a helyzet
határozottan javult az utóbbi időben. A sze-
méthalmok viszont állandóan újratermelőd-
nek a lakosok fegyelmezetlensége miatt, s
ezek felszámolása lakossági összefogással,
szemétszedési programmal lenne lehetséges.
A polgármester elmondta, hogy az Ipar utca
elején lévő szeméttelep felszámolása érdeké-
ben már tettek lépéseket a vállalkozás ellen, a
kormányhivatal segítségét is kérték ez
ügyben. 
Az évi egy alkalommal igényelhető ingyenes
konténer a Városi Szolgáltató plusz szolgálta-
tása, jogszabály nem írja elő, és előfordulhat,
hogy csak előjegyezésre lehet kapni. A szelek-
tív hulladékgyűjtés időpontja a városi honla-
pon megtalálható.
A hulladékudvar előtti szelektív gyűjtőnél ki-
helyezett Várakozni tilos tábla nem azokra vo-
natkozik, akik a szemetet viszik, hanem hogy
az ott parkoló autók ne akadályozzák őket. 
A Zúzmara utcában a lakók kérésére végzett
légszennyezettség-mérés elkészült, ennek
eredményét a kézhezvétel után közzéteszi a
hivatal.
A Bükkös-patak korábbi szennyezését minden
esetben kivizsgálták, az okát megszüntették,
és ezentúl is megvizsgálnak minden bejelen-
tést.
A Városi Szolgáltató vezérigazgatója szerint a
szelektív hulladékgyűjtés az uniós elvek alap-

ján történik, ezért nem tervezik a hulladékszi-
getek megszüntetését, bár tudják, hogy kultu-
rált használatuk még nem valósult meg.

Kerékpárút
A képviselő-testület elvi hozzájárulást adott,
hogy a 11-es úton kerékpár-nyomvonalat fes-
senek fel, tehát hogy piktogrammal jelöljék a
kerékpárosok által használható területet. Töb-
ben felhívták a figyelmet ennek balesetveszé-
lyességére, de a polgármester szerint a
döntés a közútkezelő hatáskörébe tartozik, ők
készítik el a hatástanulmányokat is. 
A Dömörkapu irányába vezető kerékpárútnak
az izbégi iskola előtti, mintegy kétszáz méte-
res szakasza nagyon balesetveszélyes. Ennek
felújítását, amennyiben nem sikerül rá pályá-
zati forrást szerezni, a város önerőből meg-
oldja. 
A Duna-korzón lévő szervizúton több baleset
is volt már, ezt az utat járművek nem használ-
hatják, ezért tiltották meg a kerékpárközleke-
dést.

Közvilágítás
Jelenleg a közvilágítási naptár alapján törté-
nik a lámpák bekapcsolása, de tervezik a kor-
szerűbb, ledes világításra való átállást, amit
már szürkületkor is be lehet kapcsolni. A
Tegez utcaiak panaszát a hiányos közvilágítás
miatt helyszíni bejáráson vizsgálják meg. A
testület januárban dönt arról, hogy az 1+1 út-
felújítási pályázatot más területekre is kiter-
jesszék, például a közvilágítás fejlesztésére.
A hiányos közvilágítás miatt az ügyfélszolgá-
laton lehet bejelentést tenni.

parkolás
Az önkormányzat nem tervezi a hétvégi fize-
tős parkolás megszüntetését, mert ez jelentős
bevételkiesést jelentene. A felszólalók szerint
a magas parkolási díj érzékenyen érinti az üz-
leteket, és szóba került, hogy esetleg az Ipar-

testület kifizetné az átalányt. A polgármester
szerint ilyen megkeresés még nem érkezett
hozzájuk, de ebben az esetben elállnának a fi-
zetős parkolástól. 
A Püspökmajor-lakótelepi lakosok nehezmé-
nyezték, hogy az uszoda vendégei a házaik
előtt parkolnak, gyakran elállják a bejáratot, és
egy autóval több parkolóhelyet is elfoglalnak.
Kérték, hogy jelöljék ki a parkolóhelyeket fel-
festéssel, a bejáratok előtt pedig tiltsák meg
a parkolást. A polgármester megígérte, hogy
megvizsgálják mindezek lehetőségét, és el-
mondta, hogy a gondok enyhítése érdekében
az uszodában már növelték az ingyenes par-
kolás idejét, és a Barcsay iskolánál is kialakí-
tottak új parkolóhelyeket. 
A lakók szerint ugyanez a gond a Móricz gim-
náziumnál is, különösen sportesemények ide-
jén, szerintük a gimnázium épülete mögötti
területet kellene megnyitni az autók számára.
A Hév-állomás környéki parkolással kapcso-
latban a polgármester elmondta, hogy a tervek
már elkészültek, és elkezdődött az engedélye-
zési eljárás. 
A Bogdányi utcának a mentőállomástól
Dézsma utcáig tartó szakaszán is gondot je-
lent a lakóknak a házuk előtti parkolás, külö-
nösen, ha a Művésztelepi Galériában kiállítást
rendeznek. Szóvá tették, hogy nem vették be
ezt a szakaszt a parkolóövezetbe. Az utcának
ezt a szakaszát 2013-ban egyirányúsították,
de idén októberben lekerült a tábla, vagyis újra
kétirányú lesz, és erről őket nem értesítették.
A válaszból kiderült, hogy a parkolóövezetbe
azért nem vonták be, mert a telepítés és az
üzemeltetés többe került volna, mint amennyi
bevételt hozott volna a városnak.

belterületbe vonás
A csicserkói lakosok továbbra is szeretnék
meglévő ingatlanaikat belterületbe vonni, el-
mondták, hogy fórumot szeretnének szer-
vezni, mert úgy érzik, hogy sem most, sem
korábbi kéréseikre nem kaptak érdemi vá-

Kérdés-felelet három órában
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Megszűnik a régi húszezres
A Magyar nemzeti Bank 2016. december 31-én bevonja a 2015 előtt
kibocsátott 20 ezer forintos bankjegyeket, 2017-től már csak az új,
2015 decemberében forgalomba hozott húszezresekkel lehet fizetni.
A hitelintézetek és a Magyar Posta a bevonás napját követően még
három évig, az MnB pedig 20 évig – 2036 decemberéig – névértéken,
díjmentesen becseréli a régi 20 ezer forintosokat.

laszt. A polgármester szerint a városvezetés
nem zárkózik el a párbeszéd elől, de az állás-
pontok nagyon távol állnak egymástól. 
A Pismányi Mezőtorony Egyesület 1993-ban
azzal a céllal alakult, hogy bizonyos területe-
ket belterületbe vonjanak, s ennek érdekében
már hatástanulmányokat is készítettek. Az
egyesület elnöke bejelentette, hogy ez az
utolsó fórum, ahol próbálnak érvényt szerezni
szándékuknak, utána kénytelenek lesznek
pert indítani. Szerinte nem helytálló a város-
vezetés ellenérve, mert a lakosság számát el-
sősorban a mini telkekre társasházak
építésére kiadott engedélyek növelik, miköz-
ben ők lényegesen kisebb, 15%-os beépítést
szeretnének.

pap-sziget
A sziget fejlesztését nehezíti a tulajdonjogok
sokfélesége, hiszen vannak magán-, állami-,
önkormányzati- és vízügyi tulajdonú területek
is. A termálvíz hasznosítására megkapták az
engedélyt, napi 600 köbméter mennyiségre,
jelenleg beruházót keresnek. 
A régi hajóállomás környéke tovább szépül: a
Mahart nemrégiben felújította az állomás épü-
letét, és ígéretet tettek a Czóbel sétányon lévő
híd rendbehozatalára. A város nemrégiben 70
millió Ft-ot nyert pályázaton a városi csónak-
ház felújítására. 

Iparűzési adó
Az utóbbi években jelentősen nőtt az iparűzési
adóból származó bevétel, elérte az 1,3 milliárd
forintot. Az adóbevétel növelése volt a célja a

nemrégiben bevezetett vállalkozásfejlesztési
programnak is, amellyel a vállalkozások váro-
sunkba települését kívánják támogatni.

Útépítés
A polgármester szerint a 11-es út belterületi
szakaszának felújítására egyelőre nincs esély,
a kormány útépítésre és -felújításra nem, csak
az EuroVelo6 fejlesztésére rendelt forrást. 
A Római sánc utcát már több alkalommal is
javították, a nagy forgalom miatt folyamatos
karbantartást igényel. Az Előd utcánál lévő út-
egyenetlenséget még idén kijavítják.
A Kőhegyre vezető út javítását pár napon belül
elkezdik.
A Pipiske, Galamb utcák felújításának előké-
szítése már elkezdődött, egy-két héten belül
indul a közbeszerzés, addig is a legégetőbb
feladatokat a földútkarbantartás keretében
végzik el.
Az áradás miatt tönkrement Vajda Lajos utcai
és Szmerdán-híd helyreállítására 53 millió fo-
rint állami támogatást kaptak. Az előkészítés
megkezdődött, júniusig megvalósulhat a be-
ruházás.

Kommunikáció
Többen panaszolták, hogy a városfejlesztési
kérdésekbe a lakosok nem tudnak beleszólni,
mert nem kapnak megfelelő információt, így
nincs lehetőségük véleményezni. Sokan nem
kapják meg a Szentendre és Vidéke lapot,
ezért nem tudnak tájékozódni azok, akiknek
nincs internetük. A polgármester szerint
nyitva állt a lehetőség mindenki előtt, hogy el-

mondja véleményét, a HéSZ-nél januárban
nyitják meg a véleményezési szakaszt. Az új-
ságterjesztéssel kapcsolatban személyesen
tárgyalt a posta illetékesével, mindent meg-
tesznek a jobb terjesztés érdekében, hiszen a
városvezetés érdeke is, hogy a hírek eljussa-
nak a lakosokhoz. Mint mondta, a kommuni-
káció területén jóval túllépik a minimális
követelményt.

lőtér
Mindenki egyetértett abban, hogy a lőtér na-
gyon rossz helyen van, nem belterületen lenne
a helye, de a város tehetetlen, mert a zajterhe-
lés nem lépi túl a megengedett mértéket.
Mivel a területet katonai szervezet üzemelteti,
ügyében a megyei kormányhivatal illetékes. A
problémát már felvetették Bodó Tibor dandár-
tábornoknak is, és meghívták a tavaszra ter-
vezett városrészi fórumra. 

Játszótér
nemrégiben a TDM-pályázatból építettek ját-
szóteret a Czóbel téren, új játszótér építése
nincs napirenden, viszont pályázat készült az
óvodák, illetve az óvodai eszközök fejleszté-
sére.

Szerb kereszt
A Turul-szobor mellett lévő szerb keresztet a
Sztaravodai-Vasvári utca kereszteződésében
lévő járdaszigetre helyezik át jövő év elején. A
tér rendezése a Szentendrei Turul Szoborért
Alapítvány feladata, számukra hamarosan fo-
lyósítják a támogatást.

Kedves Lakók!
Az ELMŰ-nek köszönhetően két utcában új lámpatestek kihelyezé-
sével javult a közvilágítás, a Bükkös-part János utca és Iskola kö-
zötti szakaszán, valamint az elmúlt hetekben a Lévay utcában is. A
Bükkös-part 11-es utáni szakaszán a kis hídig pedig 10 lámpatest
javítása történt meg a nyáron.

Köszönöm az Önkormányzat, Sándorné Vincze Viktória szolgálta-
tási koordinátor segítségét, aki a kérésünk megoldásában hatha-
tósan és eredményesen közbenjárt.

n ZAKAR áGnES, KéPVISELő
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A Dunakanyari Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat

LAKoSSáGI TáJéKoZTATó

Segítségnyújtás 
a hideg időben
Rendszeresen látogassák meg egyedül
élő, idős, mozgásukban korlátozott közeli
és távoli hozzátartozóikat, szomszédokat,
ismerősöket.
érdeklődjenek arról, van-e elegendő tüze-
lőjük, megfelelően működik-e a lakás fű-
tési rendszere (kihűlés veszélye nemcsak
a szabadtérben áll fenn, hanem belső tér-
ben is, ha tartósan 14 fok körüli hőmérsék-
leten tartózkodunk).
Az utcán fekvő embereket ne hagyják ma-
gukra!
Kérdezzék meg egyedülálló, idős ismerő-
seiket, hogy napi tevékenységeikben a tél
folyamán segítségre szorulnak-e.
Segítsenek a hó eltakarításában síkosság-
mentesítésben telken belül és az utcafron-
ton is.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos
problémát észlelnek, kérjük, jelezzék te-
lephelyeinken, illetve a településen ügye-
letet tartó munkatársnál.

Dunakanyari Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat

Telefon:

Szentendre: 
06 26 312-605, 06 26 400-172
budakalász: 
06 26 340-121

A Véradók napja alkalmából rendezett ünnep-
séget a Magyar Vöröskereszt pest Megyei
Szervezete 2016. november 21-én Szentend-
rén, a Városházán. A rendezvényre, melynek
védnökségét Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester vállalta, a többszörös véradók mellett
meghívták a térségi települések vezetőit és a
szociális, népjóléti bizottságok elnökeit is.

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a
térítésmentes véradás szervezésében. A biz-
tonságos hazai vérellátáshoz évente 500.000
egység vérre van szükség, melyet évente mint-
egy félmillió önkéntes véradományából lehet
biztosítani. Magyarországon 1987 óta novem-
ber 27-e a véradók napja, ezen a napon ünnep-
lik azokat, akik önzetlen segítségének kö-
szönhetően életeket lehet megmenteni.
Az ünnepséget Verseghi-nagy Miklós polgár-
mester, a rendezvény védnöke nyitotta meg.
Köszöntőjében hangsúlyozta, a véradók ön-
magukat és életet adnak másoknak. Böjte
Csabát idézve úgy fogalmazott: „Az élet azért
van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy
a mi életünk olyan, mint egy marék aranypor.
Hatalmas érték, kincs. De hogyha nem adjuk
oda valamiért, akkor is kiperegnek a minden-
napok az ujjaink közül.” A véradók segítségét
megköszönve azt mondta: – Az a szolidaritás

és felebaráti szeretet, ami Önöket jellemzi, kü-
lönös adottság, nem csak említésre, hanem
valóban ünneplésre méltó. Fontos, hogy az
ilyen cselekedetek példaként álljanak mind-
annyiunk előtt.” Szentendre polgármestere ki-
emelte: mivel csökken a véradók száma, utat
kell találni a fiatalabb generációk felé is, hogy
ők is átérezzék a véradás fontosságát. Elhang-
zott: a térség lakosságának 5-6%-a véradó,
akik nagy része lassan kiöregszik, ezért szük-
séges a fiatalok bevonása.
A polgármesteri köszöntő után dr. niegreisz
Mária, az országos Vérellátó Szolgálat Váci Te-
rületi Vérellátójának intézetvezető főorvosa be-
szélt a véradás tervezéséről, szervezéséről,
menetéről. Mint mondta, a szervezést a Magyar
Vöröskereszt munkatársai végzik, az életet
mentő vért pedig az oVSZ munkatársai veszik le
a véradásokon. A rendezvényen, melyen megje-
lent Leányfalu alpolgármestere, Szigetmonostor
jegyzője és Budakalász népjóléti bizottságának
tagja is, a szentendrei, visegrádi, dunabogdányi,
szigetmonostori, budakalászi, leányfalui és tahi-
tótfalui véradók számára az elismeréseket Ver-
seghi-nagy Miklós polgármester adta át.
A program ünnepi műsorral folytatódott: né-
meth Sára zongorajátéka után Soós Krisztina
szavalata, majd a Bailar tánciskola produkci-
ója következett.

Ebben az évben is lehetőség nyílik a 60 éven
felüliek, valamint életkortól függetlenül egyes
krónikus betegségben szenvedő személyek
térítésmentes influenza elleni védőoltására.
Az influenza az influenzavírusok által okozott,
ragályos légúti betegség. A legjellemzőbb tü-
netek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás,
ízületi, ill. izomfájdalom, általános levertség,
fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél
jelentkeznek a felsorolt tünetek.

A magas láz a csecsemők, az idősek és a tar-
tós betegségben szenvedők számára veszé-
lyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja
az anyagcserét (cukorbetegség), de ronthatja
a vese-, máj- és vérképzőszervi betegségben
szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel
szövődmények, hörghurut, tüdőgyulladás az
immungyengeségben (daganatos betegek)
szenvedőknél, az időseknél és a dohányosok-
nál. 
Az influenza elleni oltásoknak az a célja, hogy
egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél
egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos
lefolyású lehet.
Kinek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, to-
vábbá életkortól függetlenül a krónikus légző-
szervi betegségben szenvedőknek, pl.
asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri beteg-
ségben szenvedőknek, cukorbetegeknek, kró-
nikus máj- és vesebetegeknek, daganatos
vagy más betegség miatt csökkent védekező-

képességű személyeknek.
A védőoltás az idős emberek körében a kór-
házi felvételek számát 25-39%-kal, a halálo-
zási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az
intézményekben, ápolási otthonokban élő, 
influenza ellen oltott idős személyek között a
kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdő-
gyulladás kockázata 60%-kal, a halálozás koc-
kázata 68%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden
évben új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást
is minden évben meg kell ismételni. A hazai
influenzavakcina élő vírust nem tartalmaz, így
megbetegedést nem okozhat. Az oltást köve-
tően csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kí-
vánt mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi
reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén)
az oltottak mintegy 20%-nál jelentkeznek, de
ezek a reakciók általában enyhék és1-2 napon
belül elmúlnak.
A védelem kialakulásához legalább két hétre
van szükség, még érdemes védőoltást igé-

Térítésmentes influenza elleni védőoltás

A véradókat ünnepeltük
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Ételosztás 
a rászorulóknak
Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni (Böjte Csaba)

Korunk felgyorsult vi-
lágában, a hétközna-
pok taposómalmában,
a napi feladatok utáni
rohanásban még a
mások problémáira ér-
zékenyek is hajlamo-
sak észrevétlenül
elmenni elesett em-
bertársaik mellett.
Gyakran a tehetetlen-
ség érzése is vissza-
tart a cselekvéstől, hiszen annyi a baj a világban, hogy
reménytelennek látszik megbirkózni valamennyivel. Pedig sok-
szor egy-egy jó szó, egy gesztus is elég, hogy kimozdítsuk a má-
sikat a mélypontról, hogy odafigyelésünket kifejezzük.

Fontos, hogy saját környezetükben minél többen tegyenek azért,
hogy másokon segítsenek. Különösen nagy hangsúlyt kapnak a
jótékonysági rendezvények a tél beálltával és az ünnepek köze-
ledtével.

A Szentendrei Altiszti Akadémia kezdeményezésére és felajánlá-
sával, valamint Szentendre Város Önkormányzata együttműködé-
sével és támogatásával idén először melegétel-osztást tartanak
a városban a rászorulók számára 2016. december 10-én 14.00
órától, a Fehérház előtti parkolóban (Dózsa György út 18.), min-
tegy 220 adagban. 

n PETRICSKó ZoLTán 
áLTALánoS ALPoLGáRMESTER

Jótékonysági
Mikulásfutás 
Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület szervezésében és támogatásával, valamint a 
Szentendrei Szent erzsébet Karitasz közreműködésével idén is meg-
rendezik a már hagyományos jótékonysági futóversenyt, a Mikulás-
futást. Az akcióval nem csak adományokat juttatnak el a rászo-
rulókhoz, hanem a karácsony örömét is szeretnék megosztani velük
a szervezők.

A jótékonysági futóverseny célja, hogy felhívja a figyelmet a segítségre
szorulókra, akik számára a szervezők és a résztvevők adományokat
gyűjtenek. A Mikulásfutáson összegyűlt, főként tartós élelmiszerekből
álló adományokat rászoruló nyugdíjasok és nagycsaládosok között

osztják szét.
A jótékonysági rendezvénnyel a szervezők szándé-
kai szerint nem pusztán anyagi segítséget kapnak a
rászorulók, hanem az adományozással az odafigye-
lést és az összetartozást kívánják szimbolizálni ka-
rácsony előtt. Tavaly több mint 400 résztvevője volt
a rendezvénynek, és mintegy 1200 kg tartós élelmi-
szer gyűlt össze.
Kérünk mindenkit, fogjunk össze a rászorulók érde-

kében, vegyenek részt minél a többen az idei jótékonysági futóverse-
nyen, melyet sétálva vagy babakocsival is lehet teljesíteni. nevezési
díj: tartós élelmiszer. nem csak lisztre, cukorra van szükség, hanem
egyéb tartós élelmiszerekre is, a tésztákat, konzerveket, olajat, kávét,
kakaót, lekvárt stb. tartalmazó csomagokat is szívesen fogadjuk.
Köszönöm, hogy karácsony közeledtével Ön is gondol a rászorulókra,
és támogatja jótékonysági akciókat!

n PETRICSKó ZoLTán
áLTALánoS ALPoLGáRMESTER

Görög 
karácsony 
A Szentendrei Görög nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete december 10-én (szomba-
ton) 16:00 órai kezdettel köz-
meghallgatást, majd karácsonyi
ünnepséget rendez a Ferenczy
Múzeum konferenciatermében
(Kossuth Lajos utca 5.).
A közmeghallgatást követő elő-
adással, kiállítással és táncház-
zal tarkított karácsonyi ünnep-
ségre szeretettel látják a vendé-
geket.

program:

16:00-16:30 Az érdeklődők fogadása, zene

16:30-17:00 Vetítéssel egybekötött előadás a görög karácsonyi
hagyományokról, népszokásokról Bakirdzi Kalliopé
részvételével

17:00-18:00 népi tárgyak, eszközök, ritkaságok, emlékek kiállí-
tása és gasztronómiai kóstoló

18:00-20:00 élő zenés görög táncház az Akropolis Compania
közreműködésével
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Karácsonyvárás a Manógyárban
Megnyílt az Adventi Manógyár! A Szentendrei
Kulturális Központ idén advent minden szom-
bat délelőttjén bütykölős-szöszmötölős prog-
ramok sorával várja a gyerekeket, szüleiket,
nagymamákat, nagypapákat a Dunaparti Mű-
velődési Házban. Advent első szombat dél-
előttjén Kyru várta a gyerekeket kreatív
programjával. A kis manók angyalkát, kram-
puszt, Mikulást készítettek.

Az adventi szombatokon ismét várjuk 
a gyerekeket az Adventi Manógyárban:
DMH, Dunakorzó 11/A

december 10. szombat
10:00 nyári Bernadett: A hóember ajándéka –
bábelőadás (Barlang)
11:00-13:00 Adventi kreatívkodás Vass Kati-
val – kerámia karácsonyfadísz festés gyere-
keknek és felnőtteknek is (Barlang-előtér)

december 17. szombat
10:00-13:00 Gyurmikarácsony – apró kará-
csonyi ajándékok készítése a Gyurmatanodá-
val. (Klub-terem)

Részvételi díj: 600 Ft. Jegyek válthatók a fog-
lalkozások napján a helyszínen, a bábelőadásra
elővételben a Dunaparti Művelődési Házban
(Dunakorzó 11/A). A bábelőadásra a belépő:
600 Ft, aznapi kombinált jegy: 1000 Ft

We wish you a Merry christmas
Idén harmadszor mutatkozik be az English Center amatőr
énekesekből és hallgatókból álló alkalmi kórusa advent
harmadik vasárnapján, a városi gyertyagyújtás előtt. Ez-
úttal Magyarország egyetlen anglikán kórusa, a Gabrieli
Choir is csatlakozik hozzájuk, hogy közös koncertet adja-
nak angol karácsonyi dalokból.
Angliában komoly hagyománya van a karácsonyi éneklés-
nek. Az ünnepet megelőző napokon sapkába és kesz-
tyűbe öltözött fiatalok, gyertyákkal kezükben, kórusban
karácsonyi dalokat énekelnek az utcán, a templomok előtt

vagy a karácsonyi vásárban. Az így gyűjtött aprópénzt pedig jótékony célokra fordítják.
Karácsonyi éneklésükkel ezt a hangulatot hozzák majd el városunkba az English Center hallga-
tói, barátai,valamint tanárai, akik az angol nyelv oktatását az angolszász kultúra jellegzetes ele-
meivel igyekeznek színesíteni. 
Az autentikus programról a kórus vezetője, az angliai születésű Sólyom Richárd gondoskodik,
aki egyben a Gabrieli Choir alapítója és zenei igazgatója. A karvezető gyerekkora óta részese
volt a nyugat-angliai zenei életnek, és több neves kórusban is énekelt. Jártas az angol zenei
kultúrában, és lelkesen igyekszik megismertetni az általa csodálatosnak tartott repertoárt. El-
mondása szerint az a legfőbb célja, hogy valami egészen újat hozzon létre itt: nemcsak egy kó-
rust, hanem egy új, jól informált közönséget is.
Az English Center szeretné, ha a programra érkezők is kapnának ízelítőt a közös éneklés nagy-
szerű élményéből, ezért az utolsó dalhoz – We wish you a Merry Christmas – kottát osztanak
a téren, és remélik, hogy sokan csatlakoznak hozzájuk. 
Balogh Zsuzsa, az English Center vezetője elmondta, hogy a kórus már elkezdte a felkészülést
a koncertre Juhász Lívia, a Zeneiskola énektanárának segítségével. Azt is megtudtuk tőle, hogy
a kórust elsősorban az iskola hallgatói és tanárai számára hozták létre, de örömmel fogadnak
külsős tagokat is. Az érdeklődők az English Center honlapján megtalálják a műsort és a kottá-
kat, és ott tudnak jelentkezni is a kórusba.

Koncert: december 11. vasárnap 16.40, fő tér
Jelentkezés a kórusba: www.englishcenter.hu

Boldog ünnepek kíván minden kedves olvasónak az English Center!
We wish you a Merry Christmas.
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Hanuka ünnepség

Kedves Barátunk! Kedves Szentendreiek!

A szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Tár-
saság és a Szentendrei Zsidó Hitközség 
szeretettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját  immár hagyományos HAnUKA-
ÜnnEPSéGéRE, amit idén december
18-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel
tartunk Szentendrén, a V-8 uszoda föld-
szinti rendezvénytermében.
Az elő-hanuka ünnepségen ünnepségen
Fináli Gábor rabbi közreműködésével ele-
venítjük fel a Fény ÜnnEPénEK hagyo-
mányait. A gyertyagyújtásnál számítunk
a jelenlévőkre, különösen a gyerekekre.
Az eseményen hagyományos zsidó dal-
lamok csendülnek fel a méltán ismert, ki-
váló énekesnő, Bíró Eszter előadásában.
Szeretettel várjuk Önt kedves családjával
együtt, reméljük, kellemesen érzik majd
magukat.  
A kisebbek  szórakoztatására játszósar-
kot rendezünk be, a nagyobbak pedig
hóra-táncházban mulathatnak.

MAGyAR IZRAELI BARáTI TáRSASáG, 
SZEnTEnDRE 
éS A SZEnTEnDREI ZSIDó HITKÖZSéG

Adventi díszítés örömmel 
és ürömmel

november 16-án és 24-én ismét a remek,
már összeszokott csapattal kezdtük meg
a szakorvosi rendelőintézet, valamint a
Fő tér és környékének adventi díszítését
örökzöldekkel. A rendelőintézetnél ebben
az évben karácsonyi díszeket is felhasz-
náltunk, hogy nagyobb örömet szerez-
zünk az idejáró beteg társainknak.
Sajnos valaki úgy gondolta, hogy ezeket
a díszeket a saját örömére hazaviheti, és
ezzel önmagát fosztotta meg attól, hogy
örömmel és szerető szívvel készüljön az
ünnepekre.

SZEnTEnDRE GyÖKEREI HBT

Köszönjük a támogatást!

A „Gyöngyszem” Izbégi óvoda 2002 Ala-
pítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik adományaikkal, az 1% felajánlásával
támogatták Alapítványunkat. A 2016-ban
befolyt összeg 178 503 Ft, mely összeg-
ből gyermek keményfa asztalokat vásá-
roltunk.
Kérünk mindenkit, hogy adományával, 1%
felajánlásával a továbbiakban is támo-
gassa munkánkat. 
Adószámunk: 18695539-1-13.

Köszönettel:

A KURATóRIUM, AZ óVoDA DoLGoZóI 
éS A GyEREKEK



2016 | december 5. KULTÚRA 11
Fo

tó
: P

ar
as

zk
ay

 G
yö

rg
y

Fo
tó

: P
ar

as
zk

ay
 G

yö
rg

y

Fo
tó

: K
ád

ár
 P

ét
er

AdVeNTI
GyerTyAGyÚJTáSoK
A fő TÉreN
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.

„MeNJÜNK MI IS
beTleHeMbe...”
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.

Adventi fényekben 
Szentendre
Advent első vasárnapját megelőzően ünnepi fényekbe borult a belváros, a fő téren felállított
mindenki karácsonyfája arany és hófehér díszekbe öltözött. Vasárnap fellobbant az első gyer-
tya az adventi koszorún, s a meghitt műsor a város szívébe csalogatta a szentendrei családo-
kat. A karácsonyfát és az adventi koszorút díszítő hópelyheket a Szentendre barátai egyesület
adományozta a város ünneplő közössége számára. A karácsonyfa feldíszítésében a Szentend-
rei Kulturális Központ munkatársai, a Szentendre barátai egyesület tagjai, az önkormányzat
dolgozói, valamint a ferences Gimnázium 9. évfolyama segített. Az emlékkeresztet körülölelő
koszorút piszkátor Ildikó gyönyörű dekorációja díszíti. Köszönjük Hornyák lászlónak a fel-
ajánlást, aki a városnak ajándékozta az idei szép ezüstfenyőt.

Az első adventi vasárnapon, november 27-én
a Vujicsics Tihamér zeneiskola növendékei-
nek, tanárainak harangjátéka hívta a Fő térre
az ünneplőket. Az első gyertyát együtt gyúj-
totta meg Verseghi-nagy Miklós polgármester
a város idei kitüntetettjeivel: dr. Angyal Zsu-
zsannával, a PMKH Szentendrei Járási Hivatal
Kormányablak és okmányirodai osztály veze-
tőjével és Kovács Imre főhadnaggyal. Váro-
sunk polgármesterének köszöntője után
Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkésszel
mondtak közös imát az ünneplők. A Pismány

Baráti Kör tagjai süteménnyel, a Kulturális
Központ munkatársai forralt borral és pogá-
csával kínálták az egybegyűlteket. Az MH 
Altiszti Akadémia zenekarának közreműködé-
sével adventi dallamok csendültek fel, és egé-
szen estig varázslatos fények díszítették 
a Blagovesztenszka templom homlokzatát. 
A fényfestés gyönyörű grafikájának alkotója
Margit Szabolcs képzőművész.

Szeretettel várjuk a szentendreieket a követ-
kező adventi vasárnapra is!
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nagyon fontos évfordulóhoz érkeztünk: idén tízéves lett a KEMCSE (Ke-
resztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület), amelynek elkö-
telezett tagjai vállalták a moldvai magyar gyerekek anyanyelvi
oktatásának anyagi támogatását és segítését a maguk eszközeivel, fő-
ként összefogással, sok jóakaratú ember bevonásával. Ehhez a nemes
célhoz további támogatókat keres. Közel 600 aktív keresztszülő kap-
csolódott be az ország minden területéről az idők folyamán.
Pontosan tíz év telt el az én életemben is azóta, hogy elkezdtem a szo-
ciális feladataimat keresztszülőként, és ezen belül a karácsonyi cso-
maggyűjtést is ekkor kezdtem el Szentendrén a moldvai csángómagyar
gyerekek részére. Szerencsés ember vagyok, hiszen olyan városban él-
hetek, ahol az emberek értékelik a kultúrát, megbecsülik a gyökereiket,
és segítőkészek azok iránt is, akik náluk kevésbé szerencsések. Egy
szeretetlánc alakult ki a tíz év alatt, amelynek minden egyes láncszeme
egy segítő kis kezet képvisel: iskolákat, ahol elkötelezett pedagógusok
vezetésével a kis diákok ezáltal valóban megtanulják már fiatalon, mit
jelent a másokon való segítés értéke és öröme.

Az Izbégi általános Iskola elsőként kapcsolódott be tíz évvel ezelőtt a
Szeretetlánc akcióba. Zakar ágnes képviselő asszony szinte hagyo-
mányt teremtett ebben az iskolában, amit az idén Majnek Katalin an-
goltanárnő folytatott. Rengeteg csomagot gyűjtöttek most is a
gyerekek. Köszönjük!
A szeretetlánc következő láncszeme a Móricz Zsigmond Gimnázium
volt, ahol szintén közel tíz éve részesei a gyerekek a tanárok vezetésé-
vel a szeretetcsomagok gyűjtésének. Az idén rekordot állítottak fel: 115
gyönyörűen becsomagolt ajándék indult útjára Moldvába, Diószénbe.
Csigéné Várnay Judit némettanárnő minden évben csodákat művel, hi-
szen legyünk őszinték, nem olyan egyszerű sok tizenévest rávenni egy
ilyen dologra. neki mégis minden évben remekül sikerül. Köszönet neki
is és a diákoknak is!
Akciónk következő állomása a Szent András általános Iskola volt, ahol
Lengyel Ibolya tanító néni nem csak csomagokat gyűjt évek óta, hanem
időnként ő maga is támogatja anyagilag a moldvai magyar oktatást.
nekik is köszönjük.
A programhoz civil szervezetek is kapcsolódtak, mint például az ECKE
(Európai Civil Koordinációs Egyesület) vagy SZnKE  (Szentendre nem-
zetközi Kapcsolatainak Egyesülete). A sok-sok csomag mellett több
egyesületi tagunk anyagilag is felvállalta egy-egy kis csángómagyar
gyermek anyanyelvi oktatásának a finanszírozását.
Bevontunk másokat is, nem maradtunk csak itt Szentendrén! átmen-
tünk Tahitótfaluba is, ahol Zakar ágnes, a Tahitótfalui Pollack Mihály
általános Iskola igazgatónője is bekapcsolódott a szeretetlánc újabb
láncszemét alkotva, és tovább folytatta a hagyományunkat ott is. Tíz
évvel ezelőtt nem is gondoltuk volna, hogy milyen sok jó ember áll majd
a sorainkba! Reményteljesen alakul itt is a csomaggyűjtés.
Budapesten a németvölgyi általános Iskola gyerekei zárják be a Sze-
retetláncot, amely összeköti őket a többi segítő diákkal, egymással és
a moldvai kisdiákokkal együtt. Ezek a gyerekek már személyesen is is-
merik a diószéni csángómagyar gyerekeket, hiszen minden évben egy
hetet együtt töltenek a balatoni nyári jutalom-táborokban, amelyeket
szervezünk nekik.
Önzetlen szeretetből kialakuló láthatatlan szeretetlánc köt össze vala-
mennyiünket: tanárokat, diákokat, keresztszülőket, támogatókat.
Ahhoz, hogy teljessé és eredményessé váljon ez a kör, sok kis segítő
kézre és elkötelezett pedagógusokra, szervezetekre volt szükség, 
hiszen egyedül nekem nem sikerült volna elérnem: több száz csomag-
gal örömöt vinni Moldvába! Hogyan lehet jót tenni sokakkal együtt? A
recept egyszerű: kell hozzá egy jó közösség, ahol kicsik és nagyok
egyaránt érzik, tudják, hogy még szükség van a segítségünkre ahhoz,
hogy lehetőleg egyetlen kis csángómagyar gyermek se maradjon aján-
dék nélkül karácsonykor.
Mindenkinek köszönöm a segítségét! Remélem, hogy a következő 
tízéves évfordulót is ilyen szépen és eredményesen fogjuk együtt 
ünnepelni. Ahogyan a moldvai testvéreink mondják: Isten fizejse!

n JoLAnDA WILLEMSE
A KEMCSE ALELnÖKE éS SZoCIáLIS FELELőSE

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 karácsonyi ajándékokat
vásárolunk. Mindenkit szeretettel várunk, előre is köszönjük a se-
gítséget a rászorulók nevében.

ruhagyűjtés- és adományozás
A Szent Erzsébet Karitász közösség szeretettel vár mindenkit szer-
dánként 13.00-17.30 között a Kanonok u. 2. szám alatt, akiknek
cipőre, ruhaneműre (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. érdeklődni: 06-20-430-7979

Szeretetlánc Szentendrétől Moldváig!
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A dunakanyar-pilis Helyi
Termék Szociális Szövet-
kezet a tavalyi első meg-
mérettetés után idén
ismét szervez adventi vá-
sárt a Városi Vendégház-
ban (fő tér 12/A.) advent

harmadik és negyedik hétvégéjén, december
9-10-11-én és 16-17-18-án, pénteken
12.00–20.00 óráig, szombat és vasárnap
10.00–20.00 óráig.

Az advent a várakozás ideje. Talán egy kis kö-
zösségi térben e hangulat még szívmelegí-
tőbb. Ezért ismét élve a város biztosította
lehetőséggel, bemutatót és vásárt szervezünk
meghívott vendégeink és tagjaink számára. 
Mi mindennel kedveskedünk az ide látoga-
tóknak?
Bemutatjuk Borsódy Eszter kerámiatárgyait,
ékszereit, grafikáit, képeslapjait és könyvjel-
zőit, Kepler Márti horgolt, kötött kesztyűit, sál-
jait, táskáit és ruházati kiegészítőit, a
Dunakanyar Foltvarró Kör munkáit, karácsonyi
apróságait és mézeskalácsait, Benkovits
György akvarelljeit, Szekrényessy Balázs ter-
mészetes anyagokból készített, saját terve-
zésű bábszínházait és bábjait. Bodnár Irén
textilbabákat, Bánfalvi Kati kőhegyi levendulá-
val töltött textiltermékeket készített. Gálffy Il-
dikó kerámiái, gyógyteás bögréi, aromalámpái

használatuk során felmelegítik a téli hideg na-
pokat. Megkóstolható Vajda János Szentend-
rei Rác ürmös bor aperitifje is, valamint
megvásárolhatóak az Imre Zsolt Családi gaz-
daságában készült házi lekvárok és szörpök,
melyek olyan finomak, hogy fogyasztásuk
szinte „függőséget” okoz, ezenkívül ízletes
helyi mézek várják az érdeklődőket és a vásár-
lókat. 
A vendégház udvarán gyertyát mártunk, min-
den kedves látogatónk, gyermek és felnőtt
egyaránt elkészítheti magának saját karácso-
nyi gyertyáját. A Foltvarró Kör tagjainak köz-

reműködésével karácsonyi
díszeket is lehet készíteni. 
Ezenkívül természetesen helyi
finomságok is lesznek: Hideg-
kúti Gergely a Kőhegy oldalá-
ban termett szőlőjének bo-
rából készített forralt borral
kedveskedik, Gyuri sütemé-
nyeket süt és kínál, a szövet-
kezet tagjai helyi élelmi-
szerekből finom szendvicset
készítenek és forró teát is kí-
nálnak. 
Közös célunk továbbra is az,
hogy a városunkban és kör-
nyékén élők és a város vendé-
gei megismerjék, megsze-
ressék és megvásárolják a
helyben és a környéken készí-

tett alkotásokat, a helyi termelők által előállí-
tott tradicionális, minőségi élelmiszer-
termékeket. 
Ismerőseink, barátaink legyenek, akiktől vásá-
rolunk, és az általuk létrehozott egyedi értékek
és termékek ajándékozásával okozzunk örö-
möt szeretteiknek, barátaiknak, itthon és a
nagyvilágban. Legyünk együtt, beszélgessünk,
és válasszuk ki a fa alá valót magunknak, sze-
retteinknek!

n nyITRAI ZSUZSA
A DUnAKAnyAR-PILIS HELyI TERMéK 

Helyi termék, helyi érték mindenkinek!
AdVeNTI VáSár A VároSI VeNdÉGHázbAN

Ki tud többet 
Szentendre múltjáról?
GyerTeK be A MÚzeuMbA!

A helyi középiskolásoknak szervezett Eleven Örökség helytörténeti 
vetélkedősorozat második fordulóját a Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumpedagógusai állították össze. A versenyben a Ferences 
Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gimnázium, a Szentendrei Református
Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, 
valamint a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola tanulói 
vettek részt.

Gyertek be a múzeumba – invitálták a múzeumpedagógusok a közép-
iskolásokat –, ismerjétek meg a kiállított műveket, olvassatok, ke-
ressetek róluk információkat, amelyekkel pontosabb kép- és tárgy-
ismeretet nyerhettek! Ezek összegzése, rendszerezése után meg 
tudjátok alkotni a város portréját is.
Az öt fordulóból álló helyismereti sorozat eredendő célja az, hogy az
iskolások megismerkedjenek Szentendre átfogó helytörténetével –
ezen belül azzal a gazdag képzőművészeti hagyománnyal, amelynek
köszönhetően a „Festők városának” tartják. 
Minden gimnázium nyolc résztvevőt delegált. A második, képzőművé-
szeti forduló a résztvevők számára több feladatot is tartogatott. ők a
Ferenczy Múzeumban az Egy aranykor modern mesterei, valamint 
Bereznai Péter Konfirmáció című kiállításain, a Czóbel Múzeumban az
Újragondolt Czóbel, a MűvészetMalomban az Elvesztegetett idő, 
valamint a Helytörténeti Kiállítóhely Múlt a mélyben – mozaikok 
Szentendre történetéből című tárlatain ismerkedhettek meg a kiállított
képzőművészeti alkotásokkal, valamint használati és vallási tár-
gyakkal. 
Ezen a vetélkedőn alkotók, műfajok, művészeti fogalmak, helyszínek,
tárgytípusok kerültek a fiatalok látókörébe, akik ezúttal nemcsak 
önállóan látogattak el az említett múzeumokba, hanem képet is kaptak
arról, ami a szentendrei művészetet jelenti. Az idei verseny témája a
portré volt – szűkebb és tágabb értelemben. A konkrét portrékon 
túl egy korszak, akár maga a város portréját is megalkothatták a részt-
vevők. nemcsak a régi mesterekkel, hanem a ma élő alkotókkal is meg-
ismerkedhettek a diákok. A szentendrei művészet és kultúra 
nyitottságának bizonyítékaként kortárs európai művek is bekerültek 
a válogatásba. 

A vetélkedőn első helyezést a Ferences Gimnázium, másodikat a 
Móricz Zsigmond Gimnázium, harmadikat a Szentendrei Református
Gimnázium csapata nyert.

n RAPPAI ZSUZSAFo
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AJÁNDÉKOZZON
Szentendrét bemutató festményekről, 
tusrajzokról készült képeket  
MEZEI SÁNDOR munkáiból

Paszpartuzott képek merített papíron is
Az eredetiek: olaj, vászon
20-25 cm      30-40 cm méretben
1800 Ft         4500 Ft

www.msmester.eu
www.szentendreingold.com

mezeisanka@gmail.com
Mezei Sándor, 06-30-950-4187

NINcS KArácSoNy corVIN NÉlKÜl
Magyarország első igazi plázájának korhű kínálatával várjuk
kedves látogatóinkat az adventi és karácsonyi időszakban 
a Retro Design Centerben. állandó kiállításunk kiegészítése-
ként eddig ki nem állított kincseinkből válogatunk a fenyőfa
alá, és összeállítottunk egy vitrint tele iparművészetileg 
zsűrizett „keramika kádárikákkal”.

retro design center
2000 Szentendre, Rév u. 4.
www.facebook.com/retrodesigncenter
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Szentendre méltán híres kulturális pezsgésé-
ről, számtalan irodalmi, színházi, képzőművé-
szeti, zenei program színesíti életét. Ki
gondolná, hogy a dunakanyar legszebb város-
kájának nincs megfelelő színvonalú koncert-
zongorája? A Vujicsics Tihamér zeneiskola
tanárai, diákjai, a szülők, a zeneszerető kö-
zönség együttes célja, hogy az iskola kiváló
hangú bösendorfer zongorája teljes pompájá-
ban szolgálja a város kulturális életét.

A zeneiskola Bösendorfer zongorája annak a
nagy múltú osztrák gyárnak a terméke, mely a
mai napig a világ egyik legjobban elismert,
legdrágább hangszereit készíti. A zongora an-
golmechanikás, kereszthúros, azsúrtőkés,
hangterjedelme 7 és ¼ oktáv. A hangszer
közel 100 éves, s ez idő alatt komolyabb javí-
tás, felújítás a zongorán nem történt. Alkatré-
szei, mechanikája, billentyűzete, húrozata
eredeti, gyári, de ezek teljesen elhasználódtak,
elkoptak az évszázados használat során.
Szükségessé vált a rezonáns, a húrozat, a me-
chanika és a klaviatúra felújítása. A hangszer
legfontosabb cserélendő részei a kalapácsfe-
jek, melyek a húrokat megütve, azokat rez-
gésbe hozva vesznek részt a hangképzésben
és döntő jelentőségük van a hangszer hang-
színének kialakításában is, hiszen az intoná-
lás ezek puhításával, keményítésével történik.
A szép hangon túl a külső is fontos egy kon-
certzongoránál, így felületkezelést, politúro-
zást is igényel a korpusz és a fából készült
alkatrészek. A generáljavítás után a felújított
zongora újra több évtizedig szolgálhatja majd
a zeneszeretőket.
A zongorafelújításhoz a zeneiskola igazgatója,
Zakar Katalin, a szülői munkaközösség, a ze-
neoktatók többféle gyűjtést szerveztek, hogy
a szükséges összeg, mintegy 2 500 000 Ft
összegyűljön. Az első adventi hétvégén a szü-
lők, gyerekek összefogásával a zeneiskola ud-
varán rendezett jótékonysági karácsonyi

vásáron saját készítésű kézműves portékákat
kínáltak az adventi koszorúktól kezdve a
míves ékszereken, dísztárgyakon át a kará-
csonyi süteményekig.
Az itt összegyűlt bevételt a zongorafelújításra
fordítják, ugyanúgy, mint a november 27-én
megrendezett, idei Levente Gála bevételét. A
gálán Zempléni Szabolcs kürtművész adott
varázsaltos koncertet a Városháza dísztermé-
ben kiváló növendékeivel: Borbíró Mátéval,
Hercz Balázzsal, Korsós Andrással. A jó han-
gulatú, vidám hangversenyen Zempléni Sza-
bolcs felesége, Zempléni Anita fuvolaművész
is közreműködött.
A szép hangú zongorát városunk polgármes-
tere is megtekintette a november 27-én rende-
zett karácsonyi vásáron, s nem tudta megállni,
hogy egy rövid etűd erejéig ki ne próbálja –
annak ellenére, hogy egy sportsérülés követ-
keztében egyik kisujja eltörött.

A Bösendorfer zongora megújulásáért rende-
zik meg azt a két színházi előadást is, melyek
a kicsiknek szereznek meglepetést. Decem-
ber 3-án a  Rátkai Társulat látogat el Szentend-
rére egy Weöres Sándor- és egy Andersen-
előadással.
A hangversenyzongoráért „Billentyűjegyek”

vásárlásával is tehetünk! Aki támogatni sze-
retné a nemes ügyet és a Vujicsics Tihamér
Zeneiskolai Alapítványt, a „Billentyűjegyeket”
5.000-10.000 Ft értékben megvásárolhatja az
iskola irodájában. Minden más összegű 
adományt is szívesen fogadnak az Alapítvány
számlaszámára: 10403112-31112190-
00000000.
Az új hangversenyzongora avató ünnepségét
2017 tavaszára tervezik, a gyűjtés aktuális ál-
lapotáról és az adományozók nevéről az iskola
honlapján folyamatosan lehet tájékozódni:
http://vujicsics.net/zongorafelujitas/.

legyen hangversenyzongoránk!

Hurrá, Szentendre! – JáTÉKoS, INTerAKTíV KÖNyVbeMuTATó 
MAy SzIlVIA íróVAl ÉS pIKler ÉVA IlluSzTráTorrAl

Mit játszottak egykor az itt lakó római kori gyerekek? Mit árultak a Fő téren a középkorban? Hogyan kell
gibanyicát sütni? és mi vagy kicsoda az a Dodola?
A F.Ü.G.E. IdőUTAZáSI Iroda munkatársaitól mindezt megtudhatjuk december 10-én, szombaton 16:30-
kor a Parti Medve könyvesboltban. May Szilvia és Pikler éva könyve gyerekeknek és felnőtteknek is nél-
külözhetetlen olvasmány a szentendrei barangoláshoz! A kalandok és játékok között ugyanis sok-sok
információ és érdekesség olvasható Szentendréről, sőt még egy bakancs-, azaz tornacsukalistát is kapunk
mindarról, amit feltétlenül ki kell próbálni mindenkinek a városban.
A könyv a Szentendre és Térsége TDM gondozásában jelenik meg, és december 10-től elérhető a Tourin-
form irodában, a Parti Medvében és a Fő téri Líra könyvesboltban.
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Selyem mesék

„Selyem mesék” címmel nyílt kiállítás 2016. november 28-án Komjáti orso-
lya selyemfestő, illusztrátor munkáiból a Városház Galériában. A kiállítás
megnyitóján Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester mondott köszöntőt,
a tárlatot Kásai Anna költő nyitotta meg. Az alkotások a Városháza nyitva-
tartási idejében, december 30-ig láthatók.

futur x

november 25-én nyílt meg Kerekes Gábor kiállítása 10 év kollázsaiból a
Szentendrei Képtárban. Köszöntőt mondott Kassai Hajnal, a Ferenczy Mú-
zeumi Centrum igazgatóhelyettese, megnyitó beszédet mondott Fodor
János, képzőművész. Kurátor: Kozák Zsuzsanna. A kiállítás megtekinthető
2017. február 12-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

légy jó mindhalálig

nyilas Misi történetét játszotta el telt ház előtt a Parlando Színház társulata
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében, advent első vasárnapján, novem-
ber 27-én. 
A családi programok között legközelebb a Kaláka együttes adventi koncertje
vár kicsiket és nagyokat a PMK színháztermében, december 18-án.

Antihangszer kiállítás a VlS-ben

A Vajda Lajos Stúdió 100 éves a DADAizmus című rendezvénysorozatának
utolsó állomásaként Antihangszer címmel  tematikus kiállítást szervezett a
Pinceműhelyben. A december 18-ig látogatható tárlaton közel ötven alkotó
állított ki. A kiállítás megtekinthető: péntek, szombat, vasárnap 14-től 18
óráig.

Megnyílt a pótkulcs Szentendrén

óriási érdeklődés mellett, a Presszó Tangó Trió koncertjével nyitott a Fő
téren a Pótkulcs Szentendre november 26-án. Az új közösségi helyszínen
kiállítások, koncertek, előadások várnak mindenkit. éjszakai baglyoknak jó
hír, hogy a Pótkulcs 11-től egészen éjjel 1 óráig nyitva tart minden nap.
A kulturkocsma aktuális programjairól a Facebook.com/Pótkulcs Szent-
endre oldalon lehet tájékozódni.

Népdalest

november 12-én ismét egy remek délutáni programnak voltunk szem- és
fültanúi. Kapi Gábor és Horváth László kiváló szervezésében csendültek fel
– Balázs árpádra emlékezve – a magyar nóta remekei ismert népdaléneke-
sek közvetítésével. A hallgatóság köszöni az élményt, és örömmel várják a
következő előadást. 
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A Mozgó Világ 
beszélgetés reményi József Tamás iroda-
lomtörténésszel, a lap egykori rovatvezetőjé-
vel, főszerkesztő-helyettesével, 1981-ben és
1983-ban megbízott főszerkesztőjével, aki-
nek egyetlen lapszámát sem engedték ut-
cára… 

Már a betiltott Mozgó Világ kiállítás híre hal-
latán tartott közvéleménykutatásom óta érle-
lődik bennem a kérdés: szerinted az
ötvenes–hatvanas korosztálynál fiatalabbak
még tudják, hogy mi is volt ez a folyóirat? 
A rendszerváltás pillanatában egy tévképzet
is megszületett: mintha semmi közünk nem
lenne többé a közelmúltunkhoz. Jó ideig tar-
tott, mígnem ráébredtünk, hogy a történelem-
nek nincs vége, minden ízünkben, minden
kulturális beidegződésünkben cipeljük ma-
gunkkal a Kádár-kort, és a fiatalok, ha szeret-
nének eligazodni ma, tájékozódniuk kell a
gyorsan elfelejtett nevek, művek, műhelyek vi-
lágában. A régi Mozgó tehát nem múzeumi
darab, nem partizánkövület, hanem élő, izgal-
mas Világ. Korának legsokoldalúbb, legradiká-
lisabb irodalmi, művészeti gyülekezőhelye. 

Hogyan jöhetett létre az 1970-es évek elején
a hivatalos kurzustól ennyire markánsan el-
térő sajtóorgánum? 
A ’60-as évek végén a kulturális politika már
nem tudott a meglévő szűk keretek közt mit
kezdeni a fiatal művészek sereglésével, létre-
hozott hát nemzedéki formációkat (Fiatal Írók
József Attila Köre, a filmesek Balázs Béla Stú-
diója stb.), amelyekben, úgy gondolta, elke-
rítve „kezelheti” őket. Az alkotók persze
folyamatosan próbáltak saját fórumokat és
orgánumokat létrehozni – hasztalanul, hiszen
kizárólag a központi felügyelet működhetett.
Így csak egyetlen új lapot terveztek, azt is rop-
pant óvatosan, az altatás, a lassú asszimilá-
lás jegyében. Már 1969-ben határozat
született a Mozgó Világ létrehozásáról –
nevét egy Illyés Gyula-vers nyomán kapta –,
de 1971-től csak néhány antológia-szerű gyűj-
temény jelenhetett meg. Aztán az illetékesek
’75-től kéthavi jelenlétig merészkedtek, és
csak 1980-tól válhatott a Mozgó Világ való-
ban havi folyóirattá. 

Vagyis csak több mint tíz évvel később lett
azzá a lappá, amit az emlékezetünk őriz?
Gondoljunk bele: mindennapi jelenlét helyett
tíz elcsalt esztendő… ám épp ez ütött vissza.
Addigra több, egymásra torlódó nemzedék és
elképzelés szinte szétrobbantotta a lap kere-
teit. Szigorú tabukat sértettek: következete-
sen nem nevezték ellenforradalomnak ’56-ot,
hírt adtak a tömeges szegénységről, a gyere-
kek drogozásáról, a határon túli magyar 
kisebbség elnyomásáról, nyugatra emigrált 
alkotókat („ellenséges disszidenseket”) közöl-
tek, néven nevezték az oktatás gyors le-
züllését, neoavantgárd képeket, fotókat, per-
formanszokat tettek közzé. A szerkesztők, ha
úgy tetszik, satuba kerültek: miközben  már
valamennyi lapszám publikációival botrányt
okoztak fönt, és fegyelmik, betiltások köze-
pette, az apparatus és bérencei támadásainak
kereszttüzében éltek, lent a szerzők és az ol-
vasók bizalmának tartoztak felelősséggel. Ez

a bizalom adta a Mozgó Világ erejét, rendkívüli
hatását. 

Mi adta ennek az ikonikussá vált folyóiratnak
a jellegzetességét? 
A kései Kádár-kor hangsúlyai szerint a részle-
tek reformokra szorulhattak, ám a rendszer
egésze kétségbevonhatatlan volt. A Mozgó-
ban összeadódott, s az egymást izzásig hevítő
látleletek és művészi teljesítmények mást mu-
tattak: a rendszer egésze csődben van. E
„nemzedéki” összkép mellé műveiket és párt-
fogásukat adták olyan tekintélyes szerzők is,
mint Csoóri Sándor vagy Mészöly Miklós, és
kiállt mellettünk szerte az országban a diák-
ság. A szentendrei kiállítás rendezői készítet-
tek egy térképet: nekem is megdöbbentő volt
látni, hányszor, hány helyen lehettünk a helyi
vagy alkalmi Mozgó Világ-klubok vendégei.
Amikor ’83 őszén menesztették főszerkesz-
tőnket, Kulin Ferencet, Pesten is, másutt is til-
takozó röplapok jelentek meg, a fővárosi jogi
karon pedig tüntetésszámba menő nagygyű-
lést tartottak. 

Mit jelentett a Mozgó Világ a kor irodalmá-
ban, képzőművészetében? 
A fiatal Esterházy, nádas Péter vagy Petri
György mellett a még fiatalabb íróknak itt be-
mutatkozni rangot jelentett. Hajnóczy Péter
korai haláláig „házi szerző” volt. Az új magyar
próza nagy fölfedezése, a besúgóvá lett Tar
Sándor, szegény, az itteni publikációiért kapott
díj átvételéről, azaz saját magáról is írhatott
jelentést a belügynek… A festőművész, Szaba-
dos árpád gondozta képzőművészeti rovat
képanyaga és kritikai kommentárai a modern
törekvések fellegvárává tették a Mozgót.
Egyetlen példát említek: a Rubik-kocka szaba-
dalmi leírása itt jelent meg, és a szentendrei
kiállítás látogatója meggyőződhet arról, hogy
az eredeti kocka egy interaktív (’70-es évek!)
szoborforma (az akkori lapgazda KISZ KB le
is tolta a szerkesztőket komolytalanságok torz
művészetszemléletű terjesztéséért). 

Szomorú aktualitást ad a tárlatnak a lap zenei
rovatát szerkesztő Kocsis zoltán halála...
1982 elején egy nap bekopogott hozzánk (a
budai Bertalan Lajos utcai üzlethelyiség ajta-
ján) az alig harmincéves, már Kossuth-díjas
Kocsis Zoltán, mondván: önálló zenei rovatunk
még nincs, ő szerkesztene egyet. Szerkesz-
tett, velünk maradt az utolsó pillanatig, sőt ’83
őszén volt még egy rovaton kívüli ajándéka:
autográf Pilinszky-kéziratok, amelyeket barát-
ságuk emlékeként őrzött s adott a lap 1984 ja-
nuárjára tervezett, ún. kéziratos számába.
Igen, nem tévedés, buzgón és boldogan gyűj-
töttük az anyagokat – Tamási áron iskolásfü-
zetétől Esterházy Péter még kiadásra váró
kéziratáig (A szív segédigéi), Szikora János
nádas-rendezésének munkanaplójáig csupa
kincset –, noha tudtuk, hogy nincs folytatás.
Sőt, már a decemberi számunkat is betiltották,
amelyet Bibó Istvánnak szenteltünk – Bibó-
nak, aki önmagában is a magyar szellemi és
politikai élet nagy tabuja volt.

ekkor már másodszor lettél a lap megbízott
főszerkesztője…
1980 végén – épp csak egy esztendővel a ha-
vilap megindulása után – a KISZ leváltotta fő-
szerkesztőnket, a kitűnő költő Veress Miklóst.

Amíg új vezetőt kerestek, engem bíztak meg
a lényegében már elkészült ’81-es számok ki-
adásával, azzal a „kis” megszorítással, hogy
kirúgom a legrenitensebb szerkesztőket, és ki-
veszem a márciusi számból a legellensége-
sebb publikációkat. Sem öncenzúrára, sem
öncsonkításra nem voltam hajlandó, nem is je-
lent meg a márciusi szám, állt a lap, mígnem
Aczél György még egy esélyt nem adott az ál-
talunk kért Kulin Ferenc kinevezésével. Aztán
’83-ban ez az esély is elfogyott, de újabb meg-
bízatásom idején már nem tárgyalt velem
senki, mindannyian felálltunk, a takarító néni-
vel együtt, s közben tudtunkon kívül valahol
Pesten a lapunk címét elbitorolva már készült
egy másik szerkesztőség, amelyet aztán szé-
les szerzőgárdánk levelek tömegében(!) boj-
kottált. A nagyszerű grafikus, Schmal Károly
letiltotta legendás borítótervét, Illyés özvegye
azonban – bizony, Flóra néni – engedelmesen
továbbengedte Aczélnak a költőtől kölcsön-
zött folyóiratcím jogait. Ezért nevezi a szakma
a mi lapunkat máig a régi Mozgó Világ-nak.

Kinek szólhat, kinek ajánlható ez a folyóirat
történetét, szellemi auráját elsőként bemu-
tató kiállítás? 
Ami a Ferenczy Múzeumban látható, az nem-
csak egy folyóirat történetét reprezentálja,
hanem egy egész kor képét nyújtja (a kurátor,
Szilágyi Zsófia Júlia és munkatársai érzékeny-
ségét dicsérve). Legendás kuriózum például
Esterházy Péter objektje, azaz ottlik Géza Is-
kola a határon  című regényének egyetlen pa-
pírlapra lemásolt szövege, amely azonban
egyben annak a jelentős pillanatnak is tanú-
sága, amikor ottlikot 70. születésnapján a 
fiatal írótársadalom a „szocialista realista” ká-
nonnal szemben mesterévé választotta. és
közben kémlelőnyílásokon át olvashatók a be-
súgók egykori jelentései országjárásainkról…

Személy szerint mit éreztél a kiállítás láttán?
Amikor beültem a múzeumban berendezett
egykori szerkesztőségi szobába, megdobo-
gott a szívem. De nem nosztalgiát éreztem,
noha minden meghurcolás ellenére, azzal
együtt a Mozgó jelenti életem legboldogabb
korszakát, hanem annak a bizonyosságát,
hogy ma is olvasható, látható, tapintható
művek születését segíthettük, ma is élő klasz-
szikusok útját egyengethettük, s a ’80-as évek
végén szerkesztőink, szerzőink már valóban
autonóm lapok sorát indították el (Hitel, Holmi,
2000, Magyar napló, nappali Ház). Ez a múlt
életre kelt.

n RAPPAI ZSUZSA
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A Szentendrei Aranykor 
Központ szenior képzései
télen is folytatódnak!

A Szentendrei Önkormányzat és a Zsig-
mond Egyetem közös képzésén a téli hó-
napokban is folytatódnak a tanulási
programok.

• december 7-én, szerdán, 15 órakor Ön-
kormányzatunk dísztermében a Zsigmond
Egyetem idősképző egyetemi szakirányá-
nak végzős hallgatója, Czipperer Zsófia
tart előadást Aktív időskor címmel, ame-
lyen minden érdeklődőt várunk szeretettel!
• december 16-án, pénteken, 16 órától az
Aranykor Központ emeleti tantermében
(Dunakorzó 18.) dr. Jászberényi József,
szeniorképzésünk vezetője tart geopoliti-
kai előadást Európa jövője – az osztrák és
az olasz választás fényében címmel (belé-
pődíj: 500 forint)
• 2017. január 5-én, csütörtökön 15 órától
folytatódik Spitzer Petra tanárnő német 2.
szintű nyelvtanfolyama az Aranykor Köz-
pont emeleti tantermében (jelentkezni az
első alkalom előtt lehet, a helyszínen, a
10.000 forintos tandíj befizetésével). A 7
alkalmas, 21 órás tanfolyam a Themen Ak-
tuell 2. és 3. leckéjét veszi át részletesen,
s azok jelentkezhetnek, akik már valamikor
tanultak németül.

Tanulni sohasem késő! 

n ARAnyKoR KÖZPonT SZEnTEnDRE

együtt ünnepeltünk
A Váci Szakképzési centrum petzelt József Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája az eMeT támogatáskezelő által meghirdetett Határtalanul! pá-
lyázatban 2 060 000 ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt
célja, hogy erősítse az itthoni és határon túli magyar fiatalok közötti ba-
rátságot, bővítse a diákok kulturális ismereteit.

Partneriskolánk a Vajdaságban, óbecse városában található Közgazdasági Kereskedelmi Kö-
zépiskola. Régi barátság köti össze iskoláinkat, hiszen már harmadik alkalommal találkoztunk
a Határtalanul! program keretében. Ebben az évben „Közös nemzeti Kincseink” címmel rendez-
tük meg a programokat, és az októberi nemzeti megemlékezéseinkhez kapcsolódtak az utazá-
sok. Iskolánk 24 diákja és három pedagógusa október 6-án, az Aradi Vértanúk napján látogatták
meg a határon túli emlékhelyeket. Koszorút helyeztünk el a Thán Károly szobornál óbecsén, va-
lamint Szabadkán. Örömmel
adtuk át ajándékainkat az
óbecsei Lurkó Ház rászoruló
kis lakóinak.
október 23-án, a forradalom
és szabadságharc 60. évfor-
dulóján 24 óbecsei fiatal és
három pedagógus kolléga ér-
kezett Magyarországra. A há-
romnapos program keretén
belül részt vettek az iskolai
ünnepségen, és emlékező if-
júságként végigjárták váro-
sunk, Szentendre 56-os
forradalmi street-art kultúr-
pontjait, és mécsest gyújtot-
tak a névtelen hősök emlékére. Vendégeink megtekintették Szentendre és a Skanzen
nevezetességeit, kirándultak a Dunakanyarba és Budapestre. 
Az együtt töltött rövid idő tartalmasan telt, ismét barátságok kötődtek. A projekt legnagyobb
hozadéka, hogy nyelvi akadályok nélkül sok fiatalnak tudjuk megmutatni a határon túli és itthoni
nemzeti értékeinket. A következő programban 2017. március 15-én fogadjuk erdélyi barátainkat:
a Székelyudvarhelyen működő Kós Károly Szakközépiskola tanulóit és tanárait.

FELHÍVáS 
Szentendre városa egyedülálló kezdeményezésben való részvételre hívja fel pol-
gárainak figyelmét. Szeretnénk feldolgozni a xx. század második felének főbb
helyi vonatkozású történéseit a II. világháborútól, a Szovjetunióba való elhur-
coláson, hadifogságon, az 1956-os forradalom momentumain keresztül, az azt
követő megtorlás eseményéig. 

Várjuk tehát azon szentendreiek vagy Szentendréről elszármazottak beszámolóit,
akiket a II. világháború után kényszermunkára vagy hadifogságba vittek, vagy va-
lamilyen formában részt vettek az 1956-os forradalom eseményeiben. Várjuk to-
vábbá a leszármazottak emlékeit is. Az ő esetleg töredékes visszaemlékezésük
(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 tárgyává
tesszük. Jelentkezésüket ide várjuk: +36 30 973 3379 vagy khoppal@yahoo.com 
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anyanyelvünk

Haj regö rejtem
Egyetemi hallgatóimat kérdeztem, isme-
rik-e ezt a versezetet: „Kelj föl gazda, kelj
föl, | szállott Isten házadra | sereged ma-
gával, | vetett asztalára. | Régi ökör, régi
törvény, | haj regö rejtem, | azt is megen-
gedte | az a nagy Úristen…” nem jelentke-
zett senki. 

A regölést oklevelekben és másutt meg-
megemlítették már a XIII. század óta. A
Dunántúlon és Udvarhely megyében a szé-
kelyeknél írták le a kutatók 1838-tól
kezdve. Délnyugat-magyarországi falusi
tanerő koromban minden nebuló ismerte
az iskolában, hiszen a XX. század elején
még élt a regölés szokása, néhány dunán-
túli községben még 1975 körül is gyako-
rolták. Erről a termékenységvarázsló
jellegű, köszöntő népszokásban minden
bizonnyal az ősi sámánosság hagyomá-
nya is benne van. A finnugor korban a
sámán révülése, átszellemülése kifeje-
zésre szolgálhatott a regül szó.

A korpavári és palini tanulóim hozták a
kellékeket: köcsögdudát, láncos botot, re-
gössípot; a szövegeket (több változatban)
mindenki fejből tudta. Az akkoriban szo-
kásos úttörő kulturális seregszemlén be is
mutattuk a regölést kifordított bundában,
kenderkóc bajusszal.

A regölés december 26-án, István napján
volt szokásos, de újévig is jártak főleg a
lányos házakhoz regölni. A bevezető után,
amelyben elmondják, hosszú, fárasztó út
van mögöttük, minden jót kívánnak a gaz-
dának, asszonyának. Majd párosító rész
következett: „Itten tudunk egy leányt,
kinek neve Julcsa, | Itten tudunk egy le-
gényt, kinek neve János, | Haj regö rejtem,
regö, regö rejtem.” Más kívánságok is vol-
tak: „Megsült már a malac, érezzük a sza-
gát, | Hozzák hát ki nekünk a hátulsó
combját! | Adjon Isten minden jót, | Ha
meghalunk, koporsót, | Szekerünkbe kere-
ket, | Csutoránkba feneket, | Hadd ihas-
sunk, hadd ihassunk eleget! | Haj regö
rejtem, regö regö rejtem, | azt is megen-
gedte | az a nagy Úristen.”

A rigmusokat énekelve adták elő minél na-
gyobb zajt is keltve a láncos bottal, amely
a köcsögdudával együtt szabályozta a rit-
must. A dallam is, a ritmus is kisdiákjaim
vérében volt meg úgynevezett „regös
kvint”: minden „azt is megengedte | az a
nagy Úristen” részeknél elmaradhatatlanul
hangzik (szó-fá-mi-re-dó-szó).

Az egyetemistákra visszatérve: a Hallo-
ween újsütetű anglomán szokást mind-
egyik ismerte, nesze neked, nemzettudat.

n BÜKÿ LáSZLó

barcsay Jenőre emlékeztünk
A hagyományokhoz híven november 18-án tartották meg a Jenő napi megemlékezést a bar-
csay Gyűjteményben, idén a megszokottól kicsit eltérő módon, mert a „minikonferenciára”
meghívott előadók ezúttal nem barcsay hajdani kollégái, barátai, hanem szakmabeliek voltak. 

Szabó noémi művészettörténész Barcsay
Jenő Asszonyok című monumentális szénraj-
zának keletkezéstörténetét és a műnek a 20.
századi magyar képzőművészetre gyakorolt
hatását elemezte, Pintér Edina művészettörté-
nész a Kossuth Rádió adattárában lévő, a fes-
tőművésszel készült archív, felújított felvé-
telekből mutatott be ízelítőt. Krizbai éva, a Fe-
renczy Múzeumi Centrum tanácsosa pedig
Barcsay Jenő művészete – gyerekek és a fel-
nőtt csoportok számára történő – közvetíté-
sének gyakorlatáról beszélt, felidézve Barcsay
Jenő 1970-es évek végén, hangfelvételen rög-
zített tárlatvezetésének gondolatait. 

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány által meghirdetett pályázatra beküldött portfóliók
közül – a kuratórium döntése alapján – a 2016-os év Barcsay-díjazottjai András Tünde (Lövéte
- Hargita), Fábián Emőke (Marosvásárhely) és Makkai-Kovács Beatrix (Budapest) művészek let-
tek. A díjátadást január 14-én tartják a Barcsay Gyűjteményben, ahol a díjazottak munkáiból ki-
állítást is rendeznek. 
Jövőre is meghirdetik a pályázatot a Barcsay-díj elnyerésére.
Az alapítvány 2017-es terveiről Kónya Márta és Kónya Ferenc jogutódok, az alapítvány alapítói
számoltak be lapunknak. Legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy minél előbb helyet talál-
janak annak a két nagyméretű Barcsay-mozaiknak, melyek jelenleg az Újpesti Uszoda lebon-
tásra váró épületében találhatók. 
A Barcsay Jenő és tanítványai című vándorkiállítás 30. helyszíne május első felében a felújított
esztergomi Dzsámi Galéria lesz. Reményeik szerint ezt Pozsony és nagyenyed követi, majd
talán olyan székelyföldi településekre is sikerül elvinni a tárlatot, ahol eddig még nem láthatták
a műveket. Már most készülnek Barcsay Jenő halála 30. évfordulójának méltó megünneplésére,
a tervek szerint konferenciát szerveznek Ferenczy Múzeumi Centrum, a szentendrei önkormány-
zat és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közreműködésével. Remélik azt is, hogy engedélyt
kapnak a Dumtsa utcai Barcsay Gyűjteménynek otthont adó épület homlokzatának felújítására.

fereNczy Károly főMŰVe Az AdVeNTI IdőSzAKbAN 
SzeNTeNdrÉN láTHATó

A Háromkirályok a ferenczy
Múzeumban
Az impresszionizmus alighanem
legnagyobb, iskolateremtő magyar
alakja, Ferenczy Károly azon kevés
hazai művész közé tartozik, aki
munkáival meghatározó nyugat-eu-
rópai közgyűjtemények részévé tu-
dott válni. Számos jelentős művét
őrzi a Magyar nemzeti Galéria – kö-
zülük egy, a már első kiállításakor
rendkívüli közönségérdeklődést ki-
váltó Háromkirályok most a szent-
endrei Ferenczy Múzeumban lát-
ható.
Borbély Károly: Közel van az Isten – Ferenczy Károly művészetéről a Háromkirályok tükrében
című, 2010-ben megjelent tanulmányában így ír a festmény hatásáról: „A Háromkirályok képi
világában mintha a teremtett világ legmélységesebb titkai nyiladoznának meg előttünk, a hajnali
félhomálynak ebben a sejtelmes csendjében. Lélekkel telítődik minden ecsetvonás és színár-
nyalat..
Az 1898-ban festett nagyméretű kép, melyről mások mellett Ady Endre is elragadtatással nyi-
latkozott, most a Ferenczy-család képzőművészeti munkásságát bemutató állandó tárlatba 
került be. A festmény (és egy hozzá kapcsolódó tanulmánykép) az adventtől vízkeresztig tartó
ünnepi időszakban látható a Ferenczy Múzeumban (Szentendre, Kossuth Lajos út 5.). A múzeum
tervei szerint a jelenlegi állandó kiállítás jövőre véget ér – a patinás termekben klasszikus mo-
dern művészek (mások mellett Kmetty János, Ferenczy noémi, Ferenczy Béni, Vajda Lajos) idő-
szaki tárlatait láthatja majd a közönség.
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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 KoNfIrMácIó cíMŰ KIállíTáSoN 
Bővebb információ: www. muzeumi-
centrum.hu
Barcsay Terem
„Az oSTroMláS A dolGuNK”
A beTIlToTT MozGó VIláG (1975–
1983)
Megtekinthető február 5-ig
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
KereKeS Gábor: fuTur x
10 év papírkollázsai
Megtekinthető február 12-ig

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.
december 7. szerda 17.00
uTAK
Házigazda: dr. Hóvári János, a MAnK
főigazgatója
Köszöntőt mond Aknay János Kossuth-
díjas festőművész, a MAoE elnöke
Megnyitja Baky Péter festőművész, a ki-
állítás kurátora
Megtekinthető december 23-ig, hétfőtől
péntekig 9.00-17.00, hétvégén 10.00-
17.00 között

PéTER-PáL GALéRIA
Péter-Pál u. 1.
december 10. szombat, 16:00
A 30 ÉVeS JubIleuMI
KIállíTáS MeGNyITóJA

VáRoSHáZ GALéRIA
Városház tér 3.
SelyeM MeSÉK
Komjáti orsolya selyemfestő, illusztrá-
tor kiállítása

Megtekinthető december 30-ig, a hiva-
tal nyitvatartási idejében

PARTI MEDVE KÖnyVESBoLT
Városház tér 4.
HófeHÉr KArácSoNy
Megtekinthető január végéig

APáTI GALéRIA
Kertész u. 10.
ApáTI AbKAroVIcS bÉlA 
feSTőMŰVÉSz eMlÉKKIállíTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

előAdáS

FRAnGIPAnI STUDIó SZELLEMI 
MŰHELy
Bartók B. 5. b. 
december 6. kedd 10.00 
„SzÜlő SzÜleTIK” TAlálKozóSo-
rozAT: 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

PETőFI KULTURáLIS éS 
HAGyoMányőRZő EGyESÜLET
Stéger köz
december 9. péntek 18.00

A NÉpÉNeK duNAKANyArI 
SzolGáJA
Bozóky Mihály, 1755-1829
Kecskés együttes adventi műsora
december 16. péntek 18.00
ábel ÚTJáN – Az ISeNHeIMI olTár
ÜzeNeTe
Miklósvölgyi János festő és grafikus ve-
títettképes előadása

KÖNyVbeMuTATó

PEST MEGyEI KÖnyVTáR
Pátriárka u. 7.
december 7. szerda 18.00
KÖNyVbeMuTATó
novotny Tihamér: Aknay János
A szerzővel és a művésszel Kopin Kata-
lin művészettörténész beszélget
december 16. péntek 18.00
A dAl VáNdorA
Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdal-
énekessel Simon Erika, a könyv szer-
zője és Czigány György beszélget

GyereKeKNeK

DUnAPARTI MŰVELőDéSI HáZ
Dunakorzó 11/A.
december 10. szombat
10:00: nyári Bernadett: 
A HóeMber AJáNdÉKA 
– bábelőadás
11:00-13:00 
AdVeNTI KreATíVKodáS: 
kerámia karácsonyfadísz festés
december 17. szombat 10:00-13:00
GyurMIKArácSoNy
Apró karácsonyi ajándékok készítése a
Gyurmatanodával
Részvételi díj: 600 Ft. Jegyek válthatók
a foglalkozások napján a helyszínen, a
bábelőadásra elővételben a Dunaparti
Művelődési Házban (Dunakorzó 11/A).
A bábelőadásra a belépő: 600 Ft, aznapi
kombinált jegy: 1000 Ft

V8 USZoDA éS SZABADIDőKÖZPonT
Kálvária u. 16.
december 10. szombat, 17:00
VIdáM NÉpMeSÉK
A Fuszulyka Mese-együttes
előadása
december 17. szombat, 17:00
INTerAKTíV MeSeKoNcerT
Belépőjegy: gyerek 500 Ft/fő,
felnőtt 900 Ft/fő, családi (két
felnőtt+gyerek): 2200 Ft.

TáNc

PMK SZÍnHáZTERME
Pátriárka u. 7.
december 11. vasárnap, 18:00
MoSoly ÉS KÖNNy
A SZEnTEnDRE TánCEGyÜTTES
MŰSoRA
Belépőjegy: 2500 Ft

DUnAPARTI MŰVELőDéSI HáZ
BARLAnG (Dunakorzó 11/A)
december 17. szombat,
19:00-22:00
ÉVAdzáró TáNcHáz
Hazigazda: az opanke
Szerb Hagyományőrző
Kulturális Egyesület
A jó hangulatról a Ledina
zenekar gondoskodik.
Belépő: 500 Ft.

SzíNHáz

KMETTy TéR
(Dalmát Szamár Bisztró előtt)
December 23. péntek, 18:00
SzAMárHeGyI beTleHeMeS
A törzsvendégek előadásában

KoNcerT

DMH BARLAnG
Dunkakorzó 11/A
december 6. kedd, 19:30
Borbély Műhely Jazzklub
AdVeNTI KoNcerT
Belépő: 1200 Ft, 
diák, nyugdíjas: 1000 Ft

Fő TéR
december 10. szombat, 16:30
AdVeNTI KoNcerT
A fő TÉreN
oRBán BoRI éS PánCZéL
KRISTóF

PMK SZÍnHáZTERME
Pátriárka u. 7.
december 10. szombat, 19:00
cSíK zeNeKAr:
AdVeNTI KoNcerT
Belépőjegy: 4200 Ft

VáRoSHáZA DÍSZTERME
Városház tér 3.
december 13. kedd, 18:00
KArácSoNyI HANGVerSeNy
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
népzene tanszakának
koncertje
december 16. péntek, 18:00
KArácSoNyI HANGVerSeNy
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
fuvola tanszakának karácsonyi
koncertje

Fő TéR
december 17. szombat, 16:30
AdVeNTI KoNcerT
A fő TÉreN
DEMETER ERIK

PMK SZÍnHáZTERME
Pátriárka u. 7.
december 17. szombat, 17:00
cSeVeJ KArácSoNy
Jótékonysági gálaműsor
A belépés ingyenes.

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

KECSKéS PRóBATEREM
Ignatovity utca 2.
december 17. szombat, 18:00
SzeNTeNdreI dAlMáT
KArácSoNy
Régihangszeres koncert a
Kecskés Együttes, Sárközi
Lindner Zsófia és Pálmai
árpád közreműködésével

PMK SZÍnHáZTEREM
Pátriárka u. 7.
december 18. vasárnap, 14:30
KAláKA: SzAbAd-e beJÖNNI
Ide beTleHeMMel?
családi koncert
Az együttes tagjai:
Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Major Gábor, Radványi Balázs.
Belépőjegy: 2000 Ft.
jegyek: Tourinform Szentendre
(Dumtsa Jenő u. 22., telefon:
06-26/317-966, nyitva: K-V:
10:00–18:00.), vagy
www.szentendreprogram.hu
és www.jegy.hu, illetve kezdés
előtt egy órával a helyszínen

PéTER-PáL TEMPLoM
Kucsera F. u. 1.
december 18. vasárnap 19:20
AdVeNTI HANGVerSeNy
A Musica Beata Kórus és az Új
Szentendrei Kamarazenekar
közreműködésével
Műsoron: A. Vivaldi, G. F. Händel,
C. Franck, F. Biebl, Bárdos
Lajos művei.
A belépés díjtalan.



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

december 5. hétfő
14.00 VAIAnA (103’)(6)
16.00 LEGEnDáS áLLAToK éS MEGFI-
GyELéSÜK (140’) (12)
18:30 HALáL SZARAJEVóBAn (85’)(16)
Berlini nemzetközi Filmfesztivál 2015.
Zsűri nagydíja
20:00 #SoHAVéGETnEMéRőS (92’)(16)
- Tiszeker Dániel filmje f: „Fluor”és Diaz

december 6. kedd
14.30 A KIS KEDVEnCEK TITKoS éLETE
(86’)(6)
16.00 LEGEnDáS áLLAToK éS MEGFI-
GyELéSÜK (140’)(12)
18:30 #SoHAVéGETnEMéRőS (92’)(16)
- Tiszeker Dániel filmje f: „Fluor”és Diaz
20:05 én, DAnIEL BLAKE (100’)(16) kí-
sérő film: SoRSFoRDÍTó (11’)

december 7. szerda
16.15 A MéLySéG KALAnDoRA
(122’)(12) Cousteau kapitány életrajzi
filmje
18:30 #SoHAVéGETnEMéRőS (92’)(16)
- Tiszeker Dániel filmje f: „Fluor”és Diaz
20:10 én, DAnIEL BLAKE (100’)(16) kí-
sérő film: SoRSFoRDÍTó (11’)

december 8. csütörtök
15.30 LEGEnDáS áLLAToK éS MEGFI-
GyELéSÜK (140’)(12)
18:00 HIVATALI KARáCSony (105’)(16)
f: T.J.Miller, Jennifer Aniston
20:00 AZ ÜGyFéL (125’)(12) – Cannes-i
fesztivál 2016. A legjobb forgatókönyv
és legjobb ffi szereplő

december 9. péntek
17:00 PIZSAMAPARTI (79’)(6)
18:30 HALJ MáR MEG! (105’)(12E) EGy
P’ARTon AZ ALKoTóKKAL SoRoZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20:15 SZÖVETSéGESEK (121’)(16E) f:
Brad Pitt és Marion Cotillard

december 10. szombat
16:15 BELLE éS SEBASTIEn - A KALAnD
FoLyTATóDIK (97’)(6)
18:05 HALJ MáR MEG! (105’)(16) Ka-
mondi Zoltán filmje f: Kováts Adél,
ónodi Eszter, Csákányi Eszter
20.00 SZÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
Brad Pitt és Marion Cotillard

december 11. vasárnap 
10:00 KARáCSonyI MoZIBAZáR –
Rembrandttól a parafadugóig –
(A P’Art Mozi Baráti Körrel közös rende-
zésben)
14.15 BELLE éS SEBASTIEn - A KALAnD
FoLyTATóDIK (97’)(6)
16:00 A MŰVéSZET TEMPLoMAI:
BoSCH A GyÖnyÖRÖK KERTJE
(90’)(12)
17:35 SZÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
Brad Pitt és Marion Cotillard
19.50 HIVATALI KARáCSony (105’)(16)
f: T.J.Miller, Jennifer Aniston

december 12. hétfő
16.40 HALJ MáR MEG! (105’)(16) Ka-
mondi Zoltán filmje f: Kováts Adél,

ónodi Eszter, Csákányi Eszter
18:30 #SoHAVéGETnEMéRőS (92’)(16)
- Tiszeker Dániel filmje f: „Fluor”és Diaz
20:05 én ,DAnIEL BLAKE (100’)(16) kí-
sérő film: SoRSFoRDÍTó (11’)

december 13. kedd
16:20 AZ ÜGyFéL (125’)(12) – Cannes-i
fesztivál 2016.A legjobb forgatókönyv
és legjobb ffi szereplő
18.30 HA ISTEn ÚGy AKARJA (88’)(12)
LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20:00 én, DAnIEL BLAKE (100’)(16) kí-
sérő film: SoRSFoRDÍTó (11’)

december 14. szerda
18:00 én, DAnIEL BLAKE (100’)(16) kí-
sérő film: SoRSFoRDÍTó (11’)
20:00 AZ ÜGyFéL (125’)(12) – Cannes-i
fesztivál 2016.A legjobb forgatókönyv
és legjobb ffi szereplő
22.05 HALJ MáR MEG! (105’)(16) Ka-
mondi Zoltán filmje f: Kováts Adél,
ónodi Eszter, Csákányi Eszter
00.10 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)

december 15. csütörtök
13.00 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)
15.30 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’) (12E)
18.00 DERÜLT éGBőL APU(115’)(12) f:
omar Sy
18:35 KITÜnőK- Török Katalin beszélge-
téssorozata
Vetítésre kerül: áMoS IMRE AZ APoKA-
LIPSZIS FESTőJE c. film a kisteremben
20.00 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)

december 16. péntek
13.30 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)
16.00 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)
18:30 SoUL EXoDUS (93’) (12) EGy
P’ARTon AZ ALKoTóKKAL SoRoZAT
20:05 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)

december 17. szombat
14.00 GRAFFALó éS BARáTAI (111’)(6)
15:55 DERÜLT éGBőL APU (115’)(12) f:
omar Sy
17:55 ZSIVány EGyES: EGy STAR WARS
TÖRTénET (134’)(12E)
20:20 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’)(12E)

december 18. vasárnap
14.20 PIZSAMAPARTI (79’)(6)
15:55 ZSIVány EGyES: EGy STAR WARS
TÖRTénET (134’)(12E)
18:15 DERÜLT éGBőL APU (115’)(12) f:
omar Sy
20:15 ZSIVány EGyES: EGy STAR
WARS TÖRTénET (134’) (12E)

december 19. hétfő
17.00 HA ISTEn ÚGy AKARJA (88’)(12)
18:30 A MŰVéSZET TEMPLoMAI:
A RóMAI SZEnT PéTER BAZILIKA éS A
PáPAI BAZILIKáK (90’)(6)
20:05 SoUL EXoDUS (93’) (12) Bereczki
Csaba filmje a The Brothers nazaroff
Klezmer zenészeiről

december 20. kedd
17:00 A MŰVéSZET TEMPLoMAI:
A RóMAI SZEnT PéTER BAZILIKA éS A
PáPAI BAZILIKáK (90’)(6)
18.35 SoUL EXoDUS (93’) (12) Bereczki
Csaba filmje a The Brothers nazaroff
Klezmer zenészeiről
20:10 SZÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
Brad Pitt és Marion Cotillard

Programok: partmozi.hu
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Szentendrei lámpás Klub
október 20-án Esztergomba látogattak a Lámpás Klub látássérült tagjai.
Visegrádi kirándulásunk alkalmával megismert idegenvezetőnk, Fran-
ciska segítségével megtekintettük a Bazilikát és a Bakócz-kápolnát. Ki-
vételes engedéllyel lehetőségünk volt bemenni a sekrestyébe is, ami a
látogatók számára amúgy tiltott terület. Itt megnézhettük, megtapogat-
hattuk a hétköznapi szentmisék keretében használt tárgyakat. Ezután
különleges élményben volt részünk: Kováts Péter orgonaművész rövid
orgonakoncertet adott nekünk. Csodálatos volt! Ezúton is köszönjük!
Májusban ismét ellátogatunk Esztergomba, amikor a Babits Mihály Em-
lékházat fogjuk megnézni.

Továbbra is várjuk azon látássérültek jelentkezését, akik szeretnének
egy lelkes csapat tagjai lenni. Minden hónap első péntekén klubnappal
várjuk, ezen kívül rendszeresen járunk színházba, kirándulni, tapintható
kiállítások megtekintésére.

HAJnALné FILIPICH ADRIEnn

Megváltozott útviszonyok
a pilis bike kerékpáros 
túraútvonalain
A Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat ez év áprilisi átadása óta a Pilisi
Parkerdő Zrt. nagy örömmel tapasztalja, hogy sok kerékpáros válasz-
totta a 9 „Parkolj és bringázz!” (P+B) pontról induló 28 kijelölt biciklitúra
egyikét. Mi több, a nagy érdeklődés a mai napig, az időjárás hűvösebbre
fordulásával sem lankadt, azonban a téliesre váló idő miatt  az erdő-
gazdaság fontosnak tartja felhívni a figyelmet az útviszonyok megvál-
tozására is. 
A Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózatnak köszönhetően 2016 áprilisa
óta csaknem 600 kilométernyi ajánlott kerékpáros túraútvonal áll a ki-
rándulni vágyók rendelkezésére a Pilisben. Az elmúlt napok hideg idő-
járása, a páralecsapódás és a magasabb területeken tapasztalt,
fagypont alatti hőmérséklet, továbbá az útra rakódott őszi sár- és avar-
réteg miatt a Pilis Bike útvonalai mostanában igen csúszósak lehetnek,
ami miatt a kerékpározás különös körültekintést igényel. 
Mindez különösen a lejtős szakaszokra vonatkozik, amilyen például a
Paprét - Szentendre - Skanzen közti útvonal is, ahol biciklivel rövid idő
alatt akár 40-50 km/h-s sebességre is fel lehet gyorsulni, azonban a fé-
kezés már gondot okozhat. A Pilisi Parkerdő Zrt. ezért arra kéri a ke-
rékpáros kirándulókat, hogy az őszi és a téli szezonban különösen
figyeljenek a szabályok betartására, leginkább a megfelelő sebesség
megválasztására. A téli utakon a felelőtlen száguldás a jó felszereléssel
rendelkező, tapasztalt sportolók számára is balesetveszélyes lehet!
Fontos továbbá, hogy a kerékpározók számára a Pilisi Bike turisztikai
fejlesztésnek köszönhetően megnyitott erdészeti utak nem kizárólago-
san kerékpáros turistaútvonalak, ezeken továbbra is várható erdőgaz-
dasági jellegű forgalom. A kerékpárosok útját ezen kívül gyalogosok
(köztük gyerekek) és erdei állatok is keresztezhetik. A biciklizést az er-
dőben is a szabályok betartása teszi biztonságossá.
Bővebb információ: www.pilisbike.hu
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A felelős 
ebtartásról
egy olvasónk panaszkodott, hogy Szentend-
rén még nincs igazán kialakult kultúrája a 
kutyatartásnak, ezért azt kérte szerkesztő-
ségünktől, hogy foglalkozzunk a témával, 
különösen azzal, hogy meddig terjednek a
kutyatartók jogai, illetve kötelezettségei. 

„Úgy tudom, Szentendre bel- és külterületén
egyaránt pórázon KELL a kutyát sétáltatni. Itt,
a Püspökmajor-lakótelepen talán négyen-öten
tartjuk ezt be. Már alig merek lemenni a pórá-
zon lévő kutyámmal, mert több esetben nekitá-
madt idegen kutya. Jó lenne, ha az önkor-
mányzat kihelyezne táblákat, hogy kutyát csak
pórázon szabad vezetni itt. 
Sajnos Szentendre honlapján tévesen jelent
meg, hogy a Pomázi úttól elterülő füves rét
végig kutyafuttató. A lakótelepen van vagy 15-
20 kutya, s a környező családi házakból is fel-
hozzák ide szaladgálni őket.” – írta olvasónk.

Kérdéseinkkel dr. Gerendás Gábor jegyzőhöz
fordultunk, aki részletesen tájékoztatta lapun-
kat a kutyatartás szabályairól, az ebtartók jo-
gairól és kötelezettségeiről. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban:
ávtv.) 5. § (1) bekezdése mondja ki a legfonto-
sabb szabályt, amely szerint „az állattartó 
gondoskodni köteles az állat megfelelő és biz-
tonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozá-
sáról, szökésének megakadályozásáról”,
valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány ren-
delet.) 15. § (1) bekezdése, amely szerint: „az
állatot úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztet-
hessék más állatok, illetve az ember bizton-
ságát”.
A Kormány rendelet 17. § (1), (2), (3) bekez-
dése ki is mondja az eb sétáltatására vonat-
kozó konkrét kötelezettségeket: „Belterület

közterületén – kivéve az ebek futtatására ki-
jelölt területet – ebet csak pórázon lehet ve-
zetni. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére,
féken tartására képes. (2) Közterületen az eb
tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne
veszélyeztethessen. (3) Szájkosarat használni
– ha azt jogszabály nem írja elő – kizárólag az
egyed jellemzően agresszív magatartásának
ismerete esetén kell.”
Fenti szabályokat egészíti ki Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk.
sz. rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet),
amelynek 8. § (7) bekezdése szerint „Ebet
szabadon engedni Szentendre város közigaz-
gatási területéhez tartozó külterületen tilos,
kivéve a vadászkutyát a vadászterületen. (9)
bekezdés szerint „ebet a lakóépület közös
használatára szolgáló helyiségeiben, közös-
ségi helyiségeiben, közös használatra 
szolgáló területein biztonságos, olyan hosz-
szúságú pórázon kell tartani, vezetni, amely
megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet
okozzon az emberekben és az állatokban, 
illetve amely őt is megvédi az esetleges ve-
szélyektől.” 

Fentiek alapján megállapítható, hogy ebet
póráz nélkül sétáltatni sem a város belterüle-
tén, sem a város külterületén (pl. a Kőhegyen)
nem szabad, ebet futtatni is csak a kijelölt ku-
tyafuttató területen lehet. Jelenleg a városban
egy kutyafuttató van, a Sziget utca végén,
amely táblával jelölt terület. A város közterü-
letein pórázon is csak olyan személy viheti 
sétálni az ebet, aki az ebet vissza tudja fogni,
ha az állat emberekhez vagy más állathoz túl
közel megy.
A kutya néha kiszámíthatatlan, tehát támad-
hat is. Az nem lesz mentség a harapásra, hogy
pórázon volt a kutyám! Az ebet mindenféle-
képpen távol kell tudni tartani attól, hogy
ember vagy állat testi épségét veszélyeztesse,
vagy megsértse.
Az ebtartó kötelessége, hogy megakadá-
lyozza, hogy másik emberben vagy állatban
ebe félelmet keltsen. nem szabad lebecsülni
mások félelmét, és elintézni az ügyet azzal,
hogy „a kutya nem bánt, csak barátkozik”. 
A helyi rendelet rendelkezik arról is, hogy ebet
beengedni, illetve bevinni, tartani, a bent tar-
tózkodást tűrni tilos játszótéren, sportpályán
és táblával jelzett közparkok területén.
Az eb ürülékének összeszedési kötelezett-
ségével kapcsolatban a helyi rendelet 
előírása szerint „az ebtartó vagy az eb fel-
ügyeletével megbízott személy köteles a
közterületen az eb által keletkezett szennye-
ződés (ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan
eltávolításához szükséges eszközöket ma-
gánál tartani.”
Amennyiben az ebtartó jogszerűtlen magatar-
tást tanúsít, ellene állatvédelmi jellegű állat-
tartási ügy indulhat akár hivatalból, akár
kérelemre, melyet az Önkormányzati Hivatal
folytat le. Aki a fenti szabályok megsértését
észleli, vagy akit kutyaharapás ér, az bejelen-
tést tehet a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatalban (Szentendre, Városház tér 3.). A
bejelentés alapján a Hivatal hatósági eljárást
folytat le, és amennyiben bizonyított, hogy az
ebtartó megsértette az ebtartásra vonatkozó
valamelyik szabályt, az ávtv. 43. § (1) bekez-
dése alapján az ebtartót állatvédelmi bírság
megfizetésére kötelezheti. A bírság mértéké-
nek megállapítása az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alap-
ján történik, és a körülményektől függően na-
gyon nagy összegre is rúghat.
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Megnyílt a jégpálya 
Elő a koricipőkkel és irány a jégpálya, ugyanis december 1-jén megnyitott
a Postás strandnál a koripálya. A helyszínen lehet bérelni korcsolyát, a
Postáslidóban pedig forró tea, kávé kapható.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is decemberben nyílt meg a szentendrei
műjégpálya a Postás strandon. óvodák és iskolák részére kedvezményes
korcsolyázási lehetőséget biztosít a Postáslidó Sportcentrum. Buszos
szolgáltatással – egyeztetett időpontokban – indulnak az intézmények
és a jégpálya között. A busz minimum 15, maximum 28 fő szállítására
alkalmas.
Szolgáltatások árai megegyeznek tavalyi árakkal:
• Gyerek belépő: 350 Ft/óra
• Korcsolyakölcsönzés: 250 Ft/óra
• oktatás: 5 000 Ft/óra/oktató
A jégpálya nem csak az óvodákat és iskolákat várja, hanem a nagykö-
zönség részére is biztosítja szolgáltatásait.

november végén a Budapesti
Sportkastélyban rendezték meg a
2016-os év Magyar Bajnokságát
Akrobatikus Rock And Roll sport-
ágban, ahol Szentendrét a Pink
Panthers Akrobatikus Rock And
Roll Táncsport Egyesület képvi-
selte. 
Homán Gergely és Veres Aliz
children kategóriában indultak, és
szerezték meg életük eddigi leg-
szebb eredményét. A versenyen az
ország legjobb gyermek korú tán-
cosaival kellett megmérkőzniük.
Bár a verseny előtti hetet kisebb
sérülések tarkították, ezeknek
nyoma sem látszott a teljesít-
ményben. A nap folyamán három-
szor kellett bemutatniuk táncukat,
s Aliz és Gergő rendkívül magabiz-
tosan és meggyőzően adták elő
programjukat, így a versenybírók
egyöntetű döntése alapján a döntő
körben végül az ötödik helyezést
szerezték meg. A táncsport egye-
sület vezető edzője, Falaki Sza-
bolcs rendkívül büszke erre a
teljesítményre, mivel a gyermekek
csak tavaly nyáron kezdtek el
együtt táncolni, sőt Gergő mind-
össze másfél éve ismerkedett
meg a rock and roll alapjaival. 

A Panthers-es táncosok 2016
márciusában kezdtek el verse-
nyezni. Először utánpótlás bajnok-
ságokon indultak, ahol gyorsan a
győzelemig jutottak. Ezután a sza-
kági területi versenyeken mérették
meg magukat, ahol szép eredmé-
nyeket értek el az év folyamán
(második, harmadik helyezések).
A területi ranglistán elfoglalt he-
lyük alapján kvalifikálták magukat
az országos versenyekre, ahol ta-
vasszal még nem sikerült a döntő
körbe jutniuk. nyáron sem álltak le
az edzésekkel, új kűrruha és dön-
tős vágott zene készült nekik. A
sok áldozatos munka, edzés és
szülői összefogás eredményeként
a gyerekek egyre szebb helyezése-
ket értek el, míg eljutottak eddigi
legjobb eredményükig.
A táncosok edzője köszönetét fejezte
ki a tehetséges gyermekek szüleinek,
mivel támogatásuk nélkül nem jöhet-
tek volna létre ezek a versenyered-
mények. Aliz és Gergő eddig szépen
csillogó sporttáncos karrierje termé-
szetesen itt még nem áll meg. Gőze-
rővel készülnek a jövő évi, már
serdülő kategóriás versenyekre, ahol
reményeik szerint öregbíthetik egye-
sületük és városunk hírnevét.

bizonyítottak a Magyar
bajnokságon
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Karate-sikerek
November 10-én izgatottan szálltak fel a repülőgépre a szentendrei
piramis Se karatésai, hogy részt vegyenek a november 12-én Svájc-
ban megrendezett 44. Wadokai Karate európa bajnokságon.

A kemény felkészülést követően sikerre éhesen, várakozással tekin-
tettek a következő napokra, mind kata (formagyakorlat), mind kumite
(küzdelem) versenyszámokban.
Megérkezés után a szállás elfoglalása és a környék feltérképezése volt
a feladat. A pénteki nap regisztrációval, mérlegeléssel, edzéssel és a
sorsolás megbeszélésével telt el. Szombaton egymás után léptek ta-
tamira versenyzőink és nagyon szép sikereket könyvelhettek el:
– Egei ákos U14 kumite 5. helyezés
– Boda Máté U14 kumite 7. helyezés
– Halászi Damján U14 Kata 5. helyezés
– Hajdler Zoltán U16 kumite 3. helyezés
– Kollár Eszter U16 kata 1. helyezés, kumite 3. helyezés
– Uhlyarik Panna U16 kata 2. helyezés
– Bokori Kata U16 Kumite 2. helyezés
– Kollár András U18 kata 3. helyezés, kumite 3. helyezés
– Szűcs Tamás U21 kata 5. helyezés
– Tóth Péter felnőtt kata 5. helyezés
Tatamira lépett az Európa-bajnokságon két csapat kata csapatunk is
kadet női kategóriában ( Kollár Eszter – Uhlyarik Panna – Bokori Kata)
és felnőtt férfi kategóriában (Tóth Péter – Bereczki Roland – Kollár
András). nagy örömünkre mind a két csapat bejutott a döntőbe, ahol
a lányok a házigazda svájci csapatot, a fiúk az angol csapatot legyőzve
lettek EURóPA-BAJnoKoK!
A nap végén még Kollár András az U18-as kumite válogatott tagjaként
bronzérmet szerzett.
A kemény felkészülés meghozta eredményét, hiszen az egyéni ver-
senyszámokban az egyesület egy EURóPA-BAJnoKI címmel (KoLLáR
ESZTER) és számos éremmel gazdagodott.

Ki kell még emelni Tóth Péter és Herczeg Balázs nevét is, akik Tóth At-
tila vezető edző mellett edzőként is segítették a helyszínen a csapatot.
A versenyzők ezúton is köszönik mindazoknak a támogatását, akik a
helyszínen vagy itthonról szorítottak értük, illetve akik segítették fel-
készülésüket – Tóth Attila, Tóthné Mák Ildikó, Tóth Péter, Kiss Gábor.
Köszönjük Szentendre Város Önkormányzata által nyújtott támogatást
is! A Piramis Sportegyesület Szentendrei bázisán (Rózsa utca 8. ) várja
karate (már ötéves kortól) és aerobik szakosztályába az érdeklődőket.
Információ: 20-444-3160

ovi-olimpia 2016
November 19-én délelőtt több mint száz óvodás versenyző és hozzá-
tartozói csendesedtek el a Himnusz hangjaira a Móricz Gimnázium
tornacsarnokában.  ezzel kezdetét vette a 19. ovi-olimpia. A versenyt
dombay zsolt képviselő, a város sportbizottságának elnöke nyitotta
meg. 

A megnyitót követően a Piramis SE karatésai tartottak színvonalas be-
mutatót, ahol fellépett az egyesület friss Európa-bajnok kadet női csa-
pat is. A versengés megkezdése előtt Tóthné Mák Ildikó tartott zenés
bemelegítést kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szentendre Város és a Piramis Sportegyesület közös vándorkupájáért
az óvodák közötti sorváltó-versenybe 11 csapat mérkőzött meg.  A kis
óvodások hatalmas lelkesedéssel vetették magukat a küzdelmekbe és
teljesítették a szervezők által kitalált feladatokat. Közel egyórás ver-
sengés után alakult ki a négyes döntő ahol újabb, immár nehezebb fel-
adatok vártak a versenyzőkre. Döntést csak az utolsó versenyszám
hozott és nagy csatában a Szivárvány óvoda csapata hódította el a
címet. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen valamennyi induló csapat díja-
zásra került az Önkormányzat és támogatóink jóvoltából. A díjátadás
csúcspontja természetesen a győztes csapat kihirdetése volt, nagy
ováció közepette vehette át a díjat a győztes óvoda csapata! 
eredmények:
1. Szivárvány Tagóvoda 2. csapata
2. Vasvári Pál úti Tagóvoda Mókus csoport   
3. Református óvoda csapata
4. óvoda Központ csapata
5. Bimbó utcai Tagóvoda 1. csapata
6. Izbégi Tagóvoda csapata
7. Bimbó utcai Tagóvoda 2. csapata
8. Egres Úti tagóvoda csapata
9. Szivárvány Tagóvoda 1. csapata  és a  Vasvári Pál úti Tagóvoda Süni

csoport
10. Református óvoda 2. csapata 
A sorváltót követően egyéni, szülőkkel közösen végrehajtott rövid ver-
senyszámokban versenyeztek az ovisok. Minden résztvevő egy pont-
gyűjtő lapocskát kapott, majd a kijelölt tíz „állomáson” a feladatokat
végrehajtva az eredménytől függően matricát ragasztottak be a ver-
senybírók. A verseny végén az elért eredmény alapján kis díjakra lehe-
tett beváltani a lapocskát. Az állomásokon ki lehetett próbálni a Liliput
Játékvilág játékait, lehetett sakkozni, karatézni, ügyességi feladatokat
végrehajtani, célba dobni és akadálypályát teljesíteni. A szervezők a
szülőkre is gondoltak, részükre játékos célbadobó versenyt szerveztek.
A legjobb eredményt elért szülők teljesítményét kupákkal és érmekkel
ismerték el.
A rendezvény végén fáradt, de boldog ovisok mentek haza, akik egy jól
szervezett sportos délelőttöt tölthettek el együtt. 
A szervező Piramis Sportegyesület ezúton is köszöni Szentendre Város
Önkormányzatának és a Liliput Játékvilágnak a támogatást. Külön kö-
szönjük a rendezvényt segítőknek a részvételét.
A Piramis Sportegyesület várja karate (már ötéves kortól) és aerobik
szakosztályaiba a jelentkezőket szentendrei bázisán a Rózsa utca 8.
szám alatt. érdeklődni a 06-20-444-3160-as telefonszámon lehet. 



AdáSVÉTel

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

Jó állapotú, használt hűtőszekrény
olcsón eladó. Tel. 06-20-531-7212.

Felújított elektromos kerekesszék
eladó Tel. 06-201-823-2658.

álláST KíNál

nyelveket beszélő, friss nyugdíjas
hölgyet várok, üzletembe, eladónak.
Tel 06-20-396-5306.

eGÉSzSÉG

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

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

KIAdó lAKáS

Szentendrén 70 nm-es családi ház
felső része teljesen berendezett álla-
potban kiadó igényes bérlőnek. Tel.
06-30-662-1266.

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

Szentendrén jó közlekedésnél hosszú
távra kiadó 2+2 félszobás, összkom-
fortos, 92 nm-es kertes társasházi
lakás. Külön utcai bejárat és kert-
használat, fedett kocsibeálló, va-
gyonvédelmi rendszer, elkülönített
közműmérők. Tel. 06-20-935-4287.

lAKáS, INGATlAN

Füzespark lakótelepi, egyedi cirkofű-
téses, 44 nm alapterületű, kétszobás,
összkomfortos. III. emeleti lakás
szép kilátással az óvárosra és túl-
partra 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.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Mar-
gitot, régi álló-, fali-, asztali díszórá-
kat (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, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bron-
zokat, ezüstöket, kitüntetéseket,
érméket, szőnyegeket, csipké-
ket, varrógépet, hanglemezeket,
hagyatékokat(!) díjtalan kiszál-
lással, értékbecsléssel. Med-
veczky Zsuzsanna,
06-20-365-1042.

SzolGálTATáS

Burkolás, kőműves munkák, 
térkövezés. Teraszok, járdák, keríté-
sek készítése, javítása. Tel. 06-30-
341-3423.

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

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

TárSKereSő

Szentendrei, özvegy, 60-as férfi szo-
lid társát keresi a környékről. Tel. 06-
70-416-9321.

ÜdÜlÉS

Sielőknek! Murauban, a sífelvonó kö-
zelében lévő szállodában 2+1 főnek
január 21-től 1 hét átadó rezsiáron:
280 euró. Mezei Sándor, 06-30-950-
4187.

Hévízen, a centrumban 
apartman 2-3 fő részére (5000
Ft/éj/apartman) kiadó.      
Tel. 06-20-494-2550.
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M o S o l y   J ó G A

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

Waterfront Hotel, Szentendre, Duna-korzó 

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

www.krisztinews.com/joga

Gerincszerviz

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

Szentendre, Virág u. 1/B
bejelentkezés:

06-20-526-8909
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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

Magyarország piacvezető 
cukrász, sütőipari 
és gasztronómiai 
nagykereskedése

budapesti csapatába keres 

Tb ÉS bÉrÜGyINTÉző
MuNKATárSAT

4 ÓRÁS RÉSZMUNKAIDŐBE

feladatok:
• bérelszámolási és társadalombizto-

sítási feladatok ellátása,
• hóközi és hóvégi bérszámfejtés el-

készítése,
• a béren kívüli juttatásokra vonat-

kozó nyilvántartások vezetése,
ezekkel kapcsolatos adatszolgálta-
tások, jelentések elkészítése,

• ki- és belépéssel kapcsolatos fel-
adatok elvégzésében való aktív köz-
reműködés,

• bérfeladás készítése könyvelés ré-
szére, bérszámfejtés és könyvelés
egyeztetése, egyeztetések megfe-
lelő dokumentációja,

elvárások:
• TB jogszabályok magas szintű isme-

rete,
• nexon bérprogram ismerete előny,
• Microsoft office (Word, Excel) isme-

retek,

Önéletrajzát kérjük küldje az 
allashirdetes@bekaskft.hu e-mail
címre, fizetési igény megjelölésével.
Visszajelzést azon pályázóknak tudunk
adni, akiket felvételi beszélgetésre hí-
vunk. Megértésüket köszönjük!

bIrToK elAdó SzeNTeNdrÉN 
a Sztelin-patak partján 

A város egyik legnagyobb, 3018 nm területű
összefüggő ingatlana. 

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

keleties, luxus kivitelben készült. 
Az ingatlan ősfákkal, közvetlen

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

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

Érdeklődni lehet: 06-30/932-1074

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

06-70-677-1178
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Kihelyezték az Összefogás a szentendrei
gyermekekért akció adománygyűjtő ládáit
a város több boltjában, intézményében.
Szentendre Város Önkormányzata és a
Szentendréért Közalapítvány ebben az
évben is közös akciót indít, melynek célja,
hogy a hátrányos helyzetben lévő családok
számára is valóban örömteli legyen a kará-
csony. Ehhez járulhat hozzá bárki pénzado-
mányával.

Szentendre hátrányos helyzetű gyermekei-
nek adventi megajándékozására a város ki-
lenc pontján elhelyezett gyűjtőládákkal
hívják fel a figyelmet a szervezők, és kérik
mindazok segítségét, akik hozzá tudnak já-
rulni a nemes cél megvalósításához. Az ad-

venti hétvégeken a Fő téren minden gyer-
tyagyújtáskor a város vezetői is gyűjtik az
adományokat.
Az összegyűlt pénzből december 18-án, ad-
vent negyedik vasárnapján, a gyertyagyúj-
tás után a Városháza dísztermében tartott
ünnepség keretében látják vendégül és
ajándékozzák meg a gyermekeket. A rászo-
rulók listáját az önkormányzat szociális
osztálya és a Szentendrei Gondozási Köz-
pont nyilvántartása alapján határozták
meg. Az ajándékokat a város vezetői adják
át személyesen minden gyermeknek, a
megajándékozottak mindegyike személyre
szóló ajándékcsomagot, játékot és könyvet
kap. A tervek szerint az akcióval 130 gyer-
mek karácsonyát teszi szebbé a város.

Kérjük, adományával járuljon hozzá Ön is,
hogy a rászoruló szentendrei gyerekek is
boldogan ünnepelhessenek!

Adományát a város több pontján kihelyezett
adománygyűjtő ládákban helyezheti el, az
alábbi helyszíneken:

•  Városháza porta
•  Tourinform iroda
•  édeni édességek Boltja
•  Líra Könyvesbolt
•  offline Center
•  Art6 Szalon
•  Parti Medve könyvesbolt
•  Dobozi utcai CBA

Összefogás a szentendrei gyermekekért 


