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SOS

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. törzsőrmester, 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.szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u.33. Tel:787-796

Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:
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
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Az iskolások is megkapták
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Az őszi szünet után a Rózsa és Bandi, a szélgyerekek című helytörténeti mesekönyvet városunk első osztályosai is megkapták,
természetesen ők is – mint korábban az óvodások – személyesen a szerzőktől. Papp Kornélia óvónő és Borsódy Eszter illusztrátor
fontosnak tartották, hogy a gyerekeknek a
könyvek átadásakor pár szóval elmondják,
hogy miért készült a kiadvány, és hogy hogyan használják a könyvet. Kérték, hogy járják be az ábrázolt helyszíneket tanítójukkal
vagy a szüleikkel együtt. Papp Kornélia és
Borsódy Eszter lapunknak elmondták, hogy
szívet melengető érzés volt látniuk a gyerekek örömét, a csillogó szemüket, a lelkesedésüket az ajándék könyv átvételekor.
Azok a szülők, akiknek gyermeke nem ebbe a korosztályba tartozik, de szeretnének hozzájutni a könyvhöz, a Tourinform irodában
(Dumtsa u. 22.) 1490 Ft-ért megvásárolhatják.
Ezzel befejeződött a négykötetesre tervezett helytörténeti sorozat első kötetének
szétosztása. Már készülnek a következő
kötetek: az alsó tagozatos korosztálynak
szólót Bánki Judit írja és Rényi Krisztina festőművész illusztrálja, a felső tagozatosoknak szólót pedig Majnekné Horváth Katalin
tanár és Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus írja.

Helyreigazítás

Lapunk előző, 2014. október 27-én megjelent számában, a 2. oldalon Graffiti-mentesítő filmesek című írásunkban helytelenül közöltük, hogy a Templomdomb mellvédjének visszafalazását a helyszínen forgató filmesek végezték el. A mellvéd fotó szerinti helyreállítását
a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Gondnoksági- és Épületfenntartási Divíziója végezte el,
a társaság munkavállalóival és az NZrt. által biztosított építőanyaggal, a Közterületfenntartási Divízió pénzügyi keretének terhére. Az elvégzett munkát Szentendre Város Önkormányzata finanszírozta.

A lAp témÁjA

Szentendre új polgármestere nem
hagyja veszni az 586 milliót
2014. november 17.
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Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre újonnan megválasztott polgármesterének kezdeményezésére az önkormányzat jogi
lépéseket tesz a QualiTeam Consult Kft.-vel szembeni pénzügyi követeléseinek behajtása érdekében. Az uszodaépítés
kapcsán keletkezett tartozásról, a hírhedt „adósság elengedésről” és a legutóbbi ülésen született döntésről, a tartozás
behajtásáról kérdeztük a város első emberét.
Szentendrének mindenképpen szüksége volt uszodára, ez kétségtelen. Az
építtetés és az üzemeltetés körül azonban voltak visszásságok. Mi a történet
háttere?
Szentendre egyik legnépszerűbb létesítménye a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont, amit a megnyitása óta eltelt négy
és fél év alatt elért több mint 800 000-es látogatószám és rengeteg úszni tanuló szentendrei gyermek is igazol. A számokban
megmutatkozó sikert azonban beárnyékolja
az uszoda építése és üzemeltetése során
keletkezett adósság, amely egyik oka volt
annak, hogy korábban a város nehéz anyagi
helyzetbe került. A városvezetés még 2005ben határozta el – a Kovács-hagyaték felhasználásával – egy szentendrei uszoda
felépítését, amelyről a szerződést 2006-ban
kötötte meg a Raiffeisen Bankkal és magánbefektetőként a QualiTeam Kft.-vel,
30%-os részesedéssel az uszodát építő
Aquapalace Kft.-ben. A V-8 2009 tavaszán
nyitotta meg kapuit, ekkortól indult az Aquapalace lízingdíj fizetési kötelezettsége, valamint a cégnek fedeznie kellett az
üzemeltetési veszteséget is. Miután a QualiTeam Kft. tulajdonosként nem tett eleget
készfizető kezességi kötelezettségének, a
város döntési helyzetbe kényszerült, miszerint vagy bezárja a létesítményt, vagy 100%os önkormányzati tulajdonba veszi azt. A
keletkezett veszteségek behajtására azonban máig nem került sor.

Tehát az uszoda a városé lett, annak
minden anyagi terhével együtt. Miért
nem lehetett eddig behajtani ezt a tartozást?
Szentendre Város Önkormányzatának kötelessége, hogy jogos követeléseinek minden

rendelkezésére álló jogi eszközzel érvényt
szerezzen. A képviselő-testület 2013 végén
383/2013 számú határozatában azonban
úgy döntött, hogy a QualiTeam Consult Kft.vel szemben nem érvényesít igényt, tekintettel arra, hogy a QualiTeam Consult Kft.
tőkehelyzete ezt nem tette lehetővé, így az
igény érvényesítése nem látszott reális lehetőségnek. Megítélésem szerint a városnak akkor is kötelessége megtenni a jogi
lépéseket, ha kétséges a követelés behajtásának sikeressége. Én pontosan ezért kívánok határozott lépéseket tenni az ügyben.

Mik ezek a lépések?
A jogi iroda a felkérésemre megvizsgálta a
lehetőségeket. Megállapították, hogy a követelés behajtására jelenleg a cég anyagi
helyzete miatt nincs lehetőség. Van azonban
egy újonnan feltárt alternatíva. Fel kell szólítani az adós céget a törzstőkéjének megemelésére – amely törvényi kötelessége –,
ezután rendezni tudja tartozását. Ha erre
megadott határidőn belül nem kerül sor,
akkor vele szemben meg kell indítani a
peres eljárást. Ennek köszönthetően esély
nyílik a régóta tartó problémás ügy rendezésére.

Miért pont ez az első intézkedéseinek
egyike?
Lezáratlan ügyekkel a hátunk mögött nem
tudunk jövőt építeni. A kampány során érezhető volt, hogy ez a probléma nagy felháborodást keltett a lakosság részéről, így első
intézkedéseim között szerettem volna napirendre tűzni a témát. Miután a város nem
mondott le a követelés érvényesítéséről,
csak felfüggesztette azt, ezért a törzstőke
emelésre való felszólítással lehetőség van a
tartozás behajtására. Ez véleményem sze-

rint jogi, gazdasági, és mindenekelőtt erkölcsi kérdés, ezért a novemberi 13-i testületi
ülésen kezdeményezésemre döntés született az „586 milliós tartozás” behajtásáról.

Milyen további intézkedéseket tervez?
Ahogyan a kampányban is többször hangoztattam, el kell végeznünk az önkormányzat
átvilágítását. A hivatal működésére vonatkozóan a legtöbb lépést ezt követően kell
megterveznünk és végrehajtanunk. Fel kell
mérnünk, milyen helyzetben van a város,
ahhoz mérten kell meghatároznunk a főbb
irányokat, ahhoz kell csoportosítanunk a rendelkezésre álló erőforrásokat, hogy a lehető
leghatékonyabban végezzük el a közszolgálati feladatainkat.
Reméljük, sikeres lesz az eljárás. Mik a
további tervek az uszodával?
Fontos feladat a Vizes Nyolcas Uszoda működtetésének ésszerűsítése. Még polgármester-jelöltként szerepet vállaltam az új
vízilabda szakosztály megalapításában,
amelyben olimpiai és világbajnok szakedzők tréningezik majd a szentendrei gyerekeket a városi sportegyesület keretein belül.
A távlati tervek szerint mind az úszás, mind
pedig a vízilabda oktatás a városi sportegyesület égisze alatt működik majd tovább. Az így elérhető pályázati források
lehívása pedig lehetőséget teremt kisebb
léptékű, az üzemeltetési veszteségeket
csökkentő fejlesztésekre, az intézmény rentábilis működtetésére, az adósságszolgálat
stabil teljesítésére. Legfőbb cél pedig nem
is lehet más, mint hogy a V8 egy jól működő, sikeres és közkedvelt közösségi tér legyen, ahol a középpontban nem a pénzügyi
terhek, hanem a sport, a szórakozás és gyermekeink állnak.
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Óvatosan a faárusokkal!

Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy
időben megjelenhetnek a tűzifával házaló,
portékájukat személyesen, szórólapon
vagy interneten keresztül hirdető árusok is,
akik minden évben több tucatnyi embert
csapnak be.

Az alkalmi fakereskedők találékonysága
kimeríthetetlen. Olcsó árujukon különböző
módszerekkel szeretnének túladni, minél
nagyobb haszonnal. A leggyakoribb trükk
a tűzifa beáztatása és a mérlegek elállítása. Gyakori módszer továbbá, hogy a tároló alját nehezékkel rakják meg, és arra
pakolják rá az eladásra kínált fát, amely
így jóval nehezebbnek tűnik, mint amennyi
valójában. A gyanútlan vásárló csak a tűzifa kipakolását követően eszmél rá, hogy
becsapták. További veszélyforrás, hogy az
árusok az értékesítés alkalmával –
különböző ürüggyel – bejutnak a vevő lakásába, elterelik a sértett figyelmét és
eközben értékeket tulajdonítanak el.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy
lehetőleg ne vásároljanak olyan faárustól,
aki jóval a kereskedelmi ár alatt kínálja a
portékáját. Fontolják meg a jónak tűnő
ajánlatot!
Mindenki csak olyan tüzelőanyagot vásároljon, melynek ellenőrizhető a származása, a minősége és a szállító rendelkezik
a megfelelő okmányokkal.

házalók

Szinte egész évben találkozhatnak az
utcán kisebb-nagyobb csomagokkal
házaló „kereskedőkkel”, akik szezonális
árucikkeiket próbálják kedvező, vevőcsalogató áron eladni. Az ilyen emberek megjelenése az ünnepek közeledtével még
gyakoribb. Leggyakrabban ágyneműt, ruházati termékeket, kéziszerszámokat, evőeszközöket, optikai- és egyéb orvosi
eszközöket, illatszereket kínálnak, melyeket a mindennapokban használunk.
Jellemzőjük, hogy többnyire az utcán szólítják meg a potenciális vevőket, de becsengetnek házakba, lakásokba is. Nagy a
kísértés, hiszen rendkívül kedvező árakon
kínálják a termékeket, melyek minősége
azonban sok esetben silány. A vásárlást
követően szinte semmi esélye nincs
annak, hogy újra felbukkannak a környe-
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RendőRSégI híRek

zetünkben az árusok, így cserére vagy panaszra nincs lehetőség.
Különösen veszélyes, hogy az idegen személyek különböző indokokra hivatkozva
bekéredzkednek a lakásba, majd a kiszemelt értéktárgyakkal vagy készpénzzel távoznak. Éppen ezért felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az általuk nem ismert személyeket, árusokat a bezárt ajtón kívül várakoztassák. Ha van rá lehetőség, akkor
tájékozódjanak a „látogató” kiléte felől
vagy gyanús viselkedés esetén hívják a
rendőrséget.

Figyeljünk egymásra télen

November közepe felé közeledve egyre hidegebbre fordul az időjárás. Helyenként
megjelentek a hajnali fagyok, az éjszakák
napról napra hidegebbek lesznek, nemsokára beköszönt a tél.
A hideg időben fokozott veszélynek vannak
kitéve azok az embertársaink, akiknek
nincs lehetőségük arra, hogy meleg lakásban, szobában töltsék a leghidegebb napokat. Az utcán élő hajléktalanok
általában nem rendelkeznek elegendő
meleg ruhával, takarókkal a hideg ellen.
De nem csak ők vannak veszélyben ilyenkor, hiszen sokakat veszélyeztet a kihűlés
saját otthonukban is. Számos idős és rossz
anyagi körülmények között élő ember nem
tudja biztosítani önmaga számára a meleget a lakásában.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy amennyiben a hidegben, a
szabadban földön, köztéri padon fekvő személyt látnak, vagy tudomásuk van olyan
személyről, aki korára, betegségére, vagyoni helyzetére tekintettel, vagy más körülmények miatt nem tudja lakása fűtését
megoldani, hívja a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét, vagy
értesítse a mentőszolgálatot a 104-es telefonszámon.

turistákat mentettek

Egy férfi és egy nő 2014. november 1-jén
eltévedt a Rám-szakadéknál az erdőben és
nem találták a Dömös felé vezető turistaösvényt. A Szentendrei Rendőrkapitányság
Visegrádi Rendőrőrsének körzeti megbízottai azonnal a keresésükre indultak,
melyben segítségükre volt a pilisszentlászlói körzeti megbízott és a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi járőre is. A két
eltűnt személyt egy erdei réten megtalálták és épségben a gépjárművükhöz szállították őket.

közbiztonsági egyeztetés
a Szentendrei
Rendőrkapitányságon

A Szentendrei Rendőrkapitányság épületében november 5-én rendezték meg a Járási
Közbiztonsági Egyeztető és Konzultációs
Fórumot. A rendezvényre meghívást kaptak a települési önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, a Szentendrei Járási
Hivatal vezetője, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetője, a polgárőrségek, közterület-felügyeletek vezetői,
valamint az iskolák és egyházközösségek
vezetői.
A megbeszélésen a járás bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetén kívül szó
esett a jelzőrendszeri együttműködés
fontosságáról, az iskolarendőrök tevékenységéről, a polgárőrségek és a közterület-felügyelők munkájáról, a térfelügyeleti kamerarendszerek telepítéséről
és működtetéséről, a rendőrség és más
szervek együttműködésével a területen
zajló programokról, valamint a 2015. évi
tervekről.
Szentendrei
Rendőrkapitányság

Biztonságban az utakon

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2014. január 1. és
szeptember 30. közötti időszakban bekövetkezett személyi sérüléses közlekedési
balesetek jelentős hányada a relatív gyorshajtás következménye. A járművezetők nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választották meg a járművük
sebességét.
Példaként vehetjük azt az esetet, amikor lakott területen kívüli útszakaszon közlekedünk, ahol a megengedett maximális sebesség a 90 km/h. Jogilag ennyivel is
lehet közlekedni, ám pl. bukkanó, rossz minőségű útburkolat, beláthatatlan útkanyarulat, stb. miatt a 90 km/h helyett a 60, vagy 70 km/h lenne a biztonságos sebesség.
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

2014. november 17.
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Informatikai fejlesztések a városban
Ingyen Wi-Fi

Mint arról korábban már írtunk, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre és a UPC Magyarország Kft. megállapodása alapján városunkban a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál ideje alatt lehetett először ingyenes Wi-Fi elérést használni. A szolgáltatás a
Dunakorzón, a Dunaparti Művelődési Ház és a Lázár cár tér közötti területen érhető el.

Flotta telefon az intézmények között

A közelmúltban újabb informatikai fejlesztés valósult meg Szentendre intézményrendszerén belül. A UPC és a VSZ NZrt. informatikai divíziójának együttműködésével kialakított
VoIP (Voice over Internet Protocol) rendszerű hálózat túl azon, hogy a telefonszámlákban
25-30%-os költséghatékonyságot jelent, az intézmények között call center-jelleggel biztosítja a szabad információáramlást. A gyakorlatban ez azt jelenti, a VSZ NZrt. – mint flottakezelő –, és a városért dolgozó intézmények egy központon keresztül, almellékekkel érhetik
el egymást. Első lépcsőben a városi ügyfélszolgálat, a VSZ NZrt. és a V-8 uszodát üzemeltető Aquapalace Kft. tartozik a hálózatba. Hamarosan az önkormányzat és Szentendre más
intézményei is integrálódhatnak a rendszerbe.

Vox humana

A városlakók ügyintézésének felgyorsítását segíti az ügyfélszolgálat központi telefonszáma.
Szentendrén 2012-ben alakítottak ki városi ügyfélszolgálatot, melynek fejlesztését 2013tól az ügyfélszolgálati iroda vezetőjére, Zeller Andrásra bízták. A korábbi analóg rendszert
IP alapú telefonszám váltotta fel, ezzel ügyfélközpontú, hatékony kapcsolatot alakítottak
ki a hivatalok és a lakosság között. Az új megoldás az ügyfelek és az ügyintézők válláról is
le veszi a terhet, mert rövidebb úton jut el az információ a feltett kérdésekre.
A 300-407-es ügyfélszolgálati szám hívásával három menüpont közül választhatunk: 1.
önkormányzati ügyek intézése, 2. távhő szolgáltatással kapcsolatos ügyek, 3. parkolással
kapcsolatos ügyek. Az új rendszerrel az ügyfelek nem vesznek el az almenüpontokban –
mint ahogy ez különböző szolgáltatók, bankok hívásánál gyakran megeshet – hiszen az
ügyfélszolgálat menürendszere egyszintű, nincsenek további almenük. A későbbiekben az
ügyfelek elvárásától függően bővíthetőek a menüpontok, de átlátható mennyiségben,
maximum öt alpontig.
Az elintéznivalónktól függően a menüpont kiválasztása után nem kell géphangot hallgatnunk, nem kell üzenetrögzítőre mondani problémánkat, az ügyintéző azonnal választ ad
kérdésünkre vagy a választ – igényünk szerint – telefonon, e-mailben vagy levélben elküldi
számunkra. Az ügyfélszolgálat telefonszámát hétköznap, munkaidőben célszerű hívni, de
péntek délutántól – korlátozott ügyintézéssel – ügyeleti rendszerben is hívható. A tapasztalatok szerint sokkal hatékonyabb az együttműködés az ügyfelek és az ügyintéző között
a személyes kapcsolat miatt, az emberi hang, a vox humana értékesebb, mint például a
személytelenebb levelezés.
Természetesen e-mailben, levélben vagy személyesen is fordulhatunk ügyintézni valóinkkal az ügyfélszolgálathoz az alábbiak szerint:
A városi ügyfélszolgálat
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Telefon: 06-26-300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő
8:00 - 20:00
Kedd
8:00 - 16:00
Szerda
8:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek
8:00 - 13:00

Szentendre Városi Óvodák a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet óVOdAPEdAGóGuS MuNKAKöR betöltésére.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: bizonyítványok fénymásolatai, erkölcsi bizonyítvány
A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Hajnal Szilvia részére: ovodakozpont.szentendre@gmail.com
• postai úton, a pályázatnak a Szentendre Városi Óvodák címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia utca 3.)

További információ: 26/500-473

közmeghallgatás

december 1-jén, hétfőn 17.00 órától
a Városháza dísztermében közmeghallgatást tartanak

A közmeghallgatásra mindenkit szeretettel vár Szentendre képviselő-testülete.
A nyilvános ülésen lehetőségük van a jelenlévő képviselőkhöz a városlakóknak
kérdéseket feltenni, javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére, részvételére számítok.
Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

nyItVAtARtÁSI Rend
A pOlgÁRmeSteRI
hIVAtAlBAn
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy december
12-én (pénteken) a Hivatal 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óráig fogadja az ügyfeleket, december 13. napján (szombaton)
pedig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
dr. Gerendás Gábor
jegyző
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tudósítás Bajáról

Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége november 6-8-ig Baján tartotta
XXVI. Szimpóziumát "Ki, mit tud az egészségfejlesztésről?" címmel az elmúlt 25 év
tapasztalatai és az Egészséges Városok jövője jegyében. Városunkat dr. Pázmány Annamária koordinátor és Gerőcs Katalin, az
Egészséges Városért Közalapítvány elnöke
képviseli rendszeresen a koordinátori értekezleteken és szimpóziumokon. Az a megtiszteltetés érte Szentendre városát, hogy
felkérték az Igazgatótanácsi tagság betöltésére és személy szerint Gerőcs Katalin
tagságát szavazta meg a Közgyűlés.
Ez év tavaszán Szentendre adott otthont
annak a Szövetségi Közgyűlésnek, melyen
az Alapító okirat módosításával lehetővé
vált a határon túli magyar nyelvű városok
csatlakozása is. Baja testvérvárosa, Erdőszentgyörgy (Románia) az első határon túli
település, amely benyújtotta a szövetséghez
csatlakozási kérelmét, és eddigi tevékenységének, valamint jövőbeli terveinek ismeretében a Közgyűlés felvette a Szövetség
tagvárosainak sorába.
Ép testben ép lélek – ez megmaradásunkhoz fontos, ehhez szükséges segítséget kapnunk, ezért jöttünk ide – számolt be
motivációjukról Csibi Attila Zoltán, erdőszentgyörgyi polgármester.
A szimpózium fővédnöke a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára,
Potápi Árpád János igen érdekes előadással
nyitotta meg a konferenciát, felvázolva a kormány hivatalos elképzeléseit a határon túli
magyarok segítésére, a magyarság egységes nemzetképének erősítésére, széles történelmi összefüggések ismeretében. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkárságának kabinetfőnöke,
dr. Mészáros János a népegészségügyi program újszerű kiterjesztéséről beszélt.
Felszólalt Zsigó Róbert a város egykori polgármestere, a térség országgyűlési képviselője és a Földművelésügyi Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős állam-

egéSzSég

titkára, aki megerősítette eddigi elkötelezettségüket. Baja a jövőben is sokat kíván
tenni az egészségmegőrzés érdekében, az
önkormányzat jövőre meghirdeti az egészségesen élő bajai családok évét.
Komoly szakmai programok hangzottak el
dr. Koós Tamás az OEFI Népegészségügyi
Programiroda Szakmai Tanácsadó Hálózat
projektvezetője részéről, aki elismeréssel
szólt Szentendre város egészségfejlesztő
programjairól. Burszki Mónika, a NCSSZI főosztályvezetője a kábítószerprevencióról tartott érdekes előadást.
Antonio de Blasio főtitkár, aki Magyarország
eszéki főkonzulja, a szövetség korábbi és további céljainak tükrében elkötelezettségünkről szólt. Magyarország nemzetpolitikai
fő célkitűzését, hogy a magyarság születési
helyén élhesse meg magyarságát, őrizhesse
meg értékeit és lehessen továbbra is fontos,
értékes tagja a többségi nemzetnek, az
Egészséges Városok WHO programja mentén segítjük. A cél a várospolitikába beemelni az egészség kérdését, ezért is tettük
lehetővé magyar városok csatlakozását.
Az igazgatótanács elnöke, Miklósyné Bertalanfy Mária elmondta, fontos az egészséges
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életmód támogatása és az egészségműveltség terjesztése, hiszen információkkal
kell rendelkeznünk ahhoz, hogy tudjuk, mit
tehetünk egészségünk védelme érdekében.
Szeretnénk újra előtérbe hozni az egészséget támogató városokat, és ezt a környezetet politikai, társadalmi és fizikai
értelemben is értjük – összegezte az elnök.
Az eredményes tanácskozások folytatásaként a további két napon a tagvárosok ismertették programjaikat. Közalapítványunk
a szeptemberi nagysikerű „Egészség a Duna
mentén” egészségnapról tartott bemutatkozást.
A főtitkár úr zárszavához csatlakozva közalapítványunk is célnak tekinti: „Kiderült,
hogy az egészség ügyén, az egészség problematikáján az egészségügy önmagában
nem tud segíteni. Ezért szükség van olyan
széleskörű, úgynevezett multiszektorális,
több szektorú megközelítésre, amely azt jelenti, hogy a társadalom szinte minden rétege és minden szakma érdekelt legyen
abban, hogy egészséget teremtsünk.”
Egészséges Városért Közalapítvány

egészséghét a hold utcai oviban

A héten az oviban arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogyan éljünk
egészségesen. Többek között szót ejtettünk a mozgásról, helyes
táplálkozásról, pihenésről, tisztálkodásról. Helyére tettük az olyan
tévhiteket, mint például: „ahhoz, hogy egészségesek legyünk, sok
virslit kell ennünk”(Egyik 4 éves kisfiú).
Többféle egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységbe belekóstoltunk a gyerekekkel: relaxációs zenét hallgattunk, tornáztunk
Béres Alexandrával, gyümölcssalátát és paleolit süteményt készítettünk, valamint jógáztunk Bedő Krisztával. A szülőknek Zsigmond
Anita - dietetikai tanácsadó- tartott egy nagyon érdekes és hasznos
tájékoztatót az egészséges életmóddal kapcsolatban. A hét zárásaként, minden csoport készített egy tablót az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, melyek az óvoda folyosóját dísztik.
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european peoples’ Festival –
2015: lengyelország zlocieniec

A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete tagja az Association of the European Peoples’
Festival nevű nemzetközi egyesületnek, így feladataként szervezi a szentendrei csapat részvételét az
European Peoples’ Festival-okon (Európai Népek
Fesztiválján). Nagy felelősség és megtiszteltetés
képviselni Szentendrét és Magyarországot, de ez a
lelkes csapat évek óta sikeresen teszi, ezen a nyáron második helyezést ért el.
Ennek köszönhetően évente 45-50 szentendrei fiatal tud részt venni 2005
óta ezeken a fesztiválokon, melyet minden évben más ország szervez.
Három évvel ezelőtt, nagy sikerrel, Szentendrén rendezték. A rendezvény
jó lehetőséget ad arra, hogy a fiataljaink megismerjék a többi ország kultúráját és bemutassák a miénket, közben gyakorolhatják az idegen nyelvet.
A fesztiválon minden ország bemutatja tánc-, színház- és képzőművészetét, sportszeretetét, küzdőképességét. A jövő évben a lengyelországi Zlocieniec város ad otthont a rendezvénynek.

A képen Víghné Bozó Katalin és Willemse Jolanda

Az egyesület elnöke, Willemse Jolanda és vezetőségi tagja, Vighné Bozó
Katalin október 18-án tartott pre-meetingen vett részt Zlocieniec-ben. A rendezők ilyenkor mutatják be a fesztivál programját és helyszíneit.
A fesztivál ideje alatt, egy héten át, 2015. július 18-25. között a résztvevők
megcsodálhatják Európa kulturális sokszínűségét. Tizenöt ország versenyez
utcaszínház, festészet, fotográfia, folklór és gasztronómiai versenyeken. A
sportvetélkedők: kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz és céllövészet. Minden ország lehetőséget kap képzőművészetének, áruinak bemutatására
és értékesítésére az Euro-Village-ben.
A szervezők és a polgármester bemutatták a festői környezetben levő helyszíneket, a részletes programokat, az iskolákat, ahol a fiatalok szállása van,
és az étkeztetés módját. A bemutató nagyon jól sikerült, minden résztvevőt
meggyőzött arról, hogy a szervezők felkészültek, a városvezetés támogatja
a fesztivált.
A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete is elkezdi a csapat
építését a jövő évi fesztiválra, célul tűzve, hogy országunk és városunk hírnevét ehhez az évhez hasonlóan jó eredményünkkel erősítsük.
A fesztivál mottója: Respectable – azaz tiszteletre méltó, jó hírű. Ezt a jelszót már magunkénak tekintjük, és ez alapján tervezzük a jövő évünket.
Víghné Bozó Katalin és Jolanda Willemse
Sznke-vezetőség

közös erővel a drogok ellen
Szentendrén is
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A szülőket és a családokat hívja segítségül a rendőrség a kábítószer-bűnözés elleni harcban Szentendrén is.

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-os tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program
minden általános- és középiskolában tanuló gyermek és
családja számára elérhető. A rendőrség szakemberei
szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel
kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.

Bemutatkozik Szentendre drogprevenciós
tanácsadója, Botos Adrienn zászlós

– Botos Adrienn r. zászlós
vagyok. A rendőri szakképesítésem megszerzését
követően, 2006-ban a
Szentendrei Rendőrkapitányságon kezdtem dolgozni.
Pályám
járőri
beosztásban indult a Visegrádi
Rendőrőrsön,
majd 2010 februárjában a
Vizsgálati Osztályon helyezkedtem el. 2014. augusztusától a Bűnügyi osztály, Bűnügyi-Technikai
Alosztály állományába kerültem, ahol szemlebizottság
vezetőként a bűnügyi technikus mellett láttam el szolgálatot, valamint bűnmegelőzési feladatokat láttam el,
és ezzel kapcsolatosan előadásokat is tartottam gyermekek, fiatalkorúak, és felnőtt személyek részére.
2014 októberében lehetőséget kaptam arra, hogy a Közrendvédelmi Osztályon szolgálatparancsnoki beosztásban bizonyíthassak, így jelenleg ebben a beosztásban
dolgozom.
„A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében” elnevezésű program kapcsolattartójaként, az általános- és középiskolákban tanuló gyermekek családja számára igyekszem
segítséget nyújtani, akár szülői értekezleten, de fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben, kizárólag a
kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást
érintő kérdésekben.
Az alábbi elérhetőségeken, illetve fogadóórán kereshetnek kérdéseikkel a tisztelt szülők:
Telefonszám: 06-26/502-400
E-mail cím: szentendrerk@pest.police.hu,
drogprevencio.szentendrerk@pest.police.hu

Fogadóóra helye, ideje:
Szentendrei Rendőrkapitányság, 2000 Szentendre,
Dózsa György u. 6/a. 6. számú iroda. Minden hónap első
hétfői napja 18–19 óra között.

Telefonos ügyelet: Minden hónap első hétfője, 19–20 óra
között, valamint minden hónap harmadik hétfője, 19–
20 óra között.

VÁROS
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Adventtől vízkeresztig Szentendrén
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2014. november 28. – 2015. január 4. • www.szentendreadvent.hu • www.szentendreporgram.hu • www.szevi.hu

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az adventtől vízkeresztig tartó időszakban. Adventi vásár, szabadtéri
rendezvények, változatos művészeti programok és kiállítások várják a városba látogatókat és a helybelieket november 28tól január 4-ig.

A négy adventi vasárnapon a város lakói már hagyományosan
közös gyertyát gyújtanak a Fő téri kereszt körül elhelyezett
hatalmas adventi koszorún. A gyertyagyújtások előtt a város óvodásai adnak rövid műsort, utána pedig a belváros pékségei, civilszervezetei és a TDM szervezete jóvoltából pogácsával,
aprósüteménnyel, forralt borral és teával kínálják az ünneplő közönséget, illetve utcai táncházzal, tűzzsonglőr-bemutatóval és zenei
programokkal várják az érdeklődőket.
Ugyancsak a Fő téren kerül sor a szentendreiek közös óévbúcsúztató ünnepére is, ahol az éjféli koccintást tűzijáték és utcabál követi
„Csavard fel a Főteret!” címmel. A szilveszter jó hangulatról a Balkán Fanatik és a Vasárnap Dél zenekarok gondoskodnak.
A korábbi évekhez hasonlóan az adventi vásár helyszíne a sétálóutcává alakított Dumtsa Jenő utca, ahol kézműves, iparművészeti
és helyi termékekből lehet válogatni az elmaradhatatlan téli gaszt-

Adventi programelőzetes

Hamarosan megjelenik az Adventtől vízkeresztig programfüzet,
melyben a város adventi rendezvényeit megtalálják.

November 29. szombat, 9:0012:00, Dunaparti Művelődési Ház
(Dunakorzó 11/a)
AdVENTIKOSZORÚ-dÍSZÍTÉS
A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztráció szükséges:
elnok@nsze.2000.hu,
illetve 20/374-5004

december 2. kedd, 19:00,
Dunaparti Művelődési Ház, Barlang
(Dunakorzó 11/a)
AdVENTI JAZZ KLuB – BORBÉLY
MŰHELY

december 3. szerda 10:00,
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Dunakorzó 16.)
MuZSIKÁS MIKuLÁS A
ZENEBöLCSI FOGLALKOZÁSON
www.zenebolcsi.hupont.hu

december 3. szerda, 18:00,
MANK Galéria (Bogdányi u. 51.)
VIZITÁCIó - V4 – VIZITÁCIA –
kiállítás-megnyitó

december 4. csütörtök 10:00,
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
BETLEHEMI TöRTÉNET
A MASZK Bábszínház előadása

december 5. péntek, 17.00,
Művész Étterem (Dumtsa J. utca 7.)
MIKuLÁSVÁRÁS
A Fuszulyka Óvónői Mesejátszó Kör
bemutatja A király bárányai című
mesét bábokkal és a nézőközönség
vállalkozó kisgyerekeivel.

december 5. péntek 19:00,
Silhouette Art & Café Galéria (Ady
Endre u. 6/b)
Művészet kedvelőből műértővé –
Szentendrei Képzőművészeti
Szabadegyetem
MŰVÉSZET AZ OTTHONuNKBAN előadás a Ferenczy Múzeum és a
Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
közös szervezésében
Vendég: KOCSIS GÁSPÁR és KOCSIS BARNABÁS (Az Év Belsőépítésze Díj, 2008; Pest Megye
Építészeti Nívódíja, 2013)
Új generáció: JUHÁSZ GERGŐ grafikus tárlata

december 6 -7. szombat, vasárnap
AdVENTI LAKÁSTÁRLAT ÉS
VÁSÁR
Városi Vendégház, Fő tér 12.
december 6. szombat
17.00 A tárlatot megnyitja és köszöntőt mond Egri János műgyűjtő,
játékvezető és Musza Györgyi a
Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
elnöke.
17.30 MC Masters zenekar játszik
(Borbényi Dániel gitár, Földi Balázs
dob, Polgár Dániel basszus gitár,
Szatmári Kristóf szaxofon, ének)
december 7. vasárnap
15.30 Művészek kedvenc alkotásai.
A kiállító művészek kiválasztják
kedvenc képüket, szobrukat és bemutatják a közönségnek.

december 6. szombat, Pro Musica kamaraterem (Ignatovity u. 2.)
18.00 VAKELIT GITÁRFORMÁCIó
ÉNEKES MŰSORA

ronómiai ínyencségek mellett. A vásárba látogatókat az adventi hétvégéken szabadtéri programok is várják majd az utcában, így többek közt megtalálható lesz Fődi Tibor fafaragó szobrász is, aki
lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy kipróbálják a fafaragás művészetét.
A szabadtéri események és a szebbnél szebb városi betlehemek
mellett számos lélekmelengető adventi programmal is készülnek a
város kulturális és turisztikai intézményei, valamint a helyi szolgáltatók és civil szervezetek. Az adventi időszakra szervezett Szentendrei Néptáncegyüttes karácsonyi gálaműsora, az Újévi koncert a
Városháza dísztermében, a Musica Beata kórus karácsonyi hangversenye a Péter-Pál templomban csak igen kis szegletét fedik le
annak a gazdag programkínálatnak, melyre szeretettel vár Szentendre mindenkit.

18.30 A „MIKLóSSÁGRóL” ÉS A
SZERETETRŐL – énekes előadás
Emlékkoncert Béres Ferenc énekes
és Csomasz Tóth Kálmán emlékére

december 6. szombat, 18:00,
Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
KÁNTÁLÁS – A SZENTENdRE
TÁNCEGYÜTTES GÁLAMŰSORA
Közreműködik: Bazseva Zenekar,
Tintér Gabriella énekes
Az est házigazdája: Berecz István
Belépőjegy: 2000 Ft
december 7. vasárnap, 16:00,
Református Gimnázium kápolnája
(Áprily Lajos tér 5.)
AdVENTI öKuMENIKuS KóRuSHANGVERSENY
Közreműködnek: szentendrei
keresztyén liturgikus kórusok

december, 7. vasárnap, 18.00,
Pro Musica kamaraterem (Ignatovity u. 2.)
MIKuLÁS ÉS MAGYAR KARÁCSONY – Kobzos Kiss Tamással

december 12. péntek, 15:00,
Kolping Ház (Péter-Pál u. – Török u.
sarok)
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
december 12-én, 21:00 -24:00,
V8 Uszoda és Szabadidő Központ
(Kálvária u. 26.)
BOSZORKÁNYOS ÉJSZAKAI
WELLNESS
Belépődíj: 3500 Ft

december 13. szombat, 10:00,
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
Báb- és filmszínház kakaóval, kaláccsal és kézműves foglalkozással
FABóK MANCSI BÁBSZÍNHÁZA:

HA BETÉR AZ ÉGI KIRÁLY
- magyar népi betlehemes játék
Belépőjegy: 1 főre 800 Ft, 3 főre
2000 Ft

december 13. szombat, 10:00 –
13:00, Ferenczy Múzeum (Kossuth
Lajos u. 5.)
KOMP KARÁCSONYI VÁSÁR
december 13. szombat, 15:00 –
18:00, V8 Uszoda és Szabadidő
Központ (Kálvária u. 26.)
LuCA-NAPI ÚSZóVERSENY
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A VÍZIMIKuLÁSSAL

december 13. szombat, 16:0018:00, Dunaparti Művelődési Ház
(Dunakorzó 11/a)
KARÁCSONYI dÍSZEK KÉSZÍTÉSE
A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztráció szükséges:
elnok@nsze.2000.hu,
illetve 20/374-5004
december 13. szombat, 11.0017.00, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
MOZIBAZÁR
Rembrandttól a parafadugóig –
főleg régi tárgyakkal.

december 14. vasárnap, 19:15,
Péter-Pál templom
AdVENTI KONCERT
Közreműködik: az Új Szentendrei
Kamarazenekar, a Musica Beata
Kórus és Szvorák Katalin Kossuthdíjas népdalénekes
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és
Wolfné Kovács Zsuzsanna
A belépés díjtalan.

További programok december
15-én megjelenő lapszámunkban,
illetve a www.szevi.hu-n!

2014. november 17.
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megújuló betlehemek a belvárosban
2006-ban Wahr Nóra természetgyógyász ötlete alapján, a szentendrei önkormányzat
hozzájárulásával és Kertész József szervezésével és önkéntes munkájával – és természetesen sok segítő közreműködésével
– készült el a dekoratív, mindenkit gyönyörködtető betlehemi pajta a Fő téren, a karácsonyfa mellett. Az utóbbi két évben viszont
szomorú események történtek: a betlehem
figuráit ellopták, illetve megrongálták.
2010-ben az evangélikus templom mellett
szintén sok önkéntes munkával és Kertész
József szervezésével egy kisebb méretű betlehemi pajtát állítottak. A műgyantából öntött, barokk szobormásolatokat szép
textilekkel öltöztették fel. 2013 szilveszterén ezeknek a szobroknak is egy részét barbár módon összetörték.
Kertész József számára ekkor jött el a pillanat,
amikor azt mondta, hogy tovább nem vállalja
a betlehemek állítását, építését, a munkák
szervezését. Végül – sok győzködés után –
megváltoztatta döntését. Arra az elhatározásra jutottak, hogy az evangélikus templomnál állított betlehembe a korábbi szobrok
helyett tartós, erős faszobrokat állítanak.

Idén teljesen megújul az evangélikus
templom melletti betlehem, ahol a születéstörténet két jelenetét ábrázolják.
Mit láthatunk itt majd pontosan?
A születéstörténet az angyali üdvözlettel kezdődik, vagyis Mária és Gábriel arkangyal találkozásával, majd József álmával folytatódik:
az Úr angyala megjelenik álmában. A két jelenetet úgy ábrázoljuk, hogy egy-egy 2 méteres, vastag rönkbe faragva két alak készül,
sematikus ábrázolással. A pásztorok tanyáját
pásztorok, bárányok és az Úr angyala figurák
jelenítik meg, ezek a figurák is 1,2-1,3 méteres vörösfenyő rönkökből készülnek. Az alakok a templom falához lesznek felállítva, és
egy egyszerű kerítés veszi majd körbe őket, de
pajta nélkül, a szabad ég alatt lesznek, ahogy
azt Lukács evangéliumában olvashatjuk.
Hogyan jött az ötlet, hogy fa szobrok legyenek felállítva?
Sokfelé láttunk már betlehemi jeleneteket
fából faragva a mai Szlovákia területén, de
a fővárosi Állatkertben is. Azt reméljük,
hogy a helyszínen faragott figurák biztonságosak és időtállóbbak lesznek. Többünknek
az volt a véleménye, hogy a szobrok ne részletezőek, hanem jelzésértékűek legyenek.
Ki készíti a szobrokat?
Városunkba két évtizede vissza-visszajáró,
játszótereken, óvodában faragó, az erdélyi
Hétfaluból származó fafaragómestert, Kalit
Mihályt kértük meg erre.

Kertész Józsefet az idei tervekről és a változásokról kérdeztük.

Kezdjük a Fő téri betlehemmel. Ott lesz
változás a tavalyihoz képest?
Szerettük volna, ha a közterületi betlehemi
istállók, jelenetek – Jézus születéstörténetének állomásai (stációi) – egységesen
megújulnának. Végül is a Művészeti Tanács
tagjaival többszöri egyeztetés után abban
állapodtunk meg, hogy a Fő téren marad a
megszokott pajta-istálló a jászollal, valamint az iszalaggal font állatok, a vasvázra
öltöztetett Mária, József és angyal nemezelt
fejekkel. Ezeket a figurákat minden évben
fel kell újítani, idén is nagyon sok munka
vár ránk.

Ki fedezi a betlehem felállításának a
költségeit?
Ez a legnehezebb kérdés. Eddig is kaptunk a
Kulturális Központon keresztül csekély önkormányzati támogatást, amelyre ezután is számítunk. Támogatást várunk – természetbenit
és pénzbelit is – vállalkozásoktól, magánszemélyektől, civilszervezetektől is. Az összefogás
élére a helyi evangélikus közösség áll.
Négy támogatót máris kiemelhetek: a vörösfenyő rönköket a Visegrádon kitermelt
készletből a Pilisi Parkerdő Zrt. adományozta. A különleges, környezetbarát láncfűrészeket az Andreas Stihl Kft. kölcsönözte,
szintén adományként. A Tourinform Iroda
biztosította a helyszínt a faragáshoz, a szobrok tárolásához, a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában pedig a nyers rönköket tárolhatjuk.
Minden segítséget ezúton is nagyon köszönünk, magunk és a városlakók nevében.

Nagyon sokat, lelkesen és fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy idén is legyenek betlehemek a belvárosban. Miért
érzi ezt fontosnak?
Keresztény ember vagyok. Az advent, a karácsony forgatagában fontosnak tartom a
lényeg hangsúlyozását: a Megváltó Jézus
születésének örömét. Munkámmal az erre
való ráhangolódást szeretném segíteni.

Kedves Keresztény Testvéreim
az Úrban!

Fájdalmas emlékként él bennünk, hogy
tavaly Adventben az evangélikus templom falához felállított betlehemet, benne
a gyermek Jézust ismeretlen tettesek
összetörték. Jézus életében sokszor előfordult, hogy életére törtek, üldözték, szorongatták, mégis mély sebeket okozott a
kis betlehemesünk ellen elkövetett brutalitás.
A Szentendrei Evangélikus Egyházközség
presbitériuma, a környék jó szándékú
polgárai, felelős vezetői úgy gondolták, új
betlehemet állítanak fel, mely ezúttal faragott keményfából készül.
A famunkálatokat Kalit Mihály erdélyi fafaragó és önkéntes segítője, Kertész József készíti.
A Művészeti Tanács jóváhagyásával
három stációból álló karácsonyi történetet (Az angyal megjelenik Józsefnek, Máriának, a pásztoroknak) szeretnénk
megjeleníteni, melynek összköltsége
346 300 Ft.
A karácsonyi történet jeleneteit adományokból szeretnénk megépíteni, ezért
szeretettel kérjük városunkat szerető
keresztény testvéreink nagylelkű segítségét. Az adomány gyűjtéséhez, felajánlásaikhoz
adománygyűjtő
ívet
készítettünk. Adományaikata Tourinform
irodában – nyitva: kedtől vasárnapig
9.00–17.00 – várjuk.
A betlehemállítás ügyét az evangélikus
gyülekezet vállalja magára, ezzel
mintegy gazdái szeretnénk lenni mind a
faragott figuráknak, mind pedig a karácsonyi forgatagban betöltött szerepének.
Isten áldja meg városunkat, tegye ünneppé családunkban, személyes életünkben Krisztus születésének várását!
Erős vár a mi Istenünk!

Sereginé Székács Csilla
felügyelő
Horváth-Hegyi Olivér
parókus lelkész
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Adventi
gyertyagyújtás
a Fő téren

November 30. vasárnap
16.40 Harangjáték
16.45 Bimbó úti óvodások karácsonyi
köszöntője
17:00 Az első gyertyát meggyújtja és
köszöntőt mond Verseghi-Nagy
Miklós, Szentendre város polgármestere
17.05 Közös ima Dani Zsolt baptista lelkésszel
17.15 Tűzzsonglőr-bemutató karácsonyi
zenére

december 7. vasárnap
16.40 Harangjáték
16.45 Hold utcai óvodások karácsonyi
köszöntője
17.00 A második gyertyát meggyújtják
és köszöntőt mondanak Szentendre város sportolóinak és
egészségügyi dolgozóinak nevében Mihály Norbert és Füzi Endréné Tetlják Mária
17.05 Közös ima Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkésszel
17:15 Táncház a csobánkai Rozmaring
táncegyüttessel és zenekarával

december 14. vasárnap
16.40 Harangjáték
16.45 Református Óvoda karácsonyi
köszöntője
17.00 A harmadik gyertyát meggyújtják
és köszöntőt mondanak Szentendre város előadóművészeinek
és művészeinek nevében Négyessy Katalin és a Söndörgő
együttes
17.05 Közös ima dr. P. Tóth Béla református lelkipásztorral
17.15 Tűzzsonglőr-bemutató karácsonyi
zenére

december 21. vasárnap
16.40 Harangjáték
16.45 Szent András Óvoda karácsonyi
köszöntője
17.00 A negyedik gyertyát meggyújtják
és köszöntőt mondanak Szentendre város pedagógusainak és
iparosainak nevében Torbáné Ballagó Zsuzsanna és Vanyák Gábor
17.05 Közös ima Blanckenstein György
plébánossal
17.15 A közös imát követően meglepetés-műsor
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mitől jó a világ?

Városunk civilszervezetei, egyesületei már
évek óra gyűjtenek karácsony idején az
áruházakban tartós élelmiszereket, vagy
éppen jótékonysági programokat szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből
támogatni tudják a nehezebb körülmények között élő várostársakat.
Idén sem lesz másképp, hiszen a Máltai
Szeretetszolgálat tagjai tartósélelmiszert
gyűjtenek az Adni Öröm országos akcióban a Spar és Interspar áruházakban, a
Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület
és Szentendre Városa jótékonysági Mikulásfutást szervez a Duna-korzón, a Rotary
Club pedig forralt bort, teát, zsíroskenyeret, bejglit kínál, és a befolyt bevételt szintén jótékonyságra fordítják. A Városházán
megrendezésre kerülő jótékonysági bábelőadáson Mikulás várja a gyermekeket,
lesz krumpliebéd és Karitasz vásár is. Bízunk abban, hogy ezek az összefogások
segítenek abban, hogy minden szentendrei számára széppé váljon az ünnep.

jótkonysági események

december 6. szombat, 11 óra,
Dunakorzó
JóTÉKONYSÁGI MIKuLÁS FuTÁS
Gyere és fuss együtt a Mikulással! Táv: 2
km, amely teljesíthető futva, sétálva, babakocsival.
Nevezési díj: tartós élelmiszer, édesség
Rajt: 11:00, Dunakorzó 18. (Fehér-ház)
Regisztráció: 9.30 órától, az első 100 nevező Mikulás-sapkát kap ajándékba.
Az adományokat a Szentendrei Katolikus
Karitász juttatja el a rászorulóknak.
További információ: szkhse@gmail.com

december 6. szombat 10 óra
Városháza díszterme
JóTÉKONYSÁGI BÁBELŐAdÁS
KAKAóVAL ÉS KALÁCCSAL
Betlehemi történet Máté és Lukács Evangéliuma alapján

december 6., 7., 13., 14. 9-18 óra között a Kolping Házban (bejárat a Péter-Pál

XXVIII. évfolyam, 19. szám

templommal szemben, a Török köz felől).
KARÁCSONYI KARITÁSZ VÁSÁR
Adventi hangulatban kínálnak mézeskalácsot, retro ajándéktárgyakat kedvező áron.

december 7. vasárnap 11 óra Központi
Ebédlő
KRuMPLIEBÉd
Tolonics Gyula képviselő idén is szeretettel
hív mindenkit egy nemes célú összejövetelre, melynek a lényege, hogy a vendéglátók részéről biztosított szerény ebédért
cserébe a résztvevők az aznapi vasárnapi
ebédre szánt pénzükkel a szentendrei rászorult családokat támogatják.

december 13. és 14. Római Katolikus
Plébánia
AdVENTI JóTÉKONYSÁGI KARITÁSZ
VÁSÁR lesz a római katolikus plébánia hittantermében (a Kanonok utcai nagy patikával szembeni zöld kapunál lesz a
bejárat). A vásár ideje, december 13-án
szombaton 9–19 óráig és 14-én, vasárnap
9–13 óráig. Jótékonysági akciónkban adomány fejében beszerezhetők játékok,
könyvek, ajándéktárgyak, ruhák, CD-k és
DVD-k, konyhai és műszaki felszerelések,
és sok más valódi retro tárgy. A vásár bevételét a városunkban nehéz körülmények
közt élők téli tüzelő vásárlására fordítjuk.
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt!
A Szentendrei Szent Erzsébet
Karitász Közösség

december 13. és 14. 11 óra Dumtsa
Jenő utca 22. Tourinform Iroda épülete
Az Első Szentendrei Női Szalon Egyesület
hölgyei idén is szeretettel várnak minden
jólelkű embert, aki örömtelibbé szeretné
tenni nagycsaládban, nehéz körülmények
között élő gyermekek karácsonyát.
Az adventi vásárban befolyó összegből tartós élelmiszert, alapvető háztartási cikkeket, játékot, édességet, gyümölcsöt
vásárolnak és az ünnep előtti napokban
juttatják el – most már sok éve – szentendrei iskolások és óvodások családjaihoz.
A pénzbeli adományok mellett elfogadnak
jó állapotban lévő, tiszta játékokat, könyveket, tartós élelmiszert is.
„Nem az ajándék értéke számít, hanem a
szeretet az ember szívében.”

december 16. és 21. között Spar és Interspar áruházak előtt
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentendrei csoportja idén decemberben is
csatlakozik az Adni Öröm országos tartós
élelmiszergyűjtő akcióhoz. Szentendre
három Spar, illetve Interspar áruházában
végeznek majd gyűjtéseket, melyhez szeretettel várják az önkéntes segítők jelentkezését a libardi.henriett@gmail.com
e-mail címre.

2014. november 17.

hangot adunk
JÓTÉKONYSÁGI EST

december 5-én, pénteken
este 8 órától a Vizes Nyolcas
Uszoda konferencia termében
jótékonysági koncertet ad Zalatnay Sarolta, Veres Mónika,
Nádor Dávid, Schrott Péter , Lelkes Reny, Ivancsics Ilona, Aigner
Iván, Cseplye Dániel, Eszes Viki,
a Groovehouse együttes, Jalsovszky Lilla, Jalsovszky Bence,
a Dunakanyar Magániskola Kórusa, a SoulSession, Tempfli
Erik, Derzsi Zsolt és Szilva János.

A jótékonysági koncert létrejöttéhez a remek hangú énekes,
Schwartz Dávid személyes motivációi adtak alapot. „Unokahúgomnál tavaly epilepsziát
diagnosztizáltak. Ő maga azok
közé a gyerekek közé tartozik,
aki gyógyszerrel kezelhető, de
rengeteg gyermek csak műtéti
úton gyógyítható, mert a gyógyszeres kezelés mellett is vannak
tüneteik, így nem képesek a teljes társadalmi életre.
A Budai Gyermekkórházban ke-
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zelik az unokahúgomat is, és az
orvosai, valamint a kórház többi
dolgozójának páratlan szeretete, empátiája és kitartása ösztönzött arra, hogy hozzájáruljak
alapítványuk, a Child-Epi-Help
támogatásához.
Amikor zenész és színész társaimat megkerestem az ötlettel,
mindannyian önzetlenül álltak
mellém, akárcsak csodálatos
növendékeim. Mi együtt adunk
hangot, és fogunk össze, hogy
ennek a remek intézménynek
megkönnyítsük a munkáját.”

A koncert teljes bevételével egy
EEG műszer megvételét, a műtéti úton gyógyítható epilepsziás
gyermekeket, egyúttal a Budai
Gyermekkórház példaértékű
munkáját támogatjuk.
Bővebb információ az esemény
facebook oldalán!

Belépők 1000 Ft-os áron, támogatójegyek 500 Ft-ért kaphatók
a Vizes Nyolcas uszodában,
a szentendrei háziorvosi rendelőben Valentin Brigittánál,
valamint
előrendelhetők
a
hangotadunk@gmail.com
e-mail címen.

Kedves Olvasók!

A Szentendrei és Térsége TDM Kft. (Tourinform
Iroda) új szolgáltatása, hogy hírleveleket küld a
város lakóinak a helyi kulturális, művészeti és
egyéb programokról. Szeretnénk az adatbázisunkat bővíteni, ezért
arra kérjük mindazokat, akik szeretnék megkapni a kb. kétheti
rendszerességgel megjelenő hírlevelünket, jelezzék ezt a nemeth.erika@szentendre.hu e-mail címen.
Várjuk a jelentkezéseket!
Szentendrei TDM-iroda

Alapítványi hírek

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal, 1% felajánlásával, önkéntes munkájukkal támogatták alapítványunkat.
A 2013-ban felajánlott 1 %-okból befolyt összeg 200 761 Ft, melyet az
alább felsoroltakra fordítottunk:
• Az épület oldalsó falára 5 db lamellás kerítéselem
• A bejárat fölé előtető (PVC Sinuslemez, Sinustávtartó)
• Tetőlécköteg
• Az öltöző falának lambériázása, lakkozása, cipőtároló
• A bejárat előtti lépcső szőnyegének kicserélése
• A kert szegélyezéséhez zsalukövek, tetejére padozat
• Ecsetek, festékek, csavarok, tiplik
• Gyermeknapi Tűzoltó program
• Állatok Világnapja alkalmából a Skanzeni kirándulás buszköltsége
Kérjük Önöket, hogy adományaikkal, az 1% felajánlásával továbbra is támogassák Alapítványunkat, melynek célja: a gyermekek környezetének
szebbé, biztonságosabbá, otthonosabbá tétele; fejlődésüket elősegítő
programok szervezése, anyagok, eszközök beszerzése.

„GYÖNYGYSZEM” IZBÉGI ÓVODA 2002 ALAPÍTVÁNY
2000 Szentendre, Szentlászlói u. 92.
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OktAtÁS
2010-ben Európa Kulturális Fővárosává választott Pécset. A Zsolhétköznapi európa – Szentendrén nay-negyedben
jobban megismerhettük a világon egyedülálló Zsol-
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A tavaszi gütersloh-i tartózkodásunk folytatásaként szeptember 13án egy csapat izgatott magyar diák gyülekezett a Szentendrei Református Gimnázium aulájában. Így vártuk német cserediákjainkat
szombat délelőtt, és ahogy a német csapat megérkezett az iskolába, mindannyian a viszontlátás örömével borultunk egymás nyakába, — bár kicsit még feszélyezettek voltak az ölelések és az
eldadogott tőmondatok, így jobbára csak mosolyogtunk egymásra
kedvesen.
Másnap a Művészetek vagy a Csodák Palotája volt a családi programok színhelye, hétfőn pedig hozzáfogtunk az Európai Unió által
támogatott projektmunkához. A Hétköznapi Európa című, az Európai Unió Erasmus + programja keretében támogatott egy hetes ifjúsági csereprogram során mindvégig az Európai Unió hétköznapi
vonatkozásait kerestük környezetünkben. Ennek megfelelően az
első napon EU-s logókkal ismerkedtünk és a csoportjátékok is az
Európai Unióról szerzett ismereteinket mélyítették el. Kedden délelőtt az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodájában érdekes és vidám társasjátékok, vetélkedők segítségével
elevenítettük fel és bővítettük tudásunkat az Európai Unió szervezetéről, országairól és kultúráiról, illetve anyagot gyűjtöttünk projektünk témájához. Ezt követően Budapest európaiságát és
kulturális értékeit fedeztük fel a német diákokkal, este a kivilágított
Parlamenttel nyűgöztük le a vendégeket. Szerdán a német diákoknak alkalmuk nyílt összehasonlítani a magyar tanórákat a német
oktatással, majd a Skanzenben ismerkedtünk a kenyérsütés, a
gyertyamártás valamint a szövés rejtelmeivel. Délután megszületett a tavalyi „Gütersloh-Lied” után az idei „Szentendre-dal”, több az
Európa Unió hétköznapi aspektusait feldolgozó német nyelvű társasjáték, a dokumentációs csoport munkájának eredményeképpen pedig a projekt témáját, valamint a program során átélt
élményeket bemutató prezentációk. Csütörtökön megtekintettük a

petzeltes diákok egerben

Október 17-én,
Eger Vár Napján
és Gárdonyi Emléknapon hagyományosan
e l l á to g a t t u n k
Egerbe. Részt
vettünk a nap
programjain.
Megnéztük
a
Vármúzeum kiállítását, a börtönmúzeumot, a Gárdonyi Kuckót, a Hősök Termét és solymászati
bemutatót láttunk. A rossz idő ellenére is nagyon jól éreztük magunkat a várban. Itt megkoszorúztuk Gárdonyi Géza sírját, majd
átmentünk a Gárdonyi Géza Emlékházba, ahol elhelyeztük koszorúnkat. A Gárdonyi év zárásaként átadott új Gárdonyi-szobrot is felkerestük.
Ebben az időpontban volt Egerben az Esztétikum és Etikum
Hamvas Béla életművében című konferencia és kiállítás, így a
Hamvas Béla-kiállítás megtekintését is programjaink közé vettük. Virággal köszöntöttük Marghescu Máriát, aki tárlatvezetést
tartott 9 és 10 óra között számunkra.
Remélem, mindenki számára maradandó élményt jelentett ez a
nap.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár és kultúrantropológus

nay-porcelángyűjteményt és a Zsolnay-család történetét. Ezt
követően felfedeztük Pécs belvárosának szépségét, úgymint a
Dzsámit és a Pécsi Székesegyházat. A program másnap Szentendrén folytatódott a felújított Ferenczy Múzeumban, este pedig – sok
lelkes érdeklődő előtt – összegeztünk mindent, amire az uniós program ideje alatt jutottunk. Kezdetét vette egy interkulturális est, ahol
a német diákok játékos bemutatkozását követően a heti munkába
nyerhettek bepillantást vendégeink, majd az elkészült társasjátékokat is ki lehetett próbálni. Az est fénypontja számomra a közösen
elénekelt „Szentendre-dal” volt, amit mindenki lelkesen énekelt, a
német diákok pedig kitartóan próbálkoztak az „ny”, „gy”, és „ü” hangok kiejtésével. (Nem is eredménytelenül). A közös éneklést közös
tánc követte: a Dunazug együttes segítségével egy táncház keretében kicsit mindannyian betekintést nyerhettünk a magyar néptánc
sokszínű világába. Másnap azonban eljött a búcsú ideje: mindanynyian hosszasan integettünk a távozó vendégeknek és szomorkás
mosollyal vettük tudomásul, hogy véget ért egy izgalmas, pörgő,
rengeteg új élménnyel teli hét.
Ez alatt a rövid idő alatt is jobban megismertük egymás kultúráját,
és mindenkinek adott egyfajta magabiztosságot az, hogy egy más
anyanyelvű emberrel is el tudtunk beszélgetni. Akármilyen helytelenül mondtam egy mondatot, a németek igyekeztek azt megérteni. Tanárainknak – német részről Meike Winternek és Julia
Plücks-nek, magyar részről pedig Pallos Éva és Domokos Ildikó tanárnőknek – sokat köszönhetünk, többek közt azt, hogy most fogtuk fel igazán, mit jelent az Európán belüli szabad mozgás. A
csereprogram révén betekinthettünk egy más kultúrába, barátságokat szilárdíthattunk meg és nyelvtudásunk is fejlődött. Úgyhogy
nincs félnivalótok, ha nem megy tökéletesen a német, vagy kétségeitek vannak magatokkal kapcsolatban, csak vegyetek egy nagy
levegőt és merjetek belevágni!
Dobó Sára Borbála, 9.a – Szentendrei Református Gimnázium
A SZENTENDREI MÓRICZOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE
SZERETETTEL MEGHÍVJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET
november 28-án (pénteken) 17 órakor
A GIMNÁZIUM AULÁJÁBAN (Kálvária út 16.)
TARTANDÓ RENDEZVÉNYÉRE

VENDÉGÜNK:
KEREZSI CSABA, a gimnázium jelenlegi igazgatója
és egykori diákja
Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
és aki csak él és hisz énbennem,
soha meg nem hal." /János 11, 25-26./

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették,
tisztelték, hogy küzdelmes és munkás életútja végén,
hosszú betegség után

Marosvölgyi Lajosné Poprádi Magdolna

életének 86. évében,
2014. november 7-én elhunyt.
Szerettünkért szentmise keretében november 22-én,
szombaton délután 14.00 órakor a szentendrei
Keresztelő Szent János Plébániatemplomban
(Várdombi templomban) imádkozunk,
majd a szentmise után, 15.15-kor kísérjük utolsó útjára a
Sztaravodai úti köztemetőben.
(2000 Szentendre, Sztaravodai út 47.)
A gyászoló család

2014. november 17.
TÁMOP -3.1.4-12/1-2012-0158
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium
2000 Szentendre, Rákóczi u. 6.

OktAtÁS

tovább folyik a tÁmOp-pályázat
programsorozata a Rákócziban

A rákóczis diákok a nyár folyamán 16 különböző táborban vehettek részt.
Nyelvi táborban voltak a Balatonnál, erdei táborokban voltak szerte az országban, kézilabda-táboroztak és természetközeli táborokban vettek részt
az alsó tagozatosoktól a gimnazistákig. Augusztusban a diákönkormányzatosok és a gólyatáborosok is a TÁMOP-pályázattal búcsúztatták a nyári
szünetet – és kezdték meg az új tanévet.

Az iskolában a TÁMOP-nak köszönhetően a tavalyi szakkörök idén is nagy
sikerrel folytatódnak: a diákjaink közül a kisebbek délutánonként mehetnek Szigetmonostorra lovagolni, a nagyobbak jógázhatnak, a rendhagyó osztályfőnöki órákon a felsősök és a gimnazisták dohányzás- és
drogmegelőzési programban vesznek részt.
Az iskolában tanítás után nemezelés szakkörre mehetnek, vagy háztartási szakkörön vehetnek részt, akár programozást tanulhatnak Viktor bácsival, vagy szivacskézilabdázhatnak az általános iskolások. Részt
vehetnek Faragó Ildikó tanárnővel a szentendrei helyismereti sétákon, és
angol társalgási szakkörön vehetnek részt Mike-kal, az angol anyanyelvi
tanárral. Adrienn néni idén is tart az alsósoknak gyerektornát, hogy ügyesedjen a mozgásuk, játszva legyenek egészségesek.

A pedagógusaink is kapnak a TÁMOP gazdagító programjából: számos továbbképzésen vehettünk és vehetünk részt idén. A tehetséggondozás, a
fejlesztőpedagógia, a mediáció, a családpedagógia és a tantárgyi továbbképzések mind azt szolgálják, hogy a diákok még hatékonyabb, még
érdekesebb módon jussanak mindahhoz a tudáshoz, amivel a pedagógusok várják őket az iskolában. Több száz diák és család, valamint félszáz
tanár részesül a TÁMOP-pályázatának keretében az iskolai fejlesztő programokban. Reméljük, mindannyian életre szóló élményekkel, hasznos tudással leszünk gazdagabbak, és tovább adhatjuk az utánunk jövőknek
élményeinket, tudásunkat.

gimnáziumi felvételi
a Rákócziban

A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium 1992 óta – a korábbi általános iskolai képzést gimnáziumi oktatással bővítve – a régió egyetlen
12 évfolyamos iskolája. A kezdeti hat évfolyamos gimnáziumi képzésről szerkezetváltást követően a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre tértek át. Végzett
diákjaik érettségi átlaga minden évben felülmúlta az országos átlagot. (Az iskola honlapján minden év eredménye részletesen megtalálható.) A továbbtanulási
statisztikák szerint a diákok 90%-a jelentkezik felsőoktatási intézménybe, és a jelentkezők 80-90%-a nyer
felvételt. A legkülönbözőbb helyeken, a BME-től a Corvinuson át a SOTE-ig számtalan budapesti és jó néhány
vidéki felsőoktatási intézményben ott vannak, vagy már
végeztek rákóczisok. Visszajelzéseik szerint stabil alapokkal indultak a felsőoktatásban.
A középiskolai felvételi-eljárás során általános tantervű
négy évfolyamos gimnáziumi képzés mellett egy csoport részére angol emelt szintű, valamint egy csoport
részére matematika emelt szintű képzést is indítanak.
Ezen csoportok az emelt szinten tanult tárgyukat külön
csoportban, magasabb óraszámban tanulják négy éven
keresztül (heti 5-5-6-6 órában a 9-10-11-12. évfolyamon).
A Rákócziban mindhárom képzési forma esetében a jelentkezés előfeltétele a felvételi eljárást megelőző, központi feladatlapok alapján letett egységes írásbeli
felvételi vizsga matematikából és anyanyelvből, amelynek időpontja 2015. január 17. (szombat) 10 óra. (Az
erre való jelentkezés határideje 2014. december 9.) A
sikeres írásbeli felvételik érdekében próbafelvételit szerveznek 2014. november 22-én, melyre regisztrációval
lehet jelentkezni a polencsik.judit@sziirfig.hu e-mail
címen.
A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a
központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján döntenek.
A diákok nyílt napokon ismerkedhetnek meg az iskolával november 20-án és 24-én, melyre szintén a fenti
e-mail címen kell regisztrálni. Ezen kívül az iskola honlapjáról is lehet tájékozódni a www.sziirfig.hu címen.

hívogató a Rákóczi suliba

minden, ami egészséges!

A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
november 25-én, kedden egészségnapot szervez a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében az Egészséges Városért Közalapítvány közreműködésével.
Gazdag programválasztékkal, egészséges ételekkel és italokkal
várjuk diákjainkat.
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November 21-én, pénteken 16 órára hívja a Szentendrei
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium az
iskolába készülő nagycsoportos óvodásokat és szüleiket első ismerkedő
programjukra. 2015. február 14-én szombaton
lesz
a
második alkalom,
a „RÁKÓCZI VÁR”.
Bemutatkoznak a
leendő
tanító
nénik és színes
programokkal mutatják be az iskolát a kicsiknek és
szüleiknek.
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kAdARkA BORÜnnep

VÁROS

Az elmúlt évszázadokban a
magyar szőlészeti és borászati kultúránk meghatározó fajtája volt a kadarka.
Ki ne hallott volna már a
híres budai (Tabán), csongrádi, kiskőrösi, soltvadkerti,
szekszárdi, vaskúti és villányi kadarka borokról, vagy
az Egri és a Szekszárdi Bikavérről, melyek egyik alkotója ma is a kadarka. Az 1960-as évektől indult nagyüzemi
tömegtermesztés majdnem elfeledtette velünk ezt a fajtát, de
szerencsére több borvidéken a szőlőt kedvelők megtartották
ültetvényeikben és ott megmenekült a kipusztulástól. A fajta
nem magyar eredetű, mégis ma már, mint hungaricum éli reneszánszát.
A kadarka a Földközi-tenger vidékéről indult hódító útjára és
főként a Balkánon terjedt el. Nagy területen termesztették Albániában, különösen a Shkodari-tó környékén, Bulgáriában,
Szerbiában és Romániában is. Magyarországra is a Balkánon
keresztül került, a török uralom elől menekülő és hazánkban letelepülő rácok hozták magukkal, de nem csak magát a szőlőfajtát, hanem annak termesztési és borkészítési módját is
elterjesztették.
A kadarka két úton érkezett északra. Az egyik út a Szerémségen, Villányon, Pécsen, Szekszárdon, Budán, Szentendrén,
majd Gyöngyösön át Egerbe, a másik útja Ménesen (Arad) át
vezetett. A rácok Buda visszafoglalása után a Tabán területét
tették a kadarka termesztési kultúra központjává. A Trianon
előtti Nagy-Magyarország területén a szőlőültetvények több
mint 60%-a kadarka volt, és ez a terület a filoxéravészig fennmaradt, majd fokozatosan csökkent az 1960-as évekre.
A filoxéravész során (1875-től) a hegyvidéki szőlőkben a kadarka kipusztult. Ekkor a homoki szőlők telepítése fejlődött,
mert a homokban nem él meg filoxéra. A Duna-Tisza közi homokos területeken (Csengőd, Csongrád, Hajós, Kiskőrös, Soltvadkert, Vaskút stb.) 1965-ben a szőlőültetvények 32,5%-a
kadarka volt, ugyanakkor a nagyüzemi szocialista termelés
kedvezőtlen feltételeket biztosított a kadarka termesztéséhez,
ezért drasztikusan lecsökkent területe. Csak a mezőgazdaság
privatizációja (1989) után kezdődött újra telepítési kedv a kadarka termesztéséhez.
A magyar szőlész és borász a modern szőlőtermesztés és borászat világából szívesen visszatér a hosszú és régmúlt időkben gyökeresedő hagyományokhoz, a világfajtáktól a
hungaricumokhoz, így a kadarkához. (forrás: www.borigo.hu)
Hogyan alakult és fejlődött a kadarka szőlő termesztése és a
bor készítése hazánkban és városunkban? Erről szól majd november 29-én, 10-13 óra között a Ferenczy Múzeumban a
KADARKA BORÜNNEP.
A borünnepen előadások hangzanak el neves szakértők részvételével.
Dr. Kozma Pál, Pécsi Tudományegyetem, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pécs; dr. Hajdú Edit, Corvinus Egyetem, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét; Buza Péter,
Budapesti Kadarka Kör; Spanyol Éva, Természetvédelmi mérnök, Szentendre; Hidegkuti Gergely borszakértő, bortermelő,
Szentendre.
Az előadások után megkóstolunk a Szentendrei Kadarka kör
ajánlásával kadarkákat.
Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Széles Katalin, elnök Pismány Barátainak Egyesülete
Jelentkezésüket várjuk: pismanyegyesulet@freemail.hu

XXVIII. évfolyam, 19. szám

A gyertyák csonkig égtek

Mindenszentekre és halottak napjára már állt a Mindenki Keresztje
a szentendrei városi köztemetőben. Fajcsák Tibor izbégi rk. plébános szentelő szavai után Petrás Mária csángó-magyar énekes kristálytiszta csengő hangja bolyongott simogatón a sírok között,
emelkedett egyre csak feljebb, messzire-messzire, a mérhető magasságokon is túl. Először csak tétován mozdultak a lábak a kereszt
felé, aztán egyre szaporodtak az égő mécsesek, végül gyertyák hadserege vette körbe a megszentelt ajándékot, emlékezésre adva lehetőséget a szerettei sírjaitól távol lévőknek is.
Néhány pillanat alatt Szentendre lakossága birtokba vette a Mindenki Keresztjét. Amikor már állt a kereszt, akkor döbbentünk csak
rá, hogy mennyire is hiányzott innen, évtizedek óta.

Sokan megálltak ezen a hétvégén a kereszt körül. Nagymamák,
édesanyák magyarázták a gyerekeknek jelentését, jelentőségét,
volt, aki szerette sírjához sietve, hirtelen megtorpant, táskájában
kotorászva varázsolta elő mécsesét, az égő „világot”. Estére aztán
gyertyák özöne fonta körbe az emlékezés keresztjét, a pislákoló
gyertyácskák fénye fényözönné terebélyesedve világított, a fák
lombkoronáján is túl, üzenve a távoli csillagokhoz, az ismeretlen
messzeségbe. Jelezvén az egykor köztünk élteknek, hogy ebben a
nagy rohanásban egy pillanatra megálltunk, rátok gondoltunk, mármár ködbe vésző alakotokra, csöndben elmormolt imáitokra, egykori suttogó, szerelmes szavaitokra, simogató kezetekre, ölelő
karotokra, óvó-védő mozdulataitokra.
Milyen egyszerűen, csupán egy beszélgetéssel kezdődött az egész.
A hiány felemlegetésével, hogy kellene egy Mindenki Keresztje a városi köztemetőbe. Aztán a szavak tettekké nemesültek, Holló István
szentendrei portáján hullottak a forgácsok, mesteremberek alakították, formázták keresztté a valamikor a
széllel, viharokkal is dacoló 150 éves tölgyfát. S
amikor már lehántották
a fa kérgét, egy messziről jött üzenetet véltek
felfedezni a kereszt
körül
szorgoskodók,
Szűz Mária alakja formálódott az emberi kéz simogatásában.
S hogy ez mennyire bizonyság, látható az és
megtapasztalható a Mindenki Keresztjévé nemesedett egykori tölgy
hátoldalán, kint a temetőben.
Lakatos Pál

2014. november 17.

helytöRténet

Volt egyszer egy kocsigyár

Amikor még működött, gyakran zavart az éjszakára bekapcsolva
hagyott hatalmas kompresszor fülsiketítő zaja. Mára meg már hiányzik, mert sok-sok szentendrei családnak a megélhetést jelentette, meg a hagyományt. Egyszerűen azzal, hogy volt-létezett, már
az 1900-as évek elejétől. A Kocsigyárról beszélek, arról, amelyre jó
emlékezni, s amelynek helyét lakóparkká alakították.
A szeptemberi simogató napsütésben, a már hagyományossá vált
Hársfa-ünnepünkön erre a gyárra, az alapítókra, meg az egykoron
itt dolgozókra gondolva gyűltünk össze, mi, Alsó-Izbég népe, a Bükkös-patak partján, közel a Vashídhoz.
Az egyik lakóház kertjére tábla is került, a következő szöveggel:
„Lám Adolf és Korlát Artúr 1902-ben alapította
a Bükkös-patak túlsó partján a Lám és Korlát Lószerszámveretek
Gyárát, mai nevén a Kocsigyárat, amelyről 1910-ben írták:
„Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza Ausztria, Szerbia,
Bulgária, Törökország és Egyiptom.”
A gyár 100 éves működése alatt sok száz szentendrei családnak
nyújtott biztos megélhetést.
Tisztelet az alapítóknak és azoknak, akik itt dolgoztak.
2014. szeptember 13.
Alsó-Izbég népe”

A megemlékezésre nem várt ajándékot is kaptunk. Egy zászlót, a
Kocsigyár 1956-os zászlóját, amit az évtizedek során, a kommunizmus idején is, egy volt kocsigyári dolgozó, az alsó-izbégi Jámbor
Kálmán bácsi őrizgetett, rejtegetett, s az ő halála előtt, mintegy
örökségként került mostani fiatalabb őrizőjéhez, Pánczél Kristófhoz, aki aztán elhozta nekünk a megemlékezésre. Egy rövidke ideig
egymás mellett volt a tábla és a történelmi zászló.
Hagyományos Hársfa-ünnep, írtam az előbb, s ez bizony fedi a valóságot, hiszen most már évek óta összejövünk mi, Alsó-Izbég népe,
megemlékezni az újra életre kelt hársfánk hűvösében, a Krisztuskereszt oltalmában. Táblát állítottunk már az alsó-izbégi iskolára
emlékezve, és ugyancsak egy táblával emlékeztünk meg az Alsó-Izbégen, a Bükkös-patak partján élt, 1919. szeptember 14-én született Ranódy László filmrendezőre is. Közös gondolkodásunk
eredménye az is, hogy ma már neve is van a József Attila utca és a
György utca kereszteződésében lévő aprócska térnek, aminek mára
hivatalosan is Alsó-Izbég tér lett neve, így őrizvén egykori szülőfalunk múltját és nevét.
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A kocsigyári megemlékezés után a megszokott helyszínünkhöz, a
hársfánk alá mentünk, ahol a Krisztus-kereszthez vezető új lépcsőnk elkészültét ünnepeltük meg, amelyet Szabó Imre és Rózsa
Vince épített meg nekünk. Történelmi levegőt árasztanak a lépcső
kockakövei, amelyek hajdanán, még 250 évvel ezelőtt a mai pesti
Üllői úti huszárlaktanyában „szolgáltak”, az ottani istálló lovainak
patái koptatták fényesre. Holló István szentendrei vállalkozótól kaptuk ezt a becses emléket, ami most már az alsó-izbégi embereké
lett, könnyebbé téve Krisztus-keresztünk megközelítését. De vannak más adakozók is. Tábláinkat, például – évek óta – Dombai Pál
asztalos mester készíti.
Mint minden évben, idén sem feledkeztünk meg az Alsó-Izbégiek
közül a 40-50 éve itt élőkről, miközben megbeszéltük közös dolgainkat, s megkóstoltuk az erre az alkalomra készült finomságokat.
Köszöntöttük szomszédainkat, külön figyelve az új lakótársainkra,
koccintottunk az itt élők egészségére. Az ehhez szükséges kontyalávalót férfi társaink hozták nekünk ki a térre. Este pedig gyertyát
gyújtottunk Krisztus-keresztünknél a hajdan itt élt alsó-izbégiekre
emlékezve. S azzal váltunk el egymástól, hogy Luca napján az idén
is búzát ültetünk, az adventi időszakban pedig, a karácsonyt várva,
újból összejövünk itt a kereszt alatt.
Lakatosné Szvoboda Zsóka

Az emléktábla és a kocsigyári 1956-os zászló

A megújult keresztelő Szent jános
plébániatemplom átadása

November 29-én 11 órakor hivatalosan is átadják a megújult Templom teret
és a Keresztelő Szent János Plébániatemplomot.

Az ünnepi szentmise keretében elsőként a Plébániatemplomot dr. Cserháti Ferenc
esztergomi segédpüskök áldja meg, majd ünnepi beszédet mond Blanckenstein
György plébános, Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint VerseghiNagy Miklós, Szentendre polgármestere.

A hivatalos és ünnepélyes átadást követően, délután 15 órától egy rendhagyó kulturális eseményre is várják az érdeklődőket a Plébániatemplomban. A program során
mindenki betekintést kaphat a templom felújítási munkálataiba és történetébe dr.
Haris Andrea művészettörténész és Czweiber Ferenc restaurátor vezetésével, illetve
meghallgathatja Vedres Csaba orgonaművész, Baján Nóra fuvolaművész és Bojta Zsuzsa operaénekes koncertjét is.
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Vigyázók kőrösmezőn

kultúRA

A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület a múlt hónap végén Kárpátalján
egy haditemetőt avatott. A kőrösmezői
római katolikus sírkertben egykor a két
világháborúban elesett katonákat helyezték örök nyugalomra.

genforgalmi célponttá tegye Kőrösmezőt.
Budapest és a település között ebben az időben naponta közvetlen vonat közlekedett.
Erre a vasúti szerelvényre nyitottak tüzet
1941. június 26-án azok a máig ismeretlen
felségjelzésű repülőgépek, amelyek a kassai bombázással együtt közvetlen előidézői
voltak Magyarország Szovjetunió elleni
hadba lépésének.

Kőrösmező egy közel 9 ezer fős település a
Fekete-Tisza partján, mintegy 10 kilométerre az ezeréves határtól, a Tatár-hágótól.
A ruszinok egy népcsoportja, a huculok, ukránok és magyarok lakják. Pontosabban elmagyarosodott németek. Az 1700-as
években Mária Terézia alatt települtek ide
felvidéki szászok és alsó-ausztriai németek,
az ő leszármazottjaik vallják ma magukat
magyar nemzetiségűnek. Számuk napjainkra alig éri el a hegyvidéki városi jellegű
település lakosságának 10 százalékát.
Az elmúlt száz év rengeteg szenvedést hozott e tájra. Az I. világháborúban az orosz
csapatok többször is betörtek a településre,
a hágók közelében közel 3 évig állt a front.
Számos honvédünk áldozta itt életét azért,
hogy a Magyar Királyság földjét ellenség ne
tapodja többé.
A Nagy Háborút lezáró békeegyezmények
azonban másképp rendelkeztek Kárpátalja
sorsáról is. A településen az új csehszlovák
hatalom váltotta az addigi közigazgatást:
egyik legelső intézkedése a magyar iskola
bezárása volt.
A terület 1939-es Magyarországhoz történő
visszacsatolása után a laktanya építési
program, az erődítési beruházások munkát
adtak a helyieknek. Ekkor épült a Budapest
Szálló (ma Hotel Edelweiss) is annak reményében, hogy turistákat vonzó hellyé, ide-

A kőrösmezői római katolikus temetőbe
ekkor hantoltak újra katonákat, a szovjet elleni támadás első hónapjaiban elesett magyar honvédeket. 1944 tavaszától a
Galíciából jövő, sebesülteket hozó vonatok
rakták ki itt a menthetetlen, vagy már a vasúti szállítás közben elhalálozott katonáinkat. Hadikórház is települt a faluban,
ugyanúgy ahogy a környékbeli településeken: a könnyebb eseteket látták el már magyar földön, vagy temettek. A front
közeledtével már csak hantoltak, a néhány
kilométerrel odébb elesett, hősi halált halt
honvédeket. A jelenlegi adataink szerint a II.
világháborúból 90 hadisírunk maradt itt a
római katolikus sírkertben az első nagy világégés hantjai mellett. Kőrösmező egy részét 1944. szeptember 27-én a szovjet
csapatok elfoglalták, ám a környékén még
két hétig folytatódtak a harcok. Az Árpádvonal erődítései és honvédeink hősiessége
együttesen, egészen 1944. október közepéig meggátolták, hogy a Vörös Hadsereg
ebből az irányból bezúduljon a Kárpát-medencébe.
Az új hatalom nem bánt kesztyűs kézzel a
magát magyarnak valló lakossággal. 1944.
november végén összeszedték a katonaköteles korú sváb, cipszer (szász), magyar férfiakat és málenkij robotra, munka-, illetve
hadifogolytáborokba hurcolták el őket. A

XXVIII. évfolyam, 19. szám

ma már etnikai tisztogatásnak minősülő
cselekményt kevesen élték túl.
A fizikai megsemmisítést követően jött a
lelki terror, az előző idők emlékeinek, vívmányainak megtagadtatása, az identitástudat elnyomása. Ez a légkör csak a
Szovjetunió széthullásával enyhült. Kőrösmezőn is ekkor indult újra a magyar nyelv
oktatása. 2002-ben önálló magyar iskola
kezdte meg működését, jelezve azt, hogy
van remény a helyi magyarság megtartására. Az anyaországtól való távolság, a vegyes házasságok számának növekedése, az
ukrajnai viszonyokkal párosult szegénység
és kilátástalanság azonban napjainkra megtette hatását. A magyar iskolába beadott
gyermekek száma évről évre csökken, a település ukrán középiskolájának alárendelt
tanintézményben már csak négy magyar
osztály van, a fiatalok elvándorolnak, Oroszországban, Csehországban és Magyarországon próbálnak boldogulni.
Azzal, hogy a Honvédelmi Minisztérium
anyagi támogatásával helyreállítottuk a
honvédek sírjait, történelmi fogódzót adtunk
a helyi magyarságnak, amibe lehet kapaszkodni, amire lehet építeni és büszkén mutatni. Fontos dolog ez ezen a tájon, ahol az
elmúlt 100 év alatt a lakosság közel 20 hatalmi formációt élt meg 5 ország állampolgáraként. 160 sírkeresztet újítottunk fel az I.
világháborúból, beazonosítva, nevesítve,
közel 90 sírt a második világégésből, illetve
emlékhelyet adtunk át, ahová az anyaországiaknak el kell zarándokolniuk.
2006 óta járjuk Kárpátalját. Világháborús sírokat keresünk, elesett, eltűnt magyar katonák után kutatunk, most már a hágókon túl,
Galíciában is. Az egyik „alaptáborunk” Kőrösmező, így nem közömbös számunkra az
itteni magyarok sorsa. Kőrösmező, Rahó, a
Felső-Tisza völgyei kis falvainak magyar
nemzetiségű lakosai nyelvünk utolsó bástyái
a végeken. Ha a fenti dolgokra legyintünk, a
bástyák leomlanak és idővel Técső, Visk, a
határközeli települések következnek...
Hangácsi István – Vigyázók
Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, elnök

November 27-én, csütörtökön 18 órától
a V8-ban dr. Ravasz István hadtörténész lesz
a Vigyázók vendége. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa az I. világháború befejezéséről és az Osztrák-Magyar
Monarchia összeomlásáról tart előadást.
december 5-én, pénteken szintén 18
órától a civilszervezet a Petőfi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület meghívására mutatja be tevékenységét, számol be munkájáról a Stéger köz 3. alatti címen. Az
előadások ingyenesek.

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
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újra úton a greenpeace új kilátót avattak a pilis-tetőn
Folytatódik a Greenpeace „Úton a fenntartható
mezőgazdaság felé” című országjáró túrája. A
rendezvénysorozat célja, hogy inspiráló beszélgetésekkel cselekvésre sarkalljon, és hozzájáruljon ahhoz, hogy minél többen alkalmazzák a
fenntartható mezőgazdaság módszereit Magyarországon. Erre már vannak nagyszerű példák az
Európai unió országaiban, hazánkban is. A Greenpeace „Mérgek vagy méhek? – Úton a fenntartható mezőgazdaság felé” című kiadványa,
amelyet a túra első őszi állomásán, Szigetmonostoron mutattak be, ezeket az esettanulmányokat foglalja össze.

A túra első helyszíne
nem véletlenül lett a
Szentendrei-sziget. Itt
található Európa egyik
legnagyobb, egy helyre
koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete, és
innen látják el a fővárost, valamint az agglomeráció településeit jó
minőségű ivóvízzel. A
Szentendrei-szigeten
ezért különösen fontos
a vegyszermentes mezőgazdaság megvalósítása. A települések
vezetői már felismerték ezt, és a fejlesztési tervekbe
be is építették azokat a szempontokat, melyekkel
megkímélhetik az értékes vízbázist. A gyakorlati megvalósításhoz azonban nélkülözhetetlen a helyiek bevonása és aktív részvétele. Ebben szeretne segíteni a
Greenpeace. Az „Úton a fenntartható mezőgazdaság
felé” túra előadásaira meghívták az ökogazdálkodás
országos szervezetein kívül a helyi gazdákat, biotermelőket, fogyasztókat, és mindenki mást is, akit érint
és érdekel a fenntartható mezőgazdaság megvalósításának lehetősége.
A szigetmonostori rendezvényen mutatják be a „Mérgek vagy méhek? – Úton a fenntartható mezőgazdaság felé” című kiadványt, amely számos európai
esettanulmányt sorakoztat fel, nem csak írott, hanem
videóinterjúk formájában is. A méhek és más beporzó
rovarok kulcsfontosságúak a világ lakosságának élelmezése szempontjából, hisz ők porozzák be a legfontosabb haszonnövényeink 75%-át. Hosszú távú
megőrzésüket azonban csak a biogazdálkodás elterjedése biztosítaná. Az interjúkban megszólaltatott
olasz, holland, osztrák, lengyel, román, spanyol, svájci
és magyar ökológiai gazdálkodással foglalkozó szakemberek remek példákat mutatnak arra, hogy hogyan
lehet a környezetünket és az egészségünket kímélve
eredményesen termelni.
A Greenpeace országjáró túrájának idei állomásai
Szigetmonostor után Győr, Veszprém és Pécs lesznek,
jövőre pedig újabb településeken tartanak ökogazdálkodást népszerűsítő rendezvényeket.

Új kilátó épült a Pilisben, a 756 méter magas Pilis-tetőn. A dunántúliközéphegység legmagasabb pontján most átadott, több mint 17 méter
magas építmény Boldog özsébről kapta nevét, aki a 13. században a
térségben élő remetéket összegyűjtve alapította meg az egyetlen
magyar férfi szerzetesrendet, a pálosok rendjét.

Az avató ünnepségen Dr. Bitay
Márton Örs, állami földekért felelős államtitkár, Dr. Tarnai Richárd,
Pest
megyei
kormánymegbízott, Thuróczy Lajos, a Magyar Természetjáró Szövetség
tiszteletbeli elnöke, valamint
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő
Zrt. vezérigazgatója mondott köszöntőt. Az új kilátót ezt követően
P. Hesz Attila pálos szerzetes áldotta meg.
A természetjárás és a parkerdőgazdálkodás emblematikus helyszínén, a Pilis-tetőn épült Boldog
Özséb-kilátó egy meglévő vasbeton geodéziai torony átalakításával jött létre, több mint 50 millió
forintos nettó összköltséggel, amit
a Pilisi Parkerdő Zrt. fele-fele részben saját és pályázati forrásból finanszírozott. A pályázati rész az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap erdei közjóléti létesítmények megvalósítására kiírt pályázatából származik. Az építési munkák
közvetlen irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészete végezte.
Az avatón Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára elmondta: „A 22 állami erdőgazdaság felügyeletét nyár derekától a Földművelésügyi Minisztérium Állami Földekért Felelős Államtitkársága látja el,
Magyarország Kormánya ugyanis felismerte: természeti környezetünk az emberek jólétének megalapozója. Ezért alapvető célkitűzésként fogalmazta meg,
hogy az erdők legfontosabb feladata a közjólét szolgálata. A Pilisi Parkerdő Zrt.
megalapítása óta ezt a célt szolgálja.”

FOTÓ: PELSŐCZY CSABA (FM)

FOLYTATÓDIK A SZERVEZET ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁST NÉPSZERűSÍTŐ ORSZÁGJÁRÓ
TÚRÁJA
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hogyan jutunk el a kilátóhoz?

A kilátó megközelítése több irányból, de csak gyalogosan, a kijelölt turistautakon lehetséges.
Személyautóval, vagy tömegközlekedéssel érkezve a Két-bükkfa-nyeregtől a Z+,
Z, ZΔ turista útvonalon; míg Pilisszentkereszt, illetve Pilisszántó felől a P, Z, ZΔ
turista útvonalon érhetjük el legkönnyebben a kilátót. Mindhárom kiindulási ponton van parkolási lehetőség, illetve távolsági autóbusz megálló.

A pálosok történetéről és a névadóról

A legtöbb középkori kolostorrom a Pilisben a Magyar Pálos Rend kolostora volt,
hiszen a rend alapítása részben ide kötődik. A Pálos Rend alapítása Özséb esztergomi kanonok nevéhez fűződik, aki 1246-ban hat társával együtt elvonult a
Pilis erdőrengetegébe, s a Pilis-hegy oldalában található barlangokban a mai
Kesztölc-Klastrompuszta és Pilisszentlélek térségében remete életet éltek, majd
itt felépíttették a Santa Crux (Szent Kereszt vagy Keresztúr) nevű monostort. Ekkorra már a Mecsek után a Bakony, Börzsöny és a Mátra erdeiben egyre több
pálos-ház alakult, s Özséb szerzetes társai 1262-63-ban IV. Orbán pápához már
rendalapítási kérelemmel fordultak.
A pálos szerzetesrend hivatalos elismerésével várni kellett 1308-ig, mikor is V.
Kelemen pápa engedélyezte számukra a Szent Ágoston regulája szerinti életvitelt. Templomaik, kápolnáik, barlangfülkéik, halastavaik szinte valamennyi
pálos kolostor helyszínén fellelhetőek.
Pilisi Parkerdő Zrt.
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kiállítás
MűVÉSZETMALOM
MODERN ÉS KORTÁRS MűVÉSZETI
KÖZPONT
Bogdányi utca 32.

2014. december 5. –
2015. január 26.
25 ÉVES A BARCSAY-dÍJ
Kurátor: Herpai András

2014. november 21. 18 óra –
2015. január 26.
KONSTRuKTÍV – INTER – KONKRÉT – 17 NEMZETKöZI POZÍCIó
Konstruktiv + Inter + Konkret -17 internationale Position – Marie Anne
Courage által szervezett kiállítás
külföldi kortárs művészek munkáiból. Kurátor: Beke László
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.

2014. november – 2015. február
ZSIdó KÉZIRATOK
ÉS SZERTARTÁSI TÁRGYAK
– A Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetsége vándorkiállítása

SZEKKO VI. – IdŐVONAL CÍMŰ
KORTÁRS FOTóMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
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

ART DECOR GALÉRIA
Szentendre, Bercsényi u. 3.
A POMÁZI BAuHAuS STÚdIó KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás november 23-ig
megtekinthető, minden nap 11-től
17 óráig.

ATELIER SCHWAB
Wertheim, Schlossgasse 9.
Betekintés
MŰVÉSZEK SZENTENdRÉRŐL
Kiállító Művészek: Regős István,
Regős Anna, Deim Pál, Szakács
Imre, Csíkszentmihályi Róbert, Páljános Ervin, Asszonyi Tamás, Jávor
Piroska, Buhály József
A kiállítás megtekinthető november
14. és december 14. között

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Budapest, Kapás u. 55.
November 26. szerda, 18 óra
AKNAY JÁNOS, KALMÁR JÁNOS,
SZ. VARGA ÁGNES KIÁLLÍTÁSA

SzentendReI pROgRAmOk

előadás

KOLPING AKADÉMIA
KOLPING HÁZ KÖZÖSSÉGI TERME
(Péter-Pál utca, bejárat a
Török köz felől)
december 12. péntek, 15:00
KOLPING KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉG
P’ART MOZI
Duna korzó 18.
November 17.
hétfő, 19 óra
SZENTENdRÉRŐL
JöTTEM,
MESTERSÉGEM:
TöRTÉNÉSZ
Vendégünk:
Dr. Buzinkay Géza
történész
Beszélgető társ: Dr. Jekkel László
(A P’Art Mozi Baráti Körrel közös
rendezvény)

PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz
december 5. péntek, 18:00
KÁRPÁTOKBAN MEGFÚJTÁK A
TROMBITÁT – HAdISÍROK NYOMÁBAN uKRAJNÁBAN
Hangácsi István kutató előadása

december 12. péntek, 18:00
ŐSISÉG VAGY GLOBALIZÁCIó
A Szent Korona Tan és a gazdasági
rendszerek viszonya
Dr. Tóth Judit jogász előadása

zene

DUNAPARTI MűVELŐDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a
december 4. kedd, 19 óra
BORBÉLY MŰHELY JAZZ KLuB
Vendég: Gyémánt Bálint – gitár
Belépőjegy: 1000 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft

mozi

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

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

november 17. hétfő
18.00 KÁPRÁZATOS HOLDVILÁG
(97’) (12 )
Woody Allen új filmje

20.00 SENKI SZIGETE (96’) (12)
Török Ferenc romantikus vígjátéka
november 18. kedd
18.30 AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA
PÁRIZSBAN
20.00 VISSZA HOZZÁD (117’) (12)
–romantikus film,
főszereplő: Michelle Monaghan

november 19. szerda
18.00 DÉLIBÁB (110’) (16)
20.00 A BÍRÓ (141’) (12)
főszerepben: Robert Downey Jr. és
Robert Duvall
november 20. csütörtök
17.00 ST. VINCENT (104’) (12)
19.00 FEHÉR ISTEN (120’) (16)
NYISD KI A SZEMED!
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)

november 21. péntek
17.00 LÓ AZ ERKÉLYEN (90’) (6)
18.30 ST. VINCENT (104’) (12)
20.15 A BÍRÓ (141’) (12)
főszerepben: Robert Downey Jr. és
Robert Duvall
november 22. szombat
6.30 LÓ AZ ERKÉLYEN (90’) (6)
18.00 A BÍRÓ (141’) (12)
20.30 ST. VINCENT (104’) (12)

november 23. vasárnap
16.00 CSINGILING ÉS A KALÓZTÜNDÉR (78’) (kn)
17.30 A BÍRÓ (141’) (12)
főszerepben: Robert Downey Jr. és
Robert Duvall
20.00 ST. VINCENT (104’) (12)
november 24. hétfő
18.00 A BÍRÓ (141’) (12)
főszerepben: Robert Downey Jr. és
Robert Duvall
20.30 ST.VINCENT (104’) (12)

CINEMA NORD- Északi Filmek Hete
november 25-december 1-ig
november 25. kedd
16.30 DÉLIBÁB (110') (16)
17.00 MűGYűJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
Török Katalin beszélgetéssorozata
18.30 HALÁLOS MÉLYSÉG (106’)
(16) – bevezető és
film utáni beszélgetés
20.30 IDA (80’)(12)
november 26. szerda
18.00 A NIMFOMÁNIÁS I. rész
(122’) (18)
20.05 LAVINA (118’) (12)

november 27. csütörtök
18.00 A NIMFOMÁNIÁS II. rész
(123’) (18)
20.05 AZ ELTűNÉS SORRENDJÉBEN
(116’) (16)
november 28. péntek
17.00 LOTTE ÉS A HOLDKŐ TITKA
(75’) (kn)
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17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS –
Lázár Enikővel
18.30 SZÓL A KAKAS MÁR (62’)
NÉPZENEI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 NYOMTALANUL (97’) (16)
november 29. szombat
15.30 PELLE
A KIS RENDŐRAUTÓ AKCIÓBAN
(72’) (kn)
16.45 AZ OLSEN BANDA NYAKIG
ZűRBEN (100’)(6) családi film
18.30 AMNÉZIA (92’) (16)
20.05 A SZÁZÉVES EMBER, AKI KIMÁSZOTT AZ
ABLAKON ÉS ELTűNT (114’) (16)
november 30. vasárnap
16.00 PELLE
A KIS RENDŐRAUTÓ AKCIÓBAN
(72’) (kn)
17.15 MI VAGYUNK A LEGJOBBAK
(104’) (12)
19.00 AMNÉZIA (92’) (16)
20.35 HALÁLOS MÉLYSÉG (106’)
(16)

december 1. hétfő
18.00 MI VAGYUNK A LEGJOBBAK
(104’) (12)
20.00 AZ ELTűNÉS SORRENDJÉBEN
(116’) (16)
december 2. kedd
17.15 LOTTE ÉS A HOLDKŐ TITKA
(75’) (kn)
18.30 MR. MORGAN UTOLSÓ SZERELME (116’) (12)
LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 VISSZA HOZZÁD (117’) (12)
– romantikus film,
főszereplő: Michelle Monaghan

december 3. szerda
18.00 KÁPRÁZATOS HOLDVILÁG
(97’) (12)
Woody Allen új filmje
20.00 A BÍRÓ (141’) (12)
főszerepben: Robert Downey Jr. és
Robert Duval

december 4. csütörtök
17.00 CSILLAGHERCEGNŐ (80’)(6)
18.35 VISSZA HOZZÁD (117’) (12)
– romantikus film,
főszereplő: Michelle Monaghan
20.35 EGY SZERELEM TÖRTÉNETE:
A FÉRFI (89’) (12)

december 5. péntek
17.00 ÉGBŐLPOTTYANT MIKULÁS
(107’) (kn)
19.00 KÁPRÁZATOS HOLDVILÁG
(97’) (12)
Woody Allen új filmje
20.40 PISZKOS PÉNZ (106’) (16)
főszereplő: Tom Hardy
és Noomi Rapace (a „Tetovált lány”)

2014. november 17.
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Barcsayra emlékezünk
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Minden évben Jenő napon megemlékeznek a város egyik emblematikus művészéről, a Mesterről, Barcsay Jenőről.
Az ünnepségnek a Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5.) ad majd otthont
november 18-án, kedden 17 órakor.
Köszöntőt mond Dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton múzeumigazgató, és elmondja
gondolatait Barcsay Jenőről Petényi Katalin művészettörténész. A belépés mindenki számára ingyenes.

www.femuz.hu
www.facebook.com/
ferenczymuzeumszentendre

hőskeresésre fel!

Általános és középiskolások figyelmébe ajánljuk a Nemzeti
Művelődési Intézet ifjúsági felhívását.

A Nemzeti Művelődési Intézet egyedülálló ifjúsági
közösségi programot indít
útjára 2014. november
10-e és 2015 márciusa
között. A „Leleményes hőseink” program az általános és középiskolás tanulókból álló ifjúsági közösségek erejét teszi láthatóvá helyi településfejlesztésről
való gondolkodás számára. A kezdeményezés helyi hősök felkutatására ösztönzi a települések és városrészek azon fiataljait, akik
érdeklődnek lakóhelyük történelme, valamint aktuális folyamatai
iránt, emellett motivációt éreznek a változtatásért való aktív
cselekvésre is.
http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Hoskeresesre-felElindult-a-Lelemenyes-Hoseink-Program

A politikus portréktól az égi képekig

A gyerekek is lehetnek cukorbetegek...

A Szurikáta Alapítvány diabéteszes gyerekek segítését tűzte ki
célul. Miért szurikáta? A folyton figyelő, éberen őrködő szurikátákhoz hasonlóak a diabéteszes gyermeket nevelő szülők, akik a nap
24 órájában, éjjel-nappal szolgálatban vannak, akiknek figyelme
nem lankadhat, ha biztonságban szeretnék tudni gyermeküket. Az
1-es típusú cukorbetegség (Diabetes mellitus) diagnosztizálását
követően a gyermekeknél napi többszöri alkalommal kerül sor,
ahogyan ők mondják, szurikra.
Célunk, hogy a családi élet mindennapjaihoz segítséget nyújtsunk
a cukorbetegség diagnosztizálását követően szülőnek és gyermeknek egyaránt, tapasztalt, diabéteszes gyermeket nevelő családok együttműködésével.
http://www.szurikataalapitvany.hu

A Pintér Galériában nyílt meg október végén Bihon Győző festőművész Égi képek című kiállítása. November 18-án, kedden 18 órakor Waszlavik G. László és Bihon Győző képzőművészek zenés
beszélgetését hallgathatjuk meg a helyszínen (Markó u. 3/B), a
téma a kortársművészet, művészek helyzete. A címe: A politikus
portréktól az égi képekig. A kiállítás nyitva november 26-ig.
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Városismereti vetélkedő csak nyertesekkel

Október 19-én, a „könyves vasárnapon” sikeresen befejeződött a
városismereti vetélkedő a Pest Megyei Könyvtárban. A résztvevők
három fordulóban mérték össze tudásukat. A verseny még júniusban elkezdődött egy helytörténeti totóval, mely a könyvtár kiadásában megjelent Olvasnivaló Szentendréről, szentendreiekről című
szöveggyűjtemény írásain alapult. Ezt követte július-augusztusban
a Városi séták munkafüzet, ami különböző helyszínekre kalauzolta
el a versenyzőket, kellemes nyári elfoglaltságot kínálva azoknak,
akik szerették volna jobban megismerni Szentendrét. Szeptemberben a versenyzőknek rövid esszében vagy fotósorozatban kellett jellemezniük a városhoz való viszonyukat. A döntőn (a lelkes
közönségen kívül) huszönöten jelentek meg. A programot Hernádi

A beérkezett sok érdekes írás közül bemutatunk néhányat. A fotókból bővebb
válogatás látható a könyvtár Facebookoldalán.

luxemburgból magyarországra

Először gyerekkoromban jártam Szentendrén, de igazán külföldi turistákon keresztül,
idegenvezetőként kerültem közelebb a városhoz.
Az utazási iroda, ahol dolgoztam (spanyol,
német és portugál nyelvekkel), a Dunakanyart (három várossal: Szentendre, Visegrád,
Esztergom) fakultatív programként kínálta a
Budapestre látogatóknak. Kilenc órakor
kezdtük a napot Szentendrével. Gyors parkolás után, tíz óra körül már a Bogdányi
utcán sétáltunk a Fő tér felé. Vendégeim érdeklődve figyelték, milyen szép portékával
gazdagodhatnak majd. Kevés időnk volt a
Blagovestenszka-templomra (pár szó erejéig), majd felmentünk a Plébániatemplomhoz, végül a Szamos Marcipán Múzeumba
látogattunk el, amit az iroda jelölt meg. Befejezésül a Fő térről induló lovas fogattal kocsikáztunk egyet, mely elvitt a buszunkig.
Utasaink ezután még kaptak kb. harminc
percet, hogy vásároljanak. Délben már a buszon ültünk és Visegrád felé tartottunk.
Elgondolkoztam azon, vajon mi maradt meg
ezeknek a turistáknak a városból. Valószínűleg összekeveredett bennük a három
város képe, hiszen erőltetett menetben, sok
buszozással kellett végigrohanni mindet.
Talán aki a vásárlás alatt képeslapot is vett,
utólag helyrerakhatta az összezavarodott képeket magában. Már akkor éreztem, hogy
mindegyik város többet érdemelne ennél.
Amióta itt lakom (férjemmel és három gyerekünkkel), ez a gondolat megerősödött
bennem. Most látom igazán, hogy mennyi
mindent elmondhattam volna a turistáknak,
ha az idő és a főnököm engedte volna.
Olyan jó lenne Budapestről idecsábítani a
turistákat, csak Szentendrére! Megmutatnám nekik a művészek, a borok, az izgalmas pincék, a rejtett sikátorok városát.
Biztosan megtanulnák a nevét ennek a különleges városnak, mely csak úgy hemzseg
látnivalókban.
Két éve, amikor ideköltöztünk és felfedeztük a környéket, beleszerettünk a Bükkös-

XXVIII. évfolyam, 19. szám

Krisztina Nóra Szentendre természeti környezetét bemutató kiselőadása színesítette. A villámkérdések megválaszolása, a játékos
feladatok megoldása és a „kutatómunka” elvégzése után az első
helyen Szalontay Rudolf Zoltán (az Izbégi Általános iskola nyolcadikos diákja), a másodikon Klein László, a harmadikon Filó Magdolna végzett. A zsűri tagjai, Máté György és Pethő Németh Erika
helytörténészek és Nincsevics Klára könyvtárigazgató nagyra értékelték a résztvevők munkáját. Gazdára találtak a nyeremények,
senki nem ment el üres kézzel, és azt reméljük, hogy tudásban, élményekben is mindenki gyarapodott.
Becsei Zsuzsanna, Gaján Éva
könyvtárosok

patakba és környékébe. Elgondoltuk, hogy
gyerekeink a Szent András Óvodába, majd
a Szent András Iskolába járhatnának. Milyen jó lenne, ha nem kellene autóba ülniük,
hogy eljussanak az iskolába! A Kálvária tértől nem messze találtunk is egy számunkra
ideális házat, melyet megvettünk és átalakítottunk. Külföldről, Luxemburgból költöztünk Magyarországra. Nagy volt a változás.
Bekerültünk egy idegen városba, ahol senkit sem ismertünk. Dobozban álltak a holmijaink, és a gyerekeknek új közösségbe
kellett beilleszkedniük. Aggódtunk, hogyan
veszik majd az akadályokat, és hogy ez a
sok változás megviseli őket, de csupa pozitív dolog történt velünk, amióta csak ideköltöztünk, és mindennap hálásak vagyunk
valamiért, amit itt kapunk. A luxemburgi közöny, szenvtelenség után annyi kedvességet,
nyitottságot kaptunk a szomszédoktól, az
egyházközség tagjaitól, a pedagógusoktól;
az ottani steril közeg után élvezhettük a rengeteg történelmi, kulturális kincset rejtő várost, és a kinti álmos napok után sok színes
programon vehettünk részt.
Fontos volt számunkra, hogy egy katolikus
közösséghez is tartozzunk. Nagyon jól működő, minden korosztályt megszólító gyülekezetet találtunk itt. Az egyházközösség
munkájában mi is aktívan részt szerettünk
volna venni, így amikor a Mária Rádió önkénteseket keresett a Mária-út zarándoklat
megszervezéséhez, férjemmel együtt mi is
jelentkeztünk. A Mária-út egy kialakítás
alatt álló zarándokút, melynek fő útvonala
Mariazelltől Csíksomlyóig terjed. Rengeteg
családot sikerült elhívni erre a kalandra (52
fővel érkeztünk meg célunkhoz). A szervezést is élveztem. A polgármester úr nagyon
segítőkész volt. Felhívta a Rádió Szentendre
igazgatóját, hogy beszélhessek a hallgatóknak a Mária-útról. Segítséget kaptam munkámban Szvorák Katalintól is, aki mikor
meghallotta, hogy Szentendre is csatlakozik, írt egy lelkesítő cikket, mely megjelent
a Szentendre és Vidékében.
Szeretném sokkal jobban megismerni ezt a
várost, és mindezt a tudást – most már nem
a turistáknak, hanem a saját gyerekeimnek,
esetleg játékos formában iskolásoknak – átadni. A Szent András Iskolában kaptunk is
erre lehetőséget (egy másik tanítónővel). Lel-

kesen készültünk a helyismereti órákra, amikor megláttam a felhívást a könyvtárban,
hogy várják a jelentkezőket Az én Szentendrém vetélkedőre. Beneveztem, és a helytörténeti totó után végigcsináltam a helytörténeti
sétát is nyolcéves lányommal, aki lelkesen
fényképezett engem és élvezte, hogy együtt
fedezzük fel a város rejtett zugait.
Köszönöm a vetélkedő érdekes kérdéseit, a
séták izgalmas programját, és a könyvtári
jó hangulatú előadás megszervezését Benkovits Györggyel!
Az én Szentendrém most még sokkal szebb,
mint idegenvezetői munkám során, tizenöt
éve. Az én Szentendrém tele van gyönyörű
épületekkel (minden hiányosságukkal
együtt), izgalmas utcákkal, melyekhez egyre
több élmény köt, és tele van kedves, nyitott
emberekkel.
Végül Jószay Magdolna versét idézném, és
szívből remélem, kívánom, hogy minden
szentendrei polgár így tudja szeretni városát, mert talán akkor válik majd Szentendre
igazán sziporkázó ékszerdobozzá.
Barnáné Varga Anita

Szentendre

Mindig új és megunhatatlan,
akárhányszor erre térülök,
mintha tényleg elvarázsolnának,
szépségébe beleszédülök.
Tágra nyílt szemmel csodálom
minden mesés részletét,
a sziporkázó ékszerdobozként
tündöklő Szentendrét.

A nagy festő és kis tisztelője
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hulej emese: egy teleki gróf Afrikában

Hulej Emese neve ismerősen cseng mindazoknak, akik évek óta rendszeresen olvassák írásait a Nők Lapjában. de mint szentendrei lakost – nemcsak újságíróként – sokan ismerik, szeretik a városban.
december elsején jelenik meg első könyve Egy Teleki gróf Afrikában címmel. A regényes életrajzi kötet főszereplője a világhírű antropológus széki gróf Teleki Géza (1943-2014), A könyv érdekessége, hogy az ő afrikai élményei mellett az olvasó betekintést nyer a történelmi múltú erdélyi Teleki-család mindennapjaiba is. A könyv megírásának körülményeiről beszélgettünk
Emesével.
Az utóbbi években
jó pár „nőklapjás”
újságíró tollából
jelentek meg könyvek különböző műfajokban. Hogyan
született
meg
végül ez a könyv?
Eredetileg nem könyvet akartam írni,
hanem egy olyan feladatot
akartam,
amelynek teljesen átadhatom magam. A
legjobbkor jött a találkozás Teleki Gézával,
de beletelt pár hónapba, míg kikristályosodott, hogy könyv lehet belőle. Teleki Géza Teleki Pál miniszterelnök unokája volt,
édesapja az ideiglenes kormány minisztere,
édesanyja pedig zabolai Mikes Hanna
grófnő. Amerikába menekültek, Géza ott
nőtt fel, onnan ment Afrikába, ami egész
életét meghatározta. A csimpánzoknak
szentelte az életét, 1968-tól Jane Goodall
egyik legfőbb harcostársa lett Gombéban.
Nemzeti parkot alapított Sierra Leonéban –
a semmiből. Hatvanhárom év után jött haza
Magyarországra, éppen a Dunakanyarba.
Amikor először beszélgettünk, cikket akartam írni róla, és már azt sem tudtam egy
részben elkészíteni. Az élmény olyan nagy
volt, hogy elkezdett dolgozni bennem. A kollégáim példája nem vezetett. Az életem fontos döntéseiben nem nézem, mások hogyan
szokták. Szinte mindegyiküket tisztelem és
szeretem, de más úton járok.

Miért pont ezt a témát választotta?
Volt egy hihetetlenül érdekes történet és egy
lenyűgöző, karizmatikus ember. Ez több

mint elég. Már csak az kellett, hogy képes
legyek megérteni mindazt, ami Teleki Gézának fontos volt az életben. Különösen
ember és természet, ember és szabadon élő
állat kapcsolatát, merthogy neki ez volt a
legfontosabb. Úgy gondolom, hogy ez sikerült, hiszen már egészen másképpen gondolkodom erről, mint ezelőtt. Nem is ez volt
a legnehezebb... Míg együtt dolgoztunk, beszélgettünk, Géza történetének olyan mélységei, fájdalmai tárultak elém, amit a
kezdetekkor nem tudtam, nem is gondoltam. Így lett elmondhatatlanul nehéz ez a
szép feladat.
Mennyi idő kellett ahhoz, hogy egy cikknek induló beszélgetésből megszülessen egy önálló kötet? Milyen érzés volt
újságíróként könyvet írni?
Két és fél éve kezdtem el a beszélgetéseket,
de az írást sokkal később. Előbb fejben és
szívben össze kellett állnia mindennek. Ráadásul minden módon igyekeztem Teleki
Géza és a családja életét segíteni, és amikor
az ő betegsége
komolyra
fordult, az sokkal
fontosabb volt a
könyvnél.. A cikkeimet viszonylag
könnyen
írom, ez gyötrelmesen született.
Szerencsére a
„tesztolvasóim”
azt mondják, ez
nem érződik.

November 21-én, pénteken 18 órakor:
KONSTRuKTÍV + INTER + KONKRÉT
16 nemzetközi művész – 16 pozíció
Kiállítás-megnyitó a MűvészetMalomban

A vendégeket köszönti: Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, egyetemi docens, múzeumigazgató
Üdvözlő beszédet mond: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
A kiállítást megnyitja: Prőhle Gergely nemzetközi és
európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár,
EMMI
Szakmai megnyitó: Prof. Dr. László Beke, Heinz Kasper, a kiállítás kurátorai, Darvas György fizikus, szimmetrológus
Zene: Mihajlo Vihula gitár, Kékes Zsuzsanna vibrafon,
Dr. Nagy Géza elektro-akusztika

Melyik korosztálynak, olvasónak érdekes a történet mondanivalója? Kiknek
szól elsősorban?
Ha azt mondom, mindenkinek, az csak azt
jelzi, hogy ezen nem is gondolkodtam. Azt hiszem, az ember mindig magának ír. Olyan értelemben, hogy teljesen átadja magát,
legalábbis velem ez történt. A történetben
sokan találnak kedvükre valót, hiszen sok szó
esik Telekiekről, Mikesekről, értékes és karakteres családtagokról. Leírom Teleki Géza
szerelmének történetét, a lány halálát. Ám a
lényeg mindenképpen az, amit a csimpánzokról és rajtuk keresztül a természetről írtam.

Mikor és hol lesz a bemutató, mikor lesz
hivatalosan is a könyvesboltokban?
November utolsó hetében már kapható lesz,
és december elején mutatjuk be. Nagy
öröm, hogy a kézirat elolvasása után Lévai
Anikó elvállalta, hogy részt vesz a könyvbemutatón.
Szentendrén is lesz könyvbemutató?
Ezen még nem gondolkodtam. Hozzáteszem, hogy írni jobban szeretek, mint nyilvánosság előtt beszélni...

Van újabb könyvötlete a jövőben?
Nincs, és most azt gondolom: soha többé.
Teleki Géza halála olyan nehéz helyzetet teremtett a könyv szempontjából, amelyet
alig és csak nagy veszteséggel lehetett leküzdeni. De az jó érzés, hogy betarthattam
az ígéretemet, és emléket állíthattam egy
nagyszerű, értékes embernek. Sajnos ő
csak az első négy fejezetet olvasta, de az
öröme, az elragadtatása erőt adott a továbbiakhoz.
(dubniczki)

A kiállításon résztvevő művészek: Beppe Bonetti (I),
Jürgen Blum Kwiatkowski (D/PL), Hellmut Bruch (AT),
Csutak Magda (AT), Ézsiás István (HU), Fajó János (H),
Ingo Glass (RO/HU,D), Haasz István (HU), Viktor Hulik
(SK), Roland de Jong Orlando (NL), Heinz Kasper (D),
Vjacseszlav Kolejcsuk (RU), Andre van Lier (NL), Matzon Ákos (HU), Paizs Péter (HU), SAXON Szász János
(HU)

A kiállítás megtekinthető:
2015. január 26-ig, szerdától vasárnapig 10-17 óra
között
Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi út 32.
Telefon: +36-20-779-6657

kozmuvelodes@femuz.hu; www.femuz.hu;
Facebook: Ferenczy Múzeum, MűvészetMalom
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VAn valami furcsa
és megmagyarázhatatlan…,
lÓ a moziban

VÁROS

A fenti sorok nem egy szürrealista mondat részei, hanem a
P’ART mozi két, egymást követő nagysikerű programjának
címei. A fiatal magyar filmrendező, Reisz Gábor vizsgafilmjéből
nagyfilmmé „avanzsált” munkája a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a P’art mozi, Egy P’ARTon az alkotókkal sorozatának részeként került vetítésre. A film a bemutatását
követő első héten már nézőrekordot döntött (magyar filmek között), annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő, költséges propaganda akció a háttérben, „csak” szájhagyomány és az internet
segítségével terjed a jó híre.
Az est résztvevői saját szemükkel győződhettek meg, hogy nem
alaptalanul.
A történet nem túl bonyolult viszont, évtizedek, századok óta aktuális. Hol a helyünk a világban, mit kezdjünk egy szerelmi csalódással, mire valók a barátok, és elutazhatunk-e problémáink
elől? Ezekre a – látszólag – közhelyszerű kérdésekre próbál válaszolni Reisz Gábor és csapata, akik egyébként szűk baráti
körét is alkotják. Teszik mindezt fergeteges humorral, egyéni
képi világgal. Néha szürreálisnak tűnő, elmosódó képsorok
adnak kristálytiszta, reális helyzetjelentést a 2014-es Budapestről és rólunk.
A teltházas vetítést követően a rendező és az egyik főszereplő,
Győriványi Bálint beszélgetett a közönséggel és válaszolt az érdeklődők kérdéseire.

Másnap a (még) fiatalabb korosztály kapott főszerepet. Az Anjou
Lafayette forgalmazásában megjelent osztrák családi film, a LÓ
az erkélyen nemzetközi díszbemutatójának adott helyszínt a
P’art mozi.
A filmvetítést megelőzően, a Nemzeti Lovas Színház művészei
tartottak rövid, de annál színvonalasabb lovasbemutatót a Postás-strandon. Pintér Tibor vezetésével Békefi Viktória és Vadkerti
Imre hol lóhátról, hol „gyalogosan” énekeltek világslágereket,
musical és operett részleteket. Az előadás a Szállj, szállj sólyom
szárnyán című, talán az egyik legnépszerűbb magyar dallal ért
véget. Az közönség ezek után tekinthette meg a szintén fiatal,
török származású Huseyin Tabak filmalkotását, amely egy különleges kisfiú életét mutatja be, aki magányosan él saját kis világában, mígnem barátra lel a szomszéd lakás erkélyén
megjelenő kiöregedett versenyló személyében. Megható történet ember és állat barátságának gyógyító erejéről. A tartalmas
délután szintén közönségtalálkozóval ért véget, ahol Huseyin
örömmel osztotta meg gondolatait a gyerekekkel és szüleikkel.
Szöveg és fotó: Paraszkay György

XXVIII. évfolyam, 19. szám

Szeretettel meghívjuk nemcsak nyugdíjas társainkat
november 15-én, szombaton 15 órára
a Püspökmajor lakótelepi klubba, ahol
ZENÉS dÉLuTÁNT TARTuNK
Játszik: a Nosztalgia KO-MA-KO együttes
A klub befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük,
hogy időben érkezzen!
Adományt elfogadunk!

Szentendrére jön a mikulásgyár

Európa legismertebb és legelismertebb szervezett karitatív akciójához idén a szentendrei Castrum Center is csatlakozott, hogy városunkban és környékén minél több rászoruló családnak legyen
szebb, boldogabb karácsonya. A MikulásGyár célja a mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek segítése, tekintet

nélkül arra, hogy ki és miért éhezik. A tízéves múltra visszatekintő
adománygyűjtő mozgalom révén tavaly 289 ezer gyermek kapott
ajándékot, az idei cél pedig 350 ezer gyermek karácsonyának
szebbé tétele. A Paprikabíró utca 21-23. szám alatt működő gyűjtőpontban december 1-től 23-ig, hétköznapokon 7.30-tól egészen
este 20.30-ig várják a rászorulóknak szánt adományokat, elsősorban tartós élelmiszert (tésztát, konzervet, olajat, cukrot, sót, lisztet), tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhákat, takarót,
játékot, könyvet. Varázsoljunk mosolyt együtt több ezer nélkülöző
gyermek és felnőtt arcára karácsony estéjén!
december 3-án, szerdán, 14 órakor
a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka utca 7.)

nagyszülőknek az olvasásról

☻ Mit tehetnek a nagyszülők, hogy unokáik szeressenek olvasni?
☻ Hogyan és mit meséljenek egy óvodásnak és egy kisiskolásnak?
☻ Milyen élményt, milyen könyvet ajándékozzanak karácsonyra?
A gyakorlati tanácsok és praktikák megismerése mellett lehetőség nyílik tapasztalatcserére is!
Az előadást tartja, a beszélgetést vezeti:
Péterfi Rita könyvtáros, olvasásszociológus

A belépés ingyenes!

2014. november 17.

támogatót kapott a m.O.S.t. klub

VÁROS

Az egészséges táplálkozáson és a táplálék-kiegészítők fontosságán
túl, a test, szellem, lélek egészségéről beszélgettünk vendégünkkel
Szabóné dr. Szántó Renáta belgyógyász, homeopata szakorvossal,
aki az RTL Klub Csak csajok című műsorában is többször volt meghívott vendég független orvos-tanácsadóként. A második M.O.S.T.
klubdélutánon főleg arról volt szó, hogyan tudják az anyukák felkészíteni gyermekeik szervezetét a téli megfázásos, influenzás időszakra. Szó esett a megelőzésről, a C és D-vitamin fontosságáról,
valamint a bélrendszer, immunrendszer tisztításáról. Ahhoz, hogy
gyermekeink ne kapjanak el mindenféle vírust, betegséget, abban
nagy szerep jut az édesanyának. Ha az anyuka mentálisan, lelkileg
rendben van, önmaga vitaminpótlására, egészségére is fordít időt,
akkor ezt a harmóniát, egészségre törekvést továbbítja a család-

tagjainak, gyerekeinek is. Tudjuk, hogy a mai anyukák nagyon elfoglaltak, kevés idő jut magukra, de mindent nem is lehet egyszerre
megreformálni. Ahogy a klubban is megfogalmazódott: egy lépés
is lépés az egészségesebb élet felé. A táplálkozás mellett nagyon
fontos a mozgás napi beiktatása, hiszen a mai világban olyan
stressz alatt élünk, hogy a mozgás az egyetlen módja annak, hogy
kieresszük a feszültséget magunkból tudhattuk meg Fehér Gabi
zumba oktatótól. Bár a zumba-bemutató most elmaradt, tavasszal
azonban sor kerül rá.
Az anyukák nagy örömére a második alkalommal nem kellett
otthon hagyniuk a gyerekeiket. A klub első támogatójaként a szentendrei Mary Poppins Magánóvoda felajánlotta, hogy az ez évi klubdélutánok ideje alatt a 3-6 éves gyerekek foglalkoztatását biztosítja
térítésmentesen.
– Azért ajánlottuk fel, hogy vigyázunk a gyerekekre, mert úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés nagyon jó ötlet, és szükség van
ilyen összejövetelekre ahol nyugodtan, anyukákat érdeklő és érintő
dolgokról van szó. Emellett két kisgyermek szülője is jelen volt a
klubban, akik hozzánk járnak, így gondoltuk, rajtuk is segítünk
azzal, ha ebbe bekapcsolódunk. Minden olyan kezdeményezést
támogatunk, ami a gyerekekről, a gyerekekért van. Köszönjük a
bizalmat! – mondta Kerner-Bodócsi Annamária vezető óvónő, aki
Móni óvó nénivel együtt vállalta október 26-án, vasárnap a kicsik
felügyeletét.
3. M.O.S.T. délután: november 23. (vasárnap) 15-19 óra
Helye: rendhagyó módon most a Mary Poppins Óvoda (Hold u. 3.)
Téma: bőrápolás, smink-, stílus- és szépségtanácsadás

Regisztrálás és információ: Kósa-Kovács Andrea (klubvezető)
Telefon: 06/20-325-8875
E-mail: ujeletforma@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mostklub
(dé-csé)
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Állást keres helyben?

https://www.szentendreallas.hu/
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20. ročník o „Pohár dELFÍNA”
2014. 10. 25. 26., Nové Zámky (SVK)

30 szlovák klub (plusz 3 magyar: Harkány DSE; Váci Vízmű SC;
Szentendrei Kossuth SE) közel 300 versenyzője vett részt a Szlovák
Úszó Szövetség által a 20. alkalommal megrendezett nemzetközi
Delfin Kupán Érsekújvárott. Az esemény nívóját 8 új szlovák utánpótlás rekord ill. a 100m férfi mellúszás győztese, a szlovák olimpikon KLOBUCNIK Tomas is fémjelezte. A szentendrei utánpótlás
versenyzők rápihenés nélkül rajtoltak és 11 db medált; 4 ezüst-, 7
bronzérmet termeltek.

XXVIII. évfolyam, 19. szám

A pilisszentlászlói pegazus futás eredményei

7-10 év lány, 1.8 km:
1. hely: Rényi-Vámos Vanda
2. hely: Kiss Anna
3. hely: Kovács Gyöngyvér

11-15 év lány, 1.8 km:
1. hely: Zsámár Anna
2. hely: Lukács Jázmin
3.hely: Murányi Máté

16-20 év ffi, 4 km:
1. hely: Murányi Levente
2. hely: Miksa Zádor
3. hely: Gazdag Zsuzsi

21-40 év ffi, 4 km:
1. hely: Végvári Ádám
2. hely: Orbán Gergely
3. hely: Varga József

41 felett ffi, 4 km:
1. hely: Somogyi Károly
2. hely: Guttyina Gábor
3. hely: Paróczai Norbert

7-10 év fiú 1.8 km:
1. hely: Rényi-Vámos Bendegúz
2. hely: Tuczai Barnabás
3. hely: Molnár Dénes

11-15 év fiú, 18 km:
1. hely: Hódosy Márk
2. hely: Illés Gergő

21-40 év nő, 4 km:
1. hely: Kékesi Noémi
2. hely: Illés Zsófi
41 felett nő, 4 km:
1. hely: Takács Gabriella
2. hely: Kránitz Lívia
3. hely: Dombai Ildikó

Részletes eredmények:

50 m gyors: 3. PÁVA Szabolcs, 6. BEREGSZÁSZI Enikő, 5. PINTÉR
Áron, 8. FARKAS Zsófia, 12. TÓTH Dominik, 11. SZABÓ Beatrix, 14.
BÁLINT Gergő, 18. KRAUS Ádám
100 m hát: 7. BÁLINT Gergő, 15. KRAUS Ádám
50 m pillangó: 2. PÁVA Szabolcs, 3. FARKAS Zsófia, 5. PINTÉR
Áron, 3.BEREGSZÁSZI Enikő, 12. TÓTH Dominik, 12. SZABÓ Beatrix
100 m pillangó: 2. PINTÉR Áron, 4. SZABÓ Beatrix
100 m mell: 4. TÓTH Dominik, 3. BEREGSZÁSZI Enikő
9. KRAUS Ádám, 4. FARKAS Zsófia
50 m hát. 3. PÁVA Szabolcs, 8. FARKAS Zsófia, 3. PINTÉR Áron, 11.
BÁLINT Gergő, 13. KRAUS Ádám
200 m vegyes: 6. TÓTH Dominik, 5. BEREGSZÁSZI Enikő, 10.
SZABÓ Beatrix
400 m gyors. 3. BÁLINT Gergő, 4. BEREGSZÁSZI Enikő, 4. PINTÉR
Áron, 8. SZABÓ Beatrix, 6. TÓTH Dominik
50 m mell. 7. KRAUS Ádám, 2. BEREGSZÁSZI Enikő, 5. TÓTH Dominik
100 m gyors. 11. KRAUS Ádám, 10. SZABÓ Beatrix, 2. PINTÉR
Áron, 9. BÁLINT Gergő

lABdARúgÁS

Október 18. Szentendre Izbégi Sportpálya:
SZE-FI LSE (Szentendre Izbég) - Péceli SSE 2-0 (0-0) U 14-es utánpótlás labdarúgó mérkőzés.

A Pest megyei utánpótlás (U 14) bajnokság Közép Csoportjának
egyik éllovasa (a másik a Kistarcsai VSC) fogadta az újonc péceli
csapatot, akik a 6. helyen állnak. Mindkét csapat főleg 12-13 évesekből állt, annak ellenére, hogy 14 évesek is játszhattak volna. Az
első félidőben nehezen lendültek bele a fiúk a játékba, sok volt a
pontatlan átadás. A félidő közepétől egyre inkább kidomborodott a
hazaiak technikai fölénye, ettől kezdve többnyire a vendégek térfelén folyt a játék, szögletek és szabadrúgások jelezték, hogy a hazaiak rutinosabbak, régebben vannak a „mélyvízben”. A félidő vége

FInAle gRAnde Ausztria, nemzetközi utcai
futóverseny eredményei
Zsámár Anna
Rényi-Vámos Vanda
Rényi-Vámos Bendegúz
Csuta Dorottya
Hódosy Márk
Simák Gergő
Rényi-Vámos Patrícia
Medve Csilla
Csuta Albert
Gedeon Zsolt

400 m
400 m
1600 m
1600 m
3200 m
3200 m
3200 m
3200 m
6400 m
6400 m

2. hely
1. hely
1. hely
1. hely
1. hely
1. hely
9. hely
1. hely
3. hely
1. hely

U12
U8
U12
U12 abszolút 1. hely
U20
U30
U30
U30 abszolút 1. hely
U40
U30 abszolút 1. hely

Pilisi Pegazusok S.M.E.

előtt büntetőt lőhettek a SZE-FI-sek, ezt a vendég kapus bravúrral
hárította. A félidő fináléjában – már a hosszabbításban – ismét szabálytalannak tűnt egy péceli védő szerelési kísérlete a 16-oson
belül.
A játékvezető azonban – büntető pontra mutatás helyett – hármat
sípolt... A félidő végét jelezte. Érdekes döntés volt.
A második félidőt végig támadta a SZE-FI, fölényük időnként nyomasztó volt. A vendégek kapusa sok lövést hárított és a szerencsével sem állt hadilábon. Végül a hazaiak szélen futó támadásai
felőrölték a vendégek védelmét, és a pontos beadásokra Kerner
Daninak két esetben is sikerült jól érkezni: 7 méterről nagy gólt lőtt,
majd egy belőtt labdát közelről értékesített, így az ő két góljával
2-0-ra nyerte a SZE-FI a mérkőzést, és továbbra is pontveszteség
nélkül áll a második helyen. (Gólkülönbségük /+13/ gyengébb mint
az első helyezetté /+33/.)
Gerlai
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Sikeres karate európa-bajnokságot
zártak a piramis Se karatésai

Olaszország, pontosabban Varese volt a házigazdája november
1-jén a 42. Wadokai Karate Európa-bajnokságnak. Az év eleji kvalifikációs versenyeket követően városunk egyik legeredményesebb
egyesülete, a Piramis Sportegyesület karatésai közül nyolcan kerültek a válogatott keretbe. A nyár kemény felkészüléssel, az ősz az
edzések melletti versenyzéssel telt el. A 14 órás utazást követően
izgatottan foglalta el szállását a magyar válogatott. A pénteki nap
regisztrációval, mérlegeléssel és különböző hivatalos programokkal zajlott.
Szombat reggel a versenyen 19 ország közel ötszáz versenyzője sorakozott fel. A verseny kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem)
versenyszámokban zajlott. Versenyzőink végig remek formában versenyeztek és a nehéz nap végén nagyon szép eredményeket tudhattak magukénak:
•Herczeg Balázs Felnőtt formagyakorlatban Európa Bajnok, U21
küzdelemben 3. helyezés
•Bereczki Roland U21 formagyakorlatban 2. helyezés
•Kollár Eszter U14 formagyakorlatban és küzdelemben egyaránt 3.
helyezés
•Bokori Kata U14 küzdelemben 3. helyezés
•Kollár András kadet formagyakorlatban 3. helyezés
•Juhász Tamás Máté junior formagyakorlatban 3. helyezés
•Tremmel Márton junior formagyakorlatban 5. helyezés
•Tóth Péter felnőtt formagyakorlatban a legjobb nyolc közé jutott.
A versenyen tatamira lépett a többszörös Európa Bajnok csapat formagyakorlatot alkotó trió is! (Tóth Péter – Herczeg Balázs – Bereczki Roland) Az izgalmas selejtezőt, majd elődöntőt követően a
házigazda olasz csapattal mérkőzött meg csapatunk. A bírók a hatalmas ováció közepette a magyar csapatot látták jobbnak, Európa
bajnokok lettünk!
A nap végére is maradt izgulni való! Az országok közötti csapatküzdelemben helyt kapott junior kategóriában Juhász Tamás Máté,
felnőtt kategóriában Herczeg Balázs.
Csapataink remekeltek: Mátéék csapata 2. míg Balázsék csapata
3. helyezést ért el.
A versenyt a szokásos sayonara party zárta, ahol kihirdetésre került az országok közötti sorrend is. A szövetség elnöke Magyarország csapatát hirdette ki 1. helyezettnek.
Gratulálunk!
A Piramis Sportegyesület ezúton is várja szakosztályaiba a sportolni
vágyókat és a jó társaságot kedvelőket 4–100 éves korig. (karate,
aerobik, ovi torna, testépítés)
infó: www.facebook.com/piramisse tel.: 20/444-3160
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kézilabda

Szentendre, október 26,
17.00
Szentendrei KC – Dabas KC
VSE 24-23 (13-11)

Hétvégén hazai pályán a
Dabas csapatát fogadtuk.
Nagyon nehéz mérkőzés
volt, egy igazi rangadó. A
mérkőzés végig kiélezett volt, mondhatni felváltva estek a gólok,
így az utolsó percben dőlt el a meccs. Sok hibával játszottunk, a
helyzeteink megvoltak, de pontosabban kell befejezni. A kapusteljesítménnyel elégedett vagyok, amikor segíteni kellett a csapatnak, akkor voltak bravúr védések. A védekezésünk nem volt
most olyan stabil, mindig akadt egy gyenge láncszem, de az ellenfél is sok hibával játszott. Sajnos könnyű lerohanás gólokat
többet kéne lőni, gyorsabban kell indulnunk. Egy igazi csapatgyőzelem volt ez a mérkőzés is, mivel ha hibáztunk hátul, elöl
mindig kijavítottuk, illetve ez fordítva is igaz.
Gratulálok a csapatnak.
Játékoskeret: Holló Balázs, Váczi Dániel, Gulás Máté (1), Bendó
Csaba (2), Doros Ákos, Szaka László, Szerencsés Szilveszter,
Duzsi Dávid (1), Forgács Gyula, Gáspár Botond, Perényi Zoltán
(3), Józsa Máté (7), Tatai Olivér, Sutka Norbert (10), Koller Tamás,
Völker Bálint
Hajdú Gábor

Bronzérmet nyert a szentendrei
ökölvívó lány

Október 28–31. között Egerben rendezték meg a női ökölvívó országos bajnokságot. Ezen a versenyen Békési Karina junior korcsoportban, a Vasas színeiben országos 3. helyezést ért el, így
bronzérmes lett. Karina sportteljesítményéről tavasszal már hírt
adott lapunk, amikor is az MTK színeiben kézilabdában szintén
bronzérmet szerzett a Magyar Bajnokságon. Akkor Karina még a
Barcsay Jenő Általános Iskola végzőse volt, év végén a Jó tanuló, jó
sportoló címet kapta az iskolájától.
Azóta Karina felvételt nyert a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 9/A osztályába, így sportsikereivel nemcsak a város,
hanem az iskola hírnevét is öregbíti. Tanulmányait változatlan intenzitással folytatja, és eddigi eredményei alapján szintén esélyes
lehet a Jó tanuló, jó sportoló megtisztelő címre.
Sportolóként továbbra is mindkét sportágban folytatja a versenyzést, remélhetőleg újabb sikerekkel.

GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ

Olvasson QR-kóddal!

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

HOTEL WATERFRONT
Szentendre, Dunakorzó 5.

Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. SCHWEDER JÓZSEF jógaoktató 06 30 9421 644
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AdÁSVétel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
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. 06-20342-6609.
Zongora eladó! Jó állapotú,
angol mechanikás, páncéltőkés, német, 185 cm hosszú
zongora eladó. Ár: 220 000
Ft. Tel. 06-20-342-6609.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok antik bútorokat, kisebb-nagyobb
festményeket,
ezüst-, bronz tárgyakat, 6-12 személyes étkészletet, Kovács Margit porcelánokat, régi álló-, fali-,
díszórákat, könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait, teljes
hagyatékot. Tel. 06-20-2800151, herendi77@gmail.com.

ÁllÁSt keReS

40-es mobil háziasszony
takarítást vállal. Tel. 06-70-2779955.

ÁllÁSt kínÁl

30 üzemelő szentendrei vendéglő keres felvételre pultost és
felszolgálót. Tel. 06-20-9809274, 06-20-340-5706.

ApRÓk

Megbízható gondozónőt keresek
édesanyám éjszakai felügyeletére a Püspökmajor-lakótelepen.
Tel. 06-70-365-3658, 06-20-3404763.

ezOtéRIA

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

lAkÁS, IngAtlAn

Eladó Pismány alsó részén 100
nm-es, új építésű, mediterrán stílusú, 2 szintes családi ház 360
nm-es telken. 2,5 szoba, nappali
+ 2 fürdőszoba, 2 WC. Irányár:
24,9 millió Ft. Tel. 06-20-9356085.

egéSzSég

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.

Érszűkület kezelése szén-dioxidfürdővel. Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-3401392.

kIAdÓ lAkÁS

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

Olcsó albérletet keresünk, 60-as
házaspár. Tel. 06-30-743-2695.

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

Móricz gimnáziumnál műteremlakás kiadó, lakásnak is. Tel. 0620-939-3940.

Kertes házi lakások (40-180 nmesek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30949-6456.

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

OktAtÁS

Továbbtanulásra való felkészítést
vállalok történelemből és földrajzból (középiskolára, egyetemre is), valamint korrepetálást
általános iskolásoknak, minden
tantárgyból. Tel. 06-30-6983721.

Angol nyelvtanár érettségire,
nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítést vállal. Tel. 06-70-5755883, (26) 950-726 (este).
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SzOlgÁltAtÁS

Asztalos munkát vállal. Fából
mindent. Tel. (26) 318-219, 0630-319-7278.

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

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

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és
teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park
Bt., 06-20-341-4585.
• fotoxlstúdió •
• 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •

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

ÜdÜléS

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

egyéB

Sok kidobott állatról gondoskodó, idős, kisnyugdíjas néni
köszönettel elfogadna adományként 120 literesnél nem nagyobb, jól működő mélyhűtőt.
Tel. 06 20 31 08 318.

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:
november 27-én csütörtökön és
december 11-én csütörtökön;
10-14-óráig.
a Szentlászlói út 89. szám alatt

Apróhirdetések:
www.szevi.hu

Várunk minden kedves érdeklődőt!
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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

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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Egyre szépül a Fő tér környéke. Legutóbb a kisposta épülete újult meg, most a Dumtsa utca elején öltözött új színbe ez a homlokzat. Az utca másik
oldalán, a Marcipán Múzeum melletti épület homlokzatfelújítási munkáit két hete kezdték el, és decemberben befejezik.

FOTÓK: SZÉLES NÓRA

megújuló homlokzatok a dumtsa utcában

