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közel 10 ezer néző a Teátrumban, sok tízezer sör- és borfesztivál látogató, 
országos sikerű Czóbel-kiállítás… Ezek az idei Szentendrei Nyár jellemző adatai.
a siker részleteiről kérdeztük dr. kálnoki-Gyöngyössy Mártont, Szentendre kul-
turális és turisztikai vezetőjét, a Ferenczy Múzeum igazgatóját.

3. oldal

Öt polgármesterjelölt és a 10 egyéni körzetben összesen 50 képviselőjelölt 
verseng a szavazatokért az október 12-i önkormányzati választáson. Ezen kívül
görög, lengyel, roma, román, szerb és szlovák nemzetiségi választást is tarta-
nak. a választással kapcsolatos legfontosabb információkat, a jelöltek nevét és
a jelölő szervezeteket is olvashatják a Helyi Választási iroda közleményében.

6-7. oldal

Nagy siker volt: Szentendrei Nyár

a város első, de remélhetőleg nem egyetlen kültéri fitness parkját avatták 
szeptemberben. a püspökmajor-lakótelepen sokan gyűltek össze az átadó 
ünnepségre, és örömmel próbálták ki az új eszközöket. a károly utcai szabad-
téri „konditerem” azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Használják egész-
séggel, de kérjük, vigyázzanak rá!

9. oldal

Egészséges élet Szentendrén

A választás napja – október 12.

Egy profi csapat 
– a város szívébEn

tanfolyamindulások:  
októbEr 6., októbEr 14., novEmbEr 3., novEmbEr 10.

Gyermekcsoportjainknál 
az első hónap ingyenes: próbálja ki!
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104 mentők (26) 310 424, (26) 319 941  

105 tűzoltóság  
Hivatásos Tűzoltóság (katasztrófavédelem): 
(26) 500 017, (26) 500 018  

107 rendőrség (26) 502 400 
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. törzs-
őrmester, e-mail: kiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden  hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a barcsay jenő általános iskolában.

vízmű (26) 310 796  
ELmŰ 06 40 383 838   
Elmű hibabejelentő száma: 
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
tigáz (26) 501 100  
t-HomE hibabejelentés 1412  

városháza (26) 503 300 
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:  
kozerdeku-zoldmail@ph.szent endre.hu  

tourinform szentendre (26) 317 966  

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

polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
alelnök: Tirpák lászló +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák istván

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

gyógyszertári ügyelet    
ÜGYElETi Díj ESTE 9 óráTól 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
szombaton kálvária Gyógyszertár
kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap  EstE 9 órától Ügyeletes

szeptember 28. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u. 1. Tel: 500-248

idősellátás – gondozási központ szentendre
Tel.: (26) 311-964

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

SOS Korszerű eszközöket kapott 
a központi konyha
több mint 3000 gyermekre, idősre és dolgozóra főznek a város központi konyhá-
ján, a ii. rákóczi ferenc általános iskola és gimnáziummal szemben. nyáron fel-
újították a konyhát, korszerű gépeket szereztek be.

lecserélték a padlócsempéket, kifestettek és számos új eszköz is érkezett, amelyekkel
jobb minőségű és egészségesebb ételeket tudnak készíteni. Többek között új sütőket és
egyperces mosogatót is vásároltak. a beruházás közel ötvenmillió forintba került. a városi
étkeztetésért a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-ben egy külön divízió felel.

az elmúlt években kisebb fejlesztések történtek ugyan a központi konyhán, de ezek már
nem voltak elegendők a gazdaságos működtetéshez és a megfelelő minőségű ételek 
készítéséhez. Szeptember óta már az országos mintamenza program szerint főznek 
Szentendrén, ennek bevezetése azonban még nem lett volna kötelező. a Hold utcai konyha
sem szűnt meg, ott készítik a speciális étrendet igénylő gyerekek ebédjét.
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Folytatás a 4. oldalon g

szeptember 22. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

szeptember 23. kedd
17.00 lakossági fórum

szeptember 25. csütörtök
7.15 rádió interjú
13.00 polgármesteri fogadónap

szeptember 26. péntek
14.30 iSO kft. új gyártócsarnokának
megnyitója

szeptember 27. szombat
16.00 kolping akadémiai előadás
18.00 Gizella-díj átadóünnepség

szeptember 29. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

szeptember 30. kedd
11.00 Egres úti óvoda alapkőletétel

október 2. csütörtök
9.00 állampolgársági eskütétel

október 3. péntek
11.00 japánkert projekt megnyitója

Polgármester naplója

Nagy siker volt:
Szentendrei Nyár
közel 10 ezer néző a teátrumban, sok tízezer sör- és borfesztivál látogató, orszá-
gos sikerű czóbel-kiállítás… Ezek az idei szentendrei nyár jellemző adatai. a siker
részleteiről kérdeztük dr. kálnoki-gyöngyössy mártont, szentendre kulturális és
turisztikai vezetőjét, a ferenczy múzeum igazgatóját.

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

Olvasson QR-kóddal! 

A város hírportálja!
www.szevi.hu

E-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu

a tavalyi nyár a kulturális sikerektől volt
hangos szentendrén. sikerült-e idén is
a nagy dobás? sikerült-e megismételni
a tavalyi év eredményeit?
Sikeresnek érzem az idei nyarat, természe-
tesen idén is sokat tanultunk, és van még
hova fejlődnünk, de a visszajelzések alapján
az irány helyes, elkezdődött valami: a Szent-
endrei Nyárról nemcsak Szentendrén be-
szélnek, hanem országszerte követték az
idei nyár eseményeit. Nemcsak a sajtó 
számolt be kiemelten az itteni kulturális tör-
ténésekről, hanem sokan el is jöttek meg-
nézni, élvezni a szentendrei kulturális
kínálatot. a Czóbel-kiállítás rekordot döntött
a MűvészetMalom történetében, három
hónap alatt közel 13 ezer látogatót fogad-
tunk, ami azért jelentős szám, mert a 
korábbi években a Malom egész évi látoga-
tószáma nem haladta meg a 20 ezer főt. a
sör- és a borfesztiválra is tízezrek voltak 
kíváncsiak, ahogy összességében a Szent-
endrei Teátrum nézőszáma is közelíti a 10
ezret. Nyugodtan elmondhatjuk, igazi kisvá-
rosi kulturális rekord született, amelyre
egyébként a kisebb megyeszékhelyek is
büszkék lennének!

melyek voltak a teátrum és a szentend-
rei nyár kiemelkedően sikeres esemé-
nyei?
a 45. évaddal visszatértünk a Szentendrei
Teátrum egyik régi, nemes hagyományához,
közösen egy budapesti kőszínházzal: Szent-
endrére álmodott, Szentendrére rendezett
produkciót hoztunk létre. idén az Örkény

Színházzal együttműködésben, Mácsai pál
rendezésében alfred jarry: Übü király, vagy 
a lengyelek című darabját állítottuk szín-
padra. Valódi „szentendrei”, nyáresti hangu-
latba illő, elgondolkodtató, megbotrán-
koztató és egyidejűleg könnyed szórakozást
is ígérő, kellőn társadalomkritikus színmű-
ként sokat segített a Teátrum újra pozicio-
nálásában, népszerűsítésében a magyar
színházi életben. Ugyanez elmondható idei
másik produkciónkról is, az Orlai produkciós
irodával együttműködésben színpadra vitt
anat Gov-darabról, a Happy Endingről is,
amely egyszerre volt megrázó és szórakoz-
tató. Mindkét produkció esetében – az esős
időjárás ellenére – magas nézőszámot, jó
jegybevételi mutatókat értünk el, és mind-
kettőről rengeteg jó, kritikus írás jelent meg
a szakmai és a napilapokban egyaránt.
büszkék vagyunk arra, hogy a  közönség
szeretete mellett a szakma érdeklődése is
kísérte a szentendrei előadásokat.

milyen forrásokból valósították meg 
a rendezvénysorozatot?
a Szentendrei kulturális központ fenntar-
tója Szentendre Város Önkormányzata, így
a rendezvények legfontosabb fedezete a
„saját” forrás. Ezt egészíti ki az Emberi Erő-
források Minisztériumától elnyert színház-
szakmai támogatás, valamint az Nemzeti
kulturális alap pályázatain elnyert össze-
gek.

idén először volt sörfesztivál is. bevált
a rendezvény, lesz jövőre is?
bevált, hiszen nagyon sokan jöttek erre a
rendezvényre, helyiek és városon kívüliek
egyaránt. Ha azt szeretnénk, hogy felpörög-
jön a város „kultúrturisztikai gépezete”, ilyen
rendezvényekre is szükség van. Ez nem je-
lenti azt, hogy a hagyományos, más érték-
rendet képviselő rendezvények háttérbe
szorulnának, inkább csak arról van szó,
hogy színesedik a paletta, bővül a kínálat.
Senkinek sincs olyan szándéka, hogy az
egész várost folyamatosan „kolbászfeszti-
vállá” alakítsuk, viszont egy nyáreleji sör- és
egy nyárvégi borfesztivál jótékony hatást
gyakorolhat az egyéb helyi gasztrokulturális
kezdeményezésekre is.



VÁROS XXVIII. évfolyam, 16. szám4
Folytatás a 3. oldalról

a borfesztivál a tavalyihoz hasonló
nagy érdeklődést is sikert hozott. mi a
titka?
a borfesztivál sikere egyrészt a minőségi kí-
nálatban – és itt nem csak a borok minősé-
gére, hanem a kísérő rendezvények
színvonalára is gondolok –, másrészt a szer-
vező munkában és marketing-tevékenység-
ben rejtezik. Ez elsősorban lakatos judit
kollégám sikere, hiszen a fesztivállal kap-
csolatos szervezést ő vállalta magára. Mi-
közben tavaly még úgy kellett győzködni a
borászatokat a részvételre, idén már túlje-
lentkezést tapasztaltunk. Természetesen a
tavalyi év tapasztalatait beépítettük, és így
idén már felkészültebben vághattunk neki
az előkészületeknek. persze az igazi alapot
a pályázati pénzből megvalósított faházak
adják. itt jegyezném meg, hogy 2012-ben
azzal a céllal kerültem a Szentendre és Tér-
sége TDM Nonprofit kft. élére, hogy a ha-
lódó és bukással fenyegető turisztikai

pályázatot mentsem meg, indítsam újra a
„gépezetet”, mert a pályázat meghiúsulása
komoly anyagi és erkölcsi kárt jelentene a
város számára. Szerencsére azóta nemcsak
a faházakat sikerült elkészíttetni, hanem a
pályázat menedzsmentjét is dinamizáltuk,
és most már újra reális esély van a pályázat
mielőbbi, sikeres befejezésére. Ne felejtsük
el, hogy ez az 50 millió Ft-os összeg Szent-
endre turisztikai céljait szolgálja, és a to-
vábbi fejlődés alapja.

kik állnak ön mellett? kikből áll a sike-
res csapata?
a Szentendrei kulturális központban kiala-
kult egy nagyon színvonalas csapat, jó szak-
emberekkel. Fontos szerepe van ebben a
Fővárosi Operettszínház egykori gazdasági
igazgatójának, bognár Gabinak, de a pr-
munkákat hagyományosan előkészítő és
menedzselő kiss Zsuzsa kollégánknak is.
Munkájukat közművelődési menedzserként
segítik borbély Edit és Szabó kata, töre-
kedve arra, hogy az előadóművészeti tör-

vényből eredő kötelezettségeink mellett ha-
gyományos közművelődési feladatainkat is
maradéktalanul teljesítsük. itt kell megem-
lítenem a mozit is, klötz ildikó vezetésével,
hiszen a mozi az elmúlt hónapokban –
emelkedő nézőszámával – igazi sikerága-
zattá vált. Nem szeretném elfelejteni kriz-
bainé Szabó Éva nevét sem, aki kellően
kritikus szemléletével sokszor van segítsé-
gemre városi közművelődési ügyekben.

készült-e már számvetés, értékelés és
tervezés, azaz tudható-e már, hogy ho-
gyan és mivel készülnek a jövő nyárra?
melyek azok a programelemek, amelyek
megmaradhatnak, és mit kell elhagyni?
a számvetés és a tervezés folyamatban van,
de terveink nagyban függnek attól, hogy a
következő önkormányzati képviselő-testület
mennyire tartja majd fontosnak a kultúrát
mint sikerágazatot, és ebből következően
milyen mértékű támogatásban részesíti...

Kempf Károly Ignác
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A Volán biztosítja a helyi 
tömegközlekedést

68 millió forintos megtakarítást jelent 2 év alatt Szentendre szá-
mára az a megállapodás, mely szerint 2014. december elsejétől a
Volán az egyedüli közlekedési cég, amely biztosítja a tömegközle-
kedést a városunkban – jelentette be dr. Dietz Ferenc polgármester.
Mindez azért is fontos, mert az így megtakarított több tízmillió fo-
rintot más fontos dolgokra, például útfelújításokra, járdaépítésekre
lehet fordítani. Szentendre polgármestere hozzátette: a testület dön-
tött arról is, hogy megrendel egy komplex megvalósíthatósági ta-
nulmányt az úgynevezett intermodális csomópont létrehozásáról.
„Ez a mostani HÉV-állomást, a buszpályaudvart és a hajókikötőt fog-
lalná magában egy olyan utasbarát tömegközlekedési csomópont
kialakításával, amelynek megvalósításáért évek óta küzdök” –
mondta a döntésről és a tervekről dr. Dietz Ferenc.

Új munkahelyek 
és jelentős bevétel Szentendrének
„kitartó erőfeszítéseimet siker koronázza, hiszen a Mahart egyik le-
ányvállalata Szentendrén a régi hajókikötőben rendezi be az új szék-
helyét. Ez hamarosan 8, hosszú távon 15 új munkahelyet jelent a
városnak” – jelentette be dr. Dietz Ferenc. Szentendre polgármes-
tere hozzátette: „a nagy szállodahajók üzemeltetését végző cég
pedig évente 120-150 millió adóforinttal gyarapítja a költségveté-
sünket, amelyet szintén számos fontos dologra lehet fordítani a vá-
rosfejlesztés terén.

jól haladnak a szentendrei 
beruházások
a képviselő-testület szeptemberi ülésén tájékoztatást kapott a fo-
lyamatban lévő városi beruházásokról. az Egres úti óvoda építésé-
ről, az izbégi általános iskola tanterembővítéséről és a kistérségi
csatornaépítésről szóló tájékoztatókból kitűnik, hogy bár akadnak
késések, például a nem várt nagyon csapadékos időjárás miatt, de
a beruházások megvalósítását semmi sem veszélyezteti, azok rend-
ben megépülnek.

Szentendre pénzügyi helyzete 
nagyon stabil
a város költségvetése nagyon jól alakult az első fél évben, Szent-
endre pénzügyi helyzete stabil. Dr. Dietz Ferenc az első féléves költ-
ségvetési beszámolóról szólva elmondta: a kiadások nem érték el
az éves tervezet 50 százalékát, míg a bevételek meghaladták az 50
százalékot. joggal mondhatjuk tehát, hogy egy pénzügyileg stabil
lábakon álló, jól működő várost adunk át a következő képviselő-tes-
tületnek – szögezte le Szentendre polgármestere.

A művészetek városa támogatja 
a művészeket
Szentendre joggal mondja magáról, hogy a művészetek városa. a
rangos cím megtartásáért folyamatosan tenni kell, azaz támogat-
nunk kell az itt élő és alkotó művészeinket. Ennek kapcsán döntött
úgy a testület, hogy az Új Művésztelep bérlőit azzal is segíti, hogy a
bérleményeikben a műtermekre és az előterére elengedi a bérleti
díjat – számolt be a testületi döntésről és annak hátteréről dr. Dietz
Ferenc. a képviselők elfogadták a Dunakorzón kivágott fákból ké-
szülő szobrokról szóló előterjesztést is, és 1 millió forintos támoga-
tásról döntöttek Szántó piroska szobrának felállítása érdekében.

Képviselő-testületi hírek
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Tisztelt Választópolgárok!

az önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választására, valamint a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tására október 12-én kerül sor. 

a képviselő-jelöltek és polgármester-jelöltek 
bejelentésének határideje szeptember 8-án 16
órakor, míg a kompenzációs listák bejelenté-
sének határideje szeptember 9-én 16 órakor le-
zárult.
a határidő lejártáig bejelentett, a szükséges
számú érvényes ajánlást összegyűjtő jelöltek
nyilvántartásba vételéről Szentendre Helyi Vá-
lasztási bizottsága döntött. a jelöltek sorsolás
útján kialakított sorrend szerint kerülnek a sza-
vazólapokon feltüntetésre.

Polgármesterjelöltek
1. Fülöp Zsolt – Társaság az Élhető Szentend-

réért közhasznú Egyesület
2. Miakich Gábor – Magyar Szocialista párt
3. Verseghi-Nagy Miklós – Fidesz Magyar pol-

gári Szövetség, kereszténydemokrata Nép-
párt

4. Holló istván – jobbik Magyarországért Moz-
galom

5. Dr. Filó andrás – Független jelölt

Képviselőjelöltek
01. számú egyéni választókerület:

1. király Ferenc - Szociáldemokraták Magyar
polgári pártja

2. petricskó Zoltán - Fidesz Magyar polgári Szö-
vetség, kereszténydemokrata Néppárt

3. Schramkó péter - Társaság az Élhető Szent-
endréért közhasznú Egyesület

4. Heintz-Valentin Éva - Magyar Szocialista párt
5. pál Gábor – jobbik Magyarországért Mozga-

lom

02. számú egyéni választókerület:

1. boda anna – Fidesz Magyar polgári Szövet-
ség, kereszténydemokrata Néppárt

2. Cimbula péter – jobbik Magyarországért
Mozgalom

3. Holek katalin – Szociáldemokraták Magyar
polgári pártja

4. kubatovics áron – Társaság az Élhető Szent-
endréért közhasznú Egyesület

5. Miakich Gábor – Magyar Szocialista párt

03. számú egyéni választókerület

1. Magyar judit – Magyar Szocialista párt
2. kun Csaba – Fidesz Magyar polgári Szövet-

ség, kereszténydemokrata Néppárt
3. Vidák Gergely józsef – Független jelölt
4. Tóth Csaba – jobbik Magyarországért Moz-

galom
5. Nagy Ede ivánné – Magyar Munkáspárt
6. Fekete jános – Társaság az Élhető Szent-

endréért közhasznú Egyesület
7. Győrfi Ferenc – Szociáldemokraták Magyar

polgári pártja

04. számú egyéni választókerület:

1. Soláry józsef – jobbik Magyarországért Moz-
galom

2. Horváth Győző – Fidesz Magyar polgári Szö-
vetség, kereszténydemokrata Néppárt

3. Hankó lászló – Magyar Szocialista párt
4. Czibi Mónika – Szociáldemokraták Magyar

polgári pártja
5. Hernádi krisztina Nóra – Társaság az Élhető

Szentendréért közhasznú Egyesület

05. számú egyéni választókerület:

1. Trenka istván – Magyar Szocialista párt
2. Dr. pázmány annamária - Fidesz Magyar pol-

gári Szövetség, kereszténydemokrata Néppárt
3. püspöki jános – jobbik Magyarországért

Mozgalom
4. Fülöp Zsolt – Társaság az Élhető Szentend-

réért közhasznú Egyesület

06. számú egyéni választókerület:

1. Szegedi istván – Társaság az Élhető Szent-
endréért közhasznú Egyesület

2. Szatmári lászló – jobbik Magyarországért
Mozgalom 

3. Zakar ágnes – Fidesz Magyar polgári Szö-
vetség, kereszténydemokrata Néppárt

4. kosznovszki Sándor józsef – Szociáldemok-
raták Magyar polgári pártja

5. boskovits Gáborné – Magyar Szocialista párt

07. számú egyéni választókerület:

1. bálintné Szabó Veronika – Társaság az Él-
hető Szentendréért közhasznú Egyesület

2. Tolonics Gyula – Fidesz Magyar polgári Szö-
vetség, kereszténydemokrata Néppárt

3. Feledi lászló – Független jelölt
4. Cséki Csaba Zoltán – jobbik Magyarorszá-

gért Mozgalom
5. rédei Ottó – Magyar Szocialista párt

08. számú egyéni választókerület:

1. Schneider Géza – Társaság az Élhető Szent-
endréért közhasznú Egyesület

2. Dombay Zsolt – Fidesz Magyar polgári Szö-
vetség, kereszténydemokrata Néppárt

3. Hazai Tamás – Független jelölt
4. Horváth ipoly – jobbik Magyarországért Moz-

galom
5. kiss Vilmosné – Szociáldemokraták Magyar

polgári pártja
6. kovács Gáborné – Magyar Szocialista párt

09. számú egyéni választókerület:

1. Sólyomné Gyürk Dorottya – Fidesz Magyar
polgári Szövetség, kereszténydemokrata
Néppárt

2. lator lászló – Társaság az Élhető Szentend-
réért közhasznú Egyesület

3. boskovits Gábor – Magyar Szocialista párt
4. Holló istván – jobbik Magyarországért Moz-

galom

10. számú egyéni választókerület:

1. Zimits béláné – jobbik Magyarországért
Mozgalom

2. pintér ádám – Fidesz Magyar polgári Szö-
vetség, kereszténydemokrata Néppárt

3. lang andrás – Társaság az Élhető Szent-
endréért közhasznú Egyesület

4. lontai Tamás – Magyar Szocialista párt

Nemzetiségi önkormányzati 
képviselő jelöltek
görög nemzetiség:

1. Sommer julianna – Magyarországi Görögök
kulturális Egyesület, Görög ifjúsági Egyesü-
let, „kariatidák” Görög-Magyar Nők kulturális
Egyesülete, Helidonaki Görög Hagyomá-
nyőrző Egyesület

2. Siragakisz alexis – Magyarországi Görögök
kulturális Egyesület, Görög ifjúsági Egyesü-
let, „kariatidák” Görög-Magyar Nők kulturális
Egyesülete, Helidonaki Görög Hagyomá-
nyőrző Egyesület

3. Furcsa Gábor – Magyarországi Görögök kul-
turális Egyesület, Görög ifjúsági Egyesület,
„kariatidák” Görög-Magyar Nők kulturális
Egyesülete, Helidonaki Görög Hagyomá-
nyőrző Egyesület

4. Haralampidou Sofia – Magyarországi Görö-
gök kulturális Egyesület, Görög ifjúsági Egye-
sület, „kariatidák” Görög-Magyar Nők
kulturális Egyesülete, Helidonaki Görög Ha-
gyományőrző Egyesület

5. arvanitidu Sztamatula – Magyarországi Gö-
rögök kulturális Egyesület, Görög ifjúsági
Egyesület, „kariatidák” Görög-Magyar Nők
kulturális Egyesülete, Helidonaki Görög Ha-
gyományőrző Egyesület

Önkormányzati választások 2014
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Horvát nemzetiség:

1. Szautner katalin – Magyarországi Horvátok
Szövetsége

2. Valentin istván – Magyarországi Horvátok
Szövetsége

3. benkovits György – Magyarországi Horvátok
Szövetsége

4. Heintz-Valentin Éva – Magyarországi Horvá-
tok Szövetsége

5. Valentin jános – Magyarországi Horvátok
Szövetsége

6. Tischner Sándorné – Magyarországi Horvá-
tok Szövetsége

Lengyel nemzetiség:

1. papiewska-Csapó alina – Magyarországi
lengyel katolikusok Szent adalbert Egyesü-
lete

2. Mészárosné Zupka joanna – Magyarországi
lengyel katolikusok Szent adalbert Egyesü-
lete

3. Szarkowicz krzysztof Grzegorz – Magyaror-
szági lengyel katolikusok Szent adalbert
Egyesülete

roma nemzetiség:

1. lakatos kálmán – MCF a Magyarországi 
Cigányok Országos Fóruma

2. Szarka jános – MCF a Magyarországi Cigá-
nyok Országos Fóruma

3. Német rajmund – Magyarországi Összefo-
gás roma rom Szervezet

4. botos Georgina – „lUNGO DrOM” Országos
Cigány Érdekvédelmi és polgári Szövetség

5. Német roland – Magyarországi Összefogás
roma rom Szervezet

6. Endrei Zoltán – „lUNGO DrOM” Országos 
Cigány Érdekvédelmi és polgári Szövetség

7. jakab Gina – „lUNGO DrOM” Országos 
Cigány Érdekvédelmi és polgári Szövetség

8. Német Vince – Magyarországi Összefogás
roma rom Szervezet

9. Német Vince – „lUNGO DrOM” Országos
Cigány Érdekvédelmi és polgári Szövetség

10. Németh róbert – „lUNGO DrOM” Országos
Cigány Érdekvédelmi és polgári Szövetség

11. Németh richárd – Magyarországi Összefo-
gás roma rom Szervezet

román nemzetiség:

1. Vaskóné pántya júlia – Méhkeréki románok
Egyesülete

2. Nemes lászlóné – Méhkeréki románok
Egyesülete

3. bácsiné pántya Éva – Méhkeréki románok
Egyesülete

szerb nemzetiség:

1. Sztankovics Nándor – Szentendrei Szerb
klub kulturális Egyesület

2. Vukovits koszta –  Szentendrei Szerb klub
kulturális Egyesület

3. Margaritovits Milenkó – Szentendrei Szerb
klub kulturális Egyesület

szlovák nemzetiség:

1. Gellen béla – Magyarországi Szlovák Szer-
vezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi
Szlovákok Szövetsége közhasznú Szervezet

2. Vanyák Gábor Ferenc – Magyarországi Szlo-
vák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyar-
országi Szlovákok Szövetsége közhasznú
Szervezet

3. Vanyák Gábor Ferencné – Magyarországi
Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Ma-
gyarországi Szlovákok Szövetsége köz-
hasznú Szervezet

4. Gellen richárd - Magyarországi Szlovák Szer-
vezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi
Szlovákok Szövetsége közhasznú Szervezet

A választáshoz kapcsolódó néhány
fontos tudnivaló
a magyarországi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgároknak továbbra is lehetőségük van a
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük
benyújtására.
a magyarországi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának 
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
a magyarországi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgár január 1-től kérheti nemzetiségi vá-
lasztópolgárként történő nyilvántartásba vételét.
a választópolgár azon a településen szerepelhet
a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol
a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásának szavazóköri névjegyzé-
kében szerepel.
az október 12-i nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választására kiterjedő hatállyal a
nemzetiségi választópolgárként történő nyilván-
tartásba vételt szeptember26. (péntek) 16 óráig
kérhetik a választópolgárok.

b) szavazási segítség iránti igény
a fogyatékossággal élő választópolgár január 1-
től kérheti, hogy választójoga gyakorlásának se-
gítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez braille-írá-
sos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben sza-
vazhasson.
a braille írással ellátott szavazósablon igénylé-
sének határideje október 3. (péntek) 16 óra, míg
egyéb szavazási segítség iránti kérelem október
10. (péntek) 16 óráig nyújtható be. az ezt köve-
tően beérkező kérelem hatálya már csak a kö-
vetkező általános vagy időközi választásra
terjedhet ki.

c) személyes adatai kiadása megtiltása
a jelölő szervezetek és a független jelöltek kér-

hetik, hogy a választási kampány céljára a vá-
lasztópolgárok nevét és lakcímét a választási
iroda adja át részükre. 
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai
választási kampány célokra átadásra kerülje-
nek, január 1-től adatainak kiadását a kérelem
kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szava-
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentke-
zési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet
is benyújtani.

szavazás a lakóhelytől távol, a bejelentett
tartózkodási helyen
átjelentkezésre irányuló kérelmet CSak az a vá-
lasztópolgár nyújthat be, akinek a 2014. június
23-ig létesített tartózkodási helye érvényessége
legalább 2014. október 12-ig tart.
az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb a október
10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását köve-
tően módosítja korábbi szándékát, és mégis a
lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne
szavazni, október 10-én (péntek) 16 óráig kér-
heti az átjelentkezés szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme mó-
dosítását.

szavazás mozgóurnával
aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, il-
letve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be.
a kérelmet a október 10-én (péntek) 16.00 óráig
a helyi választási irodához, a szavazás napján,
október 12-én 15 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írás-
ban kérhető adatai pontos feltűntetésével
(családi és utónév, születési név, születési hely,
anyja neve, személyi azonosító, igénylés), az
igénylés indokával és aláírásával ellátott beje-
lentésben.

a fenti kérelmek benyújthatók 
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási iro-
dába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, il-
letve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti
helyi választási irodába. 
a kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / Városháza / Választás
2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási
iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.
a Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal vá-
lasztási irodája hétfőtől-péntekig 8-16-óra között
fogadja a tisztelt választópolgárokat.

a választással kapcsolatos bármely kérdésben
a Helyi Választási iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak: 
dr. Molnár ildikó, HVi vezető 
26/503-365
bartha Enikő, HVi vezető helyettes
26/503-324

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

HVI vezetője
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MEGHíVó

a Szentendrei japán Közkert Kőlámpásának 
első meggyújtására

Midenkit várnak október 3-án pénteken 11 órakor a
Dunakorzóra, a Czóbel park melletti parkba

Ha fontos Önnek

a szakmai tapasztalat,
a minőségi könyvelés, bérszámfejtés,

a rendszeres tájékoztatás,
a szakmai felelősségbiztosítással rendelkező könyvelő,

a kiszámítható szolgáltatási díj,
és úgy gondolja, természetes, hogy Ön helyett 

a könyvelő járjon ellenőrzésekre

akkor Ön ránk tette le voksát.

ABS CONTROLL 
könyvelő iroda

Alaptevékenységünk komplex számviteli szolgáltatás,
ennek keretében

• társas vállalkozások (Bt., Kft.)
• nonprofit szervezetek

kettős könyvelése, bérszámfejtése.

Verekedés Szentendrén
a Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázda-
ság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyta-
tott eljárást T. Gábor 58 éves szentendrei lakos ellen. 
a rendelkezésre álló adatok alapján 2013. szeptember 18-án
két férfi összeverekedett a szentendrei HÉV-állomásnál talál-
ható élelmiszerüzlet előtt. Egyikük a földön feküdt, miközben 
T. Gábor többször megrúgta és kiabált vele. a járókelők értesí-
tették a rendőrséget.
az 58 éves férfit a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki. az ellene folytatott eljárást a nyomozóhatóság befe-
jezte és vádemelési javaslattal élt az illetékes ügyészség felé.

motort sikkasztott
a Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya sikkasz-
tás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyta-
tott eljárást b. Tamás 27 éves szentendrei lakos ellen.
a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi egy segédmotoros
kerékpárt vett át egy ismerősétől 2014. március 10-én. Meg-
állapodtak, hogy a motort megvásárolja, azonban akkor fizetni
nem tudott, ezért kölcsönadási szerződést kötöttek, majd ké-
sőbb egy részletfizetési megállapodást is. b. Tamás ennek el-
lenére nem fizette ki a részleteket az eladónak, majd a motort
a tudomása nélkül értékesítette. a férfit a Szentendrei rend-
őrkapitányság vizsgálói gyanúsítottként hallgatták ki sikkasz-
tás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt,
melynek során elismerte a cselekmény elkövetését. 
a gyanúsított ellen a nyomozóhatóság vádemelési javaslattal
élt az illetékes ügyészségen.

RENdőRSégI híREK

az izbégi általános iskola
nevelőtestülete

tisztelettel meghívja

kaszai krisztina – vágási tamás
művésztanár házaspár

kiállításának megnyitójára az 

izbégi általános iskola aulájába,
2014. szeptember 26-án pénteken, 18 órára.

a kiállítást megnyitja:
Sulyok pap Zsuzsanna

művésztanár

Hegedűn közreműködik:
Holló judit

hegedűművész

Ünnepi köszöntőt mond:
Zakar ágnes

képviselő asszony,
az Oktatási bizottság Elnöke

a kiállítással egyidőben megtekinthetők 
az izbégi általános iskola tanulóinak a 

képzőművészeti napon készített alkotásai is.
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a tiszta, rendezett közparkok és játszóterek sorában egy új, közös-
ség-formáló, az egészségmegőrzést elősegítő létesítménnyel gya-
rapodott a város. köszönet illeti dr. pázmány annamária képviselőt,
aki az ötlettől a megvalósításig gazdája volt a kezdeményezésnek.
az eszközök fajtájától a burkolatig mindent maga választott ki, ár-
ajánlatokat kért, vegigjárta az ország már működő parkjait, Szé-
kesfehérvártól Szegedig, valamint a budapesti parkokat, hogy a
legkedvezőbb megoldást választhassák a város számára. a beru-
házással a korábban szemetes, elhanyagolt park rendezetté vált, a
kukákat zárt tárolóban helyezték el, biztonsági őr vigyáz a rendre. 
a kültéri sporteszközök átadását szeptember 5-én rendezte az 
önkormányzat. az ünnepséget dr. Dietz Ferenc polgármester és 
dr. pázmány annamária, a terület önkormányzati képviselője nyi-
totta meg.
a hazánkban is egyre népszerűbb fitness parkok nemcsak az izmok
karbantartására alkalmasak, de egy-egy városrészben igazi közös-
ségi térként lehetnek jelen, ahol találkozni lehet ismerősökkel, ba-
rátokkal is. a fővárosi, hasonló kültéri kondicionáló parkok
mintájára építtette Szentendre városa dr. pázmány annamária kez-
deményezésére az új, püspökmajori fitness parkot. az alapos, más-
fél éves előkészítő munka lehetővé tette, hogy az építés rekordidő
alatt valósulhasson meg, hiszen az első kapavágástól az átadásig
mindössze három hét telt el. a 3,7 millió forintból megvalósult pro-

jekt munkálatait a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végezte, a költ-
ségeket a parkfenntartási divízió részére biztosított forrásokból fe-
dezték.
a kondipark megnyitóján szép számmal jelentek meg az érdeklődő
városlakók, s az átadást követően azonnal birtokba vették a több-
féle mozgásformára alkalmas sporteszközöket. a „vandálbiztos”
eszközök más városok tapasztalatai alapján jól bírják az igénybe-
vételt, de ha véletlenül mégis hiba adódik, garanciálisan javíthatók.
a fitness parkban kilenc eszközön lehet erősödni: van itt szörf, láb-
izom erősítő, elliptikus sétáló, légben járó, lovagló, karizom erősítő
és húzó, sígyalogló, start edző és hasizom-pad is. a sporteszközök
14 év alatti gyermekeknek nem ajánlottak, csak a szülők felelős-
ségére használhatók a sérülés veszélye miatt. Fiatal felnőttek és az
idősebb korosztály azonban biztonsággal és ingyenesen használ-
hatja az eszközöket. Használják is, mert az átadás óta még késő
este is telve a park.
Minden szentendrei előtt nyitva áll tehát a lehetőség, hogy kifogá-
sok helyett – „nincs otthon súlyzóm”, „drága lemenni a kondite-
rembe” –, végre mozgásba lendüljön a friss levegőn! Már csak az
idei monszun esőfellegeinek kell elvonulnia a fejünk fölül, hogy a
szentendrei fitness parkban mindig „teltház” lehessen!

Sz. N.

Szabadtéri „konditerem” Szentendrén
Jó hír az egészségükért, kondíciójukért tenni akaróknak, hogy megépült az első kültéri fitness park szentendrén, a 
püspökmajor-lakótelep károly utcai részén. 

a szentendreiek azonnal birtokba vették a sporteszközöket

Horváth Győző képviselő, dr. Dietz Ferenc polgármester 
és dr. pázmány annamária képviselő átvágja a szalagot a park megnyitóján a karokat és a lábakat is erősíti a sígyalogló FO
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Elfogultság nélkül nem tudok szólni a
szeptember 6-i Egészségnap rendez-
vényről, mely minden eddigi egészség-
napnál nagyszerűbben telt.

a fantasztikus nyitányt a SZEi metabolikus
klub nagyijainak köszönhetjük Török bea
gyógytornász vezetésével, aki a járókelőket
is bevonta. Szállingóztak a korai érdeklő-
dők, és lassan megtelt a lázár cár tér, a szű-
rőkamion sátrai, közben szólt a zene. 
Dr. pázmány annamáriának köszönhetően
az Egészséges Városért közalapítvány
standjánál tájékoztató kiadványokat kap-
hattak az érdeklődők a SZEi rendeléseiről:
betegtájékoztató füzeteket, az egynapos se-
bészetről tudnivalókat, valamint ObDk-
füzeteket a betegjogokról. akik a szűrések-
ről lemaradtak, azoknak a főorvosnő fel-
ajánlotta, hogy október 11-én, a V8
egészségnapján a SZEi orvosainak részvé-
telével biztosítják a szűréseket.
Dragon juli a Ökonet-biocom tiszta víz prog-
ramjával színezte a standunkat, és hostess-
ként segítette a közalapítványt. ajándékba
adhattunk támogatóink jóvoltából sok szí-
nes tollat, almát, forrásvizet.

Közel százan az egészségszűrésen
a szűrésen az egészségkamionban elvégez-
hető vizsgálatok mellett a látogatók kipró-
bálhatták a hamarosan teljes körűen
bevezetésre kerülő szentendrei elektronikus
egészségügyi szolgáltatás, az allCare élet-
hosszig tartó gondozási rendszer egy 
modulját. a szűrőkamionban mért eredmé-
nyeket a kollégák a helyszínen azonnal rög-
zítették, majd az érdeklődő pácienseknek
megmutatták azt a kockázati elemzést,
amely a pillanatnyi egészségügyi állapot
alapján színes grafikonon elemzi az aktuális

és a hosszabb távon várható szív- és ér-
rendszeri kockázatokat. 
Ez az alapja az egyre nagyobb igényként
megjelenő egészségtudatos életmód kiala-
kításának és a valódi, élethosszon át tartó
folyamatos gondoskodásnak. aktívan vett
részt a szűrővizsgálatokon 94 fő, mintegy
150-en kértek prevenciós csomagot. az ér-
deklődők többsége megtekintette az „ana-
tómiai mozit” és az életmód standoknál is
körülnézett. 

Egészségünk számokban
a standoknál kitöltött kérdőívek adatainak
feldolgozása folyamatban van, de pár elő-
zetes információt mindenképpen fontosnak
tartok megosztani. a női résztvevők átlagé-
letkora 54 év, a férfiaké 50 volt, átfogó szű-
rővizsgálaton 50% nem volt még, viszont a
háziorvosi szűréseken a nők 74%-a, a fér-
fiak 60%-a vesz részt évente. a nők 57%-a,
a férfiak 71%-a rendszeresen sportol,
úszást, tornát, focit, futást neveztek meg
leggyakoribb mozgásformának. a magas
vérnyomás kockázata nagyobb a férfiaknál,
a visszérbetegség kockázati teszt 59%-ban
a nőknél magasabb. a koleszterinszint a
nőknél mutatott magasabb értéket, a vas-
tagbéldaganat rizikó tesztnél szintén: 79%-
ban eltérő volt a nőknél, 66%-ban eltérő a
férfiaknál. a metabolikus szindróma kocká-
zati tényezői, a vérnyomás, a koleszterin-
szint, a vércukor, a haskörfogat 67%-ban a
nőknél jelentősebbek, férfiaknál csupán
50%.

Egészségpiac és kreativitás
Nagy sikere volt a „Falatnyi egészség” piac-
nak is, köszönet érte Nyitrai Zsuzsának, aki
a tőle megszokott alapossággal és lelkese-
désével szervezte ide a termelőket, keres-

kedőket, és köszönet a résztvevőknek, akik
örömmel jöttek portékáikat árulni. ilyen jel-
legű és célú piac még nem volt a városban,
reméljük, számíthatunk rá jövőre is.

a kreatív sátornál a gyerekek közül sokan
kedvet és művészi tehetséget fedeztek fel
magukban aladics Tóni bácsi értő irányítá-
sával, így szabadon alkottak egészséggel
összefüggő műremekeket. Volt tandem ke-
rékpár a paradicsom Egyesület jóvoltából,
amin segítőkkel a gyengén látók körbete-
kerhettek a téren. Megjelent az eseményen
Dömper is, a vakvezető kutya.

Felvonulók
Egész nap, folyamatosan jöttek az érdeklő-
dők, turisták, és délutánra megtelt a tér, a
Duna-part, felvonultak az izbégi iskola ma-
zsorettjei a pomázi Önkéntes Tűzoltózene-

kar fúvószene kíséretében, majd a maskara
menet is megérkezett. Ötletesebbnél ötle-
tesebb zöldség-, és gyümölcsjelmezt láthat-
tunk a gyerekeken, és a felvonuláson a
szülők is részt vettek. igazi csapatmunka
volt! 

Egészségnap a duna mentén 



a jelmezeket értékeltük is: a zsűri döntési
szempontjai a kreativitás, felismerhetőség,
anyagtakarékosság és a csapat összhangja
voltak. Első helyezett a Templomdombi csa-
pat lett, második a rákóczi iskola, harma-
dik az izbégi iskola, ők mazsorettjeikkel a
közönségdíjat is megkapták. Örömünkre
szolgált, hogy a jutalmakat dr. Dietz Ferenc
polgármester adta át, hiszen az ő és a kép-
viselő-testület támogatása nélkül nem való-
sulhatott volna meg ilyen színvonalon ez a
fergeteges rendezvény. a csapatok 30-20-
10 ezer Ft pénzjutalmat kaptak, mellyel az
osztálypénzkasszájuk gyarapodott.

tánccal az egészségért
különleges produkciókat láthattunk a Dai-
mond Dance TSE pompon lányok és cheer-
leaderek előadásában, lélegzetelállító
akrobatika a temperamentumos zenére,
mely lenyűgözött mindenkit.
És nem lehet rendezvény Szentendrén, kü-
lönösen a lázár cár téren, a Corner szerb ét-
terem szomszédságában autentikus szerb
zene, táncok, kóló nélkül, melynek vérpezs-
dítő ritmusát a rozmaring táncegyüttes lát-
ványos előadásában élvezhettük.

jővőre ugyanitt!
jóleső érzés volt, ezt mindannyian így éltük
át, hogy őszinte lelkesedéssel, az ügy, az
egészség fontosságát átélve jöttek a részt-
vevők, s ugyanez sugárzott a közönség so-
raiból is. Nem titkolt célunk, hogy minden
korosztályt megszólítsunk, rávegyünk az
egészségével való törődésre, figyelmet kelt-
sünk a gyerekekben, gondolkodásuk ré-
szévé váljon az önmagukkal való felelős
törődés. 
S nem utolsósorban köszönhetjük ezt a jól
sikerült napot önkéntes segítőinknek:
aknay áginak, Göllner juditnak, kurdics Va-
linak, aknay Zolinak, Gottlasz Zolinak, Mar-
garitovits Milének, kovács ákosnak, a
maskaramenetet megszervező pedagógu-
soknak, szülőknek. Nagy segítségünkre vol-
tak a polgárőrök, köszönjük türelmét a

vendéglők, üzletek tulajdonosainak és a
korzón lakóknak.
köszönjük a TDM aktív közreműködését, 
lakatos judit profi szervezését, Vilman 
Melinda mediamunkáját, a SzeVi, a 
Szentendre TV, a rádió tudósításait.
az Egészséges Városért közalapítvány a vá-
rosvezetéssel egyetértésben hagyományt
szeretne teremteni abban, hogy szeptember
első hetében, iskolakezdéskor a következő
években is egészségnapot tartson. jövőre
megrendezzük az „Egészség a Duna men-
tén, Falatnyi Egészség – egészségpiac a
lázár cár téren” napot, amelyen minden
korosztály ugyanilyen aktív részvételére szá-
mítunk.

Gerőcs Katalin
Egészséges Városért Közalapítvány

VÁROS2014. szeptember 22. 11
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a gondozási központ szentendre                         
a "közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXiii. törvény

20/a. § alapján 
pályázatot hirdet

iskola-egészségügyi szolgálata
iskolavédőnő 

munkakör betöltésére

a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozott idejű, GYES-en lévő tá-
volléte idejére 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
a munkavégzés helye: Szentendre város
általános iskolái
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997.(iX.3.) NM rendelet szerinti vé-
dőnői feladatok ellátása. 

illetmény és juttatások: kjt szerint
pályázati feltételek: főiskola, védőnői
diploma
a pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz és motivációs
levél, főiskolai diploma másolata. 

a pályázat benyújtásának határ-
ideje: szeptember 30.
a pályázat elbírálásának határideje:
szeptember 30.
a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: október 1.

a pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt kecskésné Sipos
andrea intézményvezető nyújt a 06/26-
311-964-es telefonszámon.

a pályázatok benyújtásának módja: 
n postai úton, a pályázatnak a Gon-

dozási központ Szentendre cí-
mére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Sztaravodai út
2. ). kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZMO-r/120-
2/2013, valamint a munkakör
megnevezését: iskolavédőnő. 

n Személyesen: a Gondozási köz-
pontban kecskésné Sipos andrea
intézményvezetőnél (2000 Szent-
endre, Sztaravodai út 2.)

a pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázókat személyes beszélgetésre
behívjuk, ahol a járási Népegészségügyi
intézet járási vezető védőnője – mint
szakfelügyelet, a csoportvezető védőnő
és az iskolaorvos is jelen lesz. az ő 
javaslatukra az intézményvezető dönt. 

PÁlYÁZAt

PÁlYÁZAtOK
szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormány-
zati tulajdonú ingatlan értékesítésére:

Cím Övezeti alapterület bruttó induló pályázati
(Szentendre) besorolás (licit) ár biztosíték

barackos út Üh-1 5430 m2 56.470.000 Ft 100.000 Ft
Hrsz: 7211/5 (üdülőövezet)
(beépítetlen terület)

a pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3. i. emelet) október 15. 9 óráig
kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a www.szentendre.hu/in-
gatlanportal internetes oldalon tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdoná-
ban lévő szentendre, 0153/40 hrsz.-ú gyep (legelő) művelési ágú kálvária útnál
lévő ingatlan területrészének mezőgazdasági hasznosításáról 

a pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3. i. emelet) szeptember 30. 9 óráig
kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a www.szentendre.hu/
ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

BüKKÖS-PARtI őSZI NAgYtAKARítÁS
SZErETETTEl VárUNk MiNDENkiT bÜkkÖS-parTi rENDEZVÉNYÜNkÖN

szeptember 27-én szombaton (esőnap szept. 28.)!
program:

9 órától környezet-, játszótérrendezés, pataktakarítás, oszloptisztítás, 
falfirkák eltávolítása a patakparton.
találkozás 9-kor a mókus hídnál

Zsákokról, kesztyűkről, konténerekről gondoskodunk
kérjük, hogy aki tud, hozzon magával gereblyét, spaknit!

11 órától családi nap az izbégi parktáborban
Élő történelemóra Stefanek attila és barátai segítségével

Megelevenednek a török kori végvári harcok
Utána lovaglás, kézműves foglalkozás, eszem-iszom

közreműködnek: Stefanek attila és barátai, Majnekné Horváth katalin

Szervező: bükkös-partiak baráti köre Egyesület 
Érdeklődni lehet: Zakar ágnes (06-20-967-6820)/

az esemény védnöke: dr. Török balázs alpolgármester

a rendezvény támogatói: Szentendre Város Önkormányzata, Szilágyi pékség, 
Homó attiláné, Gyürk andrás EU parlamenti képviselő, Mészáros jános vállalkozó, 

bükkös Egyesület, Szentendre TV, VSZ ZrT.
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kÉZMŰVES udvar VENDÉGláTó udvar

földszinti alaprajz földszinti alaprajz     

emeleti alaprajz emeleti alaprajz

érDEkLőDni az aLábbi tELEfonszámokon LEHEt: 26/503-351 vagy 26/503-360

PÁlYÁZAt A dUmtSA UdVAR hASZNOSítÁSÁRA
szentendre város Önkormányzata előzetes felmérést végez a Dumtsa 9. sz. alatti, rajzon bérleményként megjelölt
ingatlanrészének hasznosítására vonatkozóan. keressük azokat a vállalkozókat, akik lehetőséget látnak abban,
hogy az ingatlant kézmŰvEs udvar vagy vEnDégLátó udvar kialakítása és üzemeltetése céljából bérbe vegyék. 

bérlemények méretei:
földszint: 14 m2, 25 m2, 27 m2 (összesen 67 m2 kereskedelmi/szolgáltató funkció)
emelet: 28 m2, 34 m2 (összesen 63 m2 iroda funkció)

a beérkezett ajánlatok figyelembevételével kerül összeállításra a hasznosításra vonatkozó végleges pályázati 
kiírás. várjuk előzetes ajánlataikat, a hasznosítási cél megjelölésével, a vagyongazdálkodási irodára 2014. október
15-ig.
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lászlótelep főtere, a Bubán tér
ahogy továbbsétálunk a püspökmajorban a
kőhegy felé, lászlótelep családi házas ut-
cáiba érünk. a katona józsef utcán haladva,
a házak között kinyílik a tér: üde zöld park
várja az arra járót.
Talán túlzásnak hangzik, de a környékben
élő 120 család lászlótelep főterének nevezi
a katona józsef utca és klapka utca által
ölelt 2022 m2 területű parkot. augusztus
végén nevet is kapott a szépen gondozott
zöld terület, az önkormányzat szervezte ün-
nepséget dr. pázmány annamária képviselő
és dr. Török balázs alpolgármester nyitotta
meg. a családias hangulatú közösségi ese-
ményen mindenki részt vett, akinek fontos
volt ennek a kis térnek a múltja-jelene.

Kúttér – játszótér – Bubán tér
a bubán tér 1883 óta közösségi terület,
ekkor osztott földet itt Németh lászló kato-
likus plébános a város nincstelenjei között,
akik kétkezi munkával ástak maguknak a
tér közepén egy 60 méteres kutat. a lászló-
telepiek innentől kezdve kúttérként nevez-
ték a területet. az 1960-as években a
kocsigyár egy lelkes brigádja társadalmi
munkában néhány mászókát, csúszdát állí-
tott össze, a térre klasszikus beton-ping-
pongasztalok is kerültek, s innentől a
helybéli gyerekek használhatták játszótér-
ként. a ’90-es évekre lászlótelep telkei
sorra beépültek, határai összeolvadtak a
püspökmajor-lakóteleppel, csupán a játszó-
tér maradt beépítetlenül, s a rajta álló 
játszóeszközök is elöregedtek az évek fo-
lyamán. 
2007-ben az önkormányzat elrendelte a kor-
szerűtlen játszóeszközök elbontását, s ko-
moly törekvések indultak a terület egyéb
hasznosítására. a tervek szerint építési tel-
kekre osztották volna a négy telekrésznyi te-

rületet, más elképzelések szerint Waldorf
óvoda épült volna itt. a környékbeli csalá-
dok azonban nem szerettek volna megválni
kis terüktől, s 2008-ban aláírásgyűjtésbe
fogtak. Élükön a közösség motorja, Szolga
józsef állt, aki éveken át harcolt a 
„grundért”, minden fórumon megjelent,
szakértői véleményeket gyűjtött. Többek kö-
zött Dukay igor természetvédőtől, aki így fo-
galmazott a képviselő-testülethez benyújtott
kérvényben: „bár az ingatlan kertvárosias
környezetben van, zöldfelületként, közpark-
ként, az itt lakók rekreációs tereként most
is értéket képvisel. a jövőben pedig ebből a
szempontból még jobban felértékelődik
majd, hiszen a város lászlótelepen túl is ter-
jeszkedni kíván, tehát a ma még, pl. sétálni,
kutyát sétáltatni, biciklizni, játszani könnyen
elérhető kálvária út végi, horhos környéki, a
kőhegy felé eső területek beépülése vár-
ható. Mivel új, a lakosság számára könnyen
és ingyen elérhető rekreációs terek létreho-
zására nem látunk szándékot, e kis zöld folt
hosszú távon annál nagyobb jelentőségű!” 
a közösség 2010-ben fellélegezhetett, 
kérésük meghallgatásra talált. a püspök-
major lakótelepi baráti kör Egyesület pá-
lyázatot nyújtott be Szentendre Város
környezetvédelmi alapjához, így ebben az
évben 195 ezer forintból megkezdődhettek
a közpark rehabilitációs munkái. a lakosság
segítségével a pilis-bíró kft. végezte a mun-
kákat, az ehhez szükséges munkagépek
ideérkezését Holló istván vállalkozó szer-
vezte. a térről eltávolították a földbe ásott,
megmaradt betontalapzatokat, a régi ping-
pongasztalokat, a homokozó betonkeretét,
és két, szintén ott maradt beton átfolyó csö-
vet. Ezeket a kőzúzó utcai betonőrlőbe szál-
lították. a munkákat pénzbeli adomá-
nyokkal is segítette ronga lászlóné, Hege-

dűs istván, Farkas jános, kaproncai józsef,
kiss ádám, Seller andrás, Szolga józsef. 
a tereprendezés után megkezdődhetett a
fásítás: ma már négy tölgyfa, öt kőrisfa, öt
hársfa, hat diófa növekedik a gondosan
nyírt zöld füves területen. a parkot madár-
birs, galagonyabokor és rózsatövek is 
díszítik. 
2011-ben a város által rendezett Szomszéd-
ünnepen ez a közösség nyerte el a díjat, a
100 ezer forintot, melyet szintén a kis tér gon-
dozására, további fák ültetésére fordítottak.
a régi kút rozsdás burkolatát megtisztítot-
ták, lefestették, s bár vizet már nem ad,
megújult külsejével a tér közepén most is a
múltat idézi. a parkhoz három padot aján-
dékozott dr. pázmány annamária képviselő
és Mészáros jános vállalkozó, aki pap-szi-
geti asztalosműhelyében munkálta meg a
deszkákat. a padok átfestéséhez kiss ádám
ajánlott fel 10 liter fémfestéket. a padok
összeszerelésben, a faültetésben Szolga jó-
zsef vállalt nagy részt.

miért épp Bubán?
a tér elnevezéséhez kikérték Máté György
helytörténész szakvéleményét is. Szerinte
nagyon fontos megőrizni a városrészek egy-
kori elnevezéseit, hiszen abban él ennek a
tájnak a története, múltja. így őrzi például a
püspökmajor – amelynek népi neve egykor
Szeles-dűlő volt – a szerb püspökségi birtok
emlékét. a bubán, azaz a kőhegy lába ma
még a térképeken szerepel, de ki tudja,
nem kopik-e ki onnan ez a szép kifejezés
egy újabb térkép megrajzolásánál. Hang-
zása jól rímel a korábbi funkcióhoz, a ját-
szótérhez, s így bejegyzett névként fenn-
marad az utókornak a régmúlt idők elneve-
zése. 

Sz. N.

a játszótér megújulásra várva parkosítás kalákában a betontartozékokat munkagéppel kellett kiásni

a kút ilyen volt...                  ...ilyen lett a szomszédünnepen nyert a közösség a bubán tér átadóünnepségén
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a plébániatemplom külsejét utoljára 25
évvel ezelőtt újították fel. Ekkor újravakolták
és befestették a homlokzatot. Már akkor
előírta a művészettörténeti felügyeletet is el-
látó hatóság, hogy rövid időn belül újra kell
festeni a homlokzatot, és egyéb kikötéseket
is tettek. Ezeknek az előírásoknak megfe-
lelő tervet az Egyházközség még 2001-ben
elkészíttette. Mivel a plébánia anyagi lehe-
tőségeit meghaladta volna a felújítás, 13
évig – a legszükségesebb kisebb javításo-
kon kívül – semmilyen komolyabb karban-
tartás nem történt a templom külsején. az
állagromlást az idő múlásán kívül „emberi
beavatkozások” is gyorsították. 

2013-ban csillant fel a remény, hogy állami
segítséggel elkezdődhetnek a régóta ese-
dékes felújítási munkák. Ezért az Egyház-
község képviselő-testülete úgy döntött, hogy
amennyiben az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt pályázaton sikerül a szük-
séges összeget elnyernünk, hozzáfogunk a
plébániatemplom homlokzatának felújítá-
sához. két részletben, 2014-ben fogadta el
a minisztérium a pályázatunkat, 18 millió
forint összeggel, amelyet a Nemzeti kultu-
rális alap is megnövelt 2,3 millió forinttal. 
a régi tervek átdolgozásával indult a munka.
az áttervezést a 2001-ben készült tervek
építésze, Szuromi imre vállalta.
Mivel a homlokzaton a festett felületeken
túl más anyagok és szerkezetek is az egyre
gyorsuló tönkremenetel jeleit mutatták, így
a teendők körét ki kellett terjeszteni részben
a homlokzati kőfelületekre, részben a 
homlokzaton itt-ott látható, mára a felis-

merhetetlenségig leromlott festmény-
maradványokra, sőt a harangtorony zsin-
delyfedésére is. a pénzügyi keretek ennél
többet most nem tettek lehetővé.
Mivel a plébániatemplom műemléki vé-
dettség alatt áll, mindennemű építési vagy
felújítási munka az Örökségvédelmi Hivatal
engedélyéhez kötött. pontosabban négy en-
gedélyt kellett megszereznünk, és ezekhez
az örökségvédelmi engedélyen túl mind a
kövek, mind a festmény-maradványok res-
taurálásához, és végül az épület falszerke-
zeteinek kutatásához is külön engedélyeket
írtak elő. Ezek megszerzéséért külön-külön
szakértői terveket kellett készíttetnünk és

beadnunk a lechner lajos Tudásközpont-
hoz elbírálásra.
a központi Építészeti Tervtanács műemléki
testülete, egy neves építészekből álló szak-
mai grémium 2014. március 18-án részle-
tesen megtárgyalta az építészeti és
restaurátori tervek tartalmát, melyet né-
hány módosítás mellett, valamint további
szükséges falkutatások függvényében jóvá-
hagyott. a tényleges kivitelezési engedélyt
ennek az állásfoglalásnak a figyelembevé-
telével adhatta ki végre az Örökségvédelmi
Hivatal május 10-én.
a megvalósuló építészeti koncepció az
utóbbi néhány évtizedben megszokott lát-
vány változását fogja eredményezni. Ennek
az az egyik oka, hogy a műemléki épületek
felújításának XX. századi szakmai gyakor-
lata a XXi. századra változtatásokon ment
keresztül. amíg például az elmúlt évtize-
dekben a homlokzati kőszerkezetek lecsu-

paszított bemutatása általános gyakorlat
volt, addig ma a szakemberek inkább visz-
szatérnek az évszázadokon keresztül tény-
legesen megvalósult gyakorlathoz, amikor
az épületet erősítő kőszerkezeteket mindig
bevakolták, amivel védve voltak az időjárás
lassan, de biztosan romboló hatásaitól.
Tehát több változás is megfigyelhető lesz a
plébániatemplom megjelenésében.
Elsőként említendő, hogy a falfelületek egy-
ségesen tört-fehér színezést kapnak, ami a
barokkra utaló sárga homlokzati szín elma-
radásával jár együtt. Ennek oka az, hogy a
középkori és a barokk épületszerkezetek
nem választhatók el egymástól egyértel-
műen a különböző színek alkalmazásával.
a homlokzati festmény-maradványok mára
értelmezhetetlenné váltak, ezért konzervá-
lás után eltakarásra kerülnek. Másodszor az
épület tömegét markánsan kontúrozó kő-
kváderek és párkányok külső felületei szin-
tén tört-fehér védőbevonatot kapnak.
Harmadrészt a kő-vegyes anyagú, erősen le-
romlott állagú lábazat – részben állagvé-
delmi okokból – a száradását elősegítő
vakolt bevonatot kap.
a építőipari kivitelezésre hat, hasonló refe-
renciákkal rendelkező szakkivitelezőtől kér-
tünk  ajánlatot, melyek alapján, az előre
rögzített bírálati szempontoknak megfele-
lően választottuk ki egyhangú döntéssel a
nyertest. 
jelenleg az elvégzendők felénél járunk. Úgy
tervezzük, hogy még a téli idő beállta előtt
befejezzük a munkát, és karácsonykor már
állványerdő nélkül, megújult külsővel cso-
dálhatjuk meg Szentendre legrégibb mű-
emlék templomát.   

Bonifert Zoltán műszaki ellenőr
Szabados János egyházközségi képviselő

megújul a Plébániatemplom homlokzata
bizonyára sokaknak feltűnt, hogy néhány hete a templomdombon álló plébániatemplom tornyát és falait állványok veszik
körül. Elkezdődtek a műemlék-templom homlokzatának rekonstrukciós munkái.
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Állatok világnapja a Szentendrei 
Árvácska Állatvédő Egyesülettel

október 4-én, szombaton 10-től 13 óráig kutyás
felvonulás és gazdag programok a felelős állat-
tartásért

rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk!
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MikrobuszkölcsönzŐ
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

meleg otthon
a hideg hónapokra
Hordozható cserépkályhákat adomá-
nyoz a magyar vöröskereszt.

Országszerte 20 db különleges hordozható
cserépkályhát oszt ki a Magyar Vöröske-
reszt. az adományban olyan rászoruló csa-
ládok részesülnek, akik több gyermeket
nevelnek, vagy egyedülállóként nevelik
gyermeküket, és rossz anyagi körülményeik
miatt különösen nagy kihívást jelent nekik
a téli fűtésszezon átvészelése.
pest megyén belül a kályha a Cigány író-
szövetség és Nemzeti (köz) Művelődési Tár-
saság irodájába került, ahol az írószövetség
rendszeresen szervez gyermekek számára
– a cigány identitás megőrzésére irányuló –
képzéseket. 

jótékonysági vásár
2014. október 4-én, szombaton 9-12 óra között 

a baptista imaház épületében, rákóczi Ferenc u. 27.

HaSZNálT rUHák 20-50-100 FOriNTOS árON
HaSZNálaTi TárGYak

CSECSEbECSÉk

az eladásból befolyt összeget karitatív célokra fordítjuk.

a szervezők

a szarvasbőgés erdeink egyik különleges je-
lensége. azonban még a rendszeresen tú-
rázó emberek is csak ritkán találkoznak
vele, ami természetes, hiszen a gímszarvas
bikák alapvetően a szaporulat fenntartása
és nem a közönség elkápráztatása érdeké-
ben adnak évről évre lenyűgöző koncertet.
bár nászidőszakban a felajzott bikák első-
sorban a vetélytársak távoltartására és a
szarvastehenek meghódítására koncentrál-
nak, a túlzott emberi érdeklődés zavarja az
állatok nyugalmát, akadályozza a szaporo-
dást. a pilisi parkerdő Zrt. szakemberei
ezért szervezett túrák keretében biztosítják
a gímszarvasok nászi énekének hallgatá-
sát. az állatok nyugalma és a természet-
szeretők biztonsága érdekében a pilisi
parkerdő Zrt. arra kér minden érdeklődőt,
hogy a vezetett túrákon és ne saját egyéni
éjszakai kirándulásokon ismerkedjenek
meg a szarvasok nászával.

a szarvasbőgés-túrák egy-egy alkalommal
korlátozott létszámú érdeklődőt fogadnak,
és a helyszínen fizetendő részvételi díj elle-
nében vehetők igénybe. a parkerdő az ér-
deklődők számára több lehetőséget is
biztosít, amelyekről további részletek a
www.parkerdo.hu oldalon olvashatók.
• a Valkói Erdészet által szervezett túrákra
a magyar.ferenc@pprt.hu e-mail címen tud-
nak a szarvasbőgés iránt érdeklődők re-
gisztrálni – a túra időpontjáról visszajelzést
küldenek mindenkinek. Megfelelő létszám
esetén a szakvezetés naponta 17 és 20 óra
között tart. a Valkói Erdészet kisebb cso-
portok számára a gímszarvasok mozgása
alapján szervezi a szarvasbőgés megisme-
rését garantáló túráit.
• a budakeszi Vadasparkban szeptember
minden péntekjén éjszakai vezetett túrák in-
dulnak, melyek során jó eséllyel találkoz-
hatnak a résztvevők szarvasbőgéssel. 

Szervezett szarvasbőgés-túrák a Pilisben
szeptemberről majdnem mindenkinek az iskolakezdés jut eszébe, azt kevesebben
tudják, hogy ekkortájt kezdődik a gímszarvas nászidőszaka is, amit szarvasbő-
gésnek hívunk. idén a pilisi parkerdő zrt. által szervezett túrákon ebbe a termé-
szetes hangversenybe hallgathatnak bele az érdeklődők. 
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Szeptember végétől 
folytatódik a szeniorképzés
Szentendrén
Már TÖbb MiNT HaTVaNaN jElENTkEZTEk 
a TaNFOlYaMOkra!

a szentendrei önkormányzat és a Zsigmond király Fő-
iskola által közösen működtetett korközpont vezetője,
dr. jászberényi józsef lapunknak elmondta, hogy szep-
tember első hetében már több mint hatvanan jelent-
keztek a különféle képzésekre. Minden tanfolyamuk
október első hetében indul el, így a szentendrei és kör-
nyéki 50 év felettieknek még van egy kis idejük je-

lentkezni a széles képzési paletta bármelyik szemináriumára.
a tandíjas tanfolyamok ára továbbra is változatlan: 10 000 forint,
amely már az áFá-t is tartalmazza (és semmilyen további plusz-
költség nincsen). Ezért az összegért a szenior hallgató hét alka-
lommal összesen 21 tanórát kap, amely messze a piaci árak alatt
van. két további feltétele van a képzésnek: a jelentkező helyi lakos
legyen, és természetesen 50 év feletti.
Szeptemberben folyamatosan lehet jelentkezni az őszi angol
nyelvi tanfolyamokra (amelyek ezúttal már öt szinten zajlanak,
keddi napokon, továbbra is Szilassy Eszter vezetésével), folytató-

dik a Művészettörténet is, dr. jászberényi józsef vezetésével, hétfő
este 17 órától. biztosan indul dr. Szalkai iván keleti gyógyászat
tanfolyama is, a Művészettörténet után, szintén hétfőn esténként,
illetve szeptember 29-én indul a lakberendezés tanfolyam, egy
helyi építész, Sváb katalin vezetésével.
a nagysikerű internetes képzés is folytatódik: dr. podoletz György
viszi tovább csoportját haladó szinten, vállal kezdőt is, és lévai ist-
ván is indítja a kezdő tanfolyamot, s várhatóan neki is lesz haladó
csoportja. Sőt: ha van igény rá, emelt szintűt is indítanak majd.
Ezek a képzések szintén szokás szerint hétfőn lesznek majd, a rá-
kóczi iskolában (az összes többi képzés az aranykor központ épü-
letében, az első emeleten lesz). Mindezek mellett időskori
önértékelésünkről (Éld az életed! címmel) is tart kurzust dr. Szabó
Endre, a ZSkF tanára – ez keddenként lesz, első alkalma október
elsején. Folytatódik kardon Edit vezetésével az időstorna is, szin-
tén szeptember végétől, s október 22-étől „légy önmagad koz-
metikusa!” címmel indul dr. kovácsné Magyari Hajnalka
tanfolyama. a szervezők örömmel emelték ki, hogy jóga-tanfo-
lyam is lesz, dr. Drimál istván ismert jógaoktató vezetésével.
(a tanfolyamok teljes listája a korkozpont.szentendre.hu oldalra
kerül fel, folyamatosan – kérjük, tekintsék meg a teljes listát!)
amennyiben már most döntöttek, hogy mely képzést választják,
a lelkes szervezők várják Önöket szeretettel az aranykor köz-
pontban (Dunakorzó 18.), a p'art Mozi épületében.
a központ ügyelete minden hétfőn-szerdán-pénteken 15 és 17
órakor van nyitva, ekkor jöhetnek az ügyeletesekhez.
a ZSkF-es szervezők az önkormányzattal szoros együttműködés-
ben tehát várják a szentendrei szeniorokat, immár az ötödik kép-
zési félévükben, hiszen „tanulni sohasem késő”!

Az év iskolabüféje

Éppen szeptemberben egy éve már, hogy
új bérlőként üzemelteti Hajek Éva a bar-
csay iskola büféjét.  rövid időn belül meg-
mutatkozott rátermettsége, hiszen a
2013-14-es tanévben a Szentendre járás-
ban megrendezett versenyen elnyerte vál-
lalkozása az „Év iskolabüféje” címet. a
jórészt táplálkozástudományi szakembe-
rekből álló zsűri az árukészlet összetétele,
minősége és a személyzetnek a gyerekek-
hez való hozzáállása alapján mérlegelt. 

a hagyományos büféválaszték mellett ki-
emelt figyelmet fordítanak arra, hogy a
gyerekek megismerjék, megszeressék az
egészséges ételeket, italokat. a 8-10 fajta
szendvicsen kívül többféle, friss zöldség-
ből készült salátát, friss és aszalt gyümöl-
csöt, gabona- és müzliszeletet, puffasztott
rizst, búzát, kölesgolyót és olajos magvat
kínálnak. aki tejes nassolnivalóra vágyik,
legalább tízféle finomság közül választhat
itt. a fahéjas gabonafalatok tejjel – csak
egy példa a reggeli kedvencek közül. az
egészséges ételek mellett fontos szem-
pont még, hogy szénsavas és sok cukrot
tartalmazó üdítőt egyáltalán nem tarta-
nak. 
Már az előző tanévben jó kapcsolat alakult
ki a szülőkkel. Sikerült „összedolgozniuk”
a gyerekek érdekében. rendelésre, sze-
mélyre szólóan is készítenek reggelit és
tízórait, figyelembe véve a gyerekek ízlé-
sét vagy esetleges speciális diétáját. Sok
szülő élt a heti egyszeri, egy összegben tör-
ténő fizetési lehetőséggel, főként azok,
akiknek gyermekei alsó tagozatosok. a
büfé üzemeltetői  akkor is partnerek vol-
tak, amikor – felkérésre – csak az előre
megbeszélt, szülő által is engedélyezett
termékek közül választhatott, vásárolha-
tott a gyermek.
az idei tanévben ismét kinyitott a barcsay
iskola népszerű büféje, s a jó példát 
reméljük, mások is követik majd.

gizella-díj 
átadó ünnepség

kellár f. János immánuel szentendrei
diákok ösztönzésére alapította a gi-
zella-díjat. a diákok tetteiben fellel-
hető önzetlenség, segítőkészség,
tolerancia, jóra való törekvés, becsü-
letesség, áldozatkészség, szeretet,
humanizmus, példamutatás, igazság
és jóság keresése volt a döntő szem-
pont a díj odaítéléséghez.

a Gizella-díjat szeptember 27-én, szom-
baton 18 órakor adják át a Városházán.
az ünnepségen fellép Szvorák katalin
kossuth-díjas népdalénekes, balázs
lászló Gábor színész, előadóművész és
Talán Miklós citeraművész. 
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Kiállítások
MŰVÉSZETMalOM
MODErN ÉS kOrTárS MŰVÉSZETi
kÖZpONT
bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10–18 óra

maoE – LabirintUs kiáLLítása
a kiállítás nyitva: október 10-ig

SZENTENDrEi kÉpTár
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: 
szerda–vasárnap 10– 18 óra

szEkko vi. –  iDővonaL címŰ
kortárs fotómŰvészEti kiáL-
Lítás 
a kiállításon résztvevő művészek:
aknay Csaba, baksai józsef, bar-
nás Gergely, barnás Máté, bácsi
róbert, Csíkszentmihályi Márton,
Csontó lajos, Deim péter, Deim ba-
lázs, kocsis Eszter, kriván Marcell,
krizbai Gergely, laczkó péter, lázár
alexandra Emese, Márton Csaba,
Medveczki Tamás, Milos józsef, pa-
raszkay György, pecsics Mária,
regős benedek, révai Sári, Wesze-
lits andrás
a kiállítás nyitva: november 23-ig

FErENCZY MÚZEUM
barCSaY TErEM
kossuth l. u. 5.
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óra

szeptember 23. kedd, 17 óra
ÖrÖkség 3D vánDorkiáLLítás
az Örökség 3D kiállítás célja a 
modern technika és új módszerek
bemutatása és ezek hasznosítása 
a régészetben. a kiállítás nagyrészt
a feldolgozásra koncentrál. a tár-
gyakat – főként középkori kőtöre-
dékeket és népvándorlás kori
ékszereket – és azok interpretációs
lehetőségeit helyezi előtérbe.
Ezen tárgyak-leletek 3D szkennelt
számítógéppel feldolgozott képe je-
lenik meg a kiállításban a „digitális
posztamenseken”.
Természetesen minden interaktív, a
kész szkennelt képek forgathatóak,
nagyíthatóak, így a látogató 
virtuálisan „kézbe veheti” a lelete-
ket és megvizsgálhatja az apró
részleteket.
a kiállítás nyitva: december 31-ig

szeptember 28. vasárnap, 
16 óra
bEmUtató tárLatvEzEtés 
az  ÖrÖkség 3D vánDor-
kiáLLításban
rajna andrás régész vezetésével
a tárlatvezetés ingyenes, azon belé-
pőjeggyel lehet részt venni.

információ: 
+36-26-310-244; 
+36-20-20466-4543
www.facebook.com/
ferenczymuzeum
www.femuz.hu

a kapcsolódó programokról 
a Ferenczy Múzeum honlapján:
www.femuz.hu és a muzeum face-
book (facebook: ferenczymuzeum-
szentendre) oldalán nyújtunk
bővebb tájékoztatást.

belépődíjak: 
Teljes árú jegy: 1500 Ft/fő, 
kedvezményes jegy (diák, nyugdí-
jas): 750 Ft/fő.

pOlGárMESTEri GalÉria
Városház tér 3.

ég-fÖLD átHatása
pirk lászló Munkácsy-díjas festő-
művész kiállítása
Megtekinthető a hivatal nyivtatar-
tási idejében, szeptember 30-ig.

október 7. kedd, 18 óra
tizEnkEttEn
az ikON CSOpOrT SZENTENDrEi
SZÉpMŰVÉSZETi EGYESÜlET 
kiállításának megnyitója
a kiállítás megtekinthető október
7-től október 31-ig, ügyfélfogadási
időben

ErDÉSZ GalÉria & DESiGN
bercsényi u. 4.

Efzámbó istván kiáLLítása
Nyitva: szeptember 30-ig

VajDa lajOS STÚDió
péter-pál u. 6.
váLogatás Egy Lappangó
éLEtmŰbőL
H. N. Mira festőművész 
emlékkiállítása
a kiállítás megtekinthető: október
12-ig, pénteken, szombaton 
és vasárnap 13-tól 18 óráig.

Előadás
kOlpiNG akaDÉMia
kOlpiNG HáZ kÖZÖS-
SÉGi TErME
(péter-pál utca, bejárat
a Török köz felől)

szeptember  27. szombat, 16 óra
a szEntEnDrEi Önkormány-
zat ELmúLt 8 événEk fEJLEsz-
tésEirőL, EsEményEirőL  
Dr. Dietz Ferenc polgármester 
előadása 

október 18. szombat, 16 óra
az 1956-os forraDaLom.
ELőzményEk és 
kÖvEtkEzményEk
Dr. Fodor pál történész, turkológus,
a Magyar Tudományos akadémia
doktora előadása

pETőFi kUlTUráliS 
ÉS HaGYOMáNYőrZő
EGYESÜlET
Stéger köz

szeptember 26. péntek, 18 óra
„moHács, moHács HírEs 
vérontás HELyE” – Dózsa
féLE parasztfELkELés 
és a moHácsi tragéDia 
ÖsszEfÜggésEi
Varga Tibor előadása

október  3. péntek, 17 óra
bEszéLgEtés 
vErsEgHi-nagy mikLós 
poLgármEstErJELÖLttEL 

október  10. péntek, 18 óra
Horvát istván őstÖrténEti
és nyELvészEti nyomozásai
Végvári józsef egyetemi tanár 
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

szeptember 22. hétfő
18.30 SZEXViDEó (94’) (16) (2D) -
főszereplő: Cameron Diaz
20.05 TÉrkÉp a CSillaGOkHOZ
(111’) (16) (2D) john Cusack, juli-
anne Moore, Mia Wasikowska
szeptember 23. kedd
18.30 a Nő (125’) (16)(2D) lÉlEk-
MOZi SOrOZaT (Dunap’art Filmklub)
20.45 iDa (80’) (12)(2D)  
- lengyelország Oscar-díjra beneve-
zett filmje

szeptember 24. szerda
18.30 EMlÉkEk őrE (97’) (12)
(2D) jeff bridges, katie Holmes,
Meryl Streep
20.10 aZ ÉlET íZEi (122’) (12) (2D)
- főszerepben: Helen Mirren

szeptember 25. csütörtök
17.00 Maja, a MÉHECSkE (89’) kn (2D)
19.00 a Nő (125’) (16) (2D) NYiSD
ki a SZEMED! SOrOZaT (Dunap’art
Fimklub)

szeptember 26. péntek
17.00 Maja, a MÉHECSkE (89’)
(kn) (2D)
17.30 CSaláDi NÉpDalÉNEklÉS -
lázár Enikővel
18.30 MUlaTSáG i. (65’) NÉpZENEi
SOrOZaT - bevezetővel (Dunap’art
Filmklub)
20.00 EMlÉkEk őrE (97’) (12)(2D) 
jeff bridges, katie Holmes, Meryl
Streep 

szeptember 27. szombat 
10.00 -17.00-ig MOZibaZár
15.00 Maja, a MÉHECSkE (89’)
(kn) (2D)
16.30 íGY NEVElD a SárkáNYO-
DaT 2. (102’) (6) (2D)
18.15 a NYOlCaDik UTaS: a
Halál - rENDEZői VálTOZaT
(117’) (18) (2D) - a legendás film!
20.15 TÉrkÉp a CSillaGOkHOZ
(111’) (16) (2D) john Cusack, 
julianne Moore, Mia Wasikowska

szeptember 28. vasárnap
15.30 Maja, a MÉHECSkE (89’)
(kn) (2D)
17.00 bOGYó ÉS babóCa 3. (70’)
(kn)
18.15 VikiNGEk NYOMábaN 
- TárlaTVEZETÉS a briTiSH 
MÚZEUMból (85’) (2D)
20.00 UTóÉlET (95’) (16)(2D) 
- De rég nevettünk ennyit magyar
filmen!

szeptember 29. hétfő
18.00 WalESa - a rEMÉNY EM-
bErE (127’) (12) andrzej Wajda
filmje lech Walesa-ról
19.00 SZENTENDrÉről jÖTTEM,
MESTErSÉGEM: Tervezőgrafikus
Vendégünk: kemény Zoltán 
grafikusművész, beszélgetőtársa: 
paraszkay György grafikusművész
20.10 SZUpEr-HipOCHONDEr
(107’) (12) (2D) Dany boon új filmje

szeptember 30. kedd
17.00 MŰGYŰjTők ÉS MECÉNáSOk
- Török katalin beszélgetéssorozata
18.15 SZUpEr-HipOCHONDEr
(107’) (12) (2D)  - Dany boon új
filmje
20.05 TÉrkÉp a CSillaGOkHOZ
(111’) (16) (2D) john Cusack, 
julianne Moore, Mia Wasikowska

október 1. szerda
18.30 UTóÉlET (95’) (16)(2D) 
De rég’ nevettünk ennyit magyar
filmen!
20.15 WalESa – a rEMÉNY 
EMbErE (127’) (12) andrzej Wajda
filmje lech Walesa-ról

október 2. csütörtök
17.00 Maja, a MÉHECSkE (89’)
(kn) (2D)
18.30 SZabaDESÉS (89’) (16) (2D)
Molnár piroska, Trill Zsolt, jordán
Tamás, Tenki réka
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20.00 Ha MaraDNÉk (106’)
(12)(2D)  - megindító romantikus
történet

október 3. péntek
17.00 T.S. SpiVET kÜlÖNÖS UTa-
ZáSa (105’) (6)(2D) - egy 12 éves
kisfiúról, aki zseni volt
18.45 SZabaDESÉS (89’) (16)
(2D) - EGY p’arTON aZ alkOTók-
kal SOrOZaT
20.15 a SÉF (114’) (6)(2D) F: Scar-
lett johansson, robert Downey jr.,
Sofia Vergara, Dustin Hoffman

október 4. szombat
16.00 T. S. SpiVET kÜlÖNÖS 
UTaZáSa (105’) (6) (2D) - egy 12
éves kisfiúról, aki zseni volt
18.00 Ha MaraDNÉk (106’) (12)
(2D) - megindító romantikus törté-
net
20.00 a SÉF (114’) (6) (2D) F:
Scarlett johansson, robert Dow-
ney jr., Sofia Vergara, Dustin Hoff-
man

október 5. vasárnap
16.00 T.S. SpiVET kÜlÖNÖS UTa-
ZáSa (105’) (6) (2D)  - egy 12 éves
kisfiúról, aki zseni volt
17.50 Ha MaraDNÉk (106’) (12)
(2D)  - megindító romantikus tör-
ténet
20.00 a SÉF (114’) (6) (2D) F:

Scarlett johansson, robert Dow-
ney jr., Sofia Vergara, Dustin Hoff-
man

október 6. hétfő
18.30 SZabaDESÉS (89’) (16)
(2D) - Molnár piroska, Trill Zsolt,
jordán Tamás, Tenki réka
20.00 a SÉF (114’) (6) (2D) F:
Scarlett johansson, robert Dow-
ney jr., Sofia Vergara, Dustin Hoff-
man

október 7. kedd
18.30 aUGUSZTUS OklaHOMá-
baN (130’) (16) (2D) lÉlEkMOZi
SOrOZaT (Dunap’art Filmklub)
20.45 SZabaDESÉS (89’) (16)
(2D)  - Molnár piroska, Trill Zsolt,
jordán Tamás, Tenki réka

október 8. szerda
18.30 SZabaDESÉS (89’) (16)
(2D)  - Molnár piroska, Trill Zsolt,
jordán Tamás, Tenki réka
20.00 Ha MaraDNÉk (106’) (12)
(2D)  - megindító romantikus tör-
ténet

Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel hív minden érdeklődőt az

ikON CSOpOrT
SZENTENDrEi SZÉpMŰVÉSZETi EGYESÜlET

tizEnkEttEn
című kiállításának megnyitójára

a Városháza polgármesteri Galériájába (Városház tér 1-3.)
október 7-én 18.00 órára

a művészeket köszönti: dr. Dietz Ferenc polgármester
a kiállítás megtekinthető október 7-től október 31-ig

ügyfélfogadási időben

a p’art Mozi 
műsora:

http://
partmozi.hu
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kíváncsi a helyi információkra? milyen a közlekedési helyzet
a városban és a környékén? mi történt szentendrén? milyen
programok lesznek a Dunakanyar településein? mindezekről
nap mint nap értesülhet a rádió szentendre adásában!

hallgassa Szentendre hangját!
a 91.6-on a rádió Szentendre a nap 24 órájában hallható 
Szentendrén és a környékén.

a nap az after party című élő, könnyed, zenés és információs ma-
gazinnal indul reggel hat órakor. Délután 16 órától 19 óráig szintén
élő információs műsorral várja a rádió a hazatérőket. Napközben
és este pedig érdekes és fontos magazinműsorokat hallgathat a
91.6-on!  

reggel hattól este 10-ig minden órában a térség, az ország és a
nagyvilág legérdekesebb, legfontosabb hírei! Minden délben Szent-
endrei Hírmagazin.

Szeptemberben új műsorok indultak a térség egyetlen
rádiójában: 
itthon Szentendrén – szombaton, 10 órától 
a legérdekesebb, legfontosabb szentendrei történések heti össze-
foglalója
interurbán – csütörtökön, 15 órától
Szentendrei és térségi programajánló
WrC – kedden, 20 órától
pörgős riportmagazin a benzingőz világáról 
Fűben fában kovács Zombai Nórával – hétfőn 14 órától
Teák, növények, füvek, levelek és jótékony hatásaik. 
Függő-játszma Dudics Dénessel – Csütörtökön, 14 órától 
Függőségekről kendőzetlenül egy olyan embertől, aki maga is függő
volt.
life is life – kedden, 14 órától
a legújabb orvosi technikák, kutatások.
Zöld-kommandó – Szerdán, 14 órától
Hogyan éljünk környezettudatosan? beszélgetés környezetvédelmi
szakemberekkel. 
best of Movie – vasárnap, 17 órától
Filmválogatás. kedvenc színészeink karrierje röviden és legjobb
filmjei. 
Cinemanus –pénteken, 14 órától
Mozis magazin műsor. az aktuális hét aktuális filmjei és mozis hírei.
Villanygitár – szombaton, 21 órától
rockzenei magazinműsor – 1 óra kőkemény rock és hírek a fémes
hangzás világából

Aki szentendrei, velünk tart!

TEljES HETi MŰSOrrEND:

hétfő
0-6 Zene
6-9 after party (élő műsor)
9-10 Élő műsor
10-11 Zene
11-12 best of Movie (ism)
12-14 Szieszta
14-15 Fűben Fában
15-16 itthon Szentendrén

(ism)
16-19 Szentendre hazavár (élő

műsor)
19-20 Magyar lelátó 

sportmagazin
20-22 Zene
22-23 Total 90

zenei magazin
23-24 Zene

Kedd
0-6 Zene
6-9 after party (élő műsor)
9-10 Élő műsor
10-11 Magyar lelátó ism
11-12 Fűben fában (ism)
12-14 Szieszta
14-15 life is life

15-16 Zene
16-19 Szentendre hazavár 

(élő műsor)
19-20 Művészváros

kulturális magazin
20-22 WrC Magazin

benzingőzös magazin
22-24 luxfunk

Zenei magazin

Szerda
0-6 Zene
6-9 after party (élő műsor)
9-10 Sport percek
10-11 Zene
11-12 life is life (ism)
12-14 Szieszta
14-15 Zöld kommandó
15-16 Zene
16-19 Szentendre hazavár (élő

műsor)
19-20 Sport percek (ism)
20-21 Mindentudás Egyeteme
21-24 Zene

Csütörtök
0-6 Zene
6-9 after party (élő műsor)

9-10 Élő műsor
10-11 Zene
11-12 Zöld kommandó (ism)
12-14 Szieszta
14-15 Függő-játszma
15-16 interurbán

programajánló magazin
16-19 Szentendre hazavár (élő

műsor)
19-20 Művészváros 

kulturális magazin
(ism)

20-24 Zene

Péntek
0-6 Zene
6-9 after party 

(élő műsor)
9-10 Élő műsor
10-12 WrC Magazin (ism)
12-14 Szieszta
14-15 Cinemanus

mozimagazin
15-16 itthon Szentendrén

(ism)
16-19 Szentendre hazavár (élő

műsor)
19-21 Zene
21-22 Függő-játszma (ism) 
22-24 Zene

Szombat
0-8 Zene
8-10 léleképítő
10-11 itthon Szentendrén

heti magazinműsor
11-12 Hetes kód

ifjúsági műsor
12-14 Zene
14-15 Cinemanus (ism)
15-21 Helyi T-Ma

interjúműsor
21-22 Villanygitár

rockmagazin
22-23 Mindentudás Egyeteme

(ism)
23-24 Zene

Vasárnap
0-8 Zene
8-10 lelkiposta
10-11 Művészváros (ism)
11-13 Zene
13-15 Heti koktél
15-17 WrC Magazin (ism)
17-18 best of Movie

mozimagazin
18-22 Zene
22-23 Villanygitár (ism)
23-24 Zene

hallgassa minden nap! – Szentendre Rádió 91.6
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Az Ars Sacra Fesztivál
programjai Szentendrén
hit és művészet a XXI. században
szeptember  20-28-ig, naponta 14:00-19:00 óra között
kósa reneszánsz kerámia Stúdió, bükkös part 34.

Szentendrei iparművészek alkotásai a kósa reneszánsz kerámia Stúdióban:
imakönyvek, úrasztali- és oltárterítők, könyvek, szobrok, jelképekkel, szimbó-
lumokkal teli kerámiák, üvegtárgyak és alkotóik várják az érdeklődőket.

alkotásaikat bemutató szentendrei művészek:
borsódy Eszter kerámikusművész
csíkszentmihályi berta grafikusművész
farkas borbála textiltervező művész
kósa klára és kósa Judit keramikusművészek
pistyur imre szobrászművész
simon ilona tipográfus és könyvtervező művész
smetana ágnes üvegtervező művész

a stúdióban:
szeptember 22. a szEntképEk napJa
Vendégünk lesz 17 órától: kelemen lászló, a szentendrei péter-pál rk. temp-
lom káplánja.
szeptember 25. a kÖnyvEk napJa
Meglepetés-vendégeink könyveiket hozzák és dedikálják.
szeptember 27. az írások napJa
Vendégeink lesznek délután 17-19 óráig: árvavölgyi béla nagytiszteletű úr és
árvavölgyiné Szathmáry ibolya nagytiszteletű asszony, református lelkészek
Tahitótfaluból.

A magyar Női Unió szentendrei rendezvénye
szeptember  25. csütörtök, 18:15
Ferenczy Múzeum (pajor-kúria), kossuth l. utca 5.
„a Magyar Női Unió hisz a több ezer éves alapvető értékekben, amelyek
meggyőződésünk szerint a jövő társadalmának és fenntarthatóságának alap
építőkövei.”

a megjelenteket köszönti dr. kálnoki-Gyöngyössy Márton, a pest Megyei 
Múzeumok igazgatója. Megnyitót mond batthyány-Schmidt Margit, a Magyar
Női Unió elnöke. 

INVOCAtIO mUSICAlIS koncert
szeptember 27. szombat, 19:00
Szentendrei református Gimnázium, kápolna, áp-
rily lajos tér 5.
az invocatio Musicalis idén Szentendrén, a reformá-
tus Gimnázium kápolnájában lép fel az ars Sacra
programfolyamban. az elmúlt egy évben az instru-
mentális zenét játszó együttes repertoárja több új,
izgalmas kompozícióval és feldolgozással bővült. a zenekar tervezett műso-
rában, a már jól ismert zsoltárfeldolgozások mellett néhány frissen elkészült
és új zenei köntösbe bújtatott kompozíció is helyet kap majd! 

http://www.ars-sacra.hu/

Könyvbemutató 
a Ferenczy múzeumban 
szeptember 23-án, kedden 18 órától a múzeum elmúlt 
egy évének katalógusait, tudományos szakkönyveit 
ismertetik a ferenczy múzeumban (pajor-kúria, kossuth
Lajos u. 5.)

köszöntőt mond:
Dr. kálNOki-GYÖNGYÖSSY MárTON múzeumigazgató  

a könyveket méltatják: 

Dr. bOrHY láSZló régész, egyetemi tanár, akadémikus, intézetigazgató
ElTE régészettudományi intézet
múltunk a föld alatt. újabb régészeti kutatások pest megyében.
régészeti tanulmányok. Szerk.: rajna andrás. Ferenczy Múzeum kiad-
ványai, a. sorozat: Monográfiák, 1.

Dr. MarOSi ErNő művészettörténész, egyetemi
tanár, akadémikus, az MTa rendes tagja MTa
bTk Művészettörténeti intézet
Egy történelmi gyilkosság margójára. merá-
niai gertrúd emlékezete, 1213–2013. tanul-
mánykötet (a 2013. szeptember 28-i
tudományos konferencia anyaga.) Szerk.: Majo-
rossy judit. Ferenczy Múzeum kiadványai, a. so-
rozat: Monográfiák, 2.

Dr. rOCkENbaUEr ZOlTáN művészettörténész 
czóbel, egy francia magyar. kiállítási katalógus. Szerk.: barki Ger-
gely, bodonyi Emőke. MűvészetMalom kiadványai, 5.
Czóbel, a French Hungarian painter. Exhibition Catalogue. Ed. by Gergely
barki, Emőke bodonyi. artMill publications, 5.

Dr. FabÉNYi jÚlia művészettörténész, igazgató, ludwig Múzeum
nka 2012. a nemzeti kulturális alap által támogatott művészek ki-
állítása. kiállítási katalógus. Szerk. Herpai andrás. Művészetmalom ki-
adványai, 4. / Ferenczy Múzeum kiadványai, C. sorozat: katalógusok, 7.

Telefon: 26/920-990; 26/310-244; 
facebook.com/ferenczymuzeumszentendre  

mivel fizettek mátyás korában?
mátyás király pénzei
ElőaDáS a pajOr-kÚriábaN

a Ferenczy Múzeum gyűjteménye augusztusban jeges Ernő Má-
tyás király tudósai körében című festményével gazdagodott,
amelyet a látogatók november 30-ig, hétfő kivételével 10 és 18
óra között a pajor-kúriában tekinthetnek meg. az időszaki kiállí-
táshoz történelmi előadássorozat is kapcsolódik, amely Mátyás
király korának anyagi kultúráját mutatja be.

az első előadásra szeptember 26-án, pénteken 18 órakor
kerül sor a pajor-kúria aulájában, amelyet a Ferenczy Múzeum
igazgatója, egyben numizmatikusa, dr. kálnoki-Gyöngyössy Már-
ton tart Mivel fizettek Mátyás korában? Mátyás király pénzei cím-
mel.

Ferenczy Múzeum (pajor-kúria), Szentendre, kossuth lajos u. 5.  
Telefon: +36-26-920-990; +36-26-310-244; www.femuz.hu, 
facebook.com/ferenczymuzeumszentendre
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2014.10.11. szombat, 18.30  Pest Megyei Könyvtár Színházterme (Pátriárka u. 7.)
Jegyek elővételben a Szentendrei Tourinform Irodában (Dumtsa J. u. 22.) és a tixa.hu oldalon kaphatók

pEst mEgyEi kÖnyvtár  • Szentendre, pátriárka utca 7. • www.pmk.hu

„Csak egy éjszakára” – villámcsődület a könyvtárban • Városismereti vetélkedő, döntő • beszélgetés népszerű írókkal: bán Mór, 
Garaczi lászló • keresés az interneten, Google-tippek és trükkök • a Vincze papírmerítő Műhely bemutatója • Mary poppins-nap 

Találkozás balázs ágnes gyermekkönyvíróval (lufi-regények) • kádár annamária útravalója kényes nevelési helyzetekhez 
ingyenes beiratkozás egy éven aluli babaolvasóknak és szüleiknek • Egyéb meglepetések…

Figyelje programjainkat!

labirintus a malomban
Nagy érdeklődés mellett nyílt meg a MűvészetMalomban a Magyar alkotóművészek Országos Egyesülete labirintus című kiállítása. 
a nagyszabású kiállítás október 10-ig látogatható.
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Október 7-én indul a Borbély műhely
jazz klub sorozatának új évada 
a több mint egy évtizede havi rendszerességgel (minden hónap első
keddjén) működő klub az együttes otthonának számít, egyre 
gyarapodó törzsközönségük nagy élvezettel figyeli kísérleteiket, az
új számok bemutatását és kiérlelését, s persze az önfeledt jam 
session-öket is, melyeknek fontos szereplői a meghívott vendég-
muzsikusok. az elmúlt évek során megfordult náluk a magyar jazz
élet színe-java, a pályakezdő fiataloktól az elismert élvonalbeli 
művészekig.
a klubnak ma már állandó közönsége van Szentendréről és kör-
nyékéről, de egy-egy nevesebb előadó meghallgatására budapest-
ről is szép számban érkeznek vendégek. így a város művészeti
életében játszott fontos szerepe mellett a klub a hazai jazzélet egyik
fontos referenciapontjává vált. 

A 2014/15-ös évad programja
Minden hónap első keddjén, 19:00-22:00 között, a Dunaparti Mű-
velődési Ház  barlangjában (Dunakorzó 11/a)
belépőjegy: 1000 Ft, diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft 
az együttes tagjai: borbély Mihály – szaxofon, fúvós hangszerek,
Tálas áron – zongora, Horváth balázs – bőgő, baló istván – dob

Vendégek:
2014. 
október 7. kézdy Luca – hegedű

kézdy luca a Magyar rádió 2006-os jazz he-
gedűversenyének döntőjén közönségdíjat
nyert. koncertezett párniczky andrás zeneka-
rával (Nigun), lantos Zoltán, Deseő Csaba,
pleszkán Frigyes, ágnes Tereskova, Grencsó
istván, ruzsa Magdolna, Márkos albert, Erik

Truffaz, alexander balanescu társaságában, tagja a Nagy jános által
vezetett Free Style Chamber Orchestrának, állandó vendége Dévé-
nyi ádám zenekarának, zenészként részt vesz a Táp Színház elő-
adásain. Saját formációjával, a Santa Diverrel 2006 októbere óta
ad koncerteket, klubkoncertek mellett többek között a Mediawave,
az Ultrahang és a Mol budapest jazz fesztiválokon, a párizsi és 
brüsszeli Magyar intézetekben, a Francia intézetben, a Művészetek
palotájában és a london jazz Fesztiválon.
november 4. Dresch mihály – szaxofon, fuhun
december 2. gyémánt bálint – gitár
2015.
január 6. micheller myrtill – ének
február 3. korb attila – trombita, harsona
március 3. Juhász gábor – gitár
április 7. bacsó kristóf – szaxofon
május 5. pátkai rozina – ének

a programsorozat támogatója: 
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Sakk-tanfolyam indul a dunaparti
művelődési házban
Vezeti: Tusák józsef sakk oktató (30/209-3302)
időpont: szerdánként,  15-17 óráig – kezdő csoport, 17-19 óráig:
haladó csoport
Első foglalkozás: szeptember 24. 

„Itthon vagy – 
magyarország, szeretlek” 
2014. szeptember 27.
Szentendre belváros, lázár cár tér

Második alkalommal csatlakozik Szentendre az „itthon vagy – Ma-
gyarország, szeretlek” rendezvénysorozathoz.
a tavalyi évhez hasonlóan szeptember utolsó hétvégéjén várunk
minden kedves érdeklődőt egy nyárbúcsúztató-őszköszöntő ünnep-
ségre, hiszen – ahogy a népi hiedelem is tartja: „Szent Mihály nap
után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet."
a Lázár cár téren délelőtt 11 órától gyerekprogramokkal (inter-
aktív bábelőadás, koncertek, kreatív készségfejlesztő és kézműves
foglalkozások) várunk kicsiket és nagyokat, délután a népi zeneka-
rok húzzák a talpalá valót a táncházakhoz, az esti koncertet köve-
tően pedig 20.30-kor meggyújtjuk a Mihály-napi tüzet.

míves fotóalbumok Szentendréről
a Mészáros T. lászló szerkesztésében megjelenő 

szeretettel vár szentendre és a szentendre Európában
című kötetek bemutatására 

október 7-én, kedden 18.30-kor
kerül sor a pest Megyei könyvtárban

(pátriárka u. 7.)
Mindenkit szeretettel várnak a könyvbemutatóra!
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Ismét nagy sikert aratott 
a Szentendrei Nagy Sportágválasztó
az esős időjárás miatt sokan kérdezték: mi lesz a sportág-
választóval, megtartjuk? rendezvényünket az égiek idén is 
kegyeikbe fogadták, hiszen a megelőző napokban és 
szeptember 5-6-án is csodálatos kora őszi időben zajlott a
második alkalommal megrendezett szentendrei nagy sport-
ágválasztó. a rendezvényt dr. Dietz ferenc, szentendre 
polgármestere nyitotta meg. 

az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényen több
mint háromezren vettek részt a két nap alatt. a látogatókat Szent-
endre és térsége 25 sportegyesületének segítségével bokszring,
grundfoci, a Dunán kajak-kenu, sárkányhajó és még sok izgalmas
sportolási, kipróbálási lehetőség várta. Számos óvodából, oktatási
intézményből jöttek gyermekek Szentendre és környékéről, hogy a
közel 50 kipróbálható sportág közül válasszanak. a klasszikus
sportágak mellett olyan mozgásformák is megjelentek, mint a krav-
maga, a lovasíjászat, a cheerleaders vagy a footgolf. 
ajándékokkal, nyereményekkel is készültünk, a pontgyűjtő füzetet,
illetve a regisztrációs lapot kitöltő látogatók között a szombati sor-
soláson sportos nyeremények találtak gazdára.
a látogatók fogadásában, útbaigazításában a petzelt középiskola
és református Gimnázium önkéntes diákjai segédkeztek, munká-
jukat ezúton is köszönjük!

remélhetőleg sok gyermeket és felnőttet magával ragadott a sport-
kavalkád, és a jövőben az egyre növekvő szentendrei térségi sport-
élet részévé válnak!   
a szervezők ezúton is köszönetet mondanak a résztvevő sport-
egyesületeknek, hogy színvonalas, a látogatókat a sportok kipró-
bálására csábító jelenlétükkel nagymértékben hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez!

a Sportágválasztón közreműködő partnereink voltak: Dunakanyar
SE, Szentendrei kinizsi SE, V-8, kerékmánia, Szentendre Sleepwal-
kers baseball SE, Szentendrei Turul Egyesület, Szentendrei Városi
Sportegyesület, piramis SE, Szentendrei Sakkiskola, Szentendrei
Női kézilabda Egylet, Dunakanyar Tenisz klub Egyesület, bodor
Major lovassport Egyesület, presto Sport és Szabadidő Egyesület,
Szentendrei kajak-kenu SE, Dunakanyar Szabadidős kerékpáros
Túraegyesület, Diamond Cheer Dance D.C.D, ÉTi-SE Vadlibák Sár-
kányhajó csapat, Farkasvár kulturális és Diáksport Egyesület, Well-
dance SE, Szentendrei kosárlabda SE, Szentendrei jiu-jitsu DOjO,
MUSHaSi DOjO, Honvéd kossuth lövész klub, Hort SE, pink pant-
hers SE, Footgolf SE. 

Szeptember első hétvégéje a sport jegyében
zajlott: sportágválasztó, Pilisi tekerő
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VI. Pilis tekerő kerékpáros kalandtúra
a hatodik alkalommal megrendezett pilisi tekerő kerékpáros
kalandtúra a térség kiemelkedő kerékpáros rendezvénye,
ahová az ország távoli részeiről, szolnok, tatabánya, székes-
fehérvár, győr környékéről is érkeznek a kalandozó csapatok.

a túra nem verseny, egyediségét a játékos feladatok, a csapatjáték
és a csodálatos természeti környezetben zajló útvonal jelenti. az
egyre népszerűbb túra megrendezését második éve Szentendre Ön-
kormányzata vállalta fel, a Sportágválasztó társrendezvényeként. a
kalandos útvonalakon és az izgalmas sportállomásokon több mint
500 tekerő vett részt. a családbarát szervezésnek is köszönhetően
a 30 km-es Családi ii. útvonalon 327 résztvevő kompozott és tekert
végig a Duna mentén, és töltött el egy szép napot a Dunakanyar-
pilis térségében. a kalandtúra a térség hét települését érintette,
mindenhol érdekes feladatokkal, frissítőkkel és energiapótlással.
különféle játékok, pusztasí, fapuska, sziklamászás, íjászat, gólya-
láb, vízi ügyességi feladatok várták a kalandozó csapatokat a 
tekerés közben. a kalandtúrát tombolasorsolás zárta, ahol a főnye-
reményt, a Neuzer kerékpárt a csobánkai Gáspár csapat tagja, Tóth
Gáspár nyerte el! Ezúton is gratulálunk a nyertesnek, és kívánunk
sok örömet a bringához! 

pilisi Tekerő partnerek: leányfalu Termálfürdő, Szelesvágta Egye-
sület, Szigetmonostor, Oszoly környezetvédő Egyesület Csobánka,
Ezüsthegy Hegymászó Egyesület, pilisszentlászló Önkormányzata,
Magyar Vár pomáz, bodor Major Tahitótfalu, Góliát kajak-kenu Egye-
sület Szentendre, Hegyimazsolák Sportegyesület Szentendre.

A Pilisi Tekerő és Sportágválasztó támogatói: Coca-Cola HBC, 
DECATHLON, Emberi Erőforrások Minisztériuma, BSS Oil (Budaka-
lász), Visegrádi Ásványvíz Kft., DMRV, Eumet.hu (Budakalász), Vizes
Nyolcas (Szentendre), Lehel és Társa Kft. (Szigetmonostor),
Whynot?!Group Kft., Balázs Kerékpárbolt (Szentendre), Kerékmánia
(Szentendre), Neuzer Kft. (Esztergom), Hámori Kerékpárbolt
(Pomáz), Városi Sportegyesület (Szentendre), Csobánka, Tahitótfalu,
Pilisszentlászló, Szentendre, Szigetmonostor Önkormányzatai.

K. G.



AdÁSVétEl
Vásárolok fémpénzt, papír-
pénzt, bélyeggyűjteménye-
ket, régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.
Tel. (26) 385-387.

ÁllÁSt KERES
40-es mobil háziasszony 
takarítást vállal. Tel. 06-70-
277-9955.

Megbízható, 38 éves nő több
éves gyakorlattal takarítást
vállal Szentendrén. Tel. 06-
20-923-9488.

ÁllÁSt KíNÁl
30 üzemelő szentendrei ven-
déglő keres felvételre pultost
és felszolgálót. Tel. 06-20-
980-9274, 06-20-340-5706.

Szentendrei étterembe pizzá-
hoz és lángoshoz értő mun-
kaerőt keresünk. Tel. (26)
311-175, 06-20-958-8701,
06-20-945-5491.

Megbízható gondozónőt 
keresek édesanyám éjszakai
felügyeletére a püspökmajor-
lakótelepen. Tel. 06-70-365-
3658, 06-20-340-4763.

EZOtéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöl-
tés, lelki segítség gyakorlati-
asan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

EgéSZSég
körömgomba-eltávolítás 
10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

Érszűkület kezelése szén-
dioxod-fürdővel. Nehézjárás,
görcs, hidegérzet esetén pró-
bálja ki a Mafetta-kezelést.
Tel. 06-30-340-1392.

KIAdÓ lAKÁS
kis apartman nappal dolgozó
részére kiadó centrumhoz
közel. Tel. (26) 310-675.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Hosszú távra bérelnék leg-
alább kétszobás, bútorozat-
lan házat vagy házrészt.
belváros, Szamárhegy előny-
ben. Tel. (26) 718-003, 06-
70-258-8562.

különálló lakrész kiadó. Tel.
06-30-662-1266.

lAKÁS, INgAtlAN
kertes házi lakások (40-180
nm-esek, igény szerint) 190
000 Ft/nm áron eladók. Tel.
06-30-949-6456.

Összközműves, 90 nöl-es épí-
tési telek szép környezetben,
igényes építkezőnek eladó.
irányár: 11 millió Ft. Tel. 06-
30-605-7199.

Eladó a püspökmajor-lakóte-
lepnél 170 nm-es ikerházfél.
amerikai konyhás nappali +
2 szoba + tárolók + garázs.
ár: 33,9 M Ft. Tel. (26) 301-
557.

OKtAtÁS
angol korrepetálás általános
iskolásoknak! Egyetemista
lány felsőfokú nyelvvizsgával
korrepetálást vállal Szent-
endre belvárosában (Szamár-
hegy). Házi feladat
ellenőrzés, órai anyag átis-
métlése, szókikérdezés, tár-

salgási szituációk játékosan.
órák kedd, csütörtök és va-
sárnap délután. 2000 Ft/fő
vagy 3000 Ft/2 fő/ óra (1
óra=55 perc). Tel. 06-30-
231-1424, Tzortzoglou Zoé.

Matematika- és kémiata-
nítás hatékony, jól bevált
módszerrel, 15 éves ta-
pasztalattal. Tel. 06-70-
617-1375.

Matematikából és fizikából
korrepetálást, érettségi vizs-
gára tesztlapokkal ellenőr-
zött felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

Történelem- és magyar kor-
repetálás nagy gyakorlattal.
Érettségire felkészítés. Fej-
lesztő irodalomterápia. Tel.
06-30-540-5639.

képzőművész tanár rajztaní-
tást, érettségire-felvételire
való felkészítést vállal nagy
tapasztalattal a belvárosban.
Tel. 06-30-617-6750.

Modern magán-énekoktatás
hangképzés mindenkinek
korhatár nélkül, több stílus-
ban a könnyűzenén belül.
igényes repertoárból össze-
állított tananyag, több ezer
zenei alappal. Mikrofonos
gyakorlat, stúdiógyakorlat
hangfelvétel készítése, élő
zenekari gyakorlat az ének-
stúdió zenekarával.  Zené-
szek jelentkezését is várjuk!
Vocal trainingek, folyamatos
fellépések. www.nagygaby.hu
Tel. 06-20-568-1293.

angol nyelvtanár érettségire,
nemzetközi nyelvvizsgákra
felkészítést vállal. Tel. 06-
70-575-5883, (26) 950-726
(este).

SZOlgÁltAtÁS
asztalos munkát vállal. Fából
mindent. Tel. (26) 318-219,
06-30-319-7278.

Szalagavatós ruhák nagy 
választékban bérelhetők 
a kucsera utcában. 
Tel. 06-20-924-9125.
Esküvői ruhák tisztítását vál-
lalom kedvező áron. Tel. 06-
20-924-9125.

pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Manikűr, thai
talp- és lábmasszázs. Tel. 06-
20-514-3323.

bádogos-, tetőfedő-, vízszige-
telő-, ácsmunka! Tel. 06-70-
578-1468.

Építés-felújítás! Vállalok la-
kásfelújítást, homlokzatszi-
getelést és teljes körű
kivitelezést referenciával és
garanciával. Nova-park bt.,
06-20-341-4585.

• fotoxlstúdió • 
• 06-30-631-7811 •
•  www.fotoxl.hu •

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

üdüléS
Hévízen, a centrumban
apartman 2-3 fő részére
(5000 Ft/éj) kiadó. 
Tel. 06-20-494-2550, 
hevizi-apartman.hu.
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Dumtsa jenő u. 22. (Tourinform épülete), hétfőn, kedden 9–17-ig • apróhirdetést a megjelenés előtti keddig fogadunk el.   

Nyomda:  pharmapress  1037 budapest, Vörösvári út 119-121., felelős vezető: Dávid Ferenc 
index:  pFH/88/1987  iSSN 0239-068X  • www.szevi.hu
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ISMÉT MEGNYITOTTUK 
Hapcula Rétességek üzletünket,
ahol többféle töltésű 
„a Dunakanyar legfinomabb rétesét" 
(ld. Facebook) kínáljuk régi és új kedves 
vendégeinknek helyben és/vagy 
házhozszállítással

Szentendrén, 4 kezelős egészségügyi központban rendelő-helyiségek 
(1-1 db 15 nm és 22 nm) kiadók. Az új, színvonalas  épület  kertvárosi környezetben helyezkedik

el.  Klíma, telefon és internet,  távfelügyeletre bekötött riasztó,központi recepció-, steril-, 
ill. váróhelyiségek,  teakonyha, mosdók, öltöző, gondozott parkoló.  A leendő bérlők számára 

lehetőséget kínálunk folyamatos, ill. eseti (napi, heti) rendelőbérlésre. 

Érdeklődni: +36 30/934 4805

„Használható nyelvtudás”

Tanfolyamok indulása: 
szeptember 15. és szeptember 29.

• GYOrS, HaTÉkONY, kiSCSOpOrTOS  
NYElVOkTaTáS  

• álTaláNOS ÉS SZakMai FOrDíTáS
• ONliNE NYElVOkTaTáS

általános- és középiskolás csoportoknak
tanévkezdési kedvezmény!

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a bükkös part felől)

Telefon:06-26-/312-943
E-mail: mozaikhun@hotmail.com

http://mozaikhun.tripod.com

Hirdessen nálunk!
Nyári akcióinkról kérdezze 
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!
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tegyük közösen még szebbé Szentendrét!
A művészeti tanács felhívása
a Művészeti Tanács elnöke, lehoczky jános és a város főépí-
tésze, aba lehel arra kérik a város lakosságát, hogy csatla-
kozzanak az általuk kezdeményezett próbáljuk meg rendbe
tenni a várost! akcióhoz, melynek lényege, hogy vegyük észre
és természetesen szüntessük meg azokat a városképet elcsú-

fító problémákat, amelyek odafigyeléssel, kevés anyagi ráfor-
dítással megszüntethetők, megoldhatók, s általuk szebbé, ren-
dezettebbé tehetjük a várost.
a kezdeményezők abban bíznak, hogy a jó példát látva egyre
többen csatlakoznak majd az akcióhoz, és egyre többen érzik
szívügyüknek városunk rendbe tételét. akik fotót küldenek be
a szerkesztőségbe a korábbi és a rendbe tett utcarészletről,
azt lapunkban szívesen megjelentetjük.

a belvárosban, ahol zárt utcai beépítés a jellemző, fokozottan
problémát okoznak a függőlegesen lefutó bádog csatorna-
csövek. Ezeket régen acél vagy önöttvas csőből készítették,
védve a sérülésektől. Ma sajnos a vandalizmustól kell védeni

a csöveket. a város tulajdonában lévő épületeken kicserélve
a bádog csöveket acélcsőre, jó példát lehetne mutatni a la-
kosságnak, hogy ingatlanaikra acélcső lefolyókat szereljenek,
hiszen hosszú távon ez a gazdaságos és esztétikus megoldás.


