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Esküt tett 
az új képviselő-testület
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Dr. Török Balázs
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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

November 1-én szombaton a Kálvária Gyógyszer-
tár zárt ajtók mellett ügyeletes vasárnap reggel
7 óráig. A többi gyógyszertár zárva.

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:
november 2. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
november 9. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
november 16. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u.33. Tel: 787-796
november 23. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
november 30. Napvirág csepp Gyógyszertár 
Attila u. 23. Tel: 319-354

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 Graffiti-mentesítő filmesek
Szentendre belvárosa rövid időre – október 7. és 9. között – egy II. világháború idején
német megszállás alatt lévő francia kisvárossá változott. Persze csak az itt forgatott
filmben, melyhez a produkció készítői háttérként a Péter-Pál, a Kucsera, a Janicsár, a
Kör, az Alkotmány, a Pátriárka, a Török köz, a Szt. Erzsébet tér, a Templomdomb és a
Fő tér környékét választották. A filmforgatás az útlezárások és a Péter-Pál templomon
megjelenő, önkényuralmi jelet viselő zászlók miatt némelyekből indulatokat váltott ki.
Örömhír azonban, hogy a filmesek felajánlották, hogy a Templomdombról a Czóbel-ház
oldalán a Pátriárka utcába torkolló kis utcában a graffitiket eltüntetik a ház faláról. Le-
hoczky Jánossal, a Művészeti Tanács elnökével és Aba Lehellel, a város főépítészével
egyeztetve láttak neki a PR Filmszerviz munkatársai az apró, de látványos munkáknak:
a festés mellett bontott téglát rendeltek, s elvégezték a megrongálódott mellvéd visz-
szafalazását is – mindezt ingyen. Köszönjük! 

Sz. N.

Jelenet a filmből

Az omladozó támfal ilyen volt...

...ilyen lett

Eltűntek a falról a graffitik
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„Hiszek és bízok a szentendrei
közösség alkotó erejében”
Szentendre új képviselő-testülete a Városházán, október 22-én tett ünnepélyes esküt Szentendre szolgálatára az elkövetkező
öt évre. Az ülésen Verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott székfoglaló beszédet, melyet az alábbiakban olvashatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Először is, köszönettel tartozom a választó-
polgároknak, akik szavazatukkal kifejezték
azt, hogy fontos számukra Szentendre jö-
vője. Köszönettel tartozom a bizalomért,
amely megnyilvánult a választás eredmé-
nyében.
Mindenekelőtt szeretném leszögezni, ahogy
azt a választás estéjén is elmondtam, hogy

teljes elköteleződéssel, tisztességgel és alá-
zattal, minden tudásommal és szakértel-
memmel a város lakóit fogom szolgálni, és
a város fejlődését fogom előmozdítani a kö-
vetkező öt évben.
Ebben a munkában számítok elsősorban a
képviselő-testület minden tagjára, minden
képviselő, illetve képviselőcsoport közre-
működésére, a hivatal és a teljes városi in-
tézményrendszer dolgozóira, és minden
tenni vágyó, jószándékú szentendrei polgár
segítségére. Hiszek a csapatmunkában:
szakmai pályafutásom minden eddigi állo-
másán csapatban dolgoztam, s a közösség
erejében bíztam. 
Ezt fogom tenni most is. 
Meggyőződtem róla, ezért biztos vagyok
benne, hogy a most megválasztott 15 fős
képviselő-testület minden tagja elkötelezett
a város fejlődéséért, és összefogással nagy
dolgokra lehetünk képesek.
Hova szeretnénk eljutni öt év alatt? Egy
olyan Szentendrét építünk, amely az itt élők
számára otthonos, amely a hétköznapok-
ban igazodik a lakók gyakorlati igényeihez,
elvárásaihoz. Egy olyan Szentendrét épí-
tünk, amely vonzó, amelyre mi szentendre-
iek büszkék vagyunk, amely kulturális
program-kínálatában, a kikapcsolódás, fel-
töltődés, közösségi programok tekintetében
adottságaihoz méltó, amelyet a közösség al-
kotó energiájára építve, annak segítségével
közösen lendületbe hoztunk.
Minden okunk megvan arra, hogy magasra
tegyük a lécet. Szentendre a tehetségek vá-

rosa. Olyan tehetséges emberek városa,
akik dolgozni szeretnének a városért.
Tudjuk, hogy mi a feladatunk. Először is, a
hivatal jogi és pénzügyi átvilágítását köve-
tően lezárjuk a választópolgárokat nyugta-
lanító, nyitottan hagyott kérdéseket. Az első
lépéseket haladéktalanul megtesszük a fe-
lelős gazdálkodás, a tiszta és rendezett köz-
területek, a megújuló lakókörnyezet, a gyors
ügyintézés, a gondoskodó város, a pezsgő
kulturális élet kialakításának érdekében.
Rövid távú feladataink egyértelműek, vilá-
gosak.
Emellett azonban meg kell kezdenünk a cik-
lusokon átívelő, hosszú távú stratégia át-
gondolását is. Ebben a folyamatban
elengedhetetlen, hogy a lehető legszélesebb
társadalmi egyeztetéssel, valódi párbeszéd
során kialakított elképzeléseket öntsünk
formába. Megtapasztaltam, ezért hiszek és
bízok a szentendrei közösség alkotó erejé-
ben. Tudom, hogy ha közösen alakítjuk ki a
hosszú távra szóló elképzeléseket, akkor
még inkább magunkénak fogjuk érezni, és
még jobban fogjuk szeretni ezt a várost.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szentendre vitorlás hajója készen áll az in-
dulásra. A széljárás kedvező. Az itt ma esküt
tevő 15 fős legénység irányba állítja a kor-
mányrudat, és felhúzza a vitorlát, a hajó
pedig bátran és magabiztosan szeli majd a
hullámokat.
Munkánkhoz kérem Isten áldását, és min-
den szentendrei polgár támogatását.
Köszönöm a figyelmet!

Az új képviselő-testület tagjai letették az esküt a Városházán
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Önkormányzati választás 2014
Tisztelt Választópolgárok!

Október 12-én nyugodt hangulatban és eredményesen lezajlott a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása. Szentendre Város 21 083 választásra jogosult állampolgára közül 9 376-
an járultak a település 20 szavazókörében az urnákhoz és támogatták szavazatukkal valamely polgármester- és képviselő-
jelöltet.  A polgármester-választás és egyéni választókerületi képviselő választás eredménye 2014. október 15-én 16 órakor
jogerőre emelkedett, a kompenzációs listás választás eredménye 2014. október 19-től jogerős.

A POLGÁRMESTERJELöLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK SZÁMA A KöVETKEZőK SZERINT ALAKuLT

SZENTENDRE VÁROS 10 EGyéNI VÁLASZTóKERüLETéBEN 
MEGVÁLASZTOTT KéPVISELőK:

1. számú egyéni vk. Petricskó Zoltán – FIDESZ-KDNP 
2. számú egyéni vk. Boda Anna – FIDESZ-KDNP 
3. számú egyéni vk. Kun Csaba – FIDESZ-KDNP  
4. számú egyéni vk. Horváth Győző – FIDESZ-KDNP
5. számú egyéni vk. Fülöp Zsolt – TESZ  
6. számú egyéni vk. Zakar Ágnes – FIDESZ-KDNP  
7. számú egyéni vk. Tolonics Gyula – FIDESZ-KDNP   
8. számú egyéni vk. Dombay Zsolt – FIDESZ-KDNP  
9. számú egyéni vk. Sólyomné Gyürk Dorottya – FIDESZ-KDNP 

10. számú egyéni vk. Pintér Ádám – FIDESZ-KDNP 

KOMPENZÁCIóS LISTÁN MANDÁTuMOT SZERZETT 
KéPVISELőK: 

Fekete János – TESZ
Kubatovics Áron – TESZ
Magyar Judit – MSZP
Holló István – Jobbik

Szentendrén hét települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-je-
löltjeinek megválasztására került sor.
A görög nemzetiségi névjegyzéken szereplő 26 főből 20 fő, a horvát
nemzetiségi névjegyzéken szereplő 54 főből 46 fő, a lengyel nem-
zetiségi névjegyzéken szereplő 10 főből 5 fő, a roma nemzetiségi
névjegyzéken szereplő 226 főből 166 fő, a román nemzetiségi név-
jegyzéken szereplő 6 főből 5 fő, a szerb nemzetiségi névjegyzéken
szereplő 43 főből 25 fő, míg a szlovák nemzetiségi névjegyzéken
szereplő 35 főből 17 fő adta le szavazatát saját nemzetiségének
képviselő-jelöltjeire.

A NEMZETISéGI öNKORMÁNyZATI 
KéPVISELő-VÁLASZTÁS EREDMéNyE:

Görög nemzetiségi képviselők
Arvanitidu Sztamatula SYLLOGOS-GIE-KARIATIDÁK-HELIDONAKI
Furcsa Gábor SYLLOGOS-GIE-KARIATIDÁK-HELIDONAKI
Sommer Julianna SYLLOGOS-GIE-KARIATIDÁK-HELIDONAKI

Horvát nemzetiségi képviselők
Heintz-Valentin Éva HORVÁT SZÖVETSÉG
Szautner Katalin Gabriella HORVÁT SZÖVETSÉG
Valentin János HORVÁT SZÖVETSÉG

Lengyel nemzetiségi képviselők
Mészárosné Zupka Joanna SZT. ADALBERT LE
Papiewska-Csapó Alina SZT. ADALBERT LE
Szarkowicz Krzysztof Grzegorz SZT. ADALBERT LE

Roma nemzetiségi képviselők
Endrei Zoltán LUNGO DROM
Németh Róbert LUNGO DROM
Német Vince LUNGO DROM

Román nemzetiségi képviselők
Bácsiné Pántya Éva MRE
Nemes Lászlóné MRE
Vaskóné Pántya Júlia MRE

Szerb nemzetiségi képviselők
Margaritovits Milenkó SZERB KLUB
Sztankovics Nándor SZERB KLUB
Vukovits Koszta SZERB KLUB

Szlovák nemzetiségi képviselők
Gellen Béla SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ
Vanyák Gábor Ferenc SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ
Vanyák Gábor Ferencné SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ

A lapzártáig Szentendre Város valamennyi nemzetiségi önkor-
mányzat képviselő-testületének alakuló ülése lezajlott, míg Szent-
endre Város Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésére, a
képviselők eskütételére, a megbízólevelek átadására október 22-
én, 17 órától került sor.
A választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása nem valósul-
hatott volna meg a szavazatszámláló bizottságok tagjainak lelkiis-
meretes, áldozatkész, pontos és precíz munkája nélkül, ezért
nagyon szépen köszönjük kitartó munkájukat és a késő esti vára-
kozás során tanúsított türelmüket, mely nagyban hozzájárult az elő-
zetes eredmények mielőbbi megismeréséhez.

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
HVI vezetője

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

1 Fülöp Zsolt Attila TESZ 3 110 33.63 %
2 Miakich István Gábor MSZP 1 017 11.00 %
3 Verseghi-Nagy Miklós Zoltán FIDESZ-KDNP 3 973 42.96 %
4 Holló István JOBBIK 780 8.43 %
5 Dr. Filó András Független jelölt 368 3.98 %
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Október 23: Városi ünnepség és díjátadás 
Október 23-án, az 1956-os forradalom emlékére rendezett városi ünnepség az ‘56-os emlékmű előtti gyertyagyújtással és
koszorúzással kezdődött a Városházán. Az ünnepi program a Pest Megyei Könyvtár színháztermében folytatódott, ahol Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester köszöntője után dr. Fodor Pál, az MTA Bölcsészetttudományi Kutatóközpont főigazgatója
mondott ünnepi beszédet. Hagyományosan az ünnepség keretében adják évről évre a városi kitüntető díjakat. Az alábbiak-
ban bemutatjuk az idei díjazottakat.

Gyertyagyújtás a Városházán
Dr. Fodor Pál mondott ünnepi beszédet a PMK színháztermében 
megrendezett ünnepségen

Az ünnepségen adták át az idei városi díjakat
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SzENtENDRE VÁROS SzOlGÁlAtÁéRt
DÍj: művészeti tanács
SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
adományozható azon személyeknek és 
csoportoknak, akik a város közéletében
köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgá-
latban hosszú időn át kiemelkedő munkát
végeztek, vagy valamely jelentős szellemi al-
kotással járultak hozzá a közszolgálat szín-
vonalának emeléséhez, ezzel általános
elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szol-
gáltatást igénybevevők körében.

A Művészeti Tanács 2012 márciusától mű-
ködik a jelenlegi tagokkal: Lehoczky János,
Bakos Lehel, Harmath László, Mészáros
János, Négyessy Katalin, Páljános Ervin, Pis-
tyur Imre, Török Katalin, akik az idő folyamán
nagyon jól összekovácsolódtak. Munkájukat
Aba Lehellel, Szentendre főépítészével
együttműködve végzik. Rengeteg munkát vé-
geztek el az elmúlt másfél évben, és szám-
talan állásfoglalást adtak ki. Legfontosabb
céljuk, hogy megvédjék az épített örökséget,
hogy a belvárosi házak autentikusak legye-
nek, Szentendre ugyanis már nem bír el több
„önmegvalósítást”. Munkájukat társadalmi
munkában végzik, így egyikük sem kap el-
lenszolgáltatást a munkájáért.  
Néhány említésre méltó elvégzett munka a
kétéves ciklusban:
• Javaslatukra az ún. QR-kódok nem külön táb-

lákra, hanem az utca névtáblákra kerültek
• Véleményezték a többnyelvű térképekkel

ellátott turisztikai táblák elhelyezését
• Szorgalmazták és részt vettek a Bodor-

ház előtti Asszonyi-kút újbóli felújításában 
• Végleges helyet találtak a Turul-szobornak
• Külső szakértők bevonásával elkészítet-

ték a szentendrei hírességek listáját
• Támogató javaslatot adtak a Szántó Pi-

roska-emlékmű megvalósítására
• Javaslatukra az önkormányzat csökken-

tette a hivatásos utcai művészek bérleti
díját

SzENtENDRE VÁROS kÖzmŰVElŐDéSI
DÍj: Söndörgő Együttes
SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ
adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek, akik kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el a közművelődési tevékeny-
ségükkel, az ifjúság művelődéséért végzett
munkában, a közművelődés korszerű for-
máinak és módszerének kidolgozásában és
meghonosításában, s mindezek mellett ki-
tűnnek a közéletben való részvételükkel.

A Söndörgő Együttes 1995-ben alakult
Szentendrén. Az öt tag közül négyen az 
Eredics családban születtek, apáik a Vuji-
csics Együttes alapító tagjai, ezért részben
a családi hagyományok révén, másrészt
pedig a délszláv népzenéhez való személyes

vonzódásuk miatt tűzték ki célul e különö-
sen gazdag és értékes hagyomány ápolását.
Az archaikus népzene koncertszerű bemu-
tatására és stílusos hangszerelésére törek-
szenek. Sokat tanulmányozzák nagy
népzenekutatók – elsősorban Bartók Béla
és Vujicsics Tihamér – gyűjtéseit, és a nap-
jainkban is fellelhető délszláv népzenei ha-
gyományokat. Zenekaruk jellegzetes
hangszer-összeállítása a tamburazenekar,
mely alkalmanként harmonikával, furulyá-
val egészül ki. A balkáni dallamokban kü-
lönböző fúvósokat (klarinét, kaval,
szaxofon), dobokat (tarabuka, tapan) és
pengetős hangszereket is használnak.
Rendszeres népzeneoktatásban először Ere-
dics Gábor óráin részesültek a budakalászi
Kalász Művészeti Iskolában, majd 2001 és
2004 között a váci Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola, s végül a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem következett. A Söndörgő
Együttes 2000-ben megnyerte a Magyar
Rádió II. Népzenei Versenyét, és elnyerte a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a Táncház Egyesület különdíját is. 
Az együttes ma az egyik legkeresettebb ze-
nekar a világzenei színtéren. Európa olyan
rangos fesztiváljain és koncerttermeiben ját-
szanak manapság, mint a brit World of
Music, Arts and Dance Festival, a bécsi 
Wiener Konzerthaus, a Sziget Fesztivál vagy
éppen a szakma legfontosabb zenei vására,
a Womex. 2014. július végén Angliában
megjelent Tamburocket – Hungarian Fire-
works című új albumuk a megjelenés után
négy nappal már a negyedik helyen állt a
szakma egyik legfontosabb rangsorában, a
World Music Charst Europe listáján.

SzENtENDRE VÁROS kÖzEGéSzSéG-
ÜGYI DÍj: Füzi Endréné körzeti ápoló

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
DÍJ adományozható a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógysze-
résznek, ápolónak, asszisztensnek, vala-
mint egészségügyi vagy szociális területen
dolgozónak.

Tetlják Mária 1954. május 30-án született
Budapesten. A Pólya Jenő Egészségügyi
Szakközépiskola elvégzését követően
1972-ben a budapesti János kórház Uroló-
giai Osztályára került, mint ösztöndíjas.
1974-ben kikérővel került a szentendrei kör-
zeti rendelőbe, dr. Lázár Sándor körzeti
orvos mellé. Ezt követően 27 évig dr. Hor-
váth István körzeti orvos mellett dolgozott.
Dr. Horváth István nyugdíjba vonulását kö-
vetően dr. Hasitz Ágnes háziorvos mellett
körzeti ápolóként jelenleg is dolgozik már
nyugdíjasként.
Füzi Endréné, mindenki „Marikája” beval-
lása szerint kisiskolás kora óta elkötelezett
az emberek megsegítésére, gyógyítása

iránt. Bárhol jár a városban, a szentendreiek
ismerősként üdvözlik, mindenkihez van egy
jó szava, tanácsa. Tudja, hogy időnként a
legjobb gyógymód az emberek meghallga-
tása, a rájuk való odafigyelés. Az elmúlt 40
év szentendrei szolgálata és az idén betöl-
tött 60. születésnapja is méltán teszi őt ér-
demessé az elismerésre, kiemelkedő
munkateljesítménye miatt. 
Füzi Endréné Szentendrén lakik, férjezett,
két felnőtt gyermeke van.

SzENtENDRE VÁROS tEStNEVEléSI 
éS SpORt DÍj: mihály Norbert 
testnevelő, úszóedző

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS
SPORT DÍJ adományozható a város érdeké-
ben kifejtett magas színvonalú sportmun-
káért, országos vagy nemzetközi
sportteljesítményért annak a személynek,
csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető
teljesítmény mellett magatartásával és élet-
módjával is példaként állítható a város kö-
zössége elé.

Mihály Norbert testnevelő, úszóedző, az 
ELEVENEK SE elnöke, a Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület versenyúszó szak-
osztályának vezetője. Meggyőződése, hogy
reménytelen eset nincs, igyekszik minden-
kivel, kisgyermektől a felnőttekig megsze-
rettetni a sport, a mozgás és a víz szeretetét.
Mihály Norbert Orosházáról költözött Szent-
endrére, felesége, Lakatos Judit régi szent-
endrei családból származik. Két kislányt ne-
velnek. Mihály Norbert az egyik legnagyobb
úszóiskolát működteti a városban, a V8
uszodában. 2 éve a Szentendrei Kinizsi Hon-
véd Sportegyesület versenyúszó szakosz-
tályát vezeti. Edzői munkájának sikere az,
hogy számos szentendrei gyermeknek sike-
rült bekerülnie az ország legjobb úszói közé,
egyesülete több országos bajnokot tudhat
magáénak, ezzel öregbítve Szentendre
város hírnevét is. Felépítette városunk egyet-
len mászófalát, ahol gyermekek és felnőt-
tek szakképzett oktatók segítségével
sajátíthatják el a mászás tudományát. A sé-
rült gyermekek sorsát is szívén viseli, úszó-
iskolájában sok gyermek tanulta meg a víz
és a mozgás szeretetét, ezzel hozzájárulva
életminőségük javulásához. Másfél éve a
transzplantáltak szövetségében is edző, 2
tanítványa (ebből az egyik versenyző szent-
endrei lakos) idén augusztusban részt vett a
Krakkóban rendezett Transzplantáltak Eu-
rópa-bajnokságán, ahonnan 1 arany-, 2
ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza.
Örömmel vállal szerepet Szentendre város
életében, akkor is, ha várost kell megvédeni
a fenyegető árvíztől, akkor is, ha jótékony-
sági események támogatásáról van szó.
Úszóiskolájában családias hangulat a jel-
lemző, ahol jól érzi magát gyermek és szülő
egyaránt. 
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SzENtENDRE VÁROS tISztES IpAROSA
DÍj: Vanyák Gábor
SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ
adományozható annak a személynek és
csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági
élet különböző területén kiemelkedő ered-
ményeket ért el, és ezzel hozzájárult Szent-
endre város jó hírnevének öregbítéséhez,
értékeinek növeléséhez.

1944. december 11-én született, nős, két
gyermek édesapja. Iskolái elvégzése után
két szakmát is elsajátított, a műszerész és
az esztergályos szakmákat, amelyekből
mestervizsgákat is tett. 1972. március 2-án
Kisiparos Engedélyt kapott. Azóta Szent-
endre és környéke településein segíti iparos
társait és a lakosságot gépek és szerszá-
mok gyártásával, javításával és nem utolsó
sorban szakmai tudásával. Több civilszer-
vezetnek tagja, köztük a Szentendrei Kis-
térségi Ipartestületé is, ahol a vezetőség
tagjaként segíti a szervezet munkáját több
mint 20 éve. A városi rendezvények szerve-
zésében mindig részt vesz, továbbá szemé-
lyesen is képviseli a szervezetet. Jelenleg az
Etikai Bizottság tagja. Tagja a Szentendrei
Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egye-
sületnek, ahol szintén mindig számíthatnak
rá a tagok. A templomdombi Petőfi-mell-
szobor öntéséhez ő biztosította a bronz
anyagot.  Tagja továbbá a Szentendrei Gyö-
kerek Hagyományőrző Baráti Társaságnak,
melyben számtalanszor bizonyítja segítő-
készségét, legyen az a műemlékek és kör-
nyezetünknek a gondozása, avagy a
patakmeder takarítása. A szóban forgó civil
szervezetek mindegyike számíthat rá, és
mivel ezek Szentendre városához tartoznak,
így a város lakói is számíthatnak Vanyák
Gábor iparos  munkájára.

SzENtENDRE VÁROS kÖzBIztONSÁGÁ-
éRt DÍj: kállai zsuzsa hatósági 
törvényességi referens
SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
DÍJ adományozható azon személyeknek és
csoportoknak, akik a város közbiztonsága
érdekében hosszú időn át kiemelkedő 
munkát végeztek, vagy valamely tevékeny-
ségükkel hozzájárultak a város közbizton-
ságának színvonalas emeléséhez.

Kállai Zsuzsa 1998. december 1-jétől áthe-
lyezéssel került a polgármesteri hivatalba,
mint szervezési ügyintéző. 2000 májusától
bizottsági referens, majd 2002-től testületi
referens. Időközben 2 gyermek édesanyja
lett, majd a megfelelő szakképesítéseinek
köszönhetően hatósági törvényességi refe-
rensként dolgozik. Jó kommunikációs kész-
séggel rendelkezik, mely a munkájában
előnyt jelent a problémásabb ügyek megol-
dásában. Nagy munkabírású, lelkiismeretes
kolléga. A 2013. évi dunai árvíz védekezési
munkáiban, a nap 24 órájában részt vett,
irányította a közterület-felügyelők munká-
ját, folyamatosan gondoskodott a lezárt
közterületek biztosításról. 
Nagy hangsúlyt fordít a rendőri szervekkel
való kapcsolattartásra, kitartó munkájának
köszönhetően a helyi rendőrkapitányság és
a közterület-felügyelet között szoros együtt-
működés alakult ki. Ennek eredményeként
a közterület-felügyelők rendszeresen közös
járőrszolgálatokat látnak el a rendőrökkel,
a két szerv folyamatosan segíti egymás
munkáját, az önkormányzat pénzügyi for-
rást biztosít arra, hogy gyakoribb legyen a
személyes rendőri jelenlét a városban. A
belterületre bekóborló vaddisznók vissza-
szorítása érdekében megszervezte az érin-
tett területeken  a vadászok rendszeres

jelenlétét, segítséget nyújtott a szükséges
engedélyek beszerzésében. A vaddisznók el-
leni védekezés példáját azóta több telepü-
lés is átvette. 
Nagy gondot fordít a lakossági bejelentések
kivizsgálására, mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a problémák ténylegesen
megszűnjenek, vagy enyhüljenek. 
Áldozatos, kitartó munkájával, következe-
tességével, szorgalmával jelentősen hozzá-
járult Szentendre közbiztonságának
javításához.

SzENtENDRE VÁROS CIVIl SzERVEzEtE
DÍj: kossuth lajos Nyugdíjas klub 
SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE DÍJ
adományozható azon közösségeknek, akik
aktív résztvevői a város civil életének, tevé-
kenységükkel, kezdeményezéseikkel, ja-
vaslataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a fejleszté-
sek megvalósításához, tanácsaikkal előse-
gítik az innováció, a kulturális- és a sportélet
színvonalának emelését, a hagyományok
ápolását, más civilszervezeteket is bevon-
nak a város életébe, megerősítve ezzel a
társadalmi megújulás folyamatát.

A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub a város
egyik legnagyobb múltú civilszervezete. 42
évvel ezelőtt alakult, azóta folyamatosan
működik. Tagsága körülbelül 120 fő között
volt az elmúlt években. A vezetőség irányí-
tásával eredményesen képviselte a szent-
endrei nyugdíjasok érdekeit, szervezte
közösségi életüket. A klub tagsága bekap-
csolódott a város közéletébe. Rendszeres
résztvevői voltak a városi ünnepségeknek,
nemzeti és társadalmi ünnepeken megko-
szorúzták emlékműveinket. Ápolják elhunyt
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tagjaik emlékét, törődnek idős és beteg tag-
társaikkal. A klub tagjaiból alakult művé-
szeti csoportok (népdalkör, Ezüstfény és
Mediterrán együttesek) rendszeresen fel-
léptek városi rendezvényeken (Idősek
Napja, Majális, Városi Nyugdíjas Klub, Izbégi
Baráti Kör, stb.). Közreműködnek a testvér-
városi kapcsolatok ápolásában. Két alka-
lommal is 40 fős csoportokkal látogattak el
ZILAH városába. Könyveket gyűjtöttek az ot-
tani magyar könyvtáraknak, műsort adtak
a zilahi magyar közösségnek. 
Heti rendszerességgel klubnapot tartanak,
ahol érdekes és változatos programokat
rendeznek. A klub nyitott és befogadja a
város csatlakozni kívánó, idős polgárait. 

SzENtENDRE 1956 EmlékéREm DÍj:
krajcsovics márton tanár
SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM DÍJ min-
den évben egy szentendrei polgárnak – 
halála esetén hozzátartozóinak – adomá-
nyozható, aki 1956-ban részt vett a forra-
dalom és szabadságharc eseményeiben,
illetve akit meghurcoltak, megaláztak, va-
lamilyen megtorlás érte őt a forradalom le-
verését követően.

Krajcsovics Márton (1906-1982) apja ko-
vács mester, anyja posztógyári munkás volt.
A család az 1910-es években költözött
Szentendrére. Márton már egész fiatalon el-
kezdte festegetni a város házait, utcáit, a
Bükkös-partot. Mégsem a festőművészi,
hanem a tanári pályát választotta. Szent-
endrén egyik szervezője és tanára lett
annak a gimnáziumi tanfolyamnak, amely
megalapozta a városban az intézményes kö-
zépiskolai oktatást. 1956-ban már 5 éve a
budapesti III. kerületi Bláthy Ottó Ipari Tech-
nikumban tanított. Október 26-án a fővá-
rosba indulva összetalálkozott egy tüntető
csoporttal. A tiszti iskolához mentek, hogy
követeljék a visszatartott fiatalok továbben-
gedését. Zauer János, a Nemzeti Bizottság
elnöke arra kérte, legyen összekötő a Nem-
zeti Bizottság és a honvédség szentendrei
alakulatai között. November 1-jén Krajcso-
vics Márton Hornyák Jenővel, Kárász Lajos-
sal és Laszlovszky Antallal együtt, a Nemzeti
Bizottság képviseletében részt is vett a tiszti
iskolában a forradalmi katonatanács újjá-
választásán, amelyen fel is szólalt. Több
munkástanács ülésén is részt vett, ahol is-
mertette a Dunántúli Nemzeti Tanács prog-
ramját. 
1957 februárjában Szentendrén is megin-
dult a letartóztatási hullám. Krajcsovics
Mártont nem érte váratlanul, hogy augusz-
tus 26-án őt is letartóztatták. 
Másnap kihallgatták a Szentendrei Rendőr-
kapitányságon, majd azzal az indokkal,
hogy súlyos bűncselekményt követett el, és
tartani kell a hatóság előli elrejtőzéstől vagy
szökéstől, elrendelték előzetes letartóztatá-
sát, majd Budapestre, a Pest Megyei Bör-

tönbe szállították. A Pest Megyei Bíróság
1958. március 14-én 4 év börtönre, 1000
forint értékű vagyonának elkobzására ítél-
ték, valamint egyes jogainak gyakorlásától
5 évre eltiltották. Fellebbezés után a Leg-
felsőbb Bíróság a „kezdeményezés” vádját
„tevékeny részvételre” módosította, és hét
hónap múlva, 1958. október 27-én börtön-
büntetését 3 évre csökkentette. Krajcsovics
Márton összesen 20 hónapig és 25 napig
volt börtönben. Részleges közkegyelem
alapján 1959. május 19-én szabadult. 

tAlENtum ÖSztÖNDÍjASOk
Középfokú tanulmányokat folytató 
díjazott

OROVA KORNÉLIA
A békásmegyeri Veres Péter Gimnázium ta-
nulója, Szentendrén él szüleivel és három
testvérével. Az orvosi egyetemre készül,
ezért a biológia, kémia és angol tantárgya-
kat emelt szinten tanulja. Kitűnő tanuló, szá-
mos dicsérettel. Kilenc éve hegedül, játszik
a gimnáziumi zenekarban és a zeneiskola
diák vonószenekarában is. Szívesen aján-
lotta fel segítségét gyerekekkel és idősek-
kel való foglalkozáshoz. 

Felsőfokú tanulmányokat folytató 
díjazott

MENDIK PÉTER
A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi
Kar hallgatója. Kitűnő eredménnyel érettsé-
gizett emelt szinten biológia, fizika tárgyak-
ból a Szent István Király Zeneművészeti
Szakközépiskolában. Orgonát és zongorát
tanult Szentendrén Lakos Ágnesnél és Zász-
kaliczky Tamásnál. Szívesen fényképez, fo-
tóját állították már ki a Nemzeti
Múzeumban. Tervei közt szerepel nemzet-
közi Phd fokozat megszerzése. Fontosnak
tartja a prevenciót, szívesen venne részt
Szentendrén egy prevenciós előadássorozat
létrehozásában, kiemelten az érrendszeri
betegségek, cukorbetegség, elhízás témák-
ban.

jó tanuló – jó sportoló díjazottak 
1-4. osztályos évfolyam
Több kiemelkedő pályázat érkezett, ezért a
bizottság ebben a kategóriában két diáknak
ítélte meg a díjat.

GYÖRE DOROTTYA – ritmikus gimnasztika
– Szent András Általános Iskola 4.a osztály
Országos és nemzetközi versenyeken dobo-
gós eredményeket ér el, sportsikereit szeré-
nyen kezeli. Iskolai feladatait mindig
lelkiismeretesen végzi, tanulmányi munkája
töretlenül fejlődik.  Szabadidejében rajzol,
melyekkel városi és országos rajzpályázaton
is II. helyezést ért el. Aktív kórustag, fellé-

péseken, próbákon szépen helytáll. A jövőre
készülve oroszul tanul, hogy szót értsen el-
lenfeleivel a sportban.
Sporteredményei: 
2014. I. Ritmikus Gimnasztika Barátság
Kupa 1. helyezés
2013/14 Pest Megyei Diákolimpia 1. he-
lyezés
2013 Országos Bajnokság 1. helyezés
2013 Varazdin Kupa 3. helyezés
2014 Friendship Tournament 2 helyezés
Tanulmányi átlag a 2013/14. tanév végén:
5

LAKI TAMÁS SALAMON – wadokai karate –
Templomdombi Általános Iskola 4. osztály
Ötévesen kezdett karatézni, 2010-től a Pi-
ramis Sportegyesület igazolt versenyzője.
Rendszeresen indul területi és országos ver-
senyeken, ahol rendre dobogós helyezést ér
el. Szakmai fejlődése kiegyensúlyozott, öv
vizsgáit kiválóan teljesíti. Iskolai tanulmá-
nyaira jellemző az aktivitás, pontosság, lel-
kesedés, tanulmányi versenyeken indul,
munkái hiánytalanok. Feladatait igényesen,
legjobb tudása szerint teljesíti, a közössé-
gért önként vállal feladatokat, készségesen
segíti társait. 

Sporteredményei:
2014. Wadokai Magyar Bajnokság összesí-
tett 2. helyezés
2013. Utánpótlás Karate Országos Bajnok-
ság KATA kategória, 1. hely
2014. Magyar Wadokai Karate Szövetség
utánpótlás verseny KATA kategória, 1. hely
Tanulmányi átlag a 2013/14. tanév végén:
5

5-8. osztályos évfolyam

VÁRNAY ZOÉ – úszás – AGY Tanoda 8. osz-
tály
2012 óta a Vasas SC igazolt versenyzője,
részt vesz versenyeken, bajnokságokon. Si-
kereit egyéni- és váltó versenyeken érte el.
Végzős diákként a központi felvételi mellett
a célnyelvi mérésen az osztály legjobb ered-
ményét érte el. Az iskola tanulói számára
éveken át példát mutatott, hogyan lehet az
élsportot az iskolai kötelezettségekkel
együtt megvalósítani.
Szorgalma, állhatatossága a tanulmányai-
ban, kitartása a sportpályafutásában to-
vábbi sikereit vetíti elő.
Sporteredményei:
2013 Budapest Kupa, 2. helyezés
2013 Aranyüst Nemzetközi Úszóverseny, 6.
helyezés
2013 Finis Kupa Nemzetközi Úszóverseny,
2. hely
2014 Hajós Alfréd Nagydíj 100 gyors, 1 hely,
100 pille, 1 hely
Tanulmányi átlaga a 2013/14. tanév végén:
4,8

Középiskolás korosztályban nem érkezett
be pályázat.
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Díjat nyert a szentendrei
„nőtt ház”
AZ ORSZÁG LEGSZEBB ÉPÜLETEI AZ ÉV HOMLOKZATA PÁLYÁZATON

Hetedik alkalommal hirdették meg az Év Homlokzata Pályázatot,
amely az elmúlt évtizedben ismert szakmai fórummá vált. Míg az
első kiírásra ötven nevezés érkezett, addig idén öt kategóriában –
családi ház, társasház, középület, panel és műemlék – 210 pálya-
művet adtak be.  A nyerteseket építész-szakmai zsűri választotta ki,
melynek tagjai voltak: Jánosi János Ybl-díjas és Pro Architectura-
díjas építész; Máté Klára, a Magyar Építéstechnika főszerkesztője;
Noll Tamás Ybl-díjas építész; Dr. Tari Gábor egyetemi docens (BME
Rajzi és Formaismereti Tanszék, Színdinamika Szakmérnöki Mű-
hely), Vadász Bence Ybl-díjas és Pro Architectura-díjas építész és
Vidor Győző, a Magyar Építőanyagipari Szövetség elnöke. Az öt ka-
tegória legszebb homlokzatainak pályázói egy-egymillió forintos
díjat vehettek át. A pályázaton kategóriánként még további díja-
zottakat választott ki a zsűri, akik számára a Baumit Kft. a pályázat
fő támogatója egy építész-szakmai tanulmányutat szervez Bécsbe.  
A családi ház kategória legjobbja egy szentendrei épület lett, amely-

nek tervezője Borbás Péter az egymillió forintos díjat, a kiírás 
eredményhirdető gálaestjén a Budapest Kongresszusi Központban
vette át. 
Szentendre történelmi városmagjának közelében, ám távol a turis-
ták kíváncsi tekintetének célpontjától, a római katolikus temetőt
körülölelő egyik szűk utcácskában búvik meg a fiatal, kisgyerme-
kes család otthona. Olyan, mintha csupán frissen meszelték volna
az utcai frontját, csak az tudja, milyen változáson ment át, aki is-
merte a már-már földbe süppedő, egykor redőnyös ablakkal mo-
dernizált, jellegtelen házikót. A tulajdonosok és a tervező, Borbás
Péter szándéka az volt, hogy a felújítás során egy, a szentendrei épí-
tészeti hagyományokat őrző, de ugyanakkor modern és letisztult
épületet hozzanak létre. 
– A Borbás Péter építész által tervezett családi ház talán legna-
gyobb erényének, annak „nőtt” jellegét érzem. Úgy simul szerényen
Szentendre domboldalába, úgy közvetít mai hangon új értékeket,
mintha mindig is ott állt volna. Egy ház, ami belenőtt a környeze-
tébe. Magán viseli alkotójának személyiségjegyeit, nem tagadja a
kort, amelyben született, és tiszteletben tartja az épített és a ter-
mészeti környezetet egyaránt. Szerényen, apró gesztusaiban, rész-
leteiben modern, ugyanakkor telepítésével, arányrendszerével,
térszervezésével dicséretes módon hagyományőrző. Ezt nevezzük
jó építészetnek! – mondta Vadász Bence, Ybl-díjas, Pro Architec-
tura-díjas építész, az Év Homlokzata Pályázat  zsűrijének tagja a díj
átadásakor. 

Akikre büszkék vagyunk
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szeptember 25-i állomány-
gyűlésén dr. Mihály István r. dandártábornok megyei rendőrfőka-
pitány kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként „Példás
helytállásért” emlékplakettet adományozott Poór István r. 
törzszászlósnak, Leányfalu körzeti megbízottjának, Kárász Ádám
r. törzsőrmesternek és Hendrik Benjámin r. törzsőrmesternek, a
Pomázi Rendőrőrs járőreinek, valamint a Szentendrei Polgárőr-
ségnek.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. október 6-án megtartott
állománygyűlésén Kovács László r. alezredes kapitányságvezető
kiváló munkája elismeréseként a „Hónap rendőre” címben része-
sítette Harkai Richárdné közalkalmazottat, Barics Erzsébet r. fő-
törzsőrmester vizsgálót, Nagy Imre r. főtörzsőrmester nyomozót,
Károlyi József r. főtörzszászlós visegrádi járőrvezetőt, Rózsavölgyi
Mihály r. zászlós járőrvezetőt, Barna Szabolcs r. főtörzsőrmester
budakalászi körzeti megbízottat, Papp István r. főtörzszászlós nyo-
mozót és Fekete Krisztián Károly r. törzszászlós csobánkai körzeti
megbízottat. 

Szentendrei Rendőrkapitányság
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megütötte és fenyegette ismerősét
H. Sándor 29 éves csobánkai lakos 2014. április 11-én egy cso-
bánkai üzlet előtt szóváltásba keveredett ismerősével, akit fejen
ütött. A sértett a közeli boltba menekült és bezárta az ajtót, de a
gyanúsított utána futott és kézzel beütötte az üzlet ajtajának üve-
gét, majd megfenyegette a sértettet azzal, hogy megöli.
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázdaság
és zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást, melynek során H. Sándort gyanúsítottként hallgat-
ták ki. Az ellene folytatott eljárást a nyomozóhatóság a napokban
befejezte, és az illetékes ügyészségen vádemelési javaslattal élt.

Régiségeket loptak egy leányfalui házból
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást foly-
tat lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes
2014. szeptember 14. és szeptember 19. közötti időszakban 
kiemelte egy leányfalui családi ház egyik ablakát és a lakásból
különböző tárgyakat tulajdonított el. 
Az ismeretlen tettes gázkazánt, bronz csillárt, angyalfejekkel dí-
szített aranyozott Herendi vázát, virágmintás kínai vázát, boros
poharakat, hatszemélyes ezüst étkészletet, ezüst tálcát, fúrógé-

pet, fehér Herendi Krisztus-szobrot, sárkánymintával ellátott bronz
órát, valamint 2 darab aranyozott gipsz képkeretet vitt el. 
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismerni véli a
fent felsorolt, valamint a fényképeken szereplő vagyontárgyakat,
jelentkezzen személyesen vagy telefonon a Szentendrei Rendőr-
kapitányságon a 06-26/502-400-as telefonszámon, illetve tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú"”
zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Baltával támadt ismerősére
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya súlyos testi
sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást K. Pál 26 éves csobánkai lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2014. október 7-én
délután egy csobánkai autószerelő műhely udvarán - előzetes szó-
váltást követően - többször ismerőse felé sújtott a kezében levő
baltával. A sértett el tudott hajolni az ütések elől, így nem sérült
meg.
K. Pált a szentendrei rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. El-
lene – szabadlábon hagyása mellett – a Szentendrei Rendőrka-
pitányság Vizsgálati Osztálya folytatja a nyomozást.

élettársa befektetését próbálta ellopni
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást
K. Magdolna 58 éves budapesti lakos ellen.
Az asszony 2013. október 12-én költözött el volt élettársával
közös otthonukból. A megalapozott gyanú szerint K. Magdolna a
pakolás során megtalálta a férfi arany befektetési kártyáit, me-
lyeket a holmija közé rejtett és megpróbálta eltulajdonítani. A sér-
tett észlelte a lopást és értesítette a rendőrséget.
Az eljáró hatóság a napokban befejezte a nyomozást, és a nő
ellen vádemelési javaslattal élt a Szentendrei Járási Ügyészségen.

Szentendrei Rendőrkapitányság

RENDŐRSéGI HÍREk

lomtalanítás háztól
Tisztelt Szentendrei Lakosaink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2014. évi
háztól történő lomtalanítást november
15-ig vehetik igénybe.

November 15-től a téli útüzemeltetésre ké-
szül fel a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.,
emiatt a gépjárműveket elsősorban a sí-
kosság-mentesítő anyagok kihelyezésére,
valamint az esetlegesen felmerülő téli
rendkívüli időjárási körülmények elhárítá-
sára kell biztosítanunk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az utolsó szál-
lítási nap 2014. november 14.
• Az igények fenti időpontig történő fel-

mérése érdekében, lomtalanítási igé-
nyüket mihamarabb jelezzék az ügyfél-

szolgálaton (tel: 06/26/300-407, e-mail:
ugyfelszolgalat@szentendre.hu), mert
igényeiket beérkezési sorrendben telje-
sítjük, és a későn beérkező kéréseknek
nem áll módunkban a fenti határidőn túl
eleget tenni.

• A szállítókapacitásunk korlátozott, ezért
(is) szükséges előre jelezniük lomtalaní-
tási szándékukat, hogy közös egyezte-
tést követően kiválaszthassuk az Önök
és a VSZ Nonprofit Zrt. számára is alkal-
mas időpontot.

• A tél közeledtével számítani lehet olyan
időjárási körülményekre, amelyek fenn-
állása esetén nem, vagy nem a meg-
adott időben teljesíthető a lomhulladék
elszállítása. 

• Azon Ügyfeleink, akik a 2014-es évben
bármilyen okból nem tudták igénybe
venni szolgáltatásunkat (pl.: már nem

volt szabad hely, amikor igényét jelezte;
későn jelentkezett; stb.), már kizárólag
2015-ben élhetnek igénybejelentéssel. 

• Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem telje-
sült megrendelés nem jogosít fel 2015-
ben kétszeres mennyiség igénybe-
vételére, tehát a 2014. évi mennyiség
nem vihető át 2015-re.

A háztól történő lomtalanítás 2015. már-
cius 15-től vehető ismét igénybe. 
További kérdésükkel, igényükkel fordulja-
nak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz!
Kérjük szíves megértésüket és együttmű-
ködésüket!

Köszönettel:
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Díjazták a szentendrei tourist police Szolgálatot!
Önkormányzatunk, mint fogadó intézmény, immár második éve vesz részt az iskolai közös-
ségi szolgálat szervezésében. A számos kisebb projekt mellett legnagyobb részvétellel zajló
és leghosszabb programunk a Tourist Police Szolgálat. A nyári szünidő alatt több mint 70
szentendrei diák áldozza szabadidejét arra, hogy Szentendre hírnevét öregbítve, vendégsze-
rető városunkba látogató bel- és külföldi turistáknak segítséget, információt nyújtson. Mun-
kájukat a Szentendrei Rendőrkapitányság kiemelt figyelme és támogatása mellett többek
között segíti a Ferenczy Múzeum, a Tourinform Iroda is. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet nyár elején kiírt „Segítő Diákok” pályázatán az önkormányzat is indult ezzel a program-
mal. Az eredményhirdetésre, díjátadásra szeptember 26-án került sor Budapesten, ahol a
Móricz és a Református gimnázium programban résztvevő diákjainak segítségével mutat-
tuk be a projektet. Innovatív kezdeményezésünkért, a városi összefogásért programunk el-
ismerő oklevélben részesült! 
A Tourist Police program folyamatosan fejlődik, egyre több területen tudnak bekapcsolódni fi-
ataljaink a munkába. Így a jelentkező diákok közlekedésbiztonsági, drogmegelőzési progra-
mok aktív résztvevői, kortárs segítői lehetnek, a helyi rendőrséggel együtt folytatott 
„járőrözések” során pedig saját korosztályukat figyelmeztethetik a rájuk leselkedő veszélyekre.
Terveink között szerepel a program megújítása, a felmerült igényekhez való alkalmazkodás,
és – a városba látogatók elégedettségére – még több segítő diák bevonása! 

Viacolor és kültéri burkolatok
Kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák 

referenciával
Kerítések, rönktámfalak építése.

Nova Park Bt.
nova-park@freemail.hu

06-20-341-4586

Az elismerő oklevelet Kosztek Gabriella 
vette át
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Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
CSALÁDGONDOZó

munkakör betöltésére
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban,

teljes munkaidőben

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozás, szolgál-
tatások szervezése, csoportmunkában való részvétel.

Pályázati feltételek:
n Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
n Gyermekjóléti alapellátásban szerzett - legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat,
n Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
n Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
n Gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szak-
mai tapasztalat,
n Előnyt jelent, ha az ellátás területén lakik
n B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. november 17. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár
Judit nyújt, a 20/512-9822-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
n Postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Szentlászlói út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: 
családgondozó.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
radiológus szakorvost keres

heti 30 órában

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Intézményünkben működő mammográfiai szakrendelésen
szakorvosi tevékenység ellátása. 

Feltételek: radiológus szakorvos, mammográfiai rendelésen
szerzett szakmai tapasztalat

Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, vég-
zettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, MOK
tagság igazolása, működési engedély.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
röntgen asszisztenst keres

heti 30 órában

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Intézményünkben működő mammográfiai szakrendelésen
röntgen asszisztensi tevékenység és az ehhez kapcsolódó ad-
minisztrációs tevékenység ellátása, betegdokumentáció veze-
tése, számítógépes gyakorlat szükséges. 

Feltételek: röntgen vagy képi diagnosztikai asszisztensi vég-
zettség
Előnyt jelent: mammográfiai területen szerzett tapasztalat

Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, vég-
zettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
MESZK tagság igazolása, működési engedély.

További információt dr. Pázmány Annamária Intézményvezető
nyújt a 06-26/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@sze-
irendelo.hu email címen.

látni és látszani 
kampány 
– fokozott közúti 
ellenőrzés várható
A MÁTÉ FOTÓ-OPTIKÁBAN INGYENESEN EL-

LENőRIZHETI LÁTÁSÁT

A „látni és látszani” kampány az autósokért
van.  Az Országos Rendőr-főkapitányság és
az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bi-
zottság november 6-tól december 12-ig fo-
kozott közúti ellenőrzést hajt végre, ahol
teljes körűen és kiemelten vizsgálják a sze-
mély-, illetve haszongépjárművek, motorke-
rékpárok és kerékpárok világítását,
láthatóságát – és a jogosítványban szereplő
szemüveg viselését, illetve a kiegészítő
szemüveg meglétét.
2012-ben indult útjára a Látni és látszani
nevet viselő országos baleset-megelőzési
kampány. Az akció idén is folytatódik, hi-
szen ha csak egy emberélet megmenekült
azzal, hogy kiemelt figyelmet kapott a látás

és láthatóság, már célba ért a kampány.
Persze ennél jóval többről van szó: a nagy si-
kerű, egész Európát megmozgató kezde-
ményezés részeként Magyarországon is
autósok ezrei álltak a balesetmentes közle-
kedés mellé. 
A tél közeledtével kiemelten fontos a látás
és a láthatóság kérdése gépjárművezetés
közben, ugyanis jelentősen romlanak a lá-
tási viszonyok a rövidebb nappalok miatt,
mivel hosszabb a sötétedés utáni időszak.
Így minden autós saját érdeke is, hogy át-
vizsgáltassa gépjárművét és ellenőriztesse
látását. A kampány keretében díjmentesen

átvizsgálják a gépjármű világítástechnikai
berendezéseit és térítésmentesen ellenőriz-
tetheti látását. A Máté Fotó-Optikában sze-
retettel várják az ingyenes látásellenőrzésre. 

Metzger Alexandra
Máté Fotó-Optika 

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.
www.matefotooptika.hu
www.latnieslatszani.hu

Az akcióhoz csatlakozott még a szentendrei
Kaiser Optika Szemüvegszalon is (Dunaka-
nyar körút 12.).
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Az óvodások már megkapták
Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a nagycsoportos óvodá-
sok Az én Szentendrém sorozatcímű, Rózsa és Bandi, a szélgyere-
kek című helytörténeti mesekönyvet Szentendre Város
ajándékaként. Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy a négy-
kötetesre tervezett kiadványsorozat célja, hogy egy éven belül min-
den szentendrei gyermek és Szentendrén tanuló diák – 6-tól 18
éves korig – kézbe vehesse a helytörténeti olvasókönyvet, ame-
lyekben a korosztályának megfelelő szinten megtalálja a legalap-
vetőbb információkat városunkról.
A mesekönyvet elsőként a Hold utcai óvodások kapták meg, az ün-
nepélyes átadáson részt vettek a város többi óvodáinak a vezetői
is. A könyvet dr. Dietz Ferenc polgármester és Zakar Ágnes, az Ok-

Folytatódik a sikeres idősképzés
Szentendrén!
A Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei Önkormányzat
együttműködésében idén ősszel 12 tanfolyam indult el a helyi és
a környéki 50 év feletti tanulóknak. Ahogy a képzés vezetője, dr.
Jászberényi József főiskolai tanár elmondta, az együttműködés
ötödik félévében is a legnépszerűbb az angol és az informatika
– előbbi már öt szinten indult el, utóbbi pedig 3 csoportban, két
szinten. Ezeken túl nagyon népszerű a Keleti gyógyászat és a Ge-
opolitika is, és hagyományosan szép a látogatottsága az Idős-
tornának. illetve Szabó Endre időskori mentálhigiénés órája is
elindult.

A díszteremben zajló ingyenes szenior előadások közül is kettő
már sikeresen lebonyolítódott: Jászberényi József geopolitikai és
Varga Erika elsősegély-nyújtási előadásán két helyi televízió és
sok érdeklődő volt jelen. A legközelebbi ingyenes előadásra ok-
tóber 29-én, szerdán kerül sor, amikor is Jászberényi József be-
szél az agresszivitásról, s arról, hogy idős korban hogyan
védekezhetünk ez ellen. Az előadás 15 órakor kezdődik, de
előtte, fél 3-tól a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékese be-
szél majd közrendvédelmi kérdésekről.
Várhatóan az angol, illetve a tornakurzusok szünet nélkül foly-
tatódnak majd, így a 2014-es tanév negyedik szemeszterére már
lehet jelentkezni az Aranykor Központban (Dunakorzó 18. a P'art
Mozi épülete), minden hétfőn-szerdán és pénteken tartanak
ügyeletet, 15 és 17 óra között.

Telefon: 06-20/282-8787, hétköznap 8–18 óra között

A
Szentendrei Református Gimnázium

felvételt hirdet
a 2015/2016. tanévre.

Jelentkezhetnek mindazok a keresztyén
diákok, akik jelenleg az általános iskola 
4. évfolyamára járnak és tanulmányaikat

jövőre nyolcosztályos gimnáziumban 
szeretnék folytatni. 

Jelentkezési lapok a központi írásbeli 
vizsgára a Gimnáziumban 

az iskolatitkárságon kaphatók 
(Szentendre Áprily tér 5.).

Beadási határidő: 
2014. december 9.

tatási és Kulturális Bizottság elnöke mutatta be a gyerekeknek, és
mondtak köszönetet a könyv készítőinek. A többi tagóvodába, va-
lamint az egyházi- és magánóvodákba a szerzők – Papp Kornélia és
Borsódy Eszter – személyesen vitték el a mesekönyvet. Kérték a
gyerekeket és az óvónőket, hogy nézegessék a könyvet, járják be
együtt a bemutatott helyszíneket, fedezzék fel a sikátorokat, a
templomokat, a cégéreket, ismerjék meg a város címerét.
Az első osztályos gyerekek az őszi szünet után kapják meg a kiad-
ványokat.
A siker láttán a szerkesztők bíznak abban, hogy a további három
kötetet is ilyen lelkesen fogadják majd a gyerekek, és megvalósul-
hat a kitűzött a cél: a gyerekek azáltal, hogy jobban megismerik
Szentendrét, még inkább szeretni fogják a várost, és büszkék lesz-
nek arra, hogy itt élnek, itt tanulnak.
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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

Ásvány és kőzetkiállítás nyílt 
Szentendrén
Múzeumokban, kiállításokban amúgy is gazdag városunk új
látnivalóval gyarapodott. Október 10-én megnyílt a Vasvári
Pál u. 47. szám alatt a Vulcanello interaktív vulkanológiai, ás-
vány- és kőzetkiállítás.

A múzeum megálmodója és megvalósítója Kovács László, a Temp-
lomdombi Általános Iskola történelem-földrajz szakos tanára. A ki-
állítás 25 éves gyűjtés eredménye.
Miért éppen Vulcanello a kiállítás neve? – kérdeztük Kovács Lászlót
a gyűjteményről. „2001-ben, valamint 2004-ben is részt vettem
olaszországi működő, illetve jelenleg szunnyadó tűzhányókat ta-
nulmányozó expedíciókban, amelyeket a dorogi székhelyű Benedek
Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (röviden
BEBTE) szervezett. Ennek az egyesületnek 2000 óta vagyok tagja,
és rengeteg helyre jutottam el rajtuk keresztül is, így a Vezúvra, az
Etnára, a Vulcanora, Liparira, Panareára és a Strombolira. Vulcano
szigetéről kapta a nevét a vulkanizmus, mint tudományág, és ennek
a szigetnek egy része a Vulcanello, amelyik valaha önálló vulkán
volt, csak a régebbi kitöréseit jellemző egyik törmelékszórásából le-
rakódó anyag összekötötte a két szigetet. Nevének jelentése (vul-
kánocska) egyben arra is utal, hogy múzeumom egyik darabja egy
kisméretű gipsz vulkánmodell, amellyel a kitörést is be tudom mu-
tatni. A múzeum interaktív jellegét nemcsak ez adja. Azon túl, hogy
a látogató végigsétál a kiállított kőzetek és ásványok mellett, meg-
csodálja azokat, mindent kézbe is vehet, megszagolhat, megta-
pasztalhat. Működő vulkánmodell, börtöncella, vetítő-, és kiállító
terem, mikroszkópozás, habkő-lebegtetés, UV lámpázás, ékszerké-
szítés, vulkán-puzzle, feleletválasztós vulkános társasjáték, régész-
kedő homokozó várja a látogatókat. Néhány hónap múlva
„földrengésteremmel”, ásványmosóval és pár érdekes fosszíliával
is gyarapodni fog a kiállítás.”
A helyszínen házi készítésű vulkán sütit, ásványokat, fosszíliákat vá-
sárolhatnak a látogatók. A gyűjtemény telefonos időpont egyeztetés
után látogatható. Elérhetőség: +36-30-698-37-21. Egyszerre 12-14
főt tudnak fogadni és foglalkoztatni, nagyobb létszámú osztályokat
megosztva tudnak fogadni. A program kb. kétórás időtartamú.
Szeretettel várnak iskolás és óvodás csoportokat, családokat, hely-
belieket és messzebbről jövőket, és mindenkit, akit érdekelnek a
földtudományok és a vulkanológia.
A visszatérő vendégek, családok kedvezményesen tekinthetik meg
a kiállítást. Családoknál 5 év alatti gyermek számára, illetve cso-
portot hozó pedagógusok számára a múzeum ingyenes!

Ünnep – három tételben
Október 1-jén ünnepeltünk a Gondozási Központban: gondozot-
tainkat köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából. Mégpe-
dig három tételben, mert ismét abban a szerencsében volt
részünk, hogy vendégfellépők színesítették kis házi megemlé-
kezésünket. 
Elsőként az Izbégi Tagóvoda nagycsoportosai – a Mackó csoport
óvodásai – és az őket felkészítő óvónők (Kata Lajosné, Simon Il-
dikó és B.-né Juhász Ágnes) örvendeztették meg időseinket ked-
ves játékaikkal, találós kérdéseikkel, dalaikkal, táncukkal,
ajándékaikkal.
A második tétel a „helyi erőké” volt. Intézményvezetőnk kö-
szöntője után az Idősek Klubjának dolgozói és egyik szépkorú
tagunk közreműködésével hívtuk az irodalmat segítségül, hogy
rávilágítsunk az időskor szépségeire, értékeire.
Harmadszor a KOMAKO együttes (KOvács Imre, S.-né MAzács
Zsuzsa, KOvács István) és meghívottaik (Tóth Zoltánné, Vero-
nika; Silip Ágnes; Szirmai Frigyesné Piroska és Marosvölgyi Ist-
vánné Edit) szórakoztattak minket, s – lévén aznap a Zene
Világnapja is – nem takarékoskodtak a muzsikával, de a ver-
sekkel és a lélekgyógyító humorral sem. A délelőtt vége felé idő-
seink és munkatársaink közül többen táncra perdültek, ám akik
ülve maradtak, azok is sok szép emléket csomagolhattak el az
ünnepről a csendesebb hétköznapokra.
Köszönet minden közreműködőnek, hogy megtiszteltek minket
jelenlétükkel, munkájukkal, tehetségükkel, kedvességükkel
ezen a számunkra oly fontos eseményen!
Alig néhány nap telt el, s Németh Klára, a Petzelt középiskola
tanárnője keresett meg minket a nyári szünet csendje és az tan-
évkezdés „sűrűbb”
időszaka után,
hogy újra együtt-
működjünk az in-
t é z m é n y ü k b e n
futó, a generációk
közötti párbeszédet
támogató európai
uniós projekt kap-
csán. Október 9-én
négy delegáltunk-
nak nyílt lehető-
sége házon kívül,
az iskola  gyakorlati
termében megosztani tapasztalatait az ifjabb nemzedékkel né-
hány hagyományos étel, nevezetesen slambuc, nudli és lekvá-
ros gombóc készítése közben. Örömmel summáztuk, hogy a
néhány hónapnyi szünet mit sem változtatott az egymásra han-
golódás magától értetődő természetességén, s mindkét kor-
osztály kellemes élménnyel gazdagodhatott ezen a csütörtökön.

Programjainkról bővebben érdeklődhet 
személyesen vagy telefonon:

Gondozási Központ Szentendre
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

Tel.: 06/26-311-964
Csizmadia Ildikó
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Bükkös-parti takarítás
A takarítási világnap alkalmából lakóhelyünkön a Bükkös-partiak Baráti Köre
szervezett kis mozgalmat környezetünk megtisztítására. Az Izbégi Általános Is-
kola 3. a osztályos tanulóival és szüleivel csatlakoztunk ezen a szeptemberi hét-
végén a Bükkös-patak környékének takarításához. Rendezettebbé varázsoltuk
kedvenc játszóhelyünket. A megéhezett csapat jóízűen fogyasztotta el a zsíros
kenyeret, majd aktívan kapcsolódtak be a gyerekek a kézműveskedésbe. A leg-
jobban a lovas bemutató és lovaglás keltette fel érdeklődésüket. A gumicsiz-
mások köre szívesen csatangolt a vízben. A nap jutalmaként a szervezők
csokoládéval kedveskedtek, valamint oklevelet kapott osztályunk az aktív rész-
vételért. Ez a közös munka is egy kis lépés a környezettudatos életmód kialakí-
tása felé, így igyekszünk rászoktatni gyermekeinket arra, hogy vigyázzanak
környezetük rendjére, tisztaságára. Nem szabad felednünk, hogy Földünket, ezt
a csodás élőhelyet apáinktól örököltük, és meg kell őriznünk utódainknak.

Böszörményi Julianna

Köszönjük még egyszer támogatóink segítségét: VSZ ZRT, SZEVI, Szentendre TV,
V-8 Uszoda, BEO Café, Szilágyi pékség, Homó Attiláné, Gyürk András, Tolonics
Gyula, dr. Török Balázs, Mészáros János, Stefanak Attila, Szentgyörgyvölgyi
Gábor, Bádonyi Kinga, Majnekné Horváth Katalin és az Izbégi Általános Iskola,
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és Petzelt Szakközép és Szakiskola tanárainak, di-
ákjainak,  valamint a nagyszámú résztvevő munkáját! 

Zakar Ágnes szervező

Az egykori Budakörnyéki borvidék valaha
Szentendrétől Tétényig a Duna partvonalá-
ban elterülő hegy- és dombvidék szőlőit fog-
lalta magában. Négy fő körzetre oszlott:
Szentendrei szőlők, Budai szőlők (óbudai,
Sashegy környéki), Promontori (budafoki)
szőlők, Tétényi szőlők.
A városunk dombjait valaha kadarkaültet-
vények borították. A lakosság a szentendrei
vörösből élt, ami egy házasított bor volt, fő-
ként kadarkaszőlőből készült. A Duna segít-
ségével ez a bor a Monarchia távoli vidékein
is ismert és keresett árucikk lett. 
Szentendre természetföldrajzi adottságai -
talaja, a vulkanikus eredetű andezittufa és
éghajlata – kedveztek a szőlő- és gyümölcs-
termesztésnek. Az itt élő rómaiak is foglal-
koztak szőlőtermesztéssel, ebből a korból
szőlőművelő eszközök, kapák, metszőké-
sek, egy értékes borosedény-készlet is ma-
radt ránk. 
Az Árpád-kor itt élő magyarjai a Pilisbe tele-
pített bencés és cisztercita szerzetesektől
sajátították el a földművelést és szőlőter-
mesztést. Egy 1138-ból származó oklevél-
ben II. Béla király már szőlőt adományozott
a Kőhegyen. A várost körülvevő hegyek déli
lankáin már a középkorban jelentős szőlő-
termesztés folyt. 
A török hódítás után a városba települt szer-
bek saját hagyományaik alapján élesztették
újjá a szőlőtermesztést. A 18. században 
Pismány, Petyina, Bubán és a Kőhegy 
lankáin jellegzetes teraszos szőlőművelés
alakult ki. Leginkább a kadarkát termesz-
tették, a szőlőt karó nélkül nevelték, rövidre,
egy szemre metszették. 
A XVIII. század végére a szőlőtermesztés a

város gazdasági életének meghatározója
lett. Virágoztak a hozzá kapcsolódó ipará-
gak is. Kádárok készítették a kádakat, a
hordókat, a bognárok, kovácsok a szállító
szekereket, szerszámokat. 
A XVIII-XIX. században Szentendre és kör-
nyéke volt a megye legjelentősebb borter-
melő vidéke. Itt termelték a híres óbudai
vöröst, ami korának jelentős exportcikke
volt, a rác ürmössel együtt. Vörösbor termett
a Kőhegy, Szekrénykő, Zsákkő, Csipkebokor,
Somhegy, Mester rétje, Pismány, Tyukovác
dűlő, valamint a mostani Paprikabíró utca,
Bükkös-patak és az Alsó-izbégi út által ha-
tárolt területen.
A filoxéra vész az 1800-as évek végén ki-
pusztította a szőlőtőkéket. A szőlőültetvé-
nyek helyére gyümölcsösök települtek.
Ezeket később a város terjeszkedése szorí-
totta ki. A kadarkás múlt feledésbe merült.
A kadarkahagyományok felélesztését, ápo-
lását a Pismány Barátainak Egyesülete fel-
vállalta és 2005-ben elindította a kadarka
kultusz programját. Kadarka Borünnepeket
rendeztünk, hogy a pismányiak, a város
lakói megismerjék és megszeressék a ka-
darka bort, hogy kultúráját ismét elsajátít-
sák, egyre inkább magukénak érezzék és
fogyasszák.
Hasonló szándékból vettük fel a kapcsola-
tot a fővárosban működő Kadarka Körrel,
akik a hajdan híres Budai Borvidék legfőbb
termékének, a budai vörösnek az újraalko-
tásán munkálkodnak. 2011 nyarán, a Sváb-
hegyen, Jókai Mór egykori szőlőskertjében
újratelepítették a kadarkát, híres, kadarkát
termelő hazai borászok oltványaival. 2013
őszén már 900 hagyományos, bakművelés-

sel nevelt tőke fejlődik az adományozó bo-
rászok névtábláival ellátott sorokban. 
A Budapesti Kadarka Kör védnökségével
2012 novemberében megalakult a Szent-
endrei Kadarka Kör baráti társaság a Pis-
mány Egyesület keretében. Társaságunk
célja a kadarkakultusz terjesztése, a szent-
endrei kadarka hagyományainak ápolása. 
A kultusz része a Kadarka borünnep, és a
Kertjeink Kadarkája program is. 
A Kertjeink Kadarkája programban barátaink,
ismerőseink fogadnak be a kertjükbe 2-2 ka-
darkaoltványt, amit gondoznak, ápolnak,
majd a későbbi termés egy részének felaján-
lásával elkészül a szentendrei kadarkabor.
2012 óta már 75 oltványt ültettünk és folya-
matosan bővül a befogadók köre.  
LEGYEN ÖN IS A TőKÉSTÁRSUNK! – ültes-
sen kadarkát! Legyen egyre több szentend-
rei kertben kadarka szőlő, amiből közösen
elkészítjük majd a város borát. A sikerhez
kadarkaoltványokat biztosítunk Önnek, ke-
zelési utasítást és ültetési segédletet is
adunk.

Várjuk jelentkezésüket
kadarkakultusz@freemail.hu címen, 

vagy a 26/317-781; 30/241-1166
Széles Katalin, Kőszegi Ábel

Pismány Barátainak Egyesülete
Kadarka Kör

legyen a tőkéstársunk! – ültessen Ön is kadarkát!
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művészetkedvelőből műértővé
SZENTENDREI KÉPZőMűVÉSZETI SZABADEGYETEM

Kortárs képzőművészeti képzés a Ferenczy Múzeum 
és a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány közös szervezésében –
változó helyszíneken.

III. MŰéRTő GyAKORLAT
A II. félév képzési programjain tárlatokat is szervezünk, fiatal szent-
endrei pályakezdő képzőművészek alkotásait mutatjuk be a kép-
zés résztvevőinek. Bátorítjuk a műgyűjtés iránt érdeklődőket, hogy
befektessenek a kortárs művészetbe, támogassák a tehetséges
fiatalokat, az új generációt és a szentendrei művészetet. 
Helyszín: Silhouette Art & Café Galéria (Ady Endre u. 6/b)

November 7. péntek 19 óra
BESZéLGETéS: MIT éR A KORTÁRS, HA MAGyAR? 
Magyar kortárs képzőművészet esélyei külföldön
Vendég: LEDÉNYI ATTILA műgyűjtő, az Edge Communications igaz-
gatója, a Budapest Art Market létrehozója
A beszélgetést vezeti: GRÉCZY EMőKE művészeti író
Új generáció: VEREBÉLYI DIÁNA képzőművész tárlata

December 5. péntek 19 óra
Előadás: Művészet az otthonunkban
Vendég: KOCSIS GÁSPÁR és KOCSIS BARNABÁS 
Az Év Belső Építésze díj 2008; 
Pest Megye Építészeti Nívódíja 2013.
Új generáció: JUHÁSZ GERGő grafikus tárlata

Regisztráció kötelező: 
kozmuvelodes@femuz.hu; lakastarlat@gmail.com;
+36-26-920-990

További információ: www.femuz.hu; www.lakastarlat.hu; 
facebook: ferenczymuzeum, Szentendrei.Lakastarlat

Barcsay 25
MűVÉSZETMALOM, SZENTENDRE
2014. december 5. – 2015. január 26.

Barcsay Jenő művészete, magával ragadó személyisége örökre
nyomot hagyott a modern magyar képzőművészeten. A Szen-
tendréhez ezer szállal kötődő művész emlékére alapított díjat
testvére, Barcsay Erzsébet, akinek örökségét a Kónya házaspár,
Kónya Márta és Ferenc viszi tovább. 
Barcsay Jenő szellemi hagyatékát őrző Barcsay Jenő Képzőmű-
vészeti Alapítvány ebben az évben ünnepli 25 éves jubileumát.
Emlékezve a mester munkásságára, az alapítvány minden
évben Barcsay-díjat adományoz, amelyet a már végzett, de még
pályakezdő művészek kaphatják. 
A MűvészetMalomba tervezett kiállításon szeretnénk bemutatni
az elmúlt 25 év díjazottait. A közel hatvan képzőművész egy
korai és egy friss művével teszünk kísérletet, hogy minden
egyéni művészeti út a látogatónak érthető és élvezhető legyen.
A kiállítás emellett megmutatja a Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány elmúlt negyedszázados tevékenységét is.

Herpai András
művészettörténész

Bérelhető faházak az adventi vásáron
Szentendre városa idén is megrendezi adventi rendezvénysoroza-
tát, amely az ünnepi időszakban városunk kiemelt helyszínein gaz-
dag programokkal, gasztronómiai élményekkel, valamint a helyi és
környékbeli iparművészek, képzőművészek, vásárosok portékáival
várja szeretettel a helyi és a környékbeli lakosokat, az ide látogató
turistákat.
Örömünkre szolgálna, ha Ön is részese lenne a szentendrei adventi
vásárnak! 

Mivel az elmúlt évek folyamán átlag napi 1000 látogató érkezett
városunkba, így idén célunk, hogy a gazdag program- és termékkí-
nálat révén még tovább növeljük ezt a számot, és új célcsoporto-
kat is sikerüljön megszólítanunk.
Várjuk tehát jelentkezését, ha úgy gondolja, szeretne megjelenni
és részévé válni a rendezvénynek.
Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az advent
időszakában, ahol számos, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
program várja a helybelieket és az idelátogatókat. A programsoro-
zat elsősorban a helyben született értékek bemutatására koncent-
rál. Az adventi vásár és a hagyományos szabadtéri rendezvények
mellett hangversenyek, színházi előadások, kiállítások és gyer-
mekprogramok kínálnak szívet melengető kikapcsolódást felnőt-
teknek és gyerekeknek november 30-tól december 24-ig.
Fontosabb tudnivalók az adventi vásárról
Kiállítási helyszín: Dumtsa Jenő utca
Kiállítás időpontja: 2014. 11. 30. – 2014. 12. 24.
Amit a kiállítóknak biztosítunk: 3×2 m2-es faház, áramellátással,
frízfelirattal (egyéni igények felmérése után).
Jelentkezési határidő: november 1.
További információ, jelentkezés és érdeklődés az alábbi elérhető-
ségek egyikén lehetséges:
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
Lakatos Judit marketing munkatárs
e-mail: tdmszentendre@gmail.com, 06-20/945-1909
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Többször adtunk már hírt a Szentendre és Vidékében a Barcsay
Jenő Képzőművészeti Alapítvány és a Barcsay-jogörökösök, Kónya
Márta és Ferenc által szervezett vándorkiállítás-sorozatról. A 2012-
ben indult sorozat Barcsay szitanyomatok mellett három legkedve-
sebb tanítványa, Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás
szerigráfiáit is bemutatja. A kiállítások tudatosan vállalt missziója,
hogy – néhány hazai helyszínen kívül – a határainkon túli magyar-
lakta területeken is megismertessék Barcsay Jenő életútját és a
szentendrei konstruktív-geometrikus iskola legjelentősebb alkotó-
nak sokszorosított grafikai műveit. 
A kiállítás sorozat 2010. január 14-én, a Mester 110. születésnap-
ján, a Duna TV-ben indult el. 2012-ben, az első évad első felében a
Felvidéken, Révkomáromban, Gútán, Ipolyságon és Dunaszerda-
helyen mutatták be, majd 2012 második félévében és 2013-ban
erdélyi helyszínek: Nagyvárad, Marosvásárhely, Csíkszereda után
Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Zilah, Nagykároly és
Nagybánya következtek. A tárlatot mindenhol igen nagy örömmel
fogadták, ezt az is jelzi, hogy a védnökséget olyan jeles közéleti sze-
mélyiségek vállalták, mint Duray Miklós, Csáky Pál író, politikus,
Tőkés László EU-képviselő, Borbély László, az RMDSZ alelnöke, Dr.
Zsigmond Barna Pál csíkszeredai és Magdó János kolozsvári fő-

konzul, mellettük Pokorni Zoltán polgármester volt a budapesti ki-
állítás fővédnöke. A határainkon túli sorozatot ugyanis
meg-megszakította egy-egy magyarországi kiállításnyitó is: az
anyag 2013-ban látható volt Leányfalun és Kecskeméten, 2014-
ben Budapesten, Miskolcon és Szolnokon is. Az első két évben közel
10 000 fő, köztük sok diák látogatta meg a kiállításokat, melyek
anyagi fedezetét az Alapítvány az NKA, a Magyar Művészeti Akadé-
mia és a NEA pályázati támogatásából biztosította. 
2014-ben Erdély és Felvidék után a Délvidék magyarságának kép-
viselői jelezték, hogy szívesen fogadnák a tárlatot. A vajdasági prog-
ram fő szervezője Bata János, az ARACS magyar közéleti folyóirat
főszerkesztője volt. Három helyszínt, a szabadkai Városháza elő-
csarnokát, a zentai Művelődési Központ és Múzeum kiállítótermét
valamint a Topolyai Múzeumot választották ki a tárlatok bemuta-
tására. Mindhárom vajdasági kiállítás védnökségét Korsós László,
Magyarország szabadkai főkonzulja vállalta el. 
A szabadkai Városháza gyönyörű, szecessziós épületét regisztrál-
ták az európai Art Nouveau kulturális út egyik célállomásaként.
Földszinti fogadócsarnoka adott helyet az első, július 4-én megnyílt
vajdasági kiállításnak, melyet a főkonzul váratlanul közbejött el-
foglaltsága miatt Tóth Anikó szabadkai magyar konzul nyitott meg. 
A második helyszín Zenta, a Művelődési Ház kiállítóterme volt, a ki-
állítást augusztus elsején Kabdebó Lóránt professzor – kevesen tud-
ják: Barcsay unokaöccse – nyitotta meg. A szervezők – élükön
Hugyik Richárd igazgató – nemcsak szíves fogadtatásban részesí-

tette a magyarországi vendégeket, de elkalauzolta őket az aracsi
pusztatemplomhoz is, mely még romjaiban is a magyar-francia épí-
tészeti és művészeti kapcsolatokra utaló monumentális középkori
műemlékünk. 
A kiállítás-sorozat utolsó állomása a Topolyai Múzeum volt, itt au-
gusztus 15-én Feledy Balázs művészeti író, a Barcsay Alapítvány ku-
ratóriumának tagja tartott megnyitó beszédet. A három vajdasági
színhely közül Topolya a legkisebb, mintegy 14 500 lakosú kisváros.
Talán emiatt, de főleg mert a lakosságnak itt még mintegy 60%-a
magyar, itt volt leginkább bensőséges a kiállítás megnyitása. Zsáki
István festőművész, a múzeum igazgatója a kórházból jött ki, hogy
levezethesse a megnyitót. Topolyán történt az a megható esemény
is, melyben egy nagymama a hagyományosan itt is átadott könyv-
csomag nemzeti színű szalagjából egy darabkát kért, hogy azt rá-
köthesse a kisunokája számára készítendő születésnapi
csomagra…
Ugyanis a többi határon túli és „inneni” helyszínhez hasonlóan a
Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány, valamint Kónya Márta és
Ferenc jogörökösök a Vajdaságban is könyvcsomaggal ajándékoz-
tak meg magyar intézményeket. A Művészeti anatómiát, a Kossuth
Könyvkiadó Magyar festészet sorozatában megjelent Barcsay kö-
tetet és természetesen az újabb kiadásban megjelent, Barcsay Jenő
Munkám, sorsom, emlékeim könyvét kapta meg a szabadkai Kosz-
tolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a topolyai Népkönyv-
tár, a zentai Városi Könyvtár, a horgosi  és magyarkanizsai József
Attila Könyvtár, valamint a kiállítás-sorozat szervezését és bonyolí-
tását szívvel-lélekkel vállaló Aracs Alapítvány.
A szeptember közepén Vajdaságban zárult sorozat nem ér véget:
október 18-tól már Kassán látható a tárlat, mely az év végéig még
Nyíregyházán is bemutatásra kerül, 2015-re pedig már Hódmező-
vásárhely, Temesvár, Makó, Baja is jelentkezett, továbbá szervezés
alatt áll egy szlovéniai helyszín is!
Végezetül engedtessék meg egy kicsit ünneprontó megjegyzés is:
míg a felvidéki és az erdélyi kiállításokra az NKA és a Magyar Mű-
vészeti Akadémia is megfelelő – bár az összes költséget korántsem
fedező – összegeket ítélt meg, a 2014-es vajdasági sorozatra be-
nyújtott pályázatokat egyik alap sem tartotta támogatásra méltó-
nak, így a tetemes költségek az Alapítványt és a Barcsay
jogörökösöket terhelték. 
Erről sokunknak a moldvai csángó-magyar keserves juthat eszébe:
„Ha-ja még áll Magyarország, 
Uristenünk, te is megáldd, 
Haj, rajtunk könyörüljenek, 
S elveszni ne engeggyenek. 
Me mü es magyarok vagyunk …”

Lejegyezte: Krizbainé Szabó Éva

Egy darabka nemzeti színű szalag...
A BARCSAY JENő ÉS TANÍTVÁNYAI VÁNDORKIÁLLÍTÁS 2014 NYARÁN A VAJDASÁGBAN JÁRT
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kiállítás

Múzeumok nyitvatartása:
Október 1-től a kismúzeumok bezá-
rásán túl, a nyitva tartó 4 kiállító-
hely az alábbiak szerint tart nyitva:
Ferenczy Múzeum – Kossuth
Lajos utca 5.
Keddtől – vasárnapig, 10–18 óráig.
Ferenczy Múzeum – Kovács Mar-
git Kerámia Kiállítás 
Vastagh György utca 1.
Hétfőtől – vasárnapig, 10–17 óráig
Ferenczy Múzeum – Szentendrei
Képtár
Fő tér 2-5.
Szerdától – vasárnapig, 10–17 óráig
MűvészetMalom 
Bogdányi utca 32.
Szerdától – vasárnapig, 10–17 óráig
minden kiállítóhelyen 16:30-ig van
lehetőség jegyvásárlásra! a pénztár
akkor zár!

MűVÉSZETMALOM
MODERN ÉS KORTÁRS MűVÉSZETI
KÖZPONT
2014. december 5. – 
2015. január 26.
25 éVES A BARCSAy-DíJ
Kurátor: Herpai András
A plakett fotót Kéri Gáspár fotómű-
vész készítette.

2014. november 21. 18 óra –
2015. január 26. 
KONSTRuKTíV – INTER – KONK-
RéT – 17 NEMZETKöZI POZíCIó
Konstruktiv + Inter + Konkret -17 in-
ternationale Position – Marie Anne
Courage által szervezett kiállítás
külföldi kortárs művészek munkái-
ból.
Kurátor: Beke László

SZENTENDREI KÉPTÁR

2014. november – 2015. február
ZSIDó KéZIRATOK 
éS SZERTARTÁSI TÁRGyAK
– A Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetsége vándorkiállítása

A kiállításon szereplő anyag – zsidó
kéziratok, szertartási tárgyak – 
vallási szokásokhoz kapcsolódnak,
illetve szertartási tárgyként voltak
használatosak az otthonokban vagy
a zsinagógában. A dokumentumok
esztétikai és művészi értékük mel-
lett történelmi dokumentumokként
szolgálnak. A héber írásmód 
számos típusa megtekinthető, 
valamennyi típus a világ egy meg-
határozott részén élő zsidóságra 
jellemző. A bemutatott anyag jel-
lemző azokra az országokra, terüle-
tekre, régiókra, ahol készültek.

Minden fénykép és másolat a jeru-
zsálemi Izrael Múzeum gyűjtemé-
nyéből származik.
A kiállítást Izrael Állam budapesti
nagykövetsége támogatta.

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: 
szerda–vasárnap 10– 18 óra
SZEKKO VI. –  IDőVONAL CíMŰ
KORTÁRS FOTóMŰVéSZETI KIÁL-
LíTÁS 
A kiállítás nyitva: november 23-ig

FERENCZY MÚZEUM
BARCSAY TEREM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óra
öRöKSéG 3D VÁNDORKIÁLLíTÁS
A kiállítás nyitva: december 31-ig

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

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
TIZENKETTEN
Az IKON CSOPORT SZENTENDREI
SZÉPMűVÉSZETI EGYESÜLET 
kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető október
31-ig, ügyfélfogadási időben

CSOKONAI MűVELőDÉSI KÖZPONT
PALOTA GALÉRIA
1153 Budapest, Eötvös utca 64 –
66.
AKNAy JÁNOS KOSSuTH-DíJAS
FESTőMŰVéSZ KIÁLLíTÁSA 
A kiállítás 2014. október 31-ig tart
nyitva.

Előadás
KOLPING AKADÉMIA
KOLPING HÁZ KÖZÖS-
SÉGI TERME
(Péter-Pál utca, bejárat
a Török köz felől)

November 22. szombat, 16 óra
HEGyI TúRÁK 
SZOMSZéDJAINKNÁL
Harrach Ágnes svéd nyelvtanár, 
a Magyar Svéd Baráti Társaság 
elnöke előadása

zene
DUNAPARTI MűVELőDÉSI HÁZ
Barlang (Dunakorzó 11/a)
November 4. kedd, 19 óra
BORBéLy MŰHELy JAZZ KLuB
Vendég: Dresch Mihály – szaxofon,
fuhun
Belépőjegy: 1000 Ft, 
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft 

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

Jegyárak hagyományos filmek ese-
tében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdí-
jas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft

október 27. hétfő
17.45 JACKY’S WORLD (63’) (12) 
19.00 SRÁCKOR (166’) (12) (2D) 

október 28. kedd
18.15 UTÓÉLET (96’) (16) (2D)
20.00 AZ ÉLET ÍZEI (122’) (12) 

október 29. szerda 
18.30 KÉT NAP, EGY ÉJSZAKA (95’)
(12E) 
20.05 SENKI SZIGETE (96’) (12)
(2D) 

október 30. csütörtök
17.30 VAN VALAMI FURCSA ÉS
MEGMAGYARÁZHATATLAN (90’)
(16) 
19.00 AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
(130 ’) (16) (2D) - NYISD KI A SZE-
MED SOROZAT (DunaP’Art Film-
klub)

október 31. péntek
17.00 BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. (70’)
(kn)
18.10 MULATSÁG II. (63’) NÉPZE-
NEI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)

19.15 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS-
Lázár Enikővel
19.15 VIVIAN MAIER NYOMÁBAN
(83’) (12)- 
20.45 EGY SZERELEM TÖRTÉNETE:
A Nő (100’)(2D)(12E) –

november 1. szombat
16.00 A KIS NICOLAS NYARAL (97’)
(6)
17.45 SRÁCKOR (166’) (12) (2D) 
20.30 EGY SZERELEM TÖRTÉNETE:
A Nő (100’)(2D)(12E) 

november 2. vasárnap
16.00 DELFINES KALAND 2. (107’)
(6)(2D)
18.00 NAGY ZENESZERZőK: 
CHOPIN NYOMÁBAN (120’) (2D)
20.00 SENKI SZIGETE (96’) (12)
(2D) 

november 3. hétfő
18.00 FEHÉR ISTEN (120’) (16)
(2D) 
20.00 AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
(130’) (16) (2D)

november 4. kedd
18.30 NYOMTALANUL (97’)
(16)(2D) LÉLEKMOZI SOROZAT 
- DunaP’Art Filmklub
20.15 SENKI SZIGETE (96’) (12)
(2D) 

november 5. szerda
18.30 NYOMTALANUL (97’)
(16)(2D)
20.15 EGY SZERELEM TÖRTÉNETE:
A Nő (100’)(2D)(12E) 

Hamvas Béla emlékére
November 8-án, szombaton 16 órakor
MEGEMLÉKEZÉS Hamvas Béla sírjánál, 

a Sztaravodai úti temetőben
17 órakor

HANGVERSENY a Városháza dísztermében:
Schumann Karnevál,

FELOLVASÁS Hamvas Béla Karnevál című művéből
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Borbély műhely jazz klub
A 2014/15-ös évad programja
Minden hónap első keddjén, 19:00-22:00 között, a Dunaparti
Művelődési Ház Barlangjában (Dunakorzó 11/a)

Az együttes tagjai: 
Borbély Mihály – szaxofon, fúvós hangszerek
Tálas Áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
Baló István – dob

Vendégek:
2014. 
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

Belépőjegy: 1000 Ft, diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft 

mESEmOzGAtÓ FIlmHét A p’ARt mOzIBAN
Ismét nagy sikerrel került megrendezésre az évek óta nagy nép-
szerűségnek örvendő Mesemozgató Filmhét a P’Art Moziban. A dél-
előtti matinékon Szentendre szinte valamennyi óvodása
ismerkedett a mozi világával és az értékes magyar népmesék ta-
nulságos epizódjaival.

A filmek előtt és a szünetben Szigethy Ildikó vezető óvónő mozgatta
meg a gyerekeket, népdalok, népi mondókák tanításával és közös
énekléssel. Jó volt látni, hogy az apróságokat ugyanúgy lekötötték
a méltán világhírű magyar animáció alkotásai, mint a mindent el-
árasztó amerikai „computergiccs” termékei. A P'Art Mozi és a szent-
endrei hagyományőrző óvodák fontos feladatuknak érzik, hogy
magyar népmesék bemutatásával alapozzák meg a felnövekvő ge-
nerációk kulturális irányultságát.
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A legendás „nagy generáció” tagjai közül Zorán az egyetlen, aki
minden évben országjáró körútra indul. A turnézás, mint lét-
forma, továbbra is vonzza. A vidéki, kisebb művelődési házak-
ban ugyanolyan őszinte odaadással énekel, mint a
legrangosabb fővárosi rendezvényhelyszíneken. Töretlen nép-
szerűségének más oka is van: bő három évtizedes szólókarri-
erjének legfőbb vonása az állandóság, ma is ugyanazt az
intellektuális könnyűzenei irányt képviseli, mint pályája kezde-
tén. Soha nem a pillanatnyi sikerre, hanem a minőségre töre-
kedett. Haknit nem vállal, zenésztársai megbecsült, tehetséges
muzsikusok. Dalait érdemes újra meg újra meghallgatni, s a
versek gondolatai örökérvényűek.

Belépőjegy: 4000 Ft
Jegyvásárlás: a szentendrei Tourinform irodában  (Dumtsa J. u. 22.,

26/317-966), az Interticket országos hálózatában, online a www.szen-
tendreprogram.hu és a www.jegy.hu oldalon. 

Október 29. szerda, 19:00 
Pest Megyei Könyvtár színházterme 

(Pátriárka u. 7.) 

EVIDENCIA  
III. Szobrász Biennále a MűvészetMalomban

A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége kezde-
ményezőként és szakmai bonyolítóként, Szentendre Város 
Önkormányzata együttműködésével, immár harmadik alka-
lommal rendezi meg a szentendrei MűvészetMalomban a Szob-
rász Biennálét. 
Az alapítók szándéka, hogy a magyar kortárs szobrászat rend-
szeres bemutatkozási lehetőséget kapjon, felhívva a figyelmet
a kortárs képzőművészetben betöltött szerepére és jelentősé-
gére. 
A kiállítás célja a gondolkodási módok, a megközelítések és a
megoldások sokszínűségének bemutatása, a kortárs szobrá-
szat állapotának, helyzetének szembesítése. A formanyelvek,
stílusok sokszínűségének felmutatása. Egyben információt
nyújt a magyar szobrászat jelenéről, szerepéről, a szobrászat
fontosságáról. A biennále, mint bemutatkozási forma lehetősé-
get biztosít a szellemi kapcsolatok, viszonyrendszerek, moz-
gásban lévő folyamatok változások feltárására. Segíti a
szobrászat hazai és nemzetközi, ismertségét és megismerhe-
tőségét! Megjelenítve a plasztikai gondolkodásban zajló szel-
lemi folyamatokat, ezek hatását és a térben betöltött
térszervező szerepét.

November 16-án
az EVIDENCIA III. Szobrász Biennálét egy konferencia zárja,
melynek témája:
A TÉR ÉS A PLASZTIKA – EVIDENCIÁJA 

Simonffy Márta elnök
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége

A Biennále és a konferencia kurátora

Terembérleti lehetőség 
a Dunaparti Művelődési Házban
A Dunaparti Művelődési Ház (2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a) alábbi
termei rendezvények, foglalkozások megtartására kedvező áron kiadók:

baleTT-TereM • klubHelyiség • barlang

Bővebb információ, időpont-egyeztetés az alábbi elérhetőségeken:

Szentendrei Kulturális Központ /DMH/
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a.
telefon: 26/312-657
e-mail: dmh@szentendre.hu
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Kedves Szentendrei Polgárok!

Végérvényesen beköszöntött az ősz, s
immár estéről estére benépesül az Újszín-
ház sokat megélt nézőtere. Számtalan ku-
riózumot tartogató, színes évad vette
kezdetét ebben a hónapban! Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy művészeti küldetésünk –
a (kortárs) magyar drámák és a honi szer-
zők által írt irodalmi és színházi csemegék
színrevitele – Szentendre és a Dunakanyar
színházba járó Közönsége körében is évadról évadra mind több
értő fülre talál. Az új évad premierjeivel (Meztelen éj… Mozart,
Énekes madár, Csongor és Tünde, A toll, A funtineli boszorkány,
Hangemberek, Az áldozat) olyan igaz, emberi mesék birodal-
mába repítjük el Közönségünket, amelyek általánosan rólunk,
ebben a világban élő emberekről, az Újszínház társulatáról és a
nagyérdeműről egyszerre szólnak. Mindamellett korábban színre
vitt sikerdarabjaink (Országjáró Mátyás király, A vörös bestia,
Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Az a szép, fényes nap, Kreutzer
szonáta stb.) is műsoron maradnak.
Az Újszínház társulata az új évadban is sok-sok örömöt, vidám-
ságot, elmélyülést és hitet szeretne adni Önöknek előadásaival:
klasszikus értékeket. Magyarul. 

Sok szeretettel várja Szentendre és a Dunakanyar Közönségét 
a 2014/2015-ös évadban is a magyar dráma színháza, a főváros
szívében a Paulay Ede utcában!

Dörner György
színművész, az Újszínház igazgatója

A veszprémi Kabóca Bábszínház felismerte
azt az igényt a magyarországi oktatási rend-
szerben, színházi struktúrában, hogy ha-
zánkban a bábszínházi szféra kínáljon angol
nyelvű előadást a fiatal, iskolás gyermekek
számára. Az angol nyelvű színjátszásnak
van egy kialakult és nagy népszerűségnek
örvendő hagyománya hazánkban, de ez el-
sősorban a főváros és annak környékére
koncentrálódik, és szinte kizárólag az angol
anyanyelvű nézőket szolgálja ki. 

Az On the Road című előadásban tárgyani-
mációt használnak, amely – mint bábszín-
házi forma – műfaji sajátosságainak
köszönhetően kitűnően alkalmas arra, hogy
elmeséljen egy univerzálisan értelmezhető,
mindenki számára könnyen befogadható
történetet. Az előadás nézése közben ha-
sonló asszociációs folyamatokat kell alkal-
maznia a kicsiknek és a nagyoknak
egyaránt, mint egy idegen nyelven történő
kommunikáció során. A cél: összekötni ezt
a két folyamatot, hogy a gyerekek olyan él-
ménnyel gazdagodjanak, amely során az is-
kolákban tanultakat kreatív módon
alkalmazhatják. A pordukció több célcso-
port számára tudja biztosítani az élményt,
hiszen több nyelvi szinten is elkészült – így
kezdő és haladó angolosok egyaránt útra

kelhetnek velük, és az utazás során – On
the Road – megválaszolják a korábban ar-
tikulált kérdéseket.

November 19. szerda, 14 óra
VÁROSHÁZA, DíSZTEREM 
– On the Road Műhelykonferencia 2014
– nyelvtanulás színházi élmény által,
bános eszközökkel 

14.00-15.00 bábelőadás – a veszprémi
Kabóca Bábszínház angol nyelvű bábelőa-
dása angolul tanuló kisiskolások és peda-
gógusaik részére
15.00-15.30 az előadás után a kisdiákok
részére rövid játékkal egybekötött, előadást
feldolgozó foglalkozás segít abban, hogy
minden fontos információ eljusson azokhoz
is, akik kevésbé értették a produkciót. 
A délután további részében pedig a nyelv-
oktatási alapelvekről szóló prezentációra és
kerekasztal-beszélgetésre várjuk a pedagó-
gusokat.
15.50-17.00 beszámoló és prezentáció
17.00-17.45 kerekasztal-beszélgetés
A program az NKA támogatásával jött létre.

Várjuk az oktatási intézmények, illetve an-
goltanárok és csoportjaik jelentkezését. A
rendezvényen való részvételhez előzetes re-

gisztráció szükséges, melyet az alábbi 
e-mail címen, illetve telefonszámon tehet-
nek meg: dmh@szentendre.hu, 06-26/312-
657 (Szabó Kata kulturális menedzsernél).
A rendezvény pedagógusok számára ingye-
nes, diákoknak 700 Ft a belépő.

Bővebb információ: 
www.szentendreprogram.hu, 
www. kabocababszinhaz.hu, 
06-88/590-160

Kövessenek minket a facebook-on is!
www.facebook.com/szentendreikult

On the Road műhelykonferencia Szentendrén
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kiugrott a gombóc, 
avagy korosztályok találkozása
Tavaly szeptemberben indult a Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskolában az a nemzetközi Comenius pályázat, amely
ebben a tanévben is újabb és újabb feladatokat és élményeket
nyújt az iskola diákjainak. A projektet az Európai Unió támogatja
azzal a céllal, hogy a különböző generációkat közel hozza egy-
máshoz. Ahhoz, hogy a projekt feladatait megvalósítsuk, felke-
restük a Szentendrei Gondozási Központot, igyekeztünk az
idősekkel baráti kapcsolatot kialakítani. A tavalyi tanévben ka-
rácsonyi ünnepséggel, farsangi mulatsággal kedveskedtünk az
időseknek, cukrásztanulóink süteménnyel készültek. Sokat be-
szélgettünk az idősekkel, hogy a fiatalok és idősek jobban meg-
értsék egymás gondjait, elfogadják a generációk közötti
különbségeket, tiszteljék egymást.

Most az iskolában fogadtunk néhány bátor, vállalkozó kedvű idős
nénit, és arra kértük őket, mutassák meg nekünk, hogyan ké-
szítették régen a hagyományos magyar ételeket. A tankonyhá-
ban hamar felforrósodott a levegő, nem csak a főzés közben
gőzölgő ételektől, hanem az idősek lendületes magyarázásától
is. Lelkesen kockázták a slambuchoz a szalonnát, mutatták a
gyerekeknek, hogyan tördeljék apróra a lebbencs-tésztát. Legiz-
galmasabb azonban a szilvás gombóc készítése volt. Az össze-
tört főtt burgonyát liszttel összegyúrni bizony nem kis feladat
volt, mert a tészta sokáig ragacsos maradt. Minden szakácsta-
nuló, akinek akkor éppen gyakorlati órája volt az tankonyhában,
kipróbálhatta a tésztagyúrást, a gombóc formázását, főzését. A
gombócok után az apróbb méretű nudlik sodrását próbálgatták
a fiatalok, kisebb gyakorlással ez is jól sikerült. Végül pirított
zsemlemorzsába forgatták a kifőzött gombócokat és nudlikat.
Hamar elfogyott a sok finomság, hiába tűnt soknak a készítés
során. Az idősek is nagyon jól érezték magukat, örömmel kínál-
ták a közösen készített ételeket a tanulóknak. Búcsúzásképpen
megígérték a fiataloknak, hogy legközelebb a cukrásztanulók-
hoz jönnek, és a házi rétes nyújtását mutatják meg nekik.
Ezen a napon ismét egy kellemes élménnyel gazdagodtunk a re-
mekül sikerült közös főzés során. Ezúton is hálásan köszönjük a
vállalkozó kedvű időseknek a fáradozásukat, türelmüket és lel-
kesedésüket!

Németh Klára
projektvezető

DUNAKANYARI CSALÁDSEGÍTő ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel: 06-26/312-605

Adománynap
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 

a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
ADOMÁNYNAPOT tart:

október 30-án csütörtökön,
november 27-én csütörtökön és

december 11-én csütörtökön;
10-14-óráig.

a Szentlászlói út 89. szám alatt

Várunk minden kedves érdeklődőt! 

mindenki keresztje

A szentendrei városi temetőből megnyitása óta hiányzik a Min-
denki Keresztje. Az a kegyeleti hely, ahol bárki, távol eltemetett
hozzátartozója emlékére gyújthat gyertyát. Holló István szent-
endrei vállalkozó, önkormányzati képviselő most a saját költsé-
gén felállítja a városi köztemetőben a Mindenki Keresztjét. A
kereszt kb. 2,5 méter magas lesz, tölgyfából készül, a kereszt
alkotóelemei 30 cm szélesek lesznek, az összsúlya meghaladja
az 5 mázsát. A felszentelés, amelyet Fajcsák Tibor izbégi plébá-
nos atya végez el, október 31-én, délután 4 órakor lesz a vá-
rosi köztemető főbejáratához közeli helyen. Közreműködik
Petrás Mária, Pomázon élő, Csángóföldön született dalénekes,
keramikusművész.

Kitakarította a gát egy hosszabb szakaszát a Szentendrei Kistérségi
Ipartestület és a Szentendrei Horgászegyesület október 4-én. A
résztvevők külön köszönetet mondanak a Városi Szolgáltatónak,
amely az eszközöket és a konténert biztosította a munkálatokhoz.
A két egyesület tavasszal ismétlést tervez, amelyhez szeretnének
szélesebb helyi összefogást teremteni, hívva és várva a helyieket.
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Európa-bajnokságra készülnek 
a piramis SE karatésai
Olaszország lesz a házigazdája idén a 42. Wadokai Karate Európa-
bajnokságnak. Az év eleji kvalifikációs versenyeket követően váro-
sunk egyik legeredményesebb egyesülete, a Piramis Sportegyesü-
let karatésai közül nyolcan kerültek a válogatott keretbe. A nyár
kemény felkészüléssel, az ősz az edzések melletti versenyzéssel telt
el. Két héttel a megmérettetés előtt Tóth Attila 3. danos mester sze-
rint tanítványai elvégezték a munka döntő részét, és a novemberi 1-
jei Európa-bajnokságra felkészülten, éremesélyesként utazhatnak. A
felkészülő versenyeken nagyon jól szerepeltek versenyzőink, így bíz-
hatunk a szép eredményekben, melyről lapunk is tudósítani fog.

Akikért szoríthatunk: Bokori Kata (U14 küzdelem), Kollár Eszter
(U14 formagyakorlat és küzdelem), Kollár András (kadet forma-
gyakorlat és küzdelem), Juhász Tamás Máté (junior formagyakorlat
és küzdelem), Tremmel Márton (junior formagyakorlat), Bereczki 
Roland (U21 formagyakorlat és felnőtt küzdelem), Herczeg Balázs
(felnőtt formagyakorlat és U21 küzdelem), Tóth Péter (felnőtt 
formagyakorlat).
A nagy versenyen tatamira lép a többszörös Európa-bajnok csapat
formagyakorlatot alkotó trió is: Tóth Péter, Herczeg Balázs, Bereczki
Roland.
Eredményes szereplést kívánunk!
A Piramis Sportegyesület ezúton is várja szakosztályaiba a sportolni
vágyókat és a jó társaságot kedvelőket 4–100 éves korig (karate,
aerobik, ovitorna, testépítés).
Infó: www.facebook.com/piramisse, tel: 06-20/444-3160

VII. Dunakanyar kupa Szentendrén
Ismét ősz, akkor testépítő verseny! Immár hetedik alkalommal, ok-
tóber 5-én adott otthont városunk, pontosabban a PMK színház-
terme ennek a nagyszabású sportrendezvénynek. A verseny
szervezője és házigazdája a Piramis Sportegyesület volt.
A rendkívül színvonalasan megszervezett versenyre az ország kü-
lönböző részeiről, sőt még Erdélyből is érkeztek versenyzők. 
A szép számú résztvevő különböző kategóriákban – az utánpótlás
minősítőtől kezdve a versenyző kategóriákig – mérethette meg
magát a bírók előtt.
A Piramis Sportegyesület testépítő szakosztályának két versenyzője
közül először Takács Judit szerzett bronz-, majd Ágoston Csaba
János ezüst minősítést, majd az érem és oklevél mellé a szervező
által felajánlott különdíjat is átvehették.
A Leányfalusi Fitness Vital versenyzője, Gulyás László ismét bebi-
zonyította, hogy a masters kategóriában ő a legfelkészültebb.
Az abszolút bajnoki címet és az ezzel járó trófeát idén Földvári At-
tila nyerte el.
Kovács József a verseny egyik szervezője elmondta, hogy jövőre is
szeretnék folytatni a verseny szervezését és további kategóriákkal
bővíteni.

A rendezvény fő támogatója a Power Track volt.
A rendezvényt támogatta: Szentendre Város Önkormányzata, vala-
mint a Szabó és fia Szolgáltató Kft., az MLF Productions a mikro-
szőlőmag forgalmazója, a Kisgépcentrum, a CSS Tuning, az El
Mariachi étterem, a Békás Body Shop és a Fitness Vital Leányfalu.
A verseny médiapartnere: gym.hu

Sikeres hazai mérkőzés
Szentendrei KC – Grundfos Tatabánya
Budaörs KC 37-27 (17-13)
Szentendre, október12, 17.00

Hazai pályán a fiatalokból felálló tatabányai
csapatot fogadta a szentendrei kézilab-
dacsapat. A mérkőzésre a csapattaktika
mellett pszichésen is készültek a játékosok,
hogy a papíron gyengébb ellenfél ellen meg-
felelően koncentrálva játszhasson, és ne
essen abba a hibába, mint a keddi kupa-
meccsen. (Megjegyzem, hogy Füzesabony-
ban, a Magyar Kupa meccsen 10 góllal
jutott tovább az SZKC.) A csapat ezt a fel-
adatot remekül oldotta meg, és magabiztos
győzelmet aratott.

A első félidő elején fej-fej mellett haladtunk,
mindkét oldalon az összes kapura lövésből
gól született. A 12. perctől kapusunk, Holló
Balázs összeszedte magát, védekezésünk
határozottabb lett, támadásainkat továbbra
is pontosan fejeztük be, ezzel négygólos
előnyt szereztünk. A második játékrészben
a játékunk nem változott, és folyamatosan
növelve az előnyünket, simán győztünk.
A játékfázisok tekintetében, mind a négy
részben felülmúltuk ellenfelünket, a gólok
megoszlottak a játékosok között, igazi csa-
patmunka volt ez a győzelem. A csapatépí-
tés útján jól haladunk afelé, hogy egy jó
csapattá váljuk.
Jók: Holló Balázs, Doros Ákos (2), Duzsi
Dávid (5), Sutka Norbert (10), Koller Tamás
(4), Józsa Máté (3) 

Hajdu Gábor
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úSzÁS
Pest megyei Csapatbajnokság III. forduló
október 4., V8 Sportuszoda

A Pest megyei úszószakosztályok közül 6 képviseltette magát a me-
gyei Csapatbajnokság III. fordulóján, melyet a szentendrei V8 Sport-
uszodában rendezett a Pest Megyei Úszószövetség és a szentendrei
Honvéd Kossuth SE.
A közel félezres publikumot (ebből versenyző 300 fő) a hivatalos
megnyitón Vizy Csaba, a Pest megyei ÚSZ elnöke és Tóth István, a
HKLSE elnöke köszöntötte. A versenyt követően a Közép-Magyar-
országi Régiós Válogatottak számára (ebből 5 fő szentendrei Jövő
Bajnokai válogatott) előírt kötelező 800 m-es gyorsúszó felmérőt is
lebonyolította a MÚSZ.
Versenyzőink szépen teljesítettek a hazai környezetben: 6 arany-, 5
ezüst-, 5 bronzéremmel zárták a fordulót. A legeredményesebb
leány- és fiú versenyzőnek ítélt kupát Szabó Inez ’02 és Pintér Áron
’02 HKLSE-s versenyző kapta meg. A megyei csapat pontverseny-
ben szereplő 9 szakosztály versenyében a záró forduló előtt a 4. he-
lyen áll a szentendrei HKLSE a vezető Százhalombattai VUK, az Érdi
ÚK, a Váci Vízmű SC mögött.

Dobogós helyezéseink:

100 m fiú mell
1. PÁVA Szabolcs ’06 1:54,6
66 m leány pillangó
2. ABONYI-T.Gréta ’04 0:52,6
2. SZABÓ Inez ’02 0:44,5
3. BEREGSZÁSZI Enikő ’03 0:51,3
66 m fiú pillangó
1. PINTÉR Áron ’02 0:45,8
3. PAPP-D. Máté ’99 0:43,1
66 m fiú mell
2. SZABÓ Álmos ’01 0:47,3
100 m női mell
1. SZABÓ Teodóra ’97 1:16,5
100 m leány gyors
1. ABONYI-T.Glenda ’06 1:24,7
2. ABONYI-T.Gréta ’04 1:15,1
100 m fiú gyors
1. PÁVA Szabolcs ’06 1:34,2
266 m leány vegyes
2. SZABÓ Inez ’02 3:37,7
266 m fiú vegyes
3. PINTÉR Áron ’02 3:45,3
100 m fiú hát
1. SZABÓ Álmos ’01 1:12,0
4x66 m leány vegyes váltó
2. HKLSE-Szentendre 3:21,4
4x66 m fiú gyors váltó
HKLSE-Szentendre 2:52,3

Budapest Kupa III. forduló 
október 18., Budapest, Komjádi–Császár uszoda

14 egyesület, zömében a fővárosi elitklubok (vidék képviseletében
a Pest megyei Monor SE; Váci Ifjúság SE; szentendrei Kossuth SE)
közel 200 fős versenyzője vett részt a BTÚSZ által rendezett Buda-
pest Kupa versenysorozat III. fordulóján. A HKLSE Úszószakosztálya
először nevezett ezen a színvonalas és kemény erőpróbán, ahol
úszóink a fővárosi nagyklubok favoritjaival mérhették össze tudá-
sukat. A verseny bemelegítésének ideje alatt az 1-es pályán HOSZ-
SZÚ Katinka világklasszisunk rótta a hosszokat, majd a fotó- és au-
togramm-vadászok rendelkezésére állt a versenyzők legnagyobb
örömére…

12 úszónk állt rajtkőre 2 egyéni és 1 váltószámban; szinte 100%-os
teljesítményt nyújtottunk – leszámítva néhány technikai hibát –
igen figyelemre méltó eredmények születtek. Sportolóink közül
külön említést érdemel kiváló teljesítményéért: SZABÓ Álmos ’01,
akinek az 50 m-es ffi mellúszásban elért 0:34,28-as időeredménye
471 LEN – pontot ért; SZABÓ Inez ’02 800 m-es női gyorsúszásban
elért 10:25,53-as időeredménye pedig 492 LEN – pontot és MÚSZ
aranyjelvény minősítést ért; Pintér Áron ’02 & TÓTH Dominik ’02 a
800 m-es ffi gyorsúszásban szintén megúszták a MÚSZ aranyjel-
vényt; valamint az előzetes várakozásokat igencsak felülmúlták tel-
jesítményükkel LUKÁCS Bence ’01, BEREGSZÁSZI Enikő ’03 és
PAPP Domokos szintén a 800 m-es gyorsúszó eredményükkel.
Az egyesületi pontversenyben egy IV. és két V. helyezésünkkel 35
pontot gyűjtöttünk!

Részletes eredmények:

50 m mell
14. Tuscher Attila 1997 HKLSE-Szentendre 0:39,38
16. Papp Domonkos Máté 1999 HKLSE-Szentendre 0:42,54
5. Szabó Álmos 2001 HKLSE-Szentendre 0:34,28
18. Lukács Bence 2001 HKLSE-Szentendre 0:39,17
15. Tóth Dominik 2002 HKLSE-Szentendre 0:41,14
20. Pintér Áron 2002 HKLSE-Szentendre 0:42,53
26. Kraus Ádám 2002 HKLSE-Szentendre 0:45,38
27. Bálint Gergő 2002 HKLSE-Szentendre 0:46,11
4. Szabó Inez 2002 HKLSE-Szentendre 0:37,55
21. Beregszászi Enikő 2003 HKLSE-Szentendre 0:43,13
32. Nagy Dorottya 2003 HKLSE-Szentendre 0:45,29
36. Szabó Beatrix 2002 HKLSE-Szentendre 0:46,12

800 m gyors
12. Tuscher Attila 1997 HKLSE-Szentendre 10:20,23
13. Papp Domonkos Máté 1999 HKLSE-Szentendre 10:29,55
15. Szabó Álmos 2001 HKLSE-Szentendre 10:23,60
17. Lukács Bence 2001 HKLSE-Szentendre 10:34,77
11. Pintér Áron 2002 HKLSE-Szentendre 10:25,36 ARANYjelvény
12. Tóth Dominik 2002 HKLSE-Szentendre 10:27,02 ARANYjelvény
18. Bálint Gergő 2002 HKLSE-Szentendre 10:38,27 EZÜSTjelvény
31. Kraus Ádám 2002 HKLSE-Szentendre 13:06,14
8. Szabó Inez 2002 HKLSE-Szentendre 10:25,53 ARANYjelvény
27. Szabó Beatrix 2002 HKLSE-Szentendre 11:12,86 BRONZjelvény
33. Nagy Dorottya 2003 HKLSE-Szentendre 11:35,18 BRONZjelvény
34. Beregszászi Enikő 2003 HKLSE-Szentendre 11:39,85 BRONZ-
jelvény

4X50 m vegyes mix
5. HKLSE-Szentendre 2:21,58
(Bálint–Szabó I.–Pintér–Szabó B.)
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GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ 
Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644

HOTEL WATERFRONT 
Szentendre, Dunakorzó 5.

lABDARúGÁS
Október 12. Tahitótfalu sportpálya:
Tahitótfalu – Szentendre VSE: 2-11 (1-5) me-
gyei III. o. m. (Nyugati csopor).
G: Dalkó Soma – 6 gól (5., 9., 21., 49., 50.,
74. p.), Lukács Gábor – 2 gól, (6. és 51. p.),
Krasznai Vilmos, Nyúzó István, Wasilewski
Patrik Edward, illetve: Czikora Attila és
Szabó Dániel.

A listavezető vendégcsapat majdnem teljes
„első sorával” kezdett, míg a hazaiak „rövid
kispad”-dal voltak kénytelenek pályára
lépni, így nem volt meglepő, hogy a 9. perc-
ben már 0 - 3 volt az eredmény! A 15. perc-
ben egy jól eltalált szabadrúgással szépített
a hazai csapat (1-3), azonban a félidőig a
sokat indító és sokat futó vendégcsapat to-
vábbi két góllal terhelte meg a hazai kaput. 
A második félidőben 3 perc alatt három gólt
lőtt a Szentendre – 1-8!  (49., 50., 51.p.)
A hazai védők képtelenek voltak tartani a
technikás, gyors vendég támadókat, mivel
támadásaikat sorra szerelte, és azonnal in-
dított a magabiztos SZVSE védelem és a kö-

zéppálya. A következő negyedórában is
többször csak Dalkó és Lukács kiugrásait
próbálták szerelni a Tahi védői és kapusa -
néha sikerrel, de kétszer is sikertelenül (60.
és 74.p.: 1-10!).
A Szentendre edzője, Dombay Zsolt be-
küldte a cseresort, ekkor a hazaiak sikerrel
vezettek néhány ellentámadást, ebből egyet
góllal fejezett be Szabó Dániel (81.p.: 2-10).
Ám a vendégcserék is rátettek egy lapáttal,
és Wasilewski Patrik révén beállították a
végeredményt (87.p.: 2-11).
Szentendre csapata 7 győzelemmel - 21
ponttal vezeti a harmadosztály nyugati cso-
portjának élmezőnyét. Mögöttük négy pont-
tal lemaradva követi őket a PILE-Szántó II.,
majd a két 16 pontos – a Törökbálint II. és
az Érd II. (ők eggyel, ill. kettővel kevesebbet
játszottak!).

Október 13. Pilisszentkereszt 
„Dera Sportpálya”:

PILE /Pilisszentkereszt – Szentendre VSE 2-
0 (0-0) Öregfiúk, Nyugati csoport.
G.: Fazekas N. 49. p. Tenczel G. 79. p.

Változatos, jó iramú játék mellett az első fél-
időben nem tudott fogást találni egymáson a
két csapat. A Szentendre támadói többet ve-
szélyeztettek, de a befejezések előtt sorra hi-
báztak, míg a PILE két gyors támadójának
hosszú indításával próbálkozott. A védelmek
mindkét oldalon stabilan álltak a lábukon.
A második félidő elején ismét kimaradt né-
hány SzVSE helyzet, ez megbosszulta
magát: a 49. percben a PILE gyors baloldali
támadója, Fazekas Norbert kiugrott a bi-
zonytalankodó védők közül és megszerezte
a vezetést. 
Ettől kezdve felpörgött a vendég védelem és
a középpálya! Nagy nyomás nehezedett a
PILE védelemre, de mindig volt közülük egy,
aki az utolsó pillanatban szögletre mentett,
vagy taktikai faulttal megakadályozta a be-
törést... Ha meg nem sikerült ez, akkor a
vendégek lövéseit védte Wenczel kapus,
egy nagy lövést óriási bravúrral tolt a léc
fölé. 
Minden mindegy alapon a szögleteknél a
szentendrei kapus, Oláh is előrejött fejelni –
hiába! A végén már csak a támadásra kon-
centrált a vendég védelem, kitámadásukat
kihasználva Tenczel Gábor a 79. percben
megfosztotta őket a döntetlen reményétől,
megszerezte a bőrt, nemes egyszerűséggel
a kapuig robogott és belőtte! (2-0)
A PILE okos, harcos játékkal otthon tartotta
a három pontot. A SzVSE támadóinak pedig
ki kell találniuk valamit, hogy a helyzetki-
használásukon javítsanak! 
A játékvezetés pártatlan, korrekt volt...  még
a legelfogultabb szurkolók is csak egyszer-
egyszer – „Spori! Mivan!?”-oztak

Gerlai

A WEllDANCE táncosai városi 
elismerésben részesültek
Október 3-án, pénteken Welldance táncosok lepték el a Városháza
dísztermét abból az alkalomból, hogy átvegyék személyre szóló
díszoklevelüket a hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló
eredményeik elismeréseként. A városunkban 12 éve több műfaj-
ban is jeleskedő Welldance S.E. hip-hop formációja és egyéni ver-
senyzője az országos dobogós helyezések és különdíjak mellett idén
is sikert aratott a több mint 4000 táncos részvételével Horvátor-
szágban megrendezett világversenyen. Az idei ESDU World Dance
Masters világbajnokságon a Welldance szólótáncosa, Farkas Nóri
juniorként a seniorok között megszerezte második világbajnoki
címét, az egyesület 24 fős junior formációja, a Welldance Fusion
pedig egy igazán kemény nemzetközi mezőnyben a 2. helyen vég-
zett. Ráadásul a lányokat a versenyen indult több mint 700 pro-
dukció közül a legjobbak közé is beválasztotta a nemzetközi zsűri,
melynek eredményeként a formáció fellépett a StarNight Gálán a vi-
lágbajnoki mezőny 20 legjobb csapata között. Hatalmas az öröm,
és a köszönet ezekért a kimagasló eredményekért! 

A Welldance világbajnoki ezüstérmesei 2014-ben:
Bajna Dorottya, Balogh Laura, Benkő Fanni, Bogdán Edina, Dimit-
rova Veronika, Einöder Fanni, Érsek Alda, Farkas Nóra, Gál Boglárka,
Győri Zsófia, Horkai Alexandra, Horkai Nikoletta, Hornyák Bianka,
Kiss Rebeka, Marót Julianna, Muszi Vivien, Nagy Míra, Salamon
Kíra, Sárközi Panna, Széles Anna, Sztankovics Darina, Szurmai
Anna, Tordai Lili, Wachsler Anna
Szép volt Welldance, Szentendre büszke Rátok!



ADÁSVétEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, kitün-
tetéseket, jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Kaktuszok eladók! Nagyméretű, 100-185
cm magasak (többágú és oszlop kaktusz)
eladók. Ár: 40 000 –100 000 Ft/db. Tel.
06-20-342-6609.

Zongora eladó! Jó állapotú, angol 
mechanikás, páncéltőkés, német,
185 cm hosszú zongora eladó. Ár:
220 000 Ft. Tel. 06-20-342-6609.

Thomson TV, kifogástalan, 10 ezer Ft-ért
eladó. Tel. (26) 302-146.

Készpénzért 1600–1920 közötti festmé-
nyeket, arany, ezüst, bronz katonai kitün-
tetés tárgyait, bútorokat, porcelánokat,
szőnyeget., teljes körű hagyatékot kor-
rekt, kialkudott áron kastélyok berende-
zéséhez vásárolok. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com.

Négyajtós, cseresznyefa komód és Piag-
gio robogó eladó. Tel. 06-30-501-3398.

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

Adminisztratív, irodai munkát keresek 
4-6 órában. Tel. 06-30-491-3352.

ÁllÁSt kÍNÁl
30 üzemelő szentendrei vendéglő keres
felvételre pultost és felszolgálót. Tel. 06-
20-980-9274, 06-20-340-5706.

Marketingtevékenységgel foglalkozó 
cég szentendrei irodájába keres 
adminisztratív munkakörbe 25 év alatti,
középfokú végzettségű kollégát. 
Az office@usabolt.hu e-mail címre várjuk
önéletrajzát.

Megbízható gondozónőt keresek Édes-
anyám éjszakai felügyeletére a Püspök-
major-lakótelepen. Tel. 06-70-365-3658,
06-20-340-4763.

EzOtéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselem-
zés, energiafeltöltés, lelki segítség gya-
korlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel.
06-30-605-7199.

EGéSzSéG
Körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt. Ta-
nácsadás. Tel. 06-30-340-1392.

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

Masszázs Szentendrén, már 3600 Ft-tól.
Tel. 06-30-754-5448.

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

Hosszú távra bérelnék legalább kétszo-
bás, bútorozatlan házat vagy házrészt.
Belváros, Szamárhegy előnyben. Tel. (26)
718-003, 06-70-258-8562.

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

Leányfalun különálló, 32 nm-es gázfűté-
ses lakás saját mérőórákkal azonnal
kiadó házaspár részére 25 000 Ft /hó +
rezsiért. Kerti munkát beszámítok. Tel.
06-30-485-5370.

Szentendrén különálló lakrész (70 nm)
kiadó. Tel. (26) 310-297.

Szentendrén, a központtól 10 percre, csa-
ládi házban különbejáratú lakrész kiadó.
Tel. 06-70-561-3601, (26) 310-663.

lAkÁS, INGAtlAN
Kertes házi lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm áron el-
adók. Tel. 06-30-949-6456.

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

OktAtÁS
Némettanítás. Tel. 06-30-229-0575.

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
vállal magyartanítást, közép- és emelt
szintű érettségire, egyetemi és központi
gimnáziumi felvételire való felkészítést,
olvasás- és helyesírás-fejlesztést, korrepe-
tálást. Érdeklődni lehet: 06-20-513-0798,
info@pappzsuzsa.hu.

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

Gitároktatás kicsiknek és nagyoknak. Tel.
06-30-533-7304.

Okleveles pszichológus és tanár vállal
stresszkezelést, konfliktuskezelést, élet-
vezetési tanácsadást és relaxációs mód-
szer tanítását. Érdeklődni lehet:
06-20-513-0798, info@pappzsuzsa.hu.

Matematika- és kémiatanítás hatékony,
jól bevált módszerrel, 15 éves tapaszta-
lattal. Tel. 06-70-617-1375.

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

SzOlGÁltAtÁS
Óvónő gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-
30-501-3398.

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

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

Fakivágást vállalok nagy tapasztalattal,
alpin technikával. Hívjon bizalommal! Tel.
06-70-220-6206.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-, ács-
munka! Tel. 06-70-578-1468

Csillámtetoválást készítek gyerekzsúrok-
ban, rendezvényeken Swarovski kristály-
lyal. Péliné Zsuzsi, 06-20-910-3767.

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást,
homlokzatszigetelést és teljes körű kivite-
lezést referenciával és garanciával. Nova-
Park Bt., 06-20-341-4585.

• fotoxlstúdió •
• 06-30-631-7811 •

• www.fotoxl.hu •

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohul-
lámsütő 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.

ÜzlEt
Kiadó 130 nm alapterület (megosztható:
66+66 nm) lakás 4 szobás (2 szobás),
iroda, üzlet,  aktár céljára. Fűtés gáz, 
vegyes. A vasút és a központ 3 perc. Tel.
(26) 310-297, este.
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás
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ÉPíTőanyaG- ÉS TűziFa KErESKEDÉS, KonTÉnErSzállíTáS, 
DíjmEnTES anyaGKÖlTSÉG-SzámíTáS, orSzáGoS KiSzállíTáS

Drex-Car Kft.          „Társ az építésben…”
2013 Pomáz, Céhmester utca 5.

• Építőanyag-kereskedés és -szállítás kis- és nagy-, illetve 
terepes tehergépkocsival, illetve daruval is.

• Ömlesztett áruszállítás
• Gépi földmunka
• Falazóanyagok, kéményrendszerek, tetőfedő anyagok, 

szigetelő anyagok, habarcsok és vakolatok, térburkoló 
elemek stb..

• Konténeres sitt- és törmelékszállítás Budapesten és Pest
megyében!

• Építési- és bontási hulladékok begyűjtése és szállítása
• Sitt-, föld-, homok-, sóder-, termőföldszállítás
• Gépi rakodás
• Bontások és földmunkák végzése

Tevékenységünket Budapesten és annak vonzáskörzetében je-
lenleg 4 darab tehergépjárművel és 30 darab (3, 4, 6, 8, m3-es)
hulladékgyűjtő edényekkel végezzük.

Ömlesztett áru és konténer együttes rendelésénél az ömlesz-
tett áru kiszállítása díjtalan!

Hívjon bizalommal!

Tel.: +36-20-233-3808
E-mail: drexcar@drexcar.hu 
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tegyük közösen még szebbé Szentendrét!
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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,
rendezettebbé 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. 

Az Apor híd két oldalán lévő virágtartó kőfalacskák megújultak 

A Bükkös-patakon átívelő híd a Dunakorzó elején. Új aszfaltburkolást kapott a járda, a rozsdás korlátokat átfestették. 
Jó lenne az elkövetkezőkben rámpákat kialakítani a híd elején-végén a babakocsis sétálóknak és a biciklistáknak.

Ilyen volt... ...és ilyen lett


