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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

eladó ingatlan: 
Jobbágy utca 16.

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 
a szentendre, 1751/1 hrsz.-ú, 
255 nm nagyságú kivett lakóház 
és udvar megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal webol-
dalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába január
3. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785 088

szentendre 
És vidÉke

pályázat
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Amikor az olvasó elé kerül a beszélgetésünk,
már a negyedik gyertyát is meggyújtottuk a
város adventi koszorúján. mit jelent ez az
időszak a ma emberének?
Ha a minket körülvevő béke és a többség szá-
mára elérhető viszonylagos jólét nem is illúzió,
de törékenységét mindannyian megsejthettük
az elmúlt néhány évben. Ezért is fontos, hogy
megbecsüljük, ami megadatott. Simone Weil-
lel szólva: „Meg kell tanulnunk vágyakozni az
után, ami a miénk.” értem ezt a saját, szemé-
lyes életünkre és a város közös dolgaira is. Az
advent várakozása a lecsendesedésben való-
sulhat meg. Egy csendes, nyugodt számvetés-
ben megállapíthatjuk, hogy lépésről lépésre
haladunk a 2014-ben kitűzött célok felé, az
épített környezet fejlesztése, a közösségek
megerősítése és a szolgáltatások színvonalá-
nak emelése terén. A fejlődést meg kell tanul-
nunk a lehetőségeinkhez mérten, relatíve
értelmezni.

ezzel szemben nagy a zaj, a napjainkat talán
túlságosan is meghatározó virtuális közös-
ségi terekbe bárki bármit belekiabálhat. Az
eredményeket publikáló híradásokat egyhar-
mad rész elégedetten nyugtázó komment és
kétharmadnyi részben sorjázó panasz- és kí-
vánságáradat kíséri.  

Minél több régi problémát oldunk meg, annál
inkább nyílik az olló a lakossági elvárások és
az önkormányzat lehetőségei között. Persze
jól ismert emberi tulajdonság, hogy ami meg-
van, az rögtön természetessé válik, és mindig
többet és többet akarunk. Fontos, hogy legye-
nek álmaink és terveink, de szem előtt kell tar-
tanunk a lehetőségeinket. Kis önkormányzat
vagyunk adott költségvetéssel. ráadásul a
konkrét igényeket megfogalmazó egyes
ember mindig a saját szűk körét képviseli, mi-
közben a városvezetésnek az egész közösség
érdekeit kell szem előtt tartani. Egy forgalmi-
rend-változás, ami az egész városnak, minden
közlekedőnek könnyebbséget jelent, az adott
utcának lehet kényelmetlen. Nagyon fontos
lenne, hogy saját érdekünket alkalmanként ké-
pesek legyünk a közösség érdekei mögé so-
rolni. Ha valaki úgy érzi, hogy egy közösség
számára pozitív változás a személyes érdek-
sérelmével jár, gondoljon úgy is a dologra, mint
a városért hozott áldozatra, vagy kevésbé drá-
maian: egy gesztusra, amit a többieknek tett. 
Egy másik ellentmondás is meghatározza a
városépítő munkát: a jelen igényei és a város
egészének hosszú távú érdekei között húzódó
ellentét. jó példa erre az utóbbi évek tenden-
ciája: Szentendre kedvelt lakóhellyé vált, sok
fiatal család települ be. Örülünk ennek, jó látni

a sok gyermeket, de tudnunk kell, hogy a la-
kosságszám további jelentős növekedését
nem bírja el a város infrastruktúrája. Nem
lehet emeleteket húzni a belváros kis házaira
és nem lehet sztrádát építeni az eredetileg kis
zártkerteket kiszolgáló utak helyére. 
Folytatás a 4. oldalon

büszke vagyok szentendrére
Adventi interJÚ verseGHi-nAGy miklós polGármesterrel
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Folytatás a 3. oldalról

mi a megoldás?
A jelenleg tapasztalható beépülés a korábbi
szabályozás következménye. A rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel igyekszünk gátat
szabni a további beépítéseknek. épp zajlik a
városszerkezeti terv és a HéSz (Helyi építési
Szabályzat) felülvizsgálata. A meglévő építési
jogokat nem korlátozhatjuk, ezért a gyakorlat-
ban, a már meglévő építési engedélyek alap-
ján egy ideig folytatódhat a beépítés, de nem
szeretnénk további területeket belterületbe
vonni, növeljük ugyanakkor a zöldterületek
arányát. Egy felelős városvezetés nem csak a
következő ciklusig lát, hanem a település
hosszú távú érdekeit tartja szem előtt. 
Szentendre a múltjával, nemzetiségi összeté-
telével, művészeivel és építészetével egy ku-
riózum. Mint közigazgatási egység azonban,
átlagos Pest megyei település vagyunk. A ren-
delkezésre álló időben és anyagi keretek kö-
zött, feszített tempóban dolgozunk, és
munkánkat nagyban meghatározzák a sok
éves, esetenként évtizedes lemaradások, me-
lyekkel átvettük a várost. Ehhez kell mérni az
elért eredményeket. 

Adott körülmények között miben látja az ön-
kormányzat fő feladatát?
Egy szóban összefoglalva ez a gondoskodás.
A kifejezésről többnyire az egészségügyi, szo-
ciális terület jut eszünkbe, e téren is haladunk,
de a városfejlesztésben elért eredményekben
is a gondoskodás nyilvánul meg. A napokban
készült el a belvárosi csapadékcsatorna át-
építése: óriási, nyomasztó problémáját szá-
moltuk fel ezzel a városnak, mely nem elha-
nyagolható kockázatot jelentett. A kor-
szerűtlen, egyesített csatornarendszerrel gya-
korlatilag évtizedek óta minden nagyobb eső
elöntéssel fenyegetett, ennek most vége, fel-
lélegezhetünk. zajlik a Kossuth u. 15. sz. alatti
önkormányzati épület homlokzati felújítása,
ezzel is régi elmaradást számolunk fel, akár-
csak a gyermekorvosi rendelő belső fel-
újításával vagy a családsegítő épületének 
tetőfelújításával. 

Az utak, járdák állapotának javítására kidolgo-
zott programunk, az 1+1 program rendkívül si-
keresnek bizonyult, már tucatnyi út- és
járdaszakasz, illetve közterület újult meg az
önkormányzat és a szentendreiek összefogá-
sában. Ezért is döntöttünk a program folyta-
tása és kibővítése mellett: 2017-től más
közcélú beruházásra is igényelhető lesz a vá-
rosi támogatás.
Újra és újra feladja a leckét a parkolás kér-
dése, e tárgyban épp sikerrel vizsgázik a
Duna-korzón szeptemberben pilot jelleggel
bevezetett okos parkolási rendszer, de alkal-
mazzuk a hagyományos módszereket is, a
HéV környékén újabb területeket vonunk be, a
meglévők pedig egy „ráncfelvarráson” esnek
át hamarosan.
Meg kell említeni azokat a beruházásokat is,
melyek megléte és szükségessége „békeidők-
ben” és az átlagember számára talán nem
nyilvánvaló. Azonban nagyon is érezhető hiá-
nyuk a bajban. Ilyenek például az árvízvédelmi
rendszerek, a felszín alatti létesítmények, mint
a csapadékcsatorna. Fontos előrelépés tör-
tént e téren a belváros mellett a Füzesparkban
is, ahol az elavult, eldugult csatornarészek
cseréje az év utolsó heteiben kezdődött meg.
Még fontosabb a nádastavi zsilip rekonstruk-
ciója, hiszen a zsilip már működésképtelen
volt, és az egész Pannónia-telep elöntését 
jelenti egy árvíz esetén.

mindez valóban örvendetes, jött ugyanakkor
egy nem várt küldemény is decemberben a
háztartásokba. nem lehetett volna korábban
vagy később kiküldeni az elmaradt hulladék-
szállítási díjakat?
Ahogy mondja, sajnos, nem lehetett volna. A
borítékon a VSz neve is szerepel feladóként,
és most ismét a Városi Szolgáltató számláz,
de a döntés és az időzítés a hulladékkezelésre
létrehozott állami szerv, az NHKV zrt. hatás-
köre. Nincs választásunk. Azaz, mégis van.
Nézzük ezt abból a szemszögből, hogy egy
már igénybevett szolgáltatást kell kiegyenlíte-
nünk, és az április óta, azaz 8 hónapja elma-
radt számlákat nem egyszerre, hanem három
tételben kell rendezni. Ebből decemberben há-

romhavi díjat kell befizetni, vagyis a 8 havi
kintlévőségből 5 havi a felhasználónál marad.
De ismétlem: e téren a döntés és hatáskör a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási zrt.-é, mely
azonban részletfizetési lehetőséget is biztosít,
és ez könnyebbséget jelent a háztartásoknak. 

Az ünnepek előtt miben nyilvánul meg az ön-
kormányzati gondoskodás?
Az ellátórendszer pozitív változásai tartósak
és mindenkit érintenek. Említettem már a
gyermekorvosi rendelő és a családsegítő
megkezdett részleges felújítását. Látványo-
sabb változás a szakorvosi rendelő várólis-
táinak csökkenése és a rendeléseken a vára-
kozási idő csökkenése. Köszönhető mindez a
SzEI kapacitásbővítésének, ami azt jelenti,
hogy több orvos dolgozhat tágabb rendelési
időkeretben. Az ugrásszerű javulás például a
laborvizsgálatoknál érezhető, amire már ré-
góta vártunk.
Az adventi időszakban ugyanakkor számos,
mindenki által látható és bárki által támogat-
ható akciónk van a hátrányos helyzetű ember-
társaink megsegítésére. Az elmúlt időszakban
zajlott le a krumpliebéd, melyen a résztvevők
egy vasárnapi ebéd árát adták össze egy kö-
zösen elköltött, főtt krumplis egyszerű étel
mellett. Ezt a formát még a nemrég elhunyt
Tolonics Gyula képviselőtársunk honosította
meg, sajnos, az idei alkalmon már csak em-
léke volt velünk.
Már hagyományos, hogy adománygyűjtést hir-
dettünk a hátrányos helyzetű gyermekek vá-
rosi karácsonya támogatására, ahol minden
meghívott személyre szabott ajándékcsoma-
got kap. Visszatérő eleme ennek az időszak-
nak az idén is sikerrel zajló Mikulásfutás,
amelyre rászorulóknak gyűjtött tartós élelmi-
szerekkel lehet nevezni. Idén ebben a formá-
ban új kezdeményezésként melegételosztást
tartottunk a Szentendrei Altiszti Akadémia fel-
ajánlásával, az önkormányzat együttműködé-
sével és támogatásával. 400 adag meleg ételt
osztottunk ki rászorulóknak.
Egy közösség összetartó erejét jellemzi az
adakozási hajlandóság, büszke vagyok arra,
hogy Szentendrén ez évről évre nő. 

Elkezdődött a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény szentendrei központjának épületén a tető-
felújítás. A Szentlászlói út 89. sz. alatti épület elöre-
gedett tetőszerkezetének teljes felújítása belügymi-
nisztériumi támogatásból és az ellátott térség önkor-
mányzatai által biztosított forrásból, Szentendre
Önkormányzatának beruházásában valósul meg.

elkezdődött a családsegítő épületének tetőfelújítása
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testületi hírek 
múzeumátadás
A képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Ferenczy Múzeumi
Centrum átadta a Gorka Kerámia Kiállítás fenntartói jogait Verőce Köz-
ség Önkormányzatának 2017. január 1-jétől.

Az 1+1 program bővítése
Az út- és járdaépítések, a településfejlesztés kiemelt fontosságúak a
város életében. Ennek érdekében indította útjára 2015-ben az 1+1 prog-
ramot az önkormányzat a lakossági, vállalkozói önerővel megvalósuló
út- és járdaépítések támogatására. A kezdeményezést a lakóközössé-
gek pozitívan értékelték, a lehetőséggel közel húsz utca élt, két kilo-
méteren megvalósuló fejlesztéssel. A program sikerét látva most a
támogatások bővítéséről határozott a testület, ami azt jelenti. hogy
2017-től már nem csak út- és járdaépítésre, hanem olyan fejlesztésekre
is igényelhető az önkormányzati támogatás, mint például közvilágítás-
bővítés, forgalomcsillapítás, tükörkihelyezés, buszmegálló-, parkoló-
létesítés stb. 

vagyonátadás
A Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor
Önkormányzata közös beruházásában megépült szennyvízcsatorna-
fejlesztés városunkban megvalósult, a vízjogi üzemeltetési engedélyt
idén áprilisban adták meg. A csatornavezetéket érintő hibajavítások el-
készültek, folyamatosan zajlanak a rákötések. Az önkormányzat va-
gyonáról szóló rendelet alapján az önkormányzat átvette a projekt
keretében a város közigazgatási területén létrehozott vagyon tulajdon-
jogát.

Úszómű több funkcióval
A város Dunával való kapcsolatának fejlesztése érdekében a képvi-
selő–testület támogatja egy úszómű létesítését a Görög utcával szem-
beni részen, mely több funkciót is ellát: egyrészt mindenkinek számára
lehetőséget ad, hogy a stégen pihenjen, a vízi hajósok is ki tudnak kötni
az úszóműhöz, egy kávézó is működik majd rajta, illetve városi turista-
hajó indítására is alkalmas lesz. Az úszóművet a Pásztor révhajó Kft.
és Szalai Péter vállalkozó létesítik a Görög utcával szembeni részen,
melynek létesítését, üzemeltetését az önkormányzat 2,5 millió Ft-tal
támogatta. A vállalkozók jelezték a képviselő-testületnek, hogy 2017.
május 1-re tudják vállalni az úszómű vízrebocsátását és működésének
megkezdését, illetve a pályázat elszámolását.

településképpel kapcsolatos dokumentumok
A képviselő-testület megbízta a főépítészt a településképi arculati ké-
zikönyv (TAK) és erre alapozottan a településképi önkormányzati ren-
delet (TKr) elkészítésével. Ezen dokumentumokkal összhangban
készülhet el a belvárosra vonatkozó Helyi építési Szabályzat és Sza-
bályozási Terv, melyek a területek településképi követelményeit és sza-
bályozási (övezeti) előírásait, paramétereit jelenítik meg. 
A TAK és TKr megalkotásával a jelenleginél részletesebb városképi
elvek jelennek majd meg településképi követelmények formában, ezért
megalkotásuk a tájékoztatásban is komoly szakmai segítséget nyújt.
A településképi és szabályozási előírások kommunikálásának egyik
legfontosabb eszköze a térinformatikai rendszer lesz, melynek publi-
kus felületét a dokumentumok elkészítésével egyidejűleg tervezik meg.

tájékoztató a közösségi együttélésről szóló
rendelet kapcsán tett intézkedésekről
A testület idén januárban fogadta el a közösségi együttélés szabályai-
ról és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet annak
érdekében, hogy a helyi együttélés alapvető szabályainak érvényt sze-
rezzenek. Ennek kapcsán több területen is szükségessé vált a fejlesz-
tés, az idei évben a hangsúlyt a kommunikációra, a személyi és tárgyi
feltételek megteremtésére fektették.
• Kommunikáció: újságban, szórólapokon és honlapon jelent meg tá-
jékoztatás arról, hogy milyen szabályokat kell a lakosoknak betarta-
niuk; elkészült a Városi rend részletes szabályokkal és
figyelemfelhívásokkal, melynek frissített verziójának készítése folya-
matban van.

• Személyi feltételek megteremtése: a külterületek védelme érdekében
létrehoztak a hivatalban egy napi 8 órás mezőőri státuszt (egyelőre
nincs betöltve); a belterületek védelme érdekében idén sikerült a négy
közterületfelügyelői álláshelyet betölteni; november 1-jétől a hivatalban
létrehoztak két teljes munkaidős hatósági ellenőri státuszt; megálla-
podás született a Polgárőrséggel, hogy november utolsó hétvégéjétől
az év végéig minden pénteken és szombaton, valamint az ünnepnapo-
kon 23 óra és reggel 4 óra között ellátják az éjszakai térfigyelést, illetve
tárgyalások folynak a rendőrséggel és a Polgárőrséggel arról, hogy
2017-ben megoldható legyen valamennyi hétvégén és ünnepnapon az
éjszakai térfigyelés.
3. Tárgyi feltételek megteremtése: idén két helyszínen bővült a térfi-
gyelő rendszer (a Dunakorzón rendszámfelismerő szoftverrel ellátott
digitális kamerával, a Városház tér és rákóczi utca sarkán egy ugyan-
ilyen kamera tesztüzeme folyik); négy további vonalon terveznek ka-
merabővítést; külterületeken helyszínen rögzítő megfigyelő kamerák
elhelyezését tervezik, illetve három belterületi helyszínen tervezik ka-
merával megfigyelni az illegális szemétlerakást (barackos buszforduló,
Móricz parkoló, Hamvas b. - Pomázi út kereszteződése); a súlykorlá-
tozó táblákat figyelmen kívül hagyó, engedély nélkül behajtó teherautók
szankcionálására öt helyszínen tervezik mobil kamerák kihelyezését
(barackos–Tátika u.; Cseresznyés–Pismány u.; Ady E.–Várkonyi z. u.;
Ady E.–barackvirág u.; Móricz zs.–boldogtanyai u.,), illetve az Ipar ut-
cában. A mobil kamerák beszerzésére az árajánlatokat megkérték, a
telepítésre jövő év elején kerülhet sor.

forgalomtechnikai fejlesztések
A Városfejlesztési bizottság döntése alapján a berkenye utca – berke-
nye utca elágazásához, valamint a berkenye utca – áfonya utca csat-
lakozásához a beláthatóság biztosítása érdekében egy-egy 60 cm
átmérőjű forgalombiztonsági tükröt helyeznek el. 
A Vasúti villasor bal oldalán, a Tüzép és a Kőfaragó utca között, és a
Kőfaragó utca és a sportpálya közötti szakaszon (kb. 70 m), a viacolo-
ros burkolaton 1,20 m széles gyalogos sávot festenek fel, melyek vé-
gére egy-egy gyalogos piktogramot is felfestenek. 

beszámolók bizottságoknak
• Az oktatási célokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról szóló
tájékoztatás szerint 2016-ban oktatási igazgatási célokra 500 ezer Ft-
ot költöttek az erre a célra elkülönített kétmillió Ft-ból. Az összegből a
Szentendre Városi óvodák részére vizuális elem elkészítéséhez 65 000
Ft, a Szentendrei bárczi Gusztáv Gyermekotthon fejlesztőeszközeinek
vásárláshoz 200 000 Ft, a Szentendrei református óvoda játékvásár-
lásához 103 000 Ft, a Szentendrei református Iskola pályázata önré-
szének fedezéséhez 300 000 Ft támogatást nyújtottak. 
• A kulturális célokra elkülönített összegből „Karácsonyi történet” szo-
borcsoport soron következő szobrainak, a Haranghy-betlehem elkészí-
tésére és a betlehemi séták kidolgozására 380 000 Ft, fém
molinóállvány rendelésére 195 000 Ft támogatást adtak. A Péter-Pál
templom mögötti téren található betlehem alkotója Haranghy jenő gra-
fikus és festőművész. Ezt a betlehemet családja számára készítette az
1940-es években, akik szentendrei lakosként hozzájárultak ahhoz,
hogy felnagyított méretben elkészítsék az eredeti alkotás másolatát. 

A SzEI dolgozói
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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.

A képviselő jelöltek bejelentésének határideje
2016. december 12. (hétfő) 16.00 órakor lezá-
rult. A határidő lejártáig bejelentett, a szüksé-
ges számú érvényes ajánlást összegyűjtő
jelöltek nyilvántartásba vételéről Szentendre
Helyi Választási bizottsága döntött, mely je-
löltek a sorsolás útján kialakított alábbi sor-
rend szerint kerülnek a szavazólapokon
feltüntetésre:
1. négyessy katalin – Fidesz Magyar Polgári

Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
2. Helyes imre mihály – Társaság az élhető

Szentendréért Egyesület
3. drávucz zsolt – Lehet Más a Politika
4. pálmai ferenc – Magyar Munkáspárt

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
szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2016.
november 28-ig értesítő megküldésével tájé-
koztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételről. 
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az ér-
tesítőt 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 
2017. január 6. (péntek) 16.00 óra határidőig
kérheti, hogy 
• választójoga gyakorlásának segítésére a
szavazólap önálló kitöltéséhez braille-írásos
sablont kapjon a szavazás napján,

2017. január 13. (péntek) 16.00 óráig igényel-
heti, hogy 
• az értesítőnek a braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon.
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 sze-
retné, hogy személyes adatai választási kam-
pány célokra átadásra kerüljenek, az
adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyúj-
tásával 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 irodához, a szavazás
napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban
kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igény-
lés indokával és aláírásával ellátott bejelentés-
ben, vagy a kérelem online is benyújtható!

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon ke-
resztül.
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 rendelkező választópolgárok a lakcímük
szerinti szavazókör területén lévő alábbi sza-
vazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:
013. szavazókör: Gondozási Központ, Sztara-
vodai út 2. (akadálymentes)
014. szavazókör: Gondozási Központ, Sztara-
vodai út 2. (akadálymentes)
Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az ér-
tesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget ke-
ressék fel az időközi választás napján.

A szavazás menete
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazó-
körben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő is tartalmazza.
Szavazatukat 2017. január 15. (vasárnap) reg-
gel 6.00 órától este 19.00 óráig adhatják le.
Az időközi választáson való részvétel feltétele
a személyazonosságot és a lakcímet vagy
személyi azonosítót igazoló érvényes igazol-
ványok megléte.
Az időközi választáson személyazonosságát
és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a kö-
vetkező érvényes igazolványok bemutatásával
tudja igazolni.

Személyazonosságát
• magyar hatóság által kiállított személyazo-
nosító igazolvánnyal
• magyar hatóság által külföldi állampolgá-
rok számára kiállított személyazonosító iga-
zolvánnyal
• magyar hatóság által kiállított ideiglenes
személyazonosító igazolvánnyal
• más uniós tagállam által kiállított személyi
igazolvánnyal (nem magyar állampolgárságú
választópolgár esetén)
• magyar hatóság által kiállított vezetői en-
gedéllyel
• magyar hatóság által kiállított útlevéllel
• magyar hatóság által kiállított ideiglenes
útlevéllel
• más uniós tagállam által kiállított útlevéllel
(nem magyar állampolgárságú választópolgár
esetén)
és 
lakcímét
• lakcímkártyával
• lakcím bejelentéséről szóló átvételi elis-
mervénnyel
• régi, könyvecske alakú személyazonosító
igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lak-
címet
vagy
személyi azonosítóját
• lakcímkártyával
• hatósági bizonyítvánnyal
• személyazonosító jelről szóló igazolással
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelke-
zők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy az időközi választá-
son történő részvételük érdekében ellenőriz-
zék okmányaik érvényességét, és időben
gondoskodjanak az érvényes dokumentumok 
beszerzéséről. (Fontos, hogy a személy-
azonosító okmányok igénylése során kapott
átvételi elismervény – A4-es nyomtatott lap –
nem alkalmas a személyazonosság igazolá-
sára!)

A szavazat leadásának módja
A választópolgár a szavazólap átvételét a sza-
vazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
érvényesen szavazni csak a hivatalos szava-
zólapon szereplő jelöltre a neve melletti körbe
tollal két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy
+) lehet. 
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot
a borítékba helyezheti és az urnába dobja.

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 képviselő-választás szentendrén
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drávucz
zsolt
LEHET MáS 
A PoLITIKA 

1974-ben szület-
tem, így még
gyerekfejjel él-
tem meg a rend-
s z e r v á l t á s t .
Mindannyian bi-
zakodtunk. Azt

gondoltuk, kitartó munkával néhány év alatt el-
érjük majd az osztrák életszínvonalat és tár-
sadalmi berendezkedést. 
Multinál dolgoztam, és évről évre haladtam
előre a ranglétrán. Munka mellett médiakom-
munikációt hallgattam, és olyan közéleti sze-
repre vágytam, melyben képviselhetem
korosztályom érdekeit egy lehetőségekkel teli
országban.
A lehetőségek száma azonban erősen megfo-
gyatkozott. barátaim nagy része jelenleg kül-
földön él. Aki itthon maradt, megélhetésből
álláshalmozó vagy kényszervállalkozó lett.
Sokak fizikai állapota, csakúgy mint hazánk
teljes egészségügyi rendszere, leromlott. 
Többségünk, akik az elmúlt évtizedekben nem
akartunk politikai alapon anyagi hasznot
húzni, elfordultunk a közélettől. jómagam is
vállalkozásba kezdtem, és naponta küzdök a
működtetést ellehetetlenítő és folyamatosan
változó jogszabályi háttérrel.
Családommal Szentendrén élek, szépítem a
kertem, kislányomat is környezettudatosságra
nevelem. Hiszek abban, hogy meg tudjuk vál-
toztatni közvetlen környezetünk gondolkodás-
módját. Miért ne tehetnénk ezt tágabb keretek
között is?
Együtt gondolkodva, egymást támogató kö-
zösségben, a helyi ügyeket akár országos
rangra emelő kezdeményezésekkel. Most van
lehetőségünk a párbeszédre. éljünk vele, hisz
ez közös felelősségünk!
Megválasztásom esetén többek között a kö-
vetkező helyi ügyek megoldásán fogok dol-
gozni:
• Az Alsó-Pismányi területek (a Felső-Pismá-
nyi részekkel összefüggő) vízelvezetési prob-
lémáinak megoldása EU-s pályázati forrásból
• beszakadt csatornafedél helyrehozatala a
Törökvölgyi úton 
• Aszfaltozás a Tábor utcában
• járda kiépítése a barackos út alsó szaka-
szán
• Az Egres úti lámpás kereszteződés áteresztő-
képességének növelése
• A zúzmara utcai átjátszótorony telepítésével
kapcsolatos felülvizsgálat kezdeményezése

állj meg egy szóra! 
Vitassuk meg közös témáinkat Egy jó Helyen!
Mindenkit szeretettel várunk 2016. december
20-án, 18:30-tól klubestünkön Szentendrén, a
Dézsma u. 8-ban.
Mert Lehet Más a Politika, Szentendrén is.
Kapcsolat:
• facebook.com/DravuczzsoltLMP
• dravucz.zsolt@lehetmas.hu

bemutatkoznak a 7. sz. választókerület képviselő-jelöltjei

Helyes
imre mihály 
TárSASáG 
Az éLHETő
SzENT-
ENDréérT
EGyESÜLET 

Közel negyven-
éves diplomáciai
pályája során itt-
hon és külföldön

egyaránt emberek legkülönbözőbb problémá-
inak a megoldásához nyújtott segítséget.
Tudja, milyen fontos, hogy egy-egy ügy mögött
elsősorban ne az adathalmazt nézzük, hanem
az érintett emberi sorsot, és azt is megtanulta,
hogyan lehet és kell ügyeket átsegíteni a bü-
rokrácia útvesztőin.
Látta és megélte a külföldön töltött évei alatt
azt is, mennyire fontos a civil társadalom aktív
és sokrétű szerveződése: ahol ez kialakul, és
jól működik, ott biztosított a társadalom és a
helyi közösségek fenntartható fejlődése.
A Társaság az élhető Szentendréért Egyesület
(TESz) civil szervezet közel hét éve alakult
meg abból a célból, hogy lehetőséget biztosít-
son és eszközt adjon a város polgárainak az
életüket érintő fontos döntések előkészítésé-
nek és meghozatalának befolyásolására. Az
egyesület önkormányzati képviselői és önkén-
tes aktivistái Szentendre fejlődéséért, élhe-
tőbbé tételéért tevékenykednek, aktív szerepet
vállalnak a helyi közéletben.
A TESz alapvető célja, hogy Szentendrén meg-
valósuljon a közösségi önkormányzatiság.
Hisszük, hogy a lakosság aktív részvétele a
város irányításában, a döntések meghozatalá-
ban a záloga annak, hogy lakóhelyünk fejlő-
dése fenntartható és valóban élhető legyen.
Helyes Imre 2015 novembere óta a TESz
Egyesület elnöke. Nős, két gyermeke és egy
unokája van.

Helyes Imre Mihály a Társaság az élhető Szent-
endréért Egyesület (TESz) jelöltjeként kívánja
elnyerni az Alsó-pismányi és a Sztaravodai út
környéki szentendreiek bizalmát a 2017. ja-
nuár 15-i időközi választáson, hogy
• az utak úgy épüljenek meg, hogy az autók
tudjanak rendesen közlekedni,
• épüljenek járdák, hogy a gyalogosok is biz-
tonságosan eljuthassanak úti céljukhoz,
• a csapadékvíz mindenütt megfelelően le-
gyen elvezetve,
• a lakosságot szolgáló beruházások időben,
jó minőségben és átlátható módon készülje-
nek el,
• az életüket közvetlenül érintő döntések
előtt a választópolgárok kapjanak tájékozta-
tást a tervezett intézkedésekről, valamint le-
hetőséget arra is, hogy elmondhassák
véleményüket, 
• az elmondott véleményeket a városvezetés
ne csak meghallgassa, hanem vegye is komo-
lyan,
• kulturális programokat ne csak a belváros-
ban rendezzenek, hanem a város külső ré-
szein, így Alsó-Pismányban és környékén is.

négyessy
katalin 
FIDESz-KDNP 

Húsz éve élek
Szentendrén, és
tizenhat éve taní-
tok zenét a Vuji-
csics Tihamér
zeneiskolában a
g y e r e k e k n e k .
Emellett aktívan

részt veszek a város kulturális életének szerve-
zésében. Egy helyi koncert vagy kiállítás nem
csak kulturális, hanem közéleti esemény is, ahol
a szentendreiek az aktuális közügyeket is meg-
vitatják. Sok ilyen beszélgetésen vettem részt,
és tudom, mennyi ötlet és energia rejlik az itt
élőkben. Képviselőként ennek a tenni akarásnak,
és a város iránti elkötelezettségnek szeretnék
hangot adni ott, ahol a közös ügyeinkről dön-
tünk.
Az elmúlt két évben sokat fejlődött a város, jó
úton haladunk. Azt szeretném, hogy az elért
eredmények Alsó-Pismány és Sztaravoda lakói-
nak életében is érzékelhető változásokat hozza-
nak. Az út- és járdafelújítások sok helyen nem
halogathatók tovább. Az egyik törekvésem az,
hogy a körzetet aktívan bekapcsoljam az önkor-
mányzat útfelújításokat célzó támogatási prog-
ramjába. Az itt élőket joggal nyugtalanítja az
adótorony elhelyezésének kérdése is. A város
polgármesterével együtt azt szeretném, hogy
erre a problémára mielőbb megtaláljuk a meg-
nyugtató megoldást. 
A választókörzetemben élők más-más problé-
mákkal keresnek meg. A lakóparkok esetében
például parkolóhelyekre és játszóterekre van
szükség, míg a családi házas övezetekben sok-
szor a megnövekedett forgalom okoz gondot.
Ezek jogos igények, amelyekre az itt élőkkel kö-
zösen kell megtalálnunk a megoldásokat.
A városvezetéssel egy kottából játszunk: mind-
annyian egy fejlődő és otthonos Szentendre
megteremtéséért dolgozunk. Az eddigi tevé-
kenységem során kiváló kapcsolatot alakítottam
ki a képviselőkkel. Ez a bizalom, kiegészülve az
itt élők bizalmával szilárd alapja lehet a város ér-
dekében végzett eredményes munkának.
Az Ön támogatásával:
• Szorgalmazom a gyermekorvosi rendelő külső-
és belső felújítását;
• Megépítjük, kiszélesítjük az Egres úti hidat a
jobb közlekedés megvalósítása érdekében;
• Kezdeményezem az Egres utcából a 11-es útra
lámpa nélküli jobbra történő kikanyarodás meg-
valósítását, és küzdeni fogok a 11-es úti zöld hul-
lám megvalósításáért;
• A fennálló vízelvezetési, útfelújítási illetve út-
építési feladatok közül elsőként a Pipiske és Fürj
utca problémáinak megoldását vállalom;
•  Kiemelten kezelem a körzet kisebb beruházá-
sait is, mert tudom, hogy a mindennapi életünk-
ben milyen fontosak a részletek; 
• Szívügyemnek tekintem a zöldfelületek meg-
újítását is, melyek szebbé, otthonosabbá teszik
majd lakókörnyezetünket.
Elérhetőségeim: 06 70 339 8668
negyessy.katalin@szentendre.hu

Összeállításunkban bemutatjuk a képviselő-jelölteket. pálmai ferenc, a magyar munkáspárt jelöltje nem kívánt élni a lehetőséggel.
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Ha havazik...
telefonos hódiszpécser ügyeletet biztosít a város a téli időszak-
ban. A 0-24-ig hívható számon az önkormányzati utakra vonatkozó
hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket várják.
A téli útüzemeltetés időszakában az ügyeleti hódiszpécser 0-24-ig 
elérhető. Önkormányzati fenntartású utakra vonatkozó hó- és sí-
kosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentés vagy panasz esetén
a hódiszpécser az alábbi telefonszámon érhető el:

06 20 320-7216

további egy évig, 2017. december 31-ig 
fizethetünk a régi 20 000 forintosokkal
A Magyar Nemzeti bank egy évvel, 2017. december 31-ig meghosszab-
bítja a 2015 előtt kibocsátott 20 000 forintosok bevonásának határnap-
ját. Így a régi 20 000 forintos címletek további egy évig, azaz 2017.
december 31-ig törvényes fizetőeszközként használhatók a vásárlások
során.
A hitelintézetek és a posta, valamint az MNb lakossági pénztára 2017.
december 31-ig – az üzleti feltételeikben meghatározott módon – to-
vábbra is elvégzik a régi 20 000 forintosok megújított verzióra cserélé-
sét. A bevonást követően 2018. január 1-től a hitelintézetek és a posta
3 évig, az MNb pedig 20 évig, azaz 2037. december 31-ig térítésmente-
sen cseréli törvényes fizetőeszközre a régi, bevont 20 000 forintos
bankjegyeket.

Éles lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia izbégi lőterén éles
lőgyakorlatot tartanak január
4., 5-én; 18., 19-én és 23.,
25., 26-án.
A fenti napokon a lőtér terü-
letére 06.00 órától 24.00
óráig belépni tilos és életve-
szélyes!

Jogszerűen működő üzletek és végzett 
tevékenységek listája
Szentendre Város honlapján mindenki számára elérhető a jogszerűen
működő üzletek és végzett tevékenységek listája, valamint azoké is,
akiknek a tevékenységét a jegyző ideiglenes vagy végleges hatállyal
megtiltotta.
jelenleg  egy cég szerepel a tevékenységüktől eltiltottak listáján, ame-
lyet a Szentendre, Dunakanyar krt. 22. szám alatti területen sírkő, grá-
nitkő és temetkezési kellékek forgalmazásától tiltott el a jegyző.
Tájékoztatjuk a szentendrei polgárokat, hogy a cég a területen nem
folytathat kereskedelmi tevékenységet.
A jegyzőnek nincs hatásköre arra, hogy a sírköveket és temetkezési
kellékeket elszállíttassa, de kérünk mindenkit, hogy tartózkodjanak az
itt történő vásárlástól, illetve ha valaki az elmúlt időszakban itt vásárolt,
akkor a kapott bizonylattal együtt jelentkezzen a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Adó Irodáján (földszint 2.
iroda).

vadállatok lakott területeken
A lakott területen kárt okozó vadak száma sajnos továbbra sem csök-
ken, az idei évi szaporulat miatt ismét megjelentek a házak között,
ezért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal vadászok bevonásá-
val megkezdi az általuk okozott károk csökkentését. A Szentendrei
rendőrkapitányság engedélye 2017. február 11-ig szól, Pismány, Pe-
tyina, Tyúkosdűlő, boldogtanya, Szarvashegy mellett a Vasúti villasor
környékére, valamint a Pomázi köz területére. A megbízott személyek
megbízólevéllel ellátva keresik fel a vaddisznók által látogatott terüle-
teket, tevékenységüket 16.00 óra és reggel 06.00 óra közötti időszak-
ban látják el. 
Amennyiben Ön is vaddisznó(ka)t észlel környezetében, azt bejelent-
heti – pontos elérhetőséggel – a Városi Ügyfélszolgálaton a (26) 300-
407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail
címen, melyet továbbítunk a szakemberek felé, hogy minél előbb meg-
kezdhessék tevékenységüket az állatok előfordulási helyein.

n Dr. GErENDáS Gábor
jEGyző

volán menetrendi változás
több buszjárat menetrendje módosult december 11-étől – közölte a
volán. A módosított menetrendeket keressék a megállóhelyeken 
kihelyezett indulási jegyzékeken, a pénztárakban megvásárolható me-
netrendi füzetekben, továbbá a www.volanbusz.hu és a www.menet-
rendek.hu oldalakon.

A Volán értesíti utasait, hogy 2016. december 11-től megváltozott a
870-es, 873-as, 874-es, 876-os és 877- es autóbuszvonalak menet-
rendje, és az alábbi menetrendi módosítások léptek életbe. A 869-es
vonalszámú járatok többsége rövidített útvonalon, a Szentendre, Autó-
buszállomás – Szentendre, Püspökmajor-lakótelep – Szentendre, Au-
tóbuszállomás viszonylaton, 872-es vonalszámmal közlekedik. Egyes
járatok 5 perccel korábban, vagy később közlekednek.
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Jól haladnak a munkálatok
jól haladnak a város közterületein önkormányzati beruházásban folyó
munkák, melyek várhatóan karácsonyig befejeződnek.
A füzesparki csatornajavítás és útrekonstrukció kapcsán több váratlan
probléma merült fel. Ennek ellenére a kivitelező a munkafolyamatok
átszervezésével tartja a tervezett ütemet. jelenleg az útszegély kor-
szerűsítését és a közműaknák szintbeállítását végzik. Várhatóan a jövő
héten kerül sor az aszfaltozásra.
A Kondor béla utcában lévő 1+1-es felújítás a héten már az aszfaltozás
fázisába ért. Ha az időjárás nem változik jelentősen, nem lesz sokkal
hidegebb vagy csapadékosabb, akkor a hét végére befejeződhet a ki-
vitelezés.
A Lövész utcai munkáknál az aszfaltozás előkészületeinél tartanak. 
A műszaki átadás várhatóan itt is megtörténhet a jövő héten.

Szintén jó ütemben haladnak a gyermekorvosi rendelő belső felújítási
munkálatai. Az orvosok kérésére új, barátságosabb színre festették a
váró lábazatát, a kedves rajzfigurák megtartásával ugyanolyan színt
kapott a fal és a mennyezet is. A héten az ajtók mázolása is befejező-
dik. Szintén ütemterv szerint zajlik mosdók felújítása.
A gyermekorvosi rendelő belső felújítása november közepén kezdő-
dött, a munka önkormányzati beruházásban zajlik.
Az épület külső nyílászáróinak cseréjére és a hőszigetelésre az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be, ennek elbírálása folyamatban van.

átadták az összefogással megújult utcákat

A Kertész utca hétfői átadója után kedden,
december 6-án a Mókus utca megújult szaka-
szát is ünnepi keretek között adták át a helyi-
eknek, akik kezdeményezői és aktív részesei
voltak a felújításnak. Az önkormányzat 50%-
os hozzájárulását az 1+1 program keretében
kérte és kapta meg a lakók közössége.
A Mókus utca 200 méter hosszan újult meg a
város és 12 család összefogásával. A beruhá-
zást az önkormányzat 50%-os hozzájárulás-
sal, több mint 2,3 millió Ft-tal támogatta, az  új
útburkolat rekord idő alatt készült el.
A Mókus utca korábban is aszfaltozott volt, de
a burkolat a csatornázás miatt erősen meg-
rongálódott. Most a felületet felmarták és
mintegy 850 négyzetméteren újraaszfaltozták
az úttestet.

Az 1+1 program nagy sikerrel zajlott az elmúlt
két évben, ezért 2017-től kibővítve folytatódik.

Az önkormányzat és a lakosság összefogásá-
val egy közel 200 méteres szakasz felújítása
készült el a Kertész utcában, melynek ünnepi
átadóját december 5-én tartották.
A Kertész utca felújítása 10 család összefo-
gásával és az önkormányzat 50%-os hozzájá-
rulásával készült el, az 1+1-es program
keretében.
A felújításhoz családonként 450 ezer forinttal
járultak hozzá a lakók. A projekt előkészítése
2015 áprilisában indult, a kivitelezés 2016 no-
vemberében zárult le.
Az ünnepi átadón Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester beszédében köszönetet mondott a
építtetőknek, a kivitelezőnek, és kiemelte az
útépítés közösségformáló erejét, az összetar-
tást. Mint mondta, a felmerülő nehézségek el-
lenére a célt elérték, ami még jobban össze-
kovácsolta a lakóközösséget.
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idősek karácsonya 
a városházán
petricskó zoltán alpolgármester kezdeményezésére szentendre
város Önkormányzata december 15-én a szentendrei nyugdíjas 
klubok és nyugdíjas civil egyesületek részére szervezett karácsonyi
ünnepséget.

Köszönjük minden résztvevőnek, Ferenc Nagy júlia balettáncosnak, a
Szent András Katolikus Iskola 3. a és 8. a tanulóinak, Lőte Attila szín-
művésznek, Négyessy Katalin gordonkaművésznek, valamint a Kos-
suth Lajos Nyugdíjas Klub tagjainak ezt a csodálatos délelőttöt és
kívánunk áldott Karácsonyi Ünnepeket!

sportkarácsony 2016
Néhány évvel ezelőtti kezdeményezés folytatásaként idei évben is
megrendezésre került a Városi Sportkarácsony a Városháza díszter-
mében. A nagyszabású eseményen szentendrei sportegyesületeket lá-
tott vendégül az önkormányzat, melynek fővédnöke a sportért is felelős
Petricskó zoltán alpolgármester volt.
A neves eseményen a város megköszönte a szentendrei sportegyesü-
letek munkáját és szoros együttműködését a várossal, elismerésül kü-

löndíjakat osztott ki 23 kategóriában. Idén rekordot döntött a nevezé-
sek száma, 18 egyesület összesen 81 nevezést adott le.  
Ebben az évben új kategóriát is indított a város az év Testnevelője cím-
mel, mellyel a szentendrei iskolák testnevelőit szerette volna elismerni
sokszor láthatatlan munkájukért.
Az elismeréseket Petricskó zoltán alpolgármester és Dombay zsolt
sporttanácsnok adta át.

Gratulálunk minden egyesületnek az idei éves eredményeikért és kö-
szönetünket fejezzük ki a munkájukért.

karácsony a Gondozási
központban
A Gondozási központ idősei minden évben élvezhetnek akár több elő-
adást is a helyi óvodások, iskolások látogatása során, akik nagy sze-
retettel adják elő karácsonyi műsorukat az időseknek. A központban
december 14-én tartották a közös karácsonyi programot, amelyen
először a református óvoda kicsinyei örvendeztették meg a nézőket
énekeikkel, műsorukkal, majd a szent András iskola tanulóinak bet-
lehemezése következett. 

Az advent talán legszebb része a betlehemezés, a karácsonyhoz kö-
tődő magyar népszokás. A több szereplős dramatikus játék a legnép-
szerűbb karácsonyi misztériumjáték, melyben a betlehemi pásztorok
párbeszédes, énekes játéka áll. A szereplők ma is eljátsszák a jézus
születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, jókí-
vánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik őket.
Kecskésné Sipos Andrea, a Gondozási Központ igazgatója elmesélte,
hogy tavaly is láttak több előadást, és megkérdezte a gondozottakat,
nem unják-e többször, több változatban megnézni ugyanazt, de egyér-
telmű nem volt a válasz. Az idős emberek napját melegséggel és sze-

retettel tölti meg a gyerekek látványa, és a szép üzenetet hordozó bet-
lehemi történet.
A Központ vendége volt ez alkalommal Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester is, aki köszöntőjében ezt a szép hagyományt méltatta, és a
békés, szeretetteljes készülődést. Az idősek narancsot, beiglit, szalon-
cukrot kaptak a szellemi táplálék mellé kíséretképpen, hogy „megéde-
sítsük napjaikat” – mondta a polgármester.  
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A tavaszias időben idén is sokan álltak a hagyományos, jótékonysági
mikulásfutás rajtjához a dunakorzón, 2016. december 10-én! A város
önkormányzata és a szentendrei kinizsi Honvéd se szervezésében
lezajlott futóverseny nevezési díjaival ebben az évben is a rászoruló
szentendrei családokat segítik.

A minden korosztály körében népszerű futóverseny Szentendre Város
Önkormányzata és a Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesület közös szer-
vezésében zajlott. A több száz induló nevezési díjait – azaz a tartós
élelmiszer-csomagokat – a Szent Erzsébet Karitászhoz juttatták el.
Mintegy 500 kg élelmiszer gyűlt össze a jótékonysági futás révén, s a

Karitász önkéntesei osztották szét a rászorulók között. Minden részt-
vevőnek köszönik a szervezők a segítséget!
A jó hangulatú Mikulásfutáson a Móricz zsigmond Gimnázium tanulói
és a református Gimnázium tanulói teljesítettek közösségi szolgálatot.
Nevéhez híven Verseghi-Nagy Miklós polgármester is a verseny rajtjá-
hoz állt, s előkelő helyen végzett. A vidám futókat érem, oklevél, elis-
merő taps várta, no meg forró tea és finom zsíros kenyér.

Köszönet az idei Mikulásfutás támogatóinak: Szentendrei Kinizsi Hon-
véd Egyesület, SZEKE Klub, Szentendre Városi Sportegyesület, Szilágyi
pékség, Mester Péter – püspökmajori zöldséges.

Jótékonysági mikulásfutás szentendrén – 2016
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Irgalom – táncjáték Arany jános balladái nyomán. December 12-én, a PMK színháztermében
láthatta először a közönség a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes drámai tánc-
játékát Arany jános balladáinak feldolgozásával. zene: budafolk band, zeneszerző: ifj Csoóri
Sándor, dramaturg: Kocsis rozi, koreográfus: Kocsis Enikő - Fitos Dezső, rendező: Fitos Dezső.

December 11-én, vasárnap idei ünnepi műsorát adta elő a Szentendre Táncegyüttes Kovács
Enikő és Fitos Dezső táncművészek vezetésével a Pest Megyei Könyvtár színháztermében, s
mint mindig, most is telt ház mellett.

tánc – felsőfokon!
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programajánló

december 23. péntek, 17:00
Kmetty tér (Dalmát Szamár bisztró előtt)
szAmárHeGyi betleHemes
A törzsvendégek előadásában.  

december 23. péntek, 18:30
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
A mŰvÉszet templomAi:
A rómAi szent pÉter bAzilikA 
És A pápAi bAzilikák 
Színes, magyarul beszélő, olasz 
dokumentumfilm, 90 perc, 2015 (6)

december 26. hétfő, 16:30
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
diótÖrŐ 
Angol balett film, 120’ perc szünettel,
2003

december 27. kedd, 16:30
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
HAttyÚk tAvA  
A szentpétervári Mariinszkij balett elő-
adása felvételről, 150 perc szünettel, 2013

december 28. szerda, 16:00
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
A Három tenor kArácsonyA 
Színes, magyarul beszélő, osztrák 
koncertfilm, 85 perc, (kn)
A három tenor – josé Carreras, Plácido
Domingo, Luciano Pavarotti – bécsi kará-
csonyi koncertjét láthatja a néző, amely
egyedülálló a világhírű trió történetében.

december 29. csütörtök, 19:00–02:00
DMH barlang (Dunakorzó 11/A)
elevenkert koncertek & buli
részletek:
https://www.facebook.com/elevenkert

december 30. péntek, 19:00–02:00
DMH barlang (Dunakorzó 11/A)
elevenkert koncertek & buli
részletek:
https://www.facebook.com/elevenkert

december 31. szombat, 22:30-tól
Fő tér
csAvArd fel A fŐteret!
22:30 Kistehén koncert
00:00 Polgármesteri köszöntő, tűzijáték
00:15-02:00 Utcabál
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Adventi hétvége

December 11-én, advent negyedik vasárnapján a Fő téri adventi koszorú harmadik gyertyáját
Antalicz Ferenc Norbert körzeti megbízott és Stefanek jános restaurátor gyújtották meg. 
A programot ezúttal az English Center alkalmi kórusa színesítette, akik angol karácsonyi éne-
keket adtak elő. A közös imát dr. Harmathy András református lelkész vezette, és a zeneiskola
növedékei énekeltek karácsony dalokat.

különlegesen szép időben, számtalan rendezvénnyel várta a szentendreieket és az ideláto-
gatókat a harmadik adventi hétvége.

Szombaton, december 10-én délelőtt a Dunakorzón már készülődtek a rajthoz a Mikulásfutás
résztvevői (lásd írásunkat a 11. oldalon), miközben a Manógyár ismét szélesre tárta kapuit a
DMH-ban. A legkisebbek Nyári bernadett vidám bábjátékát láthatták a barlangban.

Szombat délután ismét  a szentendrei óvodások betlehemes műsorában gyönyörködhettünk a
belvárosban.

programajánló

Január 1. vasárnap,  18:00
Pest Megyei Könyvtár színházterme 
(Pátriárka u. 7.)
fool moon – ÚJÉvi koncert 
A Fool Moon vokálegyüttes 2001-ben ala-
kult Szegeden, és azóta – hazánkban
egyedülállóan – a pop-a'cappella, azaz
hangszeres kíséret nélküli éneklés pop-
zenei műfaját népszerűsíti. Első lemezük
Csillagok… (2003, Warner-Magneoton)
címmel került a boltokba, melyen magyar
slágerek feldolgozásai hallhatók, de a
csapat énekel angolul, olaszul, franciául,
többek között olyan előadóktól mint
Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton, sőt,
Acappelland (2008, MDb records) című
nagylemezükön még bantu nyelven meg-
szólaló dal is hallható. 
Az együttes számos nemzetközi a cap-
pella verseny díjazottja (Graz, Tajvan,
olaszország) és rangos hazai és nemzet-
közi szakmai díj jelöltje és kitüntetettje.
Pályafutásuk alatt a hazai és nemzetközi
zenei élet kiemelkedő előadóival, az a
cappella éneklés nemzetközi sztárjaival
dolgoztak együtt. 

Az együttes tagjai: 
Mészáros Tamás – tenor 
Molnár Gábor – tenor 
rácz Gergő – tenor 
Wodala barnabás – bariton
Németh Miklós – basszus

A belépés díjtalan, regisztráció:
protokoll@szentendre.hu

Január 3. kedd, 16:00
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
kArácsony AndrÉvAl – 
AndrÉ rieu kArácsonyi koncertJe 
Színes holland koncertfilm, 135 perc

Január 6. péntek, 10:00
Evangélikus templom (bükköspart 2.)
„menJÜnk mi is betleHembe…”

óvodásokkal az Evangélikus templomtól
a Fő téri betlehemi istállóig

Január 6. péntek, 18:00
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
diótÖrŐ 
Angol balett film, 120’ perc szünettel,
2003

Január 7. szombat, 16:30
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
A Három tenor kArácsonyA 
Színes, magyarul beszélő, osztrák kon-
certfilm, 85 perc, (kn)

Január 8. vasárnap, 16:00
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
HAttyÚk tAvA 
A szentpétervári Mariinszkij balett elő-
adása felvételről, 150 perc szünettel,
2013
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Újabb elismerés 
krizbonak

Krizbai Gergely „Krizbo“ szentendrei születésű
grafikus december 6-án, a Petőfi Irodalmi Mú-
zeumban vehette át a Kortárs Folyóirat Képző-
művészeti díját. A lap azon művészek közül
dönt a díjazott személyéről, akik az adott
évben valamelyik lapszámot illusztrálták mun-
káikkal.
Krizbo a Kortárs szeptemberi számában pub-
likálta a NapiSzörny-ciklusából készült válo-
gatást. A sorozatot 2012 novemberében
kezdte, fő témája a mindennapi élet abszurdi-
tása. 

Novotny Tihamér, a lap művészeti vezetője így
ír róla indoklásában: „Személyiségét, ötleteit,
gondolatait és indulatait fiatalos lendülettel,
sokféle műfajban és technikában űzi, fejleszti,
fejezi ki. Jelesül fényképez, fest, rajzol, digitális
technikákkal foglalkozik, arculatokat, logókat,
plakátokat tervez, illusztrációkat és autonóm
grafikai sorozatokat készít (…). Nagyreményű
alkotónk minden tematikus sorozatát az ani-
málhatóság, a képregényszerű gondolko-
dásmód, a karikatúraszerűen humoros és sza-
tirikus látásmód, valamint a kortársi rajzfelfo-
gásoktól nem elzárkózó, sőt, az avantgárd és
neoavantgárd meghatározó törekvéseinek for-
mai eredményeit és módszereit bátran hasz-
náló, azokkal tanulékonyan, robbanékonyan
kísérletező, felszabadítóan szellemes, a dolgok
lényegét tisztán megragadó, gunyoros és gro-
teszk kritikai hang jellemzi“.

Az érdeklődők a budapesti Lazy bárban – As-
toria, Károly körút 10. – nézhetik meg Ször-
nyes tematikájú kiállítását, de aki nem akar a
fővárosba utazni, jövőre Szentendrén is meg-
nézheti az anyagot: Krizbo Szörny-tárlata ja-
nuár 21-én, 18 órakor nyílik a Menta Art
Cafe-ban. A kiállításon az immár közel 300
grafikát számláló sorozatból mutat be temati-
kus válogatást, Test és Szentség témakörben. 
Krizbo nevét Szentendrén főleg a városi logó-
pályázat kapcsán ismerheti a közönség, de ő
tervezte a Szentendrei Tavaszi Fesztivál, a
Szentendrei Teátrum és Nyár, valamint a Pest
Megyei Könyvtár arculatát is. Korábban több
mint egy évig ő készítette a Szentendre és Vi-
déke lap címoldalgrafikáit, ahogy e lapszá-
munkét is. 
A díj ugyanakkor jól mutatja: az alkotó egy-
aránt otthonosan mozog a tervezőgrafika és a
képzőművészet területén is, sőt, hitvallása
szerint a kettő koránt sem esik annyira távol
egymástól, mint amennyire külön kezeljük. 
Krizbo médiuma elsősorban a digitális képal-
kotás: bár grafikái alapját szinte minden eset-
ben papíron, „analóg“ eszközökkel elkészített
rajz adja, a színezést, sőt olykor a kompozíciót
utólag, számítógépen módosítja. A végered-
ményt limitált példányszámú giclée nyomatok
formájában prezentálja: ez a technológia a
művészek, galériák és múzeumok által széles
körben felhasznált nyomdai eljárás, semmihez
sem hasonlítható, erősen pigmentált, élénk
színeinek és időtállóságának köszönhetően.
blogját a www.krizbo.com oldalon olvashat-
ják, munkáit pedig a facebook.com/napi-
szorny, valamint a behance.com/krizbo címen
találhatják meg az érdeklődők.

A ferenczy múzeumi centrum közleményt adott ki az állami
számvevőszéknek az egykori megyei múzeumok 2011–2014. kö-
zötti gazdálkodását érintő vizsgálatával kapcsolatban. A közle-
ményt az alábbiakban, változtatás nélkül közöljük.

A ferenczy múzeumi centrum közleménye

Az állami Számvevőszék nemrég ellenőrizte az egykori megyei mú-
zeumok 2011–2014 közötti gazdálkodási tevékenységét – ennek
során valamennyi múzeum esetében szabálytalanságokat tárt fel.
Fontosnak tartjuk az áSz illetékesei mellett a közvélemény szá-
mára is jelezni, hogy a Ferenczy Múzeum 2015. június 1-jén hiva-
talba lépett új vezetése 2015 második felében folytatott belső
vizsgálata ezeket a szabálytalanságokat már feltárta, és intézke-
dett a megszüntetésükről. Ennek részeként 2016-ban elkészültek
a hiányzó szabályzatok, jelentősen szigorodott a szerződéskötési
rend, átláthatóbbá vált a vagyongazdálkodás és megoldódott a 
kulturális javak állományvédelme. Mindez együtt járt a múzeum
szerkezeti átalakításával. A korábban feltárt hiányosságok felelős-
ségének tisztázása érdekében a múzeumot fenntartó Szentendre
város önkormányzata büntetőfeljelentést tett. A nemrég lezárult
áSz-ellenőrzés újólag igazolta és megerősítette a múzeum és a
szentendrei önkormányzat vizsgálatainak indokoltságát és a meg-
hozott intézkedések helyességét.
A Ferenczy Múzeumi Centrum szakmai és gazdálkodási tevékeny-
sége jelenleg teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályok-
nak.

Szentendre, 2016. december 13.

„1517 – erős vár a mi istenünk! 
2017 – vár a mi istenünk!”

A szentendrei protestáns felekezetek (bap-
tista, evangélikus és református) színes és
tartalmas programsorozattal tervezik meg-
ünnepelni a 2017-es év folyamán a refor-
máció 500 évvel ezelőtti elindulását. Nagy
szeretettel hívják és várják városunk polgá-
rait nyitó eseményükre január 1-jén, vasár-
nap 17:00 órára az Evangélikus templom

elé, ahonnan fáklyás felvonulással érkeznek majd meg – a református
templom, a baptista imaház és a Templomdomb érintésével – a Fő
térre.
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frész Attila timóteussal, a ferences Gimná-
zium igazgatójával az intézményben történt
változásokról, a ferences szellemiségről és a
karácsony spiritualitásáról beszélgettünk.

megújulás három területen
A kor kihívásainak megfelelő iskolát szeretnék,
melyhez három igazodási pontot jelöltem ki. 
Szerintem a jó katolikus iskola korszerű, ba-
rátságos és hatékony, ezért ennek megfele-
lően kellett átalakítani az oktatási- és infra-
struktúrát, valamint változásokat eszközölni a
humán erőforrás területen.
Az utóbbi időben emelkedett az iskolába járók
száma: jelenleg közel ötszáz tanulónk van. A
megnövekedett diáklétszám miatt nagyobb
terekre volt szükségünk, ezért az egyik épület-
szárny funkciójának átalakításával új szak-
tantermeket alakítottunk ki. Az iskolával
szemközti területen sporttelepet, focipályát
építettünk. Iskolabútorokat cseréltünk le, il-
letve fejlesztettük, modernizáltuk a számító-
géprendszerünket.
Az oktatási struktúrában hangsúlyeltolódás
történt: a korábban nagy óraszámban tanított
természettudományos tantárgyak helyett
most nagyobb óraszámban oktatjuk azokat a
tárgyakat, amelyeket a diákok továbbtanulá-
sukhoz választanak. Közismertebb nevén a fa-
kultációs órák száma emelkedett.
Nálunk szinte minden diák továbbtanul, és
büszkén mondom a visszajelzések alapján,
hogy mindenütt megállják a helyüket. A Mű-
szaki Egyetemről például rendszeresen ka-
punk levelet, amelyben megköszönik az
intézmény alapos munkáját, mert diákjaink
teljesítik az egyetemi elvárást, ami nem mond-
ható el minden középiskoláról. Iskolánk az or-
szágos átlag felett teljesít, a legjobb 100 hazai
gimnázium között vagyunk.
A személyi struktúrában is voltak változások.
Fontosnak tartom a tanárok továbbképzését.
Örülök, hogy ebben a félévben iskolánkban
olyan akkreditált képzésre volt lehetőség,

amely hathatós segítséget ad a tanároknak,
hogy az őket érő kihívásokra jó válaszokat
tudjanak adni.

felzárkóztatás, 
tehetséggondozás
A ferences lelkivilághoz szorosan hozzátarto-
zik az elesettek támogatása, amely többféle-
képpen történik. Egyrészt szociálisan
támogatjuk a nehéz helyzetben élőket isko-
lánk alapítványán keresztül, ami történhet ét-
kezési támogatás formájában, vagy a
programok költségeinek átvállalása által.
Másrészt tehetséges tanulóink, akik ösztöndí-
jat kapnak, korrepetálják a gyengébbeket. A
beilleszkedési, tanulási zavarral, nehézségek-
kel küszködő gyerekekkel fejlesztőpedagógus
foglalkozik.
A három éve elkezdett tehetséggondozási
programunkat egy öregdiákunk felajánlása, az
általa létrehozott alapítvány teszi lehetővé. A
legtehetségesebb tanulók havi ösztöndíjat
kapnak, illetve mentortanárt biztosítunk szá-
mukra, valamint az év során egyszer kommu-
nikációs tréningen vesznek részt.
A sporthoz hasonlóan a tanulásban is magas
színvonalat kemény munkával lehet elérni.
Nem baj, ha a léc magassága kihívást jelent a
tanuló számára. Sőt az sem baj, ha kudarc éri.
Valódi előrehaladás, fejlődés nincs kudarc nél-
kül. Arra kell vigyáznunk, hogy a fiatal ne
érezze és ne gondolja, hogy ő maga a kudarc.
Serdülőknél nem könnyű ezt a különbséget
éreztetni, mert még fejlődésben van az énké-
pük, ezért hajlamosak azonosítani magukat a
negatív tapasztalatokkal. Ezért a tanár egyik
legfőbb feladata, hogy úgy állítson magas kö-
vetelményt, hogy közben a diákot bátorítsa,
motiválja, lelkesítse.
Hiszem, hogy a korszerűség, hatékonyság
és barátságosság területén tett lépések
érezhetőek, talán a jelentkezők emelkedő
létszáma ezeknek a folyamatoknak is kö-
szönhetőek.

ferences szellemiségben
Ami a ferences hivatásomat illeti, sok tényező
közrejátszott abban, hogy pap lettem. Egyik
ilyen tényező a család. Katolikus neveltetést
kaptam, már gyerekkoromtól pozitívan éltem
meg a hitet. A 80-as években, az újlaki plébá-
nián nagyszerű közösségi élet volt, nagy él-
mény volt közéjük tartozni. bár akkor a
regnum még nem működhetett, de ez annak
megfelelője volt. A jó közösség, a programok,
a beszélgetések mind-mind hozzájárultak,
hogy nekünk, fiataloknak érett és élő hite le-
gyen. olyan értékeket ismertünk és szerettünk
meg, amelyek alapjai az emberi életnek: szo-
ciális érzékenység, nagylelkűség, empátia, ön-
zetlenség. Itt ért engem olyan istenélmény,
amely arra indított, hogy a szerzetesi hivatást
válasszam.
A ferences rendnél pedig megtaláltam a szá-
momra fontos egyensúlyt, ami a lelki élet és a
lelkipásztori tevékenység között van. Továbbá
fontos volt, hogy a tevékenységünk nem kor-
látozódik egy területre, hanem az emberekkel
való törődésnek, foglalkozásnak számos lehe-
tősége van, ez pedig teret ad a papi hivatás ki-
bontakozásának.

A karácsony szépsége
Karácsonykor számomra az öröm oka, hogy
Isten szeretete megnyilatkozik, jézus Krisz-
tusban közénk jön. Ezt kell átélnünk, s erre a
belső erőforrásra támaszkodnunk. A feladat
nagy: ebben a pörgős, urbánus, 21. századi
közegben kell megértenünk Isten hozzánk
való lehajlását, a szeretetből vállalt emberlé-
tét. Az ünnep ennek a megtapasztalása. Cél,
hogy a karácsony ne csak hangulat legyen,
hanem spirituális életből fakadó élmény. Ha
van ilyen élményünk, és ezt át is tudjuk adni
másoknak, akkor nem válik felszínessé. Ez a
veszély ugyanis folyamatosan fennáll. renge-
teg energiát fektettünk abba, hogy minden
rendben legyen, az ünnepi étel, az ajándékok,
de ez csak következmény. Ugyanakkor ezt
nem szeretném lekicsinyelni, mert fontos
része az ünnepnek, kifejezi a belső tartalmat,
de csak következmény. A lényegre, Isten sze-
rető jelenlétére kell időt szánni. Ha erre nem
jut elég idő, hogy ezt a mélységeset is megél-
jük, ami az ünnep oka, vagyis az Istennel való
találkozás, akkor válhat felszínessé az ünnep.
n NéMETH ErIKA

A kihívásokra jó válaszokat adni

frÉsz AttilA timóteus

1973-ban született Budapesten. A piarista
gimnázium elvégzése után az ELTE
német-ógörög szakán, valamint a Sapien-
tia Hittudományi Főiskolán teológiából
diplomázott. 2005-ben szentelték pappá.
Pasaréten 10 éven keresztül szolgált, és
ezzel párhuzamosan tanított a szentend-
rei Ferences Gimnáziumban. 2014-ben
nevezték ki az intézmény igazgatójának,
azóta Szentendrén él.

Frész Attila Timóteus osztálya, a 12-esek körében
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Gyerekkézzel – kiállítás a barcsay múzeumban
A bánáti Sverák óvodai Program azzal a céllal jött létre szülői felajánlások-
ból, a Szentendrei Önkormányzat, az óvodapedagógusok és a Ferenczy 
Múzeumi Centrum összefogásával, hogy elősegítse az óvodás korú szent-
endrei gyermekek képzőművészeti alapképzését. A program keretében az
óvodások múzeumi foglalkozásokon vesznek részt, melynek élményeit al-
kotásokba öntik. Ebben két szentendrei képzőművész is segíti a gyerme-
keket: borsódy Eszter keramikus és Lehoczky Krisztina festőművész. Az al-
kotásokból december 2-án nyílt kiállítás a barcsay Múzeumban.

szakralitás a kortárs képzőművészetben 
– kerekasztal-beszélgetés

December 9-én efzámbó István képzőművész, Lovas Ilona képzőművész és
Sturcz jános művészettörténész beszélgettek a Ferenczy Múzeumban.
A beszélgetés moderátora Gulyás Gábor esztéta, a múzeum igazgatója volt.

vendég: závada pál

November 30-án a Pest Megyei Könyvtár zsíros kenyér extrákkal című prog-
ramsorozatának vendége závada Pál író volt. A zsúfolásig megtelt olvasó-
teremben Werner ákos igazgató beszélgetett a józsef Attila-, és
Kossuth-díjas íróval. závada Pál első ismertté vált regénye, a Mielőtt elsö-
tétül 1996-ban jelent meg. Igazi nagy sikert az 1998-ban megjelent jadviga
párnája című könyve hozott, amelyet egy évvel később megfilmesítettek.  

iparművészeti kiállítás
belövések címmel nyílik kiállítás december 30-án, pénteken 18 órakor a
Szentendrei régi Művésztelep MANK Galériájában. A vendégeket köszönti
Hóvári jános, a MANK főigazgatója és Aknay jános Kossuth-díjas festő-
művész, a MAoE elnöke. A kiállítást megnyitja D. Udvary Ildikó művészet-
történész, közreműködik Maggie és a Muzsikusok.

Új könyv Aknay Jánosról

A Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművészről a Hungart Kiadó jelentetett
meg könyvet a Kortárs művészek kismonográfia-kötetei sorozatban. A kötet
szerzőjével, Novotny Tihamér művészeti íróval és Aknay jános Munkácsy-
és Kossuth-díjas festőművésszel Kopin Katalin művészettörténész beszél-
getett a könyv születésének körülményeiről, a művész fiatalkori indulásáról
és művészetének kiteljesedéséről, az alkotásain található szimbólumok je-
lentéséről, jelentőségéről.

Adventi koncert a csík zenekarral

A Pest Megyei Könyvtár színháztermében teltházas adventi koncertet adott
a Csík zenekar advent harmadik szombatján, december 10-én. Huszonnyolc
éves fennállása alatt a Csík zenekar pályafutása első szakaszában főleg
táncházi muzsikát játszott, aztán új fejezetet nyitott, életművében és a hazai
világzenében egyaránt. A mérföldkőnek számító Senki nem ért semmit című
albumával új stílust teremtett, oly módon dolgozva fel könnyűzenei szerze-
ményeket, hogy azok belesimuljanak a népzene szövetébe. 
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Harmónia és szinergia
ritka adomány, amikor a magánéletben és a
hivatásban egyazon harmónia köt össze két
embert. Dénes Eszter és Dénes György épí-
tész-házaspárról sugárzik az összhang, s ez
nemcsak a családban, de építészstúdiójukban
is kreatív energiákkal segíti őket. 
A háromgyermekes pár több mint tíz éve
Szentendrén él, itt nyitották meg tavaly épí-
tész-stúdiójukat is, a bükkös-parton. A város
szeretete, a közeg, ahol élnek, naponta új 
inspirációt ad számukra.
Stúdiójukban többnyire családi házak tervezé-
sével foglalkoznak, s az összhang, a holisztika
a tervezés folyamatában is jelen van. György
átlátható, jól funkcionáló struktúráit, Eszter
nőies empátiával megálmodott belsőépíté-
szeti megoldásait munkatársuk, Kedves zsó-
fia kert- és tájépítészmérnök ötletei teszik
teljessé. Eszter és zsófia mindketten a buda-
pesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban érett-
ségiztek, s most a barátság mellett az
együttműködő munkakapcsolat is összefűzi
őket.
Munkáik során számtalan értékes kapcsolat,
mély barátság született, hiszen amíg létrejön
egy igazi otthon, a jó építész szinte család-
taggá válik, ráhangolódva a megrendelők élet-
ritmusára, habitusára. 
György nem az az átlagos „szobamérnök”, 
akinek elképzelései a tervezőasztalon jól mu-
tatnak,  aztán szemet huny a kivitelezők vagy
megrendelők kényszerű kompromisszumai
felett. Nem engedi el az építtetők kezét, az
utolsó simításokig végigkíséri a munkálato-
kat. Ugyanez az empátia jellemzi Esztert, aki
bölcsészdiplomája mellé a bME építészmér-
nöki karán szerzett oklevelet, s kiváló tervezői
munkái elismertek a szakmában.

sokoldalúság
Eszter a házak tervezése mellett építészeti új-
ságot, útikönyvet szerkeszt, kistérségi közös-
ségszervező munkát vállal. 2012-ben az EPL
Kiadó gondozásában jelent meg szerkeszté-
sében az organikus építészeti Útikönyv. 2013
óta a negyedszázados múltra visszatekintő
országépítő újság felelős szerkesztője Dévé-

nyi Sándor főszerkesztő és a szerkesztőbi-
zottság mellett. A társadalmi-környezeti
szemléletű folyóirat alapító főszerkesztője
Makovecz Imre volt. Eszter igényes írásai
megjelennek építészeti albumokban, rendsze-
resen publikál szakfolyóiratokban. Legutóbbi
írása a Magyar építőművészet folyóiratban ol-
vasható, Mérték és lépték címmel. A cikkben
egy izbégi családi házat mutat be, mely bárt-
fai-Szabó Gábor építész tervei alapján épült
meg. Az épületről készült fotók férje, György
munkái. György ugyanis a mérnöki munka
mellett „megszállott” épületfotós. Számos
könyv, kiadvány dicséri tehetségét. A Magyar
Művészet kiadványban a felújított zeneakadé-
mia teljes fotóanyaga látható, gyönyörű képe-
ivel jelent meg Turi Attila építész
monográfiája. A közelmúltban jelent meg egy
igényes, szép kiadvány Götz Eszter szerkesz-
tésében, a Makovecz Album. bár alapvetően
az organikus építészet képviselőinek munkáit
fotózza, a DNS-Műterem nem ezt az irányvo-
nalat képviseli. György fotói rendszeresen
megjelennek az építészfórum honlapon, a Ma-
gyar építőművészet és az országépítő folyó-
iratban. Képeiből nagy sikerrel nyílt kiállítás
nemrég a Héttorony Fesztiválon, Makón.
Ha ideje engedné, több témában is alkotna, de
Déneséknél is csak 24 órából áll egy nap...

elismerések
október 26-án a Parlamentben került sor az
idei Pro Architectura díjak átadására, ahol a
szentendrei DNS-Műterem építészmérnöke,
Eszter is a díjazottak között volt. A rangos
díjat magas színvonalon elkészített, a hely
szellemét tükröző tervezési munkáiért, igé-
nyes publikációiért ítélte oda számára a szak-
mai zsűri. November 3-án, a Várkert bazárban
vette át György az év Homlokzata 2016 pályá-
zat különdíját családi ház kategóriában 
fonyódi épület-tervéért. György 2011-ben szin-
tén elnyerte a Pro Architectura díjat, emellett
2003-ban az év Szép Háza díjat, 2011-ben
pedig a Fémlemezfedés az építészetben díjat.

álmok
Ahogy a színészeknek szerepálmai, az épí-
tésznek „terválmai” vannak. Györgyöt gyakran
bízzák meg olyan közösségi épületek tervei-
nek elkészítésével, melyek valamilyen módon
a gyerekekkel hozhatók kapcsolatba. Ilyen volt
például egy gyermekotthon átalakítása és bő-
vítése a főváros XIII. kerületében, vagy a mag-
lódi általános iskola, egy tornaterem Arlón,
legutóbb egy óvoda, illetve a balaton melletti
gyermektábor megrendelés. A családi házak
mellett mindig nagy örömmel fog neki egy-egy
középület, különösen nevelési-oktatási intéz-
mény tervezésének. 
Eszter az építészeti értékőrzést tűzte ki ma-
gának a jövő feladatául. bár vannak erős 
törekvések a városok, falvak építészeti örök-
ségének megőrzésére – hiszen minden tele-
pülésnek meg lesz a maga arculati kézikönyve
– a szabályozáson túl, hogy milyen az épület
homlokzatának magassága, milyen cserép
fedi, milyen színeket lehet alkalmazni, az apró
finomságokra is figyelni kell. Eszter Szent-
endre jellegzetes kincseit gyűjtené a védendő
motívumok csokrába: egy régi kilincset, kapu-
zárat, ablakrácsot, kiszögellést a homlokza-
ton, jellegzetes, csak Szentendrén fellelhető
részleteket. Ez adja az ízét, a báját egy telepü-
lésnek, ezért fontosnak tartja, hogy ezek a 
finomságok az átépített vagy újonnan épült
házakon is visszaköszönjenek.  
n Sz. N.

rangos építészeti díjakat nyertek 
a dns-műterem építészei
Az idei év pro Architectura díját dénes eszter, az Év Homlokzata 2016 különdíjat családi ház kategóriában dénes György nyerte el. Az épí-
tészmérnök-házaspárral bükkösparti műtermükben beszélgettünk legkisebb gyermekük, Anka társaságában, aki néhány babamondat erejéig
szintén részt vett a társalgásban.

Fonyódi lakóház, Dénes György építész terve – Év Homlokzata 2016 különdíj Az Országépítő építészeti folyóirat néhány címlapja. Felelős szerkesztő: Dénes Eszter
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„városi 
töredékek”
A napokban jelent meg a balkán fanatik
együttes új lemeze urban fragments – városi
töredékek címmel. 

A 2002-ben alakult együttes célja zenei kul-
túrák, stílusok megismertetése a hazai mellett
a nyugati hallgatósággal is, ezért dalaik több
nyelven is megszólalnak. 

Zene, zene, zene. Szöveg és zene. Szöveg és
szöveg. Vers. Ének. És zene. És lüktet minden.
Dübörög. És újra. „Velem van az Isten”, mon-
dom. És mondja a zene. Velünk az Isten. Léleg-
zünk, mozgunk, élünk. Amíg velünk az Isten. A
városban, a falvakban, Európában, a Balkánon.
Jön a népzene, és a népzene XX. századi meg-
újulása, a jazz. Lüktet minden, ahogy lüktet a
város. „Városi töredékek”, mondja a lemez
címe, és megszólal az énekhang, a billentyűs,
a vonós, a vers, minden együtt mozog, és szól
mindnyájunknak, akik jövünk a csendből, és
lüktetünk együtt a város zajával, és aztán majd
megyünk a csendbe. Velünk az Isten. Amíg van
vers, amíg van ének, amíg van zene. Zene és
zene és zene.
Ajánlom ezt a zenét mindazoknak, akik a
csendből jöttek, akik éltek már valaha város-
ban, és akik a csendbe mennek majd egyszer,
valamikor. (Petőcz András)

Az együttes magját alkotó duó – yorgos és
Lepe, vagyis a szentendrei Georgios Tzortzog-
lou és Lepés Gábor – mellett a hangfelvételen
több előadóművész is közreműködik: Petőcz
András, Szakcsi Lakatos béla, Kőszegi Imre,
babos Gyula, Holló Aurél, Szabó Tamás, Kézdy
Luca, Hajdu Klára és Farkas Annamária.

Az album a zenekar kiadásában jelent meg,
megrendelhető a lajer.laszlo@gmail.com
email-címen.

További részletek az együttesről:
www.balkanfanatik.hu

Az év végén két, szentendrei kötődésű köny-
vet: egy mesekönyvet és egy szakácskönyvet
is bemutattak az alkotók szentendrén. 

Hurrá, szentendre!

Mit játszottak egykor az itt lakó római kori
gyerekek? Mit árultak a Fő téren a középkor-
ban? Hogyan kell gibanyicát sütni? és mi vagy
kicsoda az a Dodola?
A F.Ü.G.E. IdőUTAzáSI Iroda munkatársaitól
mindezt megtudhatjuk. May Szilvia és Pikler
éva könyve gyerekeknek és felnőtteknek is nél-
külözhetetlen olvasmány a szentendrei baran-
goláshoz! A kalandok és játékok között
ugyanis sok-sok információ és érdekesség ol-
vasható Szentendréről, sőt még egy bakancs-,
azaz tornacsukalistát is kapunk mindarról,
amit feltétlenül ki kell próbálni mindenkinek a
városban.

szentendre a konyhában

élete során sok helyen megfordul az ember.
Külföldön, itthoni tájakon, szebbnél szebb he-
lyeken, városokban. Az első napok varázsa
magával ragadó, élménydús, sok mindent fe-
ledtet. A következő napok azonban ráébresz-
tenek arra, hogy van egy város, ahol élünk, ami
egy gyöngyszem, amit magunkban hordozunk,
minden kockakövét, sikátorát, templomát is-
merjük, szeretjük, és pár nap elteltével látvá-
nyukat hiányoljuk. Ez az érzés köt össze
mindannyiunkat, ezért vagyunk mi Szentend-
reiek. A mi városunknak vonzereje, illata,
egyénisége és íze van. Íze, illetve ízei, melye-
ket elődeink, az a sokféle nemzetiség hagyott
ránk, akik itt éltek. Ezeket az ízeket mutatja be,
erre hívja fel a figyelmünket ez a könyv. Ha va-
laki a régi, hagyományos, autentikus recepte-

ket keresi, az kissé csalódott lehet, mert a
könyv ennél tovább lépett. A fejlődés minden-
hol érezhető, nyomon követhető, miért lenne
ez másképpen az étkezés terén? Az ételek új
köntöst kaptak, vidám, lendületes képi megje-
lenítéssel. Azonban ennél több is felfedez-
hető. Láthatóvá, érezhetővé válik az alkotó
ember, a szeretettel, érzékiséggel töltött képi
világ, és az alkotó kéz. Azt hiszem, ez a könyv
inkább valaminek a kezdetét jelentheti, mint-
sem egyszeri megjelenést, figyelemfelkeltést.
Vegyük fel ennek a kezdeményezésnek a fo-
nalát, és gombolyítsuk tovább! Kutassunk fel
és kínáljunk több helyi gasztronómiai érdekes-
séget, fedezzünk fel és használjunk több kör-
nyékbeli alapanyagot! Van felelősségünk és
kötelezettségünk. Adjunk lehetőséget, hátha
lesz valaki 100 év múlva, aki visszatekint a
múltba, mint ennek a műnek alkotói, legyen
neki is miből merítenie, és hasonló színvona-
las könyvet alkotni. A gasztronómiai kultúránk
nemzeti identitásunk elengedhetetlen része,
feladatunk, hogy ápoljuk és valós értékekkel
gyarapítsuk!

n VoMbErG FrIGyES
elsősorban szentendrei, másodsorban gasztronómus, 
a hazai bocuse d’or csapat irányítója

Nagy Luca, botos Karolina: Szentendre a kony-
hában és May Szilvia, Pikler éva: Hurrá, Szent-
endre! című könyvének sajtó- és közön-
ségbemutatóját december első hetében tar-
tották Szentendrén. A könyvbemutatókon a
szakácskönyv receptjei alapján készült kósto-
lóval fogadták a vendégeket. A kiadványok a
Szentendre és Térsége TDM gondozásában je-
lentek meg, és elérhetők a Tourinform irodá-
ban, a Parti Medve és a Fő téri Líra
könyvesboltokban.

könyvek szentendréről,
szentendrétől
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Ajándékba élményt!
fogynak az adventi napok, közeledik a szenteste… ha nincs ideje
egyedi ajándékok készítésével bíbelődni, ha idén sem telik még a zöld
Jaguárra, ha nincs tippje, mi kerüljön a karácsonyfa alá, felesleges
tárgyak helyett lepje meg szeretteit felejthetetlen pillanatokkal! Aján-
dékozzon kultúrát! nem, most nem a tipikus karácsonyi ajándékra, a
könyvre gondoltunk, amit fotelünk magányában lapozgatunk a csön-
des téli délutánokon, hanem olyan igazi, szentendrei estékre, melyek
élményei bekerülnek családunkkal, barátainkkal közös emlékköny-
vünkbe.

A jövő év elején a nagy sikerű Szentendre Városi jelmezbál újra meg-
rendezésre kerül, s már most érdemes töprengeni a jelmezeken és le-
foglalni az asztalokat. Az első városi bál fergeteges jelmez-ötleteit
nehéz felülmúlni, de nem lehetetlen! A farsangi szezon folytatódik 
a fantasztikus budapest Voices együttes koncertjével. A kiváló 
a cappella együttes a legnépszerűbb magyar dalokat ülteti át a leg-
szebb hangszerre, az énekhangra. A tizenkét kiváló énekesből álló
kórus a magyar underground zenekaraitól ad elő slágereket, műsoruk-

ban Tankcsapda, Quimby, Péterfy bori, PASo, Magashegyi Undergro-
und, Kowalsky meg a Vega átdolgozások is hallhatók.

Március elején startol a Szentendrei Tavaszi Fesztivál az ígéretes be-
mutató előadással, Ingmar bergman titkokkal teli történetével, a Per-
sonával, és itt lesz az örök kedvenc, a Ghymes együttes is. ők legjobb
dalaikat hozzák el nekünk Szentendrére.

A szentendre városi Jelmezbálra és a budapest voices koncertjére
már most kaphatók a jegyek, s a leggyorsabbak – január 8-ig – az
early bird kedvezménnyel vásárolhatják meg belépőiket.
A Tavaszi Fesztivál bergman-darabjára és a best of Ghymes koncertre
is hamarosan válthatunk belépőt, s mindezekre ajándék belépőjegy-
utalvánnyal is!

A legjobb karácsonyi ajándék tehát a szentendrei kulturális központ
belépőjegy-utalványa, mellyel színházi és zenei esték óriási kínálatá-
ból válogathatunk. A 2017-es évad tavaszi, nyári, őszi, téli előadásaira
és koncertjeire 2000 Ft-os címletben vásárolhatók utalványok a Szent-
endrei Tourinform Irodában (Dumtsa jenő utca 22., tel.: 06-26 317-
966), ahol már Szép-kártyát, illetve Kultúra Erzsébet-utalványt is elfo-
gadnak, és bankkártyával is lehet fizetni!
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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

barcsay Terem
„Az ostromlás A dolGunk”
A bETILToTT MozGó VILáG
(1975–1983)
Megtekinthető február 5-ig

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

MANK Galéria
bogdányi u. 51.

utAk
Megtekinthető december 23-ig, hétfőtől
péntekig 9.00-17.00, hétvégén 10.00-
17.00 között

december 30. péntek 18.00
belÖvÉsek
Iparművészeti kiállítás
Köszöntőt mond dr. Hóvári jános, a
MANK főigazgatója és Aknay jános
festőművész, a MAoE elnöke. Meg-
nyitja D. Udvary Ildikó művészettörté-
nész, közreműködik Maggie és a
Muzsikusok
Megtekinthető január 20-ig

Városház Galéria
Városház tér 3.
selyem mesÉk
Komjáti orsolya selyemfestő, illusztrá-
tor kiállítása
Megtekinthető december 30-ig, 
a hivatal nyitvatartási idejében

Parti Medve Könyvesbolt
Városház tér 4.
HófeHÉr kArácsony
Megtekinthető január végéig

Péter-Pál Galéria
Péter-Pál u. 1.
Jubileumi kiállítás
Az idén 30 éves galéria alapító művé-
szeinek és meghívott vendégeinek
kiállítása
Megtekinthető január 4-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
Apáti AbkArovics bÉlA festŐ-
mŰvÉsz emlÉkkiállításA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

koncert

Dunaparti Művelődési Ház
barlang
Dunakorzó 11/A.
január 3. kedd 19.30
borbÉly mŰHely JAzz klub
A borbély Műhely vendége Fekete Ko-
vács Kornél – trombita, szárnykürt

PETőFI KULTUráLIS éS HA-
GyoMáNyőrző EGyESÜLET
Stéger köz

január 6. péntek 18.00
petŐfi táncol És Énekel 
A Kecskés együttes újévi koncertje 

HAGyomány

Kmetty tér
Dalmát Szamár bisztro előtt
december 23. péntek 11.00
szAmárHeGyi betleHemes

Fő tér
december 31. szombat
városi szilveszter
22.30: Kistehén koncert
00.00: Polgármesteri köszöntő
00.15–02.00: Utcabál

színHáz

Ivancsics Ilona és Színtársai

december 27. kedd 18.00
Jávor pAli utolsó mulAtásA
zenés időutazás

december 28. szerda 18.00
AnAsztáziA HerceGnŐ
táncparádé

december 29. csütörtök 18.00
operettGálA
évbúcsúztató pezsgővel

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 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
december 21. szerda
17.00 A MŰVéSzET TEMPLoMAI:
boSCH A GyÖNyÖrÖK KErTjE
(90’)(12)
18:35 SzÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
brad Pitt és Marion Cotillard
20:40 HIVATALI KAráCSoNy (105’)(16)
f: T.j.Miller, jennifer Aniston

december 22. csütörtök
18:00 HóESéS bArCELoNábAN
(95’)(16E)
19.45 SzÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
brad Pitt és Marion Cotillard

december 23. péntek
16:50 SoUL EXoDUS (93’)(12) bereczki
Csaba filmje a The brothers Nazaroff
Klezmer zenészeiről
18:30 A MŰVéSzET TEMPLoMAI: A
róMAI SzENT PéTEr bAzILIKA éS A
PáPAI bAzILIKáK (90’)(6)

december 24. szombat zárvA 
és december 25. vasárnap zárvA

december 26. hétfő
14.30 éGbőL PoTTyANT MIKULáS
(107’)(kn)
16:30 DIóTÖrő balett film (120’ szünet-
tel)
18:35 HóESéS bArCELoNábAN
(95’)(16E)
20:10 KALIForNIAI áLoM (128’)(12) f:
ryan Gosling, Emma Stone, j.K.Sim-
mons

december 27. kedd
14.30 zooTroPoLIS (108’)(6)
16:30 HATTyÚK TAVA balett film (150’
szünettel)
19:15 SzÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
brad Pitt és Marion Cotillard

december 28. szerda
10.00 zooTroPoLIS (108’)(6)
14.00 KIS HErCEG (108’)(6)
16:00 A HároM TENor KAráCSoNyA
(85’)(kn) koncertfilm
17:30 DErÜLT éGbőL APU (115’)(12) f:
omar Sy
19.30 SzÖVETSéGESEK (121’)(16) f:
brad Pitt és Marion Cotillard

december 29. csütörtök
14.00 éNEKELj! (107’)(6)
16:00 KAráCSoNy ANDréVAL–ANDré
rIEU KAráCSoNyI KoNCErTjE
(135’)koncertfilm
18.30 VárATLAN SzéPSéG (94’)(12E) f:
Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet,
Edward Norton
20.10 KALIForNIAI áLoM (128’)(12) f:
ryan Gosling, Emma Stone, j.K.Sim-
mons

december 30. péntek
14.00 éNEKELj! (107’)(6)
16.00 HIVATALI KAráCSoNy (105’)(16)
f: T.j.Miller, jennifer Aniston
18.00 KALIForNIAI áLoM (128’)(12) f:
ryan Gosling, Emma Stone, j.K.Sim-
mons

december 31. szombat
14:30 éNEKELj! (107’)(6)
16:30 MIérT PoNT ő? (135)(12E) vígjá-
ték az apai szívről..

2017. január 1. vasárnap zárvA

január 2. hétfő
15.00 éNEKELj! (107’)(6)
17.00 VárATLAN SzéPSéG (94’)(12E) f:
Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet,
Edward Norton
18.45 zSIVáNy EGyES: EGy STAr
WArS TÖrTéNET (134’)(12E)

január 3. kedd
14.20 A KIS KEDVENCEK TITKoS éLETE
(86’)(6)
16:00 KAráCSoNy ANDréVAL–ANDré
rIEU KAráCSoNyI KoNCErTjE
(135’)koncertfilm
18.30 VárATLAN SzéPSéG (94’)(12E) f:
Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet,
Edward Norton
20.05 A FEGyVErTELEN KAToNA
(131’)(12E) Mel Gibson filmje

január 4. szerda
16.00 A FEGyVErTELEN KAToNA
(131’)(12E) Mel Gibson filmje
18.30 TELjESEN IDEGENEK (97’)(16)
olasz film 7 jó barát találkozásáról…
20.15 HóESéS bArCELoNábAN
(95’)(16E)

január 5. csütörtök
16.30 HoGyAN TALáLTAM rá A boL-
DoGSáGrA Az EL CAMINóN (92’)(12)
18.10 A PóToLHATATLAN WErNEr
DoKTor (102’)(16E)
20.00 MIérT PoNT ő? (112’)(12E) vígjá-
ték az apai szívről..

január 6. péntek
16.00 HALj Már MEG! (105’)(16) Ka-
mondi zoltán filmje f: Kováts Adél,
ónodi Eszter, Csákányi Eszter
18:00 DIóTÖrő balett film (120’ szünet-
tel)
20.15 MIérT PoNT ő? (112’)(12E) vígjá-
ték az apai szívről..

január 7. szombat
16:30 A HároM TENor KAráCSoNyA
(85’)(kn) koncertfilm
18.00 MIérT PoNT ő? (112’)(12E) vígjá-
ték az apai szívről..
20.00 VárATLAN SzéPSéG (94’)(12E)
f: Will Smith, Keira Knightley, Kate Wins-
let,Edward Norton

január 8. vasárnap
16:00 HATTyÚK TAVA balett film (150’
szünettel)
18.35 MIérT PoNT ő? (112’)(12E) vígjá-
ték az apai szívről..
20.30 SoUL EXoDUS (93’) (12) bereczki
Csaba filmje a The brothers Nazaroff
Klezmer zenészeiről

január 9. hétfő
16.30 MIérT PoNT ő? (112’)(12E)
18.30 VárATLAN SzéPSéG (94’)(12E) f:
Will Smith, Keira Knightley,Kate Winslet,
Edward Norton
20.00 SoUL EXoDUS (93’) (12) bereczki
Csaba filmje a The brothers Nazaroff
Klezmer zenészeiről

január 10. kedd
16.30 MIérT PoNT ő? (112’)(12E) vígjá-
ték az apai szívről..
18.30 A KÖNyVELő (128’)(16) LéLEK-
MozI SorozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.35 #SoHAVéGETNEMérőS (92’)(16)
- Tiszeker Dániel filmje f: „Fluor”és Diaz

január 11. szerda
16.15 VárATLAN SzéPSéG (94’)(12E) f:
Will Smith, Keira Knightley,Kate Winslet,
Edward Norton
18.00 Az ÜGyFéL (125’)(12) – Cannes-i
fesztivál 2016.A legjobb forgatókönyv
és legjobb ffi szereplő
20.10 A FEGyVErTELEN KAToNA
(131’)(12E) Mel Gibson filmje
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téli szenior-programok
A szentendrei Önkormányzat és a zsig-
mond egyetem közös képzésén a téli hó-
napokban is folytatódnak a tanulási
programok.

– 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.

Örömmel jelezzük, hogy már lehet jelent-
kezni a következő félév képzéseire, ame-
lyek a március 6-i héttel indulnak el.
A következő tanfolyamokat hirdetjük:
Kezdő és haladó számítástechnika, olasz,
spanyol, német és angol nyelvtanfolyamok,
több szinten, geopolitika, szeniortánc és
időskori szépségápolás tanfolyamok.
A tanfolyamok tandíja egységesen 10.000
forint/fő, s ezért a hallgató 7 alkalommal
mindig 3 tanórát hallgat meg.

bárki jelentkezhet, aki elmúlt 50 eszten-
dős.A tanfolyamok helyszínei az Aranykor
Központ emeleti tantermei lesznek (Duna-
korzó 18).

jelentkezni lehet a 06 30 692 47 46-os te-
lefonszámon (Dr. jászberényi józsef)
A tanfolyamok részletes leírása a
http://korkozpont.szentendre.hu oldalon
olvasható.

Tanulni sohasem késő!

n ArANyKor KÖzPoNT SzENTENDrE

FELHÍVáS 
szentendre városa egyedülálló kezdeményezésben való részvételre hívja fel polgárainak figyelmét. szeretnénk
feldolgozni a xx. század második felének főbb helyi vonatkozású történéseit a ii. világháborútól, a szovjetunióba
való elhurcoláson, hadifogságon, az 1956-os forradalom momentumain keresztül, az azt követő megtorlás ese-
ményéig. 

Várjuk tehát azon szentendreiek vagy Szentendréről elszármazottak beszámolóit, akiket a II. világháború után
kényszermunkára vagy hadifogságba vittek, vagy valamilyen formában részt vettek az 1956-os forradalom ese-
ményeiben. Várjuk továbbá a leszármazottak emlékeit is. Az ő esetleg töredékes visszaemlékezésük (dokumen-
tumok, 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. je-
lentkezésüket ide várjuk: +36 30 973 3379 vagy khoppal@yahoo.com 

kul-tÚrA irodalmi barangoló

radnóti miklós költőre emlékeztünk 
szentendrén

radnóti Miklósra emlékeztünk november 9-én
a VSzC Petzelt józsef Szakgimnázium és
Szakközépiskola diákjaival. A Ferenczy Mú-
zeum udvarán lévő emléktáblánál idéztük fel
a költő életének Szentendrén eltöltött napjait,
és a munkaszolgálatban átélt éveket, amelyek
Abdán fejeződtek be. A versek és naplórész-
letek mellett előkerült a bori notesz, benne
utolsó versei. A feleség: Gyarmati Fanni nap-
lójának egy-egy megdöbbentő sorát olvastam
fel a rendhagyó irodalomórán.

A sors különös játéka, hogy az évforduló előtti
héten hirdették ki, az év fája pályázat eredmé-
nyét. A benevezett fák közül egy olyan pla-
tánfa nyert el ezt a megtisztelő kitüntetést
2016-ban, mely a jászai Mari téren gyönyör-
ködtet bennünket, s melynek árnyékában rad-
nóti Miklós és Gyarmati Fanni is gyakran
üldögéltek. Később, a megváltoztathatatlan
magányban Fifi évtizedeken keresztül figyelte
lakásuk ablakából a platánfa sorsát. bizo-
nyára sokszor felidézte magában azoknak a
napoknak az emlékét, amikor fiatal házasként,
a ma már öreg platán árnyékában gyakran be-
szélgettek radnóti Miklóssal.

szabó károly cukrászmesterre emlékeztünk
szentendrén

Szabó Károly cukrászmesterre emlékeztünk
születésnapján: december 10-én, a VSzC 
Petzelt józsef Szakgimnázium és Szakközép-
iskola diákjaival. Felidéztük életútját, szakma-
szeretetét, tanulási szenvedélyét, azt a sze-
mélyes példaadást, vitalitást, amit méltán ál-
líthatunk példaként a jövő generációja elé.
Szabó Károly elérte mindazt, amit akart: mes-
termunkát, kifogástalan minőséget alkotott.
életútja példaadás mindenkinek, aki becsüle-
tes munkával, a tökéletességig fejlesztett
szakmai intelligenciával akarja saját jólétét és

a magyar cukrászipar érdekeit szolgálni. Isko-
lánkban négy éve alapítottam a Szabó Marci-
pán Múzeum Kft.-vel a Szabó Károly-díjat,
melyet minden évben két kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tanuló kaphat meg. Természete-
sen, mint minden évben, ez alkalommal is a
Szabó Marcipán Múzeum Kft. ügyvezetője,
Keresztes Edit is velünk volt a megemlékezé-
sen.
jó látni, hogy ugyanazt a minőséget meg tudja
tartani a Kft. lelkes kis csapata, mint amit Kar-
csi bácsi alkotott.

n PáLINé SzAPPANoS zSUzSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS

országos 
ételművészeti 
verseny
A Kisújszálláson de-
cember 3-án rende-
zett Illéssy Gasztro
Kupa versenyen re-
mek eredményt értek
el a szentendrei
VSzC Petzelt józsef
iskola tanulói. 
A felkészítő tanárok áldozatos munkával és
minden lehetséges eszközzel segítették a ver-
senymunkák kibontakozását. 
Köszönet illeti Csontos Mónika (kakaófestés),
Kaszáné Némedi Andrea (cukrász), Takács
zoltán és burján Ferenc (szakács) szakmai ta-
nárokat.

eredmények

Pásztor Norbert (szakács – Finger Food)
aranyérem, Nagy Kevin (szakács – élőmunka)
aranyérem, Varga boglárka (kakaófestés) dip-
loma, Korcsok Kitti (cukrász) diploma

A remek versenyeredményekkel a tanulók
évről évre jó hírét viszik az iskolának és váro-
sunknak szerte az országban.
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országos Egyesületének, a Magyar Grafikus Művészek Szövetségének,
valamint a Galéria 12 Egyesületnek és a békéstáji Művészeti 
Társaságnak. 1989-es mexikói, és 2008-as, egyéves bécsi tanulmány-
útjainak élményei grafikai sorozataiban jelennek meg. Munkáiban az
inspiráció sokszor szürreális kapcsolódásokkal társul. ragaszkodik a
figurális közléshez, rézkarcaiban sokszor nyúlik vissza a tanulmányai
alatt igen megkedvelt anatómiai ismeretekhez. Fontosak számára a
kontrasztok, a téri áthatások, a rajzolt vonalak, a textúrák és a színek
is. A konstruktív és az organikus formák, a statika és a dinamika egy-
aránt nyomon követhető alkotásaiban.

szakács imre festőművész képzőművészeti tanulmányait budapesten
és Hamburgban végezte. Mesterei Udo Philokat, Erdős Géza, Szalai
zoltán voltak. 1995-től a szentendrei régi Művésztelepen dolgozik. A
nagy múltú művésztelep aktív tagjaként évtizedeken át dolgozott a kö-
zösségért. országos és nemzetközi jelentőségű művészeti szerveze-
tek vezetőségi tagja, alapítója, nemzetközi és hazai kiállítások
szervezője. Tevékenységét Szentendre városa előbb Pro Urbe Díjjal
(2004), majd Díszpolgári címmel (2013) jutalmazta. Festészetének
központi figurája a vészhelyzetben vergődő madár, az örvénylő fényben
álló fák. Az árnyalt részletek és az élettelen természet formáinak apró-
lékos kidolgozása különös ritmust teremt képein. Műveit egyaránt 
jellemzi a tárgyszerűség, a szürreális átírás, a lírai absztrakt formagaz-
dagság. Nagyméretű kompozíciói Magyarországon és Kanadában, táb-
laképei pedig Európán kívül az Egyesült államokban, Kubában és
Indiában találhatók.

művésztea 
november 29-én a művésztea-sorozat téli beszélgetésére ezüst Gy.
zoltán, szabó tamás és szakács imre képzőművészeket hívta meg
városunk polgármestere és kulturális alpolgármestere. A városházán,
a verseghi-nagy miklós irodájában rendezett beszélgetés háziasszo-
nya, moderátora musza Györgyi, a lakástárlat Alapítvány elnöke volt.
ezúttal is a művészek minikiállítása társult a barátságos hangulatú te-
ázáshoz, s a művek egy hónapig láthatók a polgármesteri és alpolgár-
mesteri irodában.  

szabó tamás szobrász, grafikus, festő a Magyar Iparművészeti Főis-
kola üvegszakán végzett 1979-ben. 2005 óta tagja a MorPH szobrász-
csoportnak. Kezdetben kisplasztikákat, rajzokat készített, a nyolcvanas
évek közepétől azonban számos köztéri szoborra, emlékműre kap meg-
bízást. olajképei, grafikái vagy vegyes technikájú kompozíciói gyakran
szobraihoz készült előtanulmányok. Műveinek központi motívuma az
emberalak, különösen a fej, az arc. Szobrászatában az anyag tisztelete,
a kivételes mesterségbeli tudás olyan érzékenységgel párosul, amely
kisplasztikáit „érzelmekkel telített mágikus objektumokká” transzfor-
málja.  2005 óta készíti úgynevezett „szegecses” szobrait, melyeket
színez is.

ezüst Gy. zoltán grafikusművész a Képzőművészeti Főiskolán többek
között raszler Károly, Kocsis Imre tanítványa volt. 1987- ben három évre
elnyerte a Szőnyi István ösztöndíjat. Tagja a Magyar Alkotóművészek

madárbarát sulik
Három, a környezetvédelem iránt elkötelezett barátnő –Tzortzoglou Te-
odóra, Turi boglárka és Herczegh janka – Ecoism néven alapított civil
társaságot idén októberben. Első projektjük, mellyel megkeresték a
szentendrei iskolákat, a Madárbarát iskola nevet kapta. A programban
egyelőre három iskola vesz részt: az AGy Tanoda, a Templomdombi és
az Izbégi általános Iskola. Első lépésben a diákok elméleti oktatásban
részesültek a madárvédelemről, utána közösen elkészítették a környe-
zetbarát madáretetőkőt, végül ezeket kihelyezték az iskolájuk környé-
kén. Az etetőket újrahasznosítható tárgyakból hozták létre, új funkciót
adva a már nem használt, otthoni hulladéknak. Eddig közel negyven
madáretetőt helyeztek el, és a diákok további feladata, hogy rendsze-
resen feltöltsék élelemmel a téli hónapok alatt. 
A szervezők nagyon örültek, hogy a tanárok és a diákok lelkesen álltak
hozzá a kezdeményezéshez. A projektgazdák bíznak abban, hogy a
gyerekek az így megszerzett tudást elraktározzák, és a jövőben is hasz-
nosítják majd. Amellett, hogy a program során megmutatkozott kéz-
ügyességük, nőhet felelősségérzetük a madarak és a környezetünk
iránt is. 
Az Ecoism olyan tevékenységekkel foglalkozik, amelyek elősegítik a
városlakók ökológiai lábnyomának csökkentését. Programjaik az urbán
környezet és a természet találkozásánál zajló ökológiai fenntartható-
ságot elősegítő tevékenységek az élhetőbb jövő jegyében. Mottójuk
nem kevés áthallással: „Small step for you, giant step for the nature”.

További részletek: https://www.facebook.com/ecoism.info
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Idén sem maradt el a V-8 Uszoda és Szabadidőközpontban a három
éve nagy népszerűségnek örvendő jótékonysági koncert, mely 2014-
ben indult útjára. Schwartz Dávid, a The Voice egykori finalistája
Tempfli Erikkel és meglepetésvendégekkel állt színpadra, hogy egy
lírai dalokból álló ünnepi műsorral hangoljanak a karácsonyra. 
Akik hangjukat adták a sikerért: Schwartz Dávid énekes-színész,
Tempfli Erik zongoraművész, Domonkos zsuzsa operett primadonna,
énektanárnő, Lelkes reny énekesnő, énektanárnő, brad Vee johnson
amerikai előadóművész, a boney M énekese, Molnár Anikó állatvédő
aktivista, az SD énekiskola haladó növendéke, bende Dorci tanuló, ál-
latvédő önkéntes, az SD énekiskola haladó növendéke, bicsár Mari-
anna tetoválóművész, az SD énekiskola haladó növendéke.
Most az ember leghűségesebb barátainak, kutyáknak és cicáknak
szólt a dal, akikkel mostohán bánt az élet. A szentendrei árvácska küz-
delmei biztatták Dávidot arra, hogy ezzel a koncerttel fórumot bizto-
sítson a segítőkész embereknek. Az adományokat a koncert egész
napján várták: élelmet, etetőtálakat, pórázokat, takarókat.
Mesedalok, barbra Streisand, Whitney Houston, Michael jackson,
Elvis Presley, Aretha Franklin, Natalie Cole, Cserháti zsuzsa és sok-
sok karácsonyi örökzöld csendült fel az egész estés érzelmi hullám-
vasúton, melyet több mint 200 fős közönség hallgatott meg. A zene
mellett óriási sikernek bizonyult a tortaárverés is. A 16 szeletes belga
csokitorta – az Anyám-Lánya Tortaműhely felajánlása – 3000 Ft-os
kikiáltási árról indulva, heves küzdelemben végül is 50 000 Ft-ért kelt
el. 241 000 forint gyűlt össze, melyből 20 kutyaólat készítenek el
Dávid asztalos barátai.

Jótékonysági koncert az állatokért

Az izbégi baráti kör felhívása
A nagy múltú Izbégi baráti Kör Egyesület 2015-ben ünnepelte megala-
kulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból Pethőné Németh Erika
közreműködésével kiadtunk egy, a baráti Kör működéséről szóló kis
füzetet (Izbégi Füzetek 4.).
Sajnos az utóbbi négy év alatt két alkalommal történt változás a baráti
Kör vezetésében, Maholányi Pál lemondása miatt. A baráti Kör veze-
tése folyamatosan igyekezett megtalálni az utódot, de egyik sem bi-
zonyultak tartósnak. Nem javított a helyzeten a közelmúltban közzétett
facebook felhívás, segélykérés sem! Több tagunk és az izbégi lakosok
egy része is javasolta, hogy a Szentendre és Vidéke lapban is jelentes-
sünk meg egy közleményt, hogy aki szeretné az Egyesület vezetését
átvenni, az vegye fel a kapcsolatot: 06-20/971-9617 -es telefonszámon
Maholányi Pállal, az egyik alapító taggal. Minden segítséget megadunk
a baráti Kör további működtetéséhez! Fájó szívvel vettük tudomásul,
hogy a tavalyi évben már elmaradt a hagyományos Izbégi Idősek Ka-
rácsonyának a megrendezése, és az ez évi Mária-napi ünnepség is, a
László-telep határában lévő Mária-szobor fülkénél.
Örömmel és nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

A Vezetőség nevében:
n MAHoLáNyI PáL

köszönjük és köszönjük…

Hivatalos szakmai értesítőkben olvasom: „bálint és Társa Ipari, keres-
kedelemi és Szolgáltató Kft. (Szentendre, Dunakanyar krt. 10.), villa-
mossági és villanyszerelési szaküzlet, tervezés, kivitelezés, lakossági
szolgáltatás. a Legrand csoport tagja… stb. 1991 januárjában alakult
magyar tulajdonú családi vállalkozás”.
A református Gimnázium melletti kis üzletben indult vállalkozás 25 év
óta áll a rendelkezésünkre. Nem szeretik a közszereplést, egyszerű
életet élnek. Hozzáértés, becsületesség és tisztesség jelzi a megtett
utat. A negyedszázados évforduló alkalmából önmagam és sok-sok
szentendrei nevében szeretnék nekik köszönetet mondani. Kívánok jó
egészséget és megérdemelt pihenést, az utódoknak pedig folytatást
a már elkezdett úton. 
Ezúton szeretnék mindenkinek hite szerinti békés, nyugodt karácsonyt
és álmaik, vágyaik megvalósítását hozó 2017-es esztendőt kívánni.

n zSIGMoNDI éVA

rendőrségi hírek

A rendőrök hívtak mentőt
állampolgári bejelentés alapján mentek a pomázi járőrök novem-
ber 29-én a kora reggeli órákban a Pomáz, bem józsef utcába,
ahol egy 18 éves férfi az út szélén feküdt. 
Mivel a férfi a házuk előtt elesett és vérzett a feje, ezért a járőrök
bekísérték a házba és mentőt hívtak hozzá, akik további vizsgála-
tok céljából kórházba szállították. 

eredményes felderítés  
A Szentendrei rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztálya eljá-
rást folytatott ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt. 
A rendelkezésre álló adatok alapján november 20-án a délutáni
órákban ismeretlen elkövető egy szentendrei családi ház pincéjé-
ből több üveg szeszesitalt tulajdonított el, úgy, hogy az ingatlanba
a kerítésen keresztül bemászott. 
A végrehajtott adatgyűjtések során, melyet a közrendvédelmi ál-
lomány hajtott végre, a bűncselekmény elkövetésével három férfi
volt kapcsolatba hozható. Az eljárás során adatgyűjtést végző kör-
zeti megbízottak, valamint a gyanúsított kihallgatásokat végző
nyomozók több szálon futó nyomozása során P. István, M. Máté,
valamint M. jános szentendrei lakosokat gyanúsítottként hallgat-
ták ki. 
A kihallgatások, valamint az előzetesen végzett nyomkutatások
öszszevetése során megállapítást nyert, hogy a három gyanúsított
további hasonló módszerrel Szentendre területén történt nyolc tu-
lajdon elleni bűncselekmény elkövetésével hozható kapcsolatba.
Az elkövetők több ingatlanba mentek be, ahonnan különböző szer-
számokat, kerékpárokat, készpénzt, dísztárgyakat, valamint létrá-
kat loptak el, melyeket a bűncselekmények elkövetését követően
nagyrészt értékesíteni is megpróbáltak. 

bűnmegelőzési előadás
A Szentendrei rendőrkapitányság vizsgálója, valamint a pomázi
körzeti megbízott november 24-én a Pilisszentkereszti általános
Iskola felkérésének eleget téve drogprevenciós előadást tartott az
iskolában. 
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ismét felforrt a víz 
a v-8 medencéjében
november 26-27. között immár 7. alkalommal került megrendezésre
a vizes nyolcas uszoda hagyományos úszóversenye, a v-8 kupa in-
tegrált Úszóverseny, melyen igazolt és amatőr sportolók vehettek
részt. ennek kapcsán drégely miklóssal, a létesítmény igazgatójával
beszélgettünk.

A verseny fő célja, hogy a helyi és a kistér-
ségbe tartozó gyermekek és felnőttek felmér-
hessék tudásukat, motiváljuk őket az
egészséges és sportos életmódra, valamint
elősegítsük a fogyatékkal élők elfogadását,
társadalomba való beilleszkedésüket. A leg-
fontosabb azonban mégiscsak az, hogy min-
denki jól érezze magát, és kellemes emlékkel
távozzon. Ezért az eddigi gyakorlattól eltérően
a leigazolt úszó-, triatlonos- és vízilabda ver-
senyzők versenyen kívül álltak rajthoz, ezzel is
szabad teret engedve az amatőröknek.
A versenyen közel háromszázan vettek részt,
közülük harminc fogyatékkal élő. Nagyon örü-
lünk ennek a számnak, ugyanis az idei évben
nagy hangsúlyt fektettünk az integráció meg-
valósítására. 
Nagyon köszönjük a segítséget a II. rákóczi
Ferenc Gimnázium tanulóinak, akik önkéntes
munkájukkal járultak hozzá a kezdeti technikai
nehézségek ellenére a verseny lebonyolításá-
hoz, valamint a Magyar Úszó Szövetségnek, a
Magyar Triatlon Szövetségnek és a Magyar Ví-

zilabda Szövetségnek az együttműködésért. Végül, de nem utolsósor-
ban köszönjük szponzorainknak a sok-sok értékes ajándékot, melyek
minden gyermek és felnőtt számára örömet szereztek.
Vasárnap zajlott a „manók versenye”, melynek főszervezője Mattesz
Csilla, a Vízipók Egyesület elnöke és csapata volt. A versenyen 56 óvo-
dás indult. A vándorserleget az összetett versenyben legjobban sze-
replő barcsay jenő általános Iskola nyerte.

Szponzoraink: Avon Cosmetics Hungary Kft., Dark Sun Szolárium Stúdió,
Fülöp Zsolt, Hoppá Grafikai Stúdió Kft., Ivancsics Ilona és Színtársai,
KÓPÉ UVSE, Lyreco, Manta Swim Kft., Oxxo Racing Team, Pólóbár, Pos-
táslido Sportcentrum, Skanzen, Unix Autó Kft., Vízipók SE.



AdásvÉtel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

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

Eladó Speedmaster típusú, 10 colos lap-
top. Használt, jó állapotú. CPV, AMD,
A4-1200, 1 MHz, radeon HD Graphics,
memória 2 Gb, USb. ár. 30 ezer Ft-. Tel
06-30-892-6030. 

állást kínál

A Puscho Kft. felvételt hirdet áru-
kiadói pozícióra, szentendrei telep-
helyére. Pozícióleírás: az
árukiadási folyamat irányítása, el-
lenőrzése. 
Feladatok: • lista alapján a kia-
dandó áruk összekészítése, téte-
les ellenőrzése • áruátvétel,
-kiadás; • a raktári rend fenntar-
tása. Elvárások: • hasonló terüle-
ten szerzett munkatapasztalat • jó
kommunikációs készség • megbíz-
hatóság. Előny: • targoncavezetői
bizonyítvány 
• könnyűgépkezelői végzettség •
raktározási, árumozgatási gyakor-
lat • b-kategóriás jogosítvány. je-
lentkezés: önéletrajzzal a
tuzep@puscho.hu címen.

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

Energiaitalt forgalmazó cég kereske-
delmi tevékenységben jártas, logisztikai
tapasztalattal rendelkező munkatársat
keres, területi képviselő munkakörbe.
Feladatok: • üzletek túraterv szerű láto-
gatása • új ügyfelek megkeresése • kép-
viselt termék népszerűsítése. Elvárás: •
szentendre vagy környéki lakóhely.
Fényképes önéletrajzot várjuk a rende-
les@oxxoenergydrink.com e-mail címre.

eGÉszsÉG

Gyógyító pedikűr-manikűr. Köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Ta-
nácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

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

Akupunktúra magánrendelés a
Szentendrei rendelőintézetben.
Fogyókúra támogatása, allergia
kezelése, fájdalomcsillapítás. be-
jelentkezés: 06-30-831-1934. ren-
del: dr bor Márta allergológus,
immunológus. www.bormarta.hu

kiAdó lAkás

Szentendrén felújított garzon kiadó. 55 000
Ft + rezsi + kaució. Tel. 06-20-347-4056.

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

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

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyisé-
gekkel. Tel. 06-30-340-1392.

lAkás, inGAtlAn

Füzespark lakótelepi, egyedi cirkofűté-
ses, 44 nm alapterületű, kétszobás,
összkomfortos. III. emeleti lakás szép
kilátással az óvárosra és túlpartra
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel. 06-20-
665-3640, 16 óra után.

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

oktAtás

Angol-spanyol nyelvoktatás, vizsgaelő-
készítés Szentendrén, online is: 06-20-
943-1881.
rajz, kortárs művészeti órák festőtanár-
tól: 06-30-998-1855.

rÉGisÉG

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

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat (Koloni-
ált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bronzo-
kat, ezüstöket, kitüntetéseket, ér-
méket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, ha-
gyatékokat(!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky zsu-
zsanna, 06-20-365-1042.

szolGáltAtás
burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, ja-
vítása. Tel. 06-30-341-3423.

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

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

ÜdÜlÉs

Síelőknek! Murauban, a sífelvonó köze-
lében 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/apart-
man) kiadó.  Tel. 06-20-494-2550.

Üzlet

Több helyiségből álló irodák kiadók a
belvárosban (Kossuth–Petőfi utca
sarok). Tel. 06-20-585-4055.
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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
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magyarország piacvezető
cukrász, sütőipari 
és gasztronómiai 
nagykereskedése

budapesti csapatába
keres 

4 órás 
rÉszmunkAidŐbe
(munkavégzés ideje:
05:00-09:00 óráig)

udvAros-tAkArítót
És kArbAntArtót

Amennyiben hirdetésünk fel-
keltette érdeklődését, küldje

önéletrajzát az 
allashirdetes@bekaskft.hu 

e-mail címre. 

Visszajelzést azoknak 
a pályázóknak tudunk adni,

akiket felvételi beszélgetésre
hívunk. Megértésüket 

köszönjük!

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

06-70-677-1178

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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2017. január 1. 18:00 Pest Megyei Könyvtár színházterme

FOOL 
újévi koncert A belépés díjtalan.

Regisztráció: protokoll@szentendre.hu

MOON


