
arcok

VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP
ALAPÍTVA 1899-BEN • MEGJELENIK PÉNTEKEN • ÁRA 158 FT

XXI. ÉVFOLYAM • 46. SZÁM • 2007. NOVEMBER 16. 46

Folytatjuk bizottságokat bemutató sorozatunkat, melyben e héten jogi ügyekkel foglalkozunk 
dr. Dragon Pállal készült interjúnkban (5. oldal). Városunk kitüntetett pedagógusaihoz látoga-
tott el a napokban dr. Dietz Ferenc polgármester, többek között Szakál Antalnéhoz, a Ferences
Gimnázium egykori tanárnõjéhez (12. oldal). Doszkocs Zsuzsa súlyos betegsége ellenére aktív
mûvészi tevékenységével vívta ki a honvédség képzõmûvészeti nívódíját (8. oldal). Valló Péter
vall a Teátrumról sorozatunkban (9. oldal). A kistérségi turisztikai konferenciáról számol be
lapunk 4. oldalán Czakóné Szentklárai Györgyi, a Szentendrei Tourinform Iroda vezetõje. 

Dragon Pál Szakál Antalné Doszkocs Zsuzsa Valló Péter Czakóné Szentkláray Györgyi
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Szent Erzsébet tere
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója és Árpád vezér halálának 1100. évfordulója tiszteletére ünnepséget
szervez Szentendre Város Önkormányzata.
November 18-án 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. A dombormûvet felszen-
teli: Blanckenstein György római katolikus plébános, ünnepi beszédet mond: dr. Dietz Ferenc. Közremûködnek a Szent András
iskola tanulói.
15 órakor Bethlen Farkas, Verõce polgármestere által adományozott Árpád vezér emlékére készült kopjafa felszentelése lesz az
Árpád utcában. A kopjafát Fajcsák Tibor római katolikus plébános szenteli fel, ünnepi beszédet mond: Bethlen Farkas és dr.
Dietz Ferenc polgármester. Az ünnepségen részt vesznek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai.
A rendezvény ideje alatt forgalomelterelés lesz, ezért a szervezõk kérik az érintettek megértését.

Válófélben

Heti melléklet
TOJÁSHÉJ

SIRÁLY

Pest Megye Közgyûlése
határozata alapján Szûcs
Lajos elnök levélben ke-

reste meg a megye 187 tele-
pülésének polgármesterét an-
nak érdekében, hogy támo-
gassák az önálló régióvá válás
ügyét. Mint arról lapunkban
korábban már beszámoltunk,
a Közép-magyarországi Régió
különválasztása a fõvárosra és
Pest megyére a kitörés lehe-
tõségét teremti meg a megyei
települések számára, hiszen
alacsonyabb gazdasági muta-
tóikkal eredményesebben pá-
lyázhatnának európai uniós
támogatásra. Szûcs Lajos el-
nök az említett levélben az
alábbi pontokban kérte a pol-
gármesterek támogatását:

„1. Kérem, hogy a Pest megyei
önálló statisztikai régió létre-
hozásának szükségességérõl
alkotott véleményükrõl miha-
marabb levélben tájékoztas-
son. Ha a támogatásról testü-
leti döntést hoznak, vagy hoz-
tak, kérem, csatolja leveléhez
az errõl szóló határozatot.
2. Kérem, hogy levelében ér-
tesítsen arról, egyet ért-e, hogy
az ügyben helyi népszavazást
tartsanak.
3. Végül kérem, hogy válasz-
levelében arra is térjen ki,
támogatja-e, támogatják-e,
hogy a helyi népszavazást az
országos népszavazással egy
idõben, várhatóan 2008. ta-
vaszán tartsák meg. Ez lehe-
tõséget teremt arra, hogy a

helyi népszavazás költségeit
minimálisra csökkenthessék.”
Dr. Dietz Ferenc polgármester
lapunknak elmondta, hogy a
kezdeményezéssel egyetért,
hiszen a jelenlegi rendszer
igazságtalansága hátrányba
hozza a megyei településeket:
Budapest fejlettsége miatt a
környezõ városoknak az euró-
pai uniós pályázatokon keve-
sebb támogatási pénz jut a
következõ években. Javasolni
fogja a képviselõ-testületnek,
hogy foglalkozzon a helyi nép-
szavazási kezdeményezéssel,
és mérlegelje a tavaszi orszá-
gos népszavazáshoz való kap-
csolódás lehetõségét.

- ne -
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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) 503
379, 503 300 / 403 mellék

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  
Liliom Patika, Attila u. 23.  
(26) 319 354
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
Mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Kht., felelôs kiadó: Kriaszter Attila igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu  Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17-
ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl pén-
tekig 9–17-ig, szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma
Press 1089 Budapest, Elnök u. 9.  • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu

A7
kérdése

A november 30-i Szent And-
rás  napi jótékonysági estre
közel félszáz Szentendrén élõ
vagy a városhoz kötõdõ kép-
zõmûvész ajánlott fel értékes
munkát. Vajon melyikük al-
kotása kel el a legmagasabb
áron a jótékonysági aukción?
(Az est programja a 8. olda-
lon olvasható.)

Válaszok a 7 kérdéseire

A múlt heti számban megje-
lenõ A 7 kérdése címû rovat-
ban Szentendre város hatá-
rában kihelyezésre került
„Szentendre a festõk városa”
feliratú tábla francia nyelvû
szövegének („Ville des pein-
tres”) helyesírási hibájára
hívták fel a figyelmet. Az
Önkormányzat már a táblák
kihelyezése után észlelte a
francia nyelvû felirat egy
betûjének elírását, melynek
kijavítása felõl intézkedett a
kivitelezõ felé. Tekintettel
arra, hogy az Önkormányzat
„Szentendre a festõk városa”
tábla látványtervének és ára-
jánlatának szeptember 7-i
írásbeli megkérése során he-
lyesen adta meg a paramé-
tereket a tábla tartalmára vo-
natkozóan, ezért a hiba a ki-
vitelezésben történt, melynek
kijavítását a kivitelezõ záros
határidõn belül vállalta.

Polgármesteri 
Hivatal

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.

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 

Véradás 
November 21-én, 

szerdán 9-tõl 17 óráig
véradás lesz 

a Pest Megyei Könyvtárban.

Tájékoztatás
A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság ügyfélszolgálatában történt változá-
sok leglényegesebb eleme, hogy a 2008. évi gázártámogatási ügyekben az Igazgatóság (Budapest és
Pest megye illetékességében) az ügyfeleket a Budapest XI. kerület Bartók Béla út 120. alatti ügyfél-
szolgálatán fogadja.

GÁZÁRTÁMOGATÁSI ÜGYEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA 
1115 Budapest, Bartók Béla út 120-122. Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf.: 148.

Telefon: (06-1) 371-9947, (06-1) 371-9939 Fax: (06-1) 371-9959
Ügyfélfogadási idõ: H - Cs: 8-17, P: 8-12 óra

„Quo vadis, Szentendre?”
(Merre tovább, Szentendre?)

Hagyomány és innováció, verseny és együttmûködés
II. SZENTENDREI VÁROSMARKETING KONFERENCIA

Helyszín: Szentendre, Városháza Díszterem
Idõpont: 2007. november 22. 9.00-17.00

9.00 Köszöntõ DR. DIETZ FERENC polgármester
9.10 Vitaindító GARAMHEGYI ÁBEL államtitkár

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
9.30 SEBÕK PÉTER marketing szakember

Városmarketing és…

10.00 …EU fejlesztések SZABÓ IMRE, a KMRFT elnöke
10.30 …politikai lobbi: DR. FÓNAGY JÁNOS országgyûlési

képviselõ
11.15 …megye: SZÛCS LAJOS, a Pest Megyei

Közgyûlés elnöke
11.30 …kistérség: DR. VÁMOS ATTILA irodavezetõ,    

Pilis-Dunakanyar Kistérségi
Társulás

szünet

12.30 …hagyományok: PISTYUR IMRE szobrászmûvész
13.00 …közgyûjtemények: DR. CSERI MIKLÓS, a Skanzen 

fõigazgatója
13.30 KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON

fõigazgató, PMMI

vita

14.30 …galériák: ZARUBAY BENCE, ArtUnió Galéria
15.00 …kereskedelem: VARGA TAMÁS, Gizella Galéria
15.25 PELLE CSILLA, Édeni Édességek

Boltja
vita

Kisterem:
16.10  …újmédia: BENEDEK GÁBOR, 3D Szentendrei

virtuális túra
16.30 MÁNYAI CSABA, Szentendrei 

Audio Guide

A konferencián a részvétel ingyenes.
Visszajelzését november 20-ig várjuk 
a dmh@dunakanyar.net címen!
Tisztelettel várjuk!

Kriaszter Attila
igazgató

Szentendrei Új Kulturális Központ
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Hamarosan megkezdi
mûködését az Okmány-
irodán egy új ügyfél-

hívó rendszer, a tervek
szerint az éles mûködés elsõ
napja november 28-án, szer-
dán lesz. Az ügyfélhívó rend-
szer mûködésérõl, használa-
táról, elõnyeirõl dr. Molnár
Ildikó jegyzõt kérdeztük.

– Önkormányzatunk és a Pol-
gármesteri Hivatal régóta ke-
resi azt a megoldást, amely az
Okmányirodára érkezõ ügyfe-
lek számára elviselhetõbbé
teszi az ügyintézésre történõ
várakozási idõt, amelyet mi is
tapasztalhatunk, és ezzel kap-
csolatban sokszor érkezett
lakossági észrevétel is. Ez
évben lehetõségünk nyílt pá-
lyázatot benyújtani ügyfél-
hívó rendszer kiépítésére. A
pályázaton nyert összegbõl, és
az önkormányzat anyagi támo-
gatásából a több millió forin-
tos ügyfélhívó rendszer ki-
építése lehetõvé vált. 
– Miben segíti majd az ügy-
intézést az ügyfélhívó rend-
szer?
– A mai világban különösen
fontos az, hogy az emberek
elõre tervezhessék idejüket,

és ne kelljen hosszú órákat
várakozniuk ügyintézéseik
során. Az ügyfélhívó rendszer
mûködtetésével azt tudjuk
majd biztosítani, hogy az
ügyfél elõre megtervezhesse
ügyintézésének idõpontját,
azt lefoglalhassa akár tele-
fonon, akár interneten ke-
resztül is, és sorszámhoz jus-
son hosszú órák sorban állása
nélkül is.
– Milyen módokon lehet
idõpontot foglalni?
– Az alábbi lehetõségek állnak
majd ügyfeleink rendelkezé-
sére: 
• telefonon (26/503-368) az
ügyfélszolgálaton keresztül; 
• interneten a www.szentend-
re.hu honlap fõoldalán; 
• az ügyfélkapun keresztül a
www.magyarorszag.hu hon-
lapon (ez a lehetõség már
korábban is fennállt); 
• személyesen az ügyfél-
szolgálaton egy késõbbi idõ-
pontra.
– Csak elõre bejelentkezés
alapján történik majd az ügy-
intézés?
– Nem. Ha valaki nem kíván
élni az idõpontfoglalás lehe-
tõségével, az a félfogadási
idõben a helyszínen is kérhet

hívószámot, és ha valamelyik
ügy elintézése gyorsabb volt a
tervezettnél, vagy valaki nem
jött el az elõre foglalt idõpont-
ra, van arra lehetõség, hogy
ezekre a megüresedõ helyekre
az ügyintézõ behívja. 
– Mibõl áll az ügyfélhívó
rendszer?
– Egyik eleme az érintõ-
képernyõs berendezés, ami-
lyennel az ügyfelek már biz-
tosan találkoztak, például
bankokban. E berendezés adja
ki a hívószámot. Az Okmány-
irodában 3 darab LCD közpon-
ti kijelzõ kerül elhelyezésre,
amelyen az ügyintézõ hívására
megjelenik a hívószám és
annak a pultnak a száma, ame-
lyhez az ügyfélnek oda kell
fáradnia. A Polgármesteri Hi-
vatalban szintén lesz egy LCD
központi kijelzõ, így az ott
kijelölt ügyfélváróban vára-
kozó ügyfelek is értesülnek
arról, ha õket hívják.
– Hogyan történik a vára-
kozás?
– Az elõre idõpontot foglaló
ügyfelek – a portán elhelyezett
érintõképernyõs berendezé-
sen történõ azonosítást köve-
tõen – az Okmányirodában
várakozhatnak, hiszen rövid

idõn belül sorra fognak kerül-
ni. Az idõpontot elõre nem
foglaló ügyfeleink számára a
Polgármesteri Hivatal fõépü-
letének földszinti ügyfélvá-
rójában, kulturált helyen biz-
tosítunk lehetõséget a vára-
kozásra.
(A következõ lapszámban az
ügyintézés menetével foglalko-
zunk részletesen. Az ügyfélhívó
rendszer használatáról a hon-
lapon – www.szentendre.hu –
is olvasható tájékoztató.)

P. Sz.
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A polgármester 

naplója
NOVEMBER 17.
10.00 „50 év integráció – 50

helyszínen” – Pomáz

NOVEMBER 18.
11.00 dr. Katona Gyula emlék-

tábla avatása
12.15 Árpádházi Szent Erzsébet

tér avatása
15.00 Árpád fejedelem halálának

1100. évfordulójára kop-
jafa állítása

16.00 Hamvas Béla elõadása a
P'Art Moziban

NOVEMBER 19.
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezetõjével

megbeszélés
15.00 Sajtótájékoztató 

a Bernády-gyûjteményrõl 
a MûvészetMalomban

16.00 Testületi elõterjesztések
egyeztetése a frakciókkal

NOVEMBER 20.
09.00 Testületi ülés

NOVEMBER 21.
08.30 Volán helyi közlekedéssel

kapcsolatos megbeszélés
09.00 Bükkös-parti sport létesít-

ményrõl egyeztetés
10.00 Megyei Védelmi Bizottság

ülése
12.00 „Mammográfia ingyenes

heti 30 órában” – megnyi-
tó a SZEI-ben

13.30 DPÖTKT ülése
17.00 Kisebbségi önkormányza-

tok év végi értékelõje és
köszöntõje

18.00 Szentendréért
Közalapítvány kuratóriumi
ülése

NOVEMBER 22.
09.00 Városmarketing konferen-

cia
10.00 „Régiónk fõutcája a Duna”

térségi elképzelésekrõl
elõadás

17.00 Városfejlesztõ Egyesület
ülése

NOVEMBER 23.
Szabadság

Új ügyfélhívó rendszer 1.

Kedves Olvasóink!
Következõ lapszámunkban
Lindmayer Eszterrel, a VSz Zrt.
hó elején átmeneti idõre meg-
bízott ügyvezetõjével beszél-
getünk olyan fajsúlyos témák-
ról, mint a fûtõmû helyzete,
számla-gondok, illetve a hul-
ladékszállítási ügyek.

„A Városháza 
házhoz jön”

Szentendre Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
november 28-án, szerdán
17 órától fórumot tart a
Városházán, melynek fõ

témája a Belváros területét
érintõ parkolási rendszer

lesz. Mindenkit szeretettel
várnak.

Közmeghallgatás
Szentendre Város Önkor-

mányzat Képviselõ-testülete
december 3-án, hétfõn 17
órai kezdettel közmeghall-
gatást tart a Városháza I.

emeleti dísztermében,
melyre tisztelettel hívnak

mindenkit.
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Humanista Mozgalom Szentendrén!

„Tedd a Földet emberivé!”
Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél tenni az elidegenedés, 

az erõszak és a megkülönböztetés ellen, ha szeretnél 
változtatni, és felépíteni velünk egy valódi Emberi 
civilizációt! Mi itt, Szentendrén kezdjük el ezt…

Várunk találkozóinkra hétfõnként este fél 7-kor 
a Holdas Udvarban!

Tel.: 06-70-323-9337

„Az élet a növekedést keresi, 
nem a semmi ellensúlyozását.”

www.humendre.hu

Tourinform találkozó 

November 8-án tartották az Õszi Országos Tourinform Találkozó
Konferenciát Budapesten. Az idei esztendõben – hosszú szünet
után – az irodák fenntartóit és irodavezetõit együtt hívták meg
a találkozóra, ezzel is biztosítva a szakmaiság, az együttmûködés
és a partnerség kereteit. A konferencián részt vett Kriaszter
Attila igazgató, a Tourinform Irodát üzemeltetõ Szentendrei Új
Kulturális Központ vezetõje. A rendezvényt dr. Ujhelyi István,
az ÖTM (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium)
államtitkára, valamint dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt.
vezérigazgatója nyitotta meg. 
A konferencián Szûcs Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. marketing
igazgatója ismertette a 2008. évi országos marketingtervet,
melybõl kiderül, hogy a jövõ év a vizek éve lesz, „Vízben jók
vagyunk” szlogennel. Ennek keretében a vízparti üdüléseket, a
wellness-, valamint a gyógyturizmust helyezik elõtérbe, mint
kiemelt turisztikai termékeket. Minden hónapban más-más
régió kap megkülönböztetett figyelmet, ezen belül a Budapest-
Közép-Dunavidék régió jövõ év decemberre kapott kitüntetett
helyet a kampányban.
Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi cso-
portvezetõje bemutatta a régiók 2008. évi marketingterveit.
Budapest és környéke a „Vár a Dunakanyar” akciót tervezi,
amely tavasszal és õsszel a szomszédos régiók és Budapest
lakosai számára indít kampányt, ezzel is elõsegítve Szentendre
és térsége idegenforgalmának erõsödését.
A találkozó második részében a Tourinform Irodák mûködésének,
illetve fenntartásának különbözõ modelljeit ismertették, mely-
bõl kiderül, hogy a legnagyobb bevételszerzési lehetõségek
elsõsorban a különféle pályázatokon keresztül érhetõk el, éppen
ezért hangsúlyozták az ezeken való részvételek fontosságát.

Czakóné Szentkláray Györgyi
irodavezetõ

Kistérségi konferencia 
Pomázon

Az „50 év integráció 50 hely-
színen” programsorozatban
november 17-én Pomázon
rendezik meg a Kistérségek az
Európai Unióban címû kon-

ferenciát. A Teleki-Wattay kastély (Pomáz, Templom tér 3.) ad
otthont a rendezvénynek, ahol Vicsi László polgármester köszön-
tõje után Fehér István, a Pro-Vital 2000 Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, Horváth Mihály, a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. pilisvörösvári kistérsé-
gi vezetõ tanácsadója és Csizmadia Norbert, a Team Europe
Magyarország szakértõje tart elõadást, majd kerekasztal-beszél-
getés zárja a programot.
A rendezvény ideje alatt a kastély kistermeiben megtekinthetõ
számos kiállítás, illetve a Pomázi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
(Huszár utca 3.) „Könyvszüret 2007” és borkóstoló címmel
könyvbemutatók, dedikációk, könyvkiállítás, borkóstoló és
borvásár lesz a Magyar Vár Alapítvány szervezésében.

Ellen-graffiti
Múlt héten eltûnt végre a Péter-Pál utca és a Dumtsa Jenõ utca
torkolatában álló virágládáról az a tiltott önkényuralmi jelkép,
amelyet egy közösségi portálon többen joggal sérelmeztek. Az
oda nem illõ jelet Kriaszter Attila, az Új Szentendrei Kulturális
Központ igazgatója festette le.

„Észrevettem,
szólok…”

Tisztelt Várostársaink!

Az Önök észrevételei
fontosak számunkra!

Ha reggel munkába indulunk,
vagy délutáni sétára a csalá-
dunkkal, barátainkkal sokszor
észlelünk olyan problémákat a
városban, mint például leszakadt
faág, vagy kidõlt közlekedési
tábla, melyek mielõbbi megol-
dása, a balesetveszély elhárítása
közös érdekünk. Óvjuk és védjük
meg értékeinket, tegyünk azért,
hogy szebb és biztonságosabb
városban éljünk! Legyünk figyel-
mesek a körülöttünk zajló ese-
ményekre!
Ahhoz, hogy a polgármesteri
hivatal munkatársai minél gyor-
sabban meg tudják tenni a szük-
séges intézkedéseket, számítunk
az Önök segítõ közremûködésére
is. Kérjük, jelezzék felénk a ta-
pasztalt problémákat! Számos
közlési formát biztosítunk a
panaszok, problémák közlésére,
melyek sikeresnek és praktikus-
nak bizonyulnak (pl.: Város-
könyve, kérdõívek kitöltése, zöld
szám stb.), azonban fontosnak
tartjuk, hogy megteremtsük a
lehetõségét annak, hogy gyor-
san és könnyen jelezhessék a
város „kisebb szépséghibáit”,
melyek gyors intézkedést igé-
nyelnek a város részérõl. 
Minden kedves lakót arra sze-
retnénk ösztönözni, hogy a vá-
rosban közlekedve ne menjenek
el szó nélkül a Hivatal által
megoldható problémák mellett,
szóljanak, hogy intézkedhes-
sünk!
Kifejezetten ezt a célt szolgálja
a Polgármesteri Hivatal portáján
elhelyezett „Észrevettem, szó-
lok…” elnevezésû láda, ahová
személyesen helyezhetik el jelzé-
süket a Városházán. Amennyiben
ez akadályba ütközik, szívesen
vesszük, ha ezen bejelentéseket
a zöld e-mailen (kozerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu), vagy
zöld számon (06-80-204-725)
teszik meg. 
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a ládában elhelyezett beje-
lentéseikre írásban nem küldünk
választ, hanem a helyszínen vizs-
gáljuk meg a költségvetési keret
terhére elvégezhetõ intézkedési
lehetõségeket, és mielõbbi gya-
korlati megoldást igyekszünk
találni azok megoldására. 

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ

dr. Dietz Ferenc
polgármester

szevi46.qxp  2007.11.14.  16:48  Page 4



város  5
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP XXI. ÉVFOLYAM • 46. SZÁM • 2007. NOVEMBER 16.

A Jogi, Igazgatási és Ügy-
rendi Bizottság elõtt min-
den rendelettervezet és
határozat megjelenik,
hogy döntsenek formai és
törvényességi megfele-
lésükrõl. A „minden titkot
ismerõ” bizottság elnökét,
dr. Dragon Pált kérdeztük
elmúlt egyévi tevékeny-
ségükrõl.

– Sok többletmunkát okoz,
hogy a pályázatok ügyében
is a testületnek kell eljárnia.
A jogi bizottság keze alatt
minden határozati javaslat
átmegy. Hogyan bírják a
növekvõ munkát?
– Az önkormányzati munka
összetétele folyamatosan vál-
tozik. A kormányszintû dön-
tések nyomán kialakult jelen-
legi tendencia szerint egyre
kevesebb normatívából egyre
többféle feladatot kell ellát-
nia a városvezetésnek. Ebbõl
adódóan több testületi ülésre
van szükség, s szaporodnak a
napirendi pontok is. Nem rit-
ka, hogy negyven-ötven na-
pirendi pontunk van, és sok-
szor szükség van rendkívüli
ülésekre is.
– Miképpen lehet csökkenteni
a pluszmunkát?
– A Közbeszerzési Munkacso-
port ötvenmillió forintos ér-
tékhatárig dönthet a közbe-
szerzésekrõl, a Városüzemel-

tetési Bizottság pedig idõrõl
idõre beszámolót ad például
az utakkal, a közmûvekkel és
a lakossági együttmûködéssel
kapcsolatos ügyekrõl. Ez a két
szervezet tehát könnyíti a
testületi munkát.
– Több közérdekû peres ügy
van folyamatban. Hogyan
állnak ezek?
– Miután dr. Lékó László és dr.
Gilly Sarolta távozott tiszt-
ségébõl, ügyvédváltás történt
az önkormányzatnál. Dr. Túri
Edit, az önkormányzat új ügy-
védje hamarosan be fog mu-
tatkozni a bizottságunk elõtt.
A folyamatban lévõ vagy le-
zárult nagyobb peres ügyekrõl
szólva négyet érdemes meg-
említeni. Szomorú hír, hogy a
volt szovjet laktanyával kap-
csolatos keresetünk elbukott,
így a laktanya a NEREK Ala-
pítvány tulajdonába került. Ha
visszaszerezni nem is tudjuk,
de mint önkormányzat, a to-
vábbi fejlesztésekben ható-
ságként kontrollt gyakorol-
hatunk felette. Olyan fejlesz-
tés továbbra sem történhet a
területen, amelyet a város
vezetése nem engedélyez. A
sorompós parkolási rendszer
tervérõl elhíresült BARTEX Kft.
annak idején biztatásból eredõ
károkozás miatt perelte be az
önkormányzatot. Történt
ugyanis, hogy a cég megnyer-
te a parkolási ügyben kiírt
pályázatot, amelyet azután a
város az elõnytelen feltételek
és a lakosság komoly elége-
detlensége miatt érvényte-

lenített. Ekkor fordult Bar-
tuszek úr, a BARTEX Kft. ve-
zetõje a bírósághoz. Ebben az
ügyben peren kívüli megegye-
zésre törekszünk. Örömteli,
hogy egy régen elhúzódó pert
nyertünk az ATI Bt.-vel szem-
ben, mert a korábbi kezelõ
elmulasztotta teljesíteni a
szerzõdésben foglaltak egy
részét. Így a Kõzúzó utcai
sportpálya visszakerül a város
tulajdonába és kezelésébe. A
Teátrum-parkolót üzemeltetõ
Deliberata Kft.-vel is perben
áll a város. Megnyert perünket
és az ítéletet a cég megfel-
lebbezte, így az ügy még
mindig folyamatban van, de a
bíróság remélhetõleg a ja-
vunkra dönt majd.
– A legnagyobb fejtörést a
Jóléti Kht. ügye okozta. Ho-
gyan állnak e téren?
– A Jóléti Kht. ügyét a testület
átruházta a jogi bizottságra.
A cég által épített püspökma-
jori lakások tulajdonosai ked-
vezményesen jutottak hozzá
a lakásokhoz, de azzal a ki-
kötéssel, hogy aki tíz éven
belül továbbértékesíti, annak
a kedvezményes ár és a piaci
ár közötti különbséget meg
kell fizetnie. Az önkormányzat
a lakók oldalán beavatko-
zóként lépett a perbe, így
segíti a lakók érdekvédelmét
és pernyerését. Bizottságunk
felmérte, milyen esetekben
értékesíthetõk a lakások.
Döntésünk szerint mûszaki,
családi, életvezetési, egész-
ségügyi és vis maior esetek-

ben adható felmentés az
említett kikötés alól.
– Bizottságuk tesz javasla-
tot a polgármesteri illet-
ményre, és ellenõrzi a kép-
viselõk vagyonnyilatkoza-
tait. Hogyan alakult a beval-
lási fegyelem?
– Illetmények kérdésében
kötve vagyunk a törvényekhez.
Bár a parlamenti képviselõk
mostanság saját fizetésük
emelésérõl döntenek, az ön-
kormányzati képviselõk illet-
ménye csaknem negyven
százalékkal csökkent az elmúlt
év során, eközben – mint már
említettem – a feladatkörük
folyamatosan nõ. A vagyon-
nyilatkozatokat tartalmilag
nem, csak formailag vizsgál-
juk. Sajnos idén is elõfordult
késés a nyilatkozatok le-
adásában.
– Kapcsolatot tartanak a
rendvédelmi szervekkel.
Milyen tapasztalataik van-
nak?
– A rendõrkapitány írásos be-
számolóját mi látjuk elõször.
Börcsök László nagy pon-
tossággal informál bennünket
a bûncselekmények alakulá-
sáról, a kábítószer elleni küz-

delemrõl. Átfogó képet kapunk
és azt látjuk, hatékony a szent-
endrei rendõrség. Éppen ezért
munkája elismeréseként java-
soltuk városi kitüntetésre a
rendõrkapitányt. Mindkét he-
lyi polgárõrséggel jó a kap-
csolatunk, ahogyan a tûzol-
tósággal és a katasztrófa-
védelemmel is.
– Hogyan tud együtt dolgo-
zni a két másik bizottsági
taggal?
– Válaszom egyszerû: kiváló-
an! A legkisebb létszámú bi-
zottság lévén egyébként sincs
sok lehetõségünk a konfliktus-
ra. Nagyban segíti a bizottság
munkáját az is, hogy Trenka
István képviselõtársam köz-
igazgatási szakvizsgával ren-
delkezik, külsõs tagunk, Bi-
lonka Judit pedig szintén ott-
honosan mozog a jogi kér-
désekben.
– Mi a következõ „nagy falat”
a bizottságuk számára?
– Több kérdés merült fel nem-
rég a lakosság részérõl az ön-
kormányzat elõvásárlási jogá-
val kapcsolatban. A közeljö-
võben az elõvásárlást szabályo-
zó rendelet módosítására kell
kidolgoznunk egy javaslatot.

Bokor Tamás

Sorozatunkat – ahogyan már az
elmúlt héten is ígértük –, dr. Hidegkuti

Gergellyel, a Városüzemeltetési,
Környezet- és Mûemlékvédelmi

Bizottság elnökével 
készült interjúnkkal folytatjuk.

Koncentrikus hatáskörök
Beszélgetés perekrõl, illetményekrõl és törvényességrõl

Dr. Dragon Pál

Fogászati 
rendelõ

Fogászati 
rendelõ

INGYENES SZÁJVIZSGÁLAT! 

Két fõ látogatása esetén
a fogpótlások 

és fogfehérítések árából! 
10% kedvezmény

2008. január 31-ig!

Nyitva tartás: szerda 17.00-19.00
csütörtök  10.00 - 12.00

Tel.: 06-30-297-5860
2000 Szentendre

Paprikabíró u. 1/A
(a gyógyszertár mellett)

Kedves Várostársaim!
Közeledik a karácsony, a szeretet napja, amikor minden ember
egy kis meghitt együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos azon-
ban egyre több olyan család van Szentendrén, akiknek nem áll
módjában karácsonyfát állítani és ajándékot adni szeretteiknek.
Szentendrén évek óta igyekszik a nehéz körülmények között élõ
családok mindennapjait és karácsonyát is fényesebbé tenni a
Karitasz, a Máltai Szeretetszolgálat, a Nagycsaládosok Egye-
sülete, a Vöröskereszt, a Hajléktalanszálló és a Polgármesteri
Hivatal. A tavalyi év során mi, közéleti szerepet vállaló emberek
is csatlakoztunk ehhez a rendezvényhez, és megrendeztük az
„Angyalmamák” karácsonyi ünnepségét a Városháza Díszter-
mében, amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek szerzett
egy életre szóló élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk – immár hagyományként – a
hátrányosabb helyzetû családok gyermekei számára egy kis
mûsorral és apróbb ajándékokkal boldogabbá és emlékezete-
sebbé tenni az adventi idõszakot. Mindezek mellett szeretnénk

a kisnyugdíjasoknak, valamint az egyedülálló nyugdíjasoknak is
kedveskedni karácsony ünnepén.
December 20-án, csütörtökön a nyugdíjasok, december 21-
én, pénteken pedig a gyermekek részére szervezek zártkörû
karácsonyi ünnepséget a Városháza Dísztermében.
Ha egyetértenek a fenti elképzeléssel, és szívesen állnának mel-
lém e kezdeményezésben, szeretettel várom minden kedves
segíteni akaró várostársamat a programmal és ajándékozással
kapcsolatos személyes megbeszélésre november 22-én, csü-
törtökön 17 órakor a Díszteremben. Amennyiben nem alkalmas
az idõpont köszönettel venném, ha a 06-70/250-4062-es tele-
fonszámon jeleznék azt nekem.
Ha segíteni szeretnének, de személyesen nem tudnak részt
venni az elõkészületekben, pénzadomány formájában is van
lehetõségük támogatni az ünnepségek lebonyolításának költ-
ségeit. Ezzel kapcsolatos részleteket szintén a fenti telefonszá-
mon tudok adni.
Elõre is köszönöm a segítségüket, és nagyon számítok Önökre!

dr. Szántó Csilla
dr. Dietz Ferenc polgármester felesége
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Vasárnapi ebéd 
Eckensberger Zsolttal 

Ebéd „nagycsaládnak, kis családnak“.

November 15. (22. hét)

Voltunk moziban a héten, de szomorúan kel-
lett megállapítanom, hogy nem szereted a
mozit, s miután látni ugye semmit sem láthat-
tál a filmbõl, arra következtettem, hogy
igazából a Dolby Surround nem felelt meg
kényes hercegnõi ízlésednek. Miután közösen
végigszenvedtük hárman a filmet, Apád a
folyamatos fészkelõdésemtõl és só-
hajtozásomtól készült ki, te ugye a hanghatá-
sok miatt kínlódtál, én pedig a szétrúgott bor-
dáim miatt, úgyhogy végül csalódottan bak-
tattunk haza, és szomorúan megállapítottuk,
bár még alig vagy fél kiló, máris a fejünkre
nõttél. Itthon aztán bebizonyosodott a sej-
tésem, bizony már hallasz mindent, például
most valószínûleg azt is, hogy míg én írok,
Apád a legvadabb dzsungelharcost megszé-
gyenítõ robajjal pakol a konyhában, miközben
csatakiáltásokat hallat némi tányércsöröm-
pölés kíséretében, mialatt a lábost sikálja egy
ismeretlen eredetû fémtárggyal. Szívem, nincs
mit tenni, ezt bizony meg kell szoknod…

A magzat hallása a terhesség 22-24 hetétõl
alakul ki. Ez jelentõs változást eredményez
a magzat érzelmi életében. Örömmel fedezi
fel az anyai test különbözõ hangjait. A
magzat az anyaméhben sokféle hangnak,
zajnak van kitéve (köztük igen erõseknek
is). A magzatvíz nem akadályozza az
anyaméhbõl érkezõ zajok eljutását a belsõ
fülhöz. Éppen ellenkezõleg, szinte a teljes
hallható frekvenciatartományon belül
vezeti a zörejeket, csaknem tompítás nélkül
érnek a magzat füléhez. Erõteljes hangha-
tásként éli meg a magzat a vérkeringés okoz-

ta zajokat, a testmozgásból származó han-
gokat. A lélegzetvétel hangja és az anya
beszéd- és énekhangja is a magzat korai
hangélményei közé tartozik. Az evést, ivást
kísérõ zajok is rendszeresen jól érzékel-
hetõk a méhen belül a baba számára. De
nemcsak a test belsõ hangjaira figyel. A
beszûrõdõ külsõ hangok is érdeklik.
Nemcsak érdeklik, hanem néhány hét múlva
felismeri az ismerõs hangokat, és ha az ked-
vére való, akkor nyugalommal, ha nem, fe-
szítõ mozgásokkal reagál. Különösen ked-
veli az anyai szívritmushoz közeli ritmu-
sokat és az apa hangjához hasonló mélyebb
hangokat. Megfigyelések szerint vannak a
magzatok által „kedvelt” zeneszerzõk, pl.
Mozart, Vivaldi, Bach és Beethoven, míg pl.
Brahms és a rockzene nem annyira népszerû
méhen belül. Fontos megjegyezni, hogy a
megfigyelések tanulságai arra hívják fel a
figyelmet, hogy azok a babák, akik magzati
korukból sok hangélménnyel, mozgásle-
hetõséggel, illetve azok élményével ren-
delkeznek, születésük után lelkileg ki-
egyensúlyozottabbak lettek, hallásuk ér-
zékenyebb, beszédfejlõdésük is gyorsabb
lett. 

Nagyon kíváncsi lettem, hogyan hallhatod a
zenét, úgyhogy most befekszem a kádba,
berakok egy kis Mozartot, és lebukom a víz
alá… Apád úgyis, ahogy hallom, nekiállt
kiélezni az itthon található összes kést és ollót,
úgyhogy gyere kincsem, mi merüljünk el a
futurista D-dúr késre és köszörûre írt konyhai
kamarazene elõl inkább a C-moll adagio és
fúgába…

Lendvai Dóra

A mi családunk bizony elég
nagy. Ha mindnyájan össze-
jövünk mamástul-papástul,
sógorostul, vagyunk 25-30-an
is. A májusra várt ikrekkel, hat
gyermekünkkel mi kiteszünk
majd ebbõl nyolcat. Ennyi
embernek bizony nehéz dolog
ínyére valót készíteni. Áldom
édesanyámat, hogy kisgyer-
mekként hagyott a konyhában
sürgölõdni, és megtanított
fõzni. Szeretem a különleges
leveseket, és saját kreációim
mindig sikert aratnak. Ünnepi
ebédre ajánlom az alábbi
menüt.
Kedvencem a sok zöldséggel
elkészített húsleves, lehetõleg
két-háromféle húsból. Nem
írnám le a húsleves receptjét,
viszont trükkel szolgálhatok. 

Hamis fácánleves
A már majdnem kész levesbe
egy kávéskanál curryt és egy
fél kávéskanál gyömbért
teszek. Megbolondítja a hús-
levest. Nem egy barátom ette
már meg úgy, hogy azt hitte,

40hét

fácánleves. A tálaláshoz für-
jtojást és csigatésztát hasz-
nálok. Alulra kerül a tészta,
rá a vékony csíkokra vágott
zöldség, közé rejtem a fürj-
tojást és rámerem a levest. 

Piros-zöld 
kacsamell

Kínai konyháról lestem el,
hogyan lesz ropogós és omlós
egyszerre, úgy, hogy nem
szárad ki. A kacsamellet –
lehet egyszerre többet is ven-
ni, mert nem muszáj mind-
járt felhasználni, mélyhûtõ-
ben sokáig eláll – sok fûszer-
rel – 2-3 babérlevél, egy fej
(!) fokhagyma, két fej vörös-
hagyma, leves fûszer, szemes
bors, borókabogyó – és kevés
lével kuktában puhára fõzõm.
A kuktából kivéve 10-20 per-
cet hidegen pihentetem.
Addig elkészülhet a mártás. 
A kacsacomb fõzõlevét, a
babérlevél nélkül, összetur-
mixolom. Egy merõkanál tur-
mixhoz spenótot teszek, és
sûrûre fõzöm. Ugyanígy egy
merõkanál turmixot ajvárral
fõzök sûrûre. A kacsamellet
forró olajban pirosra sütöm,
vékonyra szeletelem, és a
szószokkal nyakon öntöm.
Krokettel tálalom. Lehet
pulykacombból is készíteni,
illetve a kacsamellbõl is
fõzhetünk a levesbe, úgy ke-
vesebb hús kell bele, és ol-
csóbb. Bár ekkor a hús szára-
zabb lesz.

Sodin

A baba rovat támogatója:

Dr. Fenyõházi Jenõ 
szülész-nõgyógyász fõorvos

• onkológiai szûrés

• HPV tipizálás

• ultrahang diagnosztika

• terhesgondozás, tanácsadás

folyamatos kórházi háttérrel !

Rendelési idõ: kedd: 15.00-19.00

bejelentkezés: 26/302-946

20/9345283

e-mail: fenyohazijeno@freemail.hu

Dunakanyar Orvosi Centrum

2000 Szentendre, 

Dunakanyar körút 30/a

www.docszentendre.hu

ZM Wellness 
Természetgyógyászat

• finnszauna

•  svéd-, nyirok-,

thai masszázs

• vizitorna

•  fényterápia, 

méregtelenítés

•  úszás, úszásoktatás

•  léböjtkúra

•  tanfolyamok

2016 Leányfalu, 

Móricz Zs. út 133.

tel: 26/380-862, 

30/9519689
www.zmwellness.t-online.hu

szevi46.qxp  2007.11.14.  16:48  Page 6



életmód 7
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP XXI. ÉVFOLYAM • 46. SZÁM • 2007. NOVEMBER 16.

Gödöllõ 
Gödöllõ Pest megyében, a Rákos-patak partján, Budapesttõl 30
kilométerre északkeletre, a Gödöllõi-dombság völgyében fek-
szik. Vonzerejét természeti adottságainak és jó földrajzi
fekvésének köszönheti. A Gödöllõi-dombság erdõi évszázadokon
át fõúri, királyi vadászterületek voltak. 
Elsõ okleveles említése 1349-bõl származik, mely szerint Nagy
Lajos király gyermekkori nevelõjének, Pohárnok Péter udvari
vitéznek adományozta Gödöllõt és a hozzá tartozó földeket.
Döntõ fordulatot jelentett a település életében, amikor
Grassalkovich Antal (1694-1771) lett a vidék tulajdonosa. A
barokk fõúr Gödöllõt választotta kiterjedt birtokai középpon-
tjául, nagy ívû fejlõdés lehetõségét nyitva meg ezzel a település
elõtt. 1744-1751 között itt építette föl gyönyörû barokk kasté-
lyát, mely építészeti és történeti szempontból egyaránt jelen-
tõs. 1763-ban vásártartási joggal rendelkezõ mezõvárosi ran-
got szerzett Gödöllõnek.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején országos
történelmi események helyszínévé vált Gödöllõ. A kastély elõbb
Windischgrätz hercegnek, az osztrák seregek fõvezérének volt a
szálláshelye, majd az 1849. április 6-i gyõztes isaszegi csata
után Kossuth Lajosnak és tábornokainak lett a fõhadiszállása.
Az 1867-es kiegyezés után a magyar állam visszavásárolta a
gödöllõi kastélyt és uradalmat a belga banktól, és koronázási
ajándékul adta I. Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynénak. Ybl
Miklós irányításával átalakították a kastélyt a megváltozott
igények szerint, s ettõl kezdve általában tavasszal és õsszel
idõzött itt a királyi család, mely lendületes fejlõdést biztosított
a településnek. Az északi vasút vonalát a király kedvéért vezették
Gödöllõn át. Fejlesztették az infrastruktúrát, s a közigazgatás
átszervezése miatt 1884-tõl Gödöllõ nagyközséggé lett. 
A második világháború után a kastély- és a nyaralójelleg hát-
térbe szorult, az ide telepített nagyipar és az egyetem határoz-
ta meg Gödöllõ fejlõdését.
A több mint 250 éves, 17 000 nm beépített alapterületû, 28
hektáros parkkal övezett Gödöllõi Királyi Kastély Múzeum
állandó kiállításaként tekinthetõ meg a Grassalkovichok kora

Két hasábon a

Föld körül

címû kiállítás, a rekonstruált királyi lakosztályok, valamint az
Erzsébet királyné emlékkiállítás. A múzeum jelenleg látogath-
ató 26 terme a XVIII. és XIX. században itt élõ kastélytulaj-
donosok mindennapjait mutatja be, kitekintéssel a korszak
Magyarországára.
A kastély évente megrendezésre kerülõ programjai között szere-
pel pl. a Gödöllõi Tavaszi Fesztivál, a Barokk Kastélynapok, az
Adventi Kastélynapok stb. 
A kastély együttes déli szárnyában – gróf Migazzi Kristóf váci
püspök, bécsi bíboros érsek lakosztályai helyén – Grassalkovich
Antal herceg 1782-1785 között kis színházat alakíttatott. A
mintegy 100 fõ befogadására alkalmas barokk kastélyszínház
ún. idényszínház volt, amely csak a hercegi udvar gödöllõi
tartózkodása idején tartott elõadásokat. Az 1986 õszén feltárt
kastélyszínház Magyarország egyetlen megmaradt kulisszás
rendszerû színháza. A színházat az 1867-es munkálatok során
szüntették meg, amikor a királyi udvar igényeinek kielégítése
céljából 15 szobát alakítottak ki. A 2003. év legfontosabb
eseménye a kastélyban a két évszázad után újra látogatható
barokk színház megnyitása volt. 
A kastély építésekor a kor jellemzõ fõúri szokása szerint az
épületegyütteshez barokk francia kert készült, melynek stílusára
a mértani elrendezés és szimmetria volt jellemzõ. A pálmaház a
kastély királyi korszakában, 1870-1871-ben épült, az akkori
legkorszerûbb technológiák és anyagok felhasználásával. A
középpavilonos, vasszerkezetû és üvegborítású oldalszár-
nyakkal, valamint ún. hollandi parterekkel és medencékkel
készült együttes mûemléki védettség alatt áll.

Sodin

Pistyur Imre

Ezerjófû 
(Centaurium umbellatum)
Más néven: földepe, száz-
forintos földepe, epefû,

kisezerjófû

Neve a latin centum=száz és
aurum=arany szavakból
származik, vagyis száz ara-
nyat érõ növény. Terem bok-
ros, erdõs helyeken, az
egész országban gyakori.
Kétéves növény. Gyökere
vékony, orsószerû, össze-
vissza görbülõ, elágazó.
Szára 15-30 cm magas,

kopasz, csöves, felsõ ré-
szében elágazó. Tõlevelei
rózsás állásúak, virágzáskor
még megvannak. Levelei
keresztben átellenesek, 3-5
cm hosszúak, 2-3 mm széle-
sek. Az alsók tompák, a fel-
sõk hegyesedõk. Virágzata
sátorozó, álernyõ. A virág
színe élénk rózsaszín. 
Gyûjtendõ a virág föld felet-
ti része, friss virágzáskor. 
A szárítást napfény kizárá-
sával végezzük, kötegelve
(csokorba kötve) vagy szá-
rító kereten. 
Az ezerjófû a legkeserûbb
füvek közé tartozik. Minden
gyógyszerkönyvben hivata-
los drog. A hivatalos és a
népi gyógyászat is nagy
elõszeretettel használja.
Fõzetét gyomorbajoknál,
epekõbántalmaknál hasz-
nálják, de régen a váltóláz
gyógyszereként is számítás-
ba vették. Nagyon jó hatás-
sal van a bélmûködésre, re-
mek gyomorjavító. A leg-
kitûnõbb háziszerek egyike.
Az emésztés elõsegítésére
és vértisztításra, sárgaság-
nál és vesebajnál is jó szol-
gálatot tehet. Vérszegény-
ség és sápadtság elleni teá-
nak elsõrangú. A lázas
tüneteket szünteti és osz-
latja a vértolulást. 
Igen nagy mennyiségû ezer-
jófüvet használ a likõripar.
Némely söröknél komló he-
lyett is használják. A többi
ezerjófû-féle is kitûnõ és jól
használható növény.
(Az illusztráció Pistyur Gab-
riella selyemfestménye. Leg-
közelebb a gyújtoványfûrõl
írunk.)

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 

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18-

ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Mûszaki vizsgáztatás
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás, 

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  
VVÁÁSSÁÁRR

A KLÁRI 
FEHÉRNEMÛ BOLTBAN
• wellness köntösök
• Triumph hálóruhák
• fehérnemûk nagy 

választékban
Egyes cikkek 
akciósan!

Szentendre, 
Kanonok 
utca
(a Szakorvosi 
Rendelõintézettel
szemben)

szevi46.qxp  2007.11.14.  16:48  Page 7



VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP XXI. ÉVFOLYAM • 46. SZÁM • 2007. NOVEMBER 16.

8 kultúra

Emléktábla-avatás
November 18-án vasárnap 11 órakor dr. Katona Gyula emlék-
tábláját avatják fel Gõzhajó utcai háza falán. A Pap Lajos
kõfaragó által készített mû halálának 2. évfordulóján kerül
elhelyezésre. Köszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester.

Újra 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 Katalin helytörténész.
A belépés díjtalan.

Karikatúra-kiállítás
Még két hétig, november 29-ig lát-
ható a Kaland a gangon címû tár-
sasházi karikatúra kiállítás a Püs-
pökmajor Lakótelepi Klubban.

Karácsony kapujában
Ádventi készülõdés lesz a Skanzen oktatóközpontjában
december 8-án, szombaton 10-17 óráig. Az ünnepi hangula-
tot már-már elfeledett és manapság is készíthetõ karácsony-
fadíszek  kiállítása idézi „A kis Jézus arany alma...” címmel.
A résztvevõk nagyanyáink receptje szerint szaloncukrot, ter-
mészetes anyagokból különleges karácsonyi díszeket, egye-
di ajándékokat készíthetnek, regölõ, kántáló, betlehemezõ
dalokat, rigmusokat tanulhatnak. 

Jótékonysági est a szentendrei
mûvészetért

November 30-án pénteken 19 órakor Szent András-napi
jótékonysági est lesz a MûvészetMalomban (Bogdány u. 34.).
Közremûködnek: Széles Izabella, a Gundel Étterem Gálaze-
nekara, a Kairosz és a Vujicsics Együttes.

Szalai Pál kiállítása
November 16-tól 30-ig tekinthetõ meg Szalai Pál szobrász-
és festõmûvész kiállítása az Art Decor galériában ((Bercsényi
u. 3.) Megtekinthetõ minden nap 10-tõl 17 óráig.

Emlékek Barcsay Jenõrõl
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága november 18-án, vasár-
nap, 16.30-kor (Jenõ-nap apropójából) összejövetelre invitál
minden érdeklõdõt a Barcsay Múzeumba (Dumtsa J. u. 10.),
ahol Konok Tamás Kossuth-díjas festõmûvész, a volt tanítvány,
majd kolléga és barát tart elõadást „Emlékeim Barcsay Jenõrõl”
címmel. Barcsay 1945-tõl a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán a
mûvészeti anatómia és a szemléleti látszattan professzora volt,
s bár saját osztályt soha nem kapott, valamennyi fõiskolai hall-
gató kapcsolatba került vele. Anatómiai tankönyveit számos
nyelvre lefordították (Japánban, Hollandiában és másutt ma is
részei a mûvészet-oktatásnak). Egész életét az elfogulatlan
mûvészetszemlélet, a fiatalok istápolása jellemezte. Élet-
mûvének java Szentendrén, a Barcsay Gyûjteményben látható.

Ikon-kiállítás
Az Ikon szépmûvészeti egyesület kiállítása november 28-án,
szerdán 17 órakor nyílik az esztergomi Aquasziget Fürdõ Ga-
lériában (Táncsics u. 5.). Megnyitja Bánhidy László mûvészet-
történész, közremûködik Ott Rezsõ és barátai dunabogdányi
zenekara. Versmondó:Kertész József.A kiállító mûvészek: Bakay-
Rácz Zita, Bozsó Zsuzsa, Gyurkovics Gertrud, Kákonyi Júlia, Le-
hoczky Krisztina, Lukács János, Lukács Tibor, Mezei Sándor, Pau-
lusz Györgyi, Pirk László, Ries Zoltán, Tamás Mária, Újbányai Ve-
ronika, Végvári Tamás, Vizúr János. A kiállítás január 15-ig
tekinthetõ meg. 

Idõsek világnapja
Szentendrén

Hagyományteremtõ szándékkal elsõ ízben ren-
dezett ünnepséget október 17-én a szenten-
drei Gondozási Központ a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében. A szervezõk célja, hogy a
kistérségben lévõ szociális intézmények idõ-
sei, gondozottai között szorosabb kapcsolatot
alakítsanak ki. 
Elõször a legkisebbek, az izbégi óvodások
zenés-táncos mûsorában gyönyörködhettek a
megjelentek, majd a Pomázi Idõsek Klubjának

néhány tagja énekelt népdalokat. Nagy sikert
aratott a csobánkai Kraxner Alajos Speciális
Foglalkoztató Otthon ír néptáncot bemutató
csoportja is. A mûsort Berta Erzsébet nyugdí-
jas elõadómûvész zárta, csodálatos versekkel.
Az elõtérben az Egészséges Városért
Közalapítványnak köszönhetõen egészséges
ételeket kóstolhattak a meghívottak, valamint
ingyenes vércukor-, vérnyomás és koleszterin-
szint mérést vehettek igénybe. A rendezvényt
támogatták még: Dicsõ Zoltán virágboltja, Dr.
Természet Egészségpatika Spar, Pest Megyei
Könyvtár.

Nagy Judit mentálhigiénikus 

„Az életem szerencsésnek
mondható, hiszen csoda, hogy
még élek” – mondja Doszkocs
Zsuzsa. A Budai Gyermekkór-
ház Baba utcai Légzésreha-
bilitációs Intézetében élõ
festõ- és költõnõ november 7-
én délután képzõmûvészeti
nívódíjat kapott Szekeres Imre
honvédelmi minisztertõl a
„Buda visszafoglalása” címû
alkotásáért, amelyet a Magyar
Honvédség és a Magyar Mû-
velõdési Intézet és Képzõ-
mûvészet Lektorátus közösen
kiírt pályázatára adott be.
„Az életem három helyszínének
sokat köszönhetek: Mélykúton
a gyermekként töltött kilenc év
adott annyi erõt, a Szent-
endrén, a mûvészetek városá-
ban töltött harminc év adott
annyi ihletet, és a Budai Gyer-
mekkórház Légzésrehabilitá-
ciós Osztálya adott annyi le-
hetõséget, hogy rajz és festés
töltheti ki a napjaimat. A csa-
lád gondoskodó, türelmes sze-
retetének köszönhetem, hogy

a szín- és a témavilág szem-
pontjából még betegen is vidám
tudtam maradni" – vallja meg
kötõdését városunkhoz és
családjához.
Zsuzsa az ötvenes évek gyer-
mekbénulási járványának ál-
dozatául esett. Bár sokáig vi-
szonylag egészségesen élt,
izmai fokozatosan veszítettek
erejükbõl, míg végül légzõiz-
mainak leállása miatt 1998-
ban kómába esett. Gégemet-
szést hajtottak végre rajta,
azóta csak gépi segítséggel
tud lélegezni, és a Budai
Gyermekkórházban él. Megvál-
tozott életkörülményei köze-
pette az egykori programozó
a mûvészi önkifejezési formák-
ban, a rajzolásban, a festés-
ben és a verselésben talált
magára. 
Elõször zsírkrétát fogott, utóbb
rátalált a grafitceruzára és az
akrilfestékre. Munkái meg-
csodálhatók a www.zsdosz-
kocs.extra.hu honlapon is,
ahol többek között szentend-

rei életképeivel, ruszin temp-
lomfestményeivel, tájképeivel
és csendéleteivel találkozhat
a látogató. A mûvésznõ nem
adja fel: következõ célja az
olajfesték tulajdonságainak
kitapasztalása, illetve az,
hogy elmélyüljön a portré-
festésben. Emellett maga
készítette internetes oldalá-
nak fejlesztésével tölti ki
maradék idejét.
A most díjazott képet mintegy
két hét alatt festette meg ala-
pos elõtanulmányokat kö-
vetõen. Mivel az osztályon
nagy a nyüzsgés, többnyire
éjszaka alkot. Korábban már
volt Szentendrén önálló tárla-
ta az Anonymus Étteremben.
Következõ kiállítása valószí-
nûleg decemberben esedékes
a budakalászi Corában. S még
egy öröm: a honvédelmi mi-
niszter a nívódíj átadását kö-
vetõen elmondta, hogy tárcá-
ja félmillió forinttal támogat-
ja a Zsuzsa otthonául szolgáló
intézményt.       Bokor Tamás

Nívódíjat kapott Doszkocs Zsuzsa
A Magyar Honvédség képzõmûvészeti nívódíját vehette
át Szekeres Imre honvédelmi minisztertõl Doszkocs
Zsuzsa, Szentendre egyik szerelmese, aki azelõtt, hogy
beköltözött a Budai Gyermekkórházba, három évtize-
den át városunk lakója volt.

Mint arról már korábban beszámoltunk,
újra helyére került a Duna-korzó
falikútján a bronz halacska. A rekon-
strukció Pap Lajos kõfaragó mester
mûhelyében készült. A helyreállított
díszkutat kis ünnepség keretében
adták át a környéken élõk, dr. Dietz
Ferenc polgármester, a kivitelezõk: Pap
Lajos és Paizs Béla, valamint Kriaszter
Attila, az Új Kulturális Központ igaz-
gatója jelenlétében. 
Pap Lajostól azt az érdekességet tudtuk
meg a kútról, hogy a halacska alatti
süttõi mészkõlap a Buda és Budaõrs
határán egykor ált Osztyapenko-szo-
bor talapzatából való.  

Kútavató a korzón
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Koszorúzás
A múlt héten, az évekig Szent-
endrén élt és alkotott nagy
filozófus, Hamvas Béla halálá-
nak 39. évfordulójára emlé-
keztek az egybegyûltek az író
sírjánál, a városi köztemetõben.
Dr. Dietz Ferenc polgármester és
Kun Csaba alpolgármester az
önkormányzat, Kriaszter Attila
igazgató az Új Kulturális Köz-
pont nevében helyezett el ko-
szorút. Az emlékezõk között volt
Dúl Antal teológus, a filozófus
életének és munkásságának
egyik legelismertebb kutatója,
valamint a százhalombattai
Hamvas Béla Könyvtár vezetõi.
Bordán Irén színmûvésznõ Ham-
vas: Paidokratia címû esszéjét
olvasta fel a sírnál, amelyben az
író többek között így ír: „A mai
embert a végzet elérte. Az állam-
ok fölött rendetlenség lett úrrá, s
a dolgok már annyira bonyolód-
tak, hogy a bennfentesek tudása
csõdöt mondott... Gyermekkirályt

választanék, és hozzá küldeném
a bölcseket, a katonákat és a mi-
nisztereket, hogy tanuljanak
tõle, nem tapasztalatot, hanem,
hogyan kell a dolgokat komolyan
venni. Különbséget tenni jó és
rossz között? Nem. Örülni annak,
ami van. Hasznot várni? Nem.
Szépet csinálni. Dolgozni? Nem.
Játszani. Boldoggá tenni az em-
bereket? Nem. Szeretni õket.
Tapasztaltnak lenni? Nem. Ta-
pasztalatlannak maradni és ár-
tatlannak, irreálisnak és elfogu-
latlannak, gyengédnek és rom-
latlannak...” A megemlékezés
végén elhangzott, hogy a jövõ

évi, 40. évfordulóra megújulhat
a sír, ha a tisztelõk és a város
összefog. Hamvas végakarata
szerint a sírt egy Bükkös-patak-
ból kivett hatalmas kõ boríthat-
ná. Margescu Mária kezdemé-
nyezte, hogy 2008-ban szerve-
zõdjön a kistérségi középiskolá-
sok számára egy Hamvas Béla-
verseny, amely segíthetné, hogy
a mai fiatalok megismerhessék
a múlt század egyik legnagyobb,
de a diktatúrában elhallgatta-
tott filózófusának gondolatait.
Kriaszter Attila kijelentette,
örömmel vállalják a rendezvény
megszervezését.

40 év 40 név
Jövõre negyvenéves a Szentendrei Teátrum

1968-ban, amikor Valló Péter
elkezdte tanulmányait a Szín-
mûvészeti Fõiskolán, még nem
tudhatta, hogy mára az ország
egyik legjobb rendezõjeként
tartják majd számon. A követ-
kezõ esztendõben azonban
egyet egészen biztosan tu-
dott, jó nyáron dolgozni a
Szentendrei Teátrumban.
– Milyen emlékek élednek fel
önben, ha meghallja a Szent-
endrei Teátrum nevét?
– Diákként, Békés András
asszisztenseként dolgoztam a
Comico-tragoedia, valamint a
Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi
címû elõadásokban. Szent-
endrén a Pap-szigeti Camping-
ben laktunk, így aztán volt egy
nagy buli érzése is dolognak.
De a jó hangulat mellett igazi
szakmai munka folyt. Élveze-
tes volt minden szempontból.
Elõször találkozhattam olyan
színészekkel, mint Básti Lajos
vagy Psota Irén. Az elõadások
pedig nagyon szeretni valóak
voltak. Talán azért is, mert
komoly munkával és szeretet-
tel születtek, de a darabok
egyébként önmagukban is na-
gyon érdekesek. A Comico-t
annyira szerettem, hogy azóta
is gondolkodom azon, egyszer
szívesen megrendezném.
– Többféle vélemény van
arról, vajon lehetne-e ma-
napság úgy színre vinni
Szentendrén egy darabot,
hogy a színészek a járókelõk
és az itt élõk szeme elõtt
próbálnak. Mi az ön
véleménye errõl?
– Mindent meg lehet csinálni.
Csak az ambíción múlik: akar-
juk-e. Az emberek azt fogad-
ják el, amit adnak nekik. Sze-
rintem ezt szívesen fogadnák.
– Annak idején a Szentendrei
Teátrum rangot jelentett,
hiszen alig volt még nyári

színház. Ma már kis túlzás-
sal szinte mindenhol nyári
fesztiválokat tartanak.
Visszanyerheti egykori fé-
nyét Teátrumunk egy ilyen
nagy versenyben?
– Ennek a dolognak a koor-
dinátarendszere roppant meg
valahol. Ez történhetett
Szentendrén is. Ma már min-
den pénzkérdéssé vált. A kez-
detekkor még sok mindent
szerelembõl csináltak a mû-
vészek. Tudomásul kell venni,
hogy ma már erre nem lehet
számítani. A Szentendrei Te-
átrum létjogosultsága – fõ-
ként a fõváros közelisége
miatt – ordít. Szükség van rá.
Bárhol a világban kihasznál-
nák ezt a lehetõséget. Hiszen
ebben a kisvárosban az ide-
genforgalomnak, a turizmus-
nak nagyon jelentõs szerep
jut. A versenyt úgy érdemes
felvenni, hogy valamire na-
gyobb hangsúlyt fektetnek, az
erõforrásokat arra összpon-
tosítják. Lehet az opera,
dráma, bármi, de akkor annak
nagyon jó színvonalon kell
mûködnie.
– Ha most felkérést kapna
arra, hogy rendezze meg a
Teátrumban a Comico-tra-
goediát, elvállalná?
– Nagyon boldog lennék. Ak-
kor vállalnám el természete-
sen nagy örömmel, ha jó szí-
nészekkel, a körülmények biz-
tosításával, rendes munkát
végezhetnék. Úgy szeretek
dolgozni, ha egy elõadás sze-
retettel készül el. Akkor lesz
igazán szerethetõ a közönség
számára is. Ha pedig valamit
fontosnak tartunk, arra ál-
dozni kell.

Nemesházi Beatrix

Valló Péter

Új sansz: újra
indul a SNASZ!  

A Szentendrei Új Kulturális
Központ a Szentendrei Nagyon
Amatõr Színház újraindításá-
hoz várja fiatalok jelentkezé-
sét, akik a színészmesterség-
hez kedvet éreznek.
Az elsõ találkozó és „szereplõ-
válogatás”: november 22-én,
csütörtökön 18 órakor a DMH
Barlangjában, Szentendre, Du-
na-korzó 11/A). Bátorításként
a helyi tehetségeket a SNASZ
egy kupica snapsszal várja!
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Terméskõ (lábazati, mediterrán, sziklak-
erti, 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
kommandósok és fegyõrök is hasz-
nálják, különleges darab. Ára: 200
ezer Ft. Tel. 06-30-299-0376.

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

Holland-német kiváló minõségû használt
bútorok értékesítése. Tel. 06-30-543-
1341, e-mail: garancia.shop@gmail.com.

ÁÁLLLLAATT

Legyen boldog tulajdonosa egy valódi
nemzeti kincsnek, egy pulinak. Feb-
ruárban elvihetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést felveszünk.
A szülõk kiállításon többszörösen gyõz-
tesek, örökletes betegségektõl mente-
sek, terelõösztön próbázottak – pörgeló-
ci puli kennel, Szentendre. www.porge-
locipuli.hu, porgeloci@freemail.hu. Tel.
06-70-330-5302, 06-30-222-5598.

Kutyakiképzés, nevelés, szaktanácsadás,
õrzõ-védõ munka tanítása háznál. Tel.
06-70-330-5302 Kárpáti Dorottya, dip-
lomás kutyakiképzõ, 06-70-329-3797
Krautheim Viktor, mestertenyésztõ. 

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

ÁÁLLLLÁÁSS

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

Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk ál-
landó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.

Angol tanárt keresünk Szentendrére,
délutáni órák megtartására. Kiemelt
bérezés, hosszú távú munkalehetõség.
Tel. 06-70-708-3728, rizmayer@tan-
net.hu.

Kiváló perspektívával várja új munkatár-
sak jelentkezését az ING Biztosító Zrt.
Dunakanyar Igazgatósága. Díjmentes
átképzéssel megismerheti a befektetések
és a biztosítások új világát. Tel. 06-20-
495-0144 Takács Gábor.

A Városi Szolgáltató Zrt. gyakorlott mér-
legképes könyvelõt keres. Elvárások:
gyors, szakszerû munkavégzés, terhel-
hetõség, szakmai rutin, biztos számító-
gépes ismeret. Jelentkezésükhöz csatol-
ják: önéletrajz, mérlegképes könyvelõi
regisztráció, fizetési igény megjelölés,
bizonyítvány másolatok. Jelentkezési
határidõ: 2007. 11.30. jelentkezéseket
postán kérjük megküldeni az alábbi címre:
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

A Városi Szolgáltató Zrt. felvételre keres
parkolási ügyfélszolgálatra változó mun-
karendbe számítógépes ismerettel ren-
delkezõ munkatársakat. Elvárások: jó
szervezõ és problémamegoldó készség,
terhelhetõség, precíz munkavégzés, ügy-
félszolgálati tapasztalat elõny. Szük-
séges: középfokú végzettség, önéletrajz,
fizetési igény megjelölése, bizonyítvány
másolatok. Jelentkezési határidõ: 2007.
11.30. jelentkezéseket postán kérjük
megküldeni az alábbi címre: 2000 Szent-
endre, Szabadkai u. 9.

Kisegítõ szakácsot keresünk. Tel. 06-20-
9995665.

Reklámkiadvány területi képviselõi (üz-
letkötõ) munkakörbe keres gépkocsival,
helyismerettel rendelkezõ munkatársat. Tel.
06-20-438-5171, notesz@vipmail.hu.

Szentendrei cég keres üzletkötõi, va-
lamint irodai munkára angol vagy német
nyelvismerettel, jogosítvánnyal ren-
delkezõ munkaerõt fõállásban. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal: job123@
freemail.hu.

Szentendrei étterembe szakácsot ke-
resünk. Tel. 06-20-931-6714.

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

Alkalmi diszkózást vállalok. Tel. (26) 338-
157, 06-20-984-8704.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Hatha Jóga a Barcsay Általános Isko-
lában. Tel. 06-30-270-0470, www.satya-
nanda.hu.

Dr. Herczeg Zsuzsanna belgyógyász, pszi-
choterapeuta szakorvos rendel a Velt-Med
Egészségházban Szentendrén, a Bolgár
u. 10. szám alatt. Belgyógyászati szak-
vizsgálat, autogén tréning, testsúly-
csökkentés. Elõjegyzés: 06-20-211-1682.

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

Kényeztesd magad! Masszázs, reiki, köz-
érzetjavítás. Tel. 06-30-657-0950.

GGAARRÁÁZZSS

Garázs kiadó. Tel. 06-30-356-3365.

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

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

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

Visegrádon kertes családi ház hosszú
távra kiadó. Ár: 65 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-
30-495-2086, 06-30-928-8351, 06-30-
945-9890.

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

110 nm-es lakás kiadó a Kaiser's mögött.
Tel. (26) 311-414.

Szentendrén 80 nm-es irodának is alkal-
mas lakás kiadó. Tel. 06-20-398-5592.

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

Szentendrén a Kõzúzó utcában 50 nm-es,
újlakás bérbeadó. Tel. (26) 318-776, 06-
70-944-0859.

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

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

Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 303-212.

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

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
udvarral, autóbeállási lehetõséggel
40 ezer Ft+rezsiért bérelhetõ. Tel.
06-30-299-0376.

Szentendrén, a centrumban új lakás
kiadó. 75 nm, gépiesített, amerikai kony-
hás, nappalis, 2 hálószobás, udvarban
gépkocsi beálló. Tel. (26) 303-271, 06-
30-242-8486.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Pannónián földszinti, 45 nm-es lakás
eladó. Gázkonvektoros fûtés + elõkert.
Tel. 06-20-255-3264.

Szentendre óvárosában nagyon
igényes lakóház (klíma, szauna,
stb.), nappali+4 szoba, 2 fürdõ, WC,
szép, napos kert, 300 ezer Ft-ért bér-
beadó. Tel. 06-30-299-0376.

Pár éve felújított, 70 nm-es, 1+2 fél-
szobás, erkélyes lakás eladó a Vasvárin,
igény szerint garázzsal. Ár: 18 millió Ft.
Tel. 06-70-285-8471.

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 Szent-
endrén. Tel. 06-30-341-6651.

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

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.

Leányfalun nagyon igényesen meg-
épített és beépített régi, de extra
felszereltségû villa, 2x100 nm la-
kóterülettel, 60 nm szuterénnel,
garázzsal, nagyon szép, õsfás, par-
kosított udvarral, medencével és tel-
jes rálátással a Dunára az épületbõl
is. Igazi ritkaság. Áron alul, 65 mil-
lió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, jó helyen 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.

Szigetmonostoron szolid kis ház (50
nm) 120 nöl telekkel, vízzel, villany-
nyal, gáz és csatorna a kapu elõtt, 5
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Tahiban 850 nöl telek építési
engedéllyel, fantasztikus panorámá-
val, gáz 150 méterre, víz, villany
bekötve, a fõúttól 600 méterre, a
telek megosztható, két utcára nyílik,
megosztható is. Ár: 8 millió Ft. Tel.
06-30-299-0376.

Szigetmonostoron a falu központ-
jának közelében egy nagyon kul-
turált, ízléses kivitelû lakóház (nagy
terasz, 2 szoba), minden egyébbel,
összközmûvel, 150 nöl udvarral, 16
millió 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
beköthetõ), a fõúttól 500 méterre
4,2 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Tahitótfaluban 550 nöl-es, pano-
rámás, üdülõövezetû telek 2,5 millió
Ft-ért eladó. Jó hely, jó befektetés.
5% beépíthetõség. Tel. 06-30-299-
0376.

Pismányban buszközeli, csendes mel-
lékutcában, jól megközelíthetõ, 158 nöl
telken, 158 nm lakóterületû újépítésû
családi ház, a földszintem amerikai kony-
hás nappali, 1 szoba, kádas, tusolós fürdõ,
emeleti szinten nyílászárók beépítve,
válaszfalak hiányában az ingatlan tet-
szõleges befejezést kap. Irányár: 38,5
millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Leányfalun strand közelben felújí-
tásra 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.

Tahitótaluban buszhoz, hídhoz közel,
csendes mellékutcában 111 nöl telken
igényesen felújított, 65 nm lakóterületû
tornácos parasztház, egyedi gáz és
cserépkályha fûtéssel, 16 nm pincével,
42 nm-es garázzsal, 32 nm-es különálló
raktárral eladó. Víz, gáz, csatorna, ipari
áram, mûholdvevõ, riasztó van. Irányár:
18 millió Ft. Tel. (26) 301-952.

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

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

Leányfalun összközmûves, 4 szobás csalá-
di ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel. 06-
20-981-9733.

Szentendrén azonnal beköltözhetõ 41
nm-es panellakás eladó. Ár: 9,9 millió Ft.
Tel. 06-20-981-9733.

Szentendrén az Otelló-közben 4 lakásos
tégla házban 70 nm-es lakás eladó. Saját
kertrész, autóbeálló. Tel. 06-30-907-
0005.

Leányfalu legszebb részén, õsfás vil-
lasoron, templom mellett központ
közeli helyen szép tervezésû, de bon-
tásra szoruló 70 nm-es ház pincével,
terasszal, 200 nöl kerttel, telekáron,
26 millió Ft-ért eladó. Ritka le-
hetõség! Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen

55 nm-es, I. emeleti, kétszobás, étkezõs,
tehermentes öröklakás a Károly u. 32.
szám alatt eladó. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 11,3 millió Ft. Tel. 06-30-389-
9862.

Tahiban kivételesen nagyméretû
építési telek (1,2 hektár-12000 nm),
víz, villany és gáz bekötési le-
hetõséggel, jó adottságokkal, mûút
mellett, a fûúttól 500 méterre 25 mil-
lió 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 Szent-
endrén, a Pap-szigetnél. Ár: 5,5 millió
Ft. Tel. 06-20-585-4554.

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

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es
lakás eladó. Részletek: http://12.uw.hu.
Tel. 06-20-987-1616.

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

Szentendrén, a fõúttól 150-200 méterre,
jó helyen egy komfortos kis kõház (30
nm+terasz) 150 nöl fenyõfás kerttel,
telekáron, olcsón, 14 millió Ft-ért eladó.
Tel.06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

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

Angol korrepetálás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés tapasztalt nyelv-
tanártól. Tel. 06-30-501-5960.

Korrepetálást, érettségire felkészítést
vállalok magyar nyelvtan és irodalom tan-
tárgyakból kedvezõ áron. Tel. 06-70-612-
2479.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Megbízható férfi vállal: kézi autómosást
és polírozást Szentendrén és környékén
(házhoz megy), valamint õszi kert-
takarítást. Tel. 06-30-258-9616.

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

Megbízható férfi kerttakarítást vállal. Tel.
06-30-258-9616.

Megbízható férfi kézi autómosást és
polírozást vállal Szentendrén és kör-
nyékén, házhoz megy. Õszi kerttakarítást
vállal. Tel. 06-30-258-9616.

36 éves hölgy gyermekfelügyeletet vál-
lal. 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.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

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

Középkorú, intelligens hölgy magán-
házak, lakások, irodák takarítását vállal-
ja. Tel. 06-70-616-5756.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, 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.

ÜÜZZLLEETT

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

Étterem kiadó Szentendre belvárosában.
Tel. 06-20-959-4337.

Szentendrén ipartelepen mûhelyek ki-
adók. Tel. (26) 318-776, 06-70-944-
0859.

Karácsonyi vásárt rendezünk Szent-
endrén, a városban december 3-tõl 23-
ig. árusító standok bérelhetõk! Tel. 06-
20-443-5840.

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

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

SZERETÕ GAZDIT KERESÜNK 
a képen látható kistermetû, kb. 5 - 6 hónapos tacskó jel-
legû, kan kutyusnak. Teljesen egészséges, kifejezetten
okos, intelligens, szobatiszta, gyermekszeretõ és nagyon
ragaszkodó. Ideális otthona kertes házban lenne, ahol
számára a bentlakás is engedélyezett. Érdeklõdni a 06-
20-9619-447-es telefonszámon lehet.
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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 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 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

MMOOZZII

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

NOVEMBER 16. PÉNTEK
20.00 SÖTÉTKÉKMAJDNEMFEKETE 
(DarkBlueAlmostBlack) 
spanyol film, rendezõ: Daniel Sanchez
Arévalo

NOVEMBER 17. SZOMBAT
14.15 L'ECSÓ
amerikai rajzfilm, 
rendezõ: Brad Bird
16.15 LEMONY SNICKET 
– A BALSZERENCSE ÁRADÁSA 
amerikai családi film, 
rendezõ: Brad Silberling
18.15 KÉK PAPAGÁJ 
(Le héros de la famille) 
francia film, 
rendezõ: Thierry Klifa
20.00 A MÁSIK ÉN (The Brave One) 
amerikai film, 
rendezõ: Neil Jordan

NOVEMBER 18. VASÁRNAP
14.00 VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF!  
amerikai animációs film, 
rendezõ: Ash Brannon, Chris Buck
16.00 „A NORMÁLIS EMBER” 
HAMVAS BÉLA – ÉLETMÛ –  Karnevál I.   
18.30 SÖTÉTKÉKMAJDNEMFEKETE 
(DarkBlueAlmostBlack) 
spanyol film, 
rendezõ: Daniel Sanchez Arévalo
20.15 SICKO (Sicko) 
amerikai dokumentumfilm,
rendezõ: Michael Moore

NOVEMBER 19. HÉTFÕ
18.00 ESTE (Evening) 
amerikai film, 112 perc, 
rendezõ: Koltai Lajos
20.00 4 PERC (Vier minuten) 
német film, 
rendezõ: Chris Kraus

NOVEMBER 20. KEDD
18.00 4 PERC (Vier minuten) 
német film, 
rendezõ: Chris Kraus
20.00 EGYRE TÁVOLABB (Away from
Her) kanadai film, 
rendezõ: Sarah Polley

NOVEMBER 21. SZERDA
18.00 REJTÉLY (Caché) 
francia-osztrák-német-olasz film, 
rendezõ: Michael Haneke
20.00 A MÁSIK ÉN (The Brave One) 
amerikai film, rendezõ: Neil Jordan

Cafe Rodin
Novemberi programok:
November 16. péntek 
21 óra
SALSA CLUB
November 17. szombat
DJ DANLOVICS
November 23. péntek 
21 óra
BÓDY MAGDI 
élõzenei koncert

Szentendre 
Ady Endre utca 6.
Tel.: 26/301-132
www.caferodin.hu

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!

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

19 Magyaros burgonyaleves Majoránnás tokány, rizs 
Aszalt gyümölccsel-sajttal töltött 

pulykamell, rizs 
Palacsinta torta 

Libafalatok salátaágyon, tzatziki öntet 
Palacsinta torta 859 

20 Májgaluska leves Burgonyafõzelék, feltét 
Magyaros pulykaérmék, petrezselymes 

burgonya 
Mákos nudli 

Roston csirkecsíkok, zöldségbatonok 
sajtfondüvel 

Mákos nudli 936 

21 Magyaros zöldbableves Tejszínes pulykaragu, rizs 
Rózsaszínû kacsamell, roston zöldség 

Csokis muffin 

Fûszeres pulykaérem, forrázott 
zöldbabsaláta 

Csokis muffin 1011 

22 Tejfölös karfiolleves Brassói aprópecsenye, savanyúság Pacalpörkölt, fõtt burgonya, savanyúság 
Barackos vanília puding 

Rokfortos csirke, padlizsános rizs 
Barackos vanília puding 994 

23 Jókai bableves Túrós tészta Hortobágyi palacsinta 
Almás pite 

Kapros harcsaragu, fokhagymás fetuccini 
Almás pite 997 

N
O
V
E
M
B
E
R

Elõadások
November 21-én, szerdán 18
órakor dr. Szép Tibor, a Pest
Megyei Közgyûlés fõjegyzõje
tart elõadást A lengyel szoli-
daritás évtizede címmel a
Petõfi Kulturális és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület székhá-
zában (Stéger köz).

•
November 22-én, csütörtökön
18 órakor Almássy Kornél
országgyûlési képviselõ Okta-
tás, kultúra, ifjúság címmel
tart elõadást a Szamos Mar-
cipán Cukrászdában .

Irodalmi est
November 17-én, szombaton
18 órakor az Ulcisia Castra
kávézóban (Duna-korzó 10.)
Õsz címmel zenés irodalmi est
lesz: József Attila és Áprily
Lajos õszi hangulatú verseit
Kertész József adja elõ. Köz-
remûködik Négyessy Katalin
gordonkamûvész. A belépés
ingyenes.

Vers- és próza-
mondó verseny

A D'sign Kft. a Vujicsics Ti-
hamér Zeneiskola támogatá-
sával megrendezi a IV. Kárpát-
medencei Wass Albert vers-,
énekelt vers- és prózamondó,
valamint meseillusztrációs

verseny Pest megyei fordu-
lóját Szentendrén, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskolában (Du-
na-korzó 16.) november 17-
én 10 órakor.

A szellem 
szárnyán

Folytatódik Dúl Antal Hamvas
Béla mûveirõl szóló ötrészes
elõadássorozata november
18-án, vasárnap 16 órakor
Karnevál I. címmel a P'Art
Moziban (Duna-korzó 18.). Az
író szövegeit Lõrincz Gabriella
olvassa fel.

Homeopata Klub

November 19-én, hétfõn 18
órakor dr. Molnár Mariann
gyermekorvos, homeopata a
klasszikus gyermekbeteg-
ségekrõl (bárányhimlõ, skar-
lát, kanyaró, rubeola, rózsa-
himlõ, mumpsz, mononukle-
ózis) tart elõadást. KISS ZOLTÁN LÁSZLÓ

FESTÕMÛVÉSZ

SÁRKÁNYETETÕ C. KIÁLLÍTÁSA

NYITVA: 
NOVEMBER 15 - DECEMBER 15.

Klasszikus 
és Jazz koncert
November 22-én, csütörtökön
18 órakor klasszikus és jazz-
koncertre várnak mindenkit
szeretettel a Vujicsics Tihamér
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Hangversenyter-
mébe (Szentendre, Duna-
korzó 16.) Fellépõ mûvészek:
Milosevits Mirkó jazz-zon-
gorista, Dónusz Katalin ének-
mûvész, Klenyán Csaba Liszt-
díjas klarinétmûvész és Cs.
Nagy Ildikó zongoramûvész.
Mûsoron: Benny Goodmann,
George Gerswhin, Milosevits
Mirkó, Kovács Béla, J. Horo-
witz, Kupfermann mûvei. 
A belépés ingyenes! A helyszí-
nen támogató jegy vásárlásá-
val lehet a koncert létrejöttét
segíteni.

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
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12 oktatás
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

Haluska Sándorné Szép Juli-
anna Pécsett végezte az Álla-
mi Óvónõképzõt 1957-ben,
rögtön ezután Hõgyészen, a
Napköziotthonos Óvodában
kezdett dolgozni. Három évig
a Hõgyészi Óvodáskorú Neve-
lõotthonban is dolgozott.
1975-ben költözött Szentend-
rére, ahol 1992-ig tevékeny-
kedett az I. számú óvodában
(a Központi Óvodában). Ami-
kor a katolikus egyház vissza-
kapta az intézményt, az 1994
és 1995 közötti idõszakra meg-
bízott vezetõ óvónõvé nevez-
ték ki. Innen ment nyugdíjba
1995 augusztusában. Minisz-
teri dicséretben részesült, s
1977-tõl folyamatosan gyer-
mekvédelmi felelõsként is
tevékenykedett.

Pávai Béláné Csurai Mária
1957-ben kezdett dolgozni az
akkori Városi Tanács Központi
Óvodájában. Az óvodapedagó-
gus az intézmény vezetõhe-
lyettese lett, miután az kato-
likus óvodává vált. Mária néni
1995-ben ment nyugdíjba, s
mint egykori kollégái emlé-
keznek a gyémántdiplomás
óvónõre, kiváló pedagógiai
munkája és embersége azóta
is példaként áll elõttük.

Dr. Németh Károlyné Tari Ilona
már egy fokkal idõsebb kor-
osztályt taníthatott. Az 1938-
ban született tanítónõ elõször a
mai Bordányban, majd 1960-tól
Budapesten nevelte az alsó
tagozatosokat. Munkájának és
tapasztalatainak gerincét a XII.
kerületi Arany János Általános
Iskola és Gimnázium tanári
karában eltöltött huszonhárom
esztendõ alkotta. Több éven át
közremûködött az Országos
Pedagógiai Intézet, valamint a
Magyar Tudományos Akadémia
Pedagógiai és Pszichológiai
Intézetének kutatásaiban.
1992-ben került Szentendrére,
ahol nyugdíjas létére nyolc éven
át helyettesként, illetve nap-
közisként tevékenykedett há-
rom különbözõ iskolában.

Gál Katalin matematika-fizika
szakos tanárként dolgozott,
igaz, õ öt évvel elõbb kezdte
oktató-nevelõ munkáját, így
hatvanöt évnyi tisztességes
munkával a háta mögött most
vasdiplomában részesülhe-
tett. Népiskolai nevelõi képe-
sítését Budapesten szerezte,
de szentendrei születését nem
meghazudtolva városunkban
is tanított, s jelenleg, nyolc-
vanötödik évében is itt él.

Szakál Antalné Viola tanárnõ
1953-ban a Ferences Gimná-
ziumban érettségizett. A rend-
szer kívánalmaival ellentétes
nézetei miatt kitûnõ bizonyít-
ványa ellenére sem vették fel
az egyetemre. Emiatt elõször
az Apáczai Csere János Peda-
gógiai Fõiskola magyar szakát,

utóbb pedig a Szegedi Peda-
gógiai Fõiskola történelem
szakát végezte el. 1955 és
1977 között a duanbogdányi
iskolában tanított, majd el-
került egykori alma materébe,
a Ferences Gimnáziumba,
ahonnan 1991-ben nyugdíjba
vonult – legalábbis papíron –,
ugyanis az elõzõ tanévig töret-
lenül folytatta munkáját. Meg-
becsülésének jeleként kapott
már Szent Gellért Pedagógiai
Díjat és Hein Jenõ-díjat is.

A polgármesteri látogatás ha-
todik állomása Pásztor János
tanár úr otthona volt. A gyé-
mántdiplomás tanár a Kiskun-
félegyházi Fõiskolán végzett
hat évtizeddel ezelõtt. Szent-
endréhez lakóhelye kapcsolja,
valamint az, hogy sokáig a
katonai fõiskolán oktatta a
fiatalokat. 
Amint a látogatásokból vilá-
gossá vált, a nemzedékek nagy
nevelõi ma nyugodtan pihenik
ki öt, hat, netán hat és fél
évtizedes fáradalmaikat. Szer-
kesztõségünk és olvasóink ne-
vében jó egészséget és hosszú
életet kívánunk nekik!

Bokor Tamás

Vendégségben nyugalmazott
tanítómestereknél

Idõs, arany-, gyémánt- és vasdiplomás pedagógusokat látogatott meg dr. Dietz Ferenc polgármester kistérség-
szerte november 6-án délután. Hatan hat különbözõ helyen, otthonaikban látták vendégül a Városháza kis csa-
patát. Õket mutatjuk be most röviden.

KÉPZÕMÛVÉSZETI NAP 
AZ IZBÉGI ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

Idén már ötödik alkalommal
rendeztük meg iskolánkban a
Képzõmûvészeti napot. Felsõ
tagozatosainknak a Pirk János
Mûvészeti Iskola mûvésztanárai
tartottak foglalkozásokat. 
Gondosan formázott agyag-
edények és a Bükkös-patakot
megjelenítõ plasztikák készül-
tek Kisfalusi Mártával. Zaszlavik
Kati irányításával állatszobrok
születtek agyagból. Hatodiko-
saink néptáncoltak, valamint
színjátszást tanultak Kertész
Katától. A nagyobbak Molnár
Gabriellától megismerhették a
monotípia készítését. Színes
papírsárkányok röpülésében is
gyönyörködhettünk. Készültek
saját, kitalált történethez báb-
figurák is. Kellemes õszi színek-
ben pompázó festmények szület-
tek Hoffman Klára vezetésével.
Az idén is kreatív papírnyoma-
tok készítésére inspirálta tanu-
lóinkat Ezüst Gy. Zoltán.
Az alsó tagozaton készültek szö-
vött szõnyegek, kollázsok, mon-
tázsok, csúzli csõrgõk, õszi tab-
lók, termés-képek, zöldség-szo-
brok, agyag kompozíciók, virág-
kötések, ablak panorámával.
Hálás köszönet a segítõ szü-
lõknek: Krámli Mártának. Tóth
Krisztinának, Sánta Ágnesnek,
Ozsvát Margitnak, Sápi Ildikó-
nak, Borbély Liának, Horváth
Györgyinek, Borsódy Lászlónak,
Kertész Józsefnek, Kovács Jó-
zsefnek. A tanítónõk ismét lel-
kesen és  nagy szakértelemmel
vezették a foglalkozásokat, me-
lyet ezúton is megköszönünk.
Egy hét múlva Kocsis Imre Kos-
suth-díjas festõmûvész és fele-
sége, Kisfalusi Márta kerami-
kusmûvész kiállítása volt meg-
tekinthetõ a gyermekek munká-
ival együtt iskolánkban. 
A kiállítást Kun Csaba alpolgár-
mester úr nyitotta meg, Bárdosy
József mûvészettörténész mél-
tatta, Gável Gellért gitármûvész
szórakoztatta a közönséget. 
Köszönjük a felajánlásként ka-
pott csodaszép meghívókat
Kádár Péter nyomdásznak, a rek-
lámgrafikai munkákat Stomp
Ferencnek, a szülõknek a büfé
kínálatának színesítését, Maj-
nekné Horváth Katalin, Sipos
Mária, Tamásiné Kovács Anikó
tanárnõknek a kiállítás ren-
dezést és Szittya Dániel hete-
dikes tanulónknak az élvezetes
mûsorvezetést! Reméljük, jövõ-
re újabb meglepetéssel várhat-
juk az érdeklõdõket! 

Gyermekrajz-kiállítás
A Barcsay Jenõ Általános Iskola nevelõtestülete és
tanulói szeretettel várják az érdeklõdõket novem-
ber 22-én, csütörtökön 10 órakor nyíló Gyermekrajz
kiállításra. A kiállítás témája: Az év madara a veréb;
Védjük a madarakat A mûsort Barcsay iskola tanu-
lói adják.

„Valami történik idelenn…”
A Szentendrei Református Gimnázium diákjainak verses, zenés elõadása
november 16-án, pénteken 18 órakor kezdõdik a Zeneiskola dísztermében.
A mûsorban a kilencedik éve mûködõ gimnázium régi és mostani diákjai
mutatják meg tehetségüket a zenében és az irodalomban. Elhangzanak az
elmúlt évek vers- és prózamondó versenyeinek, valamint hangszeres és
énekes elõadásainak kiemelkedõ produkciói. 
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