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Kultusz mellékletünkben e héten szó lesz egy különleges vállalkozásról: a fogyatékos gyerekeket
zenekarrá kovácsoló odaadó munkáról, Erdõs Katalin elhivatottságáról. Bemutatjuk Bernády
Györgyöt, korának karizmatikus egyéniségét, akinek gyûjteményébõl nyílt kiállítás a Mûvé-
szetMalomban. Elsõ alkalommal Csejtei Orsolya újságíró kapta meg a Szánthó Imre emléklapot
(részletek a 9. oldalon), Vasárnapi ebéd rovatunkban Horváth László panzióstól olvashatnak
receptet, és végül, de nem utolsósorban 40 év 40 név sorozatunkban halálának egyéves évfor-
dulóján emlékezünk vissza Gregor József operaénekes alakításaira a Teátrumban (9. oldal).

Erdõs Katalin Bernády György Csejtei Orsolya Horváth László Gregor József
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Fejleszteni kívánja a BKV a dunai hajózás színvonalát.
Egyelõre ugyan – természetesen anyagi okok miatt –
nincs mód arra, hogy a tizenkét hajóból álló flottát mo-
dernebb, gyorsabb és nagyobb jármûvekre cseréljék,
ám Regõczi Miklós, a cég kommunikációs igazgatója
nemrégiben azt nyilatkozta, jövõre hosszabb útvonalon
és meghosszabbított menetrenddel közlekednek majd 
a BKV-hajók.

A Budapesti Közlekedési Vállalat nyilatkozata megcsillantotta
Szentendre lakói számára a reményt: jövõre talán könnyebben
juthatunk a Dunán Budapestre. Az eddig csak Budapest közigaz-
gatási határain belül cirkáló jármûveket jövõre délen Budafokig,
illetve északi irányban Szentendréig közlekedtetnék, s az eddi-
gi gyakorlattól eltérõen délután öt helyett este nyolcig lehetne
felszállni rájuk. Így – a vállalat reményei szerint – a tavalyi negy-
venezres utaslétszám meghaladhatja majd az ötvenezret is.

Folytatás a 3. oldalon

A város szolgálatában 
– folytatjuk sorozatunkat

Az önkormányzati választások óta eltelt egy év után a leg-
fontosabb városi ügyekrõl dr. Dietz Ferenc polgármestert
kérdeztük október 5-i és 12-i lapszámunkban, majd a bizottsá-
gi elnökök sorában Zakar Ágnest, az Oktatási, Kulturális és
Kisebbségi Bizottság elnökét szólaltattuk meg. Sorozatunkban
ezúttal Magyar Judit, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnöke
elemzi az elmúlt egy évet (5. oldal), következõ számunkban
pedig Hidegkuti Gergellyel, a Városüzemeltetési, Környezet- és
Mûemlékvédelmi Bizottság elnökével készült interjút közöljük.

Heti melléklet
KULTUSZ

Hajózni pedig
muszáj... lenne
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2 város

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Mozsgai Endre (Pismány) elnök 
06 20 941 8805, Szepesiné Kulhavy
Magdolna titkár 06 20 381 7341,
Pákh Andor (Pismány) alelnök 
06 20 972 7969, Drobilisch Gábor
alelnök 06 20 514 3476, Simonyi
Zsolt (Püspökmajor ltp.) vez. tag 
06 30 240 6633, Egedi János
(Szarvashegy) vez. tag 
06 30 933 4045, Juhász Bálint 
(Ifjú Polgárõr csoport) vez. tag  
06 20 997 0095, 
Németh András Belváros csoport-
vezetõ 06 20 443 9251, 
Szeneiné Andornaki Edit Bükkös
patak csoportvezetõ  
06 30 486 1740
Polgári védelem (26) 312 392

Orvosi ügyelet 
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 
Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11.  
(26) 505 779
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik 
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet. 
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel: 
ha az orvos a receptet 
sürgõs jelzéssel látja el

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
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A7
kérdése
Kinek a felelõssége és mikor
javítják ki a Szentendre ha-
tárában található tábla fran-
cia nyelvû feliratában a he-
lyesírási hibát, amit már töb-
ben szóvá tettek? (Festõk =
peintres.)

PÁLYÁZAT
Szentendre Város Önkormány-
zata pályázati felhívást tesz
közzé közterületi  árusító asz-
talok bérletére, a szentendrei
HÉV-állomás melletti téren 3 db
árusító asztal hasznosítására
2007. december 1. és 2008.
január 2. közötti idõszakra.
Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely 
a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a Hivatal Ikta-
tójába (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani 2007. november
23., péntek 12 óráig.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-
364, 26/503-351 

FELHÍVÁS
Felhívás a településen élõ pszi-
chológusok, szociális munká-
sok részére

Tisztelt Lakosok!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szentendrei Polgári
Védelmi Kirendeltsége levelében
arról tájékoztatott, hogy 2007.
évben az Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság (OKF)
megkezdte az önkéntesek tevé-
kenységére épülõ beavatkozó
teamek (KIT) megalakítását. Az
országos rendszert a katasztró-
favédelmi szervek elhelyezke-
déséhez igazodva tervezik meg-
alakítani. A felkészítés az év ele-
jén két ütemben már megtörtént,
azonban a rendszer további ki-
szélesítése érdekében újabb ön-
kéntes segítõk – elsõsorban pszi-
chológusok, szociális munkások
– kiképzését tervezik beindítani. 
Amennyiben van Önök között
olyan pszichológus vagy szociális
munkás, aki szívesen részt venne
a kiképzésen, úgy a jelentkezés-
rõl bõvebb információt az OKF
internetes honlapján olvashat-
nak: www.okf.hu weboldalon a
jobb oldalon található „böngé-
szõre” kattintva, a Krízis Inter-
venciós Team (KIT) címszó alatt.
Amennyiben telefonon szeretné-
nek érdeklõdni, úgy a 06 1/469-
4151 telefonszámot hívhatják.
A kiképzés helye: Isaszeg, Fõ-
városi Polgári Védelmi Igazgató-
ság bázisa
A kiképzés ideje: november 26-
tól december 1-jéig.

Jelentkezésüket és érdeklõdé-
süket ezúton is köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZAT
Szentendre Város Önkormányzata
„Autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi személyszállítás
Szentendrén” tárgyban közösségi
értékhatárt elérõ, hirdetménnyel
induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárást indított. A pályázaton
való részvétel részletes feltéte-
leirõl az Európai Unió Hivatalos
Lapjában http://ted.europa.eu/
és a kapcsolattartónál kapnak
tájékoztatást az érdeklõdõk.
A részvételi határidõ: 2008. január
10. napja 10.00 óra. Az elbírálás
módja a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvényben
(Kbt.) foglaltak szerint.
Az elbírálás szempontja: az
összességében legelõnyösebb
ajánlat.

Részszempontok  
Súlyszámok
Ár (nettó Ft +ÁFA/hó) 80
A vállalt kötbér mértéke 3
a) Járatkimaradás: 
(minimum 20.000 Ft/eset) 1
b) Jogos utas-panasz: (minimum
10.000 Ft/eset) 1 
c) Járat késés: (több, mint 5 perc,
minimum 10.000 Ft/eset) 1 

A pontkiosztás módszere, a pon-
tozás alsó és felsõ határa: 
az ajánlatok értékelése során
adható pontszám (Kbt.57.§ (3)
c)): részszempontonként: 1-100
pont. Az értékelhetetlen ajánlat
(például nem megfelelõ a mérték-
egység) az adott részszempontra
0 pontot kap.
Értékelési módszer ((Kbt.57.§ (3)
d)): Értékarányosítás, a legked-
vezõbb ajánlat maximális pont-
számot kap, míg a többi ajánlatra
adandó pontszámok a legked-
vezõbb ajánlathoz történõ ará-
nyosítással kerülnek meghatá-

rozásra. Képlet: 1. részszempont
esetén P = A legjobb /A vizsgált x
(P max - P min) +P min; a 2. rész-
szempont esetén P = A vizsgált /
A legjobb x (P max - P min) + P
min  (P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó
pontszáma, P max: a pontskála
felsõ határa, P min: a pontskála
alsó határa, A legjobb: a leg-
elõnyösebb ajánlat tartalmi ele-
me,  A vizsgált : a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme).
Ajánlatkérõ számára az alacso-
nyabb összegû ajánlati ár és a
magasabb összegû kötbér a ked-
vezõbb.
A részvételi dokumentáció be-
szerzésének határideje: 2008. ja-
nuár 10., 10 óra
A dokumentációért fizetni kell: ár
30 000 Ft + ÁFA
A fizetés feltételei és módja: 
a részvételi dokumentáció ellen-
értékét Szentendre Város Önkor-
mányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12001008-00122568-
00100003 számú számlájára kell
megfizetni. A dokumentáció meg-
vásárlása az eljárásban való rész-
vétel feltétele. 
A részvételi dokumentáció másra
át nem ruházható. A részvételi
dokumentáció az Európai Unió
Hivatalos Lapjában megjelent hir-
detmény közzététele napjától a
részvételi határidõ lejártának
idõpontjáig (2008/01/10 napja
10.00 óra), Hétfõ-Csütörtök 8.00-
16.00 óráig, Péntek 8.00-13.00
óráig, 2008/01/10 napján 10.00
óráig 2000 Szentendre, Városház
tér 3. címen személyesen, vagy
kérésre postai úton szerezhetõ be.
A részvételi dokumentációt a
06/26/310-726 faxszámra küldött
megkeresésben kell elõzetesen
igényelni, amelyben személyes
átvétel esetén kérjük megadni
annak pontos idõpontját. A rész-
vételi dokumentáció átvételekor

az ellenérték megfizetését igazol-
ni kell.
Az eredményhirdetés idõpontja:
2008. január 31. 16.00 óra
A szerzõdéskötés tervezett idõ-
pontja: 2008. február 11. napja
11.00 óra
A szolgáltatás megkezdésének
határnapja: 2008. március 3.
A szerzõdés idõtartama: 2008.
március 3. – 2012. február 29.
Az Európai Közösségek Hivatalos
Kiadványai Hivatala részére
történõ feladás napja: 2007.
október 29.
A www.szentendre.hu honlapon
történõ közzététel napja: 2007.
november 5. 

Kapcsolattartó: dr. Dóka Zsolt jog-
tanácsos, Szentendre Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-
tala (2000 Szentendre, Városház
tér 3.). E-mail: doka@ph.szent-
endre.hu, tel.: 06/26-503-341,
mobil: 06-20-980-9071, fax:
06/26-310-726

PÁLYÁZAT
Szentendre Város Önkormányza-
ta pályázatot hirdet a Városi
Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság vezérigaz-
gatói álláshelyére.
A megbízás 2008. február 1-jétõl
tölthetõ be. A megbízatás 3 évre
szól.
A pályázatot 1 példányban, zárt
borítékban 2008. január 15. 12
óráig Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatala – Központi Ikta-
tójába (2000 Szentendre, Város-
ház tér 3.) kell benyújtani, „VSz
Zrt. Vezérigazgatói pályázata”
megjelöléssel.

További információk a www.szent-
endre.hu weboldalon.
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Folytatás az 1. oldalról

A jelenleg mûködõ egy tucat
hajót alvállalkozók üzemel-
tetik. Nagyjából másfél órán-
ként indulnak az állomásokról,
és mivel hétszáz forintért le-
het rájuk felszállni, többnyire
turisták veszik õket igénybe.
Regõczi Miklós szerint a tö-
megközlekedõknek egyelõre
azért nem nyújtanak alter-
natívát a BKV-hajók, mert a
vízi tömegközlekedés ideális
feltételeinek megteremtésé-
hez nemcsak gyorsabb hajókra
lenne szükség, hanem a Duna
és a fontosabb csomópontok
összeköttetésének létrehozá-

sára is. Ez jelenleg egyedül a
Batthyány és a Kossuth téren
megoldott kérdés, de a mosta-
ni fejlesztési ütemet elnézve
évekig kell még várni, hogy a
villamos- és a buszjáratok is
könnyen megközelíthetõk le-
gyenek a hajóállomásokról.
Lapunk kérdésére a BKV kom-
munikációs és sajtóosztályá-
nak munkatársai úgy nyi-
latkoztak: a hajózás fejlesz-
tésével kapcsolatban még
folyamatban van a tervezés,
ezért a kérdés részleteire ké-
sõbb kell majd visszatérni.
Szerettük volna megtudni, va-
jon mi az oka ennek a drá-
gaságnak, s annak, hogy az

egyetlen reális és viszonylag
olcsó forgalomcsökkentõ
megoldást, a vízi utak kihasz-
nálását egyelõre mostoha-
gyerekként kezeli a közleke-
dési vállalat. Arra sem kaptunk
választ, hogy nagyjából mikor
számíthatunk sûrûn közle-
kedõ, különbözõ bérletkon-
strukciókkal igénybe vehetõ
„utasbarát” hajókra. Bár a
felelet még késik, minden-
esetre elindult valami a cég-
nél, hiszen, mint mondják:
„Nem zörög a haraszt...”. Azt
pedig már az ókori bölcsek is
hangoztatták: „Hajózni
muszáj”.

Kopjafa 
Verõcétõl

Verõce község polgármestere
felajánlott Szentendrének egy
kopjafát. Képviselõink úgy
döntöttek, az Árpád fejedelem
halálának 1100. évfordulója
alkalmából készült emlékû
méltó helyen lesz az Árpád és
az Attila utca közötti sarkán
található „teresedõ” terüle-
ten. A mûtárgy felavatására
várhatóan november 18-án
vasárnap, a 12.15-kor kezdõdõ
Erzsébet-tér avatás után kerül
sor.

Több férõhely a
menedékhelyen
A tavalyi év tapasztalatai
alapján Kovács Miklósné, az
Érted Városi Hajléktalan Me-
nedékhely intézményvezetõje
idén is kérte a testület jóvá-
hagyását, hogy a 2007. no-
vember 1. és 2008. április 30.
közötti idõszakra hat fõvel
bõvítsék a szálló férõhelyeinek
számát. Az indítványt elfo-
gadták, így novembertõl hat
pótággyal bõvül az éjjeli me-
nedékhely. Az állami támo-
gatás mértéke férõhelyenként
és évenként 525 000 Ft. Ez
esetben a férõhelyszám bõví-
tésével (6 hónapra és 6 férõ-
helyre) 1 575 000 Ft többlet-

bevétel keletkezik. A töb-
bletkiadások becsült mértéke
300 000 Ft (Ezek abból ered-
nek, hogy több víz fogy, illetve
több ágynemût kell mosni). A
férõhelyszám bõvítése tehát
nem okoz többletkiadást az
önkormányzatnak.

Van már 
cselekvési 
program

Miután a városatyák és város-
anyák hosszú elõkészítés után
konszenzussal fogadták el a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégiát, megszületett végre
a hozzá kapcsolódó, felada-
tokra lebontott cselekvési terv
is. Ennek értelmében a 2007.
év legfontosabb feladatai: a
bölcsõde bõvítése (54 millió
forintos önkormányzati költ-
séggel), az útfelújítások vég-
rehajtása (50 millió forintból),
az akadálymentesítés a hiva-
talban (1,5 milliós önrésszel),
valamint az árvízvédelmi töl-
tés, a SZEI járóbeteg-szakel-
látásának rendezése, az új
köztemetõ kialakítása, a Fõ tér
rehabilitációja, a régi egész-
ségház felújítása és haszno-
sítása, a Templomdomb felújí-
tása, illetve – Pest megye tá-
mogatásától függõen – a Cast-
rum-projekt továbbvitele.
2008-ban a tervek szerint foly-
tatódnak az útfelújítások és

az akadálymentesítés, felújít-
ják és bõvítik a játszótér-
kínálatot, folytatódik az ovi-
suli program, valamint elké-
szül az uszoda a Püspökmajor-
lakótelepen.

Módosult 
a megengedett

nyitva tartás
Kis mértékben szigorodott az
üzletek éjszakai nyitva tartási
rendjét szabályozó rendelet.
A Pipacs u. – Kálvária út –
Radnóti u. által határolt terü-
leten a korlátozás idõtartama
a korábbi éjfél helyett 22.00-
06.00 óra közötti idõszakra
változott. Az Ungvári u. –
Vasvári P. u. – Vasvári P. köz –
2765 hrsz. között a korlátozás
24-06 óra közötti idõszakra
szól. A Szentlászlói út – Izbég
sportpálya – Bükkös-patak
által határolt területen
Szentendre belterületi hatá-
ráig 22.00-06.00 óra között
kell zárva tartani az üzletek-
nek. A Dunakanyar körút -
394/3 hrsz. – 396 hrsz. –
395/1 hrsz. – 400/15 hrsz. –
476/2 hrsz. között, illetve a
Rózsa u. – Dózsa Gy. u. –
Honvéd u. – Irányi Dániel u.
által határolt területen szin-
tén 22-06 óra között tilos a
nyitva tartás.

-bt-

Quo vadis, Szentendre?
II. Szentendrei Városmarketing Konferencia

A tavaly szeptemberben megrendezett szakmai fórum után
idén november 22-23-án, (csütörtök-pénteken) a Szent-
endrei Új Kulturális Központ megrendezi a II. Szentendrei
Városmarketing Konferenciát a Városháza dísztermében.
Vitaindítóra dr. Garamhegyi Ábelt, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium államtitkárát kérték fel a szervezõk, e mellett
fontos témákban elõadásokat tartanak a következõ szakem-
berek: Szabó Imre, a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács
elnöke, dr. Fónagy János és Gulyás József országgyûlési
képviselõk, Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, dr.
Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és dr. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton, a Pest Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának fõigazgatója. Témavezetõként felszólal még többek
között dr. Vámos Attila, a Kistérségi Iroda vezetõje, Zarubay
Bence, az Art Unió és Varga Tamás, a Gizella Galéria tulaj-
donosa, Szepes Gizella, a Dalmát kávézó és Pelle Csilla, az
Édeni édességek csokibolt vezetõje. A konferencián elhangzó

elõadások írott anyagával a
szervezõk hozzá tudnának
járulni Szentendre város-
marketing koncepciójához
és sikeréhez. A részvétel
ingyenes, jelentkezni lehet
a dmh@dunakanyar.net
címen.

Hajózni pedig 
muszáj... lenne

Szentendre, 
Pátriárka u. 12. 
A Könyvtár utcájában

Elérhetõségünk: 

tel.: 26/505-320, 
e-mail: 

pillerkft@invitel.hu,
www.pillerkftszentendre.hu

KÉSZÜLÉK KERESKEDÉS

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

H: 14-16 óráig Havass Márta
asztrológus
K: 9-13 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
15-17 óráig Dr. Benes Erika 
belgyógyász, pszichoterapeuta,
Simonton terápia
17-19 óráig Wahr Nóra
természetgyógyász
Cs: 17-19 óráig Mészáros Judit 
természetgyógyász
P: 13-15 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás

2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167

A polgármester 

naplója
NOVEMBER 12.
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
11.30 Gondolat TV interjú

fejlesztési tervekrõl
13.00 VSz Zrt. vezetõivel

megbeszélés
14.00 Kistérségi Szociális

Munkások Napja a P'Art
Moziban

17.00 Szentendréért
Közalapítvány kuratóriumi
ülése

NOVEMBER 13.
10.00 Sajtótájékoztató „50 év

integráció - 50 helyszínen”
pályázati programokról

14.00 Közlekedési csomópont
kialakításáról megbeszélés

15.00 Halacska szobor ünnepé-
lyes felavatása

16.00 Városi Közmûvelõdési
Tanács ülése

NOVEMBER 14.
09.40 BGF-en elõadás Szentendre

idegenforgalma és vendég-
forgalmi igazgatásának és
fejlesztésének kérdéseirõl

14.00 Európai uniós pályázati
lehetõségekrõl konferencia
és bemutató

NOVEMBER 15.
09.00 Európai uniós pályázati

lehetõségekrõl konferencia
és bemutató

NOVEMBER 16.
09.00 Európai uniós pályázati

lehetõségekrõl konferencia
és bemutató
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TALP – REFLEXOLÓGIA
AKUPRESSZÚRA

MASSZÁZS
• egészségügyi problémák

kezelésére
• energetikai egyensúlyvesztési

állapotok helyreállítása
talpunkon keresztül

• Termoakupresszúrás 
masszázságy

CERAGEM
• SPA méregtelenítés

a salaktalanítás fogyást 
eredményez

Nyitvatartás: H - P 9.00 - 18.00
Bejelentkezés: 06-30-217-3519
2000 Szentendre, 
Széchenyi tér 34.

A tanács elnöke a polgármes-
ter,  állandó tagjai közé tar-
tozik – az alpolgármester, a
Kulturális, Oktatási és Kisebb-
ségi Bizottság, Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizott-
ság és a Pénzügyi, Költ-
ségvetési, Vagyongazdálkodá-
si és EU Bizottság elnökei, az
Új Kulturális Központ ügyveze-
tõje és a Polgármesteri Hivatal
mûvelõdési ügyekkel foglalko-
zó köztisztviselõje  mellett –
a városban mûködõ civil szer-
vezetek egy képviselõje is.
Elõzetesen kilenc civil szerve-
zet nyújtott be jelölést, kö-
zülük Riesz Zoltán, a Szent-

endrei Ipartestület tagja lett
a civilek delegáltja. Mellettük
eseti tagok segítik a munkát:
Szentendre díszpolgárai, ma-
gas állami kitüntetésben ré-
szesült helyi mûvészek, a ki-
sebbségi önkormányzatok el-
nökei, valamint a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a
Skanzen és a Pest Megyei
Könyvtár igazgatója.
Az alakuló ülés kitûnõ alka-
lmat adott arra, hogy a munka
kezdetén a tanácstagok ja-
vaslatokat tegyenek, meg-
nevezzék a közmûvelõdés azon
részterületeit és problémáit,
amelyekre nagy gondot kel-

lene fordítani. Kriaszter Attila,
az Új Kulturális Központ ügy-
vezetõje így foglalta össze a
mûvelõdésszervezés örömeit
és problémáit: „Ebben a város-
ban nagyon sok olyan ember
van, aki érdeklõdik a közmû-
velõdési ügyek és a kultúra
iránt. Az örömbe azonban némi
üröm is vegyül: miközben min-
den fellelhetõ eszközt – városi
újságot, honlapot, program-
füzetet, szórólapot – meg-
próbálunk felhasználni e célra,
a programok nagy része még-
sem eléggé látogatott. Munka-
társaimmal ezért folyamatosan
azon dolgozunk, hogy megol-
dást találjunk a kihívásokra, és
még hatékonyabban terjeszt-
hessük a városi programok
hírét. Ehhez a tapasztalatok
szélesítése lehet a hatékony
eszköz"
E megállapítást látszik igazol-
ni Wolf Péternének, a Musica
Beata Városi Kórus vezetõjé-
nek felszólalása. Mint jelezte,
sok olyan rendezvény van a
városban, ahol megjelenik a
zene. A karácsonyi és a virág-
vasárnapi koncerteken például
különösen sokan vannak, de
más programokra jóval keve-
sebben jönnek el. A szentend-
rei iskolák pedagógusai is
ritkán vesznek részt a kon-
certeken. Ideális lenne, ha a
tanítók és tanárok meghirdet-
nék az intézményeikben a
zenei és más kulturális ren-
dezvényeket. Torbáné Ballagó
Zsuzsanna elmondta, hogy

iskolájuk sokat tesz a gyer-
mekek kulturális igényének
felkeltéséért színvonalas
programok szervezésével.
„Szentendrérõl joggal lehet
elmondani, hogy iskolák,
múzeumok és mûvészek városa,
de hiányolom belõle a zenét, a
zene megbecsültségét. Stéger
Ferenc például Európa opera-
házainak neves és elismert
mûvésze volt, mégsem emlé-
kezünk meg róla méltó módon.
Városunkban a mûvészet terén
minden hibátlanul mûködik,
ám a dokumentálás nagyon
hiányos” – mutatott rá dr.
Katona Gyuláné Szentendrey
Katalin. A polgármester úr
válaszában elmondta: a város
zenei élete  pezseg, de valóban
szükség lenne egy Szentendre-
monográfiára.
Krizbainé Szabó Éva múzeum-
pedagógus egyszerû összefüg-
gésre kívánta felhívni a részt-
vevõk figyelmét: ahol pénz
van, ott kultúra nincs, ahol
viszont kultúra van, oda nem
jut elegendõ pénz. Ez megne-
hezíti az iskolai keretben zajló
múzeumpedagógiai tevékeny-
séget éppúgy, mint a többi
közmûvelõdési feladat igé-
nyes ellátását.
A napi problémák és rossz ten-
denciák mellett többen örö-
müket fejezték ki, amiért végre
megvan a lehetõség, hogy a
helyi mûvészek egy közösséget
alkossanak. Zaszlavik Jenõ
például a sok segítõ kéz fon-
tosságát hangsúlyozta, amely

hozzásegítheti Szentendrét,
hogy valódi polgársága és
szilárd identitása legyen.
Balogh László Munkácsy-díjas
festõmûvész véleménye sze-
rint „aki sokat markol, keveset
fog”, jól koordinált városi
programokra lenne szükség, és
az országos propaganda óriási
jelentõségét hangsúlyozta.
Eredics Gábor egyenesen így
fogalmazott: „Gyarló képessé-
geim ellenére mindig akkor
tudtam valami figyelemre mél-
tót alkotni, amikor igazi kö-
zösségben dolgozhattam. Bár
mi, szentendrei mûvészek jó
haverok és ismerõsök vagyunk,
mégsem éljük meg az igazi
közösséget, amelyben egymást
emelhetnénk fel. Érdemes len-
ne egy zenei szekciót alakítani
a tanácsban, amely képes
összedolgozni és kész koncep-
cióval érkezni az ülésekre.“
Lakatos Kálmán, a  helyi cigány
kisebbségi önkormányzat el-
nöke szerint jó lenne, ha
évente lehetõséget kapnának
a kisebbségek kulturális sok-
színûségük bemutatására.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
régész a Pest Megyei Múze-
umok Igazgatóságának képvi-
seletében kinyilvánította
együttmûködési szándékát
Szentendre kulturális intéz-
ményeivel. Biczák Péter könyv-
tárigazgató változatlanul arra
biztatta az iskolákat és más
intézményeket, hogy ne csak
olvasási célra, hanem össze-
jövetelekre is használják az
otthonossá tett könyvtárat.
A Városi Közmûvelõdési Ta-
nács félévente ül majd össze.
Elsõ rendes ülésüket novem-
ber 13-án délután 16 órakor
tartják, melynek fõ témája az
Új Kulturális Központ 2008.
évi programtervezetének tár-
gyalása.             Bokor Tamás

A közmûvelõdés szolgálatában
Alakuló ülését tartotta november 5-én a Városi Közmûvelõdési Tanács a Városháza dísztermében. Az újonnan
alapított szervezet célja, hogy tanácsokat adjon kulturális és közmûvelõdési kérdésekben, és könnyebbé tegye 
a közmûvelõdéssel kapcsolatos információk áramlását. Amint dr. Dietz Ferenc polgármester fogalmazott: az
alapítással régi adósságát törleszti a város. 

Adventi 
kirakatverseny

A Szentendrei Új Kulturális Központ mint a hagyományos
Advent és Karácsony Szentendrén városi ünnepi program
szervezõje ezúton fordul a óvárosban élõkhöz és a belváros-
ban utcai üzletet, bankot, vendéglõt, kávézót vagy galériát
üzemeltetõ vállalkozókhoz, hogy vegyenek részt az idén elsõ
alkalommal meghirdetett Adventi kirakatversenyben, és a
december 1. és január 7. közötti hetekre öltöztessék ünnepi
díszbe kirakatukat, utcai portáljukat, bejáratukat vagy
ablakaikat. A felkért zsûri az adventi hetekben igyekszik
végigjárni az utcákat, és díjazni fogja a legszebben
feldíszített utcarészeket az alábbi két kategóriában: magán-
házak bejáratai és ablakai; üzletek, bankok, vendéglõk,
kávézók, galériák kirakatai és portáljai.
Tegyük együtt emlékezetessé a karácsonyt Szentendrén!

Felhívás szentendrei
mûvészekhez! 

Szentendre Város Önkormányzata ezúton ajánlja fel korláto-
zott számban, térítésmentesen a Lázár cár téri ponyvatetõs
árusító faasztalokat helyi mûvészek számára, hogy azokon
az adventi vásár keretében saját alkotásaikat bemutathas-
sák és árusíthassák a helyi és a hozzánk látogató közön-
ségnek. 
Az asztalok a Dumtsa Jenõ utcában, a tavaly már megismert
hangulatos kis faházak környezetében lesznek felállítva.
Bízunk abban, hogy ezek az értékes mûtárgyak egyrészt nép-
szerû ajándékokká, a mûvészek jelenléte pedig a szentend-
rei advent különleges és egyedi vonzerejévé válhat. 
Az asztalok korlátozott száma miatt mihamarabb várjuk az
érdeklõdõ mûvészek jelentkezését a dmh@dunakanyar.net
vagy levélben a Szentendrei Új Kulturális Központ, 2000
Szentendre, Duna-korzó 18. postacímen november 15-ig.
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A város Pénzügyi Ellen-
õrzõ Bizottságának elnö-
két, Magyar Juditot kér-
deztük finanszírozható
városról, a hitelek veszé-
lyeirõl és kommunikációs
problémákról.

– Az Ön által vezetett bizottság
egy ideig szerepzavarral küz-
dött. Még most sem mindig
egyértelmû, hogy Pénzügyi El-
lenõrzõ, vagy Pénzügyi ÉS
Ellenõrzõ Bizottságként mûkö-
dik. Valójában mi tartozik a
hatáskörükbe, és mi az, ami
kívül esik rajta?
– Számomra mindig is egyér-
telmû volt a különbség, amelyet
az „és” okoz. De valóban, a cik-
lus elején a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatunk vitájánál
felmerült a kérdés, hogy Pénz-
ügyi Ellenõrzõ, vagy Pénzügyi
és Ellenõrzõ Bizottság vagyunk-
e. Az én olvasatomban – és mint
kiderült, ezt a törvényhozók is
így értelmezik – a pénzügyi
ellenõrzõ bizottság feladata az
önkormányzati intézmények és
a polgármesteri hivatal gazdál-
kodásának pénzügyi ellenõr-
zése. Ha azonban pénzügyi és
ellenõrzõ bizottságról beszé-
lünk, akkor a pénzügyi döntések
elõkészítése és a pénzügyeink
összes vonatkozásban a bizott-
ság feladata lett volna az
ellenõrzésen kívül. Mivel ezt a
jobboldali többség nem kívánta
egy ellenzék vezette bizottság
kezébe adni, elnevezésünk
Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság
lett, és e hatáskört utólag a költ-
ségvetési bizottság kapta meg.
Bizottságunk hatáskörében –
mára már teljesen egyértelmûen
– a pénzügyi ellenõrzés maradt
meg.
Feladat- és hatáskörünk – a tel-
jesség igénye nélkül – kiterjed
a pénzkezelési szabályzatunk, a
bizonylati rend és bizonylati
fegyelem megtartásának ellen-
õrzésére, a meghatározott célra
biztosított pénzeszközök fel-
használásának ellenõrzésére,
részt veszünk a belsõ ellenõrzés
realizáló egyeztetésein, beszá-
moltatjuk és ellenõrizzük az
önkormányzati érdekeltségû
vállalkozások gazdálkodását,
ellenõrizzük a távhõszolgál-
tatási díjak, fõ számítási elvek
alkalmazásának helyességét.
Figyelemmel kísérjük ezenkívül
a költségvetés bevételi és
kiadási elõirányzatainak alaku-
lását, véleményezzük a költ-
ségvetési rendelet-tervezetet és
a Városüzemeltetési Bizottság-
gal együtt éveként beszámol-
tatjuk a temetõ üzemeltetõjét
az üzemeltetési tevékenységrõl.
Természetesen a bizottsági ülé-
sek napirendjére vehetõ bár-

mely, általunk fontosnak ítélt,
a pénzügyeinket érintõ téma.
Így folyamatosan tájékoztatást
kapunk a likvidhelyzetünk
alakulásáról, az adóbevételeink
alakulásáról, az ingatlanértéke-
sítés alakulásáról és más állandó
bizottság felkérésére gazdálko-
dási témában állásfoglalást ké-
szítünk.
A korábbi beszámoltatási mód-
szer mellett alaposabb vizsgá-
lódást tervezünk a jövõben a
saját érdekeltségû vállalkozá-
sainknál. Ez elsõsorban az adott
vállalkozásnak fontos, hiszen a
városi költségvetésbõl fizetett
támogatás, vagyis az adófizetõ
polgárok pénze felhasználásá-
nak helyességét ily módon is
tudja bizonyítani.
– Helyénvaló és kívánatos,
hogy a város pénzügyeivel kap-
csolatos döntéseket az ellen-
zék felügyelje. Ilyen konstellá-
cióban gyakran adódnak né-
zetkülönbségek. Mely kérdé-
sekben alakultak ki az elmúlt
év során a legnagyobb egyet
nem értések a jobboldali frak-
cióval?
– Érdekes szemléletet mutat fel,
amikor firtatja, ami Szentendrén
a rendszerváltás óta gyakorlat.
Európában is bevett és általános
szokás, sõt a Magyar Parlament-
ben is így van, mármint az, hogy
az ellenzék adja a Pénzügyi
Ellenõrzõ Bizottság elnökét.
Nem túl sok kimondottan pénzü-
gyi témájú elõterjesztés volt az
elmúlt évben. Ezek közül egy
olyan esetre emlékszem, amely
említésre méltó, és ahol nem
értettünk egyet. Ez pedig az
elmúlt testületi ülésen beter-
jesztett kötvénykibocsátás,
vagy hitelfelvétel kérdése.
Abban mi is egyetértettünk,
hogy kell valami megoldás a
pályázati önrész összegének
emelésére, a mértékével azon-
ban vitatkoztunk. Frakciónk úgy
gondolja, hogy a város bizton-
ságos mûködését meghaladó
nagyobb mértékû kötelezett-
ségvállalást nem szabad felvál-
lalnunk, fõleg nem húsz évre.
Lehet, hogy ami pillanatnyilag
megoldásnak tûnik a polgár-
mester számára – hiszen neki
eredményeket kell felmutatnia
a ciklus végére – az a késõbbiek-
ben nagy terhet ró az utánunk

jövõkre. Gondoljuk csak végig!
Saját családi kasszánkat is úgy
terheljük hitelekkel, kötelezett-
ségekkel, hogy a biztonságot
tartjuk szem elõtt, és nem meg-
gondolatlanul, gyermekeinket
ellehetetlenítve hozzuk dönté-
seinket. Végül kompromisszu-
mos megoldásként az általunk
javasolt 3,5 milliárd Ft összegre
kérünk ajánlatokat a bankoktól
kölcsönkötvény, illetve hitel-
konstrukciókra. Nem szabad
elfelejteni, hogy a korábbi
hiteleink után is fizetjük még a
törlesztést, ami évi 200 milliós
terhet ró a városra.
Én személy szerint, és a frak-
ciónk tagjai is támogatnak min-
den olyan pályázatot, lakossági
közmû- vagy úttársulást, ma-
gántõke-bevonást, ahol „kívül-
rõl” jövõ pénzek segítségével
tudunk a lakosok életének kom-
fortosabbá tétele érdekében
fejlesztéseket, beruházásokat
megvalósítani. Ez az álláspon-
tunk visszaköszön a szavaza-
tainkban is. Azonban a feles-
leges pénzköltéssel nem tudok
egyetérteni. Hogy csak néhá-
nyat említsek: a  Pap-szigeti kút-
fúrás, a Bogdányi u 34. szám
alatti ingatlan, aminek hasz-
nosítása a mai napig nem
történt meg, a régi Földhivatal
épületének nem hasznosítása
(korábbi jobboldali többségû
döntés alapján az AGY iskola
kapta meg). 
– Azok közé tartozik, akik
legközelebbrõl látnak bele
Szentendre kasszájába. Milyen
az anyagi helyzetünk? Elbír-
nánk-e még egy hitelfelvételt,
netán kötvénykibocsátást,
mint ahogyan pl. Pomáz tette?
– A város nagy szerencséjére a
Közgazdasági Irodát egy rend-
kívül jól felkészült, gondolkodó
irodavezetõ vezeti, Puhl Márta
személyében. A 2007-es évben
a város olyan hiánnyal küzd,
amelyet még tud kezelni. Je-
lenleg Szentendre gazdálkodása
a hiteleinknek köszönhetõen
egyensúlyban van. Az év elején
meghozott szigorú intézkedések
következtében a mûködésünk
nincs veszélyben. Azt, hogy
elbírnánk-e még egy hitelt vagy
kötvénykibocsátást, egyrészt
függ a hitel vagy a kötvény
mértékétõl, másrészt a bankok
feltételrendszerétõl. Akkor
igen, ha a pénz bevételnövelõ
fejlesztések megvalósítását
segíti. De sem mûködésre, sem
olyan beruházásra, amelybõl a
városnak nem származik pénze,
nem szabad hitelt felvenni.
– Hogyan ítéli meg az elmúlt
év várospolitikai, városfej-
lesztési teljesítményét közgaz-
dász szemmel? Véleménye
szerint mit kellene másként
csinálni?
– A mögöttünk hagyott egy év –

mint utólag kiderült – arra volt
elegendõ, hogy elfogadjuk a
Dumtsa Jenõ programot. Már-
ciusban került beterjesztésre a
program, és az októberi ülésen
sikerült elfogadni. Azt hiszem,
ezzel mindent elmondtam. Egy
év múlt el anélkül, hogy elin-
dult volna valami nagyobb
fejlesztés, beruházás a város-
ban. Kisebb pályázati ered-
ményeket értünk el, de ez a pol-
gármester úr által ígért vál-
tozáshoz kevés. A Dumtsa Jenõ
program cselekvési tervében
olyan mérvû forrásigényre van
szükség, ami nemhogy három
év, de sokkal hosszabb idõ alatt
sem teremthetõ elõ. Még akkor
sem, ha számos jó pályázat
születik, és ezáltal sok pályáza-
ti pénz kerül a városhoz. Sajnos
az elmúlt év eredménye nem ezt
igazolja.
A város jelenleg nincs olyan
helyzetben, hogy a közel fél-
százmilliárdos program meg-
valósításához pályázati önrészt,
esetlegesen teljes forrást biz-
tosítson. Ráadásul az elmúlt
évben bevezetett változások,
amelyek a bevételeink növelése
érdekében születtek, a jövõ
években lesznek érzékelhetõek.
Értem ezen az építményadó
bevezetését és a polgármesteri
hivatal létszám racionalizálását.
Megjegyzem, hogy az épít-
ményadó bevezetését az elõzõ
ciklusban éppen a jobboldali
frakció hiúsította meg minden-
féle szakmai érv ellenére, és lám,
az új városvezetés elsõ intéz-
kedésének egyike éppen ez a
lépés volt.
Véleményem szerint más va-
gyongazdálkodásra van szük-
ség. Erre vonatkozólag a kö-
zeljövõben a bizottságunk a
költségvetési bizottsággal kö-
zösen javaslatot kíván a testület
elé terjeszteni. Rendkívül
fontos, hogy elsõsorban olyan
fejlesztésekre, beruházásokra
kell pályázni, majd megvalósí-
tani azokat, amelyek bevételt
hoznak a városnak, akár adó for-
májában, akár más formában.
Továbbra is nagy figyelmet kell
fordítani az adóhátralékok be-
hajtására.
Összességében azt kell mon-
danom, hogy minden nagyobb
beruházás, felújítás (Barcsay
iskola, pismányi csatorna, böl-
csõde, uszoda, kerékpárút és
gát, útfejlesztések stb.), ami az
elmúlt egy évben elindult vagy
megvalósult, még a volt szocia-
lista polgármesternek, Miakich
Gábornak köszönhetõ.
– A bizottsági és testületi
üléseken úgy ismerik, mint
célorientáltan gondolkodó,
gyakorlatias pénzügyi szakem-
bert. Milyen hatékonysággal
tud együttmûködni Hidegkuti
Gergellyel és dr. Koltay Je-

nõvel, a bizottság másik két
tagjával?
– A mi bizottságunk a legkisebb
létszámú bizottság. Nincsenek
munkacsoportjaink sem, így a
döntés hármunkra hárul. A
bizottság összetételét szeren-
csésnek tartom, mert szakmai
rálátásunk nemcsak a pénz-
ügyekre van, hanem egészben a
város mûködésére is. A bi-
zottságban ketten már az elõzõ
ciklusokban is részt vettünk az
önkormányzati munkában. Dr.
Koltay Jenõ a harmadik ciklus-
ban dolgozik a közért, korábban
mint képviselõ, az utóbbi két
ciklusban pedig mint bizottsági
tag. Egyetemi tanárként a szak-
mai, elméleti tudását a gyakor-
latban tudjuk hasznosítani, és
nem mellékes az sem, hogy
folyamatában látja a változást.
Hidegkuti Gergely a 2006-os
választások alkalmával került a
képviselõ-testületbe. A város-
üzemeltetési bizottság elnöke-
ként egy-egy témának nemcsak
pénzügyi vonatkozását, hanem
az amögött lévõ tartalmi össze-
függéseket is látja. Ez sokszor
nagy segítséget nyújt a dönté-
seink kialakításában. Jómagam
az elõzõ ciklusban a költség-
vetési bizottság elnökeként és
megannyi ad hoc bizottság tag-
jaként dolgoztam, így négy év
tapasztalatát tudom hasznosí-
tani munkámban. Két közgaz-
dász és egy mérnök a végzettség
szerinti összetétel, amely nem
mondható rossznak.
Jó hatékonysággal dolgozunk
együtt. Határozatainkat zömé-
ben egyhangúlag hozzuk, és
mondanom sem kell, hogy min-
dig a város érdekeit tartjuk szem
elõtt.
Nem kívánom – és frakciónk sem
kívánja – követni azt a kommu-
nikációs gyakorlatot, amit az
elõzõ ciklusokban a szentendrei
jobboldal folytatott, hogy a
mainál harmad ekkora finan-
szírozható (mint látjuk) hiány
esetén csõdöt és a városi költ-
ségvetés összedõlését kiabálta
szerteszét a városban. Bizott-
ságunk szakmai érvekre és té-
nyekre alapozva, megfelelõ
elemzés után, és nem politikai
érvek alapján alakítja ki állás-
pontját, így alkotunk véle-
ményt. Tesszük ezt, mert azt
szeretnénk, hogy Szentendre
sikeres legyen, és ne politikai
szimpátiák szerint támogassunk
vagy ellenezzünk pénzügyi dön-
téseket, mint ahogy az történt,
amikor Szentendre milliárdos és
ma elképzelhetetlenül olcsó
hitelt vehetett volna fel útjai
rendbe hozására, és ellenfeleink
ezt azért nem támogatták, hogy
az akkori polgármester, Miakich
Gábor nehogy sikeres legyen.

Bokor

Pályázni csak bevételt hozó beruházásra szabad

Magyar Judit
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6 magazin

Vasárnapi ebéd 
Horváth László panzióssal

November 8. (21. hét)

Nincsenek már titkaid elõttem,
meglestelek, és bevallom, én
nagyon örülök annak, amit lát-
tam! Apád azt kérte, egyelõre
tartsam elõtte titokban, hogy
a nemek aránya hogyan vál-
tozik a családban általad, amit
azzal indokolt, hogy szeretné
még alaposan végiggondolni,
hogy milyen elõnyökkel jár, ha
lány vagy, és milyennel, ha fiú.
Segítek én neki, ha csak ez a
gondja: azért van kegyetlenül
jó dolguk a lányos apáknak,
mert a maximális terhelésük
két nõ mellett az, amikor azt
kell mondani: „Cicukám, hozd
ide a távirányítót!” A fiús
apukáknak viszont végre van
ürügyük, hogy megint a vil-
lanyvasúttal játszhassanak,
meccsre menjenek, és játé-
kokat vásároljanak. Azonban
mindennek megvan a maga
árnyoldala is, ugyanis a fiús
apák szeme láttára növekszik
fel a konkurencia, és egyszer

csak már megint nem õk az urak
a háznál. A lányos apák viszont,
mikor a kislány kamaszodni
kezd, rájönnek, milyen mocs-
kos fantáziája van a férfiaknak,
legszívesebben az összes hím-
nemû lényt kiirtanák a föld
színérõl, és emiatt komoly
identitásválságba jutnak.
Mindenesetre, míg Apád mér-
legel, lejegyzem, milyen mód-
szereket találtak ki az utód
nemének megválasztására.
A hímivarsejtek nagyjából fele-
fele fiú-lány aránya határozza
meg a nemet azáltal, hogy
éppen melyiknek sikerül elsõ-
nek befúródnia a petesejt bur-
kába. Ha az apa egy X-kro-
moszómát ad, kislány, és ha
egy Y kromoszómát, akkor a
baba kisfiú lesz. Az ondósejtek
X-kromoszómát, illetve Y kro-
moszómát tartalmaznak, és
számuk majdnem egyenlõ, és
esélyük is a megterméke-
nyítésre nagyjából ugyanaz,
így annak valószínûsége is,
hogy a baba fiú lesz vagy lány,

nagyjából egyforma. Az anya
mindig X kromoszómát ad, úgy-
hogy nem befolyásolja a gyer-
mek nemét. Sokan hiszik, hogy
a közösülés alatti pozíció,
diéta, a holdciklus vagy család-
jaikban a fiúk és lányok aránya
befolyásolhatja születendõ
gyermek nemét. Valójában
ezeknek a tényezõknek nincs
kimutatható hatásuk, mégis
sokan foglalkoznak az utód
nemét elõre meghatározható
módszerek kidolgozásán.
Egyes szakemberek szerint a
közösülést megelõzõ lúgos,
szódabikarbónás hüvelyöblítés
a fiú, a savanyú, ecetes hüve-
lyöblítés pedig a lány fogam-
zásának kedvez. Egy másik
figyelemreméltó feltételezés
szerint, ha a megtermékenyítõ
közösülés a tüszõrepedés után
2-24 órával történik, nagyobb
eséllyel fiú utód fog születni,
ha viszont a tüszõrepedést
megelõzõ 36-48. órában tör-
ténik, inkább lány születésével
kell számolni. Vannak, akik a
Hold állására esküsznek; lé-
teznek olyan naptárak, ame-
lyek megadják a különbözõ
holdformákat, amelyekbõl meg
lehet állapítani, hogy fiú vagy
lány lesz a baba. Brit kutatók
szerint vegetáriánus nõknek
nagyobb az esélyük arra, hogy
leánygyermeket szüljenek.
Japán és dán orvosok vizsgála-
ta szerint a közösülés utáni
dohányzás erõsen csökkenti a
fiú utód születésének esélyét.
Egy amerikai mesterséges
megtermékenyítõ klinikán
azonban speciális eljárással
már teljes biztonsággal tudnak
fiú vagy lány utódot „létre-
hozni”. A régmúlt korokban úgy
tartották, a bal herébõl jövõ
ondósejtbõl fiú lesz, a jobb
herébõl származóból lány.
Látnád Apádat, amint ölébe
révedve mondogatja az ecc-
pecc-et, de könnyítsük meg a
dolgát szegénynek a régi ba-
bonára hagyatkozva: mikor
fogantál, hanyatt feküdtem,
fogyó hold volt, és ha bármit
is tettem volna az ágy alá, az
bizony egy tojás lett volna…

Lendvai Dóra

Nagyon szeretek fõzni, rend-
szeresen kedveskedem a csa-
ládomnak valami finomság-
gal. Szeretek visszanyúlni a
régi korok elfeledett ételeihez
is, mint pl. a bárány, mely
rendkívül finom, de úgy ta-
pasztalom, hogy egyre keve-
sebben készítik.

Babos bárány
Hozzávalók
1/2 kg szárazbab
1 db báránylapocka
1 ág rozmaring
csipetnyi római kömény
2 evõkanál paradicsompüré
só, bors, fokhagyma

Fedeles vaslábost szoktam
használni ehhez az ételhez,
az a legjobb. 
Libazsíron megdinsztelem az
apróra vágott hagymát, majd
beleteszem a már elõzõ este
beáztatott babot és a bá-
ránylapockát. Hozzáadom a
paradicsompürét, a fûsze-
reket, majd húslével felön-
töm és kb. 170 fokos sütõben
sütöm, nagyjából 2 órán át.
Ha a leve közben elfõ, pó-
tolom.

40hét

Hogy aktualitása is legyen
ennek a receptnek, egy-két
apró eltéréssel Márton-napi
libacombot is készíthetünk. 
A húst ebben az esetben
értelemszerûen lecseréljük
füstölt libacombra, s min-
dent ugyanúgy csinálunk
mint a báránynál, azzal a
különbséggel, hogy nem te-
szünk bele római köményt,
és hogy ilyenkor gerslit
(hántolt rizs) készítünk
mellé.

Sodin

A DIXIE CSIRKE ÉS SALÁTABÁR a hagyományos DIXIE
kínálat mellett megújult ételválasztékkal (fõzelé-
kek, levesek), valamint napi MENÜ ajánlattal várja
kedves vendégeit! Hidegtálak, szendvicsek, saláták
készítését különféle rendezvényekre, partykra
megrendelésre vállaljuk! 

2000 Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 16.
Tel./fax: 06/26/311-008

Weboldal: www.dixiebar.hu (hamarosan!)
Nyitva tartás:   H-P: 9.00-19.00, Szo-V: 9.30-19.00 

2000 SZENTENDRE 
DUMTSA JENÕ U. 7.
Asztalfoglalás:26/311-484

NOVEMBER 9., 10., 11-én

MÁRTON-NAPI 
LIBASÁGOK 
ÚJBOR 
KOSTOLÓVAL

Szeretettel várjuk egész nap
vendégeinket fedett, fûtött
kerthelyiségünkben is!
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Vatikán 
„Ez a terület kicsi, mégis kijelenthetjük, hogy a világon a leg-
nagyobb, hiszen itt található a Bernini által tervezett oszlop-
csarnok, Michelangelo kupolája, a gyönyörû galériák, a kertek és
a könyvtárak számos tudományos kincse, valamint az Apostolok
Fejedelmének sírja.” (XI. Pius pápa, 1929)

Az Itália középsõ részén fekvõ Pápai Állam 754 és 756 között
jött létre, amikor is Kis Pipin frank uralkodó bõkezû
adományokkal egészítette ki a római püspököknek a 4. századtól
meglévõ birtokait. A múlt század közepén területe még mint-
egy 42 000 négyzetkilométer volt, s a pápa világi hatalma több,
mint hárommillió alattvalóra terjedt ki. 1859-60-ban az
egységért küzdõ olasz hazafiak elfoglalták a pápai állam észa-
ki részét, és Olaszországhoz csatolták, 1870-ben pedig Rómára
is kiterjesztették hatalmukat, és a mai Vatikán kivételével az
egész várost beolvasztották az Olasz Királyságba. A pápa
egészen 1929-ig, a lateráni szerzõdésig nem ismerte el világi
hatalmának csorbítását. Ekkor deklarálták, hogy a Vatikán
Rómától és Olaszországtól is független, jogilag önálló politikai
képzõdmény, önálló városállam – a mindenkori pápa mint állam-
fõ vezetésével.  
A csodálatos mûemlékekkel teli 0,44 négyzetkilométernyi mini
állam, a katolikus egyház központja lényegében megegyezik a
városfalak ölelte régi Leóvárossal (Citta Leonina), ami a Szent
Péter bazilikát és teret, az Apostoli Paloták komplexumát és a
körülöttük elterülõ parkot (Vatikáni Kertek) foglalja magában.
Ehhez járulnak még az olasz területen található, de ún. területen
kívüli jogokat élvezõ épületek, mint a másik három pápai bazi-
lika, a Castel Gandolfo-i pápai nyaraló és még néhány római
palota, amelyekben szentszéki hivatalok mûködnek.
Államformáját tekintve a Vatikánváros választott abszolút
monarchia. Uralkodója a római pápa, akit egy személyben
megillet a törvényhozói, bírói és végrehajtó hatalom. Szék-
üresedéskor mindez a Bíborosi Testületre száll. Az állam nem a
kánonjog, hanem a II. János Pál által 2000-ben megújított
Alaptörvényre (alkotmányra) épülõ saját világi jogrendje szerint
mûködik.

Két hasábon a

Föld körül

Az elsõ pápa, Szent Péter tiszteletére 315-ben Constantinus
császár bazilika építését rendelte el az apostol sírján. A Szent
Péter bazilikát 326-ban szentelték fel. Ezer évvel késõbb lerom-
bolták és újat építettek a helyén, melynek végsõ munkálatait
Michelangelo irányította; a 119 méter belmagasságú kupola is
az õ tervei alapján készült. A bazilika – közel 300 év pápánként
eltérõ tervek és átépítések után – 1614-re nyerte el mai for-
máját. VIII. Urbán pápa (1623-1644) a régi Szt. Péter-temp-
lom felszentelésének 1300. évfordulóján, 1626-ban szentelte
fel a bazilikát.
A Basilica di San Pietro kupolája Róma egyik jelképe, építészeti
és mûvészeti kincsei pedig végtelenek és egyedülállóak. Bernini
barokk mennyezete, Szent Veronika kendõje, az Igazi Kereszt
egy darabkája, Michelangelo Piétája és a sokat csókolt Szent
Péter szobra kihagyhatatlan látványosságok. A Vatikán Mú-
zeumban szír, ókori görög, ókori római és egyiptomi régiségek
sorakoznak, köztük a híres Laokoón-szoborcsoport. A Sixtus-i
kápolna, a pápa magánkápolnája Michelangelo gyönyörû
freskójáról, a Teremtésrõl ismert. A csodálatos kincsek tárháza
a tizenegy vatikáni múzeum öt galériájában és 1400 termében
tekinthetõ meg.
A Szent Péter tér Bernini mestermûve. Az óriási, ovális alakú
teret a XVII. században tervezték meg, elég tágasnak ahhoz,
hogy a világ keresztényei ott gyülekezhessenek. A tér közepén
álló obeliszket Caligula hozatta az õsi egyiptomi városból,
Heliopoliszból. A kutak közelében egy kis kerek márványlap
jelöli a földön azt a pontot, ahonnan nézve a kolonnád négy
oszlopsora eggyé olvad össze: ez egyúttal az ellipszis gyújtó-
pontja. 
A Vatikán állam alábbi épületeit engedély nélkül lehet látogat-
ni: Szt. Péter templom, Vatikáni múzeumok és a Campo Santo
Tautonico. A többi épülethez, valamint a vatikáni kertek
megtekintéséhez engedélyt kell kérni. 

Sodin

Pistyur Imre

Pettyegetett 
tüdõfû

(Pulmonaria officinalis)

Más néven: csirkevakító, em-
berképû fû, szopókavirág.
Neve a latin pulmo=tüdõ szó-
ból származik.
Hazánkban az összes hegy-
vidéki erdõben gyakori. Az
Alföldön csak szórványosan
található. Évelõ növény. Gyö-
kértörzse vízszintesen fekszik
a talajba, belõle rengeteg
rostszerû mellékgyökér ered.

Tõlevelei hosszas tojásdadok,
kihegyezettek, ép szélûek,
érdes szõrûek. Rendesen fehér
foltosak. Hûvösebb helyeken
a levelek hosszabb nyelûek és
nem foltosak. Szára 15-30 cm
magas, szõrös. Szárlevelei
szórt állásúak, ülõk, lándzsá-
sak. Virágzata lekonyuló,
csomós. A virág színe elõször
bíborpiros, majd lila, végül
sötétkék. Virágzik márciustól
májusig. 
Gyûjtendõek a növény tõ-
levelei, vagy az egész föld
feletti rész virágos állapot-
ban. Májustól júniusig gyûjt-
hetjük. Meleg, árnyékos, szel-
lõs helyen száríthatjuk. 
A tüdõfû a népi gyógyítás
régóta használt szere. Teája a
légzõszervi megbetegedések
elleni leghatásosabb szerek
egyike. Jó hatással van aszt-
ma és rekedtség esetén, de
torokgyulladásnál mint öb-
lögetõszer is szóba jöhet. A
legjobb légzõszervi hurut-
oldók egyike. Régen vérkö-
pésnél alkalmazták, de min-
denféle vérzéseknél haszná-
latba került. Sebek gyógyí-
tásánál, vizenyõnél és savtúl-
tengésnél ugyancsak jó szol-
gálatot tesz. A legmakacsabb
köhögést is szünteti. 
A pettyegetett tüdõfûhöz
nagyon hasonlít a bársonyos
tüdõfû, de ez utóbbi gyó-
gyászati célra nem alkalmas.

(Az illusztráció Pistyur Gabri-
ella selyemfestménye. Legkö-
zelebb az ezerjófûrõl írunk.)

„Szentendre a találkozások mûvészete” –
szól újabban a városi vendéghívogató üze-
net. Most az invitálás nem a Duna-parton
elsõ randevúzó fiatal szerelmeseknek, a
mediterrán óváros és a szerb-dalmát
kultúra iránt rajongóknak, a hangulatos
kisvendéglõk teraszain a jó ételeket, forró
lángost, hûsítõ fagylaltot, marcipánt vagy
frissítõ kávét fogyasztó gourmandoknak,
vagy a múzeumok, galériák köré gyûlõ
bohém mûvészeknek és az õket látni
kívánó mûvészetértõ és pártoló, kiál-
lításjáró sokaságnak szól.
November 30-án, Szent András Napján 11
órától a jó borokat kedvelõk számára vál-
hat találkozóhellyé barokk kisvárosunk,
ugyanis a festõvárosban hagyomány-

teremtõ szándékkal ezen a napon választjuk
meg elõször „Szentendre Város Borát”.
A Szentendrei Új Kulturális Központ és a
Pismány Barátainak Egyesülete 12 neves
bortermelõt hívott meg az országból, hogy
egyik zászlós vörösborukat ajánlják fel a
borversenyre, Városháza dísztermébe.

A dr. Dietz Ferenc polgármester vezette
zsûriben helyet foglalnak majd neves
borszakértõk, a Pannónia és a Szentendrei
Nõi Borrend képviselõje, Szentendrén élõ
hírességek. A borkóstolást Borbás Mária,
a HírTV Vörös és fehér címû bormagazin-
jának háziasszonya vezeti, a szakmaisá-
got a Decanter Bormagazin garantálja.
A nyertes bort már aznap este felszol-
gálják a Szent András Jótékonysági Esten,
a város pedig 500 palackot vásárol a
nyertes nedûbõl, azt különleges városi
jelzéssel látja el (amelyet Vincze László
készít), így az protokollajándékként, a
városi éttermek, galériák, ajándékboltok
választékában hirdetheti majd Szent-
endrét és a magyar bor jó hírét itthon és
a nagyvilágban.
A borkóstolás nyilvános, minden város-
lakót szeretettel várnak a versenyre!

Szentendre Város Bora
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Ikrek születtek a Kucsera Ferenc
utcában! Két – stílusában – hason-
ló üzlet, mégis teljesen mások.
Szeret-Lak, Angyali Ajándékbolt –
már a neve is különleges. Szójáték,
s ami bent van, mind-mind a sze-
retetrõl szól.
Tõszomszédja a Csip-Csup Csodák
Boltja – igazi mesebolt! Apró
csodák, melyektõl az élet színe-
sebb, az emberi lelkek pedig
melegebbek lesznek.
Kukkantsunk be mindkettõbe,
hogy meglássuk, miben azonosak
és miben különbözõek.

– Mit takar üzleteitek neve?
Szilvi (Csip-Csup Csodák Boltja):
– Bár a Csip-Csup névre elég hamar
rátaláltunk, egy ideig csak Szösz-
mötölõként emlegettük azt a he-
lyet, amit elképzeltem a magam
és a hozzám hasonló, elmélyült
kreativitásra vágyó emberek szá-
mára. 
Aprólékos munkával alkotjuk meg
azokat a kézmûves tárgyakat,
amikbe az ötleteink és mesterség-
beli tudásunk mellett a lelkünk
szikráit is beledolgozzuk. Ettõl
válnak kicsiny dísztárgyaink igazi
csodákká.
Brigi (Szeret-Lak, Angyali Ajándék-
bolt):
– Kiskoromban sokat nyaraltunk
Zamárdiban. Rengeteg olyan házi-
kót láttam, melynek valamilyen
LAK volt a neve. Elhatároztam,
hogy az én házikómat majd Szeret-
Laknak keresztelem, sok ajándék-
kal és angyallal!
Az ANGYALOK mindennapi ját-
szótársaim voltak… és most fel-
nõttként újra tudom és hiszem
támogató jelenlétüket. Segítsé-
gükkel és útmutatásaikkal létre-
hoztam nagy álmomat…

– Mit lehet kapni a boltotokban?
Brigi (Szeret-Lak, Angyali Aján-
dékbolt):
– Jó szót, szeretetet, békét, har-
móniát, mind ingyen! De pénzért
is lehet kapni látható, tapintható,
harmadik dimenzióbeli angya-

lokat: falra és máshová akaszt-
ható, virágcserépbe szúrható, asz-
talra-mosdókagylóra-hûtõre
tehetõ, földre állítható, mosoly-
gós, huncutkodós, elgondolko-
dós, duzzogós nagy szárnyas an-
gyalokat!
Mindezen kívül sok kelléket medi-
tációhoz, relaxációhoz, önisme-
reti munkához és a lélek gyó-
gyulásához (könyvek, CD-k, füstö-
lõk, gyertyák, kristályok, gyógyító
festmények, újságok, ékszerek,
talizmánok stb.)
Szilvi (Csip-Csup Csodák Boltja): 
– Egy szusszanásnyi idõt, melyet
mindenki magának mér ki, aki
betér hozzám. Harmóniát, szép-
séget, a friss vágott virág illatát,
mely minden héten ott áll az asz-
tal közepén. Egy csepp odafigye-
lést másokra, és ezekért Én sem
számítok fel semmit! Ami az áru-
készletet illeti: mackók, gyön-
gyök, horgolt és nemez állatok.
Pont tíz éve kezdtem el egyedi
mackók készítésével és javításá-
val foglalkozni. Idõközben a med-
vencek mellé felzárkózott a
gyöngyfûzés, amivel ma már az
idõm nagyobb részében foglalko-
zom. Százféle színû, méretû és
alakú gyöngybõl készítek egyedi
ékszereket és dísztárgyakat, ala-
panyaggal, kellékekkel és ötle-
tekkel látom el azokat, akik maguk
is megpróbálkoznak a gyöngyö-
zéssel. A szakma mestereinek

segítségével tanfolyamokat is tar-
tunk az üzletben, ami egyben
mûhelyként is mûködik, ahol az
érdeklõdõk szemtanúi lehetnek
egy-egy nyakék, fülbevaló, mell-
dísz születésének. A macik és a
gyöngy mellett nemezeléssel is
foglalkozunk.

– Hogyan tudtok együttmûköd-
ni?
Szilvi és Brigi: 
– Nem régóta ismerjük egymást, s
máris sok közös tervünk van
együtt. Ugyan mindkettõnk üzlete
az ajándékokról szól, mégis ver-
sengés helyett egymást segítjük
és erõsítjük. Ami közös bennünk
és nagyon erõs, az tart össze min-
ket: üzleteink igazából nem is
„üzletek”, inkább olyan mesebeli
helyek, ahol béke, harmónia,
szeretet és sok nevetés van.
Mindketten fontosnak tartjuk,
hogy az „emberség” legyen az
elsõ, amit tõlünk a betérõ kaphat,
s ebben a szóban talán minden
benne van. Üzleteinket jó ízlés-
sel, kreativitással, egyediséggel
rendeztük be.
Mindezek mellett fontosnak
tartjuk külsõ környezetünket is.
Következõ nagy tervünk, hogy
hozzájáruljunk utcánk szebbé
tételéhez.
Úgy legyen, és lehessen úgy!

(x)

Emléktábla- 
és téravatás

November 18-án vasárnap 11 órakor
dr. Katona Gyula emléktábláját
avatják fel Gõzhajó utcai háza falán.
A Papp Lajoskõfaragó által készített
mû halálának 2. évfordulóján kerül
elhelyezésre. Köszöntõt mond dr.
Dietz Ferenc polgármester.
Ugyanezen a napon, 12.15-kor a
korábban névtelen Szent Erzsébet
tér avatására kerül sor. A Péter-Pál
templom elõtt Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvész, Szentendre
Város Díszpolgárának emléktábláját
helyezik el. Közremûködnek a Szent
András iskola tanulói.

Várostudás
Szabadegyetem 

November 22-én csütörtökön 18
órakor folytatódik a Várostudás

Szabadegyetem elõadás sorozat a
P'Art Mozi nagytermében. Téma: A
szentendrei délszláv nemzetiségek
betelepülésének története. Elõadó:
dr. Katona Gyuláné Szentendrey
Katalinhelytörténész. A belépés díj-
talan.

Néptánctalálkozó
Pomázon

November 10-én, szombaton 16
órától kezdõdik a pomázi mûvelõ-
dési házban a III. Pomázi Néptánc-
találkozó. A fergeteges hangulatról
görög, sváb, bolgár, szerb, cigány,
ír, nyugat-afrikai és magyar tánc-
együttesek, zenekarok és kórusok
gondoskodnak, miközben hagyo-
mányõrzõ kézmûves-foglalkozások
várják a gyermekeket, s szerb
ételkülönlegességek a vendégeket.
A színpadi mûsor után ír, görög,

délszláv és magyar táncház kö-
vetkezik! A további részletekrõl a
20/434-3302 és a 20/5600-498
telefonszámokon érdeklõdhettek.

Õszi bor- és libanapok 
a Skanzenben

November 9-én Szentendrén, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
(Sztaravodai út) rendezik meg a
„Bornépek Dalai” címû dalversenyt.
A Magyar Szõlõ- és Borkultúra Kht.,
az Etnofon Népzenei Kiadó és a
szentendrei Skanzen szervezésében
harmadszor kerül sor a versenyre,
melynek elsõ öt helyezettje bemu-
tatkozási lehetõséget kap egy gá-
lamûsor keretében a másnap kez-
dõdõ Szent Márton Újborfesztiválon
és Libatoron. A rendezvény célja,
hogy a feledésbe merült, borral,
szõlõmûveléssel foglalkozó zene-

kultúrát újra megismertessék a
közönséggel. November 10-11-én
(szombat-vasárnap) Szentendrén
5. alkalommal rendezik meg a Szent
Márton Újborfesztivált és Libatort
a Skanzenben. A kétnapos fesztivál
ideje alatt a korai szüretben ter-
melt ízletes újborok, és védjegyes
magyar baromfiból készített liba-
ételek várják a megjelent vendé-
geket. A kisalföldi tájegység há-
zainál felidézik a Márton-napi ha-
gyományokat, a fesztiválsátorban
mesés, tréfás elõadások, illetve a
dalverseny elsõ öt helyezettjének
bemutatkozása lesz látható. 

A napba öltözött 
leány

Koltay Gergely rockoperáját láthat-
ja-hallhatja a nagyérdemû a Pest
megyei Könyvtár színháztermében
(Pátriárka u. 7.) november 10-én,

szombaton 15
órakor. A magyar-
országi õsbemu-
tató a felvidéki
R o c k s z í n h á z
T á r s u l a t á n a k
elõadásában kerül

színpadra, a Kormorán zenéjével. A
darabot Karkó Henrietta rendezte.
Jegyek elõrendeléssel a (26) 312-
958-as telefonszámon kaphatóak,
2000 Ft-ért, diákoknak, nyugdíja-
soknak 1200 Ft-ért.

Kiállítás 
a Mûhely Galériában

A Szentendrei Mûhely Galériában
Máthé Zsolt festõmûvész kiállítása
nyílik november 9-én, pénteken 18
órakor. Megnyitja Sárközi Antal fes-
tõmûvész. A tárlat megtekinthetõ
naponta 10-18 óráig.

Macik és Angyalok

Szeret-Lak Csip-Csup Csodák
Angyali Ajándékbolt Boltja

Szentendre, Kucsera F. u. 3. Szentendre, Kucsera F. u. 3.

Tel.: 06-30/250-80-28 Tel.: 06-20/219-14-41

Nyitva: kedd-szombat: 11-18 h Nyitva: hétfõ-péntek 10-18h
szombat 10-14h
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Aknay-kiállítás
November 14-én,
szerdán este 18
órakor nyílik Aknay
János szentendrei
festõmûvész kiál-
lítása az Újlipót-
városi Klub-Galé-
riában (1136 Buda-

pest, Tátra u. 20/B.). Megnyitja
Feledy Balázs mûvészeti író.
Megtekinthetõ november 30-ig,
hétköznap 14-tõl 20 óráig.

IKON-kiállítás
A szentendrei IKON Csoport és
Vendégei képzõmûvészeti kiállítása
november 15-én, csütörtökön
17.30-kor nyílik a Magyar Kultúra
Alapítvány Székházában (1014
Budapest, Szentháromság tér 6.)
Megnyitja: Szántai Lajos, közre-
mûködik Nagy Anna Ágnes (gordon-
ka) és Bozsó Zsuzsa (vers). A kiál-
lítás megtekinthetõ december 5-ig.

Jótékonysági est
November 30-án pénteken 19
órakor Szent András-napi jóté-
konysági est lesz a Mûvészet-
Malomban (Bogdányi u. 32.).
Közremûködnek: Széles Izabella, a
Gundel Étterem Gálazenekara, a
Kairosz és a Vujicsics Együttes.

Dunazug táncház
A Barcsay Jenõ Általános Iskolában
(Kálvária út 18.) november 10-én,
szombaton táncház. 17 órától aprók
tánca, kézmûves foglalkozás, 19
órától táncház felnõtteknek. Zenél
a Dunazug Együttes, táncot tanít
Jávor Csaba.

Karikatúra kiállítás
November 29-ig látható a Kaland a
gangon címû társasházi karikatúra
kiállítás a Püspökmajori Tóth István
Közösségi Ház Klubjában.

Szánthó Imre 
emléklap 

„A hír az utcán hever. Helyi kincseink
újrafelfedezéséért sem kell mélyre
ásni. Volt a városnak egy bohém,
szeretett krónikása, aki, ha hírt talált
az utcán, felvette, kifényesítette,
megírta. Ma már ezek kivétel nélkül
a város kincsei.” 
Õ Szánthó Imre, Szentendre Város
tíz éve elhunyt díszpolgára, rá
emlékeznek ezzel a szakmai elis-
meréssel, amelyet negyedévente
egyszer egy olyan újságíró kap, aki
városunkról egyéni hangú cikket ír,
riportot készít. A díj odaítélésében
háromtagú zsûri vett részt: Martos

Katalin, a díj névadójának özvegye;
Németh Erika,a Szentendre és Vidéke
felelõs szerkesztõje és Kriaszter
Attila, a Szentendrei Új Kulturális
Központ igazgatója.
A Szántó Imre Emléklapot elsõ alka-
lommal Csejtei Orsolya, a Pesti Mûsor
munkatársa, a magazinban október-
ben megjelent EuroArt címû cikkéért
kapta. A díjat november 5-én, hét-
fõn vehette át a magazin szerkesz-
tõségében.

40 év 40 név
Jövõre negyvenéves a Szentendrei Teátrum

Gregor József neve sok éven
keresztül forrott össze a
Szentendrei Teátrummal. Fan-
tasztikus hangja, elõadás-
módja, mûvészi és emberi
magatartása miatt ország-
szerte – sõt, határokon túl is
– sokan szerették õt. A szent-
endrei nyarak szinte elképzel-
hetetlenek voltak az õ fel-
lépése nélkül. Közvetlensé-
gével, humorával ebben a
városban is sok barátot és
tisztelõt talált.
Gregor József egyfelõl bele-
való pasas és jópofa buffó, aki
válogatás nélkül ontotta a
poénokat – másfelõl koncent-
rált, fegyelmezett mûvész,
igazi emberábrázoló volt. Aki
Szentendrén látta õt próbál-
ni, játszani vagy épp egy ká-
véházban beszélgetni a bará-
taival, mindkét arcát megis-
merhette.
A világszerte méltán elismert
magyar basszista énekelt a
milanói Scala-ban, a New
York-i Metropolitan-ben,
visszatérõ vendége volt a
houstoni operának, fellépett
Európa szinte minden opera-
házában – közvetlenségét
azonban mindvégig meg-
õrizte.
Már nagyon beteg volt, amikor
utoljára fellépett Szentend-
rén. Azonban ezt egy percre
sem akarta mutatni, nem akart

gyengének látszani. A fellépés
elõtt jókedvûen, barátsággal,
a tõle megszokott humorral
beszélgetett Perjéssy Barna-
bással, a Teátrum akkori igaz-
gatójával, aki saját bevallása
szerint is rengeteget tanult a
mûvésztõl.
Gregor József 1974-ben Liszt-
díjat kapott, 1979-ben ér-
demes mûvész lett, majd
1983-ban megkapta a kiváló
mûvész elismerõ címet. A
Kossuth-díjat 1999-ben ve-
hette át, a Székely Mihály-
emlékplakettet pedig 2002-
ben. Kiemelkedõ és egyedülál-
ló mûvészi tevékenysége elis-
meréséül halála elõtt a Magyar
Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztje kitüntetésben
részesült.
Azonban az õ legnagyobb ki-
tüntetése a közönség szere-
tete volt. Amikor a teátrumi
plakátokon megjelent a neve,
nem kellett félniük a szer-
vezõknek attól, hogy üres szék
marad a nézõtéren… 
Halála elõtt nem sokkal így
nyilatkozott: „Nagy fáradtsá-
got érzek. Valószínûleg az
elmúlt 48 évét. 1958-ban kezd-
tem énekelni, azóta nem volt
megállás. (...) Végigcsináltam
a rendkívül sûrû elõzõ évadot,
most viszont hosszú gondo-
lkodás után eldöntöttem: nem
lépek fel többet”.
Úgy tervezte, hogy ezentúl
többet olvas majd, interne-
tezik és zenét hallgat - éli azt
az életet, amelyet a mûvész-
sors nem tett lehetõvé. De nem
volt sok ideje rá. Tavaly októ-
ber végén búcsúztunk el tõle.
Ám amikor Magyarországon az
operáról, vagy Szentendrén a
Teátrumról beszélnek, be-
szélünk, Gregor József csodá-
latos alakításai, emberi pil-
lanatai újra és újra meg-
idézõdnek. 

Nemesházi Beatrix

Gregor József

Újra indul a SNASZ!  
A Szentendrei Új Kulturális Központ a Szentendrei Nagyon
Amatõr Színház újraindításához várja fiatalok jelentkezését,
akik a színészmesterséghez kedvet éreznek.
Az elsõ találkozó és „szereplõválogatás”: november 22-én,
csütörtökön 18 órakor a Dunaparti Mûvelõdési Ház Bar-
langjában, Szentendre, Duna-korzó 11/A). Bátorításként a helyi
tehetségeket a SNASZ egy kupica snapsszal várja!
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Terméskõ (lábazati, mediterrán, sziklakerti,
bazaltkocka), bontott pecsétes tégla (kis és
nagyméretû), hõszigetelt faházak (18 nm-
120 nm), ajtók, ablakok (tetõsík és normál),
raktárcsarnokok. Tel. (26) 321-351, 06-30-
943-1555.

Eladó olasz gyártmányú 12/75 rövid,
fekete, hatlövetû, pumpás sörétes
fegyver („kisebb ágyú”), nyugaton kom-
mandósok és fegyõrök is használják,
különleges darab. Ára: 200 ezer Ft. Tel.
06-30-299-0376.

20 hónapos palotapincsi eladó. Tel. (26) 313-
570, 06-20-401-4008.

Szép, megkímélt „Réka” bútor, 4 részbõl álló-
vitrines, polcos, fiókos-olcsón, 15 ezer Ft-
ért eladó. Ugyanitt gyerek bútor (polcos,
szekrényes) 10 ezer Ft-ért eladó. Tel. (26)
310-151.

Régi papír és fémpénzeket, kitüntetéseket,
emlékérmeket és papír régiségeket vásárolok.
Tel. (26) 385-387.

Barokk szalongarnitúra és hálószoba, va-
lamint koloniál teljes szobabútor költözés
miatt sürgõsen eladó. Tel. (26) 392-124, 06-
30-630-6997.

ÁÁLLLLAATT

Legyen boldog tulajdonosa egy valódi nem-
zeti kincsnek, egy pulinak. Februárban elvi-
hetõ fekete és maszkos-fakó puli kiskutyákra
elõjegyzést felveszünk. A szülõk kiállításon
többszörösen gyõztesek, örökletes beteg-
ségektõl mentesek, terelõösztön próbázot-
tak – psörgelóci puli kennel, Szentendre.
www.porgelocipuli.hu, porgeloci@freemail.
hu. Tel. 06-70-330-5302, 06-30-222-5598.

ÁÁLLLLÁÁSS

Tiszta, munkájára igényes, nem dohányzó
takarítónõt keresünk napi 4 órában, heti 5
napra, reggel fél héttõl. Lehet nyugdíjas is.
Bér megegyezés szerint. Tel. 06-20-563-
9379.

Dunabogdányi székhelyû vállalkozás orszá-
gos munkára villanyszerelõt keres. Tel. 06-
20-496-2058 Gyõrffy Tamás.

Kiváló perspektívával várja új munkatársak
jelentkezését az ING Biztosító Zrt. Duna-
kanyar Igazgatósága. Díjmentes átképzéssel
megismerheti a befektetések és a biztosítá-
sok új világát. Tel. 06-20-495-0144 Takács
Gábor.

Szentendrei panzió és Étterem felvesz üz-
letvezetõ helyettest, recepcióst, szoba-
asszonyt. Tel. 06-30-536-1380.

Reklámkiadvány területi képviselõi (üzlet-
kötõ) munkakörbe keres gépkocsival, helyis-
merettel rendelkezõ munkatársat. Tel. 06-
20-438-5171, notesz@vipmail.hu.

Szentendrei népmûvészeti üzletünkbe an-
golul középszinten beszélõ eladónõt (erdé-
lyit is!) keresünk állandó munkára, jó fizetés-
sel. Tel. (26) 300-172, 06-20-446-2231.

Szentendrei étterembe szakácsot keresünk.
Tel. 06-20-931-6714.

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót fel-
veszünk Szentendre központjában. Fizetés
megegyezés szerint. Tel. 06-20-980-9274.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Hatha Jóga a Barcsay Általános Iskolában.
Tel. 06-30-270-0470, www.satyananda.hu.

Dr. Herczeg Zsuzsanna bõrgyógyász, pszi-
choterepeuta szakorvos rendel a Velt-Med
Egészségházban Szentendrén, a Bolgár u.
10. szám alatt. Belgyógyászati szakvizsgálat,
autogén tréning, testsúlycsökkentés. Elõ-
jegyzés: 06-20-211-1682.

Kéz-, és lábápolás, gyógynövénymasszázs
otthonában. Tel. (26) 300-419 visszahívjuk!

GGAARRÁÁZZSS

Garázs kiadó. Tel. 06-30-356-3365.

Garázs eladó a Rózsakertnél. Tel. 06-30-915-
5090.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

A Bükkös-pataknál családi ház alsó szintje
(91 nm), saját kerttel, 100 ezer-ért bútoroz-
va is kiadó. Tel. 06-20-584-4221.

Különálló lakrész igényesnek kiadó. Tel. (26)
301-080.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház, önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, mel-
léképülettel hosszabb távra kiadó. Busz-
megálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Szentendre belvárosában 40 nm-es, másfél
szobás, összkomfortos lakás, egyedi gáz-
fûtéssel, közös költség nélkül, hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-967-6870.

Pároknak, diákoknak szoba kiadó. Tel. 06-
30-949-6456.

Szentendrén új mini garzon hosszútávra
kiadó. Tel. 06-20-591-7501.

49 nm-es családi ház Pismányban kiadó. Ár:
60 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-995-1832.

Szentendrén kis lakás kiadó. Ár: 75 ezer Ft/hó
rezsivel. Tel. 06-20-330-3640.

Szentendrén, a Pannónia-telepen kiadó egy
egyedi fûtésû, másfélszobás, teljesen beren-
dezett lakás hosszú távra. Hév-hez 10 perc,
autóbuszhoz 2 perc. 2007. December 1-jétõl.
Ár: 55 ezer Ft+rezsi, 1 havi kaució szükséges.
Tel. 06-30-388-7209.

Kiadó 2 szobás, bútorozatlan, második
emeleti lakás a Fehérvíz utcában. Tel. (26)
312-447.

A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház, önálló
kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, mel-
léképülettel hosszabb távra kiadó. Busz-
megálló, bolt 50 méterre. Tel. 06-30-934-
4957.

Albérlet kiadó. Tel. (26) 400-339, 16 óra
után.

A Füzesparkban olcsó rezsijû, kétszobás lakás
novembertõl kiadó. Tel. 06-30-248-4274.

Budakalászon kiadó külön bejáratú, egy
szoba összkomfort. Tel. 06-30-855-5035.

Leányfalun 50 nm-es nyaraló szép udvar-
ral, autóbeállási lehetõséggel 40 ezer
Ft+rezsiért bérelhetõ. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, a Hév-hez közel 60 nm-es,
tetõtéri lakás (alacsony rezsivel) hosszú távra
kiadó. Ár: 65 ezer Ft/hó. Tel. 06-30-560-
3567.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Eladó Szentendrén magánszemélytõl, csen-
des környéken egy 70 nm-es, 1+2 félszobás,
étkezõs téglaépítésû társasházi lakás.
Irányár: 18 millió Ft. Tel. 06-20-454-5344.

Szentendrén, az óvárosban 130+100 nm-es
jól felszerelt (klíma, szauna stb.) 4 szoba, 2
fürdõ, nagy terasz, szép kert, 450 nm udvar-
ral eladó, esetleg bérbeadó. Igényesek jelen-
tkezését várom! Tel. 06-30-299-0376.

Eladó egy 55 nm-es lakás a Püspökmajor-
lakótelepen. Tel. 06-30-558-6303.

Szentendrén, Pismányban kedvelt kert-
városi részen, nem hegyoldali, könnyen
megközelíthetõ, 400 nöl-es szabályos
alakú építési telek, ikerház stb. célra is
35 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen 55
nm-es lakás eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.
06-30-943-6981.

Szentendrén, a Csalogány utcában 43 nm-es
ház eladó (terasz 28 nm, garázs 23 nm, telek
582 nm). Tel. (06-1) 405-1809, 06-20-492-
0497.

A Budai Vár oldalában található 26 nm-es
üzlethelyiségemet hasonló üzletre vagy
egyéb ingatlanra cserélném Szentendrén.
Tel. 06-30-341-6651.

Jó állapotú, 70 nm-es lakás eladó a Vasvári-
lakótelepen garázzsal vagy anélkül K-NY
tájolással 18,6 millió Ft-ért. Tel. 06-70-285-
8471.

Szentendrén több generációs, 3 szintes vál-
lalkozásra is alkalmas ház, nagy telekkel, a
11-es úthoz közel eladó. Tel. 06-20-367-
9361.

Leányfalun egy nagyon igényesen
megépített és beépített régi, de extra
felszereltségû villa, 2x100 nm lakóte-
rülettel, 60 nm szuterénnel, garázzsal,
nagyon szép, õsfás, parkosított udvar-
ral, medencével és teljes rálátással a
Dunára az épületbõl is. Igazi ritkaság.
Áron alul 65 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
30-299-0376.

A Radnóti-lakótelepen 60 nm lakóterületû
nappali+2 félszobás (külön bejárattal) jó
állapotú lakás a 2. emeleten, 20 nm örök-
panorámás terasszal, saját pincével. Irányár:
19,5 millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Szentendrén, jó helyen, a Bükkös-patak
közelében 80 nm-es lakóház, kettõ és
fél szoba, étkezõ-konyha, fürdõ-wc, 160
nöl udvarral, garázzsal, összközmûvel
eladó. Irányár: 20 millió Ft. Tel. 06-30-
299-0376.

A Püspökmajor-lakótelepen, a gimnázium
mellett magasföldszinti, átalakított 1,5
szobás lakás eladó. Irányár: 11,5 millió Ft.
Tel. 06-20-432-1152.

Eladó 36 nm-es, 4. Emeleti, másfélszobás,
újszerû állapotú kislakás Szentendrén.
Irányár: 8,4 millió Ft. Tel. 06-20-554-7379.

Szigetmonostoron szolid kis ház (50 nm)
120 nöl telekkel, vízzel, villannyal, gáz
és csatorna a kapu elõtt, 7 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Pomázon Hév-közeli csendes mellékutcában
150 nöl telken épült kétgenerációs családi
ház, 42 és 92 nm lakóterületû, külön bejáratú
lakásokkal (egybe is nyitható), külön közüze-
mi órákkal, gázközponti fûtés és cserépkály-
hával. Irányár: 31,5 millió Ft. Tel. (26) 301-
952.

Tahiban 850 nöl telek építési engedél-
lyel, fantasztikus panorámával, gáz 150
méterre, víz, villany bekötve, a fõúttól
600 méterre, a telek megosztható, két
utcára nyílik, megosztható is. Ár: 10
millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.

Szigetmonostoron, a falu központjának
közelében egy nagyon kulturált, ízléses
kivitelû lakóház (nagy terasz, 2 szoba),
minden egyébbel, összközmûvel, 150
nöl udvarral, 16millió Ft-ért eladó.
Megéri! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Bükkös-pataknál 1000 nm
telek eladó egyben vagy megosztva. Irányár:
36 vagy 20 millió Ft. Tel. 06-70-257-9061.

Tahiban építési telek 180 nöl formás
területtel, vízzel, villannyal (gáz bekö-
thetõ), a fõúttól 500 méterre 4,2 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, Pismányban 4 szobás üdülõ,
200 nöl-es díszkerttel, összközmûvel 29,5
millió Ft-ért eladó. Tel. (26) 312-972.

Tahitótfaluban 550 nöl-es, panorámás,
üdülõövezetû telek 2,5 millió Ft-ért
eladó. Jó hely, jó befektetés. 10% beépí-
thetõség. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun strand közelben felújításra
szoruló, de masszív kétszintes villa
(összterület 140 nm, 5 szoba stb.), alul,
felül terasszal, 2400 nm megosztható
kerttel 35millió Ft-ért eladó. Ritka
lehetõség! Tel. 06-30-299-0376.

Tahitótfalu és környékének legszebb
lakóháza központ közeli helyen, újszerû
állapotban eladó. A kétgenerációs,
nagyon igényes, egymástól különálló
épületkomplexumban 140 és 90 nm-esek
a földszintes lakások. Közöttük szabad-
idõközpont van, alatta borospincével,
parkosított, szép udvarral, jó küllemû
téglakerítéssel. Szuper úgy, ahogy van,
igényesek hívjanak! Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendre óvárosában telek építési en-
gedéllyel eladó. Irányár: 22,5 millió Ft. Tel.
06-70-257-9061.

Leányfalun eladó egy kétgenerációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper pa-
norámával a Dunára is. Ikerház, de külön
helyrajzi számon és saját 180 nöl-es
telken van mind a kettõ, egymástól
függetlenül. Ára: 20 millió Ft. Tel. 06-
30-299-0376.

Leányfalu legszebb részén, õsfás villa-
soron, templom mellett központ közeli
helyen szép tervezésû, de bontásra
szoruló 70 nm-es ház pincével, terasszal,
200 nöl kerttel, telekáron, 26 millió Ft-
ért eladó. Ritka lehetõség! Tel. 06-30-
299-0376.

Tahiban kivételesen nagyméretû építési
telek (1,2 hektár-12000 nm), víz, vil-
lany és gáz bekötési lehetõséggel, jó
adottságokkal, mûút mellett, a fûúttól
500 méterre 25 millió Ft-ért. Tel. 06-
30-299-0376.

Szentendrén, belvároshoz közeli családi ház
eladó. Irányár: 29,5 millió Ft. Tel. 06-30-
275-9575.

Eladó egy 25 nm-es garzonlakás Szentendrén,
a Pap-szigetnél. Ár: 5,5 millió Ft. Tel. 06-20-
585-4554.

Szentendrén 68 nm-es lakás eladó. Tel. (26)
313-570, 06-20-401-4008.

Szentendrén, Izbégen masszív kõház,
hat lakóhelyiséges, 2x100 nm-en két-
generációs lehetõséggel. Fenyõfás
udvar, összközmû, 200 nöl telek. Ára:
40 millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Rezeda utcában 94 és 106
nm-es újépítésû ikerházak eladók. Irányár:
31,3 és 28,3 millió Ft,  saját befejezéssel
28,4 és 25,4 millió Ft. Tel. 06-70-257-9061.

OOKKTTAATTÁÁSS

Fiatal pedagógus általános iskolások kor-
repetálását, valamint történelembõl bármi-
lyen szintû felkészítést vállal. Tel. 06-20-
317-8626.

Tanítónõ 60 perces órákkal, házhoz járással,
matematika és magyar tárgyakból kor-
repetálást, napi felkészítést vállal 6. osztá-
lyig. Angol oktatás korhatár nélkül. Tel. (26)
310-151.

Angol korrepetálás, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés tapasztalt nyelvtanártól. Tel.
06-30-501-5960.

Korrepetálást, érettségire felkészítést vál-
lalok magyar nyelvtan és irodalom tantár-
gyakból kedvezõ áron. Tel. 06-70-612-2479.

ECDL vizsgára felkészítés. Tel. 06-30-330-
0554.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Szennyvízszállítás, gépi-, és kézi földmun-
ka, építõanyagok szállítása. Tel. (26) 321-
351, 06-30-943-1555.

36 éves hölgy gyermekfelügyeletet vállal.
Tel. 06-30-654-4534.

A Kiskópé Gyermekfelügyelet még szabad
férõhelyeire 0-5 éves korig jelentkezõket
várt. Tel. (26) 310-365, 06-70-944-5801.

Magánházaknál takarítást vállalok. Tel. 06-
30-464-4046.

Takarítást és konyhai munkát vállalok. Tel.
06-30-656-8223.

Telektisztítás nullára, tereprendezés,
fûkaszálás elszállítással. Tel. 06-70-
332-8261.

Építkezõk, lakásfelújítók! Rövid határidõvel,
garanciával vállalunk bármilyen építési,
felújítási munkát! Tel. 06-30-438-2115.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása su-
gárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) 311-
847, 06-30-950-4187.

Szakképzett szociális gondozó-ápolónõ heti
2-3 napra referenciával, személygépkocsi-
val, számlaadással munkát vállal. Tel. 06-
30-557-9782.

Kõmûves munkák végzését vállaljuk, kisebb
megbízásokat is szívesen teljesítünk. Tel.
06-30-311-9231.

Kutyakiképzés, nevelés, szaktanácsadás,
õrzõ-védõ munka tanítása háznál. Tel. 06-

70-330-5302 Kárpáti Dorottya, diplomás
kutyakiképzõ, 06-70-329-3797 Krautheim
Viktor, mestertenyésztõ. 

Kutyakozmetika, szállítással is. Tel. 06-70-
330-5302.

Középkorú, intelligens hölgy magánházak,
lakások, irodák takarítását vállalja. Tel. 06-
70-616-5756.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nap-
pal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-8113,
06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Lambériázást, beltéri famunkát vállalok. Tel.
06-30-983-3335.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat. Tel.
06-20-917-7555.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Weblap-készítés, teljes körû szolgál-
tatás, referenciákkal. Tel. 06-70-943-
5656.

Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26) 312-
340.

Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

TTÁÁRRSSKKEERREESSÉÉSS

A Cronos Szentendrei Társkeresõ Irodája várja
komoly hölgyek és urak jelentkezését min-
den korosztályból, a Dunakanyarból, hét-
végén is 8-20 óráig. Tel. (26) 314-700, 06-
30-557-5346.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, Izbégen a János utca és a
Tilinkó utca sarkán 1000 nm-es, teljesen sík,
összközmûves és panorámás beépítetlen
telek hasznosításra bérbeadó! Alkalmas mini
kempingnek, parkolónak, lerakatnak, tároló
helynek stb. Tel. 06-30-353-3370.

Karácsonyi vásárt rendezünk Szentendrén, a
városban december 3-tõl 23-ig. árusító stan-
dok bérelhetõk! Tel. 06-20-443-5840.

Szentendre belvárosában (Dézsma u.) 120
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-970-
3744.

A Bogdányi utcában üzlet bérbeadó. Tel. 06-
20-944-1844.

Szentendrén orvosi rendelõ kiadó. Tel.
06-30-956-8280.

Alkalmi diszkózást vállalok! Diszkózásra
alkalmas helyiséget, vendéglátóipari egy-
séget, mûvelõdési házat, vagy diszkó
bevezetéséhez üzlettársat keresek. Tel. (26)
338-157, 06-20-984-8704.

Társasági hírek
Házi befõtt- és borversenyt
rendezett a Nyugdíjas Klub
tagjainak október 30-án a HM
Kulturális és Szolgáltató Kht.
A versenyen jobbnál jobb és
ízletesebb befõttek, sava-
nyúságok, mártások, fûszerek,
szörpök sokaságát, valamint
több jóféle száraz és édes
nedût kellett végigkóstolni a
zsûrinek, melynek elnöke dr.
Isaszegi János tábornok, tag-
jai Turcsányi Tamás, a Város-
háza Étterem tulajdonosa és
M. Móré Ibolya, lapunk hirde-
tésszervezõje volt. 
A döntés nehéz volt, de a zsûri
boldogan birkózott meg a
feladattal.
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KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

FERENCZY MÚZEUM, Fõ tér 
BARBIZON FRANCIA ÉS MAGYAR
ECSETTEL
Az európai tájfestészet mesterei
Megtekinthetõ november 11-ig

INNOART GALÉRIA, Görög u. 4.
(Cveiber-ház) 
IDÕUTAZÁSOK
Márkus Péter Munkácsy-díjas 
szobrászmûvész, a Magyar Szobrász
Szövetség elnöke kiállítása
Megtekinthetõ november 17-ig szer-
da-csütörtök 13-17, péntek-szombat
10-12 és 13-17 óra között. 

MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Kárpát-medence múzeumai
A Maros Megyei Múzeum 
(Marosvásárhely, Románia) 
Bernády-gyûjteménye 
Megtekinthetõ: február 17-ig
Belépõjegy: 1000 Ft /felnõtt
500 Ft (diák, nyugdíjas, csoportos)

RODIN GALÉRIA, Ady Endre u. 6.
OLÁH MÁTYÁS FESTÕMÛVÉSZ
KORAI ALKOTÁSAINAK
GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthetõ november 15-ig 
naponta 10-22 óráig

SKANZEN GALÉRIA, Sztaravodai út
„Én a vassal szerelemben állok…”
KOVÁCS LÁSZLÓ PUTU KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 12-ig.

SZENTENDREI KÉPTÁR, Fõ tér 5.
ALAPÍTÓ NYOLCAK
A Szentendrei Régi Mûvésztelep 
– 1926. 
Megtekinthetõ október 31-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR, Fõ tér 2-5.
ÁMOS IMRE mûvei
Válogatás AZ ANTAL – LUSZTIG
GYÛJTEMÉNY ANYAGÁBÓL
Nyitva: november 18-ig,
hétfõ, kedd kivételével 
14-tõl 18 óráig.

VAJDA LAJOS STÚDIÓ PINCEMÛHELY
Péter-Pál u. 6.
HORVÁT HELÉN SÁRA FESTÕMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthetõ november 18-ig, 
péntek, szombat, vasárnap 
10-tõl 17 óráig.

EELLÕÕAADDÁÁSS
PETÕFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 

November 9. péntek, 18 óra 
A LILIOMOS KIRÁLYFI, SZENT IMRE
EMLÉKEZETE A HAGYOMÁNYUNKBAN
Varga Tibor elõadása

November 16. péntek, 18 óra
MÁGUS PAPSÁG ÉS TIBET
Kiss Mao-Tun István elõadása

November 23. péntek, 18 óra
HIT ÉS HAZAFISÁG
páter Béki Gellért egy magyar jezsuita
elõadása

SSZZÍÍNNHHÁÁZZ
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
November 15-én csütörtök, 10 óra
HATTYÚK TAVA
Elõadja a Nektár Színház
Belépõdíj: 500 Ft

MMOOZZII
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
Jegyár: 600 Ft
www.partmozi.hu
06 20 465 7885

NOVEMBER 9. PÉNTEK
16.00 VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF!  
amerikai animációs film, 88 perc,
2007 rendezõ: Ash Brannon, Chris
Buck
18.00 ÍZLÉSEK ÉS POFONOK  
amerikai film, 104 perc, 2007
(12) rendezõ: Scott Hicks
20.00 ESTE amerikai film, 112 perc,
2007 (12) rendezõ: Koltai Lajos

NOVEMBER 10. SZOMBAT
14.30 BORS NÉNI
magyar mesejáték, 67 perc, 1981
rendezõ: Novák János, Bohák
György, Urbán Gyula
16.00 VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF!  
amerikai animációs film, 88 perc,
2007 rendezõ: Ash Brannon, Chris
Buck
18.00 ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
amerikai film, 104 perc, 2007
(12) rendezõ: Scott Hicks
20.00 ESTE amerikai film, 112 perc,
2007 (12) rendezõ: Koltai Lajos
KISTEREM
18.00 BÁBU AZ UNIVERZUMBAN
Portréfilm Deim Pál festõmûvészrõl

NOVEMBER 11. VASÁRNAP
14.30 BORS NÉNI
magyar mesejáték, 67 perc, 1981
rendezõ: Novák János, Bohák
György, Urbán Gyula
16.00 VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF!  
amerikai animációs film, 88 perc,
2007 rendezõ: Ash Brannon, Chris
Buck
18.00 FÉRJ ÉS FÉRJ amerikai film,
114 perc, 2007 (12) rendezõ: Dennis
Dugan
20.00 EGYRE TÁVOLABB kanadai
film, 110 perc, 2007 (12)rendezõ:
Sarah Polley
KISTEREM
16.00 RÁCZ GÉZA: UTAM INDIÁBAN
FILMVETÍTÉS és BESZÉLGETÉS

NOVEMBER 12. HÉTFÕ
18.00 ESTE amerikai film, 112 perc,
2007 (12) rendezõ: Koltai Lajos
20.00 KÉK PAPAGÁJ  francia film,
103 perc, 2006  (12) rendezõ:
Thierry Klifa

NOVEMBER 13. KEDD
18.15 OVERNIGHT magyar-német
film, 92 perc, 2007 (12) rendezõ:
Török Ferenc
20.00 EGYRE TÁVOLABB kanadai
film, 110 perc, 2007 (12)
rendezõ: Sarah Polley
KISTEREM
18.00 BÁBU AZ UNIVERZUMBAN
Portréfilm Deim Pál festõmûvészrõl

NOVEMBER 14. SZERDA
18.15 KÉK PAPAGÁJ francia film,
103 perc, 2006 (12) rendezõ: Thierry
Klifa
20.00 OVERNIGHT magyar-német
film, 92 perc, 2007 (12) rendezõ:
Török Ferenc
KISTEREM
18.00 BÁBU AZ UNIVERZUMBAN
Portréfilm Deim Pál festõmûvészrõl

Cafe Rodin
Novemberi programok:
November 9. péntek 
21 óra
RETRÓ-PARTY
DJ NEMCSÓK
November 15. csütörtök
18 óra
MÁRTON napi borvacsora
November 16. péntek 
21 óra
SALSA CLUB
November 17. szombat
DJ DANLOVICS
Szentendre 
Ady Endre utca 6.
Tel.: 26/301-132

Katalin bál
November 24-én 

a HELYÕRSÉGI KLUBBAN
(Szentendre, Dózsa György

út 8. tel.: 26/312-822, 
505-042) 

Zene:
Campari Band Együttes

Mûsor:
hastánc
jósda

(Teréz Anyu)

Belépõ:
(vacsorával) 3000 Ft, 
amely 500 Ft kötelezõ 

italfogyasztást is tartalmaz
Belépõjegyek kizárólag
elõvételben kaphatóak

november 1-jétõl 
a Helyõrségi Klub irodáiban

és a büfében

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

Kikapcsolódás 
az egész

családnak, 
péntek

délutánonként
a P'Art moziban

november 9. péntek 18.00
CSALÁDBARÁT PROGRAMOK

Kicsiknek
JÁTSSZUNK BÁBSZÍNHÁZAT!
La Fontaine mesék. 
A két kecske, A holló és a róka,
A teknõs és a nyúl, A kecske, 
a macska és az egérke. 
Bábozás és bábkészítés! 
A foglalkozást Horváth Viorika
tanítónõ vezeti

Nagyobbaknak
TERMÉSZET(L)ESEN-TERMÉSZET-
FILMKLUB. 
Árpi bácsi fiókái természetfilm
(24 perc) 
vendég: Zsoldos Árpád 
klubvezetõ: Dukay Krisztina
A film után „beszélgetés”
madárhangokkal

Felnõtteknek
ÍZLÉSEK ÉS POFONOK 
amerikai film
rendezõ: Scott Hicks

Fábry Sándor 
önálló estje 

a P'Art mozi javára
november 16-án, 

pénteken, 20 órakor
Helyszín: 

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR 
(Pátriárka u. 7.)

Belépõdíj: 2000 Ft

VÁROSHÁZA ÉTTEREM SÖRÖZÕ   2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc utca 1.
Telefon: 06 26 505 755, 505 756  06 30 959 0509  E-mail: info@varoshaza-etterem.hu
www.varoshaza-etterem.hu  Nyitva tartás: 11-22 óráig

12 Joghurtos erdei gyümölcsleves Bácskai rizses hús, savanyúság Csirkemell roston, tejszínes gombás penne 
Gyümölcs 

Tengeri halszelet kapros-vajas burgonya 
Gyümölcs 621 

13 Zöldborsó leves Bolognai spagetti Marshall máj, fõtt burgonya 
Hasta la Vista 

Grillcsirke, vajas karottával 
Hasta la Vista 897 

14 Húsleves finommetélttel Rakott burgonya, savanyúság Vadas marha zsemlegombóccal 
Kossuth kifli 

Grillkaraj lencsesalátával 
Kossuth kifli 902 

15 Karalábé leves Borzas szelet, rizs Sertés flekken, hagymás tört burgonya 
Habos kávés szelet 

Rántott halszelet, burgonyasaláta 
Habos kávés szelet 966 

16 Alföldi csirkegulyás csipetkével Szilvás gombóc Carbonara spagetti 
Almás-mákos rétes 

Cápasteak, barna rizs 
Almás-mákos rétes 777 

N
O
V
E
M
B
E
R

Életem Elsõ Kiállítása
A Szentendrei Új Kulturális
Központ a város tehetséges
gyermekeinek, fiataljainak
alkotásaiból rendez kiállítás-
sorozatot a MûvészetMalomban.

2007. december 6. csütörtök -
2008. január 6. vasárnap
Kiállítás Juhász Sára 4. osztá-
lyos és Vigyázó András 8. osztá-
lyos tanuló munkáiból
Szent András Általános Iskola

2008. január 10. csütörtök -
2008. február 10. vasárnap
Kiállítás Kiss Rebeka 2. osztá-
lyos tanuló munkáiból

2008. február 14. csütörtök -
2008. március 16. vasárnap
Kiállítás Péterfi Dániel, 26 éves
egyetemi hallgató 
természetfotóiból
Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola

2008. március 20. csütörtök -
2008. április 13. vasárnap
Kiállítás Virág Krisztina
munkáiból

2008. április 17. csütörtök -
2008. május 18. vasárnap
Kiállítás Eckensberger Lili, 1.
osztályos tanuló munkáíból
Templomdombi Általános Iskola

2008. május 29. csütörtök -
2008. június 22. vasárnap
A Szentendrei Mûvészeti Iskola
(Pirk János Alapítvány) diák-
jainak évzáró kiállítása

Helyszín: 
MûvészetMalom, félemeleti
Barlang Galéria
Szentendre, Bogdányi u. 32.

Dúl Antal teológus 
elõadás-sorozata

A NORMÁLIS EMBER
HAMVAS BÉLA-ÉLETMÛ

KERESZTMETSZET
Hamvas Béla szövegeit

Lõrincz Gabriella interpretálja
Scientia Sacra

november 18. 16.00 
P’Art mozi
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PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

Szentendre, Fõ tér 14.  Tel.: 26/ 501 270

A legeredményesebb versenyzõ
A Sanghajban megrendezett XII. Nyári Speciális Olimpián
kiemelkedõ eredményt ért el Holdosi Károly halmozottan sérült
értelmi fogyatékos, 28 éves sportoló, aki Csobánkán, a
Margitligeti intézetben él. Hallás- és látáskárosodása ellenére
a magyar csapat, és egyúttal az olimpia 7000 versenyzõje közül
a legeredményesebb versenyzõ lett 3 arany, 3 ezüst és 1 bronzér-
mével. Aranyérmes lett nyújtón, gyûrûn és összetettben,
ezüstérmet szerzett lóugrásban, talajon és korláton, harmadik
pedig lólengésben lett.

Hermann Judittól, az IRMÁK Kht. ügyvezetõ helyettesétõl meg-
tudtuk, hogy Magyarországon a Speciális Olimpián nyújtott tel-
jesítmények egyáltalán nem megbecsültek, sem állami, sem
sportszakmai szinten, pedig az itt résztvevõ sportolók ered-
ményeikkel ugyanúgy hozzájárulnak hazájuk, kisebb közösségük
hírnevének öregbítéséhez, mint más sportolók. A költségekhez
a versenyzõk nemigen kapnak sehonnan támogatást, ezért
komoly önköltséget jelent számukra a részvétel. Fennállása óta
az Irmák SE folyamatosan állít ki versenyzõket, nem csekély
eredménnyel. 

Karcsika a korláton

Asztalitenisz rekordbeállítás, 
1 nap alatt 25 óra pingpong

Október 27-én a Csömöri Asz-
talitenisz Klub (CSAK) rendezte
meg a Magyarországi Éjféli
Sportbajnokságok Egyesületének
(MÉSE) legutóbbi versenyét, ahol
a címben említett csoda született
meg. Természetesen az óra-átál-
lítás nagyban segített abban,
hogy sikerüljön a vállalt feladat.
A cél kettõs volt, mert a rekord-

beállítás mellett a törekvés az volt, hogy az országból minél
több fiatal jöjjön el pingpongozni. Természetesen ez utóbbi is
megvalósult, mert a mérkõzések reggel ötkor értek véget. A
rendezvényre eljött Jónyer István sokszoros világbajnok is, aki
több mint egy órán keresztül pingpongozott a jelentkezõ
gyerekekkel, akik sorban álltak az asztalánál, ezért mindenki
csak pár labdamenetet játszhatott vele.
A szentendrei csapat szokás szerint jól szerepelt, a 115 induló
közül Telekes Krisztinaelsõ (lány kategória) Kulcsár Máté második
(14 év alatti kat.), Lõrinc Gábor harmadik lett (haladó kat.).
Az év végéig még négy helyszínen lesz hasonló régiós, illetve
országos verseny, ahol találkozhatnak az éjszakai pingpon-
gosok egymással.

Bõvebben: www.holdsugar.hu
Jakab Péter a MÉSE elnöke, 06-304-888-322

Öregúr
gazdit keres
(Elsõsorban eredeti
gazdáját keressük!)
Szombaton, október
20-án találtuk ezt az
idõs kutyust Pomázon

a CBA-hoz közel (a vasúti felüljáró alatt, a patakparton). A
kutyus napok óta nem tudott kimászni a mederbõl. 
Öregúr fekete, 55-60 cm magas, 25-30 kg, rövidszõrû (a
fülén hosszabb), 8 évesnél idõsebb. A mellsõ lábain a szõr
foltokban kikopott. Emberhez szokott, kedves, valószínûleg
szeretõ gazdája van, akit szeretne megtalálni. Nyugodtan
érdeklõdjenek, ha nem lesz meg az eredeti gazdi, más is
esélyes lehet erre a nagy, önzetlen szeretetre, amivel Öregúr
kitünteti a kedves, jó szándékú embereket. 
Érdeklõdni lehet: 06-20-571-6502.

Árvácska
közlemény

Várjuk kedves tagtársainkat
november 19-én (hétfõn)

16.30-kor a Dunaparti
Mûvelõdési Házban a szoká-

sos évi taggyûlésre. 

Napirendi pontok:
• 2006. évi beszámoló
• vezetõségválasztás

Szentendrei Árvácska
Állatvédõ egyesület

vezetõsége
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