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Dr. Wendel Schindele

6. oldal

Paál Alexandra

6. oldal

Bús Dorottya

6. oldal

Török Katalin

A legjobb utat válasszuk!

18. oldal

Nem csak 2013 volt sikeres. December 31-én lezárult a hétéves uniós fejlesztési ciklus. Ebben az időszakban Szentendre több mint 8 milliárd forint értékű
forrást nyert el. De nemcsak uniós projektek zajlottak, hanem az Orbán-kormány is támogatta a városunkat. Ezek mellé természetesen, erőnkhöz mérten
oda tudtuk tenni a magunk fejlesztéseit is. Jóleső érzéssel töltött el, hogy nem
csak milliárdos nagyberuházások történtek az elmúlt évben, években, hanem
olyan kisebb költségvetésű programok is, amelyek az itt élők mindennapi
életét könnyítik meg, teszik szebbé, élhetőbbé a városunkat.
3. oldal

Felcsavartuk a Fő teret

Rég nem látott színvonalas koncertbulival búcsúztatta az óévet a szentendrei
közönség. A zsúfolásig megtelt Fő téren, a kellemes, tavaszias szilveszter éjjelen jó volt visszarepülni két évtizedet az időben. A városunk egykori szeretett zenekaraiból alakult bandának a zenéjével méltón búcsúztattuk a sok sikert hozó
2013-as évet és köszönthettük az új évet. Az adventi rendezvénysorozat méltó
zárása volt ez a szilveszteri buli!
14. oldal

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

2014. január 6-tól 19.00-20.00 között
szeletes süteményeinket

50% kedvezménnyel

vásárolhatják meg a mindenkori készlet erejéig!

(megrendelések kivételével) Kedvezményünk február 28-ig érvényes!

Szentendre, Attila u. 1. Telefon: 06-26/952-446
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 7.30-20.00
www.szilvanilla.hu
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104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: gáti lászló r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
Püspökmajor-lakótelep: Király gergő r. törzsőrmester, e-mail: Kiralyg@pest.police.hu

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

Városháza (26) 503 300
zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966

Újabb sikeres Szentendrei Lakástárlat

FOTó: KEMPF KáROly IgNác

107 Rendőrség (26) 502 400

Közel félezren látták az adventi lakástárlatot. A megnyitón dr. Dietz Ferenc az otthonosságot és a bizalmat emelte ki. Szentendre polgármestere szerint a nyitott lakástárlatokkal
egy nagyon sikeres rendezvénysorozattal gyarapodott a város, ezért is ad örömmel helyet
ezeknek a Fő téri Vendégházban.

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

Gyógyszertári ügyelet
Hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜgyElETI díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa gy.u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyelet
Az ügyeletes gyógyszertár szombaton 8-14-ig
vasárnap és ünnepnapon 8-13-ig nyitva. Utána ügyelet másnap reggel 8-ig.
Január 18-19. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
Január 25-26. Ulcisia gyógyszertár
Dózsa gy. u.1.Tel:500-248

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

Árvácska Állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

Kiss Károly emlékpad avatása a Püspökmajorban

„Remélem, sokan fognak leülni a padra, hogy átgondolják a városunk dolgait és saját jövőjüket” – írta az avatás kapcsán facebook oldalán dr. Dietz Ferenc.

Rangos országos kiállítás Szentendrén

FOTó: KEMPF KáROly IgNác

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

FOTó FORRáSA: DIETz FERENc FAcEBOOK OlDAlA

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák lászló +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától 2012-ben alkotói támogatásban részesült, közel
száz művészt bemutató tárlat, melyből megismerhetjük a mai kortárs művészet irányvonalait, a szemléletmódok sokszínűségét. A kiállítás megtekinthető március 23-ig

A LAP témÁjA
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A legjobb utat válasszuk
városunknak!
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ÉVÉRTÉKElő INTERJÚ DR. DIETz FERENc POlgáRMESTERREl

múlt hét év fejlesztései ezeket a célokat
szolgálták, és az eredményeink még soksok éven át segítik majd az itt élőket.

Fölborult a papírforma, hiszen az első
évértékelő interjúja ezúttal nem a
Szentendre és Vidéke című újságban jelent meg, hanem a HVG-ben. Minek köszönhető ez az érdeklődés?
Az egyik tanítóm azt mondta, hogy akkor végezzük jól a munkánkat, ha nem csak a velünk azonos politikai beállítottságú média,
hanem az ellenoldaliak is felfigyelnek ránk.
Én bízom benne, hogy ez az érdeklődés
Szentendrének, és az elmúlt 7 évben végzett munkánknak szólt, hiszen lezárult egy
uniós ciklus, idén pedig egy választási ciklus is, emiatt mérleget kell vonnunk.

Ön szerint jelentős fejlődésen ment keresztül a város, de vannak néhányan,
akik szerint ennek azért ára is volt. Úgy
véli, megérte?
Meg kell néznünk, hogy mik azok a dolgok,
amikért érdemes, sőt kell áldozatot hoznunk. Ilyen a szentendreiek egészsége, a
gyermekeink oktatása, nevelése, a sport, a
hagyományőrzés, a természeti, épített és
kulturális örökségeink védelme, valamint az
emberek létbiztonsága és a mindennapi
életükhöz szükséges szolgáltatások. Az el-

Valóban ezek a fejlesztések voltak a
legszükségesebbek?
Igen! Hiszen van, ami többet ér, mint a pénz:
az egészség, a gyermekeink oktatása, a közbiztonság. Így például szükségünk van egy
olyan egészségügyi központra, amely képes
kiszolgálni a térség településeit, és gond
nélkül tud apróbb sebészeti beavatkozásokat is elvégezni. Ugyanígy szükségünk volt
egy uszodára, amelynek a megnyitása óta
több mint 750 ezer látogatója volt, és
amelyben ma már több ezer helyi és környékbeli gyermek tanul úszni és vízilabdázni, és amely nem csak sport-, hanem
rendezvényközpontként is működik. Szükségünk volt a belváros teljes megújítására,
hogy a turisztikai vonzerőnket is folyamatosan fejlesszük. Szükségünk volt olyan kulturális központokra, mint a Ferenczy Múzeum,
vagy a MűvészetMalom, ahol a városunk hívószava, a művészet igazi otthonra talál megyei, sőt országos szinten is. És óriási
szükségünk volt olyan árvízvédelmi rendszerre, amely nem csak az épületeink megóvását, a helyiek életének, vagyontárgyainak védelmét szolgálja, hanem közvetlen kapcsolatot teremt a Dunával. Azt hiszem,
szentendreiként
mindannyian
büszkék voltunk, amikor a teljes magyar és
nemzetközi sajtó az árvízi védekezés mintapéldájaként írt városunkról és a több mint
6000 önkéntesről. Persze azt is látnunk kell,
hogy ezek nagyprojektek, és a médiában
sokszor nem esik szó a számunkra legalább
ilyen fontos, kisebb költségű fejlesztésekről.
A gondozási Központ akadálymentesítése,
a védőnők új rendelője, az óvodai parkolók
vagy éppen a játszóterek felújítása ugyanúgy hozzájárulnak a mindennapok könynyebbé tételéhez. Soha ne feledjük, hogy az
építmények csak üres falak, amiket nekünk, szentendreieknek kell megtölteni
élettel, gyerekzsivajjal, kiállításokkal, lelkes,
tanulni vágyó szeniorokkal. lehet ezek szükségességét egyáltalán vitatni?

Polgármester naplója

január 13. hétfő
15.00 Vezetői értekezlet

január 14. kedd
10.00 Költségvetési egyeztetés

január 15. szerda
10.00 Városi bejárás az út- és járdafelújítások
ügyében
január 16. csütörtök
10.00 Smart Konferencia
13.00 Országos Közigazgatási és Önkormányzati Konferencia
január 17.
09.00 Belső egyeztetés
10.00 Vagongazdálkodási egyeztetés

január 20. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

január 21. kedd
09.00 Költségvetési egyeztetés
10.00 Vis major bejárás

január 23. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadónap
január 24. péntek
10.00 Költségvetési egyeztetés
január 26. vasárnap
9.00 Horgász közgyűlés

Együttműködő partnerünk a:

Olvasson QR-kóddal!

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

Folytatás a 4. oldalon g

Megújultunk! www.szevi.hu
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Folytatás a 3. oldalról

Stabil a városunk pénzügyi helyzete?
Igen, stabil. Az elmúlt években sok szó esett
az adósságról. le kell szögezni: nem feléltük és elvertük a pénzt, hanem a városban
élők számára nélkülözhetetlen fejlesztésekhez volt rájuk szükség. Miért alakult így?
Mondok egy jellemző példát: a gyurcsányés Bajnai-kormányok idejében az óvodák, iskolák működtetési költségeinek 40-50 százalékát biztosította csak az állam, a többit
évről évre a városnak kellett hozzátennie a
saját adóbevételéből. Ezek évente több száz
millió forintot jelentettek. Ezért a szükséges
fejlesztésekhez hitelre volt szükség. Magyarán: felelősen gondolkodó városvezetés
nem is tehetett mást, mint hitelt vett fel,
hogy a lakosság életminőségét javító beruházásokra forrást teremtsen. Ezt ismerte föl
az Orbán-kormány, amikor úgy döntött, hogy
átvállalja az önkormányzatok adósságát.
Hozzáteszem: aki olvasta Széchenyi A hitel
című művét az tudja, hogy az adósság csak
akkor teher, ha azt nem tudjuk megfelelő
időben és módon visszafizetni. Bár
10 milliárd forint körülire nőtt az adósság,
8 milliárd forint értékű vagyongyarapodás
történt a beruházások által. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a városunk
mindvégig fizetőképes maradt, és egyetlen
megkezdett projektünket sem kellett feladnunk – mindegyiket befejeztük. Így azért
egészen más a kép. Az adósság problémáján saját erőnkből, átszervezésekkel, majd
kormányzati segítséggel felülkerekedtünk.
Az így felszabaduló forrásokat pedig munkahelyteremtő gazdaságfejlesztésre és
további városfejlesztési programokra
fordítjuk.

látogatás a 30 éves Dézsma utcai nyugdíjas
klubban

VÁROS

A Szentlászlói út átadása – 2013 novemberében

Egy városvezető folyton célokban gondolkozik. Ön miben látja Szentendre jövőjét?
Amiben minden szentendrei: a város további
fejlődésében. Nem kell mindenben egyet értenünk, nem kell ugyanúgy gondolkodnunk
a világról, arról azonban döntenünk kell,
hogy a fejlődés milyen irányt vegyen. Két lehetőséget látok: vagy maradunk a nagy
szomszéd, Budapest árnyékában, vagy a
kisvárosi értékeink megőrzése mellett megyei jogú város leszünk. Én egyértelműen a
megyei jogú várossá válásban látom a jó
irányt.

Néhányan azt mondják, hogy erről eddig
szó sem volt a városfejlesztési tervekben. Most mi történt?
Azt gondolom, egy ember akkor érik igazán
vezetővé, ha épp olyan tisztán látja a célt,
mint az odavezető utat. 2006-ban, amikor
polgármesterként munkához láttam, a
Dumtsa-terv körvonalai már a fejemben voltak. A konkrét Dumtsa-terv pedig megnevezte a nagyberuházásokat, melyek az
életminőség javítását és a város központi
szerepének erősítését jelentették. Terv szerint befejeztük a nagyprojektek jelentős részét, megteremtettük a jól működő
regionális és megyei szintű intézményrendszerünket, így eljutottunk oda, hogy ma már
kimondhatjuk: a célunk az, hogy a címerünkre föltegyük a koronát azzal, hogy megyei jogú várossá válunk. Szentendrén
ugyanis olyan töretlen fejlődésre van szük-
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ség, ami városunkat minden tekintetben és
végérvényesen kiemeli az agglomerációs települések sorából. Ehhez a legjobb eszköz a
megyei jogú városi cím.

Miért pont a megyei szerep a cél?
Jelen pillanatban nincs különbség város és
város között. Nincs továbblépési lehetőség,
pedig Szentendre megyei feladatai tekintetében egyedülálló az országban. A korábbi
szabályozás szerint a megyei jogú várossá
váláshoz 50 000 lakos kellett, mára ez a kritérium kikerült a törvényből. Ettől fontosabb
azonban, hogy Szentendre jelenleg is megyei jogú városként működik és megyei
funkciókat lát el: működteti a megyei múzeumot, a könyvtárat és egy olyan orvosi
szakrendelőt, amely régiós feladatokat is
ellát. Megteremtettünk a szentendrei felsőoktatás alapjait is a Budapesti gazdasági
Főiskolával kötött stratégiai megállapodással. A szellemi tőke helyi koncentrációjára
eddig is büszkék voltunk, ezután pedig még
jelentősebb fejlődés indulhat be. Emellett
fontos, hogy városunk a második leglátogatottabb turisztikai célállomás Magyarországon a belvárossal és a Skanzennel.
De miért jó ez a cím a lakosságnak?
Röviden: több pénz, több lehetőség. Ez
ugyanis nem csak egy cím, nem csak egy
rang. A megyei jogú városok sokkal több
pénzt kaphatnak a pályázatok során. Mondok egy példát: Szentendre 900 millió forintot kapott a belváros rehabilitációjára. egy

Híre van? Küldje be: www.szevi.hu
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megyei jogú városnak 8-10 milliárd jut
ilyenre. Tehát nem csak büszkeséggel töltené el a helyieket, de színvonalasabb lakossági szolgáltatásokat, még élhetőbb
körülményeket, tovább virágzó várost jelent
majd. Ehhez azonban szükség van arra a közösségi erőre, amit az elmúlt évben többször megtapasztaltunk: elég csak az árvízi
összefogásra gondolnunk.

VÁROS

Ez a cél. De mi az út?
Az út annak a folytatása, amelyre 2006-ban
ráléptünk: a tudatos városfejlesztés. Ahhoz
tudnám hasonlítani, mint amikor az évek
során született sok szép műalkotásból öszszeáll egy egységes kiállítás. Az én fejemben a megyei jogú várossal lesz teljes és
harmonikus a városunk valamennyi kis- és
nagyprojektje. Addig azonban még van te-

Orbán Viktorral a gáton – 2013 júniusában
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endő. Indul a csatornázási projekt, előkészületben a pismányi óvoda, pályázunk a
Dunakorzó teljes megújítására, a DMH és
Pest Megyei Könyvtár felújítására, megfelelő a gyermek- és családorvosi rendelő kialakítására, valamint a HÉV-végállomás
környékének rendbetételére. Ezek mellett
továbbra is nagy hangsúlyt fektetek arra,
hogy folytatódjanak az út- és járdafelújítások, az óvodafelújítási és játszótérmegújítási programok. Kiviteli tervek készítésével
várjuk az adódó pályázati lehetőségeket.

Ezek szerint folytatni akarja? És érzi
ehhez a politikai támogatást is?
Igen. Azt gondolom, tiszta lelkiismerettel állhatok a választók elé, és nyugodtan várhatom
a megmérettetést. Engem már az elmúlt
évek számos eredménye minősít, nem az ígéretek. Egyszerűen ki kell sétálnunk a városba,
és körül kell néznünk, el kell mennünk a rendezvényekre, vagy beszélgetnünk kell egymással. Mindannyian tudjuk: Szentendre
megérdemli, hogy tovább építsük. A városunk
jövője elkezdődött, nekünk folytatnunk kell,
még nagyobb odafigyeléssel és gondoskodással, közösen. A politikai támogatásról
pedig azt gondolom, hogy magától értetődik.
Három sikeres polgármester-választás és
sikeres városfejlesztési évek után azt gondolom, semmi ok sincs arra, hogy más személyben gondolkodjanak, és nem is látok
erre utaló jeleket.
Kempf Károly Ignác

Az új Ferenczy Múzeum (Pajor Kúria) átadása – 2013 júniusában

Városi időjárás naponta: www.szevi.hu

Újévi koncert a Városházán
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A hagyományos újévi koncert keretében adták át az idei Talentum ösztöndíjakat és a Szentendre Város Mecénása díjat. Talentum díjat
kapott Bús Dorottya és Paál Alexandra. A város mecénása 2014-ben: dr. Wendel Schindele. gratulálunk a díjazottaknak! A zsúfolásig
megtelt díszteremben újévi köszöntőt mondott dr. Dietz Ferenc polgármester. A koncerten Vivaldi és Mozart klasszikusait hallgathatta a
közönség az Új Szentendrei Kamarazenekar interpretálásában. Horváth Béla hegedűművész virtuóz szólóit a közönség lelkes tapssal jutalmazta, a tapsot ráadásfutamokkal köszönte meg a művész. A szép évkezdő, jó hangulatú est háziasszonya Novodomszky Éva volt.

A térség hírportálja: www.szevi.hu

2014. január 13.

mecénás Díj

VÁROS

7

Szentendre Város Mecénása Díj adományozható azon személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Szentendre város jó hírnevének
öregbítését, értékeinek megőrzését, növelését. A 2013-ban a Mecénás Díjra javasolt személyek: Hörömpő zoltán vállalkozó, Jolanda
Willemse, a kitüntető díjat dr. Wendel Schindele vehette át.

Tanulmányai során érdeklődését felkeltette a szülészet-nőgyógyászat, a prevenciós munka, azon belül is az egészségnevelés, melynek tevékenységét a szegedi helyi középiskolákban végzi.
Tanulmányai végeztével ezt a tevékenységet Szentendrén is szeretné folytatni. Fontosnak tartja a mai egészségügyben az orvosbeteg kommunikáció fejlesztését. Főként szülészet-nőgyógyászattal
foglalkozna, és szeretné a szentendrei szülőotthont újra életre kelteni, de amíg tervei nem valósulnak meg, a Szentendrei Egészségügyi Központban szívesen dolgozna szakorvosként.
Dr. Wendel Schindele 1935-ben született Móron. Az 1956-os forradalom után külföldre emigrált, Ausztriában, Németországban élt,
2009. óta él Szentendrén, Magyarországon több városban segít,
mint menedzser Budapesten, Veszprémben, Székesfehérváron,
Móron teremtett már munkahelyeket, hozott létre vállalkozásokat.
E tevékenységekért több magyar városban kapott kitüntetést, 2011ben a Köztársaság Érdemkereszt Középkeresztjét (polgári tagozat)
kapta meg, valamint azért, hogy közbejárt a kecskeméti Mercedes
gyár idetelepülésében. A Miskolci Egyetem tiszteletbeli professzora.
Segítő közreműködésével kerülhetett sor Szentendre Pismány és
Tyúkosdűlő városrészek területén lévő üdülőövezet szennyvízkezelésének geotechnikai és környezetszennyezési kérdéseit feltáró szakértői vélemény elkészítésére, mely a város hegyvidéki jellegének
vonatkozásában nélkülözhetetlen tanulmány. Valamennyi városi rendezvény, így különösen az évente megrendezésre kerülő városi jótékonysági bál céljainak megvalósulását segíti adományaival.

Paál Alexandra a Szentendrei Móricz zsigmond gimnázium 13/E
osztályos tanulója. Tanulmányait a Templomdombi általános Iskolában kezdte, ahol 8 éven keresztül kitűnő eredményeket ért el. A
gimnáziumot az angol nyelvi előkészítő osztállyal kezdte meg, tanulmányait kitűnő eredményekkel végzi.
2010-ben az Országos zipernowsky Nyelvi Versenyen Angol nyelvből
a 3. helyezést érte el, majd két évvel ezelőtt a középfokú nyelvvizs-

talentum ösztöndíjasok

Bús Dorottya a Szegedi Tudományegyetem általános Orvostudományi Kar általános orvos szakának hallgatója. általános iskolai és
gimnáziumi tanulmányait Szentendrén végezte. Tanulmányai során
több nyelvet is elsajátított: angol, francia, latin és finn. Több díjjal is
kitüntették: XXXI. Országos Tudományos Diákkori Konferencia
Orvos- és Egészségtudományi Szekció: Helyi szekciója az Élettan,
Korélettan, Farmakológia tagozaton III. helyezést ért el. Országos
szekcióban: Membrántranszport tagozat TáMOP különdíjában részesítették.
Több tagsági feladatot is ellát a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületében és a Szegedi Helyi Bizottságban, illetve Diákbizottsági tagként aktívan részt vesz az iskola életében.

gát is sikeresen letette. A közösségi életben is fontos szerepet vállaló Alexandra a művészetek terén is kiemelkedő eredményeket ért
el: a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanulója volt, ahol
zongorázni tanult, és 2006-ban a Balassagyarmati VII. Országos
zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyen 1. helyezést ért el.
Jövőjét a gimnázium befejeztével a Budapesti corvinus Egyetem
Társadalomtudományi Karán szeretné folytatni Nemzetközi tanulmányok szakon.

Szentendréről minden nap: www.szevi.hu
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PÁLyÁzAt

VÁROS

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNyZATA PÁLyÁZATI FELHíVÁST
TESZ KÖZZÉ VÁROSNÉZő JÁRMŰ MŰKÖDTETÉSÉRE

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2014. január 20. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán átvehető
és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes
oldalról letölthető. Tájékoztatás telefonon: 26/503-351

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNyZATA
PÁLyÁZATI FELHíVÁST TESZ KÖZZÉ AZ ÖNKORMÁNyZATI
TuLAJDONÚ SZENTENDRE, 0153/40 HRSZ.-Ú GyEP (LEGELő)
MŰVELÉSI ÁGÚ TERMÉSZETBEN A KÁLVÁRIA ÚTI ÚJ KÖZTEMETő
LÉTREHOZÁSÁRA KIJELÖLT TERüLET 152.383 M2 NAGySÁGÚ
TERüLETRÉSZÉNEK MEZőGAZDASÁGI HASZNOSíTÁSÁRA.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal
oldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2014. január 20. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-360

Fenyőfa begyűjtés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Városi Szolgáltató zrt. fenyőfa begyűjtést végez az alábbi ütemezés szerint
I. ütem: 2014. január 11-én lezajlott

II. ütem: 2014. január 18.
Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – cseresznyés út –
Napos sétány által határolt terület)
III. ütem: 2014. január 25.
Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács l.u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út –
Dömörkapu által határolt terület)

Kérjük a fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken helyezzék ki az ingatlanok elé. További információkért hívja az
Ügyfélszolgálat 06 26 300 407-es telefonszámát.
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VÁLASztÁSI tÁjéKOztAtó

Tisztelt Választópolgárok!

Szentendre Város Helyi Választási Iroda a 2014. évi
választások lefolytatásához
(országgyűlési képviselők,
az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) a 20 kijelölt szavazókörbe szavazatszámláló
bizottsági tagok jelentkezését várja.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár
lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar
állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet
tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert
is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási
iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,
valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja,
aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet
tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottságok tagjait Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.
Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott
tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.
Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások
minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben
kizáró ok nem áll fenn 2014. január 20-ig személyesen is jelentkezhet a hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodáján, vagy a
www.szentendre.hu/Városháza/Választás2014. – Országgyűlési képviselő
választás oldalon letölthető jelentkezési lapot is leadhatja az Irodán.
Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választások
napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában történő közreműködés
jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a döntések meghozatala
nagyfokú odafigyelést igényel!
Amennyiben a választási munkában való részvételével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a következő telefonszámokon készséggel állunk rendelkezésére: Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője
telefonszáma: (26) 503-324, vagy lantos Anna testületi referens (26) 503352.
Dr. Molnár Ildikó
Helyi Választási Iroda vezetője
címzetes főjegyző

Fontos városi telefonszámok: www.szevi.hu

2014. január 13.

OKtAtÁS

jelentős változás a társasházak életében!
Február elejétől a társasházak törvényességi felügyeletét a jegyzők látják el.

Bár többször módosították, a ma is hatályos társasházi törvény 2003-ban született.
A társasházak törvényességi felügyeletére
azonban nem tartalmazott szabályt. Végül
egy 2009-es módosítás egészítette ki ezzel
a törvényt.

A társasházak törvényességi felügyeletét
2010 elejétől az ügyészség látta el. Amenynyiben a törvényesség nem volt biztosítható, akkor az ügyészség a bírósághoz fordulhatott. Ezt a szabályt a kormány 2010 június közepén – törvénymódosítással – kivetette
a társasházi törvényből. Azóta törvényességi felügyelet nélkül működtek a társasházak.

Jövő februártól újra lesz felettük törvényességi felügyelet, de azt nem az ügyészség,
hanem a jegyző – a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés szabályai megfelelő
alkalmazásával – látja el.
A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) által összeállított törvénymódosító javaslatcsomag is első helyen említette a törvényességi felügyelet viszszaállítását, ezért a szervezet üdvözli a változást – közölte az egyesület, Bék ágnes
elnökre hivatkozva az MTI-vel.

A társasházi törvény módosítását is tartalmazó jogszabály rendelkezik arról is, hogy a
közös képviselő vagy az intézőbizottság – többletdíjazás felszámítása nélkül – köteles
tájékoztatni a tulajdonostársakat minden hónap 15. napjáig kifüggesztett közleményben a rezsicsökkentés által érintett közüzemi szolgáltatásoknál elért megtakarításokról.
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot
szab ki, amit nem a társasháznak, hanem a mulasztó közös képviselőnek, vagy pedig
az intézőbizottságnak kell megfizetnie. A rezsicsökkentéssel kapcsolatos új szabályok
keddtől hatályosak.

A közleményben szerepel az is, hogy lesznek közös képviselők, akik visszaadják megbízatásaikat, s felhagynak tevékenységükkel, pedig a házak anyagi helyzetének bemutatásához eddig is hozzátartoztak a pontos kimutatások, ezért a felkészült közös
képviselő számára igazán plusz feladatot csak a kifüggesztés jelenthet.

A közlemény felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy a közös költség csökkentése
– a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben – nem szerepel a törvényben.
Nem is szerepelhet, hiszen ahhoz a tulajdonos közösség határozata alapján
közgyűlésen meghozott döntés szükséges – közölték.
További információk: www.szevi.hu

jó hír a nyugdíjasok számára

Az év eleji nyugdíjemelésnek és az alacsony inflációnak köszönhetően a nyugdíjak vásárlóértéke éves szinten 3,2-3,4 százalékkal nőhet - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára.
Szólt arról, hogy 2010-ben a kormányváltáskor három célt fogalmaztak meg az idősek
ügyében: a nyugdíjak kifizethetőségét, a nyugdíjrendszer közép- és hosszú távú fenntarthatóságát, valamint az időskori aktvitás erősítését.
Közölte, a kormányzás első két évében a cél a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése
volt, most pedig már vásárlóérték-emelkedés is tapasztalható. Megjegyezte, hogy ez a
nyugdíjszerű ellátásokat is érinti. További információk: www.szevi.hu

Anyakönyvi hírek
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Születések száma

Városunkban novemberben 12 kisfiú
és 10 kislány, decemberben 9 kisfiú
és 7 kislány született.
Házasságkötés

Novemberben 5, és decemberben
szintén 5 pár kötött házasságot
városunkban.
Novemberben és decemberben
temetett elhunytak

Franyó Julianna élt 64 évet
gerlei Sándorné élt 89 évet
Harcos lipótné élt 79 évet
Tóth lászló Péter élt 88 évet
Sztankits Nándor élt 85 évet
Uhlarik János györgyné élt 81 évet
Osztolyka lajos élt 59 évet
Matei András élt 73 évet
Máté györgyné élt 70 évet
Kulcsár Józsefné élt 89 évet
Molnár lászlóné élt 84 évet
Nánási Hajnalka élt 40 évet
Koncz Józsefné élt 73 évet
Szolga Józsefné élt 95 évet
Markó János élt 83 évet
Varga Jánosné élt 77 évet
Hupek Jánosné élt 91 évet
györkös zoltán zsigmondné élt 69 évet
Schindler Jánosné élt 87 évet
Komlósi József élt 81 évet
Kiss Piroska élt 64 évet
Sárvári István élt 86 évet
Bodnár István élt 87 évet
Miszlay Béla élt 83 évet
csabafi Attiláné élt 72 évet
csernáth zoltán lászló élt 47 évet
Reményi András élt 62 évet
Papp Józsefné élt 90 évet
Sógor Ferenc élt 84 évet
Szabó János élt 63 évet
Szadeczky györgy élt 63 évet
Rajcsányi Tibor élt 70 évet
Saághy Ferencné élt 93 évet
Hargitai Antal élt 87 évet
Komlósi Józsefné élt 80 évet
Fábry Julianna Éva élt 63 évet
gaál Alajosné élt 66 évet
Kasnya Józsefné élt 81 évet
Nagy Sándor élt 54 évet

Hírlevél Szentendréről: www.szevi.hu
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Boldog Új évet SzEKE Klub!

A Szentendrei Konzervatív
Esték Klub bár már 2012.
második félévétől kezdte
meg a tevékenységét, de
igazán a tavalyi, a 2013-as
esztendő volt a kibontakozás éve az eleinte
kisebb, mára pedig már mintegy 400 fős közösség számára. A tavalyi esztendőben közösségünk el tudta indítani saját honlapját
www.szeke.hu címen, majd ősszel már az elmaradhatatlan facebook oldalunkat is elindítottuk és üzemeltetjük. Így tevékenységünk sokkal könnyebben nyomon követhető mindenki számára, ami megkönnyíti a
kapcsolattartást a tagsággal és olyanokat is
el tudunk általuk érni, akik még nem tartoznak tagjaink közé, de később, reményeink szerint csatlakozni fognak a SzEKÉ-hez.

Sok minden történt a 2013-as esztendőben,
elsősorban is mélyen gyökeret vert a szentendrei programnaptárban a havonta rendszeresen megtartott kávéházi beszélgetős
esték sorozata. Igaz, volt olyan alkalom,
amikor már nem fértünk volna el egyik kávéházban sem, ezért a PMK színháztermét
kellett kibérelnünk. Az estéken vendégeink
között köszönthettük dr. Fodor Pált, az MTA
BTK főigazgatóját; dr. Hermann Róbert történészt; Döbrentei Kornél költőt és feleségét, Petrás Mária előadóművészt és
keramikust; Pesty lászló médiaszakembert;
Bogár lászló közgazdászt; Vidnyánszky
Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját;

Borókai gábort, a Heti Válasz főszerkesztőjét; dr. Kövér lászlót, az Országgyűlés elnökét; és gyürk István nagykövet urat.

Az előadóesteken kívül közösségünk nyári
pikniket szervezett a Pap-szigeten, részt vett
a Békemeneten októberben, parlamenti látogatásra és vacsorára mentünk, kitűztük a
székely zászlót a Székelyföldért érzett szolidaritás jeléül, és végül a karácsonyt is közösen köszöntöttük meghitt énekekkel.
Mindeközben meg tudtunk szervezni egyegy közös filmnézést a rászoruló vagy nehéz
körülmények között nevelkedő gyermekeknek, akik közül sokaknak ez lehetett az első
alkalom, hogy filmvetítésen vettek részt, valamint több alkalommal is szükséges háztartási fogyócikkeket tartalmazó ajándékcsomagokat tudtunk szétosztani a rászorulók között a szentendrei karitász segítségével. Ezúton is köszönjük minden támogató
és segítő barátunknak a felajánlásokat!

Végül pedig elindult a SzEKE Műhely keretein belül egy elemző, alkotó szellemi műhelymunka is, melyre idén szeretnénk még
nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy további
gondolatokkal és ötletekkel járuljunk hozzá
városunk jövőbeli sikerességéhez és fejlődéséhez. De emellett többször hangot adtunk véleményünknek is egyes társadalmi
kérdésekben és a problémák felmerülése
alkalmával, hiszen fontos célunk, hogy a
jövő alakulásában minél aktívabban részt
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tudjon venni közösségünk, és ehhez hozzá
tartozik a közös értékeink melletti kiállás is.
Így az év elején pedig bizalommal tekintünk
az előttünk álló esztendőre is, hiszen még
rengeteg tervünk és ötletünk van, és ahogy
a közösség tagjainak száma növekszik, úgy
az ötletek és tervek is folyamatosan csak
gyűlnek. Az eddigi tevékenységeinket a tavalyihoz hasonlóan tovább fogjuk folytatni,
és reméljük, hogy az új terveink közül is
minél többet meg fogunk valósítani a következő esztendőben. Várunk továbbra is
mindenkit a közösségünk tagjai közé, aki
szívesen csatlakozna, hiszen közös értékeink és világszemléletünk összeköt és baráttá esz mindannyiunkat, és ahogy a
hitvallásunk szól: „Együtt dolgozunk közösségünk biztonságáért és megerősítéséért”!
Aki érdeklődik közösségünk tevékenysége
iránt, a szeke.hu oldal „kapcsolat” menüpontja alatt küldhet üzenetet számunkra a
kapcsolatfelvétel végett!
Következő beszélgetős esténk pedig január
20-án, hétfőn este 19:00 órakor lesz a Silhouette caféban, melynek során Barcza
györgy és Vértes András közgazdászok vitájára kerül sor a magyarországi gazdaságpolitikai folyamatok értékelése mentén.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
SZEKE Klub szervezőcsapata nevében:
Török Balázs

Fotók, videók Szentendréről: www.szevi.hu

VÁROS

Vandálok a belvárosban
2014. január 13.

Sajnos az elmúlt napokban mindkét városi betlehemünket
többször megrongálták vagy eltulajdonították egyes részeit.
Az evangélikus templomnál felállított betlehem kapcsán feljelentés is született a rongálás után. Szerencsére a Fő téri
betlehembe az elindított internetes civil kampánynak köszönhetően visszakerült a kis Jézus, ugyanakkor üröm az
örömben, hogy a tettesek most viszont az egyik bárányt vitték magukkal.

nyomravezetői díj a szentendrei
rongálóra!

Nyomozást folytat rongálás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi
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Osztálya, mely nyomravezetői díjként 200 ezer forintot ajánlott fel.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes 2013.
december 28-án a hajnali órákban a szentendrei evangélikus
templom falánál elhelyezett betlehem kilenc alakja közül ötöt teljesen megrongált.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekménnyel vagy az ismeretlen tettessel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, illetve aki a bűncselekmény időpontjában
a helyszínen tartózkodott, hívja a 06-1/236-2883-as telefonszámot,
illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” (h-cs: 8-16, p: 8-13)
zöld számán, vagy a 107, 112 központi segélyhívók valamelyikén.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
nettó 200 000 forint díjat ajánlott fel a nyomravezetőnek. A
díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével
kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén
az eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket
megteszi. A Rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan
kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság fenntartja. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét
követően a jelentkezés elkésett.

Dietz Ferenc is ajánlott föl
nyomravezetői díjat

A torzó kisded

Akit a Szentendre belvárosában sétálók
néhány napja még kisdedként láttak
gondosan bepólyálva édesanyjának,
Máriának ölelésében, térdüket meghajtó királyokkal körülvéve, jámbor jószágok társaságában, az a kisded most
mezítelen megtöretett testű torzóként
fekszik a kivilágított jászol ridegében.

Karácsony utáni vasárnap (Szent család vasárnap), 2013. december 29-re virradó hajnalra brutalitás áldozata lett a szentendrei
evangélikus templom oldalához állított nagy
betlehemes több figurája. A karácsony estét
idéző jelenet figurái szilánkokra törve, látványosan leköpve hevertek szanaszét. A
meggyalázott újszülött feje és egyik keze eltávolodott az apró testtől, oldalán és másik
kezén lyuk tátongott, Mária törékeny alakja
romokban hevert, a hódolatát kifejező két
király immár fejetlenül döntik meg testüket
a világ Megváltója felé, az ökör felismerhetetlen lett. Az ütések nyomai megrázóak és
felkavaróak voltak.
A Bibliát olvasók emlékezetében rögvest felidéződik a 22. messiási zsoltár néhány meghökkentő mondata: „Hatalmas bikák vettek

„300 ezer forint nyomravezetői díjat kap, aki a szentendrei evangélikus templom betlehemének december 28-i megrongálójáról
információt szolgáltat! A Szentendrei Rendőrkapitányság nyomravezetői díjként 200 ezer forintot ajánlott fel, amelyet 100
ezer forinttal megemeltem a polgármesteri keretből!” – tette
közzé facebook oldalán dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere.
körül, bekerítettek a bánsági bivalyok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló,
ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csonjaim. Szívem, mint a viasz
megolvadt bensőmben. (...) mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített
be, átlyukasztották kezemet, lábamat. (...)
Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.” (zsolt 22, 13-19)
Igen, mindez azért, hogy a mi történetünk
elkezdődhessen, hogy a Betlehemben született Isten fia meghaljon a világ bűnéért,
aki közben utolsó óráiban azokért imádkozik, akik ezt teszik vele, ahogyan azt a lukács írása szerinti evangéliumban olvassuk:
„Jézus pedig így könyörgött: Bocsáss meg
nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.
Aztán sorsvetéssel osztoztak ruháin.” lk
24,23
De ilyen korán? – tehetjük fel a kérdést
Szentendrén. Alig, hogy megszületett, máris
elvétetik? Még meg sem melegedett helye
ebben a világban, máris összetöretik? A kétezer éves pillanatkép épphogy csak prédikálni kezdett az evangélikus templom előtt
sétálók tömegének, az utca emberének
éppúgy, mint az istentiszteletre érkező gyülekezetnek, de valakinek máris útban volt
Jézus. Hát ilyen könnyű lenne őt eltenni láb
alól?

Annak idején Jézus születése után alig néhány nappal angyal jelent meg Józsefnek álmában, aki ezt mondta: „Kelj fel, vedd a
gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba,
és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert
Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." (Mt 2,13).
A kisded most nem menekül. Nem menekítjük. Az őrző-védő szolgálat, a security, a
térfigyelő kamera nem segít. A rendőrség
által hivatalból felajánlott áldozatvédelmi
tájékoztatást nem kértük. Az áldozat Krisztus. Kiállunk mellette, de ő akkor sem szorul
védelemre. A szentendrei evangélikusok szívében ott él hatalmas és erős Istenként, a
világ Uraként, aki győzedelmeskedett a bűn,
a gonoszság, az ördög felett még akkor is,
ha itt lakóként naponként szembesülünk az
erőszakos cselekmény emlékével.
Jézustól egyetlen fegyvert kaptunk kezünkbe ezek ellen: a szeretet erejét. Forgassuk jól, amit kezünkbe adott, és Pál apostol
szavait idézgessük egymásnak, amikor olykor mi is felháborodunk és indulat fogna el
minket: „Ne győzzön le téged a rossz,
hanem te győzd le a rosszat a jóval.” (Rm
12,21)
Horváth-Hegyi Olivér
szentendrei evangélikus lelkész
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Kiállítások

A Ferenczy
Múzeum
programjai

FERENczy MÚzEUM
Kossuth l. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap
10.00–18.00

Január 16. csütörtök 17.00
Barcsay ösztöndíjasok kiállítása
Barcsay-díjátadás
A Barcsay-díj alapítása Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő testvérének
felajánlásához kötődik. célja a fiatal magyar művészek munkásságának elismerése. A díjakat minden
évben Barcsay születésnapján, január 14-én, vagy ahhoz közeli
napon adjuk át a Barcsay jogörökösök részvételével. A díjazottak személyéről a Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány kuratóriuma dönt. A kiállítás kurátora Herpai András
A kiállítás megtekinthető áprilisig
állandó kiállítások

EGy ARANyKOR MODERN MESTEREI - A FERENCZy CSALÁD MŰVÉSZETE
MŰVEK, MŰVÉSZEK SZENTENDRÉN – A VÁLTOZÓ ARCÚ SZENTENDRE
ALAPíTÓ NyOLCAK – A SZENTENDREI MŰVÉSZTELEP SZüLETÉSE

Kedves látogatók! Egy belépőjegygyel a Ferenczy Múzeum összes
múzeuma és kiállítóhelye – a Kovács Margit Kerámiagyűjtemény kivételével – a jegyvásárlás napján
megtekinthető.
Belépődíjak: 1500 Ft/fő, kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 750
Ft/fő. Kovács Margit Kerámiagyűjtemény: 1000 Ft/fő, kedvezményes
jegy: 750 Ft/fő.

MűVÉSzETMAlOM
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap,
10.00–18.00

Január 23. csütörtök 11.00
EGy KORSZAK TÖRTÉNELMI
TRAuMÁK KÖZÖTT
KuLTÚRA ÉS MŰPÁRTOLÁS
1920–1944
A MEGyEI HATÓKÖRŰ VÁROSI
MÚZEuMOK VÁNDORKIÁLLíTÁSA, 2013-2014
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az elmúlt években több sikeres vándorkiállítást rendeztek a
megyei múzeumok. A legutóbbi „A
lehetőségek országa – Polgároso-

SzEntEnDREI PROgRAmmELLéKLEt

dás a 19. századi Magyarországon”
címmel 19. századi sikertörténeteket mutatott be hat helyszínen. A
korábban kidolgozott koncepciót
folytatva a „hosszú 19. század”
után a két világháború közötti korszak lett az új vándorkiállítás témája. A kiállítás-sorozat
Székesfehérváron, a Szent István
Király Múzeumban kezdődött tavaly
augusztus 18-án. A harmadik helyszín Szentendre. A kiállítás megtekinthető április 21-ig.
www.1920-1944.hu, www.facebook.com/muveszetmalom, muveszetmalom@femuz.hu

NKA 2012
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától 2012-ben alkotói támogatásban részesült, közel száz
művészt bemutató tárlat, melyből
megismerhetjük a mai kortárs művészet irányvonalait, a szemléletmódok sokszínűségét.
A kiállítás megtekinthető március
23-ig
SzENTENDREI KÉPTáR
Fő tér 2–5.
Nyitva tartás: szerda - vasárnap 10 18 óra
Január 31. péntek 17.00
VÁLSÁGBAN ÉLNI – HAMVAS
BÉLA (1897-1968)
Hamvas Béla életmű-kiállítás

Az Ars et Vita Alapítvány és a szentendrei Ferenczy Múzeum szervezésében nyíló kiállítás az író, filozófus
máig élő, érvényes és hiteles gondolatait kívánja eljuttatni a látogatókhoz, reménykedve abban, hogy
az életében mellőzött, sokat nélkülöző és csak halála után elismert
író méltó fogadtatásra talál. A kiállítás kurátorai: Marghescu Mária,
dr. Thiel Katalin, Juhász Tibor
Megtekinthető március 23-ig

KOVácS MARgIT MÚzEUM
Vastagh györgy utca 1.

Január 26. vasárnap
10.00–12.00
MÚZEuMIMESEMATINÉ
Mese- és alkotássorozat 4-8 éves
gyermekeknek
A MúzeumiMeseMatiné program
novembertől vándorolni kezd Szentendre múzeumaiban. legújabb állomásunk a Kovács Margit
Múzeum, ahol mesét hallgatunk és
meseszereplőket mintázunk.
Részvételi díj: 1000 Ft/gyerek, 500
Ft/felnőtt, a második gyereknek
már csak 500 Ft
A programot vezeti: Botos Karolina
drámapedagógus és Sulák-Erdőháti
Orsolya múzeumpedagógus

POlgáRMESTERI gAlÉRIA
Városház tér 3.
EZüST Gy. ZOLTÁN
KIÁLLíTÁSÁNAK MEGNyITÓJA
Nyitva: január 31-ig

ERDÉSz gAlÉRIA
Bercsényi u. 4.
ANNA MARGIT KIÁLLíTÁSA
születésének 100. évfordulója alkalmából
Megtekinthető január 30-ig, hétfő
kivételével minden nap 10-17-ig
VUJIcSIcS TIHAMÉR zENEISKOlA
Oltai-terem, Dunakorzó 16.
SZENTENDRE 31
urmánczy Losonci Lilla
festőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető
június 30-ig.
KáROlyI zONgORASzAlON
Bp., V., Henszimann Imre u. 9.
SZÓ, HANG, KÉP
Az Ikon csoport kiállítása
Kiállító művészek: Bozsó zsuzsa,
lehoczky Krisztina, lukács János,
lukács Tibor, Mátai Attila, Mezei
Sándor, Paulusz györgyi, Pirk
lászló, Rácz zita, Ries zoltán,
Tamás Mária, Ujbányai Veronika,
Végvári Tamás, Vizúr János
Megnyitja: Tóth Dávid, közreműködik Schandl lóránt. Megtekinthető
január 28-ig, vasárnap kivételével
minden nap 10.00-18.00

Előadás

SzENTENDRE SzAlON
Pest Megyei Könyvtár, olvasóterem
Pátriárka u. 7.

Január 23. csütörtök 18.00
Beszélgetések a matematikáról:
JÁTÉK A VÉGTELEN?
gyarmati Péter előadása
PETőFI KUlTURálIS
ÉS HAgyOMáNyőRző
EgyESÜlET
Stéger köz

Január 17. péntek 18.00
A SZINGAPÚRI CSODA
Halper János operatőr és Elek Sándor producer, rendező előadása

Január 24. péntek 18.00
EGÉSZSÉGKÖNyV
– A TERMÉSZET EREJÉVEL
Ferenczy györgy könyvbemutató
előadása

XXVIII. évfolyam, 1. szám
KOlPINg AKADÉMIA
Közösségi terem
Péter-Pál utca, bejárat a Török köz
felől

Január 18. szombat 16.00
A KOLOZSVÁRI HITEL NEMZETPOLITIKAI SZEMLE ÉS KORA
Dr. Szász István Tas orvos, író, szerkesztő, az erdélyi Hitel emlékmúzeum alapítójának előadása
SzEKE Klub
Silhouette cafe
Ady E. u. 6.

Január 20. hétfő 19.00
MAGyARORSZÁGI GAZDASÁGPOLIIKAI FOLyAMATOK ÉRTÉKELÉSE
Barcza györgy és Vértes András
közgazdászok vitája
HADTÖRTÉNETI ESTÉK
V8 Uszoda és Szabadidőközpont
Kálvária út

Január 23. csütörtök 18.00
MAGyRA HADIFOGLyOK
A II. VILÁGHÁBORÚBAN ÉS AZT
KÖVETőEN
Dr. Bogdán zalán történész előadása

mozi

P'ART MOzI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak hagyományos filmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

január 13. hétfő
18.00 cAll gIRl (134’) (16)
20.15 TEMPlOM A DOMBON (112’)
(16)
január 14. kedd
17.00 MAlOM ÉS KERESzT (92’)
(12)
18.35 Egy HÉT PESTEN ÉS BUDáN
(90’) - Egy P’ARTON Az AlKOTóKKAl sorozat
Vendégünk: Makk Károly filmrendező
20.15 STREET DANcE - All STARS
(106’) (6)
január 15. szerda
17.00 ATTIlA lEgENDáJA (107’)
(12)
18.50 STREET DANcE - All STARS
(106’) (6)
20.40 OVERDOSE (73’) (12)
január 16. csütörtök
17.15 PHIlOMENA - HATáRTAlAN

2014. január 13.
SzERETET (94’) (12) - szívmelengető történet
19.00 ANNA KARENINA (130’) (12)
NyISD KI A SzEMED sorozat (DunaP’Art Filmklub)

január 17. péntek
14.00 Egy MAgyAR NáBOB (94’) MÚlTIDÉző sorozat
17.00 cSODABOgARAK - Az ElVESzETT HANgyáK VÖlgyE (82’) (6)
17.30 cSAláDI NÉPDAlÉNEKlÉS –
Vezeti: lázár Enikő
18.30 MAgyARORSzág SzÉlIN
(61’)
MOlDVA (30’) - MUzSIKUSPORTRÉK sorozat (DunaP’Art Filmklub)
20.15 JOSÉPHINE (88’) (12)

január 18. szombat
10.00 BáB- ÉS FIlMSzINHáz KAKAóVAl
15.30 DINOSzAURUSzOK - A FÖlD
URAI (87’) (6)
17.00 TE RONgyOS ÉlET (111’)
(16) - MÚlTIDÉző sorozat
19.00 JOSÉPHINE (88’) (12)
20.30 Jó REggElT, APA! (109’)
(12)

január 19. vasárnap
15.30 DINOSzAURUSzOK - A FÖlD
URAI (87’) (6)
17.00 cSODABOgARAK - Az ElVESzETT HANgyáK VÖlgyE (82’) (6)
18.30 PHIlOMENA - HATáRTAlAN
SzERETET (94’) (12) - szívmelengető történet
20.05 Jó REggElT, APA! (109’)
(12)

január 20. hétfő
16.30 lOTTE ÉS A HOlDKő TITKA
(75’) (kn)
18.00 ENNI, INNI, MEgHAlNI (104’)
(12)
20.00 A WAll STREET FARKASA
(179’) (16) főszereplő: leonardo Dicaprio

január 21. kedd
17.00 PINOKKIó (75’) (kn)
18.30 ÉJFÉlI gyORS lISSzABONBA
(111’) (12) - lÉlEKMOzI sorozat
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 JOSÉPHINE (88’) (12)

január 22. szerda
18.00 TEMPlOM A DOMBON (112’)
(16)
20.00 ENNI, INNI, MEgHAlNI (104’)
(12)

január 23. csütörtök
18.00 A SASVADáSz FIA (84’) (12)
- láMPáS sorozat (DunaP’Art Filmklub)
19.30 EzERÍzű SzERElEM (104’)
(12)

január 24. péntek
14.00 KáRPáTHy zOlTáN (78’) MÚlTIDÉző sorozat
16.30 PUlyKAlAND (91’) (6)

SzEntEnDREI PROgRAmmELLéKLEt

18.15 47 RONIN (118’) (12)
19.00 MESTERSÉgEM: ORVOS Vendégünk: Dr. Dobos Anna
20.30 WAlTER MITTy TITKOS
ÉlETE (114’) (12)

január 25. szombat
15.30 PUlyKAlAND (91’) (6)
17.05 BEllE ÉS SÉBASTIEN (95’)
(6)
18.45 cSINIBABáK (90’) (12)
20.15 47 RONIN (118’) (12)

január 26. vasárnap
15.30 NIKO - KISTESó NAgy BAJBAN (79’) (6)
16.50 PUlyKAlAND (91’) (6)
18.30 cSINIBABáK (90’) (12)
20.00 WAlTER MITTy TITKOS
ÉlETE (114’) (12)
január 27. hétfőtől - február 2.
vasárnapig
EUROWOODFIlMHÉT

január 27. hétfő
18.30 A HázBAN (103’) (16)
bevezetőt és film utáni beszélgetést tart: Tanner gábor filmesztéta
20.15 SzERETőK, UTAzóK (90’)
(16)

január 28. kedd
17.00 MűgyÜJTőK ÉS MEcÉNáSOK
Török Katalin beszélgetés sorozata
18.00 A HIPNOTIzőR (122’) (16)
20.05 360 (110’) (16)
január 29. szerda
18.00 SENKI TÖBBET (124’) (12)
20.05 ANyAI SzÍV (112’) (16)
január 30. csütörtök
18.30 ÉN ÉS TE (96’) (16)
20.10 A SzENVEDÉly KIRályA
(101’) (16)

január 31. péntek
17.15 cSODABOgARAK - Az ElVESzET HANgyáK VÖlgyE (82’) (6)
18.30 cSAláDI NÉPDAlÉNEKlÉS
Vezeti: lázár Enikő
18.45 A HázBAN (105’) (16)
19.00 DUMAKORzó
Kövesdi Miklós gábor humorista
estje
20.30 A HIPNOTIzőR
(122’) (16)
www.partmozi.hu

FIGyELEM!
A január 23. csütörtökre,
a Pest Megyei Könyvtár
színháztermébe meghirdetett
előadás, a
PÖTTÖM PANNA
– interaktív táncmese
technikai okok miatt elmarad!
Az előadást februárban
tartják meg!
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Advent, karácsony Szentendrén
14

Karácsony közeledtével mindenhol megkezdődik a készülődés a Megváltó eljöttére. Szentendre történelmi belvárosa
ünnepi díszbe öltözött az adventtől vízkeresztig tartó időszakban. Adventi
vásár, szabadtéri rendezvények, változatos művészeti programok és kiállítások
várták a városba látogatókat és a helybelieket november 30-tól január 5-ig.

A négy adventi vasárnapon a város lakói
már hagyományosan közösen gyújtották
meg a gyertyát a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún. A gyertyagyújtások előtt a város óvodásai adtak
rövid műsort, utána pedig helyi támogatók
és a Szentendrei TDM szervezete jóvoltából
pogácsával, forralt borral és teával, táncházzal és zenei programokkal vártuk az ünneplő közönséget.
Az idei évben is közösen díszítettük fel a karácsonyfát. Sok iskola, óvoda és civilszerve-

Szilveszterkor
felcsavartuk
a Főteret!

2013 utolsó napjának utolsó óráján gombostűt sem lehetett volna elejteni Szentendre Város Fő terén. Sokan jöttek el, hogy
együtt búcsúztassák az évet a Vasárnap

zet jelentkezett felhívásunkra, amelyet idén
az újrahasznosítás jegyében hirdettünk meg.
Mindenkitől azt kértük, hogy egy használaton kívüli cD egyik oldalára rajzoljanak, fessenek, a másik oldalára pedig írjanak egy
ünnepi üzenetet. A Fő téren álló karácsonyfa
ezekkel a díszekkel egyedi és különleges és
az országban egyedülálló lett.

A korábbi évekhez hasonlóan az adventi
vásár helyszíne a sétálóutcává alakított
Dumtsa Jenő utca volt, ahol több mint húsz
kiállító várta portékájával az érdeklődőket.
Reméljük, hogy a 2013-ban is sikerült mindenkinek kellemes és felejthetetlen pillanatokat szereznünk programjainkkal. Jövőre
újból találkozunk!

Külön köszönet illeti Vichor Istvánt és nejét
a Fő téri karácsonyfa felajánlásáért, Elena
Tsui lakatost a karácsonyfa feldíszítésében
nyújtott segítségéért, Papp Kornéliát és KerDél zenekarral, amely a 90-es évek népszerű szentendrei zenekarai, a Studio Dél,
a cicaváz és az Askelon tagjaiból állt össze
csaknem húsz év után. Repertoárjukban
dominál a blues, a soul és a funky. A fiúk az
évek alatt nem vesztették el a kötődésüket
a „fekete zene” iránt, ahogy szülővárosuk,
Szentendre iránt sem, hiszen bár többüket
messze sodorta az élet, a zene és a barátság visszahozta őket a Duna partjára.
A szilveszteri koncerttel gyermekkori
álmuk vált valóra: együtt zenélni a Fő
téren. A zenekar tagjai: Kovács Balázs –
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tész Józsefet a Fő téri betlehem felállításáért, Eckensberger Attilát, a Korona Vendéglő
vezetőjét a forralt bor elkészítéséért. Köszönjük a Nemes Nedűk Borszaküzletnek,
a Kecze&Hady Kézműves Pincészetnek, a
gregorián Pincének, a Bújdosó Pincészetnek és a Borkaszinónak a finom borokat, valamint a Bimbó, a Püspökmajori, a
Református óvodának, a Szent András, a
Barcsay Jenő, a Templomdombi, az Izbégi
általános Iskolának és a Ferences gimnáziumnak az előadott színvonalas műsorokat.
Köszönjük továbbá a Pismány Pékségnek,
a Szilágyi Pékségnek, a Príma Pékségnek
és a Szamos Marcipánnak, hogy az advent
vasárnapi gyertyagyújtásra sütött pogácsáikkal hozzájárulnak az ünnepi hangulat
megteremtéséhez. Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti a garden Kft.-t, Bat Istvánt, a Szeresd Szentendrét Egyesületet, a
Ferenczy Múzeum munkatársait, a VSz zrt.
munkatársait, a Szentendrei Kulturális Kft.
és a TDM szervezet munkatársait, valamint
mindazokat, akik hozzájárultak alkotásaikkal a város fenyőfájának feldíszítéséhez.
ének, Borbély Péter – ének, szájharmonika, Petrovity Sándor – gitár, cselei Tamás
– gitár, Malomsoky Szabolcs – billentyű,
Herr Attila – basszusgitár, lovag Roland –
dob.
Éjfélkor a polgármesteri köszöntő és a
Himnusz eléneklése után tűzijátékkal köszöntöttük az újévet. A 2013-es év szilveszteri bulija hajnali egy órakor ért véget.
Lakatos Judit
Szentendre és Térsége TDM

2014. január 13.
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Egy KORSzAK tÖRténELmI
tRAumÁK KÖzÖtt

Kultúra és műpártolás 1920-1944. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének vándorkiállítása, 2013- 2014.
Megnyitó: január 23. csütörtök 11.00

Projektvezető, szakmai felelős: Basics Beatrix
Történész szakértő: Ujváry gábor
A vándorkiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén a magyar történelem ellentmondásos, ugyanakkor igazán mélyen még
nem feldolgozott korszakát szeretné bemutatni, illetve annak hatását a tudományra, a kultúrára, a művészetekre, s mindezt olyan
városokban, amelyek az időszak ikonikus helyszínei voltak.
Az MVMSz-be tömörült vidéki múzeumok a magyar múlt nagyon jelentős szeletét őrzik és gondozzák. A kiállítással szeretnék megmutatni a vidéki közgyűjtemények gazdagságát, munkatársaik
kreativitását és innovációs képességét. A vándorkiállítás minden
helyszínen egy kicsit „más”, hiszen a „helyi színek”, a helyi műtárgyak nagy szerepet kapnak az összeválogatott anyagban.
A korszak kivételesen izgalmas: sokat beszélünk, de valójában keveset tudunk róla. A közvélemény számára jobbára csak Horthy-korszakként ismert időszakot pozitív és negatív előjellel egyaránt
emlegetik. A növekvő számú történeti feldolgozás ellenére az általános ismeretek meglepően hiányosak e korszakról, különösen a
tudomány, a kultúra, s ezen belül a műpártolás területén. Ezen szeretne változtatni a vándorkiállítás, a katalógus és a honlap.
A többnyire képzőművészeti tárlatok mellett fontos szerepet kap a
vándorkiállítás műfaja. A központi hat téma minden helyszínen
megjelenik, ezekhez további témákkal csatlakoznak az aktuális
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helyszínek. A témák bemutatása a műtárgyak és dokumentumokon kívül interaktív eszközök, hang- és képanyag segítségével történik. A múzeumpedagógiai program mellett további rendezvények
bővítik a projekt gazdag kínálatát.

„ELtéRŐ EnyéSzPOntOK”

Barcsay Jenő és Vajda Lajos művészete a két világháború
között

A két világháború közötti időszakról véleményt formálni különösen
nehéz, mivel a jelen túlpolitizált világa a múlt értelmezésére is hatással van. A művészettörténet, mint az „emlékezés tudománya”,
átfogó képet próbál alkotni egy korról vagy egy stílusirányzatról. Az
egyes kimagasló tehetségek értékelésében konszenzus figyelhető
meg, viszont a kánonon belül nehezen lehet az összefüggésekre rávilágítani.
A vándorkiállítás szentendrei helyszínén, a MűvészetMalomban Eltérő enyészpontok címmel mutatják be a két világhírű szentendrei
művészt. Barcsay Jenő és Vajda lajos festői útja két különböző pontból indul el és bontakozik ki. Más oldalról szenvedik végig a két világháború közötti időszakot; eltérő szemléletmódot, más
perspektívát képviselnek. gyökeresen eltérő a művészethez való viszonyuk is, mégis a két út több helyen kapcsolódik egymáshoz.
Mindkettőjüket Párizs élénk művészeti élete, az ott kapott benyomások lendítik tovább útjukon, és mindketten Szentendrén találnak otthonra. A város motívumaiból építkezve teremtenek sajátos
festői világot. Egymásról tudnak hallomásból, de művészetük külön
utakon jár. A két távlat külön-külön jól ismert a két világháború közötti művészetről, azonban egyszerre tekintve rájuk új benyomások
érhetik a látogatót.

Újra lehet jelentkezni a szentendrei nyugdíjas képzésekre!
TISzTElT SzENTENDREI 50 FElETTIEK, TISzTElT SzENTENDREI SzENIOROK!

A Szentendrei Önkormányzat és a zsigmond
Király Főiskola szervezésében zajló tavaszi
szenior képzésekre (SzESzI) már elindultak
a jelentkezések. A tanfolyamok kezdő hete
a március 10-ével kezdődő hét lesz, s ezúttal minden óra a Korközpontban (Dunakorzó
18.) lesz, az első emeleten (a P'art Mozival
egy szinten).
A kurzusok mindegyike 7 alkalmas lesz, s
minden alkalommal 3 tanórát hallgatnak a
diákok.
A kurzusokra jelentkezhet minden 50. életévét betöltött, szentendrei állandó lakcímmel rendelkező lakos.

A tavaszi félévre a következő kurzusokat hirdetjük
Önöknek (a készlet még bővül):

1. Kezdő angol (Várhatóan Nagy zsófia)
2. Középhaladó angol (2. szint) (Szilassy Eszter)
3. Haladó angol (3. szint) (Szilassy Eszter)
4. geopolitika-művelődéstörténet kezdőknek (Dr. Jászberényi József) – nincs minimális indulási létszámkeret
5. geopolitika-művelődéstörténet haladóknak (Dr. Jászberényi József) – minimális indulási létszám: 5 fő
6. geopolitika-művelődéstörténet III. (Dr.
Jászberényi József)

7. Egyetemes vallástörténet (Dr. S. Szabó
Péter)
8. Keleti orvoslás (Dr. Szalkai Iván) – minimális indulási létszám: 10 fő
9. Szépségápolás (Dr. Kovácsné Magyari
Hajnalka)
10. Az időskori viselkedésváltozás hatásai
az egyénre és a környezetére (Kovács
györgy)
11. Környezetvédelem – Hulladékok a háztartásban (Varga Éva) – minimális indulási
létszám: 10 fő
12. Étkezéstörténet (Dr. Jászberényi József)
- minimális indulási létszám: 5 fő
13. Kezdő internet (lévai István)
14. Haladó internet (lévai István)
15. Kereszténység és zsidóság (Dr. Szécsi József) - minimális indulási létszám: 5 fő
16. lakberendezés (Sváb Katalin) -– minimális indulási létszám: 10 fő
17. Időstorna (Kardon Edit)
18. Diétás kurzus I. (Veresné Dr. Bálint
Márta)

A képzések tandíja egységesen 10.000 forint/fő, ami az áFá-t is tartalmazza.
A befizetett összegen túl semmilyen egyéb
tanfolyami költséget nem kell fizetni!

A tandíjak befizetésére minden hétfőn, szerdán és pénteken van lehetőség a Korköz-

pont irodájában (Dunakorzó 18.), a P'art
mozi épületében. A tandíjak utolsó befizetési ideje a tanfolyam első alkalma.
Bővebb információ a korkozpont.szentendre.hu oldalon található.
Várjuk szeretettel Önöket tanfolyamainkon!
Dr. Jászberényi József
főiskolai tanár
Aranykor Központ vezető

nagy siker a szentendrei
szenior képzés

Tanúsítványok átadása - az első szemeszter végén - a Szeniorok Iskolája
angol csoportja tagjainak.
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Szeretetből újra jeles

KuLtÚRA

Karácsony idején végiggondoljuk, mi is történt velünk az
évben, vajon sikerült-e mindig oda figyelnünk a barátainkra
és a szeretteinkre. Bizony sokszor előfordul, hogy elfelejtünk
egy szülinapot vagy egy fontos évfordulót.

Karácsonykor azonban sokkal jobban oda figyelünk másokra, fogékonyabbak vagyunk azokra, akik kevésbé szerencsések, mint mi.
Hogy miért van ez? Talán az ünnep hangulata, vagy csak egyszerűen, mert a karácsony a szeretet és az ajándékozás ideje, példát
mutattunk a mások segítésében. Ebben a példában a szentendrei
fiatalok az idén is jelesre vizsgáztak. A Keresztszülők a Moldvai
csángó Magyarokért Egyesület kérésére az idén is rengeteg csomag jutott ki a moldvai csángó gyerekeknek.
Az egyesület kérésére elsőként, mint már tavaly is, a Szentendrei
Móricz zsigmond gimnázium tanulói, csigéné Várnay Judit tanárnő
vezetésével közel száz szépen elkészített, üzenetekkel ellátott csomagokkal csatlakoztak a programhoz. Nemcsak a gimnazisták, de
a kisebb gyerekek is részt vettek a gyűjtésben. zakar ágnes képviselő, aki egyben pedagógus is, az Izbégi általános Iskolával csatlakozott ehhez a nemes ügyhöz.
A kis diákok is sok-sok kedvenc játékuktól, könyvüktől váltak meg,
azt gondolva, hogy vannak olyan gyerekek messze a csángó földön,
akik nagyon örülnének ezeknek az ajándékoknak. Egyik iskolában
sem kellett a gyerekeket győzködni, első szóra hozták, gyűjtötték s
váltak meg apró kis kincseiktől mások javára. Volt, aki a zsebpénzéből vásárolt édességet, s küldte el annak, akivel talán sosem fog
találkozni.
A lényeg hogy segítettek, mert adni tényleg jó. Ehhez persze kellenek olyan pedagógusok, mint csigéné Várnay Judit vagy zakar
ágnes képviselő, akik időt és fáradtságot nem kímélve a kötelező
tananyag mellett emberszeretetre figyelmességre is tanítják a gyerekeket. Példamutatásukkal felnevelődik talán majd egy olyan generáció, akiknek a mások segítése természetes része lesz az
életüknek. Nemcsak az iskolások, de civilszervezetek is segítettek
Jolandának. Ilyen volt a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete vagy az Európai civil koordinációs Egyesület Trombitás
Titánia szervezésében.
Nem szabad elfelejtkeznünk a Magyar Táncművészeti Főiskola táncművészeti iskoláról és igazgatónőjéről, Fiers Jolánról, valamint a
Nádasi Ferenc gimnázium diákjairól sem. ők már évek óta rendszeresen támogatják a csángó gyerekeket.
Olyan városban és közösségben jó élni, ahol ha kell, a fiatalok öszszefognak egy nemes hiteles ügyért. Szentendre ilyen város, s ha
tanár lennék, emberszeretetből ezeknek a gyerekeknek biztosan
jelest adnék. Köszönöm a segítséget, nagyon sok kis csángó gyereknek szereztünk megint örömet karácsonykor. Köszönöm a moldvai csángó gyerekek nevében is, s ahogy ők mondanák „Isten
fizesse meg.”
Jolanda Willemse
KEMCSE-alelnök
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templomdombis rajzos siker

A Fővárosi Közterület-fenntartó zrt. 2013-ban is meghirdette a gyermekrajz és szépíró pályázatát, melynek címe ez volt: Mesehősökkel a környezetünkért. Közel 1000 írásmű és 700 rajz érkezett be
a versenyre.

Az ünnepélyes díjátadóra december 15-én a Mikulásgyárban került
sor. Fábián Noémi képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Budai Rajziskola tanára értékelte és adta át a díjakat az
óvodás, alsó tagozatos és felsős korosztálynak.
Mester Emma 2. osztályos tanuló, a Templomdombi általános Iskola Vizuális Műhelyének tagja díjazott lett ezen a versenyen. Emma
felkészítő tanára, Deli gabriella elmondta, hogy a Templomdombi
Iskolában külön hangsúlyt kap a környezeti nevelés, ezért is tartotta
fontosnak, hogy erre a pályázatra benevezzenek.

KuLtÚRA

2014. január 13.

A Magyar Kultúra Napja
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Január 19. vasárnap 17.00 • Városháza Díszterem
Jegyár: 1500 Ft Diákjegy: 1000 Ft

Öt igazság
a félelemről

A félelem minden ember életének része,
függetlenül attól, kik vagyunk, hol élünk
vagy milyen élettapasztalataink vannak.
Rendkívül fontos, hogy mindenki tudja, a
félelem milyen hatással van rá. Vajon megbénítja vagy cselekvésre inspirálja? A félelmeink kezelése tanulható készség,
ennek első lépése, hogy tudd, mitől félsz.
Talán az önérvényesítéstől, döntéshozataltól, változástól, magánytól, szeretteid elvesztésétől,
betegségtől,
kudarctól,
főnöködtől, családtagjaidtól, hogyan fogsz
elég pénzt előteremteni a megélhetésedhez, kapcsolatot kezdeményezni vagy befejezni? A fentiek közül több is, vagy tudnál
még hozzáadni? Üdvözöllek a klubban!
Nagyban csökkenti a félelemérzetünket és
segít a félelem okozta bénultságból a tettek felé elmozdulni, ha ismerjük Susan Jeffers: Alakítsd át a félelmet erővé című
könyvében megfogalmazott öt igazságot a
félelemről. Ezek:
• A félelem sosem múlik el addig, amíg fejlődsz.
Amikor kockázatot vállalunk, pl. ha valamit
először csinálunk életünkben, félelmet ér-

zünk. A jó hír ebben az, hogy többé nem
kell olyan keményen dolgoznod annak érdekében, hogy megszabadulj a félelemtől,
mielőtt cselekszel.
•A cselekvéstől való félelemtől csak úgy
szabadulhatsz meg, ha mész... és megteszed.
gyakran arra várunk, hogy elmúljon a félelmünk, mielőtt cselekszünk. Azonban így
életünk végéig várhatunk, mert a cselekvés mindig megelőzi a félelem elmúlását.
A trükk abban áll, hogy érezd át a félelmet,
de tedd meg. Nem kockázatos tettek megtételére biztatlak, hanem olyanokra, amelyek növelik az önbecsülésedet.
•Csak úgy fogod jobban érezni magad a
bőrödben, ha mész... és megteszed.
A tett megelőzi az önmagaddal kapcsolatos jobb érzést, ezzel sokat teszel az önbizalmad erősítéséért is.
•Nem csak te élsz át félelmet, amikor ismeretlen területre mész, hanem mindenki
más is.
Valójában az a sok ember kint, akit esetleg
irigyelsz, mert úgy gondolod, nem félnek
előbbre lépni az életben, valójában ők is
félnek.
•Kevésbé rémisztő kitenni magadat az
adott félelemnek, mint együtt élni azzal az
alapvető félelemmel, amely a tehetetlenség érzéséből fakad.

Tudatosan vagy tudat alatt azzal a félelemmel élsz, hogy az életben vannak olyan
helyzetek, amelyek felett nincs hatalmad,
mint pl. egy házastárs halála vagy betegsége, egy állás elvesztése, a céged tönkremenetele stb. Az életedet áthatja a „mi lesz
akkor, ha...” félelme. Minél kevésbé vagy
belső erődnek tudatában, annál tehetetlenebbnek érzed magad.
Segítséggel megtanulhatod, mi módon alakíthatod át a félelmeidet belső erővé, és
így nagy mértékben fejlesztheted azt a képességedet, hogy kezelni tudj bármely fájdalmas, bántó, idegesítő, kínos, bosszantó
vagy éppen frusztráló élethelyzetet, amelylyel csak találkozol. Szerintem a félelem
nem más, mint börtön, amit saját magunknak építettünk, amiben mi magunk
vagyunk egyszerre a rabok és a börtönőrök
is. Ahhoz, hogy a félelem börtönéből kiszabadulj, valaminek változnia kell, a változáshoz pedig bátorságra van szükséged.
Susan Jeffers által kidolgozott Tanuld meg
kezelni a félelmeidet tanfolyam már Magyarországon is elérhető. Susan Jeffers
módszere ez idáig a világ 38 országában
több mint 12 millió embernek segített
megszelídíteni a félelmeiket. További információk a félelemről és annak kezeléséről: angyalmaria.hu.
Angyal Mária Magdolna
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műgyűjtők és mecénások a P’Art moziban
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JANUáR VÉgÉN INDUl TÖRÖK KATAlIN ÚJ SOROzATA
örök Katalin 2010 óta tart havi rendsze- fektetnek és fektettek arra, hogy személyes,
rességű, vetítésekkel egybekötött elő- nem ritkán baráti kapcsolatokat ápoljanak a
adásokat a P’Art Moziban Szentendre művészekkel, bejáratosak legyenek műtermúltjáról, művészetéről. Ezt megelőzőn 2009- meikbe. gondoljunk csak Fruchter lajos és
ben a város ezeréves évfordulója alkalmából czóbel Béla legendássá lett kapcsolatára! Az
jelentek meg heti gyakorisággal egyoldalas igazi gyűjtő mindig alázattal, mély tisztelettel,
várostörténeti írásai a Szentendre és Vidéké- pozitív emócióval közelít a művész felé. Száben. 2010-ben a P’Art Mozi akkor hivatalba mára ez nem kötelezettség, hanem szenvelépő új vezetője, Klötz Ildikó beszélte rá, hogy dély.
indítson előadás-sorozatot a Szentendre és legendás festői című, akkor már kész, de csak A mai műgyűjtők mennyire mások, mint
2013 decemberében megjelent könyvéből. Az az egykoriak?
előadások annyira sikeresek voltak, hogy Tulajdonképpen ugyanolyanok. A régieket az
újabb témákat is meghirdetett. Két éven ke- idő már átrostálta. Most is nagyon sok műresztül követték egymást a Valamikor régen…, gyűjtő van, egy részük bevallottan nem ért a
majd egy éven át a Rendhagyó kalendárium művészethez, de segítőkkel pótolja a hiácímű, hozzávetőleg háromezer archív és Pa- nyosságokat, anyagi és egyéb erőfeszítéseket
raszkay györgy által készített „friss” fotót fel- tesz, áldozatokat hoz annak érdekében, hogy
ne így legyen. Ez nagyon becsülendő hozzáálvonultató várostörténeti előadásai.
A P’Art Mozi felkérésére januártól új sorozat lás, ami lehet, hogy termést csak a következő
indul, amelyben Török Katalin hónapról hó- generáció által hoz.
napra ismert műgyűjtőket és mecénásokat,
hagyatékok gondozóit hív meg egy-egy vetí- Ez a téma eléggé eltér a korábbi évek tematikájától, hiszen eddig a szentendrei
téssel kísért beszélgetésre.
művészetről, művészekről, helytörténetMi az apropója az idei témaválasztásnak?
ről tartottál előadásokat. A hallgatóid mit
A közelmúltban megjelent Szentendre és szólnak a változáshoz?
legendás festői című könyvemben és a vá- Erre most még nem tudok válaszolni, mert a
rostörténeti előadásaimban nagyrészt „kidol- „puding próbája az evés.” De remélem, hogy
goztam” magamból azt, amit az elmúlt bő nem fogok csalódást okozni, már csak a meghúsz év alatt gyűjtöttem össze, kutattam ki hívott vendégek sokszínűsége, egyedisége,
különböző munkák és felkérések során. Ma- kinek-kinek a saját története, hitvallása, pélradt azonban még néhány téma a tarsolyom- dakövetése okán sem. Egyébként csak a kíban. Ezek egyike a képzőművészek és a vülálló oldaláról tűnhet nagynak a váltás,
műgyűjtők, mecénások, hagyatékgondozók bennem ezek a témák szorosan kapcsolódsokszínű, érdekes és nagyon is fontos kap- nak egymáshoz, egyik a másikra épül, feltécsolatrendszere. Ebben az új sorozatban erre telezik és megszülik egymást.
szeretném kicsit ráirányítani a figyelmet.
Mekkora igény van egyébként SzentMennyire térnek el a műgyűjtők szem- endre múltjának bemutatására?
pontjai a művészettörténészekétől, és Az eddigi előadások azt mutatják, hogy igen
tekintélyes. Sok az olyan értelmiségi és újonegyáltalán eltérnek-e?
Esetenként nagyon is. Saját galériás éveim nan betelepült lakó, aki többet szeretne tudni
alatt kerültem közelebbi kapcsolatba mű- Szentendréről, a város múltjáról, az itt élőkgyűjtőkkel. Az igazi gyűjtőt nemcsak a birtok- ről. Nemigen van mihez nyúlniuk, jóllehet a
lás vágya, hanem a tudás szenvedélye is rendszerváltás óta megjelent több értékes és
hajtja. Olyan képzett, határozott, önálló véle- hiányt pótló tanulmány, kiadvány, de ez még
ménnyel rendelkező gyűjtőkkel találkoztam, mindig messze van az elvárható és a szükséakiknek ismeretanyaga, felkészültsége ese- ges kínálattól.
tenként vetekszik a művészettörténészekével.
Arról nem is beszélve, hogy a kortárs gyűjtők Milyen tematikára épültek az előadásaid?
– most is és a múltban is – nagy hangsúlyt A várostörténeti előadások három éven keresztül követték egymást.
2011-12-ben a Valamikor
régen… sorozatcím alatt utcáról utcára végigvettem a történeti belvárost, majd a
következő évben tematikus
előadásokkal készültem, mint
pl. híres szentendreiek, szakrális helyek, szentendrei polgárok hétköznapjai: szokások,
öltözködés, lakáskultúra, kúriák-kastélyok-villák, irodalmi
és zenei értékeink stb. A tavalyi évben pedig a Rendhagyó
kalendárium sorozatcím alatt
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igyekeztem hónapról hónapra érdekességekkel, újdonságokkal megajándékozni hűséges törzs-hallgatóimat.
Számíthatunk-e rá, hogy ebből a nagy merítésből könyv is születik?
Reményeim szerint, igen.

December elején jelent meg a Szentendre és legendás festői című 300 oldalas, több mint 250 archív fotót és műtárgy
reprodukciót tartalmazó könyved a Ferenczy Múzeum kiadásában. A kötet az
1880-as évektől, Ferenczy Károlytól az
1960-as évek végéig, mintegy 80 évet átfogva nyújt nem szokványos áttekintést
városról, művészetről.
Számomra sem a várostörténet, sem a szentendrei képzőművészet története nem értelmezhető önmagában, egymástól függetlenül,
külön pályára állítva. Szorosan és szervesen
egymásra épülnek, egymásból fakadnak,
egymást értelmezik és egészítik ki.
Talán a legnagyobb felfedezésem és élményem az volt, amikor rájöttem arra, hogy
Szentendre és a festők történetét, kapcsolatát egy életszerű megközelítésből is be lehet
mutatni, mégpedig a festők tollán keresztül.
Nagy mennyiségű önéletrajzi vonatkozású
szöveget (naplókat, levelezéseket, memoárokat, interjúkat) sikerült feltárnom, és úgy egymás mellé rendeznem egy időtengelyen,
mintha a megszólaltatott művészek egy „virtuális találkozón” ülve mesélnének egymásnak, emlékeznének a közös múltra.
Mennyi idő alatt készült el a Szentendre
és legendás festői?
Az effektív munkával, illetve a megjelenésre
váró „érlelési idővel” hét év telt el, ami talán
ijesztően hosszúnak tűnik, de a magam részéről nagyon örülök, hogy megírhattam ezt
a könyvet.
A könyv megvásárolható a Ferenczy Múzeumban.
Berényi Mariann

2014. január 13.

hamvas Béla életmű-kiállítás

KuLtÚRA

Az Ars et Vita Alapítvány és a szentendrei Ferenczy Múzeum szervezésében január 31-én nyílik meg a Hamvas Béla életművét bemutató kiállítás a Szentendrei Képtárban (Fő tér 2-5.) Válságban
élni – Hamvas Béla (1897-1968) címmel.
Hamvas Béla munkásságát jelentősen meghatározzák a Szentendrén eltöltött évek. Szellemi hagyatékának gondozása is jórészt Szentendréhez kötődik, Dúl Antal és Marghescu Mária révén.
A kiállítás Hamvas Béla máig élő, érvényes és hiteles gondolatait kívánja eljuttatni a különböző látogatói rétegekhez, reménykedve
abban, hogy az életében mellőzött, sokat nélkülöző és csak halála
után elismert író méltó fogadtatásra talál.
A Szentendrei Képtár három termében megvalósuló kiállítás nem
csak az életmű titkaiba vezet be bennünket, hanem élő, interaktív
programok keretében beszélgetésekre, dokumentumfilmek és színházi adaptáció bemutatására is sor kerül. A kiállítást végigjárva a látogató átfogó képet kaphat az életmű legfőbb gondolati
csomópontjairól, megtekintheti Hamvas Béla megmaradt személyes tárgyait, dokumentumait. A látogatók lelki útravalóval gazdagodva távozhatnak a 20. századi magyar szellemi élet kiemelkedő
alakját megidéző kiállításról.
A szervezők terve szerint a kiállítást Egerben és Balatonfüreden is
bemutatják.
Dr. Thiel Katalin
a kiállítás kurátora

Izbégi karácsony

A Szentendre-Izbégi Baráti Kör Egyesület rendezésében december
20-án délután az Izbégi általános Iskola ebédlőjében tartottuk meg,
a már több évtizedes hagyománynak megfelelően, az Izbégi Idősek
Karácsonyát. Az ünnepi alkalom megrendezéséhez támogatást
nyújtott dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Török Balázs alpolgár-
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hamvas Béla Olvasói és tisztelői!

A Ferenczy Múzeum és az Ars et Vita Alapítvány közösen Hamvas
Béla emlékkiállítást rendeznek a Szentendrei Képtárban 2014.
január 30. és március 23. között, Válságban élni – Hamvas Béla
(1897–1968) címmel.
Kérjük a kedves olvasókat, hogy minél hamarabb küldjék el kedvenc Hamvas-idézetüket a forrás megadásával, amelyekből egy
válogatást szeretnénk beépíteni a kiállítás anyagába.
cím: arsetvita.alapitvany@gmail.com,
vagy a levelesláda: Kucsera Ferenc u. 1.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,

Déri György

2013. december 22-én, életének 83. évében elhunyt.
Hamvait január 22-én, 15 órakor helyezzük végső
nyugalomra Szentendrén, a Sztaravodai úti köztemetőben.
A szertartáson egy szál virággal emlékezünk.

A gyászoló család

mester, izbégi képviselő közbenjárására. Az ünnepi műsorban felléptek az Izbégi Tagóvoda nagycsoportosai betlehemes játék
bemutatásával, a Honvéd Nyugdíjas Klub ének- és zenekara karácsonyi dalok előadásával, Szirmai Frigyesné versmondással. Horváth csaba kántor a bibliai történet felolvasásával és a keresztyén
karácsony értékeinek elmondásával köszöntötte a megjelenteket.
A Hétszínvirág Tagóvoda Méhecske csoportjának óvodásai saját készítésű ajándékkal lepték meg a megjelenteket. Az egyesületi
tagok, mint az ünnepség házigazdái, mézeskalács ajándékkal,
finom süteményekkel, enni- és innivalóval kedveskedtek a több
mint száz megjelent vendégeknek. 2013 év karácsonya ismét sok
örömet és kikapcsolódást hozott Izbégre!
Nádasi Gyula Gáborné
Baráti Kör elnök

Déri György az Izbégi Általános Iskola volt énektanára, számos,
Szentendrén nagy sikerrel bemutatott zenés mesejáték szerzője, az izbégi Park-Tábor alapítója és vezetője, több kórus és
zenekar vezetője, az Ezüstfény Együttes alapítója, a Mediterrán Együttes karnagya, városunk Pro Urbe-díjas művésze.
A szerk.

SPORt
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December 16-án a hagyományteremtő jelleggel megrendezett
Városi Sportkarácsonyon egyesületünk öt játékosa, valamint az OB
III-at megnyert felnőtt csapatunk vehetett át elismerő okleveleket
dr. Dietz Ferenc polgármestertől és dr. Török Balázs sportért felelős
alpolgármestertől. A díjazottak: Bartakovics Marcell, Budinszky
Móric, Szappanos Márton, Thuri-Nagy Dominik, Valentin Dominik,
illetve a csapat képviseletében Biharvári Péter.

Kiváló évkezdés
Thuri-Nagy Dominik a HOKA SE
által, az új év első hétvégéjén
megrendezett versenyén szettveszteség nélkül ért el első helyezést.

ÚSzÁS
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KOSSuTH SE ÉVZÁRÓ CSEH LÁSZLÓVAL

December 30-án öt órai kezdettel gyűlt össze a szentendrei Kossuth SE apraja-nagyja; szakosztályaiban (labdarúgó, vízilabda,
úszás, parasport, búvár, szabadidő) sportoló gyerekek, edzők,
szakvezetők, szülők az óévbúcsúztató és évértékelő ünnepi öszszejövetelre az óvárosi Péter-Pál templom melletti Kolpingházba. A családias évzáró sztárvendége cseh lászló olimpiai
ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, sokszoros magyar bajnok úszó, a MÚSz elnökségének tagja volt.

Telt ház a Postáslidó Páros
Körverseny III. fordulóján
A 2013 decemberéről „átcsúszott” forduló rekordszámú nevező részvételével, színvonalas
mérkőzésekkel délután 14 órától
este 23 óráig(!) zajlott a Postáslidó teniszpályáin. A két kategóriában összesen 20 páros indult, 15
pár a profi, illetve 5 pár az amatőr kategóriában. A jó hangulat mellett a rendezők által biztosított, szokásos motiváló forralt bor és a
kalóriát adó zsíros kenyér sem hiányozott.
Helyezettek
Amatőr kategória
1. hely: Endre Szabolcs–Schmidt András
2. hely: Mórocz géza–Mórocz Dani
3. hely: Endre Károly–Madarász gergely
Profi kategória
1. hely: Szikszai Imre–Szilágyi Regő
2. hely: Juhász István–Márton Kálmán
3. hely: Kiss Márk–Kontra gábor

A verseny következő fordulója január 25-én lesz. Nevezni a szokásos
módon lehet a Postáslidó recepcióján vagy a 06-70-455-5000-es
telefonon, legkésőbb január 24. 18 óráig.

3-2-1 meridiántorna Szentendrén

Meridiántornát tartunk az alábbi helyeken:
• Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/A.): szerdánként
8.00-tól
• Forma Stúdió (Dunakanyar krt. 46.): péntekenként 10.30-tól
• Eurofitnes (Püspökmajor-lakótelep, Fehérvíz u.): péntekenként
17.00-től
Élj 100 évet egészségesen!

Az estét Tóth István egyesületi elnök évértékelője nyitotta, majd
az úszószakosztály emlékezetes pillanatait felelevenítő PPT-diasorozat vetítését követően került sor a MÚSz minősítések és elismerések átadására cseh lászló aktív közreműködésével. A
bajnok ezután „kérdezz-felelek” keretében válaszolt az érdeklődők kérdéseire, melyek felölelték pályafutását a kezdetektől a jelenkorig, a sikereken és kudarcokon keresztül a jövőt is
vizionálva. Az ilyenkor szokásos közös fotók, aláírások is elkészültek a szerény és szimpatikus úszósztárral, és az estét vidám
eszem-iszom, adomázás, kedélyes nosztalgiázás zárta. Jövőre
veletek ugyanitt…
MÚSZ ELISMERÉSEK

Bronz-jelvényesek: Páva Szabolcs ( ’06), Nagy Dorottya (’03),
Beregszászi Enikő (’03), Albert Kolos (’04)

Ezüst-jelvényesek: Abonyi-T. glenda (’06), Abonyi-T.gréta (’04),
Kocsis Botond (’03), Scheffler luca (’03), Utasi Tamás (’01), Kelemen ákos (’01), Domokos lóránt (’02), Tóth Dominik (’02), Bálint gergő (’02), Szabó Beatrix (’02)

Arany-jelvényes
Pintér áron (’02)

„legeredményesebb leány versenyző HKlSE 2013”
Szabó Teodóra (’97)
„legeredményesebb fiú versenyző HKlSE 2013”
Albert zsombor (’99)

2014. január 13.
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Dagober Kupa, december 27. Tahitótfalu tornacsarnok
Plascsevics János – Dagober – ismét megrendezte csapatával a
róla elnevezett teremfoci tornát, a Dagober Kupát. Kilenc öregfiúk
csapat vett részt a december 27-i egész napos rendezvényen. A
Kupát a Segíthetek (Segít-7-ek!) csapata nyerte, második Szentendre lett, harmadik a Fehérek (Urbán Flóri, Mészöly géza és barátaik), negyedikek pedig Dagober és Barátai. Kiosztották a legjobb
kapus, a legjobb mezőnyjátékos, a gólkirály stb. díjakat is.
gratulálunk a rendezéshez, a nívós díjakhoz – Dagober!

ISmét SzILVESztERI „jEgES”
cSOBBAnÁS (tóba merülés)

December 31. Lupa-tó
A szentendrei thaiboxosok, kravmagások és kettlebellesek bizonyították, hogy ezek a sportok edzetté, határozottá és magabiztossá teszik azokat, akik rendszeresen edzenek! Számukra nem ellenfél az
alig 0 fok feletti víz sem, ahogy nem ellenfelek a primitív támadók
(ezek ellen edzenek a Krav Maga önvédelmisek), legyőzhetők az ellenfelek (thaibox riválisok), és a füles, súlyok 12-től 48-ig is (Kettlebell-girya)!
A lupa-tóba szilveszter délutánján „Utánam! Fiúk! lányok” felkiáltással elsőnek a korelnök rohant a kb. 4 fokos vízbe, utána sorban
a többiek.
(További képek Frank Muay thaibox edző Facebook oldalán és a Környékünk Képes Sportja Face újságban találhatóak. Az eseményt
Szászi Ferenc thaibox edző szervezte.)

Szentendrei KSE – zsíros T. Kosárlabda Akadémia (K. garazsak) 37114, junior Bp. bajnokság I.
A magasan képzett, felsőbb osztályban is játszó, gyors és pontos
kőbányai fiatalok ellen kevés volt az, hogy a szentendrei srácok az
utolsó pillanatig nem adták fel. Nagy erőbedobással, de pontatlanul,
sok eladott labdával játszottak. Az osztálykülönbség látszott.
Szentendrei KSE – Kőbányai Darazsak 61-64, NB II. ffi mérkőzés

Nagy küzdelem volt! Végig döntetlen körüli volt az állás, az elején
többször 3-4 ponttal vezetett a hazai gárda, de a negyedik játékrészben erősítettek a vendégek, és 59-61-nél – két perccel a vége
előtt – az egyik „spori” nem először, megint „belenyúlt” a meccsbe,
szentendrei kosár helyett faultot fújt(!), egyet bedobott az ellenfél
(59-62!), majd 61-62 és 61-64! Ezek után kellett volna, de nem jött
össze a „hármas”! A szentendrei csapat a játékos-edző, Borisz Maljkovic vezérletével nagyot harcolt!

mikulás-túra

KOSÁRLABDA

Leányfalu, január 4.
Szentendrei KSE – Monori KSE 35-88, leány kadett mérkőzés

A magasabb korosztályban a főleg gyermekkorú hazaiak még csak
tanulhattak az idősebb monoriaktól. győzelmi esélyünk nem volt! El
kell tanulni a betöréseket, az indításokat és főleg a pontos befejezést, amelyből sokat láthattunk a vendégektől. Nincs baj! gyakorlással és azzal, hogy belenövünk ebbe a korosztályba, az
eredmények is jönnek majd.

Gerlai P.

A Hód Egyesületben az évente visszatérő Mikulás-túrák már hagyományosnak számítanak, hiszen az idei évi Mikulás-túra már a 14. alkalom, hogy igyekszünk az Egylet és az Egylet vonzáskörébe tartozó
gyerekeknek, felnőtteknek egy kis igazi „mikulás-örömöt” szerezni.
Többször voltunk már saját üzemeltetésű menedékházunkban Mikulás-napi vendégek (Kőhegy „czibulka János” Menedékház), voltunk a Budai-hegységben a Frank-hegyi Turistaház vendégei, és volt
alkalmunk a Budapesti gyermekvasúton is együtt utazni a Mikulással. Jött a Mikulás gyalogszerrel, tandem-kerékpáron, vonaton,
szamár- és lóháton, de volt, amikor a Dunán egy kenuval érkezett és
lepte meg a gyerekeket a nem várt helyről és irányból megjelenésével. A maga nemében mindegyik hatalmas élmény volt gyereknek-felnőttnek egyaránt.
Az idei évi Mikulás-túra (2008 után újra) Szentendrén, a város területén, a város apróbb-nagyobb, a gyerekek által is érthető és élvezhető nevezetességek, csak városunkra jellemző helyek
felkeresésének, illetve megkeresésének feladatával párosult. A
nagyszámú gyerek és felnőtt jelentkező – 38 gyerek és 44 felnőtt,
életkoruk az egyévestől 77 éves korig terjedt – miatt öt csoportot és
két útvonalat jelöltek ki a szervezők. Végül az öt állomás felkeresését és a kijelölt útvonalon fellelhető 30 nevezetes pont megtalálását a lelkes gyerekek – természetesen a felnőttek segítségével –
sikeresen megoldották.
Beck László

APRó
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ADÁSVétEL

czirják Üvegfestészet Szentendre. Egyedi, olvasztott üveg
-ékszerek, tükrök, lámpák,
bútorüvegek, lampionok. Tel.
06-20-317-6455, www.czirjakglass.hu.
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, régiségeket. Tel. (26) 385-387.
Páncéltőkés zongora eladó. Tel.
06-30-277-7974.

Olcsón eladó használt, de megkímélt állapotú Kenwood kenyérsütő, inox Fagor sütő
(főzőlap nélkül), Ufesa grillező,
Orgel Ikea lámpa, babakocsifellépő, iker babakocsi, 2 db kék
fotel, 1 nagy szobafenyő és 1
nagy Ficus benjamin, illetve két
fonott szennyestartó Szentendrén. Tel. 06-20-490-7986.
Veterán Wartburg igényes
gyűjtőnek eladó, eredeti papírokkal. Tel. 06-30-2777974.

ÁLLÁSt KERES

Visegrádon, a gulyás csárdába
felszolgálót keresünk, Tel. 0620-960-7833.
Kedves Olvasóink!

Lapunk legközelebbb
január 27-én jelenik meg!
Apróhirdetések felvétele
hétfő-kedd: 9-17 óra
között szerkesztőségünkben,
Dumtsa Jenő u. 22.
(Tourinform épülete),
vagy e-mailben:
szevi@szentendre.hu

Keretes hirdetések felvétele:
Borbély Edit,
e-mail: hirdetes@szentendre.hu,
tel.: 06-20-911-3232
Keressen minket
a Facebookon is!
https://www.facebook.com/
szentendreesvideke

Háziápolás, házigondozás, éjjelnappal, több éves gyakorlattal,
referenciákkal. Tel. 06-30-4021262.

ÁLLÁSt KÍnÁL

Egészségügyi
munkaruhát
gyártó cég saját gépkocsival
rendelkező, Szentendrén vagy a
környékén élő női üzletkötőt
keres termékeinek Magyarország egész területén való forgalmazására.
Érdeklődni
a
06-20-92-94-139-es számon
vagy az info@magyisz-munkaruha.hu címen lehet.
Tensoft programban jártas
könyvelőt keresek részmunkaidőre. Tel. 06-30-2626082

Medical Electronics company in
Szentendre seeks english and
italian speaking secretary. Requirements
organizational
skills, excellent knowledge of
Microsoft Office and Internet
Systems. Agility to work in team
and in flexible hours. cV to: oneletrajzszentendre@gmail.com.

Medical Electronics company in
Szentendre seeks experienced
engineer for production and reparation of electronic boards requirements: ability to use the
soldering station and desoldering SMT, knowledge of electronic components and diagrams
capacity to work independently
and knowledge of english. cV to:
oneletrajzszentendre@gmail.com.

EgéSzSég

Kéz- és lábápolás, körömgombaeltávolítás 10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.
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KIADó LAKÁS

OKtAtÁS

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

Matematikából egyetemi, főiskolai segítő konzultációt (analízis) Derive6 ellenőrző programmal zárthelyikre, vizsgákra
felkészítést vállalok. Tel. 06-30855-3543.

Különálló, összkomfortos lakrészben 2 szoba 1-1 főnek
kiadó. Tel. (26) 310-675.
Visegrádon kertes családi ház
kiadó. Tel. 06-30-495-2086.

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

LAKÁS, IngAtLAn

Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi vizsgára
tesztlapokkal ellenőrzött felkészítést vállalok. Tel. 06-30-8553543.

SzOLgÁLtAtÁS

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.
Költöztetés! Tel. 06-30-9664305.

A
Püspökmajor-lakótelepen
eladó IV. emeleti, 41 nm-es, panorámás, felújított, egyszobás
lakás. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.
06-30-624-0640.
34 nm-es lakás eladó Szentendrén, a Pap-szigettel szemben.
Tel. 06-20-614-2909, 06-20382-0817.

Tágas, étkezős, 1+ 2 félszobás
téglalakást vennék 60 nm-ig.
Tel. 06-20-475-0381.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár:
11 millió Ft. Tel. 06-30-6057199.
Izbégen eladó 239 nm-es, kétszintes, 5 szobás, kétgenerációs
családi ház 611 nm-es telken.
Irányár: 34,9 millió Ft. Tel 06-30624-0640.
Eladó lakások nívós kertes házban. Tel. 06-30-949-6456.
63 nm-es, csúszózsalus lakás
20 nm-es pincével 11,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. (26) 300-948.

MikrobuszkölcsönzŐ

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr, thai
talp- és lábmasszázs referenciával. Tel. 06-20-5143323.

Bádogos-, tetőfedő-, szigetelő-,
ácsmunka! Kisebb felújítási
munkát is vállalok. Tel. 06-70578-1468.

tÁRSKÖzVEtÍtéS

Deborah színvonalas társközvetítője kulturális rendezvényekkel
egybekötve szeretettel várja
Önöket minden korosztályból.
Tel. (06-1) 240-0090, (06-1)
331-0622.

ÜDÜLéS

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

ÜzLEt

óvárosi, Fő tér közeli, 22 nm-es
üzlethelyiség vizesblokkal, plusz
különálló mosdóhelyiségekkel
kiadó. Tel. 06-30-277-7974.

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

2014. január 13.

Szelektív hulladékgyűjtés

Bővült a 2013. február 11-én bevezetett
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
során kihelyezhető hulladékok fajtája.
Kötegelve vagy dobozban kihelyezve:
papírhulladék (újságpapír, szórólap
stb.), áttetsző zsákban (bármilyen színes, de nem fekete): PET palack (ásványvizes, üdítős palack), tetra pack
(gyümölcsleves, tejes dobozok), flakon hulladék (PP, HDPE flakon –
samponos, tusfürdős, mosószeres,
stb. flakonok), fóliahulladék (szatyrok, fóliák), alumínium italos doboz
hulladék (üdítős, sörös dobozok), ónozott doboz hulladék (konzervdoboz)
Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden
hulladék TISzTáN, SzENNyEzőDÉSTől (étel- és vegyszermaradékoktól)
MENTESEN helyezhető ki!

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

hIRDEtéS
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A szelektív hulladék elszállítása: a
Szentendre Város Önk. Képv. testületének 8/2004. (III.1) Önk. sz. rendelete (a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról) alapján „az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt
– jelen esetben a zsákos vagy kötegelt/dobozolt szelektív hulladékot –
a hulladék elszállítása céljából a gyűjtési napon reggel 6 óráig a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas
helyen elhelyezni.”
Bővebb információt a szállítás módjáról, illetve a szállítási napokról a
Szelektív hulladékgyűjtési tájékoztatóban találnak a VSz zrt. honlapján:
http://www.vszrt.hu/koezerdeku/sze
lektiv-hulladekgyujtes.

ÉPÍTÉSI TELKEK

ELADÓK

1739 m2 és 921 m2
összesen: 2660 m2
övezeti besorolás: LK-08

25 000 Ft/nm áron
tulajdonostól eladó
19 db lakás építhető rá

Építési vállalkozóknak egyedülálló
lehetőség

06-70-24-24-543

Nőgyógyászati magánrendelés
Szentendrén, a Veltmed Egészségházban,
Bolgár utca 10.
Nőgyógyászati szűrővizsgálatok,cytologia, HPV
chlamydia, szexualis úton terjedő betegségek szűrése,
ULTRAHANG, CTG/NST, terhesgondozás.
Kórházi és egynapos sebészeti háttér.
Rendelés kedden 17 órától

A Dunakanyar Magángimnázium
felvételt hirdet 9. és 10. évfolyamjaira
A 8 fős csoportokban emelt szintű
angol és történelem oktatás indul.
Állami, elismert érettségi,
biztonságos iskoláztatás

A TANULÁS NYUGALMA

Bejelentkezés: 06 20 424 79 60

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

dr. Binó Brúnó szülész-nőgyógyász szakorvos
Mobil: 06 30 9 568 280 www.binobruno.com

Tel: 06 30 4999 381
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Karácsonyi pillanatok Szentendrén
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gondozási Központ Karácsonya– nagyon örültek
a polgármesteri látogatásnak.

December 17-én került sor a Városházán az Angyalmamák karácsonyi ünnepségre. A dr. Szántó csilla polgármesterné asszony által már évek óta szervezett
ünnepségen most is az volt a cél, hogy emlékezetessé tehessük a gyerekek számára a szeretet ünnepét. A támogatók segítségét ezúton is köszönjük!
Kossuth lajos Nyugdíjas Klub karácsonya. „Jó volt találkozni édesapám osztálytársával, szomszédjával, barátaival, gimis évfolyamtársam édesanyjával és sok más
ismerőssel.” – mondta dr. Dietz Ferenc.

Jótékonysági krumpliebéd a központi konyhán Tolonics
gyula szervezésében. „Mindenki felajánlotta a vasárnapi
ebédre szánt pénzt a Karitásznak, cserébe héjában főtt
krumplit, vajat, teát és jó társaságot kapott.”
A jótékonysági futás győztesei. – A kocogás nemcsak kívülről, hanem – a jótékony céllal – belülről is megmozgatta a városlakókat – írta Facebook oldalán a sikeres
rendezvény után Dr. Dietz Ferenc.

Sportkarácsony. Köszönet azon sportolóinknak, csapatainknak és edzőinknek, akik teljesítményükkel tovább
öregbítették városunk hírnevét!
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