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A megbocsátás napjai
Szentendre Polgármesteri Hivatal Adócsoportja
a jövõben ellenõrizni fogja a szentendrei polgárok és gazdasági társaságok jogszabályban
elõírt kötelezettségeinek teljesítését. Az
ellenõrzés kiterjed az ingatlantulajdonnal rendelkezõkre (építményadó, magánszemélyek
kommunális adója vagy építmény utáni idegenforgalmi adó: bevallás); a vállalkozási
tevékenységet folytatókra (helyi iparûzési adó:
bejelentkezés, bevallás); a szállásadó tevékenységet folytatókra (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó: bejelentkezés, bevallás).
Most viszont november 26-tól december 21ig az adócsoport lehetõséget biztosít arra,
hogy mind a magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok és vállalkozók az elmulasztott kötelezettségüknek (bejelentkezési és
bevallási) minden szankció nélkül eleget

Hidegkuti Gergely

tegyenek. Tehát nincs mulasztási bírság, nincs
késedelmi pótlék!
A fenti határidõ lejárta után a mulasztókkal
szemben a jogszabályban biztosított szankciók
alkalmazásával lépnek fel. A bevalláshoz szükséges
nyomtatványok
az
interneten
(www.szentendre.hu) letölthetõk, vagy az
Adócsoportnál, illetve az ügyfélszolgálati
irodán kérhetõek. Érdeklõdni lehet a (26) 503333, és a (26) 503-359-es telefonszámokon.

Ryan Hoyt

Dr. Katona Gyula

Az önkormányzati bizottságok sorában a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi
Bizottságot mutatjuk be Hidegkuti Gergely elnökkel készült beszélgetésünkben (5. oldal).
Amerikai specialitással ismertet meg bennünket a Dorothea kávézó tulajdonosa, Ryan Hoyt (6.
oldal). Az elmúlt hétvégén avatták fel a Gõzhajó utcában dr. Katona Gyula emléktábláját (12.
oldal). Dr. Dietz Ferenc polgármester felesége, dr. Szántó Csilla karácsonyi ünnepséget szervez,
melyhez a szentendreiek segítségét kéri (8. oldal). Köztér mellékletünkben Lendvai József polgármester beszél elképzeléseirõl, Pilisszentkereszt jövõjérõl.

SZTRÁJK!
November 21-én, szerdán Magyarországon szakszervezeti és
civil összefogás eredményeképpen tüntetéseket és sztrájkokat
tartottak országszerte a nyugdíjcsökkenés, a több-biztosítós
egészségügyi modell, a vasúti szárnyvonalak bezárása ellen. A
Társadalmi Szolidaritás Napja elnevezésû országos megmozduláshoz több szentendrei közoktatási intézmény is csatlakozott. Információink szerint az Izbégi és a II. Rákóczi Általános
Iskolában az elsõ négy tanítási órában, a Templomdombi
Általános Iskolában pedig 7.30-tól 8.45-ig nem volt tanítás.
Stomp Ferencnétõl, az izbégi iskola igazgatójától megtudtuk,
hogy a sztrájk ideje alatt csupán felügyeletet tartottak az
intézményben a sztrájkhoz nem csatlakozott pedagógusok
részvételével. A sztrájkban résztvevõ tanárok – bár az iskolában
voltak – legfeljebb adminisztrációs feladataikat végezték el,
gyerekekkel nem foglalkoztak. Az 5. órától zavartanul folyt a
tanítás, a délutáni foglalkozásokat is beleértve.

Dr. Szántó Csilla

Lendvai József
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

Rendõrség
(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: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@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 csoportvezetõ 06 20 443 9251,
Szeneiné Andornaki Edit Bükkös
patak csoportvezetõ
06 30 486 1740

Utánajártunk…
Egy 1946 óta a városban élõ
„várostárs” (név és cím a
szerkesztõségben) az alábbi
kérdésekkel kereste meg szerkesztõségünket.
1. Miért büntetik a misére
menõket a parkolási díjjal?
2. Miért nem ellenõrzi a rendõrség a Kucsera utcában a
gyorshajtókat? Miért nem
építenek be ide fekvõ rendõröket?
3. Miért kell este 8 óráig
parkolási díjat fizetni, amikor más városokban csak este
6 óráig kell?
4. Mikor kapják meg a súlyadót fizetõk a chip-kártyát?
Az olvasó által feltett kérdések, tekintettel az új parkolási
rendszer bevezetésére, valóban nagyon aktuálisan felvetett észrevételek. A parkolási rendszert az önkormányzat képviselõ-testülete
külön rendeletben határozta
meg. A rendelet szabályainak
felülvizsgálatát a képviselõtestület illetékes Városüzemeltetési, Mûemlék- és Kör-

A vizesárok-jelleg
idõközben megszûnt:
járókövekkel lehet
ezt a parkolóórát
megközelíteni
nyezetvédelmi Bizottsága – az
esetleges lakossági és képviselõi észrevételek, javaslatok
áttekintése, figyelembevétele
alapján – várhatóan decem-
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berig meg fogja tenni. A parkolási rendszerrel kapcsolatosan kialakított álláspontját,
módosítási javaslatait ezt
követõen tudja a képviselõtestület elé terjeszteni, és a
testület dönt a parkolási rendelet esetleges módosításáról.
Elõzetesen ennek tartalmáról
nem tud tájékoztatást adni a
hivatal.
A fekvõ-rendõr telepítésének
lehetõségét a fentebb említett
bizottság jogosult megvizsgálni, és arról – a költségvetési
lehetõségek, mûszaki megvalósíthatóság, valamint a
Biztonságos Város Közlekedési
Koncepcióval összhangban
–dönteni.
A chip-kártya vásárlására vonatkozó legutóbbi információink szerint elõre láthatóan
2008. január 1-jétõl lehet
igényelni, de pontosabb információt a VSZ Zrt. tud adni.
A gyorshajtás ellenõrzése tárgyában pedig a rendõrség jogosult eljárni, õk határozzák
meg a fokozott ellenõrzési
zónákat a városban. Erre vonatkozóan az önkormányzat
eljárási hatáskörrel nem rendelkezik, az ilyen jellegû problémákat célszerû közvetlenül
a rendõrség felé jelezni.

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

A7kérdése
Árokásás?

Több olvasónk is kérdezte szerkesztõségünktõl,
hogy miért bontják fel az utakat a belvárosban
több helyen is.
Virágh Jánostól, a városüzemeltetési csoport vezetõjétõl megtudtuk, hogy a belvárosban – a Városház
téren, a Bajcsy, a Rákóczi, a Péter-Pál, a Kucsera, a
Paprikabíró, illetve még több kis utcában – összesen
400 méteres szakaszon két munka is folyik párhuzamosan. Egyrészt az ELMÛ 1 kV-os elektromos
hálózatának rekonstrukcióját végzik, másrészt a légi
vezetékeket – a biztonságos áramszolgáltatás érdekében – föld alatti kábelekkel váltják ki.
Az említett munkák idõtartama körülbelül három hét, e szerint a következõ hét végéig, vagyis az
adventi idõszak kezdetére befejezõdnek a járda- és útfelbontások.

„A Városháza
házhoz jön”
November 28-án, szerdán
17 órai kezdettel
a belvárost érintõ
fontosabb kérdésekben
megtartásra kerülõ „Városháza
házhoz jön” következõ fórumára
tisztelettel hívunk mindenkit a
Polgármesteri Hivatal
Dísztermébe.
Témák:
• közterület • parkolási rendszer
• közvilágítás kérdése • egyes
ingatlanokra bejegyzett
elõvásárlási jogról tájékoztatás
Bízunk abban, hogy nagyon sok
érdeklõdõ jön el, és az aktuális –
fenti tárgyú – kérdéseket
közösen meg tudjuk vitatni!
KUN CSABA
alpolgármester
TOLONICS GYULA
képviselõ

Közmeghallgatás
A helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény
13. §-a szerint:
„A Képviselõ-testület évente
legalább egyszer,
elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és szervezetek képviselõi
közérdekû kérdéseket és javaslatokat tehetnek.”
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
december 3-án,
17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza I.
emeleti dísztermében, melyre
tisztelettel hívnak
mindenkit.

Költözünk!
Felhívjuk a kultúrabarátok figyelmét, hogy a Szentendrei Új
Kulturális Központ november
25-tõl az új otthonába (Dunakorzó 18.) költözik. A telefonszám (26/312-657) változatlan marad, a jövõben valamennyi kollégát (MûvészetMalom, Dunaparti Mûvelõdési
Ház, Szentendre és Vidéke
szerkesztõsége) az irodaházban találhatják meg. Ünnepélyes irodaavatás és nyílt nap
december 5-én, szerdán lesz.

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 9–17ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl péntekig 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
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Új ügyfélhívó rendszer II.
Folytatva a múlt héten megkezdett írásunkat, az Okmányirodán kialakítandó
ügyfélhívó rendszer mûködésérõl kérdeztük dr. Molnár Ildikó jegyzõt.
– Hogyan történik az internetes
idõpontfoglalás?
– Az ügyfélnek a www.szentendre.hu oldalt kell felkeresnie,
ahol a nyitó oldalon jól látható
helyen elhelyezendõ „Idõpontfoglalás az Okmányirodába”
linkre kell kattintania. A felugró
ablakban regisztrálnia kell magát, melynek során meg kell adnia a rendszer által kért azonosító adatokat (pl. név, lakóhely, rendszám), majd a táblázatból kiválaszthatja a számára
megfelelõ idõpontot. Fontos tudnivaló, hogy mindenkinek külön
regisztrálnia kell magát, így például ha egy család szeretné elintézni a lakcím bejelentkezését,
annyi idõpontot kell foglalnia,
ahányan érkeznek. A foglalással
a rendszer egy hívószámot biztosít az ügyfél számára, amit az
ügyintézés céljából történõ megjelenésekor a polgármesteri hivatal portáján vehet át.
– Hogyan lehet telefonon idõpontot foglalni?
– Az ügyfélnek tárcsáznia kell a
(26) 503-368-as hívószámot,
melyet az ügyfélszolgálati munkatárs fog felvenni. A fentiekhez
hasonlóan ebben az esetben is
regisztrálni kell az ügyfelet, csak
azt a szükséges azonosító adatok megkérdezésével munkatársunk végzi el, melyet követõen
felajánlja az ügyfél részére a
választható idõpontokat. Az
idõpont kiválasztását követõen
ügyfelünk a hívószámát az internetes idõpontfoglalásnál leírt
módon, megjelenésekor kapja
meg a portán.
– Mit kell majd tennie annak,
aki okmányirodai ügyét szeretné intézni?
– Újdonság lesz az ügymenetben az, hogy akár foglalt valaki
elõre idõpontot, akár nem, elõször minden esetben a Polgármesteri Hivatal portájára kell
fáradnia. Az idõpontot elõre foglaló ügyfelek azonosító adatuk
megadásával, a portás segítségével megkapják a hívószámukat, mellyel átmehetnek az
Okmányirodába és helyet foglalhatnak. A rendszer biztosítja,
hogy ezen ügyfelet a foglalt
idõpontban – illetve, ha egy
másik ügy intézése folyamatban
van, annak befejezését követõen – az ügyintézõ hívja.
– Mi a teendõje annak, aki úgy
érkezik, hogy nem foglalt elõre
idõpontot?

– Több lehetõség közül választhat. Megteheti, hogy befárad a
portával szemben található Ügyfélszolgálatra, az ügyintézõnél
idõpontot foglal, és a kért idõpontban visszajön. Lehetõsége
van arra is, hogy az érintõképernyõs berendezésnél hívószámot kér. Ebben az esetben a
portás a Polgármesteri Hivatal
fõépületének földszinti ügyfélvárójába irányítja, ahol helyet
foglalhat. Amennyiben az ügyintézésben szabad kapacitás
keletkezik, az ügyfél behívásra
kerül, melyrõl az ügyfélváróban
is elhelyezendõ központi kijelzõrõl értesül. Sajnos a várakozás
idõtartama nem kalkulálható
pontosan, az ügyfél a hívószámán csak arról kap tájékoztatást, hogy hány másik ügyfél
várakozik elõtte.
– A hívószám egyben sorrendet
is jelent?
– Nem. Fontos tudni, hogy a
hívószám az ügyfelet azonosító
szám, így az nem jelent feltétlenül behívási sorrendet. Ez azt
jelenti, hogy a 101-es hívószám
után nem biztos, hogy a 102-es
fog következni. A rendszer prioritásokat alakít ki. Aki elõre
foglalt idõpontot, az a foglalt
idõpontban a más ügyfelekhez
képest elsõbbséget élvez. Az
idõpontot elõre nem foglaló
ügyfeleket a rendszer természetesen az érkezési idõpont
szerint sorba rendezi, és ha már
nincs olyan ügyfél, aki idõpontra érkezett, ezen ügyfeleket az
érkezési sorrendben hívja be.
– Hova menjenek azok, akik
csak tájékozódni szeretnének?
– Az ügyfélhívó rendszer beindításával párhuzamosan a félfogadás minõségét azzal is javítani szeretnénk, hogy az Ügyfélszolgálaton egy erre kijelölt kolléga feladatává tesszük az ügyfelek tájékoztatását. Ugyanez a
kolléga fogja kiadni az elkészült
okmányokat (vezetõi engedély,
személyi igazolvány, útlevél) is.
A tájékoztatáskéréshez, okmánykiadáshoz elõre idõpontot
foglalni nem kell, az ügyfeleket
a hívószám kérését követõen az
érkezési sorrendnek megfelelõen hívjuk. Munkatársunk a
(26) 503-381-es telefonszámon
is elérhetõ lesz és felvilágosítást
ad okmányirodai ügyekben.
– Milyen egyéb fontos tudnivalók vannak még?
– Mint azt mindannyian ismer-

jük, az okmányirodai ügyek elintézéséhez igazgatási díj – egyes
esetekben egyéb díjak, illetékek
– befizetése szükséges. Amikor
az ügyfél az ügyintézõhöz kerül,
és az ügyintézés feltételei fennállnak, az ügyfél rendelkezésére
bocsátjuk a befizetendõ csekket.
Ekkor az ügyfélnek lehetõsége
van elmenni a postára, s amíg
távol van, az ügyintézõ minden,
az ügy lezáráshoz szükséges
adminisztrációs feladatot elvégez. Ha az adminisztráció
lezárása elõtt az ügyfél a csekkel
visszaérkezik, az ügy befejezhetõ. Ha idõközben új ügyfél
behívására kerül sor, a csekk
befizetése miatt távozott ügyfelet a rendszer várólistára
helyezi, visszaérkezését követõen behívásra kerül és a csekk
bemutatásával ügye gyorsan
befejezhetõ.
– Mikor kerül sor a rendszer
kiépítésére?
– A rendszer telepítése november 26-27-én történik. Már most
szeretném jelezni, hogy november 26-án, hétfõn emiatt az
Okmányiroda zárva lesz. A tényleges mûködés elsõ napja november 28. szerda, mely napon
az ügyfélhívó rendszert telepítõ
cég helyszíni felügyeletet biztosít.
Úgy gondolom, hogy e rendszer
bevezetésével sokkal magasabb
színvonalú szolgáltatást tudunk
majd nyújtani leendõ ügyfeleinknek. Lehet, hogy az elsõ
idõszakban lesznek nehézségek,
hisz mindannyiunknak, az ügyfeleknek és az ügyintézõknek is
el kell sajátítanunk az ügyfélhívó mûködését, meg kell tanulnunk kihasználni a rendszer
által biztosított elõnyöket, de
biztos vagyok abban, hogy a
végeredmény mindenki megelégedésére fog szolgálni. Bízom abban, hogy a polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségével sikerül a kezdeti esetleges nehézségeket kiküszöbölni, melyhez az Önök türelmére,
együttmûködésére is számítunk,
és végül sikerül elérnünk azt a
célt (kulturált várakozási körülmények megteremtése, sorban állás megszûnése), melyet
az ügyfélhívó bevezetésével
kívántunk elérni.
(Az ügyfélhívó rendszer bevezetésével, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatainkról, az Önök esetleges
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észrevételeit is figyelembe véve
újabb tájékoztatót fogunk közzé
tenni az újságban, valamint a
honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket
az aktuális kérdésekrõl.)
P. Sz.

Elnökváltás
November 17-én lemondott a
Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöki tisztérõl
Benkovits György. A lemondás
oka az összeférhetetlenség
megszüntetése: a jogszabály
szerint kisebbségi önkormányzat elnöke nem lehet
másik önkormányzati bizottság tagja vagy elnöke. A
Horvát Kisebbségi Önkormányzat új elnöke Szautner
Katalin lett.

A polgármester

naplója
NOVEMBER 25.
10.00

„50 év integráció – 50
helyszínen” – Budakalász

NOVEMBER 26.
08.30
09.00
11.00
13.00

Alpolgármesteri beszámoló
Vezetõi értekezlet
Kistérségi vezetõi értekezlet
VSZ Zrt. vezetõjével
megbeszélés

NOVEMBER 27-29.
Európai Uniós Pályázati Konferencia

NOVEMBER 30.
11.00

Szentendre Város Bora
kiválasztása

Ingyenes mammográfiás
szakrendelés Szentendrén
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2007. december 1jétõl a Szent Rókus Kórház és Intézményei kihelyezett telephelyeként, a Perla x- ray Kft közremûködésével OEP finanszírozott mammográfiás szakrendelés indul Szentendre Város
Egészségügyi Intézményében (Szentendre, Kanonok u. 1.), így
az eddigi térítéses szolgáltatás a továbbiakban ingyenessé
válik. A szakrendelésre a (26) 311-998-as telefonszámon
idõpont kérhetõ. A mammográfiás szakrendelés idõpontja:
hétfõ-kedd-csütörtök: 14-20 óráig, szerda-péntek: 8-14.
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Bajban az önkormányzatok
November 14-én a Magyar Önkormányzatok Szövetség –
melynek tagja Szentendre Város Önkormányzata is – konferenciát rendezett a 2008. évi
költségvetés önkormányzatokat érintõ kérdéseirõl a gödöllõi városházán, ahol az
alábbi állásfoglalást fogadták
el.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége megállapítja, hogy:
• évek óta tapasztalható az
önkormányzati gazdálkodás
pénzügyi szabályozására a szigorítás, ami az önkormányzati rendszer folyamatos értékvesztését, válságba jutását
jelenti,
• 2008-ban sem várható az
önkormányzati gazdálkodásban, a forrásszabályozásban
alapvetõ változás, mindez mûködési feltételek további romlását idézi elõ,
• a költségvetés az önkormányzatok támogatásánál 3,3%-os
reálérték csökkenéssel számol,
• a folyamat, figyelembe véve
a kistelepülési normatíva
megszüntetését is, a kistelepülések további ellehetetlenüléséhez vezet,
• a költségvetés nem számol

a ma még nem ismert, de jóval
az infláció feletti energia
áremelésekkel.
A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elfogadhatatlannak tartja:
• az önkormányzatokat válsághelyzetbe sodró, reálérték
csökkenéssel járó költségvetési megszorításokat,
• a kormányzat újabb feladatokat ír elõ az önkormányzatok számára anélkül, hogy
annak fedezetét biztosítaná,
• az önkormányzati önállóságot sértõ hitelfelvételi lehetõségeket korlátozó egyoldalú
intézkedéseket.
A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége felszólítja a kormányt, hogy:
• a helyben maradó szja 10%os arányát állítsák vissza,
• a központi források külön
költségvetési soron biztosítsák a 2008. évi kereset növekedésébõl adódó többletköltségek fedezetét.
A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elfogadhatatlannak tartja az ingatlanadó
jelenleg tervezett bevezetését, ami a központi források
további csökkentésének veszélyét hordozza magába.

Jótékonysági rajzverseny a postán
Az Agy tanoda diákjai csoportos látogatáson vettek részt a
szentendrei nagypostán. A látogatás olyan sikeres volt a nebulók körében, hogy rögvest rajzversenyt hirdettünk. Az ismeretek bõvítése érdekében meglátogatták a Postamúzeumot
is, ami újabb élményekkel gazdagította õket. A résztvevõ kisdiákok rajzaikkal mutatták be, hogyan is él képzeletükben a
posta.
A beérkezett tizenhét, szebbnél-szebb pályamûvet hetekig
csodálhatták a postára betérõk az ügyféltérben rögtönzött kiállításon, ahol bárki szavazhatott is a neki legjobban tetszõ
pályamûre – egy-egy jótékonysági bélyeggel érvényesített
szavazólapon.
A mostani rajzverseny kitûnõ lehetõséget adott a szentendreieknek arra, hogy megismerkedjenek a Posta által kínált
jótékonysági bélyegekkel, melyek a kisebb összeggel való
jótékonykodás gyakorlásának lehetõségét kínálják mindannyiunknak. Ugyanakkor bemutatkozhatott a mûvészváros legifjabb nemzedéke is a nagyközönségnek. A nyertes rajzok alkotói
már át is vették jutalmukat, és a sikerre való tekintettel a folytatás sem marad el.

Köszönjük az 1%-ot!
A Templomdombi Alapítvány (2000 Szentendre, Alkotmány u.
12. adószám: 19176518-1-13) tájékoztatja az adófizetõ polgárokat, hogy rendelkezõ nyilatkozataik alapján 2006-ban
1 045 897 Ft támogatásban részesült. Az összeget a
Templomdombi Általános Iskola tornatermének felújítására,
jutalomkönyvekre, gyermekprogramok szervezésére fordítottuk. Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a szülõk,
támogatók felajánlásait.

107
Bûnügyek
nyomában
A Szentendrei Rendõrkapitányság felhívja a tehergépkocsikat tároló és állomásoztató telephelyek tulajdonosainak és dolgozóinak figyelmét, hogy az utóbbi idõben
elszaporodtak a tehergépkocsi-feltörések. A tolvajok célja
többnyire a gépjármûbe szerelt tachográfok megszerzése.
*
Sajnos rendszeressé váltak
Szentendre utcáin az esti és
éjszakai gépkocsi-rongálások.
Legtöbbször a szórakozóhelyekrõl hazatérõ fiatalok szúrják ki a parkoló autók kerekeit,
törik le a visszapillantó tükröket. A rendõrség kéri, hogy
aki bármilyen információval
rendelkezik az elkövetõkrõl,
illetve szemtanúja volt hasonló esetnek, a tettesek kézre
kerítésének megkönnyítése
érdekében jelentkezzen a
Szentendrei rendõrkapitányságon személyesen, vagy telefonon a 06-26 310-233-as számon.
*
Még mindig gyakoriak a hétvégiház-feltörések és a kisebb
rongálások, jellemzõen Horányban, Szigetmonostoron és
Tahitótfalun. A rendõrség egy
szentendrei illetõségû elkövetõt kézre kerített, akinek
korábban is volt már dolga a
hatósággal. Elõzetes letartóztatásba vételét kezdeményezték. A rendõrség ismételten kéri, hogy ha a lakók gyanús alakokat látnak a házuk,
illetve utcájuk környékén,
tegyenek bejelentést a fent
hivatkozott telefonszámon, és
adjanak az illetõrõl pontos
személyleírást.
*
Nyílászárók javítására, illetve
szénmonoxid-jelzõ berendezés beszerelésére vett fel
kisebb összegeket egy miskolci férfi Pomázon és Szentendrén. Ígéretét ezután nem teljesítette, a felvett elõleggel
eltûnt. A rendõrség felderítette az ügyet, és csalás miatt
vádemelést kezdeményezett
az elkövetõ ellen, aki szabadlábon védekezhet.
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Közlekedjünk
körültekintõen
A téli gumi életet menthet +7
Celsius-fok alatti hõmérséklet
esetén. Most, a téli idõszakban erõsen ajánlott, hogy mindenki felszerelje autójára!
Minden esetben kötelezõ a
biztonsági öv becsatolása (az
autó hátsó ülésén utazók részére is), és erõsen ajánlott a
tompított fényszóró használata lakott területen belül is.
*
A budakalászi körforgalomnál
zajló építkezések miatt naponta változik a forgalmi rend.
Aki errefelé autózik, vezessen
különösen figyelmesen, és
fokozottan ügyeljen az elsõbbségadási szabályok betartására!
*
A korán beálló sötétség és a
rossz látási viszonyok miatt az
elmúlt hetekben térségünkben
megszaporodtak a gyalogosés kerékpáros-gázolások. Ezek
elkerülése érdekében az autósok ügyeljenek a közlekedésben résztvevõ többi jármûre
és gyalogosra, a gyalogosok
és a kerékpárosok pedig használjanak láthatósági (fényvisszaverõ) mellényt! (A részletes szabályozásról ld. keretes írásunkat!)

Nem mellékes
mellénykérdések
2007. június 1-jén lépett
érvénybe az a KRESZ-szabály,
amely szerint a kerékpár kivilágítása mellett a kerékpárosok fényvisszaverõ mellényt
is kötelesek viselni korlátozott
látási viszonyok esetén lakott
területen kívül. 2008. január

1-jétõl azonban tovább szigorodnak a szabályok: a mellényt
lakott területen kívül a látási
viszonyoktól függetlenül kötelezõ lesz hordania kerékpárosnak és gyalogosnak egyaránt, ha az út úttestjén, leállósávján vagy padkáján tartózkodik.
Lakott területen belül továbbra sem lesz kötelezõ a viselése,
de a Szentendrei Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya erõsen ajánlja,
mert életet menthet. A fényvisszaverõ mellény ugyan nem
kötelezõ tartozéka a gépkocsiknak, ám a fentiek értelmében ajánlatos lesz beszerezni, hiszen nem tudható
elõre, mikor kell városon kívül
kiszállni az autóból, például
kerékcsere, baleset vagy egy
rendõri igazoltatás miatt.
A mellény viselése egyébként
ugyanúgy, ahogy a biztonsági
öv kérdése is, egyéni felelõsség dolga. Magyarán: ha
valaki nem csatolja be az övét,
vagy az autóból kiszállva nem
veszi fel a mellényt, nem a
sofõr, hanem a mulasztást
elkövetõ utas bírságolható
meg. A rendõrség arra is felhívja a figyelmet, hogy az
egyszerû, csuklóra vagy bokára rögzíthetõ reflektív
(fényvisszaverõ) csík nem elegendõ, azt csak kiegészítõként
lehet alkalmazni a néhány száz
forintért kapható, szabványos
sárga, zöld vagy narancssárga
mellény mellett.

Biztonság másfél
méter alatt
Érdemes újra szót ejteni a
gyermekbiztonsági rendszerekkel kapcsolatos KRESZszabályokról. A jelenleg érvényes rendelkezések szerint
150 cm-nél alacsonyabb személy szállításakor gyermekbiztonsági rendszer használata (azaz gyermekülés vagy
ülésmagasító) általában kötelezõ. Ha a gyermek legalább
135 cm magas, legalább hároméves, és a kocsi hátsó ülésén utazik, elegendõ a gyárilag beszerelt biztonsági öv.
150 cm alatti gyermekek az
autó elsõ ülésén csak gyermekbiztonsági rendszerrel utaztathatók. Ekkor is csak úgy, ha
a szokásos haladási iránnyal
ellentétesen (menetiránynak
háttal) ülnek a gyermekbiztonsági rendszerben, és ha
légzsák nincs az autóban, vagy
kikapcsolt állapotban van.
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„Egy látványos intézkedés mögött tucatnyi láthatatlan húzódik meg”
Szentendrén örökzöld téma a közlekedés és a város infrastrukturális helyzete. Az önkormányzati bizottságok egyéves eredményeit felvonultató
sorozatunk következõ fejezetében Hidegkuti Gergelyt, a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottság elnökét faggattuk.

Hidegkuti Gergely
– Hogyan értékeli a közlekedési program létrejöttét,
és milyen reményeket lát a
megvalósulására?
– Választási kampányoktól
függetlenül
Szentendrén
rendszeresen elõtérbe kerül,
hogy a város egyik legnagyobb
problémája a közlekedés: az
utak, a járdák, a tömegközlekedés, a forgalom stb. állapota. Ezen a területen remek
tüneti kezeléseket lehet végezni, mindez csak pénz kérdése lenne, de ha mindezt
átgondolatlanul végezzük,
csak újabb, akár nagyobb gondokat okozunk általuk. Ha egy
tündér tavaly egymilliárd forintból utakat akart volna
építeni nekünk, akkor sajnos
azt kellett volna mondanom
neki, hogy vagy õ megy el,
vagy én. A közlekedési programot pont azért hoztuk létre,
hogy a közlekedést érintõ
fejlesztéseket átgondoltan,
minél kisebb költségekkel, és
bizony „tündérek” bevonása
nélkül is el tudjuk végezni.
Tény, hogy egy program elkészítése sok-sok hónapon át
tartó szakmai munkát jelent,
és a város lakossága számára
nem látható. Sok kritikát kaptunk az elmúlt év elején, hogy
hol vannak az útépítések, a
kátyúzások stb. Pedig minden
látványos, kézzel fogható
intézkedés mögött tucatnyi,
hosszas tervezést igénylõ,
kívülrõl láthatatlan döntés és
vita húzódik meg, ugyanis sok
közlekedéssel kapcsolatos
elõkészítési feladatot a nulláról kellett kezdenünk. Az elsõ jelek már láthatóak, a program alapján alakul a belváros
forgalmi rendje, elindult egy
korszerû parkolási rendszer, és
a hetekben az elsõ útfelújítások is megkezdõdtek.
– Éppen a parkolási rendelet
módosítása és az utak ál-

lapota miatt panaszkodnak
legtöbbet a város lakói.
– A kátyúzással és a parkolóórák telepítésével kapcsolatban valóban sok lakossági
panasz érkezett, ezek általánosságban jogosak is, de a
koncepcióhoz illeszkedõen
magát a rendszert kell szemlélni. Most építkezés folyik,
amely, mint minden építkezés,
kellemetlenségekkel jár, megkockáztatom, még hibák is
történnek, de a végcél – ami
nincs is annyira messze –
egészen biztos, hogy jobb lesz.
A példához visszatérve: lehet,
hogy most kellemetlen az,
hogy a parkolásért fizetni kell
(fontos megjegyezni, hogy
fizetni a rendelet értelmében
mindig is kellett, csak éppen
a „táskás" rendszer soha sem
mûködött megfelelõen), de fél
év múlva már pontos ismereteink lesznek, amelyek alapján a mostani szabályok finomíthatók. Ha majd a parkolásra befolyt bevételekbõl a
város közlekedési állapota
javul, akkor mindenki látni
fogja, hogy jó helyre ment a
parkolási pénz. Megjegyzem,
az új rendszer tesztüzeme alatt
több pénz folyt be, mint egy
teltházas, nyári hónapban.
– Miként lehet kezelni az
intermodális csomópont kapcsán felmerült ellenérdekeket a lakosság, a városvezetés és a kereskedõk, illetve a
vállalkozók között?
– Ez kissé hasonlít az elõzõ
témára.
Meggyõzõdésem,
hogy megfelelõ egyeztetéssel,
precíz tervezéssel és alapos
elõkészítéssel megoldható ez
a probléma. Nyilván itt is
lehetnek kellemetlenségek, de
a végcél (egy új városközpont,
kulturált P+R parkolási lehetõséggel, a busz- és HÉV-megállók közötti fedett kapcsolattal) egyértelmûen pozitív. A
jelenlegi, elõzetes tervek
egyébként a környezõ lakosok
érdekeit messzemenõkig figyelembe veszik.
– Miként áll a nyugati elkerülõ út ügye? Vajon lesz
belõle valami a távoli jövõben?
– A tehermentesítõ út szerves
része a közlekedési programnak, és az intermodális csomópont elkészülése szempontjából is kiemelkedõen
fontos. Én látok rá reális esé-

lyt, hogy fontossabb szakaszainak a megvalósítása a
közeljövõben megkezdõdjön.
– Milyen helyzetûnek ítéli
városszerte a jelenlegi szilárdburkolat-arányt, a belvárosi útburkolatok állapotát, és hogyan lehet javítani
ezeken a problémákon?
– A szentendrei utak szilárdburkolati aránya országos viszonylatban átlagos, sõt megkockáztatom, hogy az átlagnál
még egy picivel jobb is. Persze
annak, aki földút mellett lakik,
ez az arányszám nem sokat
mond. Ezért az e problámával
leginkább küzdõ Pismány képviselõjének, dr. Dragon Pálnak
a javaslatára idén bevezettük
azt a rendelkezést, amely
szerint azok a lakossági társulások, amelyek utat építenek, a beruházásra fordított
összeget a helyi adójukból
leírhatják. Ezzel párhuzamosan természetesen folynak a
nagyobb területeket érintõ
utak tervezései. A napokban
készült el a terv a Barackos út
és az Egres út meghosszabbítására, és a bizottságunk
meghatározta például a pannóniai utak, a Nap utca, a
Táltos utca és a Vasvári Pál
utca külsõ szakaszának tervezési kereteit. Ezeket nyilván
„városi pénzen” kell megépíteni.
– A Városi Szolgáltató Zrt.nek utalt városüzemeltetési
feladatok, amelyek átadása
nagy elõkészítõ munkát igényelt a bizottságtól, miként
és miért láthatók el hatékonyabban ilyen konstrukcióban, mint korábban?
– Elég, ha annyit mondok,
hogy a parkolási díjak beszedését, a parkolók üzemeltetését a VSZ Zrt. végzi. Nyilvánvaló, hogy egyszerûbb, ha
azok a források, azaz a parkolási bevételek, amelyek ebbõl a célból keletkeznek, házon belül legyenek elköltve. A
VSZ Zrt.-nek minden adottsága megvan e feladatok elvégzésére, de itt is körültekintõen kell eljárni.
– Hogyan tudnak ésszerûen
lavírozni a gyors, látványos
munkák és a hosszú távú koncepciók között úgy, hogy a
kátyúkat is betömjék, és ne
is éljék fel a város tartalékait?
– Az elején nem véletlenül

említettem a „tündért” az egymilliárd forinttal. Az elõzõ polgármester elképzelése alapján
ugyanis egy egyszerû pénzügyi konstrukció – hitelfelvétel
– keretében a város ennyit
költött volna utak építésére.
Mint korábban mondtam, ez
egy látványos lépés lett volna,
de közlekedési szempontból
mindenképpen átgondolatlan,
azaz elhibázott, mert várhatóan újabb kiadásokat eredményezett volna. Két példával
alá is támasztanám ezt az
állításomat: a tervek szerint
megépítették volna a Barackos
út folytatását, amelyet tavaly
csatornáztunk, azaz az építés
után szinte azonnal fel is kellett volna azt bontani. Most
készen van a közmû, készen
vannak a tervek, az építésnek
most jött el az ideje. A másik
példa a Vasvári Pál utca folytatása, amely mellett lakóterületi fejlesztés történik,
ezért a bizottságunk egyelõre
a pontos nyomvonalat sem
tudta meghatározni, nemhogy
városi pénzbõl megépíttetnénk egy olyan szakaszt, amelyet egyelõre fõleg építési forgalomra használnának. Persze
beszélhetnénk a többi szakaszról is. Kell is beszélni, de
egyelõre ez a közlekedési
munkacsoport feladata, hogy
ne csináljunk magunknak felesleges gondokat és kiadásokat. Az elképzelésrõl tehát
lehet beszélni, de csak megfelelõ elõkészítés után, és úgy,
hogy közben mindannyiunknak ügyelni kell a város hosszú
távú költségvetési helyzetére.
Itt jelentõs javulást értünk el
az elmúlt évben, ezt mindenképpen meg kell õriznünk.
– Mire a legbüszkébb az elmúlt egy évben a bizottság
elnökeként?
– A delegáló politikai oldaltól
függetlenül az egész csapatra,
amely a bizottságban, illetve
a kapcsolódó munkacsoportokban dolgozik. Itt ugye illik
név szerint méltatni a tagokat,
de nálunk egy hétfõs bizottság
mellett mûködik egy négyfõs
környezetvédelmi, illetve egy
hatfõs közlekedési munkacsoport is, egytõl egyig kiváló
szakemberekkel. Ráadásul ez
a tizenhét ember politikai felhangoktól mentes, szakmai
mederben folyó vitákat folytat, amire egyértelmû bizo-

nyíték, hogy a hatalmas létszáma ellenére a szervezet
mûködik.
Bokor Tamás

Egy elmaradt
interjú helyett
Lapunk múlt heti számában
jeleztük olvasóinknak, hogy
interjút készítünk Lindmayer
Eszterrel, az VSZ Zrt. újonnan
megbízott cégvezetõjével, akit
az október 30-i rendkívüli
testületi ülésen Medveczky
Imre cégvezetõ lemondása
miatt bíztak meg a részvénytársaság irányításával a vezetõi
állásra kiírt pályázat eredményes elbírálásáig. Lindmayer Eszter ellenõrzési és
koordinációs irodavezetõként
dolgozott a VSZ Zrt.-nél.
A cégvezetõt többek között
két fontos, sok embert érintõ
és érdeklõ témában, a belvárosi parkolás, illetve a Püspökmajor-lakótelep fûtése
ügyében kérdeztük volna
meg. Lindmayer Eszter egyelõre türelmünket kérte: elmondta, jelenleg nagy erõvel
dolgoznak a parkolási rendszer kialakításán. Ígéretet
kaptunk arra, hogy amint
készen lesznek a teljes koncepcióval, arról lapunknak
részletesen beszámol.
Az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket, felvetéseket
várják a vszrt@vszrt.hu
e-mail címre.

Szentendre, Pátriárka u. 12.
a Könyvtár utcájában
Elérhetõségünk:
tel.: 26/505-320,
e-mail:
pillerkft@invitel.hu,
www.pillerkftszentendre.hu
PAPÍR-ÍRÓSZER-NYOMTATVÁNY
PORSZÍVÓ PORZSÁKOK
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40hét
November 22. (23. hét)
Ma ismét szórakoztató esténk volt. Annyira ficánkoltál vacsora után, hogy megkértem Apádat,
tegye a hasamra a kezét, hogy érezzen téged.
Ez meg is történt, ekkor megkértem, ugyan
mondjon már neked valamit, mire rajtaütésszerûen a hasamhoz hajolt és a köldökömbe
kiabált, hogy haaalihóóóóó, de mindezt olyan
hirtelen és akkora hangerõvel, hogy majdnem
leborultam a kanapéról ijedtemben. Mire visszanyertem a normális pulzusszámom, megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy a köldököm nem
telefonkagyló, és veled egyelõre nem így tud
kapcsolatba kerülni, de ezen a ponton láthatóan
teljesen elvesztette az érdeklõdését a téma iránt,
pedig nagyon érdekes dolog ez a mama-baba
méhen belüli kapcsolat és kommunikáció.
Egyre több ismeret szól amellett, hogy
életünk minõsége, sikere érzelmi stabilitásunktól függ. Az meg leginkább attól,
mennyire szerettek bennünket életünk
legkorábbi szakaszában, ugyanis az anya
érzelmi beállítódásának nagy jelentõsége
van a magzat pszichés fejlõdésében.
A kapcsolatanalízis, avagy a méhen belüli
anya-magzat kommunikáció, mely a magzat
és az anya közötti méhen belüli kontaktusra épül, egyszerre régi és új. Azt ugyanis,
hogy a magzat fogantatásától kezdve önálló
lélekkel rendelkezik, sokat és sokszor hangoztatták már. Azt azonban már kevesebben
tudják, hogy az anya esetleges szorongása,
vagy az a tény, hogy akarja-e a gyereket,
akár egész életre kiható alapélmény lehet.
A gyermekeket tehát nemcsak az anya
egészségtelen életmódja károsíthatja, hanem a negatív lelki tartalmak is informá-

KARÁCSONYI
VÁSÁR
A KLÁRI
FEHÉRNEMÛ BOLTBAN

• wellness köntösök
• Triumph hálóruhák
• fehérnemûk nagy
választékban
Egyes cikkek
akciósan!
Szentendre,
Kanonok
utca
(a Szakorvosi
Rendelõintézettel
szemben)

ciók a számára, melyeket biokémiai úton
fogad, tárolja õket, majd e sajátos emléknyomokat késõbb aktivizálja. Ezért nagyon
fontos az is, hogy az anya a babájáról milyen
képpel rendelkezik. Ha a baba az anyja
tükörképében azt érzékeli magáról, hogy õ
egy tudatlan, vegetatív lény, akkor ez válik
saját önképe legfõbb motívumává, és e
szerint fog reagálni. Ha viszont az anya azt
érzékelteti vele, hogy õ egyenrangú fél, aki
saját válaszaival és akcióival képes befolyásolni mind a kapcsolatot, mind anyja személyiségét, akkor egyrészt önbizalommal teli,
stabil önértékelésû személyiség lesz, másrészt értelmi fejlõdésének nem lesz semmilyen külsõ mentális korlátja. S hogy milyen
is a kapcsolatanalízisre épülõ kapcsolat?
Mennyivel több, mint amikor az édesanya
beszél születendõ babájához? Több is, más
is. Olyan egymásra találásról van szó, amikor
az anya és a magzat tudatalattija lép kapcsolatba egymással szavak, képek, érzetek
és hangulatok segítségével. Az elsõ kapcsolatfelvétel után kibontakozhat a baba karaktere, lelki alkata. A szakemberek szerint a
kapcsolatanalízisben született gyerekek
nyugodtabbak, keveset sírnak, harmonikusak, derûsek, az átlagosnál jobban
fejlõdnek.
Na, visszajött apád, kezében egy gyerekverses
kötettel, mondván, majd õ felolvassa neked
belõle minden nap ugyanazt a verset, és be fogja
bizonyítani ezzel, hogy te bizony nagyon is jól
érted, amit õ kiabál a köldökömbe, mert ezt a
verset tutira fel fogod ismerni, ha kibújtál.
Mindegy, adjuk meg magunkat neki, hadd mondja hasba az Abcug fundalukot…
Lendvai Dóra
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Hálaadási ebéd
Ryan Hoyt-tal
zelékkel, sütõtök-pitével, valamint a töltött, egészben sült
pulykával terítették meg. Napjainkra sajnos nagyban elvesztette ez az ünnep egykori
jelentõségét és komolyságát,
pedig a Hálaadás az igazi,
önzetlen odaadásról szól.

Hálaadási pulyka
Hozzávalók:

Az amerikai származású étteremtulajdonos az ünnep történetérõl elmondta: az északamerikai hálaadási ünnep eredete a XVII. elejére tehetõ,
amikor is az Európából érkezõ
felfedezõk télvíz idején partra
szálltak Észak-Amerikában. A
kemény hidegben a természetben élõ, jóindulatú indiánok befogadták és segítették
õket étellel, takarmánnyal,
valamint gyógykészítményekkel, megmentve ezzel az életüket. Az ünnep a partraszállást követõ évben zajlott elõször, mikor a felfedezõk elhívták magukhoz a törzsfõnököt,
hogy kifejezzék hálájukat a
tõlük kapott segítségért.
Az ünnepi asztalt tökfélékkel,
póréhagymával, gyümölcsfélékkel – körte, áfonya –, szarvas-zsírban pirított kukoricalepénnyel, nyúlhússal, többféle baromfival, hagymafõ-

Emberélet Alapítvány

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

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 .

1 méretes mosott,
kibelezett pulyka
1 kg tépett (nem vágott)
champignon gomba
4 fej fokhagyma tisztítva
kevés napraforgóolaj
500 g vaj (nem margarin)
egy-két maroknyi friss vagy
szárított, morzsolt
zsályalevél
só ízlés szerint
1 kg házikenyér belseje
löttyintésnyi Cognac
Cifrázásként lehet szelíd sült
gesztenye- vagy kesúdiódarabokat, mazsolát, bármilyen aszalt gyümölcsöt vagy
friss almadarabokat is belekeverni.
A gombát és a fokhagymát
serpenyõben pirítsuk meg
egy kicsit, de óvjuk az odaégéstõl. Ha megpuhult a
gomba, egy nagy tálba keverjük össze a többi összetevõvel, majd ezzel a töltelékkel tömjük meg a pulykát.
A lyukat beköthetjük fémkapoccsal vagy erõs cérnával.
Nagy sütõtepsibe helyezzük,
szeletelt zöldségeket tegyünk köré, pl. répát, cukkinit, zellert, hagymát.
A sütõben a legalacsonyabb
polcon, 165-175 fokon, lassan süssük egészen addig,
amíg a combján, a legvastagabb részén tisztán ki nem
folyik a nedve, ha megszúrjuk. Ez körülbelül 4-5 óra
sütést igényel. Sütés közben
félóránként öntsük le a pulyka tetejét saját levével.
Szervírozás elõtt a maradék
levet kis lábosban sûrítsük, s
készítsünk belõle mártást.

e-mail: emberelet@gmail.com

Tel.: 06-20-995-7167

Sodin
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Két hasábon a

Pistyur Imre

Föld körül

Közönséges
gyújtoványfû
(Linaria vulgaris)
Más néven: vadtátika, pintyõ, serpentyûfû, hugyosfû

CŠeský Krumlov
„Fájdalmasan szép, õrjítõen romantikus város, nászutasok,
költõk, aktfestõk, életmûvészek és kedélybántalmasok Krumlovja,
a világörökség része.”
(Muray Gábor – Magyar Nemzet)
Dél-Csehország történelmi és kulturális gyöngyszeme, Ceský
Krumlov a Moldva kanyargó völgyében rejtõzik, és minden kétséget kizárólag az egyik legbájosabb cseh város.
A várost a XIII. században alapították, elsõ okleveles említése
1253-ban történt. Krumlov óvárosa igazi középkori városka,
melynek hangulatát mind a mai napig megõrizte; zegzugos
sikátorok, átjárók, apró terek szökõkutakkal, festményekkel,
erkélyekkel díszített házak. Az idelátogató turisták a várost
Prágához szokták hasonlítani, mert szintén gyönyörû történelmi atmoszférával büszkélkedhet.
A város arculatának megismételhetetlen alakot kölcsönzött az
olasz reneszánsz, de jelentõs látványosság a dél-cseh gótika
értékes alkotása, a St. Vitus templom is. A templomnak három
hajója van Európa egyik legrégebbi bolthajtásos boltozatával.
A templom tornyából gyönyörû kilátás nyílik a város reneszánsz
épületeire és a várost átszelõ Moldva folyó partjaira.
A vár és a kastély terjedelmes együttese uralja a város északi
terülteit, mely – az UNESCO 1992. december 13-án a világörökség részének nyilvánította – Csehország második legnagyobb
kastélyegyüttese a Prágai Hradzsin után. A várat a 13. század
elsõ felében alapította a Vítkovic-ház, Krumlov urai. 1302-ben
a család kihalt, és a vagyonuk a Rozmberk családra szállt át,
akik a birtokot 1602-ig uralták, amikor is az utolsó Rozmberk
eladta II. Rudolf császárnak. Késõbb a birtok az Eggenberg
család majd 1719 és 1947 között a Schwarzenberk család tulajdona volt.
Rozmberk Vilmos átépítette az eredetileg gótikus várat
reneszánsz kastélyra. Az épületeket a két alsó és két felsõ udvar
közé csoportosították. Legrégebbi része az Alsó vár, aminek
henger alakú díszes tornya dominál. Az Alsó és Felsõ vár közötti területet foglalja el a várgondnokság, a reneszánsz lovardák,
a barokk pénzverde és az eredetileg gótikus lépcsõtorony. Az
épület homlokzatát festmények díszítik. A kastélyban 300 szoba

található, melyek közül a legszebbek közé tartoznak a Szt.
György kápolna, Rozmberk magánszobái, az Eggenberk-terem,
a képtár, az Álarcosbál-terem és a Schwarzenberk-terem. A 18.
században átépített egyedülálló barokk színház érdekessége,
hogy meghagyták benne az eredeti technikai berendezést.
Különleges helyszín a szezonális színielõadások színteréül szolgáló Bellaria nyári pavilon a forgó nézõtérrel, mely jelenlegi
formájában Csehország legszebb színházai közé tartozik.
A rokokó szökõkutas kertben a nézõk a gyönyörû kastély hátterével élvezhetik a színházi elõadásokat.
A Moldva másik partján fekszik a Latrán nevezetû negyed, az
üzletek és kézmûvesek központja. A várossal az egyszerû, úgynevezett Borbély híd köti össze. A Vörös kapu mellett található
a Minoriták kolostora. A kolostor szomszédságában található
a sörgyár, amit beépítettek a fegyverraktárba.
A város nem mindennapi légkörét fontos kulturális és társasági rendezvények, nemzetközi színházi, zenei és történelmi fesztiválok, s számos, világszerte elismert kulturális program teszi
teljessé. Itt zajlik a Ceský Krumlov-i Nemzetközi Zenei Fesztivál,
a Régi Zene Fesztiválja, valamint a nyári Ötlevelû Rózsaünnepek.
Jelentõs kulturális esemény volt a rendszerváltás után az Egon
Schiele Art Centrum kulturális központ és galéria létrehozása –
a régi polgári sörfõzde épületében –, ahol nemzetközi hírû kiállításokat szerveznek. A mûvészeti intézet támogatásába elõször
az osztrákok, majd a cseh állam, késõbb a németek, és végül
mi, magyarok is beszálltunk olyannyira, hogy a kecskeméti
kerámiastúdiónak bérelt mûterme van itt.
A Városi Múzeumban Ceský Krumlov történetét egészen az
ókortól napjainkig végigkísérheti a látogató, s a város
egyedülálló kerámiamodellje is itt tekinthetõ meg. A város
kongresszusi célpontként is várja látogatóit, mivel magas színvonalú hátteret kínál a szolgáltatások terén a legigényesebbek
számára is.
Sodin

Szentendre Ipartelepen (Kõzúzó utcában)
100 m2-es bemutató terem KIADÓ!
Érdeklõdni lehet: 06-30-9421-321 telefonon

Nevét a linum = len-hez
hasonló levelei miatt kaphatta, illetve mert a lenvetésben gyakori. Utak
mentén, cserjés helyeken,
erdei vágatokban fellelhetõ. Évelõ. Gyökértörzse
hengeres, kúszó. Szára 20-

30 cm magas, rendszerint
egyenes, nem elágazó, hengeres és kopasz. Szórt levélállásúak. A száron sûrûn
ülõk, épszélûek és hegyesek. Virágzata végálló, kissé
kúpos sûrû fürt. A virág
pártája élénksárga, tátogató virág, rövid sarkantyúval. Gyûjtendõ a növény föld
feletti része virágzáskor.
Virágzik júliustól októberig.
A növény szaga kellemetlen,
íze keserû. Szárítását rendesen meleg, árnyékos,
szellõs helyen végezzük.
Addig szárítjuk, míg a vastagabb szárrészek is pattanva törhetõkké válnak.
A növényt a népi gyógyászat gyakran használja külsõleg és belsõleg is. Belsõleg epe betegségeknél és
hólyaghurutnál használatos, de mint vízhajtó szer
is ismeretes. Erõs hashajtóés bélféregûzõ szernek
tartják. Aranyérnél és sárgaságnál is alkalmazták.
Csekély adagban az éjszakai
ágybavizelést gyógyítja, de
az egyéb vizelettartási
problémáknál is jó szolgálatot tehet. Prosztata-bajoknál is számításba vehetjük.
Külsõleg meleg borogatás
formájában kelés, aranyér
és sipoly esetén alkalmazzák.
Vázába téve sokáig szép
marad.
(Az illusztráció Pistyur Gabriella selyemfestménye. Legközelebb a magas aranyvesszõrõl
írunk.)
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Kedves
Várostársaim!
Közeledik a karácsony, a
szeretet napja, amikor
minden ember egy kis
meghitt együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos
azonban egyre több olyan
család van Szentendrén,
akiknek nem áll módjukban 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 Egyesülete, 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 dísztermében,
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 emlékezetesebbé 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, pénzadomány formájában támogathatják az ünnepségek
lebonyolítását. Ezzel kapcsolatos részleteket a 0670/250-4062-es telefonszámon tudok adni.
Elõre is köszönöm a segítségüket, és nagyon számítok Önökre!
dr. Szántó Csilla
dr. Dietz Ferenc
polgármester felesége
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Advent és Karácsony Szentendrén
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 belvárosban 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:
1. magánházak bejáratai és ablakai;
2. üzletek, bankok, vendéglõk, kávézók,
galériák kirakatai és portáljai
Tegyük együtt emlékezetessé a karácsonyt Szentendrén!
ÜNNEPI PROGRAMELÕZETES
A Fõ téren és a Dumtsa Jenõ utcában zajló
adventi és karácsonyi programok,
mûvészvásár és kulináris kóstolók mellett
idén még több helyen tervezünk karácsonyi díszfényeket elhelyezni, továbbá
helyet kap a Fõ téren a tavaly népszerû
Betlehem mellett egy, a pestis keresztet
körülölelõ óriás adventi koszorú is, amelyen a gyertyákat a város lakóival közösen
szeretnénk meggyújtani a karácsony elõtti 4 vasárnapon. Színpad is helyet kap a
téren, amelyen hétvégenként szentendrei zenészek és mûvészcsoportok lépnek

majd föl: a Filibili Népdalkör, a Musica
Beata és a Jávor Kórus, a Helyõrségi
Nyugdíjas Klub Zenekara, a Hagyományõrzõ Óvónõk, a Szentendrei Fúvószenekar
és mások. Szintén decemberben lesz Zséda
koncertje a PMK-ban. Reméljük, népszerû
attrakciója lehet majd az ünnepi hétvégéknek a Fõ tér egyik erkélyén megszólaló fúvószene, a gyermekeknek szánt
állatsimogató és kézmûvesmûhely, valamint a Rotary Klub forralt bort kínáló
jótékonysági pavilonja mellett a város
kulturális kiadványokat árusító házikója.
Figyelem! Itt lehet majd elõször megkóstolni, illetve megvásárolni a november
30-án, Szent András Napján megválasztásra kerülõ Szentendre Város Borát is!
FELHÍVÁS SZENTENDREI
MÛVÉSZEKHEZ!
Szentendre Város Önkormányzata ezúton
ajánlja fel korlátozott számban, térítésmentesen a Lázár cár téri ponyvatetõs
árusító faasztalokat helyi mûvészek számára, hogy azokon az adventi vásár keretében saját alkotásaikat bemutathassák és árusíthassák a helyi és a hozzánk
látogató közönségnek. Az asztalok a
Dumtsa Jenõ utcában, a tavaly már megismert hangulatos kis faházak környezetében lesznek felállítva.
Bízunk abban, hogy ezek az értékes mûtárgyak egyrészt népszerû ajándékokká, a
mûvészek jelenléte pedig a szentendrei
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 26.
16 óráig.
SZENT ANDRÁS NAP A KORTÁRS
KÉPZÕMÛVÉSZEKÉRT
Fontos nap lesz november 30-a Szentendre mûvészei számára: este tartják a
hagyományteremtõ Szent András Napi
Jótékonysági Estet a MûvészetMalomban,
amelyen mintegy 50 mûvész felajánlott
alkotását (festmény, grafika, kisplasztika, szobor, kerámia) árverezi el a Szentendrei Új Kulturális Központ. Kriaszter
Attila igazgató elmondta, a befolyó pénzt
az intézmény megduplázza, és ebbõl az
összegbõl 2008-tól egy 5 fõs szakmai zsûri
bevonásával megkezdik a Kortárs Képzõmûvészeti Gyûjtemény építését, amelynek új szerzeményeit minden esztendõ
végén bemutatják a közönségnek, s remélik 5-10 év múlva az addigra már nagyszámú mûtárgy állandó kiállításként
elfoglalhatja méltó helyét a bõvülõ
MûvészetMalomban.
Az idén felajánlott mûvek jövõ héttõl
megtekinthetõek a www.szentendreprogram.hu címen.
Az estre, amelynek házigazdája Ókovács
Szilveszter, s amelyen fellép a Vujicsics
Együttes, Vedres Csaba és a Kairosz, Széles
Izabella, valamint a Gundel Étterem gálazenekara, még korlátozott számban válthatók támogatói jegyek a dmh@dunakanyar.net címen.
Legyen része Szentendre képzõmûvészetének, foglaljon helyet a feldíszített
MûvészetMalomban és vigyen haza egy
mestermûvet a jótékonysági aukcióról!
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Széles ég alatt
Szentendre bemutatkozott Dachauban
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Szentendrei
muzsikus családok

giai és kutatói tevékenysége
is jelentõs. 2003-ban Lisztdíjjal tüntették ki.

A Pest Megyei Könyvtár szeretettel várt minden érdeklõdõt december 4-én, kedden
19 órakor a sorozat harmadik
rendezvényére. Helyszín: a
könyvtár olvasóterme (Pátriárka u. 7.). Vendégek: Wolfné
Kovács Zsuzsa karnagy, Kovács
Lóránt fuvolamûvész, Wolf
Kata énekesnõ és Wolf Péter
zeneszerzõ. Az est háziasszonya Lázár Enikõ.

Karácsony
kapujában

Mester
és tanítványa
Ursula Katharina, dr. Merva Mária, Tóth Antal,
Urbán Ágnes, Kriaszter Attila,
Elisabeth Boser, Szakács Imre
50 perccel a ferihegyi betonról való elrugaszkodás után
Münchenben landolunk. A
belváros legjobb részén, a
Karlsplatz mellett máris egy
hirdetõtáblára bukkanok, rajta az ismerõs szöveg: Ungarische Künstlerkolonien, mellette jól láthatóan Szentendre
neve. Ez az! Oda igyekszem.
Bár Dachau épp csak annyira
esik a bajor fõvárostól, mint
Szentendre Budapesttõl, a
vasúti sztrájk miatt a 18 kilométer leküzdése tovább tart,
mint a repülõút. Amint a mûvésztelepet rejtõ, a novemberi
hóban káprázó kisvárosban az
Amper folyó hídjához érek,
máris úrrá lesz rajtam a feszültség: ma nyílik ugyanis a
városban „Széles ég alatt”
címmel tárlat annak a sikeres
kiállításnak az anyagából,
amely õsszel az EuroArt közgyûlést köszöntötte a MûvészetMalomban. A varázslatos
óvárosban, szemben a készülõdõ karácsonyi vásár faházaival, elsõre bankfióknak
tûnik a városi múzeum, de
hiszen részben az is, ugyanis
a közelmúltban a Creditanstalt
által épített (!) kiállítóhely
alsó szintje pénzintézetként
szolgálja a lakókat. El is határoztam, ha hazatérek, megkeresem a magyar bankokat,

ugyan, befejezhetnék már
végre a Malom épületét, cserébe az utcafronton kiszolgálhatnák az ügyfeleiket...
A kiállítás egyébként pazar,
érdemes volt Urbán Ágnesnek,
Tóth Antalnak és a Szakács
házaspárnak itt is napokat
fáradozniuk. A megnyitón 200
jól öltözött bajor, a Müncheni
Szimfonikusok szólistái Kodályt játszanak, a polgármester és Elisabeth Boser asszony,
a múzeum igazgatója meghatottak és sokaknak köszönik
meg a rendezvényt. „Szentendre – A találkozások mûvészete”, mondom a közönségnek, és udvariasan jelzem,
legközelebb az õ látogatásuk
soros. És jönnek is: 2009-ben
a Müncheni Iskola mutatkozik
be a MûvészetMalomban.
Még egy hivatalos hír a helyszínrõl: a Dachauban ülésezett
EuroArt elnökség ismét alelnöknek választotta Szakács
Imrét – elsõ embernek szánták, de nem vállalta –, a
nemzetközi képzõmûvészeti
szervezet új vezetõje így a
helyi polgármester, Peter Bürgel lett. Gratulálunk! Akkor
találkozunk 2009-ben. Bis
dann!
Kriaszter Attila
a Szentendrei Új Kulturális
Központ igazgatója

Levente Gála
December 1-jén, szombaton 18 órakor a Pest Megyei Könytár
(Pátriárka u. 7.) színháztermében és elõcsarnokában koncert és
kiállítás lesz a Levente Alapítvány szervezésében. Mûsorvezetõ
Endrei Judit, a kiállítást méltatja Török Katalin.
Belépõjegy 1000 Ft

A világ egyik legjelentõsebb
bõgõmûvésze, Járdányi Gergely Szentendrén ad koncertet
november 24-én, szombaton
18 órától Szentendrén, a Jakabos Ház kávézójában „Mester és tanítványa” címmel,
melyen közremûködik Sváb
Ágnes nagybõgõs és Whener
Katalin zongoramûvésznõ. A
koncerten Bottesini és Giovanni mûvek hangzanak majd
el.
Járdányi Gergely 20 éve szerepel a hazai és külföldi dobogókon nagy sikerrel, s öreg-

bíti hazánk hírnevét neves
szülei – Járdányi Pál Kossuthdíjas zeneszerzõ és Devescovi
Erzsébet hárfamûvésznõ –
nyomdokaiba lépve. A külföldi színpadokon számos magyar
zeneszerzõ mûvét játssza, itthon pedig a nagybõgõirodalom még ismeretlen gyöngyszemeivel örvendezteti meg a
közönséget, elsõsorban azonban Bottesini-kutatóként és
– interpretátorként ismert.
A koncertezés mellett pedagó-

Deli Antal Ösztöndíj
A 60-as évek elején, az akkor képzõmûvészeti
tanulmányait kezdõ, ma már Kossuth- és Életmû-díjas Deim Pál volt az elsõ kedvezményezettje a frissen alapított Deli Antal Ösztöndíjnak. A kezdeményezés hamar elhalt, de a
mûvészeti támogatás 2008-tól újraéled! A
Szentendrei Új Kulturális Központ elhatározta,
hogy újraindítja az ösztöndíjat, amelynek kurátori pozíciójára Deim Pált kérte fel. Az Õ joga,
hogy a jövõben – kiegészülve a mindenkori
támogatottal – 5 évente odaítélje az ösztöndíjat a annak a Szentendrén született fiatalnak,
aki a Képzõmûvészeti Egyetemen tanul. Az elsõ
kiválasztott Szabó Gergely lesz, aki jelenleg
másodéves a képgrafikai szakon. Deim Pál
elmondta, hogy maga és Balogh László festõmûvész után Gergely hosszú idõ után a harmadik, aki szentendrei születésûként képzõmûvésszé válhat. Fontos, hogy az új generáció
is otthonra találjon Szentendrén, amely biztosíthatja a mûvészváros jövõjét.
Kriaszter Attila igazgató elmondta: A döntés
alapján a támogatott fiatal tanulmányai végéig
és az azt követõ elsõ pályakezdõ évben, de maximum 5 évig jogosult havi 40 ezer forintra, amely
megkönnyítheti indulását a mûvészi pályán.
A támogatásról szóló díszoklevelet, amelyet
Vincze László papírmerítõ mester készít – a
Szent András Napi Jótékonysági Esten veheti
át Szabó Gergely, leendõ gafikusmûvész Farkas
Ádám szobrász-díszpolgártól, aki éveken át rektora volt a Képzõmûvészeti Egyetemnek. Sok
sikert Gergõnek a karrierjéhez!

Ádventi készülõdés lesz a
Skanzen oktatóközpontjában
december 8-án, szombaton
10-17 óráig. Az ünnepi hangulatot már-már elfeledett és
manapság is készíthetõ karácsonyfadíszek kiállítása idézi
„A kis Jézus arany alma...”
címmel. A résztvevõk nagyanyáink receptje szerint szaloncukrot, természetes anyagokból különleges karácsonyi díszeket, egyedi ajándékokat
készíthetnek, regölõ, kántáló,
betlehemezõ dalokat, rigmusokat tanulhatnak.

Mágus papság
November 25-én, vasárnap 16
órakor a P'art Mozi kistermében (Duna-korzó 18.) folytatódik Kiss Mao-Tun István
elõadás-sorozata Mágus papság a folyamközben címmel A
szellem hullámhosszán – Vasárnapi találkozások keretében.

Nemzetközi
Szentendre Társaság
Tovább kívánja bõvíteni Szentendre kultúrájának támogatói körét az Új Kulturális Központ.
November 30-án, a Szent András Jótékonysági
Esten csatlakozhatnak az elsõ szimpatizánsok
a megalakuló patrónus közösséghez, amely az
alapítók szándéka szerint a városban élõket, a
városba vendégként érkezõket, a testvérvárosok polgárait, külföldön élõ magyarokat és
más külföldi Szentendre-szeretõket szeretne
szorosabban a városhoz kötni, velük rendszeresen kapcsolatot tartani.
A társaság tagjai számos megkülönböztetett
lehetõséget és kedvezményt kaphatnak: interneten folyamatos, többnyelvû hírlevelet a város
programjairól, tiszteletjegyet az Újévi Koncertre,
a Tavaszi Napok, a Nyár és az Õszi Hetek nyitó
díszelõadására, a következõ Szent András Estre.
Éves VIP-bérletre jogosultak a MûvészetMalomba, ingyen, postán kapják meg a Szentendre
és Vidéke lap számait, karácsonyi ajándékként
pedig a Szentendre Naptárt, a városról szóló turisztikai könyvet, a jövõ évi aranyjubileumra
megjelenõ Teátrum-kiadványt és egy palack díszdobozos Szentendre Város Borát. A legkülönlegesebb eleme lehet a társaságnak, hogy évente
egyszer a Szentendrei Új Kulturális Központ látogatást szervez a tagoknak egy-egy olyan
testvérvárosba, amely Szentendréhez kapcsolódó
rendezvénynek ad helyet.
Az alapítók bínak abban, hogy a társaság tagjai nemcsak támogatói lesznek a városunknak,
hanem egyben élõ követei is a nagyvilágban.
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ADÁSVÉTEL
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.
Régi papír és fémpénzeket, kitüntetéseket, emlékérmeket és papír régiségeket
vásárolok. Tel. (26) 385-387.
Franciaágyas hálószobabútor, TV szekrény, rézbútorok: dohányzóasztal, Tv-,
telefon-, videó tartó füstüvegekkel,
rekamié fotellel, Videoton kis tv eladó.
Tel. 06-30-212-9798.
Eladó olasz gyártmányú 12/75 rövid,
fekete, hatlövetû, pumpás sörétes
fegyver („kisebb ágyú”), nyugaton
kommandósok és fegyõrök is
használják, különleges darab. Ára:
200 ezer Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Bolti felvágott szeletelõ eladó. Tel. (26)
317-826.
Holland-német kiváló minõségû használt
bútorok értékesítése. Tel. 06-30-543-1341,
e-mail: garancia.shop@gmail.com.

ÁLLAT
Legyen boldog tulajdonosa egy valódi
nemzeti kincsnek, egy pulinak. Februárban elvihetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést felveszünk.
A szülõk kiállításon többszörösen gyõztesek, örökletes betegségektõl mentesek, terelõösztön próbázottak - pörgelóci puli kennel, Szentendre. www.porgelocipuli.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,
diplomás kutyakiképzõ, 06-70-329-3797
Krautheim Viktor, mestertenyésztõ.
Kutyakozmetika, szállítással is. Tel. 0670-330-5302.
ÁLLATMENHELY friss nyugdíjas, jó
fizikai állapotú, teherbíró, kifejezetten állatszeretõ férfi munkatársat keres állandó munkára,
azonnali munkába állással, szentendrei telephelyen.
Érdeklõdés: 06 20 571 6502 telefonszámon.

ÁLLÁS
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk
állandó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.
Angol tanárt keresünk Szentendrére,
délutáni órák megtartására. Kiemelt
bérezés, hosszú távú munkalehetõség.
Tel. 06-70-708-3726, rizmayer@tannet.hu.
Szentendrei telephelyre keresünk könyvelõnõt, azonnali belépéssel, teljes vagy
részmunkaidõben. Mérlegképes könyvelõk elõnyben. Tel. 06-30-633-1919.
Önéletrajzos jelentkezés: e-mail:paplajos@hu.inter.net

vállal. Tel. (26) 316-203 este, 06-30-5078511.

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

Buszvezetõ (53 éves, megbízható, káros
szenvedélyektõl mentes, tiszta erkölcsû)
B, C, D kategóriákkal bármilyen jól fizetõ
munkát keres (kõmûves mester vagyok)
magányos, jólelkû hölgynél, vagy családnál, szálláslehetõséggel. Tel. 06-70-3482035.

Kiadó Szentendrén, a Püspökmajorlakótelepen (angol házak) egy 60 nm-es
lakás hosszútávra kiadó. Ár: 65 ezer
Ft/hó+rezsivel. Tel. 06-30-590-4166.

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

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

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.
Alkalmi diszkózást vállalok. Tel. (26) 338157, 06-20-984-8704.

EGÉSZSÉG
Hatha Jóga a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában.
Tel.
06-30-270-0470,
www.satyananda.hu.
Dr. Herczeg Zsuzsanna belgyógyász,
pszichoterapeuta szakorvos rendel a
Velt-Med Egészségházban Szentendrén,
a Bolgár u. 10. szám alatt. Belgyógyászati szakvizsgálat, autogén tréning,
testsúlycsökkentés. Elõjegyzés: 06-20211-1682.

Pár éve felújított, 70 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó a Vasvárin,
igény szerint garázzsal. Ár: 18 millió Ft.
Tel. 06-70-285-8471.
nPismányban a Cseresznyés úton
eladó egy több generációs, igényes,
7 szobás lakóház, fürdõk, garázsok
stb, 300 nöl telken fantasztikus
panorámával, nagy terasszal, medencével. Ár 85 millió Ft, olcsóbb
ingatlan cseréje is lehetséges. Tel.
06-30-299-0376.
A Budai Vár oldalában található 26 nmes üzlethelyiségemet hasonló üzletre
vagy egyéb ingatlanra cserélném Szentendrén. Tel. 06-30-341-6651.

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

Óbudán, a Szentendrei úti lakótelepen egy 52 nm-es lakás 9 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

GARÁZS

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

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

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

Leányfalun strand közelben felújításra szoruló, de masszív kétszintes villa (összterület 140 nm, 5
szoba stb.), alul, felül terasszal, 2400
nm megosztható kerttel 35millió Ftért eladó. Ritka lehetõség! Tel. 0630-299-0376.

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

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 millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén az Otelló-közben 4 lakásos
tégla házban 70 nm-es lakás eladó. Saját
kertrész, autóbeálló. Tel. 06-30-9070005.
Leányfalu legszebb részén, õsfás villasoron, 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.
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. 06-30-3899862.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
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 gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Weblap-készítés, teljes körû szolgáltatás, referenciákkal. Tel. 06-70943-5656.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

ÜZLET
Garázs kiadó. Tel. 06-30-356-3365.
Garázs eladó a Rózsakertnél. Tel. 06-30915-5090.

KIADÓ LAKÁS
A Bükkös-pataknál családi ház alsó szintje (91 nm), saját kerttel, 100 ezer-ért
bútorozva is kiadó. Tel. 06-20-584-4221.
Különálló lakrész igényesnek kiadó. Tel.
(26) 301-080.
A Füzesparkban olcsó rezsijû, kétszobás
lakás novembertõl kiadó. Tel. 06-30-2484274.
Pannónia-telepen másfélszobás, teljesen
berendezett, földszinti, egyedi fûtéses
lakás hosszú távra kiadó. Ár: 55 ezer
Ft+rezsi/hó. Kaució szükséges. Tel. 0630-388-7209.
110 nm-es lakás kiadó a Kaiser's mögött.
Tel. (26) 311-414.

nLeányfalun nagyon igényesen
megépített és beépített régi, de extra
felszereltségû villa, 2x100 nm
lakóterülettel, 60 nm szuterénnel,
garázzsal, nagyon szép, õsfás,
parkosított udvarral, medencével és
teljes rálátással a Dunára az épületbõl is. Igazi ritkaság. Áron alul, 65
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.
Belvárosi, két generációs családi
házat kisebbre cserélnénk. Tel. (26)
314-199.
Szentendrén, jó helyen 80 nm-es
lakóház, kettõ és fél szoba, étkezõkonyha, fürdõ-wc, 160 nöl udvarral,
garázzsal, összközmûvel eladó.
Irányár: 20 millió Ft. Tel. 06-30-2990376.
Szentendre fõutján 3 szintes családi ház
300 nöl-es telekkel eladó. Tel. 06-30350-1868.

Szentendrén a Kõzúzó utcában 50 nm-es,
újlakás bérbeadó. Tel. (26) 318-776, 0670-944-0859.

Tahiban 850 nöl telek építési
engedéllyel, fantasztikus panorámával, 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.

Kiadó Szentendrén, a Napos sétányon egy
65 nm-es és egy 50 nm-es tetõtéri,
panorámás, külön bejáratú lakás kis
kertrésszel, 90 ezer, illetve 60 ezer
Ft/hó+rezsiért. Tel. 06-30-948-6051.

Szentendrén, csöndes környéken 70 nmes, 1+2 félszobás, étkezõs, erkélyes,
téglaépítésû társasházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Tel. 06-20-4545344.

2008. január 1.-tõl a Püspökmajorlakótelepen kiadó egy 55 nm-es lakás 55
ezer Ft/hó+rezsi-ért. Tel. 06-20-2233098.

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. 06-30-2990376.

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

Pomázi székhelyû, szõrme és bõr kereskedelmi cég külkereskedõi állást kínál.
Elvárásaink: szakirányú végzettség, vállalkozói engedély, külkereskedelmi tapasztalat, angol és német, vagy angol és
olasz tárgyalóképes nyelvtudás, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Fényképes önéletrajzát várjuk az:
export@la-impex.hu e-mail címen.
Érdeklõdni lehet munkaidõben a (26)
525-286-os telefonszámon.

Szentendrén egy szoba-komfort kiadó.
Tel. 06-30-357-5101, 06-30-603-3440.

Szentendrei cég keres üzletkötõi, valamint irodai munkára angol vagy német
nyelvismerettel, jogosítvánnyal rendelkezõ munkaerõt fõállásban. Jelentkezni
fényképes
önéletrajzzal:
job123@freemail.hu.

Szentendrén, a Füzesparkban kiadó egy
kétszobás, egyedi fûtésû lakás igényeseknek, szükség esetén garázs is. Tel. (26)
386-657, 06-20-999-7992.

Papírokkal rendelkezõ bébiszitter, pedikûrös, fõzni tudó házvezetõnõ munkát
keres. Idõs nõ mellett társalkodónõi állást

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

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

Tahiban kivételesen nagyméretû
építési telek (1,2 hektár-12000 nm),
víz, villany és gáz bekötési lehetõséggel, jó adottságokkal, mûút
mellett, a fûúttól 500 méterre 25 millió Ft-ért. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendre centrum-közeli kertvárosi
utcájában, HÉV-tõl 10 percre, igényesen
felújított 56 nm 1 + 2 félszobás lakás 5
lakásos társasházban. Az ingatlan nappalija kapcsolatos 100 nm saját kertrésszel. Irányára: 20, 6 millió Ft. Tel. (26)
301-952
János u- Deli A. u környéki csendes mellékutcában 200 nöl telken 170 nm
lakóterû (nappali+5 szoba) cirkó fûtéses
családi ház, melynek jelenleg a földszintje lakható (nappali, 3 szoba, konyha,
fürdõ), mivel az emeleten üzleti tevékenység folyik. Itt 2-3 szoba, fürdõ
kialakítható igény szerint. Az ingatlanhoz
garázs, 40 nm szuterén tartozik, automata kapuk, kábel TV tartozik. A környék
infrastruktúrája tökéletes (busz, iskola,óvoda). Irányár: 37 millió Ft. Tel.
(26) 301-952

Szentendrén, a Hév mellett 350 nöl hobbitelek megmûvelve, bekerítve eladó.
Faház, víz, villany van. Tel. 06-30-2129798.
Tahitótfaluban 550 nöl-es, panorámás, üdülõövezetû telek 2,5 millió
Ft-ért eladó. Jó hely, jó befektetés.
5% beépíthetõség. Tel. 06-30-2990376.
Leányfalun összközmûves, 4 szobás családi ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel. 0620-981-9733.

Étterem kiadó Szentendre belvárosában.
Tel. 06-20-959-4337.
Szentendre belvárosában utcára nyíló
üzlethelyiség kiadó vagy átadó. Tel. 0630-251-1477.
Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-9625719.
Szentendrén ipartelepen mûhelyek
kiadók. Tel. (26) 318-776, 06-70-9440859.
Szentendrén orvosi rendelõ kiadó.
Tel. 06-30-956-8280.

Eladó egy 25 nm-es garzonlakás Szentendrén, a Pap-szigetnél. Ár: 5,5 millió
Ft. Tel. 06-20-585-4554.
Szentendrén, Izbégen masszív
kõház, hat lakóhelyiséges, 2x100
nm-en kétgenerációs lehetõséggel.
Fenyõfás udvar, összközmû, 200 nöl
telek. Ára: 40 millió Ft. Tel. 06-30299-0376.
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es
lakás eladó. Részletek: http://
fv12.uw.hu. Tel. 06-20-987-1616.
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.

SZOLGÁLTATÁS
Leányfalun, jó helyen, 170 nöl telek
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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. 0630-353-3370.

Megbízható férfi vállal: kézi autómosást
és polírozást Szentendrén és környékén
(házhoz megy), valamint õszi kerttakarítást. Tel. 06-30-258-9616.
Magánházaknál takarítást vállalok. Tel.
06-30-464-4046.
Takarítást és konyhai munkát vállalok.
Tel. 06-30-656-8223.
Telektisztítás nullára, tereprendezés,
fûkaszálás elszállítással. Tel. 06-70332-8261.
Szennyvízszállítás, gépi-, és kézi földmunka, építõanyagok szállítása. Tel. (26)
321-351, 06-30-943-1555.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.
• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET
Tel.: (26) 301-952
Fax: (26) 500-733
Mobil: 06-20-326-3645
www.berilingatlan.hu

„Ahol mindenki hazatalál”
Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel
a helyszínen

szevi47.qxp

2007.11.21.
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programok 11
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KIÁLLÍTÁS
FERENCZY MÚZEUM, Fõ tér
BARBIZON FRANCIA ÉS MAGYAR
ECSETTEL
Az európai tájfestészet mesterei
Megtekinthetõ november 11-ig
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)
SKANZEN GALÉRIA, Sztaravodai út
„Én a vassal szerelemben állok…”
KOVÁCS LÁSZLÓ PUTU KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 12-ig.

ELÕADÁS
PETÕFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
Stéger köz
November 23. péntek, 18 óra
HIT ÉS HAZAFISÁG
páter Béki Gellért egy magyar jezsuita
elõadása
November 30. péntek, 18 óra
BESZÉDES HALLGATÁS,
A KOLOZSVÁRI HITEL FOLYÓIRAT
TÖRTÉNETE ÉS UTÓÉLETE
dr. Szász István Tass elõadása

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

A Szentendrei Új Kulturális
Központ programjai
Duna-korzó 18.
e-mail: dmh@dunakanyar.net
www.szentendreprogram.hu
tel./fax: 26/312-657
December 1. szombat, 10 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Helyszíne a Püspökmajor
Lakótelepi Klub
December 4. kedd, 19 óra
JAZZKLUB
Házigazda a Borbély Mûhely
Helyszíne a Dunaparti
Mûvelõdési Ház Barlangja
Belépõdíj: 600 Ft

Katalin-Erzsébet bál
NOVEMBER 23. PÉNTEK
CSALÁDBARÁT PROGRAM
18.00 AZ ISMERETLEN olasz film
rendezõ: Giuseppe Tornatore
KISTEREM
18.00 TERMÉSZET(L)ESEN TERMÉSZETFILMKLUB
VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ
magyar természetfilm
KLUBTEREM
18.00 JÁTSZUNK BÁBSZÍNHÁZAT!
NOVEMBER 24. SZOMBAT
14.00 EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
német ifjúsági film rendezõ:
Franziska Buch
16.00 IGEN, AKAROM? francia film
rendezõ: Eric Lartigau
18.00 AZ ISMERETLEN olasz film
rendezõ: Giuseppe Tornatore
20.00 AZ ÜGYNÖKSÉG amerikai film
rendezõ: Robert De Niro
NOVEMBER 25. VASÁRNAP
14.00 L'ECSÓ amerikai rajzfilm rendezõ: Brad Bird
16.00 DRÁGASÁGOM francia film
rendezõ: Pierre Salvadori
18.00 SZÍVRITMUS német film rendezõ: Hendrik Hölzemann
20.00 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM
cseh-szlovák film rendezõ: Jizi
Menzel
NOVEMBER 26. HÉTFÕ
18.00 SICKO amerikai dokumentumfilm rendezõ: Michael Moore
20.00 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM
cseh-szlovák film rendezõ: Jizi
Menzel
NOVEMBER 27. KEDD
18.00 EGYRE TÁVOLABB kanadai
film rendezõ: Sarah Polley
20.00 DRÁGASÁGOM francia film
rendezõ: Pierre Salvadori
NOVEMBER 28. SZERDA
20.00 SZÍVRITMUS német film
rendezõ: Hendrik Hölzemann

December 5. szerda, 10 óra
TELE VAN A HÓCIPÕ
Elõadja a (P)esti Mesezenekar
Helyszín a Pest Megyei
Könyvtár Színházterme
(Pátriárka u. 7.)
Belépõdíj: 500 Ft
December 5. szerda
16 és 20 óra között
MIKULÁSSZOLGÁLAT
Mikulások járják a várost,
akik a megrendelt idõre
meglátogatják a gyerekeket.
Jelentkezni lehet személyesen
vagy telefonon a DMH-ban
(26/312-657)
Ára: 3000 Ft

November 24-én,
szombaton 20 órakor
Zenél a Montana együttes
Minden régi és új vendégünket szeretettel várunk a
Márka Fogadóban (Szabadkai
u. 9.) Belépõ: 1000 Ft

Napórásház programjai
November 27. kedd
18 óra: Ki számít ma tudatos
vásárlónak? Kötetlen beszélgetés Földesi Dórával,
a HuMusz munkatársával
November 26-30. hétfõtõlpéntekig 9-11 és 13.3015.30: Adventi várakozás
Hagyományok, szokások, az
ünnepre várás idõszakában.
Koszorúkészítés. A programot
elõre bejelentkezett csoportoknak tartjuk.
December 1. szombat
9-11: Karácsonyi sütés-fõzés
egy meglepetés vendéggel
Koszorúkészítés
Természetjárás: Pilisszentlászló – Apátkúti- völgy –
Visegrád. Találkozás 8 órakor
a szentendrei autóbuszállomáson

Életem elsõ kiállítása
December 6-án, csütörtökön
16 órakor nyílik Juhász Sára
4., és Vigyázó András 8.
osztályos, Szent András iskolai tanulók munkáiból kiállítás a MûvészetMalomban
(Bogdányi u. 32.).
Megtekinthetõ január 6-ig.
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„Ne Vásárolj Semmit!” nap
a NAPÓRÁSHÁZBAN
A „Ne Vásárolj Semmit!” napot a kanadai Adbusters (Reklámirtók) nevû szervezet indította útjára a kilencvenes évek
elején. A környezetvédõ, és más fogyasztáskritikus szervezetek
minden év novemberének utolsó péntekjén, a nagy karácsonyi
bevásárlási láz elõtt arra kívánják fölhívni a figyelmet, hogy a
civilizációnk által diktált túlfogyasztás számtalan káros
környezeti és társadalmi következménnyel jár.
A NAPÓRÁSHÁZ két programmal csatlakozik a „Ne Vásárolj
Semmit!” naphoz. November 24-én, szombaton, 10 és 12 óra
között CSERE-BERE-BÖRZÉT szervezünk, ahol még szép és jó,
de éppen feleslegessé vált dolgok cseréjére kerül sor, hogy azok
ne a kukában végezzék, hanem új gazdára találva továbbra is
használatban maradjanak. November 27-én, kedden este 6
órától pedig a „Beszélgetések a Napórásházban” keretében a
tudatos vásárlás lesz az elõadással összekötött eszmecsere
témája. Többek között választ keresünk arra, hogy mi az a
tudatos vásárlás és ki a tudatos vásárló? Ugyanakkor a „Ne
Vásárolj Semmit!” napon vásárlás helyett adhatunk valamit a
környezetünkben nélkülözésben élõknek. Egy jó szót, odafigyelést azoknak, akiknek erre van szükségük, megunt ruháinkat,
tárgyainkat azoknak, akik alapvetõ szükségleteik kielégítésében
szenvednek hiányt. Mert errõl is szólhat a „Ne Vásárolj Semmit!”
nap.

A DIXIE CSIRKE ÉS SALÁTABÁR a hagyományos DIXIE
kínálat mellett megújult ételválasztékkal (fõzelékek, 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

Cafe Rodin

KENGURU
NAPOK

Programok:

november 22-23-24-25-én
(csütörtöktõl vasárnapig)

November 23.
péntek
21 óra

17 órától mindennap

BÓDY MAGDI
élõzenei koncert
Szentendre
Ady Endre utca 6.
Tel.: 26/301-132
www.caferodin.hu
Különleges, ételspecialitásokkal
és hangulatos élõ zenével
várjuk kedves régi és új vendégeinket!
Töltsön el egy gyertyafényes
vacsorát nálunk!

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
HILLTOP PINCÉSZET NESZMÉLY BORVACSORÁJA
NOVEMBER 30. VÁROSHÁZA ÉTTEREM
Neszmélyi Irsai Olivér 2007 Hungaro sorozat
Fûszeres joghurtkrém zöldség chips-sel
Neszmélyi Merlot rose 2006 Prémium sorozat
Erõleves epres puliszkagombóccal
Szekszárdi Merlot – Kékfrankos 2006 Hungaro sorozat
Kacsa mignon mozaikos galuskával

Villányi Cabernet Sauvignon barr. 1999
Hilltop sorozat
Marhasült borsmártással
Neszmélyi Hárslevelû (édes) 2006 Hilltop sorozat
Mandarin puding
A vacsora végén, asztalról kínálva:
Tokai Hárslevelû 2004. édes Késõi szüret
Részvételi díj: 7000 Ft/fõ

2000 Szentendre,
Bükkös-part 16.
tel.: 26/312-021 fax:26/310-782
Mobil:70/555-0324, 30-558-4962
e-mail:
postmaster@bukkoshotel.t-online.hu

KATALIN BÁL
november 24-én szombaton 18 órától
Zene, tánc.
Belépés díjtalan!
Üdülési csekket elfogadunk.

szevi47.qxp
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Vasárnapi megemlékezések

November 18-án több olyan
megemlékezésre is sor került
városunkban, amely az igaz
emberi értékek fontosságát, a
szeretet erejét hangsúlyozta,
és megmelegítette a szíveket
ezen a hideg, esõs novemberi
napon.
11 órakor dr. Katona Gyulára,
városunk díszpolgárára, nagyrabecsült orvosra emlékezhettünk azzal az emléktáblával,
amelyet a Gõzhajó utcai háza
falán helyeztek el.
A Szentendrei Új Kulturális
Központ által kezdeményezett
Emléktábla-program következõ állomása 2008. áprilisában a Szánthó Imre emléktábla átadása lesz.

12 óra után egy „új” tér
született Szentendrén. Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára a
Péter-Pál templom elõtti –
eddig névtelen tér – ezentúl
az õ nevét viseli, és erre a
Péter-Pál templom falán elhelyezett, Csíkszentmihályi Róbert Munkácsy-díjas szobrászmûvész, Szentendre Város

Díszpogára által készített
relief emlékezteti az arra járókat. A dombormûvet Blanckenstein György plébános szentelte fel, beszédet mondott dr.
Dietz Ferenc polgármester,
Soltész Miklós, a KDNP országgyûlési képviselõje, a Szent
András Általános Iskola diákjai pedig versekkel, énekkel
tették ünnepivé az eseményt.
A délután folyamán még egy
szép térrel gazdagodott Szentendre. Az eseményt megelõzte
egy ajándék: Bethlen Farkas,
Verõce polgármestere Árpád
éve alkalmából kopjafát adományozott a városnak. A
helyszínre az Árpád és az Attila
utcák találkozásánál lévõ
területre Mészáros János vállalta a kopjafa szállítását, Pirk
Ambrus park- és tájtervezõ
mérnök készítette el a térrendezés terveit, Farkas Ádám
Munkácsy-díjas szobrászmûvész tervezte a kompozíciót és
a feliratot, amit Antalicz János
kõfaragó vésett kõbe. Kelemen
Benedek (Bezsoker Kft.) ajándékozta a talapzathoz a szép
formájú dunabogdányi tömbkövet, és az emlékmûhöz
vezetõ horvát mészkövet, a
térburkolathoz pedig a VSZ Zrt.
bocsátotta rendelkezésre a
pismányi csatornázás során
felszabadult tisztított kockaköveket. Pap Lajos kõszobrász felajánlásának eredményeként kerülhetett a kõ, s
benne a kopjafa a helyére. A
kivitelezõ – kedvezményes
áron – a város parkfenntartója, a Lián Kft volt, akik munkájukat egész héten esõben
végezték, a keletkezett törmeléket pedig Holló István vál-

lalkozó térítésmentesen szállította el. Nagyszerû példája
ez az összefogásnak, az
együttmûködésnek.
Ilyen
elõzmények után került sor
délután 3 órakor az avató
ünnepségre, melyre Verõcérõl
Árpád-kori ruhákba öltözött
hagyományõrzõk is eljöttek.
A kopjafát Fajcsák Tibor, az
izbégi Szent András templom
plébánosa szentelte fel, beszédet mondott dr. Dietz Ferenc Szentendre, és Bethlen
Farkas Verõce polgármestere
(képünkön), majd Molnár Bence, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
tanulója mondott verset.
Dala-Nagy Katalin

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