
arcok

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

XXI. ÉVFOLYAM • 48. SZÁM • 2007. NOVEMBER 30. 48

Kedvezõ változások történtek az elmúlt héten a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézetben,
melyekrõl dr. Pázmány Annamáriát kérdeztük (4. oldal). Az önkormányzat bizottsági elnökei
közül e héten Horváth Gyõzõ számol be a város sport, egészségügyi és beruházási feladatairól.
Az Ulcisia Castra Kávézóban nyílik a jövõ héten Péterfi Dóra egyetemista kiállítása (11. oldal).
40 év 40 név sorozatunkban a színészóriásra, Básti Lajosra emlékezünk (8. oldal). Számos
meghívott mellett Pelle Csilla, a Szeresd Szentendrét Egyesület alapítója tartott elõadást a II.
Szentendrei Városmarketing Konferencián (1-3. oldal).

Dr. Pázmány Annamária Horváth Gyõzõ Péterfi Dóra Básti Lajos Pelle Csilla
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Heti melléklet
ZÖLDP   NT•

Mi borzolja a lakótelepiek idegeit?

Bántóan gyér érdeklõdés és kiváló elõadások – így foglalható
össze a múlt héten a szentendrei Városháza dísztermében
megrendezett II. Szentendrei Városmarketing Konferencia.
Pedig meghívót kapott az összes kistérségi önkormányzat és
valamennyi szállásadó, utazási iroda, vendéglátó és kiskeres-
kedelmi vállalkozó, összesen mintegy 250-300 érintett.
Szentendre polgármestere nyitóbeszéde után néhány perccel
fõvárosi rendezvényre sietett, egyetlen városi képviselõ, Dragon
Pál hallgatta kora délutánig a szakemberek prezentációit, holott

elsõsorban nekik szólt, helyettük aggódott minden megszólaló.
Hiába. Quo vadis, Szentendre? (Merre tovább, Szentendre?)
Ha nem konferenciának nevezzük a rendezvényt, hanem work-
shopnak, akkor volt értelme a szervezõ Szentendrei Új Kulturális
Központ igyekezetének. Kiderült ugyanis, hogy a városon kívül
és belül (ez utóbbi a fontosabb és a bizakodásra okot adó tapasz-
talat) számos olyan tehetséges, felkészült és tenni akaró szak-
ember van, akik civil, lokálpatrióta alapon képesek lehetnek
nagy dolgokra, ha hagyják õket.             Folytatás a 3. oldalon

Merre tovább, Szentendre?
A hiábavalóság konferenciája

Két bosszantó, sõt az életet
megkeserítõ dolog is történt a
Püspökmajor-lakótelepen az
elmúlt hónapok során. Az
egyik a fûtõrendszer sorozatos
szolgáltatáskimaradása, illet-
ve leállása, a másik a buszjára-
tok megnyirbálása. Most úgy
tûnik, mindkettõ megoldható
– az összefogás legalábbis
megszületett már.
Az elmúlt hetekben tapasztal-
ható zavarok, amelyek a lakó-
telepi fûtés- és melegvízel-
látást jellemezték, melyek
részben tulajdoníthatók az
uszoda és szabadidõközpont
építésével együtt járó kelle-

metlenségnek. Horváth Gyõzõ
képviselõ arról számolt be,
hogy a Városi Szolgáltatóval
folytatott tárgyalások ered-
ményeképpen a cég a januári
számlákon jóváírja majd a
kimaradt idõszakokat, az el-
maradt szolgáltatás után tehát
nem kell fizetniük a lakóknak.
A Püspökmajor-lakótelep –
Vasvári-lakótelep – Szentend-
re, autóbusz végállomás út-
vonalon közlekedõ körjáratú
buszok menetrendjének vál-
tozása értelmében szombaton
és vasárnap megszûnt három
járat. Ez azért problémás lépés
a Volánbusz részérõl, mert – bár

a járatok a szó gazdasági értel-
mében kihasználatlanok voltak
– sok környékbeli ezekkel a bu-
szokkal járt le a piacra, az orvosi
ügyeletre, a hétvégi kulturális
rendezvényekre, és még sorol-
hatnánk. Sorozatos lakossági
panaszok nyomán Györey Sán-
dor közös képviselõ több társá-
val együtt észrevételt tett a
Polgármesteri Hivatalnál, és
kérte, hogy állítsák vissza a
törölt járatokat. A lakótelepi
képviselõk, Fülöp Zsolt, Horváth
Gyõzõ és Kiss Károly támogatja
a kezdeményezést, így hamaro-
san megtörténnek a szükséges
lépések az ügyben.               B.
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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
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A folyószámla-hitelkeret nö-
velésérõl tárgyaltak a Városi
Szolgáltató rossz likviditási
anyagi helyzete miatt a kép-
viselõk november 20-án. Az
összeget végül sürgõsséggel
növelték, de a cég konszo-
lidációja érdekében a de-
cemberi ülésre kintlévõség-
kezelési tervet kell készíteni
– határozták el a városatyák.
40 millióról 100 millió Ft-ra
kérte emelni a Városi Szol-
gáltató Zrt. (VSZ) hitelkeretét
Lindmayer Eszter cégvezetõ.
Az önkormányzati részvény-
társaságnak jelenleg 71 millió
Ft tartozása és 105 millió Ft –
döntõ hányadában lakossági
– kintlévõsége van. Mint a cég-
vezetõ asszony a november 20-i

képviselõ-testületi ülésen
többször elmondta, a döntést
nem tartós megoldásnak, ha-
nem az aktuális problémák
kezelésének tartja. A sürgõs-
séggel érkezett napirendrõl
feltétlenül az aktuális testü-
leti ülésen kellett dönteni,
mert ha nem oldódik meg a
probléma, a gázszolgáltató
akár szerzõdést is bonthat a
céggel – hangzott el az ülésen.
Hidegkuti Gergely a hitelfelvé-
tel mellett alternatív megol-
dások vizsgálatát javasolta.
Radványi G. Levente szerint a
sürgõsségi indítvány egy se-
gélykiáltás, amely nem tartal-
mazza a hitelösszeg elkölté-
sének részleteit és a konszo-
lidációról, valamint a vissza-

termelés feltételeirõl sem szól.
„Az 1300 lakás, amelyet a
Városi Szolgáltató fût, nem
kerülhet ennyire meleg hely-
zetbe” – tette hozzá a képvi-
selõ. Zakar Gergely ugyancsak
a visszafizetés feltételeit fir-
tatta.
Lindmayer Eszter így fogalma-
zott: „Ha felvesszük a folyó-
számlahitelt, biztosítani tud-
juk a VSZ Zrt. biztonságos napi
mûködését. Több partnerünk-
kel érkeztünk el mostanra egy
olyan szerzõdéses pillanatba,
amikor a felszámolás réme
fenyegeti a céget”. Fülöp Zsolt
javasolta, hogy még a január
15-i határidõvel kiírt vezér-
igazgatói pályázatot megelõ-
zõen tartson a képviselõ-tes-

tület egy külön testületi ülést
(akár két fordulóban is), ame-
lyen dönt a cég hosszú távú
koncepciójáról, egyes üzletá-
gak esetleges privatizáció-
járól, vagy önkormányzati
fejlesztési befektetésrõl. Dr.
Dietz Ferenc kifejezte szándé-
kát a testület elõtt, hogy a VSZ
konszolidációjához minden-
képpen ragaszkodni kell.
A testületi döntések értelmé-
ben végül 80 millió Ft lett az
új hitelkeret-összeg. A cég
konszolidációjához a Felü-
gyelõ Bizottságnak komplex
helyzetelemzõ anyagot kell
kidolgoznia, és azt a decem-
beri testületi ülésre be kell
nyújtani. Elutasították ugyan-
akkor dr. Dragon Pál javaslatát,
amely egy ad hoc bizottság
létrehozását javasolta, hogy
ne a teljes testület foglalkoz-
zon a kérdéssel, valamint
meghiúsult Fülöp Zsolt elkép-
zelése is a két fordulóban
lefolytatandó tárgyalásokról.

B.

Nagyobb folyószámlahitel 
a Városi Szolgáltatónak

Tájékoztatás 
az adóhátralék 

behajtásának módjáról

Tisztelt
Adóalanyok!

Az elmúlt napokban több la-
kossági bejelentést is kap-
tunk, melyben az adózók ki-
fogásolták, hogy a folyószám-
lájukról bizonyos összeget a
bank leemelt adóvégrehajtás
címén. 
Fentiekkel kapcsolatban tájé-
koztatni kívánjuk az adózókat
néhány kérdésrõl az adóbehaj-
tással összefüggésben. Az ön-
kormányzat saját bevételét ké-
pezik a helyi adók. A végrehaj-
tási eljárásnak több módja van
(pl.: munkabérbõl való le-
tiltás, azonnali beszedési
megbízás stb.), melyek közül
az adóhatóság a legcélszerûbb
eszközt választja, mivel a
végrehajtási módok között a
jogszabály nem állít fel sor-
rendiséget, akár párhuzamo-

san is alkalmazhatók, mindad-
dig, amíg a hátralék behajtás-
ra kerül. A végrehajtás jog-
szabályban meghatározott
egyik leghatékonyabb módja,
az önkéntes teljesítés elma-
radása esetén, ha a meg-
keresésünk alapján a számla-
vezetõ bankok a követelésünk
erejéig az adózó folyószám-
láját megterhelik. 
A fennálló hátralékokra min-
den évben augusztus 31-ig
megküldött egyenlegértesí-
tõvel is felhívjuk a figyelmet.
Az értesítõben a hátralékok
önként történõ befizetésére
kap ismételt lehetõséget az
adózó. Amennyiben nem tudja
anyagi körülményeire hivat-
kozva egyösszegben teljesí-
teni a befizetést, úgy 2 200 Ft
eljárási illeték csekken történõ
megfizetésével egyidejûleg le-
hetõség van méltányossági
kérelmet eljuttatni hozzánk,
az adó részletekben történõ
megfizetésére, vagy az adó
mérséklésére vonatkozóan.
Sokan ezt követõen sem tel-
jesítenek, ezért az adóható-

ságnak lehetõsége van rá,
hogy felkutassa az adózó
számlavezetõ bankját, munka-
helyét, akik a jogszabály ér-
telmében 8 napon belül köte-
lesek megkeresésünket tel-
jesíteni. Ezt követõen a szám-
latulajdonos bankot – jog-
szabályban foglaltak szerint –
megkeressük, hogy a köte-
lezett számlájáról az adóhát-
ralék címen követelt összeget
vonja le, és az önkormányzat
számlájára utalja át. 
Fenti eljárási lehetõség már
évek óta fennáll, elsõként az
1990. évi XCI. törvény szabá-
lyozta ezen végrehajtási le-
hetõséget, majd az azt mó-
dosító 2004. január 1-jén
hatályba lépett a 2003. évi
XCII. törvény (Art.) adott fel-
hatalmazást az azonnali
beszedési megbízás kibo-
csátására. 
Mivel az önkormányzat szûkös
költségvetési keretbõl látja el
kötelezõ önkormányzati fela-
datait – iskolákat, óvodákat
mûködtet stb. – melyhez a
központi költségvetésbõl egy-

re kevesebb támogatást kap,
a jövõ évben pedig elõre
láthatóan további 13%-kal
csökkentik a központi nor-
matív támogatásunkat, ezért
az önkormányzati saját be-
vételeink növelésével szük-
séges az így kiesett bevé-
teleket pótolni, és követke-
zetesen behajtani a kintlévõ-
ségeket.
A Dumtsa Jenõ Városfej-
lesztési Stratégiában is meg-
fogalmazottakkal összhang-
ban célul tûztük ki, hogy a
jogszabályban elõírt adó-
fizetési kötelezettségüket
nem teljesítõkkel szemben ha-
tékonyabban fellépünk, és a
felhalmozódott kintlévõsége-
ink behajtását foganatosítjuk,
melyre külön adóvégrehajtási
részleget is létrehoztunk a
Hivatalban. Ennek jegyében
került sor az elmúlt idõszak-
ban a tartozások jogszerû
beszedésére, melyet ugyan-
ilyen intenzitással kívánunk a
jövõben is végrehajtani.

dr. Molnár Ildikó  jegyzõ

szevi48.qxp  2007.11.28.  17:42  Page 2



Folytatás az 1. oldalról

Egyszer majd, reméljük, si-
kerül közösen meggyõzniük a
most hiányzó döntéshozókat
arról, hogy mit, miért és
hogyan.
A felszólalókról távirati stílus-
ban: Garamhegyi Ábel állam-
titkár Mórahalom példáján bi-
zonyította, hogy a tudatos
helymarketing képes sikeres
pályára állítani egy pangó,
átlagos települést. 
Fónagy János arra bíztatta a
jelenlevõket (a törvényhozók
ezt sem hallhatták), hogy
tessék használni a Szentend-
rén élõ országos politikusokat,
akikbõl annyi él a városban,
hogy ha egy kóbor kutyát kõvel
megdobunk a Bükkös-patak
partján, biztosan parlamenti
képviselõt találunk el, mert a
sikeres lobbizás alapja, ha
tudjuk, hogy mit, mikor és
kitõl kérünk. Szabó Imre
képviselõtársa jól követhe-
tõen vázolta fel a jövõ év leg-
fontosabb EU-s pályázatainak
rendszerét, amelybõl elsõsor-
ban a funkcióbõvítõ városfej-
lesztésre irányuló forrásokra
hívta fel a figyelmet. Szûcs
Lajos megyei elnök a térség
identitás-erõsítését hangsú-
lyozta, továbbá megismételte,
Budapest érdekei nem sérül-
nek, ha Pest megye önálló

régióvá válik, de az itteni 187
település sokkal több fejlesz-
tési pénzhez juthat. Ezért kéri
minden érintett polgármes-
tertõl, hogy támogassák helyi
népszavazási kezdeménye-
zését. (Errõl a múlt héten
címoldalon számoltunk be.)
Vámos Attila kistérségi iroda-
vezetõ a Dunakanyari Nyári
Játékok jövõ évi tervét mint
az összefogás példáját mutat-
ta be. Érdekes volt hallani
elõadásában azt a szójátékot,
hogy nemcsak személyeknek,
szervezeteknek kell összefog-
ni, hanem a programokat is
össze kell fogni, hogy azokból
valódi vonzerõ lehessen.
Dr. Cseri Miklós ez alkalommal
is duzzadt az önbizalomtól,
valljuk meg, van oka rá, elõ-
adásában csupa skanzen-

siker: pályázatok, programfej-
lesztés, galéria, országos
képzési központ stb. Azért
maradt energiája a kritikára
is, az együttmûködés hiánya
miatt kiosztotta Szentendre
város és a Pest Megyei Múze-
umok Igazgatóságának veze-
tõit is. Kálnoky-Gyöngyössy
Márton, megidézett igazgató
dinamikus prezentációval és
az együttmûködés szándéká-
nak hangsúlyozásával igyeke-
zett válaszolni. Szóba hozta a
múzeumi korszerûsítés prog-
ramját, a volt Földhivatalba
való költözés reményét és a
december közepén újranyíló
Ámos Imre–Anna Margit Mú-
zeumot.
Pelle Csilla, a Szeresd Szent-
endrét Egyesület alapítója,
egy sikeres csokibolt tulaj-
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A polgármester 

naplója
DECEMBER 1.
10.0 „50 év integráció – 50

helyszínen” – Leányfalu

DECEMBER 3.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Kistérségi vezetõi értekez-

let
11.30 Gondolat TV interjú
13.00 Ügyfélhívó rendszer

felavatása
13.30 VSZ Zrt. vezetõjével

megbeszélés
14.00 Horvát nagykövet és

küldöttségének fogadása
17.00 Közmeghallgatás

DECEMBER 4.
08.00 Óvodamûködtetési

megbeszélés
09.00 Állampolgársági eskütétel
10.00 Megyenapi díjátadó

ünnepség
15.30 Pomáz TV kistérségi

kerekasztal beszélgetés

DECEMBER 5.
10.00 Volánbusz együttmûködési

megbeszélés
13.00 Polgármesteri fogadónap

DECEMBER 6.
09.00 OTP Zrt. fiókvezetõjével

megbeszélés
10.00 SZEI támogatói

megbeszélés
11.00 Ingatlanértékesítési

megbeszélés
14.00 BAFT ülés

DECEMBER 7.
10.00 Partnerség-építési

zárókonferencia

Közmeghallgatás
Szentendre Város

Önkormányzat 
Képviselõ-testülete
december 3-án, 

17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart

a Városháza 
I. emeleti 

dísztermében, melyre
tisztelettel hívnak 

mindenkit.

A7kérdése
Ki lesz a 100 ezredik látogató a MûvészetMalomban?
Várhatóan karácsony elõtt néhány nappal köszönthetik a
MûvészetMalom munkatársai a kiállítóhely 1999-es megnyitása
utáni 100 ezredik mûvészetkedvelõ látogatót. Az átadás óta
eltelt kilenc évben átlagosan 10 ezer látogató tekintette meg a
kiállításokat, a nézõrekord az országos sikerû Nagybánya kiál-
lításon született, amelyet két évvel ezelõtt alig négy hónap
alatt közel 25 ezren láttak.
A 100 ezredik szerencsés látogató emlékezetes és értékes
ajándékot kap majd a helyszínen, hiszen a Szentendrei Új
Kulturális Központ igazgatója egy élete végéig szóló ingyenes
Malom-bérlettel ajándékozza meg.

Szentendre Város Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete
december 12-én (szerdán) 10 órai kezdettel

közmeghallgatást tart
a Német Kisebbségi Önkormányzat irodájában

(Szentendre, Duna-korzó 18.)

Két elõadó a városmarketing konferenciáról: Fónagy János és Pelle Csilla

Merre tovább, Szentendre?

donosa olyan érzelemdús, a
várost szenvedélyesen szeretõ
elõadást tartott, amelyet év-
tizedek óta nem hallhattuk
Szentendrén. Nehéz belõle
idézni, ezért azt javaslom,
hogy olvassák el az egész szö-
veget a www.szentendre-
program.hu honlapon! Talán
egyetlen gondolata: a várost
elsõsorban az itt lakók szá-
mára kell élhetõvé és szere-
thetõvé tenni, és az vonzza
majd a vendégeket is. Varga
Tamás, egy Bogdányi utcai
galéria társtulajdonosa sem
maradt el sokkal kollégájától,
hiszen hol vitriolos, hol önkri-
tikus humorba ágyazva fej-
tette ki a kiskereskedõk tíz-
parancsolatát. Elõadása szin-

tén fontos tananyag, ezért
szerkesztett formában olvas-
ható a szentendreprog-
ram.hu-n.
Mányai Csaba már szinte
baráti körben beszélt a
Szentendrén bevezetni ter-
vezett audio guide szolgál-
tatásról, amely kapcsán alkal-
ma volt kiemelni, hogy a mai
turisztikai versenyben már
nem templomok, múzeumok,
folyók, éttermek versenyez-
nek, hanem komplex élmé-
nyek, csomagba rendezett és
szórakoztató formában pre-
zentált információk – a
vendéget már otthonában
kézen kell fogni és a városból
való távozása után sem elen-
gedni, hogy máskor is vissza-
térjen, vagy másokat biztas-
son látogatásra. Ennek egy
formája lehet a Benedek Gábor
által készített, és már október
eleje óta a www.szentend-
reprogram.hu honlapon elér-
hetõ 3D Virtuális Szentendrei
Séta, amelynek folyamatosan
fejlesztendõ programjához
szálláshelyek, éttermek, ga-
lériák, boltok és más városi
attrakciók csatlakozását
várja.
Bántóan gyér érdeklõdés és
kiváló elõadások – így foglal-
ható össze a múlt héten a szent-
endrei Városháza dísztermében
megrendezett II. Szentendrei
Városmarketing Konferencia. A
kérdés maradt: Quo vadis,
Szentendre? (Merre tovább,
Szentendre?)

Kriaszter Attila
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Ha másképpen nem megy, ma-
gántõkét kell bevonni az
egészségügybe. Így lehet a
leghatékonyabban óvni a be-
tegek életét és a legsikere-
sebben mûködtetni a szûrõ-
vizsgálatok rendszerét – gon-
dolta dr. Pázmány Annamária
és néhány kollégája, s az el-
határozást tett követte: mos-
tantól ingyenes az emlõdiag-
nosztikai (mammográfiás)
szûrõvizsgálat a Szentendrei
Szakorvosi Rendelõintézet
földszintjén.
A szolgáltatás korábban több
ezer forintba került, most vi-
szont már elegendõ hozzá egy
beutaló a háziorvostól, a nõ-
gyógyásztól, esetleg a sebé-
szetrõl. Újdonság, hogy míg
korábban csak hetente egy
alkalommal folyt a rendelés,
ezentúl a hét öt munkanapján
várja a klienseket a korszerû
gépekkel felszerelt rendelõ.
„Harmincöt-negyven év felett
mindenképpen fontos, hogy a
hölgyek legalább évente egy
alkalommal mammográfiai
szûrésen vegyenek részt. A fáj-
dalommentes vizsgálat csupán
néhány percet vesz igénybe.
Rendelõnkben elsõsorban
azokat várjuk, akik konkrét

problémákkal érkeznek. Szá-
mukra a helyszínen komplex
tanácsadást adunk, és ha a
vizsgálat alapján szükséges,
akkor kisebb beavatkozásokat
is el tudunk végezni elõjegyzés
alapján. Emellett természete-
sen azokat is várjuk, akik
kíváncsiak rá, hogy minden
rendben van-e a mellszö-
veteikkel” – tudtuk meg dr.
Bohár Lászlótól, a mammográ-
fiai szakrendelést üzemeltetõ
Perla X-Ray Kft. szakmai ve-
zetõjétõl.
A cég a Szent Rókus Kórházzal
kötött szerzõdés alapján kezd-
te meg mûködését a szentend-
rei szakorvosi rendelõinté-
zetben, így hétfõn, kedden

és csütörtökön 14-20 óra
között, míg szerdán és pén-
teken 8-14 óra között tar-
tanak nyitva. Bejelentkezés:
26/311-998. Mint az ünnepé-
lyes megnyitón megtudhat-
tuk, az eddig eltelt „fizetõs”
év alatt (amikor csupán heti
egy napon rendeltek), a 3-400
páciens közül 10-nél találtak
daganatos elváltozást a mell-
szövetben, ezek közül öt eset
bizonyult rosszindulatúnak.
Valamennyi betegnél el-
végezték a szükséges beavat-
kozásokat, s jól vannak. Mos-
tantól akár napi húsz érkezõt
is tudnak fogadni. Már csak a
hölgyeken a sor!

Bokor Tamás

Új doktor, 
bolt és porta

A megnyitó után arról kér-
deztük dr. Pázmány Anna-
máriát, a SZEI igazgató fõor-
vosát, hogy milyen további
fejlesztések voltak, illetve
lesznek az intézményben. 

„Azon túl, hogy a mammográ-
fiás szûrés ingyenessé vált,
nagy eredmény, hogy beindult
a gyógyászati segédeszközök
boltja is. A GYSGY REHA Kft.
országos hálózatának szent-
endrei üzlete itt mûködik a föld-
szinten. Csütörtökönként szá-
mítógépes talpnyomásméréssel
várja a látogatókat, végtagpro-
tézisekhez egyedi méretvételt
biztosít, és a gyógyászati se-
gédeszközök eladása mellett

otthonápolási szaktanácsadás-
sal is foglalkozik.
Megújult a recepció. Az intéz-
mény reggel fél hétkor nyitja
meg a kapuit, hogy a reggel hét
órai kezdéskor már minden ren-
delésnél lehessenek bejelent-
keztetett betegek, és gördülé-
kenyebb legyen az ellátás.
Szintén ezért alakítottunk ki
négy ablakot, ahol a vizitdíjat
lehet befizetni. Az egyik ablak-
nál a laboratóriumi leleteket is
kiadják. Törekszünk az elõjegy-
zéses rendszer népszerûsítésére
és megkedveltetésére is. 
A negyedik újdonság, hogy dr.
Herczeg Zsuzsanna belgyó-
gyász távozása után utóda dr.
Sikter András belgyógyász-kar-
diológus-pszichoterapeuta
lett. Õ természetesen elvégzi
az infúziós kezeléseket is Her-
czeg doktornõ egykori bete-
geinél.”

Öt életet már megmentettek
Ingyenes lett a mammográfiai szûrõvizsgálat a SZEI-ben

A PERLA X-RAY Kft. képviselõi mellett középen 
dr. Pázmány Annamária és dr. Dietz Ferenc polgármester 

Iskolába csalogató!
A Barcsay Jenõ Általános Iskola
nevelõtestülete szeretettel várja
a leendõ elsõ osztályosokat és
szüleiket december 1-jén, szom-
baton 9.30-kor kezdõdõ program-
sorozatunk elsõ foglalkozására.
Program
• Kézmûveskedés a leendõ elsõ
osztályos tanító nénikkel.
• 20 percenként indul a Sulivonat
• Teázó
• Beszélgetés az óvodából iskolá-
ba történõ átmenetrõl a
szülõkkel.

Szentendre Város Önkormány-
zata 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. Információ:
www.szentendre.hu .

A Rotary adventje 
Karácsonyra készülõdik már a világ. Az év legbensõségesebb ünnepe min-
denekelõtt a szeretetrõl, az összetartozásról és az egymás segítésérôl szól. 
A Rotary Club Szentendre is, hûen a Rotary-mozgalom alapelveihez, az arra rá-
szorulók, a szegények és az elesettek ünnepét igyekszik szebbé tenni. A Fõtéri
adventi vásár idején immár megszokott látvány a forralt
bort, zsíros kenyeret és karácsonyi süteményeket kínáló
rotarista. Az így szerzett és az adományokból összejövõ
pénzt jótékonysági célokra fordítják. A klub minden
évben egymillió forint körüli összeggel támogat kü-
lönféle programokat. 
Közel tízéves fennállása óta nemcsak a nemzetközi Rotary
által támogatott, a fejlõdõ országok megsegítését szol-
gáló programokban vesz részt, hanem  hazaiakban is,
mint például a budapesti Szent László Kórházban levõ
Démétér-ház kialakításában. Szentendre és a szenten-
dreiek pedig nap mint nap találkozhatnak akcióik eredményeivel. A klub támo-
gatásával épült a postához vezetõ rámpa, amely lehetõvé teszi a mozgáskorláto-
zottak bejutását oda, a vakok segítésére táblát állíttattak fel a Skanzenban, hoz-
zájárultak a Püspökmajor-lakótelep játszóterének felújításához. Sebes-
ségcsökkentési akciójuk a szentendrei gyerekek közlekedésének biztonságosab-
bá tételét szolgálta. 
A Rotary Club Szentendre a város épített környezetének és mûemlékeinek
védelmében is sokat tesz, hiszen részt vett a Vujicsics tér kialakításában, a sza-
márhegyi Tabakosok keresztjének felújításában, nemrégiben pedig örökbe fogad-
ta a Fõ téri Pestis-keresztet, vagyis felvállalta annak karbantartását és gondo-
zását. Cserediák akciójuk keretében az elmúlt tíz év alatt húsznál több szentend-
rei fiatalnak teremtették meg a külföldön tanulás lehetõségét, s ugyanennyi

külföldinek a magyaror-
szágit.
Az idei adventi vásár bevé-
tele nemes célt szolgál, a
szentendrei Rendelõ Intézet
gyermekszemészeti vizsgáló-
ját szerelik fel új, a kancsal-
ság korai kiszûrését lehetõvé
tevõ mûszerrel.
A december 1. és 23. közötti
idõszak minden hétvégéjén
10 és 18 óra között az RC
Szentendre tagjai a már meg-
szokott vendégváró finom-
ságokkal várják a látogató-
kat. Cseri Miklós, Surányi István, Vincze László és társai tájékoztatást adnak az
érdeklõdõknek a klub életérõl és céljairól. Rajtuk kívül idén olyan szentendreiek
is fogadják a pavilon látogatóit – dr. Dietz Ferenc polgármester, a Szeresd Szent-
endrét Egyesület tagjai, efZámbó István képzõmûvész, Kósa Klára keramikus és
Rappai Zsuzsa szerkesztõ, akik erkölcsi támogatásukat és szimpátiájukat szeretnék
kifejezni az ottlétükkel. Hiszen megismerve ennek a jótékonysági szervezetnek
a céljait, minden jóakaratú, tenni vágyó ember ösztönösen magáévá teszi azokat. 
Rajtuk kívül a látogatóknak alkalmuk lesz találkozni a jelenleg cserediákként
Szentendrén tanuló brazil Maria Eduarda Cavalcantival és az egyesült államokbe-
li Skyla Pojedniccel. 
Azok számára pedig, akik szeretnék jobban megismerni a Rotary mozgalmat, az
RC Szentendre alapításának közelgõ tízéves évfordulójára készült ünnepi kiad-
ványából megtehetik. A szép kis könyv a Rotary-mozgalom napjainkig tartó
történetének és akcióinak bemutatása mellett a szentendrei klub elmúlt év-
tizedét és legjelentõsebb jótékonycélú akcióit mutatja be.

R. Zs.
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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 csütörtökönként este fél 7-kor 
a Holdas Udvarban!

Tel.: 06-70-368-9462

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

www.humendre.hu

Andrea Patika
a Püspökmajor-lakótelepen

Megújult, kibõvült 
áruválaszték:

• homeopatikus szerek
• biotermékek, babaápolás,

• gyógynövények,
• bio-kozmetikumok,
• Scholl-papucsok,

• tanácsadás
Nyitva h-p: 8-20 óráig 

szo: 8-13 óráig !
(minden 6. héten vasárnap

ügyelet 8-16 óráig)
Szentendre, Hamvas B. u. 2.

tel: 26/310-828
Várjuk régi és új vásárlóinkat!

Bizottsági elnököket meg-
szólaltató sorozatunk kö-
vetkezõ részében Horváth
Gyõzõvel, a Szociális,
Egészségügyi és Sport
Bizottság elnökével be-
szélgettünk.

– Melyek voltak a fõbb ered-
ményeik a szociális és egész-
ségügyi területeken?
– Még tavaly született döntés,
de az idei évet is érinti a
hajléktalanok éjjeli menedék-
helyén történt ideiglenes fé-
rõhelyszám-bõvítés a téli idõ-
szakra. Idén újra döntés szüle-
tett az idõszakos bõvítésrõl.
Mint arról már hallani és olvas-
ni lehetett, elkészült a város
Szociális Kalauza: tartalmazza
a szociális támogatások igény-
lési feltételeit, mintaûrlapo-
kat és egyéb hasznos tudni-
valókat. A Családvédelmi Mun-
kacsoport tagjai környezet-
tanulmányok készítése révén
folyamatosan vizsgálják, hogy
a segélyhez folyamodók va-
lóban rászorulnak-e az igé-
nyelt támogatásra. Folyamat-
ban van a bölcsõde felújítása
és bõvítése, jövõ évtõl nö-
vekedhet a férõhelyek száma.
Idén nyáron a szünidõben az
önkormányzat biztosította a
szociálisan leginkább rászo-
ruló ötven gyermek számára a
napi egyszeri meleg étkezést.
A Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázatot a rászoruló tanu-
lók és egyetemi, fõiskolai hall-
gatók megsegítése céljából
idén is kiírtuk, a beérkezett

pályázatok elbírálása folya-
matban van. Döntés született
a fogorvosok elhelyezésérõl a
Duna-korzó 18. szám alatt. Az
új rendelõk kialakítására re-
ményeink szerint tavaszig sor
kerül.
– Bizottságuk arról is híres,
hogy az elmúlt évben a leg-
több önálló képviselõi in-
dítvány – az Oktatási és Ki-
sebbségi Bizottság mellett –
az önök tagjaitól került a tes-
tület elé. Az elmúlt évben régi
hiányt sikerült pótolni: kidol-
gozta a sportkoncepciót, és
hatására megszületett a
sportrendelet. Milyen fej-
lõdés történt még a sportélet
területén?
– Valóban csaknem tíz évet
kellett várni arra, hogy Hajdu
Gábor képviselõtársam elõter-
jesztése nyomán idén február-
ban megszülessen a sportkon-
cepció, amelynek célja, hogy
a következõ négy évre meg-
határozza a sportágazatban
kötelezõen és önként vállalt
feladatok kereteit, szabályoz-
za az önkormányzat szerepvál-

lalásának irányait és mértékét.
Az önkormányzat erre alapo-
zott testnevelési és sportfel-
adatokról szóló rendeletét
júniusban fogadta el a tes-
tület. Ebben határoztuk el,
hogy a sportélet fellendítése
és az egészséges életmódra
nevelés érdekében mega-
lapítjuk a Szentendre Városi
Közhasznú Sportegyesületet,
amely a lakosság testnevelési
és sporttevékenységét szerve-
zi. Szeptemberben elfogadtuk
a verseny- és rendezvénynap-
tárt, amely tartalmazza a város
szempontjából jelentõs sport-
események és -rendezvények
idõpontjait, helyszíneit. 
– Hogyan mûködik a bizott-
ság szeptemberi ülésén meg-
választott Sport Tanácsadó
Testület?
– A Sport és Ifjúsági Mun-
kacsoport javaslatára válasz-
tottuk ki ennek tagjait, akik a
sporttal kapcsolatos vala-
mennyi városi döntés elõké-
szítésével kapcsolatban véle-
ményezési joggal bírnak. Õk
név szerint: dr. Kõrösi Tibor
sportjogász, Mészáros Erika
kajak-kenu olimpiai bajnok,
Tóth Attila, a Piramis SE elnö-
ke, Tóth Lajos, a Szentendrei
Kézilabda Klub elnöke, Tusák
József, a Szentendrei Sakk
Klub elnöke, Víg Zoltán test-
nevelõ, a Vasgyúró DSE és a
Turul Lovas Íjász SE elnöke,
valamint Vörös László, a Ma-
gyar Hegymászók Szövetsé-
gének tagja.
– Miként történik a sporte-
gyesületek támogatása?
– A sportrendelet értelmében

a város mûködési költségve-
tésének 0,5%-át kell sporttá-
mogatásra fordítani. Bizott-
ságunk a képviselõ-testület-
tõl kapott átruházott hatás-
körben döntött errõl a kérdés-
rõl. Az idei költségvetésben
rendelkezésre álló 8 790 000
Ft-ot húsz sportegyesület,
köztük négy diáksport-egye-
sület között osztottuk fel. Az
elszámolás két részletben
történik, az elsõ részt szep-
tember 15-ig kellett elszámol-
ni, a teljes elszámolás ha-
tárideje pedig december 1. A
következõ évi pályázaton ki-
záró ok, ha az elõzõ támo-
gatással nem számoltak el
idõre.
– Mi a helyzet a megalakí-
tandó Szentendre SE-vel és a
sportingatlanokkal?
– Eddig a kézilabdások, a
küzdõsportolók és a labda-
rúgók jelentkeztek, hogy csat-
lakoznak az egyesülethez. A
2008-as hivatalos megala-
kulásig még várjuk a jelent-
kezõket. A testület elsõ kör-
ben tárgyalta a Sportcélú
Gazdasági Társaság létreho-
zásáról szóló indítványt,
amelynek célja, hogy a város
kihasználatlanul heverõ sport-
ingatlanait kezelésbe vegye és
hasznosítsa. Nagy öröm, hogy
a Kõzúzó utcai sportpálya
végre visszakerült a város tula-
jdonába.
– Nagyrészt a sporthoz kap-
csolódik az uszodaberuházás
létrejötte. Ennek kapcsán
számos lakossági panasz
merül fel a közmûkiváltá-
sokkal járó szolgáltatáski-

maradások – fûtésleállás, az
áramellátás akadozása –
miatt. Hogyan lehet ezeket
orvosolni?
– Az uszoda városunk tör-
ténetében mérföldkõ, fõkép-
pen a következõ generációk
szempontjából. Fontosnak
tartom kiemelni, hogy a 2008
karácsonyára elkészülõ uszo-
da- és szabadidõközpont a
testnevelési és sportcélok
mellett elsõsorban és legfõ-
képpen az egészségmegõrzés
céljait szolgálja, amely a város
és a környék minden egyes
lakójának fontos. Gyülekezõ-
hely lesz ez, hiszen igazi
közösségi térként tervezték
meg. Nagy dolgok azonban
csak szenvedés árán születhet-
nek. Valóban sok kellemetlen-
séggel jár az építkezés, ame-
lyet a környékbeli lakók a saját
bõrükön tapasztalnak. Azon-
ban tudni kell, hogy az építõk
ügyelnek a rendre, és igye-
keznek a lehetõ legkisebb
kellemetlenséget okozni, más-
részt a panaszosok elõtt nyit-
va áll a beruházó ajtaja. Még
egy kis türelmet kérünk a
lakóktól, a kényelmetlenségek
már nem tartanak sokáig, az
építkezés ütemesen, a tervek
szerint halad. Folynak a tár-
gyalások arról, miként lehet
ellentételezni a kimaradt szol-
gáltatásokat.
– Végül – ahogyan ilyenkor a
bizottsági elnököktõl kérni
szoktuk – mondjon néhány
szót a munkatársairól!
– A Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság tagjaként az
egészségügyi kérdésekben

Sportról, egészségügyrõl, épülõ beruházásokról
Beszélgetés Horváth Gyõzõ bizottsági elnökkel

óriási segítséget ad dr. Páz-
mány Annamária képviselõ.
Hajdu Gábor képviselõtársam-
ra a sportkérdésekben mindig
számíthatok, s Benkovits
György bizottsági tagtársunk
is hasznos munkát végez. Dr.
Morlin Eszter nélkülözhetetlen
munkát végez, hiszen õ készíti
a fentebb említett környezet-
tanulmányokat, Pintér Ádám
pedig az ifjúsági koncepció
kidolgozásában vállalt nagy
munkát. Ezúton is köszönöm
a munkájukat, ahogyan dr.
Gerendás Gábornak, a Közigaz-
gatási és Népjóléti Iroda veze-
tõjének, valamint Dala-Nagy
Katalin ifjúsági és sportrefe-
rensnek és a hivatal összes
közremûködõ dolgozójának is!

Bokor Tamás

Horváth Gyõzõ

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

szevi48.qxp  2007.11.28.  17:42  Page 5



VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP XXI. ÉVFOLYAM • 48. SZÁM • 2007. NOVEMBER 30.

6 magazin

November 30. (24. hét)
Hatalmas ajándékot kaptam tegnap Apádtól,
hõsiesen elkísért engem megpróbáltatásaim
legújabb állomására, amit sejtelmesen csak
úgy hívnak: terheléses cukorvizsgálat. Nem-
nem angyalom, ez nem azt jelenti, hogy az
embernek 1 kiló kockacukorral a szájában kell
futkározni a kórház folyosóján, csak majd-
nem... Mindenesetre apád Ramboként tört utat
nekünk a kígyózó sorban, közben fennhangon
kiabálta, hogy „utat-utat, terhelésre jöttünk!”
Hõsiessége azonban nyomban elszállt, mikor
megpillantotta a kidülledt vénámba hatoló tût,
így a vérvételt követõen kicsit ápolni kellett a
folyosó padsorán elterült, zöldfejû Rambomat.
A cukros lötty megivásánál Apád ismét
elemében volt, több poént megeresztett azzal
kapcsolatban, hogy a lötty vajon melyik
pincészetbõl származik, és milyen évjáratú
lehet. A következõ tûszúrásra már nem
engedték be a rendelõbe, így második felvonás-
ra már nem került sor hõsies performanszából.

Általában erre a hétre esik a cukorterhelé-
ses vizsgálat, amely sok kismama számára
igazán megterhelõ és kellemetlen. Erre elsõ-
sorban azért van szükség, mert a váran-
dósság folyamán azonban a nõk egy részénél
teljesen elõzmények nélkül és jóformán
észrevétlenül jelentkezik a cukorbetegség.
A gyermekvárás ugyanis olyan hormonális
változásokkal jár, amelyek növelik az
inzulinszükségletet – azaz változatlan
cukormennyiség feldolgozásához több in-

zulin kell. Ha azonban a kismama szervezete
nem képes az emelkedõ inzulinigényt kielé-
gíteni, vércukorszintje emelkedni kezd, s
ha átlép egy kritikus értéket, terhességi
diabéteszrõl beszélünk. Mivel a terhesség
hatására kialakuló diabétesz tragikus
következményekkel: a magzat fejlõdési ren-
dellenességével, túlságosan nagy súlyával
vagy méhen belüli elhalásával járhat, min-
den kismamánál szûrõvizsgálatot végeznek.
Ha ugyanis nem veszik észre a terhességi
diabéteszt, a születés körüli halálozás a
szokott érték ötszörösére növekedhet. A
vizsgálaton éhgyomorra kell megjelenni, az
elsõ vérvételt követõen el kell fogyasztani
egy pohár cukros oldatot, majd két óra múlva
ismét levesznek egy kémcsõnyi vért.
Érdemes olvasnivalót vagy kísérõt vinni a
kórházba, mert a várakozási idõ alatt történõ
mozgás befolyásolja a végeredményt. A vizs-
gálat eredménye akkor kóros, ha az éhgyomri
vércukorszint 5,8 mmol/l, illetve a kétórás
7,8 mmol/l feletti értéket mutat. A kóros
eredmény további vizsgálatokat von maga
után. Az esetek nagy részében elegendõ a
szigorú diéta, ám elõfordul, hogy a vércukor-
szintet gyógyszerek segítségével kell a nor-
mál tartományban tartani.

Azért a lehetséges szigorú diéta jegyében, míg
e sorokat írtam neked, elmajszoltam egy tál
sárgarépát, kár, hogy Helloween-rõl már
lekéstünk, szerintem egy óra múlva dísztökként
fogok narancssárgán világítani a sötétben.

Lendvai Dóra

40hét

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  
VVÁÁSSÁÁRR

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

választékban
Egyes cikkek 
akciósan!

Szentendre, 
Kanonok 
utca
(a Szakorvosi 
Rendelõintézettel
szemben)

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

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

December 2. vasárnap 19.00

IAN SIEGAL Blues estje
Ian Siegal a mai angol blues
egyik legnagyobb hatású
egyénisége.
Belépõ: 1500 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!
Szentendre, Dumtsa J. u. 7.
Asztalfoglalás: 26/311 484
30- 620-4170

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
WELLNESS SZOLGÁLTATÁS

FÉNYTERÁPIÁS STÚDIÓ

TERÁPIÁK

MÉREGTELENÍTÉS (léböjt, elektrolízis)

SZAUNA

MASSZÁZS

TALPMASSZÁZS

ÚSZÁS

ÚSZÁS OKTATÁS

AQUA-FITNESS

Szolgáltatásaink az egészségpénztárak

által, illetve üdülési csekkel is finanszírozhatóak

PIHENÉS-FELTÖLTÕDÉS

Karácsonyi ajándékként masszázs-bérlet

Masszázs (3 alkalom): 7.900 Ft

Masszázs+szauna (3 alkalom): 11.900 Ft

Masszázs (5 alkalom).: 11.900 Ft

Masszázs+szauna (5 alkalom): 17.900 Ft

Minden szolgáltatás igénybevételéhez 

bejelentkezés szükséges.

ZM-WELLNESS Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 133.

Tel./Fax :26/380-862 Mobil: 30/9519-689

Email: greti@zmwellness.t-online.hu

Bõvebben: www.zmwellness.t-online.hu

OPTIKONTAKT OPTIKA
Szentendre Péter-Pál u.4.

Kedd-péntek : 9.00-18.00
Szombat :       9.00-13.00
(26) 312-638
optikontakt@invitel.hu
www.optikontakt.hu

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
KONTAKTLENCSE
LÁTÁSVIZSGÁLAT

10-20-30-40-50-60-
70-80-90-100 %
KEDVEZMÉNY AZ ÉVEKÉRT
a szemüvegkeret árából,
ha nálunk késszítteti
szemüvegét!
Váczy András 
látszerészmester
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Két hasábon a

Föld körül

A Johann fõherceg által a XIX. század elején alapított Joanneum
Ausztria legnagyobb tartományi múzeuma, Stájerország ter-
mészetvilágát, kultúráját és mûvészetét mutatja be. A kul-
turális fõváros egyik legnagyobb szabású építménye a New
Yorkban élõ Vito Acconci alkotása: a Mur-sziget, egy nyitott
kagylóra emlékeztetõ acélszerkezet, mely amfiteátrum, ját-
szótér és kávéház egyben. A szigethez közel láthatjuk a vado-
natúj, mûvészeti központot, amely tiszta üveg burkolatával és
szokatlan „hurkaformájával” hívja fel magára a figyelmet. 
A méltán elismert és nagyszabású kulturális fesztiválok mint: a
„Styriarte” – fõleg régi zene –, vagy a Stájer õsz képzõmûvészet,
film, irodalom és zene jegyében vonzzák a látogatókat úgy,
mint a Jazz nyár vagy az Eggenbergi kastélykoncertek. A ren-
dezvényeknek olyan építmények adnak otthont, mint a
Kunsthaus, a városi csarnok, a grazi opera, a színjátszó ház és
a városliget fóruma. 
A belvárosban mindenképpen érdemes megnézni még a Vá-
rosházát, a Hauptplatz-ot, az Erzherzog Johann szobrát, a fe-
rences templomot, a Landhaus-t, a Mária-oszlopot, az Opera-
házat, a Jezsuita kollégiumot, illetve a dómot, ahol II. Ferdinánd
mauzóleuma található. 
Graz rendkívül dinamikusan fejlõdõ város, amely maximálisan
nyitott az új gondolatok, elképzelések felé. Ez a nyitottság és
a minden bizonnyal belõle fakadó kreativitás részben a földraj-
zi elhelyezkedésébõl is adódik. Az építészeti alkotások mellett
megszámlálhatatlan mûvészeti program – kiállítások, bemu-
tatók, mûvészeti fesztiválok – színesítik a város kulturális életét
egész évben. 
Graz a múltjából táplálkozva, annak értékeit figyelembe véve
hoz létre újabb és újabb, a kor elvárásainak megfelelõ kör-
nyezetet, melyben az itt lakók és az idelátogatók is egyaránt
jól érezhetik magukat.                                                    Sodin

Pistyur Imre

Aranyvesszõ 
(Solidago gigantea)

Más néven: jágerkender,

aranyos istápfû, forrasztófû

Neve a latin solidare = meg-
erõsít szóból származik. Euró-
pa nagy részén megtalálható,
észak-amerikai eredetû nö-
vény. Vízpartokon, magas-
kórós társulásokban, parla-
gokon található. Némelykor
akár állományalkotó lehet.
Erõteljes növekedésû növény,
magassága az egy métert is
meghaladhatja. Szára egye-
nes, csak a virágzata alatt

ágazik el. Levelei szórt ál-
lásúak, lándzsásak, szélük fû-
részes. Virágzata íves bugák-
ból épül fel. A virágok színe
aranysárga. Virágzik júliustól
õszig. Néha kertekben is
ültetik, ahol kiirthatatlan
gyommá válhat. 
Gyûjtendõ a növény szárának
felsõ, 40-50 cm hosszú része.
A begyûjtést akkor érdemes
végezni, amikor a virágok
éppen kinyílás elõtt vannak.
A szárítást árnyékos, meleg,
szellõs helyen végezzük, hogy
a száradás minél elõbb bekö-
vetkezzen. Visszanedvese-
désre hajlamos növény. Ha túl
késõn szedjük le, gyakran elõ-
fordul, hogy a szárítókereten
a virág helyén csak szõrbóbi-
ta-halmokat találunk. 
Az aranyvesszõfüvet a nép
fõleg vesebetegségekre és
hólyaghurutra használta. A
drog azonban számos más
betegség esetén is felhasz-
nálásra került. Elviselhetõbbé
tette a nehéz havi vérzést, de
epe- és májbajoknál is szí-
vesen használták. Asztmánál,
légcsõhurutnál, köhögésnél
sem volt elfelejtve. Izületi
bántalmaknál, reumánál is jó
szolgálatot tesz. Vizelethaj-
tónak sem utolsó. Szájüregi
és toroköblögetõnek is ki-
tûnõ. 
Az erdei aranyvesszõ õsho-
nos. A fent leírt növény vi-
szont csak mindössze 200 éve
van Magyarországon.

(Az illusztráció Pistyur Gabri-
ella selyemfestménye. Legkö-
zelebb a komlóról írunk.)

Graz
Ausztria második legnagyobb városa

Graz az Alpok középsõ részének keleti lábánál fekszik. A várost
a Mura szeli ketté. Graz történelme a keltákig vezethetõ vissza,
akiket a rómaiak követtek ezen a területen. A 6.-7. században
a Schlossberg a szlovének lakóhelye lett, akik elnevezték a
helyet Gradecnek, ami „kis-várat” jelent. Innen ered a Graz el-
nevezés. Írásos emlékrõl csak 1128-1129-tõl beszélhetünk.
Ebben az idõben indult virágzásnak a Traungau majd a Babenberg
család által birtokolt piacváros, köszönhetõen a nagy számban
betelepedõ bajor kereskedõknek. 
Az Ausztriát a Habsburg örökösök között felosztó 1379-es neu-
bergi egyezmény értelmében Graz III. Lipót osztrák herceg bir-
tokába került, s fia, Ernõ a várost Belsõ-Ausztria fõvárosának
tette meg, amely a késõbbi évszázadokban is az uralkodók ked-
velt tartózkodási helyének számított. 1586-ban a jezsuiták
alapítottak itt egyetemet, melynek következtében a szellemi
élet is beindult.
A 305 000 lakosú városban a történelmi – román, gótikus,
reneszánsz, barokk és szecesszió – stílusú épületek és a
dinamikus-modern látványosságok ideális kombinációja várja a
látogatókat. A késõ gótikus Grazi dóm arra a korra emlékeztet,
amikor a település még császárváros volt. 
A város közepén magasodik a 474 méter magas Schlossberg
hegy. A tetején található egykori erõdítménybõl mára csak az
óratorony maradt meg teljes egészében, mely hatalmas szám-
jegyeivel és felcserélt óramutatóival a város jelképévé is vált. 
A Schlossbergre fel lehet jutni Európa legmeredekebb fogas-
kerekû hegyi vasútjával, vagy gyalogosan a 260 fokos Schloss-
berg lépcsõn, miközben a kilátásban gyönyörködhet az ember.
A Schlossbergrõl lenézve a város háztetõinek, romantikus utcái-
nak, a csodálatos olasz palotáinak, a város házainak és azok
gyönyörû belsõ udvarainak látványa tárul elénk.
Az UNESCO szakértõire olyan hatást gyakorolt a városrész sok
apró részlete, hogy Graz Óvárosát világörökségként ismerték el.
2003-ban Graz állt az európaiak érdeklõdésének középpon-
tjában. Ebben az évben egyedül Graz kapta meg az „Európa kul-
turális fõvárosa” címet. 

Szentendre 

Ipartelepen

(Kõzúzó utcában)

100 m2-es 

bemutató terem

KIADÓ!

Érdeklõdni lehet:

06-30-9421-321

telefonon

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Szentendrei Új Kulturális Központ egyre növekvõ feladatai
ellátására pályázat útján keresi önálló munkavégzésre alkalmas,
nagy tapasztalatú új munkatársát
Profit-Centrum Vezetõ
állásba 2008. januári munkakezdéssel.
Olyan szakember jelentkezését várjuk, aki felsõfokú végzettséggel
és marketing, szponzor- vagy pályázatmenedzseri referenciákkal
rendelkezik.
Feladatok:
• a nonprofit gazdasági társaság pályázatainak koordinálása,
• a szponzorok és a magán támogatói kör szervezése, rendezvény-
marketing,
• ingatlanok hasznosítása,
• a hirdetési tevékenység irányítása,
• egyéb bevételszerzõ tevékenységek felkutatása
Elõny a pályázat elbírálásánál:
• szentendrei vagy kistérségi lakóhely,
• a város kulturális életének ismerete,
• hasonló kulturális intézménynél szerzett tapasztalat
Jelentkezését önéletrajzzal és fotóval várjuk 
2007. december 21-ig a dmh@dunakanyar.net címre.
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Mióta ezt a sorozatot el-
kezdtük, alkalmam volt azok-
kal a színészekkel beszélget-
ni, akik Békés András szárnyai
alatt már az elsõ teátrumi
elõadások részesei lehettek.
Nem akadt egy olyan színész
vagy rendezõ sem, aki ne
említette volna meg Básti
Lajos nevét.
Óriási tisztelettel beszéltek
róla. Básti Lajosnak 1969-ben,
amikor elõször lépett fel a
Szentendrei Teátrumban, már
óriási nimbusza volt. Nem
csoda, hisz 1955-ben már
Kossuth-díjjal tüntették ki,
1953 és 1960 között pedig
beszédtechnikát tanított a
Színházmûvészeti Fõiskolán.
Színészek nemzedékei tanul-
ták tõle a tiszta szöveg-
mondást. Igazi mûvésze volt
a szép magyar beszédnek, amit
annyian hiányolnak mára a
magyar színpadokról.
Mikor Szentendrén játszott,
már megformálta Bánk bánt,
Hamletet, Lear királyt, s egyik
legemlékezetesebb alakítását,
a fonetikatanár Higgins pro-
fesszort is Shaw Pygmalion-
jában.
Amikor megszólalt, nem le-

hetett nem odafigyelni.
Alázatot és precizitást láttak
tõle a fiatal színészek Szent-
endrén is. Nem csak tisztelték,
de tartottak is tõle. Nem na-
gyon engedett közel magához
senkit, a három lépés távolsá-
got és a neki járó tiszteletet
megkövetelte, fõként a fia-
taloktól. Míg a társulat nagy
része a nyári színházban meg-
osztozott az öltözõkön, õ ter-
mészetesen külön öltözött.
Szeretett elvonulni a többiek-
tõl. 
Akivel a fiatalok közül szóba
állt, vagy netán még tanácsot
is kapott tõle, igazán meg-
tisztelve érezhette magát.
Básti nem csak a színpadon
emelkedett fejedelmi magas-
ságokba. A tiszteletet a szín-
padon kívüli magatartásával
és megjelenésével is kivívta.
Az elmesélések szerint egyfaj-
ta nemességet, a viselkedés
kultúráját, a magára adó
ember önérzetét testesítette
meg, eleganciája belsõ ele-
gancia volt. (Ezt a belsõ ele-
ganciát, belsõ tartást a 70-es
évek legelején két mûvésznél
is megcsodálhattuk Szentend-
rén – a másik Tolnay Klári volt.)

A Bástihoz egykor közelállók
úgy emlékeznek: mindig fe-
gyelmezett volt, választé-
kosan öltözött és beszélt a
magánéletben is.
Kevés olyan színészt tudnék
ma felsorolni, aki nem csak
hogy gyönyörûen beszél, de
még megjelenésében is fe-
jedelmi alak. Básti ilyen volt.
Tartása példamutató, pedig az
õ pályája sem mentes a buk-
tatóktól. 1937-ben szerzõdött
a Vígszínházba, ahol a zsidó-
törvények miatt 1939-40-ben
már alig kapott szerepet.
1941-ben még játszott a
Magyar és az Andrássy Szín-
házban, de azután a háború
végéig nem léphetett szín-
padra. Amikor épp nem volt
munkaszolgálatos, könyv-
kiadással és írással foglalko-
zott, fellépett a baloldali
mûvészek irodalmi rendez-
vényein. Színházi szakem-
berek állítják, hogy ezekben
az években, a hallgatás
éveiben érett be igazán szí-
nészete, mélyült  el karakter-
formáló egyénisége. 1945-ben
Várkonyi Zoltán Mûvész Szín-
házába került, majd a Nemzeti
Színház szerzõdtette, amely-
nek – az 1968-72-es vígszín-
házi kitérõt leszámítva, ekkor
játszott a Szentendrei Teát-
rumban is – haláláig tagja
maradt.

Nemesházi Beatrix
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8 ünnep

40 év 40 név
Jövõre negyvenéves a Szentendrei Teátrum

Tisztelgés
hálaadással
Mostanában kevés olyan
dolog történik szûkebb
környezetünkben, és a vi-
lágban egyaránt, melyekre
az emberek büszkék is
lehetnek. Mi magyarok,
szerte a világban, fõleg
csak kesergéssel, óvatos
reménykedéssel nézünk a
jövõ felé.
A Duna TV jóvoltából azon-
ban ismét testi-lelki felü-
dülésben részesült az a sok
százezer, millió magyar,
akik végignézték a maros-
vásárhelyi Új Honfoglalás
elnevezésû fórumról szóló
közvetítést. Hallatlan
büszkeség töltötte el szí-
vünket, lelkünket a Romá-
niában élõ magyarság
ilyen impozáns, megható
megnyilvánulása láttán.
Mi tagadás, örömkönnyek-
kel küszködtünk, a több
mint másfél millió, meg-
maradásáért küzdõ magyar
képviseletében megjele-
nõk produkciójának, lelke-
sedésének láttán. Igaz, a
megosztottság itt is, a
kertek alján, besompoly-
gott, de ez nem tudta el-
rontani a célért való
küzdelmet, a lelkesedést.
A cél nem volt más, mint
az, hogy a romániai ma-
gyarságnak legyen képvi-
selõje az Európai Parla-
mentben Brüsszelben. Lett
is, hál' Istennek nem is
egy, hanem három!
Tisztelegve erdélyi bará-
taink elõtt, többen úgy
gondoltuk, hogy ezt az
óriási munkával és lelke-
sedéssel elért sikert ne-
künk is meg kell ünnepel-
ni. Hálaadási szentmisével
szeretnénk ennek nyo-
matékot adni a szentend-
rei Péter Pál templomban
december 13-án, csütör-
tökön 18 órakor, melyre
nagy tisztelettel és sze-
retettel várunk mindenkit.
Azokat is, akik ha csak idei-
glenesen is, de elszakad-
tak hazájuktól, és azokat
is, akik még értékelik össz-
magyarságunk jelenlétét a
Kárpát-medencében és a
világon egyaránt.

Maholányi Pál
Szentendre és Zilah

díszpolgára
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Levente Gála
December 1-jén, szombaton
18 órától a Pest Megyei Könyv-
tár színháztermében tartják az
adventi jótékonysági gálát a
Levente Alapítvány szerve-
zésében. A rendezvényen fel-
lép a zeneiskola rézfúvós
együttese, Molnár Olivér
(kürt), Deim Sára (zongora),
Bolya Dániel (furulya), Legeza
Márton (tekerõlant) Gável test-
vérek (gitáregyüttes) Richter
Annamária (zongora), Holló
Judit (hegedû), Négyessy
Katalin (gordonka), Szappanos
Tibor operaénekes, Forrai Judit
(zongora), Wágner Csaba (har-
sona), Papp Dániel (hegedû),
Oláh Aino (zongora), Horányi
Sándor (gitár), Pozsár Eszter
(szaxofon). A kiállítás anyagát
a Pirk János Mûvészeti Alapít-
vány és a Levente Alapítvány
anyagából válogattuk. A mû-
alkotások megvásárlói a két
alapítvány tevékenységét tá-
mogatják. Belépõjegy 1000 Ft.

Szentendrei
muzsikus családok
A Pest Megyei Könyvtár sze-
retettel vár minden érdeklõdõt
december 4-én, kedden 19
órakor a sorozat harmadik ren-
dezvényére. Helyszín: a
könyvtár olvasóterme (Pátri-
árka u. 7.). Vendégek: Wolfné
Kovács Zsuzsa karnagy, Kovács
Lóránt fuvolamûvész, Wolf
Kata énekesnõ és Wolf Péter
zeneszerzõ. Az est házi-
asszonya Lázár Enikõ.

Új Kairosz CD
Megjelent Vedres Csaba és a
Kairosz kvartett „Tisztelet
Chick Coreának – Children's

Songs változatok” címû új CD-
je. A lemezen a címadó zon-
goraciklus darabjainak a zon-
gorára vagy zongoraötösre
készült átiratai, valamint e
mûvekhez írt zenei kommen-
tárok hallhatók. A lemezbemu-
tató koncert december 7-én,
pénteken 19.30-kor lesz a
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Pázmány Szalonjában
(1082 Budapest, Szentkirályi
u. 28-32.).

Agyagba mesélt
misztérium

Rendhagyó tár-
latvezetés lesz
a Kovács Margit
Múzeumban a
mûvész szüle-
tésnapja alkal-
mából novem-
ber 30-án, pén-
teken 17 óra-

kor. A vendégeket dr. Kálnoky-
Gyöngyössy Márton múzeu-
migazgató köszönti, tárlat-
vezetõ Krizbainé Szabó Éva
múzeumpedagógus. Közre-
mûködik Sasvári Bori és a
Szentendrei Református Gim-
názium diákjai. 

Könyvbemutató
November 30-án, pénteken 18
órakor a Nívó Nyelviskolában
(Szentendre, Kucsera Ferenc
utca 7.) mutatják be Szilágyi
Zsuzsa Üzenet a kalapdo-
bozból címû könyvét. A szerzõ
tanár, pszichológus; a mai
magyar közélet számos jeles
szereplõje tartozott, tartozik
szellemi körébe. Visszaemlé-
kezéseit ez alkalommal for-
mabontó módon mutatja be.
A könyvet a helyszínen dedi-
kálja a szerzõ.

Életem elsõ 
kiállítása

December 6-án, csütörtökön
16 órakor nyílik Juhász Sára
4., és Vigyázó András 8.osztá-
lyos, Szent András iskolai tan-
ulók munkáiból kiállítás a
MûvészetMalomban (Bogdá-
nyi u. 32.). Megtekinthetõ
január 6-ig.

Õstörténeti 
konferencia

December 8-án szombaton 16
órától õstörténeti konferencia
kezdõdik a Kecskés Együttes
kamaratermében prof. Pap
Gábor vezetésével. Elõzetes
bejelentkezés: 26/310-429

Régizenei 
hangverseny

A Régi Magyar Zenéért Egye-
sület december 9-én, vasár-
nap, 17 órai kezdettel a Kecs-
kés Együttes kamaratermében
(Szentendre, Ignatovity utca
2., a Barcsay Gyûjteménnyel
szemben) vidám, régizenei
hangversenyt rendez Kuncz
László énekmûvész és a
Kecskés Együttes pengetõs
részlegének közremûködésév-
el. Jegyek a helyszínen kap-
hatók. Elõzetes bejelentkezést
a 26/310-429-es telefonszá-
mon várjuk. Az elsõnek érkezõ
koncerthallgatónak CD-vel
kedveskednek.

Angyalváró
muzsikálás

Minden pénteken – november
30., december 7-14-21. –
15.30-kor angyalváró muzsi-
kálás lesz a zeneiskola nö-

vendékeinek részvételével a
gyermekkönyvtárban.

Lemezbemutató
koncert 

December 11-én kedden 9
órakor ugyancsak a Kecskés
Együttes kamarateremben ke-
rül megrendezésre az országos
hírnévnek örvendõ Tabulatúra
Együttes lemezbemutató kon-
certje, az újonnan megjelent,
Zsigmond kori (XIV.-XV. sz.)
muzsikát hordozó CD élõ
bemutatása. Az elsõ érkezõ
ugyancsak CD-t kap ajándék-
ba. Érdeklõdni a 26/310-429-
es telefonon lehet.

Bakay-kiállítás
Bakay-Rácz Zita festõmûvész
és Madarassy István ötvös-
szobrászmûvész kiállítása
november 30-án, pénteken 18
órakor nyílik a Thermal Hotel
Ligetben (2030 Érd, Római u.
9.). Laudációt tart dr. Feledy
Balázs mûvészeti író, a ven-
déget köszönti T. Mészáros
András polgármester és dr.
Mikola István volt egészségü-
gyi miniszter. A kiállítás meg-
tekinthetõ két hétig, minden
nap 8-tól 20 óráig.

Karkötõk
fókuszban

December 7-én, pénteken 19
órakor nyílik ékszerkiállítás a
szentendrei Erdész Galériában
(Bercsényi u. 4.). Megnyitja
Váradi Júlia kulturális újság-
író. A kiállítás megtekinthetõ
január 13-ig, hétfõ kivételé-
vel minden nap 10-tõl 18
óráig.

Ír zene a PMK-ban
December 7-én, pénteken 20
órakor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében fellép a Bran
ír népzenei együttes. Reper-
toárjukon megtalálhatók a vi-
dám kocsmadalok mellett a
balladisztikus hangulatú ír- és
angol nyelvû énekek, a régi
hárfás hagyomány dallamai és
a virtuóz hangszeres játékot
igénylõ, friss tempójú népi
tánczenék is. Az ír zene fel-
idézése mellett megelevenítik
a szigetország történelmét,
mitikus hagyományát, folklór
és mesevilágát, melyet breton
és ószirmi dallamokkal szí-
nesítenek.

Jazzklub
December 4-én, kedden 19
órakor a DMH Barlangban a
Borbély Mûhely vendége: a
Kind Off Beat: Lõcsei Gergõ -
szaxofon, Bartha Mátyás - zon-
gora, Várvölgyi Szabolcs - gitár,
Farkas Áron - basszus, Bolygó
Bence - dob. Belépõdíj: 600 Ft

GREGORIÁN PINCE 
és BORKERSKEDÉS

a KARÁCSONYI VÁSÁRBAN!
• FORRALTBOR, zsíroskenyér,

pogácsa
• karácsonyi ajándékkosarak,
• bortartozékok (díszdoboz, borki-

öntö)
• palackozott szentgyörgyhegyi és

badacsonyi borok (chardonnay,
szürkebarát, olaszrizling,  
Sauvignon)
nagy választékban!

Szentendre, 
Dumtsa J. u. 5.
Tel.: 30/9408 017

baratpince@freemail.hu
www.gregorianpince.hu

K A R Á C S O N Y I  V Á S Á R !
• nosztalgia termékek
• fém és papír poszterek, plakátok
• nosztalgia jellegû ajándéktárgyak
• Götz és WWF játékok,
• Porcelán babák széles választékban!
Keressen bennünket! Várjuk Önt a
Dumtsa J. utcai karácsonyi vásárban!
Kiss Gabriella 30/506-7064
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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
használják, különleges darab. Ára:
200 ezer Ft. Tel. 06-30-299-0376.

Bolti felvágott szeletelõ eladó. Tel. (26)
317-826.

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

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 bé-
rezés, hosszú távú munkalehetõség. Tel.
06-70-708-3726, rizmayer@tan-net.hu.

Szentendrei telephelyre keresünk köny-
velõnõt, azonnali belépéssel, teljes vagy
részmunkaidõben. Mérlegképes könyve-
lõk elõnyben. Tel. 06-30-633-1919.
Önéletrajzos jelentkezés: e-mail: papla-
jos@hu.inter.net

Szentendrei népmûvészeti boltba angolul
középszinten beszélõ eladót keresünk
(erdélyit is) állandó munkára, bejelentve,
jó fizetéssel. Tel. 06-20-446-2031.

Szentendrei pizzéria pizza szakácsot
keres. Tel. 06-20-488-3949.

58 éves, egy éve nyugdíjas nõ szá-
mítógépes ismeretekkel Szentendrén 4-6
órás irodai munkát keres. Tel. 06-30-443-
8201.

Papírokkal rendelkezõ bébiszitter, pe-
dikûrös, fõzni tudó házvezetõnõ munkát
keres. Idõs nõ mellett társalkodónõi állást
vállal. Tel. (26) 316-203 este, 06-30-507-
8511.

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 család-
nál, szálláslehetõséggel. Tel. 06-70-348-
2035.

Autóval rendelkezõ munkatársat keresek
Szentendrérõl Budapestre 17 és 19 óra
között. Tel. 06-20-934-5539.

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 iskolában. Tel. 06-
30-270-0470, www.satyananda.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.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

A Bükkös-pataknál családi ház alsó szin-
tje (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. 06-30-248-
4274.

Szentendrén, Izbégen új lakás alacsony
rezsivel kiadó. Tel. 06-30-331-8393.

Pannónia-telepen másfélszobás, teljesen
berendezett, földszinti, egyedi fûtéses
lakás hosszú távra kiadó. Ár: 55 ezer
Ft+rezsi/hó. Kaució szükséges. Tel. 06-
30-388-7209.

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

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

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

2 szobás, igényesen felújított lakás kiadó
a Püspökmajor-lakótelepen. Ár: 60 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-70-383-5002, 06-70-
383-5003.

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.

2008. január 1-jétõl a Püspökmajor-
lakótelepen kiadó egy 55 nm-es lakás 55
ezer Ft/hó+rezsi-ért. Tel. 06-20-223-
3098.

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

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

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

Kiadó lakás! Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, igényesen felújított lakás kiadó
60 ezer Ft/hó+rezsiért. Tel. 06-70-383-
5002, 06-70-383-5003.

A Püspökmajor-lakótelepen egy 50 nm-
es I. emeleti balkonos lakás hosszútávra
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

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

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Pap-szigetnél, Duna felõl 245 nöl telken
36 nm szigetelt üdülõ besorolású faház
(nappali, 2 félszoba, konyha, fürdõ,
pince). Gáz és csatorna a kapun belül.
Hûtõ és klímaberendezéssel. Irányár: 21
millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Pismányban buszmegállótól aszfaltúton
jól megközelíthetõ, 180 nöl kör-
panorámás saroktelken 1998-ban épült
családi ház 210 nm lakótérrel (2 nappali
(egyik 40 nm), 3 szoba, 3 félszoba, kerti
világítás, fûtött kocsibejáró, riasztó).
Irányár: 53,5 millió Ft. Tel. (26) 301-952.

Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
55 nm-es felújított lakás eladó. Tel. 06-
30-943-6981.

Szentendrén 85 nm-es lakás (nappali,
konyha, étkezõ, szoba, galéria, fürdõ,
kertrész) 15,9 millió Ft. Tel. 06-30-331-
8393.

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.

Szentendrén, Pismányban, 4 szobás
üdülõ, 200 nöl-es díszkerttel, 29,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. (26) 312-972, 06-20-
347-0256.

Sürgõsen eladó Izbégen, a fõút mellett 80
nm-es családi ház teljes közmûvel, kis tel-
ken, garázzsal (kamrával és kazánházzal). 

Szentendrén felújított, 2 szoba konyhás,
fürdõs házrész, külön közmûórákkal 8,9
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-268-0204.

Szentendrén, felújított 80 nm-es lakás
(nappali, 3 félszoba, szeparált feljáró)
17,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-454-
4431.

Pismányban a Cseresznyés úton eladó
egy több generációs, igényes, 7
szobás lakóház, fürdõk, garázsok stb,
300 nöl telken fantasztikus pano-
rámával, nagy terasszal, medencé-
vel. Ár 85 millió Ft, olcsóbb ingatlan
cseréje is lehetséges. Tel. 06-30-299-
0376.

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

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

Leányfalun 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 épület-
bõl is. Igazi ritkaság. Áron alul, 65
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-
0376.

Belvárosi, két generációs családi
házat kisebbre cserélnénk. Tel. (26)
314-199.

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.

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.

Szentendrén, csöndes környéken 70 nm-
es, 1+2 félszobás, étkezõs, erkélyes,
téglaépítésû társasházi lakás eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Tel. 06-20-454-
5344.

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

Leányfalun, jó helyen, 170 nöl telek
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 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.

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

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.

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

Szentendrén, a Pap-szigettel szemben 40
nm-es, gázfûtéses, földszinti lakás eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Tel. 06-20-934-
5539.

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.

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
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. 06-30-389-
9862.

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 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, Izbégen masszív
kõház, 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://fv12.
uw.hu. Tel. 06-20-987-1616.

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.

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

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

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

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.

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

Megbízható nõ takarítást vállal. Tel. 06-
20-804-7928.

Megbízható, leinformálható 34 éves szen-
tendrei hölgy takarítást vállal. Tel. 06-
20-944-1282.

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.

Igényes kõ-, és hagyományos burkolatok
kivitelezését vállaljuk. Tel. 06-20-986-
0504.

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.

Vásárolok eladó üzlethelyiséget Szent-
endrén. Tel. (26) 380-005.

Szentendre belvárosában utcára nyíló
üzlethelyiség kiadó vagy átadó. Tel. 06-
30-251-1477.

Szentendrén 40 nm-es helyiség bér-
beadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-962-
5719.

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

Szentendrén, a HÉV-állomáshoz közel 13
éve mûködõ kifõzde berendezéssel,
céggel együtt bérbeadó. Tel.: 06-20-397-
5747.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

• INGATLANKÖZVETÍTÉS

• ÉRTÉKBECSLÉS

• BÉRLEMÉNYEK

• SZAKTANÁCSADÁS

• JOGI KÉPVISELET

Tel.: (26) 301-952

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel

a helyszínen
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KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

FERENCZY MÚZEUM, Fõ tér 
BARBIZON FRANCIA ÉS MAGYAR
ECSETTEL
Az európai tájfestészet mesterei
Megtekinthetõ január 6-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.

ULCISIA CASTRA KÁVÉZÓ
Duna-korzó 10.
December 6. csütörtök, 19 óra
PÉTERFI DÓRA KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Leel-Õssy Enikõ
A kiállítás megtekinthetõ december
30-ig.A megnyitó után Mikulás napi
buli! Bõvebb információ: Sodin Abigél 
30/ 582-6543

EELLÕÕAADDÁÁSS

PETÕFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET

Stéger köz 
November 30. péntek, 18 óra
BESZÉDES HALLGATÁS, 
A KOLOZSVÁRI HITEL FOLYÓIRAT
TÖRTÉNETE ÉS UTÓÉLETE
dr. Szász István Tass elõadása
Ír népzenei koncert 
December 7. péntek 18 óra 
A SZENT KORONA-TAN JÖVÕHÖZ
SZÓLÓ ÜZENETE
Elõadó dr. Tóth Judit jogász

MMOOZZII

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

NOVEMBER 30. PÉNTEK
16.00 OVERNIGHT 
18.00 DRÁGASÁGOM 
CSALÁDBARÁT PROGRAM 
KISTEREM- NAGYOBBAKNAK
18.00 TÁRSASJÁTÉKKLUB 4-10
ÉVESEKNEK

KLUBTEREM - KICSIKNEK
18.00 JÁTSSZUNK 
BÁBSZÍNHÁZAT!
A foglalkozást Horváth Viorika
tanítónõ vezeti. 
Belépõ: 600 Ft
20.00 MEGY A GÕZÖS

DECEMBER 1. SZOMBAT
14.00 EMIL ÉS A DETEKTÍVEK 
16.00 ESTE 
18.00 EGYRE TÁVOLABB 
20.00 A BOURNE ULTIMÁTUM

DECEMBER 2. VASÁRNAP
14.00 L'ECSÓ 
16.00 „A NORMÁLIS EMBER” 
HAMVAS BÉLA - ÉLETMÛ - KERESZT-
METSZET
18.30 IGEN, AKAROM? 
20.00 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

DECEMBER 3. HÉTFÕ
18.00 REJTÉLY
20.00 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

DECEMBER 4. KEDD
18.30 OVERNIGHT
20.00 ELEMI RÉSZECSKÉK 

DECEMBER 5. SZERDA
18.00 EGYRE TÁVOLABB 
20.00 SICKO

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

50 ÉV INTEGRÁCIÓ, 
50 HELYSZÍNEN.

Európa következõ
éve rajtad is múlik!

Szentendre Város 
Önkormányzata rajzpályázatot

hirdet az alábbi témákban:
„Szentendre az Európai

Unióban”
„Hirdesd Kistérségünket 

az Unióban”
Egy pályázó több mûvel is

pályázhat.
Díjak: DVD lejátszó, MP3 

lejátszó, pendrive
A jeligés pályamûvekhez zárt
borítékban kérjük az alkotó

nevét, címét mellékelni. 
Leadási határidõ az Önkor-
mányzat ügyfélszolgálatán:
2007. december 7. 10 óra

Eredményhirdetés, díjkiosztás
2007. december 8-án 10

órakor a Mûvészetmalomban,
ahol a mûvek kiállításra 

kerülnek
További információ:

06/203369949,
06/203369929

A rendezvény az Európai
Bizottság Magyarországi
Képviselete, az Európai
Parlament Tájékoztatási

Irodája és a magyar kormány
közötti Igazgatási Partnerség

keretében jött létre.

Szentendre fiatal mûvészei 
Bemutatkozik: Péterfi Dóra

Péterfi Dóra 2007-ben érettségizett
a Veres Péter Gimnáziumban, majd a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
kommunikáció- és médiaszakos hall-
gatója lett. A gimnázium mellett 4
évig járt a Mûvészeti Iskolába, ahol
textil, tûzzománc, festészet és grafi-
ka szakokon tanult. 
Az egyetem mellett folyamatosan
alkot, munkái között találhatók ter-
mészeti formákat ábrázoló fest-

mények, figuratív emberi ábrázolások, fantáziaképek, üveg-
festmények, tûzzománcok. Véleménye szerint a média – mely
közvetítõ szerepet tölt be a két fél, alkotó és befogadó között
–, nem megfelelõ színvonalon kommunikálja manapság a
mûvészetet, ezért ráférne egy újabb generációs stílusváltás,
melyben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a mûvészi kife-
jezõdés minél igényesebb átadására. Dóra az egyéni alkotás
mellett többek közt ezen folyamat háttérmunkálataival is
szeretne foglalkozni.
Az ifjú tehetség alkotásait most megtekinthetik Szentendrén,
az Ulcisia Castra Kávézóban (Duna-korzó 10.) egy egyhónapos
kiállítás keretében, mely december 6-án csütörtökön, 19 órakor
nyílik.

Sodin Abigél

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)

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 

Ruhaszalon nyílt
exkluzív, egyedi, tervezett ruhák

Szentendre, Duna-korzó 13.

Ez a hirdetés Önnek most 30 000 Ft-ot
ér, ha magával hozza, és ellátogat 
üzletünkbe december hónapban

A Napórásház programajánlója

December 1. (szombat)
9.00-11.00 Karácsonyi
készülõdés 
Kudlik Júliával
Koszorúkészítés
Családoknak
Természetjárás
Pilisszentlászló - Apátkúti- völgy
- Visegrád
Találkozás: 8 óra  Szentendre
autóbuszállomás

December 3-7 (hétfõtõl-
péntekig)
9.00-11.00 Myra Püspökének
csodái,
avagy ki is az a Mikulás?
Miklós-napi ajándékozás
paraszti hagyományai
(A foglalkozást csoportoknak
tartjuk)

December 8. (szombat)
9.00-11.00 Karácsonyi sütés-
fõzés
Kemencében sült beigli
Vendégünk: Szamos László
cukrász
Az ünnepi étkezés szokásai,
Ajándékkészítés
Fenyõdíszkészítés

NAPÓRÁSHÁZ, SZENTENDRE
Duna-korzó (a révvel szemben)
26/300-089
www.naporashaz.hu
naporashaz@naporashaz.hu
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12 sport / ünnep
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

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

STRUCC-napok
Szentendrén 

a Bükkös Hotelben,
november 30-tól 

december 9-ig
mindennap 17 órától

különleges ételspecialitá-
sok, hangulatos élõ zene.

Ajánlatunkból:
Strucc erõleves 800 Ft

Grillezett strucchús erdei
gombával 2400 Ft

Struccsteak 2500 Ft
Üdülési csekket elfogadunk!

Asztalfoglalás: 
70-555-0324

e-mail:
postmaster@bukkoshotel.

t-online.hu, honlap:
www.bukkoshotel.hu

2000 Szentendre, 
Bükkös-part 16.

tel.: 26/312-021 fax:26/310-782
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KISISKOLÁS
SPORTNAP -

MIKULÁS KUPA
2007. 

Szentendre Város Önkor-
mányzata és a Piramis
Sportegyesület Szent-
endre szervezésében kerül
megrendezésre a kisiskolás
(1-4. évfolyam) váltó-
verseny december 7-én
délután. A verseny fõvéd-
nöke dr. Dietz Ferenc,
Szentendre Város polgár-
mestere. Az iskolák egy
vagy több 8 fõs csapattal
vehetnek részt a rendez-
vényen. Egy-egy csapat a
következõ összeállításban
indulhat: minden évfo-
lyamról 1 lány és 1 fiú tagja
legyen a csapatoknak.
Nevezni Dala-Nagy Katalin
oktatási és sportreferens-
nél lehet. A részletes ki-
írást a jelentkezõknek
eljuttatjuk. 

FÉRFI  KÉZILABDA
Hazai pályán a jó játékerõt
képviselõ Tököl csapatát
fogadtuk az NB I/B IX. for-
dulójában. Tartottunk az
ellenféltõl, hiszen a baj-
nokságban már több meg-
lepetést okozott. Szeren-
csére a mérkõzés rácáfolt
félelmeinkre. Végig össze-
szedett, jó játékkal, kilenc
góllal nyertünk, és ezzel
bebiztosítottuk helyünket
a bajnokság középmezõ-
nyében. 
Eredmény: Szentendre –
Tököl 30:21 (13:11)
Legjobb góllövõk: Duzsi 6,
Kondor 4, Soproni 4. 
Ifjúsági csapatunk könnye-
dén nyert, és továbbra is
veretlenül áll a tabella élén.
Eredmény: Szentendre –
Tököl 31:24
A következõ fordulóban
Alba Regia csapatát fogad-
juk, amelyben három volt
szentendrei játékos ját-
szik. Nagy presztízscsata
várható.
A mérkõzés december 1-jén,
szombaton lesz, 16 órakor
kezdõdik az ifik, 18 órakor a
felnõttek mérkõzése a Móricz
Zsigmond Gimnázium torna-
csarnokában.

Mikulásra várva
Igazi örömre vágytok?
Hintóval jövök hozzátok!

Jöjjön el az egész család!
Várjátok együtt a Mikulást!

Hidd el, közösen szebben szól:
A Hull a pelyhes fehér hó…

Kérem a kedves szülõket, hogy a
feltétlenül keressenek, (Bubla
János fiákeres, tel.: 06-20-577-
5803), mert a Mikulás-ünnep
további részletei titkosak!
Támogatók: Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola, és a Szentendrei Refor-
mátus Gimnáziumért és Kollégi-
umért Egyesület.

***

A Helyõrségi Klubban december
6-án 16 órakor
Program: bûvész-varázslatok,
majd ezt követõen a Mikulás átad-
ja a gyerekeknek a szülõk által
elõzetese leadott ajándékokat. A
részvétel díjtalan.

***

December 2-án vasárnap 
10.30 órakor
a Szamos Marcipán Múzeum
Cukrászdában
Mikulás Pillangóországban -
mesejáték
Elõadja az Óperenciás
Bábszínház

***

December 3. és 7. között 9-11
óráig és 13.30-15.30 óráig
Napórás Házban
Myra püspökének csodái, avagy
ki is az a Mikulás?
Miklós-napi ajándékozás paraszti
hagyományai, ajándékkészítés

December 5. szerda, 10 óra
Pest Megyei Könyvtár 
színháztermében 
Tele van a hócipõ
Elõadja a (P)esti Mesezenekar
Belépõdíj: 500 Ft

Adventi sokadalom
December 1-jén, szombaton 10
és 15 óra között a Kékvölgy
Pilisszentlászlói Waldorf Iskola
(Szabadság tér 3., 26/338-125)
adventi sokadalmat rendez.
Programok: angyalkert, gyermek-
koncert, kiállítás, teaház, kéz-
mûves foglalkozások, könyvek,
egyedi ajándéktárgyak, büfé.

***

December 5-én szerdán 16 és 20
óra között
Mikulásszolgálat
Mikulások járják a várost, akik a
megrendelt idõre meglátogatják
a gyerekeket.
Jelentkezni lehet személyesen a
DMH-ban, vagy a 26/312-657-es
telefonon.
Ára: 3000 Ft

***

Anonymus Sörözõ 
Kucsera u.
December 6-án 
Mikulás ünnepség 
csellengõknek, 
hajléktalanoknak

Kedves 
állatszeretõk!
A Szentendrei Árvácska

Állatvédõ Egyesület 
JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRT rendez

december 15-én szombaton
délelõtt 

a Pest Megyei Könyvtár 
elõcsarnokában, 

melyre minden kedves 
érdeklõdõt szeretettel várnak.

A befolyt összeget 
ivartalanításra, 

valamint az állatok 
élelmezésére fordítják.

Az Adventtõl vízkeresztig címen 

megjelent városi programfüzet a szokott

árusítóhelyeken már megtalálható.

A programok olvashatók a

www.szentendreprogram.hu

oldalon is.

Szabadidõpark: 
11-es fõút, 33-as km

Tel: +36 26 590 058 Fax: +36 26
390 704, E-mail: stampok-

park@stampokpark.hu

Mikulás buli 
a Stampokparkban

December 8.
9.30-tól szretettel várunk

minden olyan gyermeket, aki
szívesen eltöltene egy vidám

napot volt és leendõ
lovastáboros társaival! 
Program ára: 5800 Ft/fõ

Testvéreknek 
10% kedvezmény!
Érdeklõdni lehet: 

Bodnár Irén 20-4546407
stampokpark@stampok-

park.hu
Szebeni Rita 20-9973320

ÚJ HELYEN 
a SYLVIA SOUVENIR

ajándéktárgyak 
BIZSUK 

nagy választékban!

NYITÁS: 
December 8-án!

Szentendre 
Dumtsa Jenõ u. 15.
Tel: 26/ 500-440

Nyitvatartás: 
a hét minden napján 
10 órától - 18 óráig !
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