
December 2-án, advent elsõ
vasárnapján a Fõ téren felállí-
tott fenyõ és óriási adventi ko-
szorú körül gyûlt össze minden-
ki, aki úgy gondolta, szívesen
vesz részt a közös gyertyagyúj-
táson, szívesen ünnepel együtt
a város legkülönbözõbb részei-
rõl érkezõ városlakókkal. Volt
olyan szentendrei a téren, aki
tíz éve nem járt a belvárosban!
Talán mindez az idei megszó-
lításnak is köszönhetõ volt.
Hiszen ahogy a különbözõ pár-
tok fogalmaztak, és ahogy dr.
Dietz Ferenc polgármester úr
köszöntõjében is elhangzott,
mindenki azt szeretné, ha az

ideológiai nézetkülönbségein-
ket félretéve, közösen gyúj-
tanánk gyertyát advent vasár-
napjain. Ezzel is kifejezve azt,
hogy ellenezzünk a közéletben
– sajnos idõnként városunkban
is tapasztalható – gyûlölködést.
A köszöntõ után a polgármester
úr gyújtotta meg a koszorún az
elsõ gyertyát (képünkön), köz-
ben a Szentednrei Fúvószenekar
tagjai játszottak a Korona
Étterem ablakából.
Idén nemcsak ezért van kü-
lönösen kedves hangulata az
adventi hétvégéknek. A koszo-
rú körül az adventi vasárna-
pokon közös éneklés és szíves
vendéglátás részesei lehe-
tünk.

Folytatás a 6. oldalon
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Kigyúlt az elsõ adventi láng

Idõközi helyhatósági válasz-
tásokat tartottak december 2-
án Budakalászon. A képviselõ-
testület önfeloszlatása miatt
szükségessé vált referendum
eredménye szerint a névjegy-
zékben szereplõ 8116 válasz-
tópolgár közül 3404-en jelen-
tek meg, 3353 érvényes sza-
vazat érkezett, így a választás
eredményes volt.
A leadott érvényes szavazatok
alapján 46,85%-os aránnyal

újfent Parlagi Endrét (Nemzeti
Fórum) választották polgár-
mesterré. 30,6%-os aránnyal
Harcsa Lajos (Budakalász Ba-
ráti Kör) kapta a második leg-
több szavazatot, Ercsényi Ti-
borné (Fidesz-KDNP) 16,7%-
kal, míg Raczkó István (füg-
getlen) 5,85%-kal végzett.
Az önkormányzati képviselõ-
ket tíz választókerületben vá-
lasztották meg a budakalászi-
ak.       Folytatás az 5. oldalon

Régi-új polgármester

Heti melléklet
KULTUSZ

!
+ 4 oldal
ajándék

karácsonyi
elõfizetési

AKCIÓ
a 13. oldalon
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Módosul 
a belvárosi 

forgalmi rend
A Városüzemeltetési, Környe-
zet- és Mûemlékvédelmi Bi-
zottság mellett mûködõ Köz-
lekedési Munkacsoport kidol-
gozta a belváros forgalmi
rendjének módosítási javas-
latait. A részletekrõl novem-
ber 28-án, a belvárosi lakossá-
gi fórumon hallhattak rész-
leteket az érdeklõdõk.
Hidegkuti Gergely bizottsági
elnök elõrebocsátotta, hogy a
módosítások nem ötletszerû-
ek, hanem a hat fõbõl álló
szakmai testület (amelynek
minden tagja szentendrei, és
van közöttük belvárosi lakos
is) átgondolt, sok egyeztetést
megélt javaslatainak egységes
rendszerét alkotják, s az egész
anyag az elõzõ ciklusban,
2003-ban elfogadott belvárosi
koncepcióra épül. Hozzátette:
bár a hosszú távú cél szerint a
belvárost teljesen el kellene
zárni az autóforgalom elõl,
jelenleg még túl sok intézmény
mûködik itt ahhoz, hogy
megszûnjön az autós közle-
kedés.
Néhány fontos változás a
jövõ évben: 
• a Duna-korzó egyirányú-
sítása a Péter-Pál utcától a Rév
utcáig északi irányban (a for-
galom Budapest felõl Leány-
falu felé haladhat ezen a sza-
kaszon);
- A Bükkös-part – Kanonok
utca – Bajcsy-Zsilinszky úti
útvonal „visszafordítása”: az
autóforgalom így csak abban
az esetben hajt fel a Bükkös-

partról a Szent András Álta-
lános Iskola, a Közterület-
felügyelet, a Rákóczi iskola és
a központi ebédlõ irányába,
ha az autósnak kifejezetten ott
van dolga, s így jelentõsen
csökken az átmenõ forgalom;
• Lámpás csomópont kiépítése
a 11-es fõút Bükkös-parti
csomópontjában. Itt múlt ked-
den is halálos gázolás történt,
ebben az évben már a har-
madik. Az önkormányzat ön-
rész biztosítása mellett állami
forrásból igyekszik mielõbb
kialakítani a csomópont jel-
zõlámpás védelmét. Amint ez
meglesz, lehetõvé válik a Bük-
kös-part felõl a 11-es útra
jobbra kanyarodni;
• A Ferences Gimnázium után
a tervek szerint lehetõvé válik
majd a balra kanyarodás a
könyvtár elõtti parkoló felé,
majd innen vissza a Refor-
mátus Gimnázium irányába, és
ki a 11-es fõútra. Ez is csökken-
ti a belvárosba irányuló for-
galmat;
• A Kucsera és a Péter-Pál
utcák megközelítése csak be-
hajtási engedéllyel lesz lehet-
séges;
• Megmarad a Városház tér
elõtti lezárás, s a Polgármes-
teri Hivatal környékén térfi-
gyelõ kamerákat telepítenek.
A továbbiakban elképzelhetõ
a belváros többi részének be-
kamerázása is.
Tolonics Gyula, az 1-es számú
választókörzet képviselõje ar-
ról számolt be: a Városüze-
meltetési Bizottságot felkér-
ték a szamárhegyi közlekedés
rendezésére is. 
A forgalmi rend átalakításá-
nak egyik fõ célja az iskolák
környékének biztonságosabbá
tétele. A most meghozott

intézkedések 2008. február 1-
jével lépnek életbe, s három
hónapnyi „próbaüzem” után
felülvizsgálják õket.

Alakulnak 
a parkolási

keretfeltételek
A november 28-i belvárosi
fórum fõ témája a parkolási
rendelet módosítása volt.
Lindmayer Eszter, a parkolási
rendszer üzemeltetését ellátó
Városi Szolgáltató Zrt. megbí-
zott cégvezetõje felszólalá-
sában elmondta: a lakossági
panaszoknak igazat ad, egye-
lõre valóban hiányzik a par-
kolóhelyek felfestése és az új
tájékoztató táblákat sem he-
lyezték még ki. A cégnél fo-
lyamatosan dolgoznak a par-
kolási rendszeren: néhány
héten belül kikerülnek a táb-
lák, és a szilárd burkolatú
területeken felfestik a parko-
lóhelyeket is. A kijelölt terü-
leteken a KRESZ szabályainak
megfelelõen lehet parkolni, a
mozgáskorlátozottak mozgás-
korlátozott-igazolvány bir-
tokában bármely kijelölt par-
kolóhelyet igénybe vehetik (a
szakorvosi rendelõ mellett két
külön jelzéssel ellátott parko-
lóhelyet alakítottak ki szá-
mukra).
Kun Csaba arról számolt be,
hogy a parkolási rendelet szi-
gorú, de a parkolási rendszer
kitermeli a vele járó költsé-
geket. A várható bevétel idõ-

arányosan már ebben a néhány
hétben is jóval meghaladja a
régi „táskás” rendszer bevéte-
leit. A nyereséget a VSZ Zrt.-
nek a közfeladatok ellátására
kell fordítania.

PARKOLÁSI DÍJTÉTELEK:

Kedvezményes zóna: 150 Ft/óra
Általános zóna: 210 Ft/óra
Kiemelt zóna: 270 Ft/óra
(Duna-korzó)
Munkanapokon regisztrált és
chipkártyával rendelkezõ lako-
sok részére (akik teljesítmény-
adójukat Szentendre város Ön-
kormányzatánál fizetik be) a
Paprikabíró utcai nagyparko-
lóban: 10 Ft/óra.
Autóbuszok számára: a Papri-
kabíró utcai nagyparkolóban
800 Ft/óra.

BÉRLETEK:

Általános:
60 000 / év
45 000 / félév
10 000 / hó

Közalkalmazottak, köztiszt-
viselõk, iskolai, egészségügyi
dolgozók részére kedvezmé-
nyes bérlet:
10 000 Ft/év
6000 Ft/félév
1500 Ft/hó (ez havonta
átlagosan 833 Ft-ot jelent)

A belvárosi zónában lakók,
amennyiben saját telkükön
nincs parkolásra alkalmas
hely, egy gépjármûre, a telkük-
höz legközelebb esõ parkoló-
helyre válthatnak kedvezmé-
nyes bérletet:
Éves bérlet: 10 000 Ft/év
Féléves bérlet: 6000 Ft/félév
Havi bérlet: 1500 Ft/hó

Feltöltõ (chip) kártyát igé-
nyelhet a gépjármûadóról szó-
ló 1991. évi LXXXII. törvény-
ben meghatározott gépjár-
mûadó megfizetési kötelezett-
ségének eleget tett szentend-
rei lakos. Kiállítási és pótlási
díj gépjármûvenként 1000 Ft
(az ár tervezés alatt).

Regisztrációt követõ elsõ
feltöltés gépjármûvenként:

2007. július 1-jétõl arányosí-
tott összeggel
Õszi kártyafeltöltés gépjár-
mûvenként (elsõ alkalommal
2007.szeptember 15-tõl) 5500
Ft összeggel
Tavaszi feltöltés gépjármû-
venként (elsõ alkalommal
2008. március 15-tõl) 5500 Ft
összeggel

A fent szereplõ díjak az ÁFÁ-t
tartalmazzák.

A bérletek a kiemelt zónában
(A Duna-korzón) nem érvénye-
sek. Az önkormányzat vizsgál-
ja annak lehetõségét, hogy
módosulhat-e ez a szabály.

Érthetetlen
agresszivitás
A parkolóórák októberi kihe-
lyezésével egyidejûleg meg-
szûnt az ún. táskás rendszer,
így a parkolóõrök munkája –
akik jelenleg hárman vannak
– abból áll, hogy a parkolóje-
gyet nem váltott autók szél-
védõire figyelmeztetõ papírt
tesznek. Tehát nem büntetõ-
cédulát, csupán figyelmezte-
tést, hiszen egyelõre még az
átállás idõszakát éljük, a rend-
szer még nem „élesben” mû-
ködik. Ennek ellenére gyakran
meg nem értéssel, sõt dühös
reakciókkal, agresszióval ta-
lálkoznak az autósok részérõl,
az is elõfordult, hogy szó
szerint menekülniük kellett a
helyszínrõl, hiszen a négyen
fogták körbe a parkolóõrt (aki
ráadásul nõ), úgy, hogy segít-
séget kellett kérnie férfi kol-
légáitól. Az eset a Kossuth
utcában történt. A parkoló-
õrök ezúton is kérik az autó-
sok megértését és türelmét.
Bár tudják, hogy egyelõre még
nincsenek kihelyezve a tá-
jékoztató táblák, de mire elin-
dul a tényleges fizetõs rend-
szer, addigra ez megtörténik.

Helyesbítés
A lapunk elõzõ számában
megjelent Nagyobb folyó-
számlahitel a Városi Szolgál-
tatónak címû cikkben tévesen
állítottuk, hogy a komplex
helyzetelemzõ anyagot a cég
felügyelõbizottságának kell
összeállítania. A valóságban
a feladatot az igazgatóság
kapta meg.

Eltûntek a kátyúk
Szentendre önkormányzata 20 millió Ft értékben rendelt meg
kátyúzási munkákat a város teljes területén, melybõl a kivitelezõ
4200 négyzetméter területen tudta megszüntetni az úthibákat.
A kátyúzási munkát fontossági sorrendben kezdték el, elsõdleges
szempont a biztonságos közlekedés megteremtése volt. 
A munkák mûszaki átadása-átvétele a napokban történik meg,
illetve még tartanak a pótmunkák, hiszen mint kiderült, a 20
millió Ft nem volt elég az összes útjavítási munkára.
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A polgármester 

naplója
december 8.
10.00 „50 év integráció – 50

helyszínen” –
MûvészetMalom

16.00 Rotary Club – forralt bor
árusítás

december 9.
16.00 Adventi gyertyagyújtás a

Fõ téren a pedagógusokkal
16.00 Rotary Club – forralt bor

árusítás

december 10.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Kistérségi vezetõi érte-

kezlet
13.00 VSZ Zrt. vezetõjével

megbeszélés
17.00 Testületi anyagok

egyeztetése a frakciókkal
18.00 „Városháza házhoz jön” –

Püspökmajor

december 11.
09.00 Testületi ülés

december 12.
09.40 Kistérségi együttmûködés-

rõl elõadás a Gazdasági
Fõiskolán

12.30 DPÖTKT ülése
15.00 Ford beruházásról

egyeztetés

december 13.
09.00 MAHART Zrt. vezetõjével

megbeszélés
10.00 Orvosi ügyeletrõl

megbeszélés
11.00 Befektetõi  megbeszélés
13.00 TÖOSZ Pest Megyei Tagozat

ülése
16.00 Hivatali dolgozók gyer-

mekeinek Mikulás-ünnep-
sége

17.00 Városfejlesztõ Egyesület
ülése

december 14.
10.00 KMRFT ülése
18.00 Önkormányzati dolgozók

adventi ünnepsége

A Magyar Televízió 2007-ben
a Fõtér címû mûsorában bemu-
tatta Szentendrét. 
December 2-án a mûsor ké-
szítõi játékra hívták a nézõket,
melynek során a mûsorban
szereplõ településekre lehet
szavazni. A legtöbb szavaza-
tot kapó település elnyeri „Az
év települése” díjat, mely ki-
emelt bemutatkozási lehetõ-
séget nyújt a nyertes számára
az országos és külföldi mé-
diában való megjelenésre,
újabb bemutatkozási lehetõ-
séget kap az m1 mûsorában.
A Magyar Turizmus Zrt. 2008-
ban a nyertes településen zajló
eseményeket, programokat
kiemelten népszerûsíti kiad-
ványaiban. 
A Magyar Televízió által meg-
hirdetett versenyben 19 tele-
pülésre, köztük Szentendrére
lehet szavazni:
• postai levelezõlapon, a
„FÕTÉR – az Év Települése,
Magyar Televízió, 1054 Buda-
pest, Szabadság tér 17.”
címen;
• a 06 30 44 44 234 (nem emelt
díjas) SMS-számon, amelyre

az adott település nevét kell
elküldeni;
• e-mailben a foter@mtv.hu
címen;
• a www.mtv.hu honlapon
található „Az Év Települése”
oldalon december 21-én éjfél-
ig. A fõdíjat december 27-én
Rudi Zoltán, az MTV elnöke
adja át a gyõztes település
vezetõjének.

SZAVAZZUNK SZENTENDRÉRE!
Minden szentendrei és a kis-
térségben élõ lakost szeret-
nénk felkérni, hogy a fent
ismertetett módok valame-
lyikén szavazzon városunkra,
hiszen mindannyiunknak fon-
tos, hogy
• Szentendre kiemelt nyilvá-
nosságot kapjon,
• igazi értékeinket ország-
világ elõtt megmutathassuk,
• a Dunakanyarba látogatók
száma növekedjen,
• a turizmus több ága (kerék-
pár, lovas) is fejlõdjön
• a Szentendrei Teátrum 40.
évfordulójának eseményeire
az ország más tájairól, külföld-
rõl is érkezzenek vendégek.

„Az év települése”

Kábelek föld alatt, föld fölött
A Rákóczi utcában, valamint az utcához csatlakozó bekötõ
utakon, összesen 400 méter hosszúságban az Elektromos Mûvek
(ELMÛ) az 1 kV-os elektromos hálózatának felújítására adott
megbízást. A nélkülözhetetlen és tovább nem halogatható
rekonstrukciós munka elkészült. Csak a lehetõ legrövidebb ideig
- körülbelül két hétig - okozott kellemetlenséget a város lakói-
nak, különösen a belváros területén élõknek, azonban az 1 kV-
os elektromos hálózat cseréje elengedhetetlenül fontos volt a
biztonságos áramszolgáltatás garantálása érdekében.

•
A közterületen folyó munkálatok ezzel még nem fejezõdtek be
teljesen, igaz, már csak lokális, forgalmat nem akadályozó
tevékenységek folynak a belvárosban. Telepítik ugyanis az új
kandelábereket és falikarokat. Ez utóbbiakból összesen mint-
egy ötven darabot szerelnek föl a 18 millió forintos pályázati
támogatás segítségével.

•
Részben idetartozó hír, hogy az ELMÛ jövõ évi költségvetésébe
nem fért bele a légkábelek föld alá vezetésének folytatása, így
az idén megkezdett és a belváros egyes részein véghezvitt
munkálatokat csak 2009-ben folytatja. 

Peres ügyek
Mint ismeretes, a Miakich Gábor polgármestersége idején kiírt
parkolásirendszer-pályázatot a cég megnyerte, de a város
lakossági tiltakozásra elállt a szerzõdéskötéstõl, ezért a cég
beperelte az önkormányzatot. Az eredetileg kb. 300 millió forin-
tos keresetet felperes a tárgyalás berekesztése elõtt 63 271 683
Ft és járulékaira szállította le. Az elsõfokú bíróság november
27-i ítéletében a Szentendrei Önkormányzatot 18 573 417 Ft
tõke és késedelmi kamatok megfizetésére kötelezte.

•
A Kõzúzó u. 1. sz. alatti sportingatlan kiürítése és bérleti díj-
követelés ügyében a bíróság másodfokú ítéletében részben
helyben hagyta a elsõfok által hozott ítéletet, azaz kötelezte
alperest, hogy az ingatlant ürítse ki, és Szentendre Város Önkor-
mányzata felperesnek fizessen meg 18 839 402 Ft-ot és annak
késedelmi kamatait.

•
November végén másodfokon jogerõsen pert nyert a város a
Teátrum-parkoló ügyében, így megindulhat a Teátrum terü-
letének fejlesztése. Az átmeneti idõszakban, ameddig az ide-
genforgalmi hasznosítási tervek meg nem valósulnak, parko-
lóként üzemel majd a terület – számolt be a városi peres ügyek
fejleményeirõl Kun Csaba alpolgármester november 28-án, a
belvárosi lakossági fórumon.

A „Városháza házhoz jön”
December 10-én, hétfõn 18 órakor lakossági fórumot tar-
tanak a Barcsay Jenõ Általános Iskola színháztermében, melyre
tisztelettel hívnak minden érdeklõdõt. 
A fórum témája: távhõ- és hulladékdíj-emelés
A fórumon jelen lesznek: Horváth Gyõzõ, Fülöp Zsolt, Kiss Károly
képviselõk, Lindmayer Eszter, a VSz Zrt. cégvezetõje és a VSz Zrt.
Igazgatóságának tagjai

Egy kedves olvasónk panasza nyomán készítettük a fenti fotót.
– Miért ilyen elhanyagoltak, rossz állapotúak a Bükkös piac
árusítóasztalainak ponyvái?

AA77kérdésekérdése

AZ ADVENTI ÉS KARÁCSONYI, SZILVESZTERI PROGRAM TÁMOGATÓJAAZ ADVENTI ÉS KARÁCSONYI, SZILVESZTERI PROGRAM TÁMOGATÓJA
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4 közügyek

Tisztelt 
Polgármester Úr!

Október 15-én írtam Önnek egy
levelet, amelyre nem kaptam
választ. Azt hittem, kérésem
közérdek. A házunk elõtti járd-
aburkolat életveszélyes – le-
velemben fotókkal illusztrál-
tam – bárki balesetet szenved-
het. (Ifjúkorom egyik rém-
séges élménye volt, amikor
„házunk” egymásra kopott
lépcsõfokairól egy lakó meg-
csúszva életveszélyes sérülé-
seket szenvedett. A korábbi,
számtalan bejelentés után
csak ezt követõen került sor a
lépcsõk kijavítására…)
Tudom, Polgármester Úrnak
ennél sokkal fontosabb fela-
datai vannak. Reméltem, Pol-
gármester Úr tudja, ki segíthet
ebben az ügyben. S ha kérésem
megoldhatatlan, valaki pár
sorban tájékoztat errõl. Leve-
lem másik részében beszá-
moltam arról, hogy másfél év-
vel ezelõtti segítségkérõ leve-
lemben leírtakra igazi meg-
oldás azóta sem született.
Tudom, hogy a város több
pontján súlyos gondot okoz-
nak a közterületen italozó,
mások nyugalmát zavaró „al-
koholisták”. Akkor, tisztelt

Polgármester Úr, válaszleve-
lében a közterület-felügyelet
és rendõrség összefogásával
megoldást ígért. Miután a
„zavar” munkaidõ után és hét-
végén csúcsosodik ki, remény-
telenné vált a helyzet: a
rendõrség a közterület-felü-
gyelet hatáskörébe utalja, s
érdemben nem intézkedik, a
közterület-felügyelet pedig
olyankor már nem elérhetõ (!)
Hat év alatt semmi (eredmény)
nem történt! Iskolák, nevelési
tanácsadók környezetében kü-
lönösen nagy gondot kellene
fordítani erre! Hiába a ren-
delet, ha ennek valamiért nem
tudnak érvényt szerezni. Ez
ügyben 2006. július 31-én dr.
Molnár Ildikó jegyzõnõnek is
írtam, de erre a levélre sem
kaptam – immáron több mint
egy éve – választ!
Tõsgyökeres szentendreinek
érzem magam, hisz egy év
híján negyedszázada élek és
dolgozom ebben a városban.
Mielõtt ideköltöztem, azt írta
nekem egy kedves barátom:
„Szentendrén a mûvészet és
az esztétikum beleívódik az
emberek lelkébe”. Azóta fáj-
dalmasan „leépült” ez a vá-
ros… Amikor 1985 elején „le-
telepedtem” itt, évekig – lé-
nyegében társadalmi munká-
ban – foglalkoztam a szorongó
gyerekekkel. Bárhol és bár-
mikor elérhetõ voltam. Szám-
talan elõadást tartottam ta-
nároknak, diákoknak, egész-
ségnapokon, orvostalálkozó-
kon – természetesen honorári-

um nélkül! Itt, magamban,
csöndesen azt hittem, ha csak
egy morzsát is, de én is letet-
tem „erre az asztalra”. S per-
sze balga módon azt hittem,
valamit én is kérhetek… Rá-
adásul nem csak magamnak.
Sõt! Elsõsorban nem magam-
nak! Köszönöm megtisztelõ
figyelmét.

Maradok tisztelettel:
dr. Magyar Erzsébet

Tisztelt 
Dr. Magyar Erzsébet!

Azzal kívánom kezdeni, hogy
megköszönjem Önnek és Vá-
rosunk önfeláldozó polgárai-
nak a közösség érdekében
végzett sokéves munkáját.
Úgy gondolom, hogy várostár-
saink önzetlen segítsége
nélkül sokkal nehezebb lenne
életünk, így hát mégegyszer:
KÖSZÖNÖM!
Kérése természetesen „közér-
dek”, és biztosíthatom, hogy
minden rendelkezésünkre álló
eszközt felhasználva igyek-
szünk városunkat jobbá, él-
hetõbbé tenni, de sajnos – kor-
látozott lehetõségeink okán –
nem tudunk egyszerre min-
denhol jelen lenni. Nem értek
egyet Önnel abban, hogy vá-
rosunk „leépült”, hiszen az
utóbbi idõben is számos olyan
fejlesztés történt, vagy tör-
ténik, ami város jövõje szem-
pontjából mindenképpen elõ-
remutató. Így például: a ko-
rábbi, elavult „táskás” parko-

lási rendszer helyett a legko-
rszerûbb parkolási rendszert
vezettünk be, az Okmány-
irodában korszerû ügyfélhívó
rendszer épült ki, sokat fej-
lõdtek, bõvültek a Szakrendelõ
által nyújtott szolgáltatá-
saink, a Város több pontján
megkezdõdtek  – a már régóta
megoldásra – várt felújítási
munkák, közvilágítás korsze-
rûsítési programba kezdtünk,
melynek egyik eredménye a
jelenleg is zajló belvárosi kan-
deláber-rendszer kiépítése.
Városunk több évtizede sikere-
sen rendezi meg a „Szent-
endrei Nyár” rendezvényeit, és
emellett számos kiállításnak,
kulturális rendezvénynek ad
otthont. Természetesen tu-
datában kell lennünk annak,
hogy a Város fejlõdése még
korántsem tekinthetõ „kész”-
nek, hiszen fejlõdésünk ér-
dekében további összvárosi
összefogásra van és lesz is
szükségünk: „Csak együtt sik-
erülhet!”      
Nyílt levelében foglaltakra
térve szeretném tájékoztatni,
hogy bejelentései nyomán
több ízben tartottunk ellenõr-
zést a „Fókusz ABC” környé-
kén. Mint Ön is írja, a közte-
rületi szeszesital fogyasztás
problémája leginkább az esti
órákban, valamint a hétvégi
napokon jelentkezik. Miután a
közterület-felügyelet jelenleg
csak 16 óráig mûködik, és
emellett csak a nyári idõszak-
ban van ügyelet, a probléma
megoldása érdekében felkér-

tük a Szentendrei Polgárõr-
séget és a Rendõrséget, hogy
járõrözéseik során fokozottab-
ban ellenõrizzék a környéket,
amit folyamatosan meg is
tesznek, de rendbontásról
nincs tudomásunk. 
Tisztelettel kérem Önt és vá-
rostársainkat, hogy amennyi-
ben konkrét rendbontásról van
tudomásuk, azt jelezzék a
közterület-felügyelet 06-26-
503-329, 06-20-972-7969 te-
lefonszámán, vagy a Polgár-
õrség ügyeleti telefonszámán
(06-30-621-2600), amit elõre
is köszönök. A probléma jövõ-
beli megoldása érdekében, a
közterület-felügyelet folya-
matos jelenlétének bizto-
sítása érdekében „több mû-
szakban dolgozó” felügyelet
megszervezésén dolgozunk,
amit azonban nehezít a szûkös
költségvetési forrásaink miatt
jelenleg rendelkezésre álló
szakemberállományunk lét-
száma. 
A közterület-felügyelet a hé-
ten is járõrözött a helyszínen,
a közért dolgozójával is be-
széltek kollégáink. A helyszí-
nen fényképfelvételeket ké-
szítettünk, de azok tanúsága
szerint a szemetet és illegális
szeszesital fogyasztókat nem
találtunk.
A járda valóban meg van sé-
rülve, azt valószínûleg a mel-
lette lévõ fa gyökérzete tette
tönkre. A hivatal városüze-
meltetési referense a helyszí-
nen megvizsgálta a járda
állapotát, és annak kijavítá-
sáról három héten belül in-
tézkedni fogunk.

Tisztelettel:
Kun Csaba

alpolgármester

Nyílt levél a Polgármesternek!

Munkánk során arra törekszünk, hogy a
kötelezõ és más szolgáltatásaink a lehetõ
legkevésbé vegyék igénybe az idejét.
Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink
érkezésérõl idõben kiértesítsük, hogy
elõre és pontosan tudja, mikor kell számí-
tania ránk.
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996.
BM rendelet és a helyi rendelet együtte-
sen írja elõ. Ezen rendeletek alapján
évente egyszer ellenõrizendõk és tisztí-
tandók a gáztüzeléshez tartozó ké-
mények, illetve a tartalék kémények.
Évente kétszer ellenõrizendõk és tisztí-
tandók a vegyes tüzeléshez tartozó ké-
mények (olaj, fa, szén), a vízzáró bélés
nélküli gáztüzeléshez tartozó kémények
és a gyûjtõkémények. Üdülõnek minõsülõ

ingatlanok kéményeit 4 évente kell
ellenõrizni és tisztítani. Minden kéményre
vonatkozik, hogy 4 évenként ún. mûsza-
ki felülvizsgálatot kell végezni. Cégünk
négyévente egyszer kötelezõen elvégzi
minden egyes, a körzetünkhöz tartozó
épület kéményállományának mûszaki,
építésrendészeti és tûzvédelmi és tö-
mörségi vizsgálatát. Teljes körû felmé-
résünk nyomán ön megtudhatja, hogy
milyen állapotban vannak házának ké-
ményei, mennyire biztosított a mérgezõ
égéstermékek elvezetése.
Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”,
a kémények rendszeres ellenõrzése kö-
telezõen igénybe veendõ közszolgáltatás.
Aki nem ellenõrizteti kéményeit, illetve
nem teszi lehetõvé munkatársainknak a

kémények vizsgálatát, szabályt sért. Vál-
lalatunk kénytelen jelenteni a tûzvédel-
mi hatóságnak az ilyen eseteket, mely
hatóság végsõ esetben megszüntetheti
az adott ingatlan gázellátását.
De minden szabálynál és szankciónál
ijesztõbb, hogy a szénmonoxid csendes
gyilkos! Semmilyen jele nincs annak, hogy
a kémény már nem vezeti el az égéster-
méket. Nem fog szagot érezni, nem lesz
füst, csak a szomszédok gyanítják, hogy
Önnel és családjával valami történhetett.
Az esetek többségében ekkor már késõ.
Kérjük, ne tegye kockára saját és család-
ja életét évi 1440 Ft-ért! Magasan képzett,
tapasztalt munkatársaink garanciát jelen-
tenek arra, hogy a tûz barátságos meleget,
s ne veszélyt jelentsen az Ön számára.

A véletlennek
köszönhetik

életüket
December 3-án, hajnalban,
két óra elõtt néhány perccel
riasztották a tûzoltókat azzal,
hogy Szentendrén, a Vasúti
villasor egyik családi házában
három személy szénmonoxid
mérgezést szenvedett. A hely-
színen kiderült, hogy a csalá-
di ház fürdõhelyiségében el-
helyezett gázkészülék „visz-
szadolgozott”, és így a ké-
ményen keresztül az égéster-
mék viszszaáramlott: tûzol-
tóink magas szénmonoxid
értéket mértek. A kisgyerme-
kes házaspár szerencséje az
volt, hogy amikor a férj éjsza-
ka kiment a fürdõszobába,
felesége felébredt, és kis idõ
elteltével utána ment. A férj
akkor már ájultan feküdt a
földön. A szakszerû segítség-
nek köszönhetõen nem vég-
zõdött tragédiával az eset.

Szénmonoxid, a csendes gyilkos 
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatója
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Horvát delegáció
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre
Város polgármestere, meg-
hívására december 4-én váro-
sunkba látogatott az új horvát
nagykövet, Ivan Bandic, Neda
Milisic kulturális tanácsos és
Hepp Mihály, az Országos Hor-
vát Önkormányzat elnöke. A
megbeszélés során polgár-
mester úr hangsúlyozta a
település dalmát gyökereinek
fontosságát, és kiemelte az
Ivan Dant, mint Szentendre jeles városi ünnepét. A delegáció tagjai találkoztak a helyi horvát
kisebbség tagjaival és a városalapító dalmátok leszármazottjaival is. A képen balról jobbra 
dr. Molnár Ildikó jegyzõ, Ivan Bandic nagykövet, dr. Dietz Ferenc polgármester, Frankovics
Katalin, a Szentendrei Új Kulturális Központ nemzetközi kapcsolatokért felelõs munkatársa, Hepp
Mihály, az Országos horvát Önkormányzat elnöke és Neda Milisic kulturális tanácsos.
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Régi-új polgármester
Folytatás az 1. oldalról
Egyéni mandátumhoz jutott a szavazókerületek sorrendjében:
Krunity Péter (NF), Parlagi Endre (NF), dr. Novotny László (NF), dr.
Hantos István (Budakalászért Védegylet), Liszkai Gyuláné (NF),
dr. Szigeti Ferencné (NF), dr. Kiss Ildikó (NF), Rogán László
(Budakalászért Baráti Kör), Kovács Attila (NF), Balogh Csaba (NF). 
Kompenzációs listán jutott a testületbe: Németh Antal (4.
választókerület, NF), Mányai Zoltán (5. választókerület, Fidesz
MPSZ), Márton András (7. választókerület, MSZP), Ercsényi
Tiborné (9. választókerület, Fidesz MPSZ), Nógrádi Zoltán (10.
választókerület, Budakalászért Védegyelet), Tolonics István
(10. választókerület, Budakalászi Baráti Kör).
A testület munkája a fentiek alapján elõreláthatóan ren-
dezettebb keretek között folyhat, mint a korábbi idõszakban,
hiszen létrejött a polgármester mögött álló szükséges többség. 

Helyesbítés 
Lapunk múlt heti számában, a Horváth Gyõzõ képviselõvel készített
interjúban tévesen jelent meg, hogy a segélyek megítélésehez szük-
séges környezettanulmányokat dr. Morlin Eszter, a munkacsoport elnöke
egymaga végzi el. Helyesen: ezt a munkát õ és a Családvédelmi
Munkacsoport másik hét tagja együttesen végzi. Idén eddig összesen
269 környezettanulmányt készített a munkacsoport nyolc tagja. Az
érintettektõl és az olvasóktól elnézést kérünk.

Elõvásárlási jog: törölve
Néhány hete a belvárosi ingatlantulajdonosok levelet kaptak 
a Földhivataltól, amelyben arról tájékoztatták õket, hogy 
a belvárosi fejlesztések és az intermodáli csomópont kiépí-
tésével összefüggésben ingatlanukra az önkormányzat elõ-
vásárlási jogot jegyeztetett be. A november 28-án tartott belvá-
rosi lakossági fórumon sokan emeltek szót az intézkedés ellen.
A felszólalásokban azt nehezményezték, hogy amelyik ingatlan
jelzálogjoggal terhelt, annak esetében a bank akár el is ár-
verezheti a házat, ha a hivatal nem törli idõben a bejegyzést.
Balogh Katalin egyenesen így fogalmazott: „Sok idõs embernek
okoztak álmatlan éjszakákat ezzel a meggondolatlan, hatalmi
szóval kiadott intézkedéssel.”
Kun Csaba alpolgármester, a 2. számú választókörzet képviselõ-
je elismerte a tévedést, és válaszában elmondta: a hivatalos
intézkedést követõen törvényességi észrevétel érkezett a hi-
vatalhoz, amelybõl kiderült, hogy egy alkotmánybírósági ha-
tározat értelmében a magántulajdonra bejegyzett önkormányza-
ti elõvásárlási jog törvényt sért. Ezért a képviselõk november
20-i testületi ülésükön visszavonták a határozatot, a hivatal
azonnal leállította a postázást, s akiknek kiküldték a levelet,
azok hamarosan megkapják a viszszavonásról szóló értesítést is.
Filó András ezután arról beszélt, hogy bár a most bejegyzett
elõvásárlási jogot az önkormányzat visszavonta, 1999 óta már
sok más területre is bejegyzett további elõvásárlási jogokat.
Indítványozta, hogy ezeket a korábbi intézkedéseket is tö-
röljék. Kun Csaba szerint „a Helyi Építési Szabályzat felül-
vizsgálata során sor kerülhet a szóban forgó intézkedések vissza-
vonására ott, ahol ez szükséges”.

A Pilisi-Dunakanyar Kistérségi
Társulás 13 településének pol-
gármestere kedden Brüsszelbe
érkezett, hogy az EU vezetõ
tisztségviselõi elõtt öszsze-
fogási szándékukat kinyilvánít-
sák és  közvetlenül informálód-
janak a megnyíló hazai EU pá-
lyázatokról, valamint szakmai
és politikai segítséget kérjenek
azok elnyeréséhez.    

A települések polgármesterei
az elmúlt egy év pályázati
idõszakának eredményeit
megvizsgálva megállapítot-
ták, hogy a kistérség egyik
települése sem jutott komoly
pályázati forráshoz.
Szentendre városa a kiemelt
pályázatokra a Regionális
Fejlesztési Tanács egyhangú
döntése alapján 10 milliárd
forintra kapott ígérvényt,
amelybõl egyetlen pályázatot
sem fogadott el a kormány. A
Közép-Magyarországi Régión
belül Budapest nyomasztó túl-
súlya érvényesül.
A kistérség településeinek pol-
gármesterei Barsiné Pataky
Etelka, néppárti európai par-
lamenti képviselõ meghívá-
sára utaztak az uniós fõváros-

ba, hogy tájékozódjanak a
pályázati források igénybe-
vételérõl. A polgármesterek
konzultáltak Kazatsay Zoltán-
nal, az EU Közlekedési és Ener-
giaügyi fõigazgató-helyette-
sével. Megbeszéléseket foly-
tattak továbbá a Bizottság
regionális politikáért, városi
közlekedésért, illetve turiz-
musért felelõs tisztségvise-
lõivel, valamint Kurt Geissert-
tel, Baden-Württemberg uniós
tartományi irodavezetõjével.
Fogadta a küldöttséget Glatt-
felder Béla néppárti képviselõ,
valamint a HOTREC szálloda-
ipari és turisztikai szervezet
vezetõje, Marguerite Sequaris. 
A Kistérség fontosnak tartja a
Közép-Magyarországi Régió
által kiírt közlekedési és tu-
risztikai programokban való
részvételt, és kéri a dön-
téshozó szerveket, hogy ebben
a településeket támogassa. Az
uniós városi közlekedési zöld
könyv alapján a polgármes-
terek elvárják, hogy Budapest
kiemelt együttmûködésre tö-
rekedjen a kistérséggel a
közút- és közlekedés-fejlesz-
tés terén.
A Kistérség a cselekvési ter-

vében kitörési pontként je-
lölte meg a Dunát, mint közle-
kedési folyosót. Ennek érde-
kében tárgyalást folytattak
Karla Peijssel, a Dunáért felelõs
európai TEN koordinátorral. A
konzultációk során az EU tiszt-
ségviselõi nyomatékosan fel-
hívták a polgármesterek fi-
gyelmét arra, hogy a kistérség
számára nagy jelentõséggel
bír a határon átívelõ régiós
együttmûködés. Joachim
Baldermann, a Baden-Würt-
temberg uniós gazdasági re-
ferense, korábban minisztéri-
umi Interreg-megbízott elõ-
adásában a határmenti
együttmûködéssel kapcso-
latos személyes tapasztalatait
is átadta. A polgármesterek
örömmel hallották, hogy a Kö-
zép-Magyaroszági Régió te-
rületi forráselosztási arányai-
ról az unió éves jelentést kér,
és negatív indikátorok esetén
lehetõség nyílik a kifizetések
visszatartására is. A polgár-
mesterek megfogalmazták
azon igényüket, hogy olyan
fõvárost szeretnének, amely
nem elnyomja, hanem maga
után húzza az agglomerációt.

Polgármestereink Brüsszelben

Átadták 
az új ügyfélhívó rendszert
Elõzõ lapszámainkban már beszámoltunk arról, hogy az Ok-
mányirodán új ügyfélhívó rendszert alakítottak ki pályázaton
nyert összegbõl, illetve az önkormányzat anyagi támogatásából,
melynek bevezetésével sokkal magasabb színvonalú szolgál-
tatást kapnak az ügyfelek. Az új rendszer ünnepélyes átadására
hétfõn délután került sor. 
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6 ünnep

Folytatás az 1. oldalról

Elsõként a hivatal munkatársai
és a képviselõk kedveskedtek
saját készítésû süteményekkel,
körbekínálva a jelenlévõket.
Sütött mindenki. A képviselõ
hölgyeknél ez nem okozott
problémát, a képviselõ uraknak
pedig a feleségek segítettek. 
Bár kivétel is akadt, Benkovits
György saját készítésû dalmát
süteményével, rafiolival kínál-
gatta a megjelenteket. Hamar
elfogytak Zakar Ágnes megy-

gyes pitéi, és a polgármester
úr feleségének finomságai is.
Ami a sütemény-felhozatalt
illeti: nem lesz könnyû dolga
a többi vendéglátónak. Ezen a
héten vasárnap a város pe-
dagógusai és diákjai lesznek a
vendéglátók, akik a sütemény
mellett karácsonyi dalokkal is
készülnek az eseményre. A
második gyertyát Mákó Kata
gyújtja majd meg. A harmadik
vasárnap városunk iparosai, a
negyediken a helyi mûvészek
és sportolók kedveskednek
majd a megjelenteknek.
Szívet melengetõ látvány idén
is a betlehemi jászol, melyet a
tavalyi évhez hasonlóan idén
Kertész Józsefnek és Papp
Kornéliának köszönhetünk.
Nagyon jó ötlet volt és szép
kivitelezésben készült el a
kereszt körül felállított adventi

koszorú, amit Vida Orsolya
szentendrei virágkötõ készített,
s melynek vázát Lehoczky János
díszmû kovácsnak és fiának kö-
szönhetjük. Szerencsére idén is
szép a fõtéri karácsonyfa. A
Szeresd Szentendrét Egyesület,
a híd örökbefogadója, decem-
ber 3-án este ünnepi díszbe
öltöztette a kedves hidat.

N. B.

Az adventi koszorúk
veszélye

Ismét a várakozás idõszakát
éljük, sokan készítettek ad-
venti koszorút. Ami szép, de
egyben veszélyforrás is lehet.
Néhány alapszabályt elis-
mételünk, amit feltétlenül be
kell tartania mindenkinek,
hogy ne tragédiával végzõd-
jön az idei év. Az égõ gyer-
tyát ne hagyjuk magára, még
úgy sem, hogy „csak egy perc-
re szaladok ki” a szobából.
Függöny mellé ne helyezzük,
a huzatba sem, nehogy egy
erõsebb szélroham a szõnyeg-
re fújja. Vigyázni kell a már
leégõ gyertyákra is, hiszen
alatta a koszorú, illetve a rajta
lévõ díszek is hirtelen lángra
kaphatnak.

Kigyúlt az elsõ adventi láng

Ünneplõk a Fõ téren

Nyolcadikos vagy 
vagy negyedikes?

Azon gondolkodsz, hogy hol
lenne érdemes 
továbbtanulni?

Az jutott eszedbe, hogy jó
lenne már az ötödikben 
gimnazistának lenni?

Akkor gyere el
december 8-án szombaton
A NYITOTT KAPUK NAPJÁN
a Református Gimnáziumba
és nézd meg, hogy milyen 

a DIÁKÉLET 
a mi iskolánkban!

Sok szeretettel várunk 
benneteket 9-11 óra között!

Érdeklõdni lehet:
26/ 302 595
26/ 505 257

A betlehemi jászol
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Megyei 
kitüntetések
A mai Pest megye jogelõd-
je, Pest-Pilis-Solt vár-
megye 348 évvel ezelõtt,
1659. december 4-én jött
létre. Pest Megye Önkor-
mányzatának Közgyûlése
az évfordulót megyenappá
nyilvánította. Idén is,
mint ahogy évek óta ha-
gyományosan, ezen a na-
pon adják át a legrangos-
abb megyei kitüntetése-
ket. Az elismeréseket Pest
Megye Közgyûlésének el-
nöke, alelnökei, illetve a
javaslatot tevõ bizottsá-
gok elnökei adták át
december 4-én, délelõtt a
Megyeháza dísztermében.
A kitüntetettek között
több szentendrei, illetve
kistérségi lakos is szere-
pel.
• Kulturált Települési Kör-
nyezet Díj pályázaton ok-
levelet kapott Szentendre
Város Önkormányzata
• Közmûvelõdési Díjat
kapott Krizbainé Szabó Éva
népmûvelõ, múzeumpeda-
gógus, a Pest Megyei mú-
zeumok igazgatóságának
munkatársa
• Pest Megye Katasztrófa-
védelmi Díjat Dobson Tibor
kapta
• Pest Megye Építészeti
Nívódíja kitüntetést ka-
pott Turi Attila építész-
mérnök, Budakalászon
megvalósított tervekért,
Vadász Bence építész-
mérnök, Leányfalun meg-
valósított tervekért és
Palotás Artúr építész-
mérnök, szintén Leányfa-
lun megvalósított ter-
vekért
• Pest Megye Építészeti
Nívódíja pályázaton ok-
levelet kapott Jánosi János
építészmérnök, Budaka-
lászon megvalósított ter-
vekért, és dr. Nagy Szilárd,
Leányfalun megvalósult
épületért
• Pest Megye Mûvészetéért
Díj kitüntetésben részesült
Eredics Gábor, a Vujicsics
Együttes alapító tagja
• Szegényekért és El-
esettekért Díjat kapott
Kovács Miklósné, a Hajlék-
talan Szálló intézmény-
vezetõje
Gratulálunk minden díja-
zottnak, sok sikert kívánva
további munkájukhoz!

Krajcsovics Klárával és Sziklai
Csengével szombat délben
szállt le a repülõgép az Európai
Unió központjában, Brüsszel-
ben.
A város elsõ adventi hétvégé-
je minden látványosságát bõ-
kezûen nyújtotta át a két diák-
nak, akik a Szentendrei Új
Kulturális Központ tavasszal,
az EU 50. születésnapjára
meghirdetett Boldog születés-
napot, Európa! címû pályáza-
tán nyertek írásukkal. Díjuk
egy brüsszeli hétvége és az
Európai Parlamenttel való
ismerkedés volt.
A belga fõváros szívében, a
Grand Place-on mintha csak az
õ kedvükért épült volna meg
az óriási betlehem, mintha
csak õket várta volna a szánon
érkezett Mikulás és az õt kísérõ
színes-zenés forgatag, mintha
csak az õ tiszteletükre öltözött
volna ünnepi-éjszakai fénybe
a Városháza mesés homlokza-
ta, s szólaltak volna meg óriás
hangszórókon az ismert opera-
dallamok. Klára meg is jegyez-
te: ilyet Szentendre fõterén is
csinálni kellene!
A hétvégi kirándulásból nem
maradhatott ki az egész bel-
várost behálózó karácsonyi
vásárban való közös csavar-
gás, a Mini Európa Park megte-
kintése, ahol csak az jelentett
csalódást, hogy Magyarorszá-
got, mint tagállamot egyetlen
látványos épület sem képvisel-
tette az Eiffel-torony, a Co-
losseum, a Tower Bridge és
más európai látványosságok
között. „Írjunk a miniszterel-
nöknek!”, javasolták a lányok.
De legalábbis a nagykövet-
ségnek. Ötletek is felmerültek,
mi képviselhetné leginkább
országunkat: a Parlament, a
Lánchíd, a Vár vagy a Horto-
bágy (ez utóbbi bizonyosan a

legkötségtakarékosabb volna!
– jegyezték meg).
Hétfõn aztán Gyürk András EU-
parlamenti képviselõ vendég-
szeretetét élvezve bebocsá-
tást nyertünk a kontinens
egyik legfontosabb épületébe.
Elõbb még ellenõriztük, hogy
a magyar nemzeti zászló ott

lobog a fõbejárat mellett,
majd bent mindenkirõl elké-
szült az arcképes belépõkártya
(ezt a távozáskor „elfelejtet-
tük” leadni, micsoda emlék-
tárgy!), Andrást azután órákig
faggathattuk a munkájáról, a
rengeteg utazásról, frakciók-
ról, döntésekrõl, szakértõkrõl,

megújuló energiaforrásokról
(ez András szakterülete a par-
lamentben), családról, végül
be is jártuk a zegzugos üveg-
palotát. Csengét a 22 nyelven
zajló tolmácsolás érdekelte,
biztosította a magyar képvi-
selõt, hogy 15 év múlva biz-
tosan õ ül majd a plenáris
ülésterem egyik üvegkalit-
kájában.
Gyürk András nagy szatyornyi
néppárti ajándékkal búcsúzott
fiataljainktól, mi pedig csak
újra megköszönhetjük neki,
hogy zsúfolt napjainak egyi-
kén több órát szakított az
Európai Unió két ifjú állam-
polgárának, akik, ki tudja, ha-
marosan majd felelõs pozí-
ciókban dönthetnek közös ott-
honunk jövõjérõl. 
Jó volt látni, ahogy a lányok
fáradtan, de kipirultan össze-
gezték élményeiket a haza-
úton, és még melegében ne-
kiláttak annak az élmény-
beszámolónak az írásához,
amely a lap idei utolsó gyer-
mekmellékletében jelenik
meg, gazdag fotóillusztráció-
val.

Kriaszter Attila

Brüsszel nem hisz a vallásháborúban
Vasárnap délelõtt EU-s csapatunk meglátogatta a brüsszeli koronázó katedrálist, amelyben a
város szinte valamenyi nemzetiségének részvételével hagyományos óriás-betlehem kiállítás
zajlik. A román ortodoxok, a sintoista japán kisebbség, a volt belga gyarmatok afrikai törz-
seinek utódai, a ki-tudja-milyen-vallású koreai közösség és tucatnyi más kultúra és istenhit
képviselõi kaptak lehetõséget arra, hogy megalkossák a saját jászolukat, benne Jézussal, a
három királyokkal, állatokkal, betlehemi csillaggal. Egy helyen az ikon tûnik fel a megható-
dott szemlélõnek, máshol az egzotikus népviselet, a harmadik betlehemben a távol-keleti
arcélû figurák vannak ránk nagy hatással. Az ökumenikus istenhit és az egyházi dogmák
nélküli kulturális összefogás példaértékû seregszemléje ez.
Eközben Szentendrérõl jön a hír, hogy a helyi szerbek közösségének néhány tagja televíziós
nyilvánossághoz kíván fordulni, vallásháborúval fenyegetõzik, mert egyesek meggyalázták a
Fõ téri szerb pestiskeresztet azzal, hogy mindenki örömére óriási adventki koszorúval lepték
meg a teljes városi közösséget és az ide érkezõ vendégeket.
A polgármester és az egyházi elöljáró néhány órával a hónapok óta aprólékosan tervezett elsõ
adventi gyertyagyújtás elõtt átmenetileg megegyeztek, hogy a koszorú – némileg meg-
csonkítva ugyan – de maradhat a Fõ téren, de a jövõben ugyanarra a helyre nem helyezhetõ
el. A vasárnap délutáni rendezvény aztán a zsúfolásig megtelt téren meghitt hangulatban
lezajlott, az ünneplõk nyilván mit sem sejtettek a formálódó újabb városi botrányról. Azt csak
mi tudjuk, hogy Szentendre ezzel még nagyobb távolságra került a vágyott Európától, de
Brüsszeltõl bizonyosan...

Mini Európa
Pályázatgyõztes diákok brüszeli hétvégéje

Új helyen 
a Kulturális Központ
A Szentendrei Új Kulturális Központ a Dunaparti Mûvelõdési
Házból a P'art Házba (Duna-korzó 18.) költözött át. Az épület 2.
emeletén elhelyezkedõ irodák mellett a régi helyérõl, a Jakabos
Házból elköltözni kényszerült Magyar Rádió Kiállítás is helyet
kap, így városunkban maradhat a páratlan gyûjtemény, a mint-

egy 200 készülék a magyar rádiógyártás kezdetétõl végéig. 
A kulturális központ, a rádiókiállítás, valamint Molnár Bertalan
rajztanár-festõmûvész Szentendrei mûvészportrék tárlat ün-
nepélyes megnyitójára, melyet dr. Dietz Ferenc polgármester
tartott, december 5-én került sor. 
A költözés nem befolyásolja a Dunaparti Mûvelõdési Házban
tartott programokat: ide várják továbbra is azoknak a mûvészeti
csoportoknak, szakköröknek, civil szervezeteknek tagjait, akik
ebben az épületben tartják foglalkozásaikat, összejöveteleiket.
Az épületben a nyitvatartási idõ alatt egy munkatárs személye-
sen, illetve a (26) 301-088-as telefonon ezentúl is a város
közönségének segítségére lesz.

Gyürk András, Krajcsovics Klára, Sziklai Csenge 
és Kriaszter Attila
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8 magazin

December 6. (25. hét)
Képzeld, Apád találkozott a Mikulással, aki
neked is és nekem is küldött általa ajándékot!
Nekem meleg zoknikat, neked meg egy álom-
szép takarót, ami összepatentolva egy
klasszikus formájú pólyát képez. Azonban nagy
hibát követtünk el, mikor Apáddal kipaten-
toltuk a gordiuszi takarót, ugyanis akkor még
nem sejtettük, hogy ez a remek termék egy IQ
teszttel egybekötött logikai játékot is rejt
magában. Félõ, hogy soha többé nem tudjuk
már rekonstruálni az eredeti pólyaállapotot,
bár Apád vérszemet kapott, és több mint egy
órája origamizik az elmés holmival, készített
már elefántot, perecet, mégis elégedetlen,
legutóbbi kérdésemre, hogy mikor adja már
fel, vérben forgó szemekkel azt felelte, hogy
most már képes a végsõkig elmenni. Annak
érdekében, hogy több esztelenséggel ne bõvít-
sük a háztartást, amíg Apád Don Quijoteként
harcol a takaróval, összeszedtem, milyen
ruhanemûket kell az érkezésedig beszereznünk.

1. 4-5 db kombidressz (más néven body)
56-62-es méret, a baba nagyságától füg-
gõen. Nyári babáknak 2-3 rövid ujjú is kell.
2. 4-5 db rugdalózó szezonális vastagságú
anyagból, 56-62-es méretben
3. 2-3 db kissapka évszaknak megfelelõen
4. Babapléd (kb. 80cm x 100 cm), rá való
huzattal (2 db huzat), + a babakocsiba
,,kimenõs" pléd.
5. 3 db lepedõ
6. 2 frottír fürdõlepedõ + 2 kifogó
7. 1 nagy csomag pelenka mini (1-es)
méretben (ha pici a baba, 3-4 kg-ig ké-
nyelmesebb a Newborn méret).
8. 10 db textilpelenka (tiszta alátétnek
pl. orvoshoz, büfiztetéshez) Kizárólag tex-
tilpelenka használatánál kb. 30-40 db kell-
het, plusz 2-3 gumibugyi.
9. Levegõztetõzsák (más néven overall)

68-74-es méretben. Praktikus a lábnál
átcipzározható zsák, és a rendes overall is,
két télen át jó.
10. Alváshoz hálózsák, nyári (pamut, ujjat-
lan) és téli (vastagabb) 68-74-es méret-
ben.
11. Szezonálisan 2-3 kabátka, kardigán 62-
68-as méretben (azért jobb, mint a pulóver,
mert nem kell a fején áthúzni)
12. 5-6 pár zokni, télen harisnya.
13. Szoptatós párna (erre a célra egy
megfelelõen kitömött kispárna is megfelel)
Még néhány jó tanács:
• Minden legyen pamutból vagy pamut
béléssel!
• Nézzük meg a varrásnál, nincs-e félre-
csúszva vagy rosszul megvarrva.
• Ne legyen csipkés-fodros gallérja, mert
ez irritálja a baba bõrét.
• Figyeljünk a bodyk gumírozására, ne-
hogy olyan szûk legyen az ujján, hogy ne
lehessen a babára adni, illetve nehogy
szorítsa a combjánál (ugyanez érvényes a
rugdalózókra is). A nyakrésze kellõen tág
legyen (jobb a patentos vagy a borí-
téknyakú).
• Ne vegyünk olyan ruhát, amelyik felte-
hetõen engedi a színét, vagy különleges
bánásmódot igényel!
• Nézzük meg, hogy a zoknik és a haris-
nyák megfelelõen vannak-e gumírozva.
• Ha az összes ruha hasonló színvilágú
(pl. kék, szürke és zöld árnyalatok), jelen-
tõsen megkönnyítjük magunknak mosáskor
a ruhák szétválogatását.

S ha netán valamelyik neves amerikai produ-
cer szeretné filmre vinni Apád gigászi
küzdelmét, már gond nélkül megteheti, hiszen
a történet happy end-del végzõdik: kész a
pólya, s bár kicsit asszimetrikus és már hiányzik
egy patentja is, de a miénk!

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)

OPTIKONTAKT OPTIKA
SzentendrePéter-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 készítteti
szemüvegét!
Váczy András 
látszerészmester

Rappai Zsuzsa, kulturális ro-
vatunk szerkesztõje az Ava-
kum Kávézó egykori közked-
velt Süti sütõ versenyének
többször is díjazottja volt. A
zsûri és a közönség által ked-
velt sütemények remélhetõ-
leg olvasóink tetszését is
elnyerik.

Brownie
(bögrés recept)

2 bögre kristálycukor
1 1/4 bögre liszt
3/4 bögre kakaópor
1/2 bögre Cerbona Mézes
müzli
4 egész tojás
1 vaniliáscukor
1/4 kiskanál só
1 Rama margarin

Mindezt jól összekeverni,
majd egy kikent, lisztezett
tepsibe simítani, és közepes
sütôben addig sütni, amíg
a villára még kicsit ráragad
a tészta. A vége felé érde-
mes a hõfokot alacsonyra
venni, hogy ne száradjon ki.
Kihûlés után vágjuk koc-
kákra. Hûtõben tartva soká-
ig friss (elvileg, mert még
soha nem ért meg három
napnál többet.)

Máktorta
A tésztához
25 dkg mák
25 dkg porcukor
8 tojás

A krémhez
25 dkg vaj
20 dkg porcukor
2 vaníliáscukor
2 dl tej
3-4 evôkanál liszt
rum

A 8 tojás sárgáját kikever-
jük a 20 dkg porcukorral,
hozzáadjuk a megdarált
mákot, majd a 8 tojás fehér-
jét, amit elõtte az 5 dkg por-
cukorral keményre felver-
tünk. Kivajazott, lisztezett,
elôször forró sütõben 4-5
percig sütjük, amíg meg-
emelkedik, majd 120-130
fokon sütjük tovább kb. 25
percig, amíg a villára még
kicsit ráragad a tészta.
Amíg a tészta hûl, készít-
sük el a krémet. A tejet 
a liszttel sûrûre fõzzük. Ha
kihûlt, simára keverjük 
a porcukorral, a vaníliás-
cukorral és a rummal (finom
bele bármilyen gyümölcs-
likõr is). A szétvágott tész-
tát ezzel a krémmel töltsük
meg (nem egyszerû, hason-
latos egy minimum 100-as
puzzle-hoz!). A tetejét müz-
livel, kivivel, szõlõvel és
más gyümölccsel díszítsük.
Hûtõbe téve, igazán más-
naptól fogyasztható.

Vasárnapi ebéd 
Rappai Zsuzsával

HUNGIM Kft.

telepén
Szentendrén, 

a Kõzúzó utcában

IRODA
HELYISÉGEK

továbbá

27 m2-es RAKTÁR 
és nyitott raktár

KIADÓ!

Tel.: 30-400-3970
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Összesen 11 vörösbor vett részt
a versenyen, hét – a mátrai, a
kunsági, a villány-siklósi, a dél-
balatoni, a szekszárdi, a soproni
és az egri – borvidék képvisel-
tette magát, a héttagú zsûri úgy-
nevezett vak kóstolással ezek
közül választotta ki a nyertes
bort. A városházán lezajlott
eseményen a döntnökök között
helyet foglaltak neves borszak-
értõk, így Keményné Koncz
Ildikó, a Pannónia Nõi Borrend
nagymestere, Horváth Csaba, a
Nemzeti Hegyközség Tanács
elnöke és Fecser István szent-
endrei borkereskedõ, a „mûked-
velõket” Falusi Mariann énekes-
nõ, Széles Katalin, a Pismány
Baráti Kör elnöke, dr. Dietz
Ferenc polgármester és Vincze
László papírmerítõ mester
képviselte. A borkóstolást Bor-
bás Mária, a Hír TV Vörös és fehér
címû bormagazinjának házi-
asszonya vezette.
A zsûri 1 és 5 pont között ér-
tékelte a résztvevõ borokat, a
bírálat során a színt, az illatot,
az íz élénkségét, a vörösborokat

hordozó értékeket és az össz-
hatást pontozták. Az elsõ he-
lyezést egyöntetû szavazással
nyerte el a Bujdosó Pincészet
bora, amelyet eddig még csak a
legbennfentesebbek kóstolhat-
tak, hiszen mindezidáig nem
került forgalomba. Néhány na-
pon belül azonban megvásárol-
hatják mindazok, akik a január
6-ig tartó szentendrei adventi
vásáron a Fõ téri pavilonba láto-
gatnak. 
Emellett a város 500 palackot
vásárol a nyertes nedûbõl, kü-
lönleges viaszpecséttel látja el,
így az protokollajándékként, a
helyi éttermek, galériák, aján-
dékboltok választékában hirde-
ti majd Szentendrét és a magyar
bor jó hírét itthon és a nagy-
világban.
A kóstoláson a második he-
lyezést a Juhász Testvérek 2003-
as Egri Bikavére nyerte el. Ez a
bor egyébként Magyarország
idei évének nagy aranyérmes
bora lett. A képzeletbeli dobogó
3. fokára pedig a Wunderlicht
Pincészet 2003-as Viktória vörös
cuvée-je állhatna fel. 

A szakértõ, Keményné Koncz
Ildikó a versenyt követõen úgy
értékelt: jól sikerült a választás,
szép tételeket kóstoltak, mind a
11 bor jó minõséget képviselt.
Érdekes volt számára, hogy zsûri
tagjai közül a szakmai és a
borkedvelõ döntnökök is ugyan-
azon bornak adták a legtöbb
szavazatot. 

– Az az idõ, amikor Szentendre
híres volt a szõlõtermelésrõl,
már történelem. Jó ötletnek
tartja, hogy Szentendre ennek
ellenére meghirdet egy ilyen
borversenyt, és szeretné meg-
választani a város borát?
– Nagyon örültem, amikor a pol-
gármester úrtól hallottam errõl
a kezdeményezésrõl. Vélemé-
nyem szerint minden magyar
városnak kellene „Város borát”
választania, függetlenül attól,
hogy van-e azon a területen
szõlõtermesztés vagy borelõál-
lítás. Ez is módja lenne annak,
hogy a minõségi magyar bort és
a magyar borászokat minél in-
kább ismertté tegyük, és hogy
az emberek ne a lõrét fo-
gyasszák, hanem a minõségi
magyar borokat.
– Milyennek ítéli meg a ver-
senyre benevezett borokat?
– Nagyon színvonalas volt a
választék. Úgy tudom, hogy a
város a Dekanter magazint kérte
fel arra, hogy pincészeteket
ajánljon. Egyetlen kikötésük
volt, hogy ne a sztár borászokat
szólítsák meg, inkább a kisebb,
családi pincészeteket. 

Falusi Mariann énekesnõ – aki
sok más mûvészhez hasonlóan
Szentendrén lakik – a verseny
után elmondta: bár szereti a jó
borokat, ez az elsõ alkalom,
hogy borversenyen vett részt. 
– Tizenegy fajta bort kóstoltál
végig. Hogy érzed magad?
– Kicsit szédülök, mert nem
szoktam hozzá ehhez az igény-
bevételhez. A verseny elején
elmondták, hogy mit és milyen
sorrendben kell nézni. Én mindig
azt hittem, hogy az egyik bor
olyan, mint a másik, legfeljebb
az egyik kicsit édesebb, kicsit
savasabb, kicsit kevésbé ízlik,
kicsit jobban ízlik. Nem gondol-
tam volna, hogy ennyire élesen
el lehet választani és meg lehet
különböztetni a borokat. Na-
gyon érdekes volt az, hogy vak
mustra volt, és marhára örülök
annak, hogy ennyire egybe-
hangzó volt a zsûri véleménye,
és én is úgy szavaztam a borokra,
ahogyan a hozzáértõk.

A verseny utolsó pillanatai na-
gyon izgalmasak voltak. Egyen-
ként leplezték le, csomagolták
ki a borokat. A Juhász testvérek
ezüstérmes bora után már óriási
volt az izgalom. Hogyha nem az
ország idei nagy aranyérmes
bora nyert, akkor vajon melyik?!
Majd elhangzott a Bujdosó
Pincészet neve. Nagy volt a
meglepetés és az öröm is. Hisz
ennél jobban nem is sikerül-
hetett volna, ugyanis a pincé-
szet egyik képviselõje, Bujdosó
Orsolya szentendrei lakos, és
több helyi vendéglátóhelyre is
szállít a pincészetbõl. Mond-
hatnánk mosolyogva, hogy bun-
da, de hát a vak mustrának kö-
szönhetõen ennek a gyanúja
sem vetõdhetett fel. Orsolya
édesapja Bujdosó Ferenc kertész,
édesanyja Klára mikrobiológus,
kertész és pedagógus. Évtize-
deken át dolgoztak a balaton-
boglári borvidék legnagyobb
szõlészeti és borászati vállal-
kozásában, tanították a bala-
tonboglári kertészeti középisko-
la diákjait. A három gyermek
építi tovább család vállalko-

zását: ifjabb Ferenc a szõlõter-
melés és a borászat vezetõje,
Zsigmond a vendéglátás gazdá-
ja, Orsolya az értékesítéssel és a
marketinggel foglalkozik.

Bujdosó Orsolyát azonnal
hívták telefonon, és mivel a
közelben volt, hamar meg is
jelent a Városházán. 
– Gratulálok! Számítottál a
sikerre?
– Tudtam, hogy különleges bo-
runk van, és nagyon örülök a si-
kernek. 
– Mikorra tervezitek a forga-
lomba hozatalát?
– Ezt még nem tudom pontosan,
annyit azonban elárulok, hogy
más versenyen is indítjuk, bízva
a külföldi sikerben is. És van még
egy meglepetésünk is: sze-
retnénk, ha újból megkóstolhat-
nák vendégeink a dalmát bort.
Ezen most dolgozunk, és úgy
gondolom, hogy sikeres vál-
lalkozás lesz majd.

A város bora választás házi-
asszonyi szerepét Borbás Mária,
a Hír TV mûsorvezetõje látta el.
A televíziós személyiség maga
is kellõ borszakértelemmel ren-
delkezik, hiszen három éven
keresztül vezette a Vörös és
fehér címû mûsort.
– Létezik olyan magyar
borászat, ahol még nem járt?
– Igen, van még négy-öt, ahová
mindenképpen el szeretnék
menni. De már nem a Vörös és
fehér stábjával, mert nem for-
gatunk új részeket. 
– Milyen tapasztalatokat visz
magával a Vörös és fehérnek
köszönhetõen?
– A mûsor 3 és fél évig ment a
Hír TV-n, ám én legalább 9-10
éve foglalkozom a borral. Az eza-
latt szerzett tapasztalataim
alapján azt mondhatom, ha a
borra valaki nem úgy néz, mint
egy átlagos alkoholra, hanem

mint egy kulturális termékre,
egy élõlényre, ami naponta más
arcát mutatja, és magán a borá-
szon keresztül közelíti azt meg,
teljesen elvonatkoztathat an-
nak alkohol mivoltától. Nincs
olyan este, amikor ne innék egy
pohár bort, ám nem is tudom az
idejét, mikor ártott meg utol-
jára. Mindig csak kis mennyi-
séget fogyasztok belõle. A bo-
rozgatós esték igazán értéke-
sek, mindig jó beszélgetések
zajlanak ilyenkor. A bor felhoz-
za a problémákat, de mégis el-
simítja a nézetkülönbségeket. 

A választáson részt vett pin-
cészetek: Borpalota Kft. (Gyön-
gyös, mátrai borvidék); Fritt-
mann Borászat (Kunsági vidék);
Wunderlich Pincészet (Villány,
siklósi borvidék); Vylyan Pincé-
szet (Villány); Fodor Pincészet
(Dél-Balaton); Bujdosó Pincé-
szet (Dél-Balaton); Légli Pincé-
szet (Dél-Balaton); Heimann
Pincészet (szekszárdi borvidék);
Eszterbauer Borház (Szekszárd);
Veninger Pincészet (soproni bor-
vidék); Juhász testvérek pincé-
szete (egri borvidék)

Andrási - Nemesházi
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Megválasztották Szentendre város borát!
November 30-án, Szentendre névadója, Szent András napján elsõ alkalommal választották meg Szentendre Város Borát, így 2008
novemberéig a dél-balatoni borvidékrõl származó, a Bujdosó Pincészet 2005-ös évjáratú Cabernet Sauvignonja viseli a címet.

Keményné Koncz Ildikó, a Pannónia Nõi Borrend 
nagymestere és Falusi Mariann énekesnõ kóstolnak

Bujdosó Orsolya, 
a „Szentendre város
bora” viaszpecsétet

viselõ nyertes borral, 
a Bujdosó Pincészet

2005-ös évjáratú
Cabernet Sauvignonjával

GGIIZZEELLLLAA  GGAALLÉÉRRIIAA
Szentendre, Bogdányi u. 3-5.

NEVES MAGYAR KORTÁRS MÛVÉSZEK
(B. Tóth Edit, Csáky Lajos, Fehér Margit, Herendi

Zsolt, Hornyik Zoltán, Krupa József, Pósa Ede,
Szatmári Magda, Virág Éva, Walter Gábor 

és sokan mások)

ffeessttmméénnyyeeiitt  ééss  iikkoonnjjaaiitt  
aa  1100  éévveess  ggaalléérriiáánnkkbbóóll  

1155%%  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  vváássáárroollhhaattjjaa
mmeegg  kkaarrááccssoonnyyrraa!!  

Vásárláskor készletünkbõl Ön választhatja ki
ajándék tokaji borát!
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Abban, hogy Bencze Ilona szép
emlékeket õriz a Teátrumról,
egy pillanatig sem kétel-
kedtem. Hiszen amikor a 35.
évfordulót ünnepeltük annak
idején a MÚOSZ székházban
megrendezett kiállítással,
máig emlékszem arra, hogy
Ilona milyen õszinte boldog-
sággal fogadta el a meghívást.
– Természetes, hogy örömmel
mentem el, hiszen nagyon
megszerettem Szentendrét. A
kezdetekben még csak fõisko-
lásként voltam jelen egy-egy
elõadásban, majd késõbb
eljátszhattam életem elsõ
igazi fõszerepét, a La Mancha
lovag Aldonzáját. A mai napig
életem egyik meghatározó
élménye, mert leírhatatlan
volt, ahogy az emberek, ahogy
a szentendreiek viszonyultak
hozzánk.

– Hogy viszonyultak?
– Nagyon szerették, hogy a
városuknak saját Teátrumuk
van. Büszkék voltak rá, és
nagyon szerették személy
szerint azokat az embereket,
akik játszottak az õ Teát-
rumukban, akik örömet sze-
reztek nekik. Süteményt sütöt-
tek nekünk, és tálcán hozták
le a Fõ térre. Emlékszem, kap-
tam valakitõl egy rézbõl
készült Aldonzát is, ami az
évek során valahol elveszett,
és nagyon sajnálom, hogy így
alakult.
– Lehet tudni, hogy ki ké-
szítette? Hátha az újságot
olvasva értesül a hírrõl, és
újból elkészíti!
– Sajnos nem emlékszem a
nevére, pedig egy kis levelet
is írt hozzá. Azt tudom, hogy
minden este valamelyik ablak-

ból nézte az elõadást, tehát
ott lakhatott.
– Mit gondol, miért érezték
annyira magukénak a Teát-
rumot a szentendreiek?
– Akkor még a színház volt az
igazi nyári esemény. Nem volt
más. Még nem voltak olyan
õrült kipakolások sem az
utcákon, amilyenekkel ma
találkozhatunk. A nyár errõl
szólt. És nagyon jól ki volt
találva. Pont annyi ideig tar-
tott, és pont akkora volt, ami
kellemes volt az ott élõk
számára. 
– Az Aldonza után már nem
játszott a Teátrumban.
Miért?
– Más rendezõk dolgoztak már,
és nem hívtak. Más volt a kon-
cepció is. Pedig az a koncep-
ció amit annak idején Békés
András kitalált, remekül mû-

ködött. Délutánonként komé-
diás játékok színesítették a
nyarat. Azt hiszem, Békés
András koncepcióját kellett
volna tovább követni, hiszen
nem véletlen, hogy mindenki
erre az idõszakra emlékszik
vissza legnagyobb szeretettel.
– Szabadidején többször lát-
tam már Szentendrén.
– Mindig nagyon szívesen
jövök ide, hiszen nemcsak szép
emlékeket õrzök innen, de
élnek itt barátaim is. Sajnos
kevesebbszer jutok el, mint
ahányszor hívnak.

Nemesházi Beatrix
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10 kultúra

40 év 40 név
Jövõre negyvenéves a Szentendrei Teátrum

Kodály-emlékest
December 13-án, csütörtökön
18 órakor Kodály születésének
125. évfordulója alkalmából
emlékest lesz a Pest Megyei
Könyvtárban (Pátriárka u. 7.,
Fonotéka). Program: Richter
Pál, a Zenetudományi Intézet
fõmunkatársának elõadása és a
Filibili Népdalkör koncertje. A
vendégeket forró teával és for-
ralt borral várják.

Könyvbemutató
Kellár János Immánuel Vándor-
lásaim címû novelláskötetének
bemutatója december 14-én,
pénteken 19 órakor lesz a Pest
Megyei Könyvtárban (Pátriárka
u. 7.). A könyvet méltatja és a
szerzõvel beszélget dr. Balázs
Tibor (PhD), a Magyar Írószö-
vetség tagja, az Akkordia Kiadó
igazgatója. Közremûködik Gás-
pár Sándor elõadómûvész, Seres
Borbála gitármûvész. Az est
díszvendége Bánffy György Kos-
suth-díjas színmûvész.
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Tájékoztatás 
a veszettségoltásról

Tájékoztatjuk a kedves szen-
tendrei ebtulajdonosokat,
hogy a napokban a levélszek-
rényben talált „Értesítés”-ben
foglaltak ellenére semmi nem
változott az eboltással kap-
csolatban, vagyis a veszettség
elleni oltást bármely,az Önök
által választott magánállator-
vos beadhatja,aki automati-
kusan lejelenti azt.
Ezt nem az Önök feladata,a
szórólapon említett magánál-
latorvosi rendelõben bejelen-
teni.
A szórólapon feltüntetettek-
kel ellentétben semmiféle
pótlék nem terheli a késleke-
dõket,az oltás ára kampány-
idõszakban minden állator-
vosnál egyforma,más idõszak-
ban az adott rendelõtõl,és a
kamarai díjszabástól függ.
Vagyis akár a tulajdonosvál-
tozást, az eb elhullását,
beoltását saját állatorvosával
közöljék, akinek a feladata
ezek adminisztrálása, jelen-
tése.

Kellemes ünnepeket, boldog
békés Karácsonyt kívánunka
szentendrei állatorvosok ne-
vében,

Dr. Szolnoki János, 
Dr. Schumicky Gábor, 

Dr. Makai László

Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a DMRV Duna

menti Regionális Vízmû Zrt.
Ügyfélszolgálatainak 

nyitvatartási ideje – a decemberi
munkanapok áthelyezésével
kapcsolatosan az alábbiak 

szerint változik:

2007. december 21. (péntek)
7 órától 13 óráig 

2007. december 22. (szombat) 
8 órától 12 óráig 

2007. december 24-tõl 
2008. január 1-jéig személyes 
és telefonos ügyfél forgalmunk
szünetel, mivel telephelyeink

zárva tartanak. 
Esetleges hibabejelentéseiket 
a módosított ügyfélszolgálati

idõtartamban is – éjjel-nappal –
fogadjuk. 

2008. január 2. (szerda) 7 órától
17 óráig szóló nyitvatartással

állunk Tisztelt Ügyfeleink
rendelkezésére. 

Szíves megértésüket köszönjük. 

DMMRV Zrt 

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
Mobil:70/555-0324, 30-558-4962

e-mail:
postmaster@bukkoshotel.t-online.hu

www.bukkoshotel.hu

BONITA DIVAT 

KARÁCSONYI KARÁCSONYI 
VÁSÁRVÁSÁR

2020--3030--4040%%
akciós árak 

az õszi-téli kollekcióból
amig a készlet tart!

BONITA DIVAT
Szentendre , Görög u. 4.

Tel.: 26/303-979

ÚJ ÜZLETÜNKBEN
EXKLUZÍV ÁRUKÍNÁLATTAL 

VÁRJUK 
VÁSÁRLÓINKAT!

Budapest, Lajos u. 35.
tel.: 06-1/326-3169

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

Mikulás - csak
lisztérzékenyeknek!

Szívszorongató érzés minden táplálék-érzékeny gyereket nevelõ
szülõ számára, amikor az utcán vagy az áruházakban sétáló
Mikulás mindenféle finomságot osztogat, és az õ kicsije azt
válaszolja, hogy „Köszönöm szépen, nem fogadhatom el, mert
lisztérzékeny vagyok.”
A Szentendre és a környezõ települések gluténmentes diétára
szorítkozó családjait összefogó Pilis-Dunakanyari Liszt-
érzékenyek Klubjának és a pomázi Nina táplálékallergiások
igényeit kiszolgáló szaküzletnek köszönhetõen, idén a liszt-
érzékeny gyerekek is olyan környezetben várhatják a Mikulást,
ahol csak gluténmentes finomságok közül lehet választani.
A vendéglátók, akik között a Lisztérzékenyek Országos
Egyesületét, valamint gluténmentes termékeket forgalmazó és
árusító pékségeket, boltokat találunk, december 7-én 17 órakor

a Gondozási Központban
(Szentendre, Sztaravodai út
2.) szeretettel várnak minden
olyan családot, akik nap mint
nap szembesülnek a liszt-
érzékenységgel járó nehéz-
ségekkel!

További információ: Froemel-
né Kerekes Klára 06-20-432-
2208

Állatok karácsonya
A Szentendrei Árvácska Állatvédõ Egyesület
jótékonysági vásárt rendez december 15-én,
szombaton délelõtt a Pest Megyei Könyvtár
elõcsarnokában, melyre minden kedves érdek-
lõdõt szeretettel várunk. A befolyt összeget
ivartalanításra, valamint az állatok élel-
mezésére fordítjuk.
Az Árvácska Állatmenhely egyúttal karácsony-
fát állít a menhely bejáratánál (Szentlászlói
út, a település végét jelzõ táblánál jobbra),
ahol az állatbarátok elhelyezhetik adomá-
nyaikat az árva állatok számára. Tárgyi adomány
lehet: takarók, lepedõk, tápok, kutya- és macs-
kakonzervek, kutyaházak, állatfekvõhelyek,
író- és irodaszerek, tisztítószerek, maradék
építõanyagok stb.
Szeretettel várják a látogatókat mindkét ren-
dezvényen.

A Szentendrei Árvácska
Állatvédõ Egyesület
(Szentendre, Duna-
korzó 11/A., adószám
1 8 6 7 5 3 5 9 - 1 - 1 )
köszönetet mond vala-
mennyi állatbarátnak,
egyéni és céges ada-
kozónak, akik adójuk
1%-ával támogatták a
menhely fennmara-

dását és mûködését. A 2006. évben az egyesület
7 339 000 Ft támogatásban részesült. Az
összeget teljes egészében az állatmenhely
üzemeltetésére, ezen belül kiemelten a men-
hely fizikai állapotának fejlesztésére és a befo-
gadott állatok következetes ivartalanítására
fordították. Az adományoknak köszönhetõen
továbbra is lehetõvé válik a környék bajba jutott
állatainak a megmentése.

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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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

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

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

Koloniál étkezõasztal székekkel, ágyne-
mûtartós ülõgarnitúra, tároló szekrény,
kétajtós szekrény, komód és egy barokk
stílusú hálószoba eladó. Tel. (26) 392-
124, 06-30-630-6997.

Eladó egy jó állapotú emeletes ifjúsági
ágy, beépített íróasztallal, szekrénnyel,
tárolóval, matraccal. Irányár: 35 ezer Ft.
Tel. 06-20-444-3160.

ÁÁLLLLÁÁSS

Az Izbégi Általános Iskola (Szentendre,
Mária út 1.) iskolatitkári álláshelyet hird-
et. Az állás elfoglalásának feltétele:
középfokú iskolai végzettség, számító-
gépes ismeret. Elõny: iskolában szerzett
tapasztalat. Az állás betölthetõ: 2008.
január 3-tól. A pályázatot 1 példányban
zárt borítékban december 30-ig kell
benyújtani az Izbégi Általános Iskola
titkárságára.

A Móricz Zsigmond Gimnázium élelme-
zésvezetõt keres (élelmezésvezetõi vagy
dietetikus szakképesítéssel). Érdeklõdni
személyesen vagy a 06-26/310-770 szá-
mon lehet.

Szentendrei népmûvészeti üzletünkbe
angolul középszinten beszélõ eladónõt
(erdélyit is!) keresünk állandó munkára,
jó fizetéssel. Tel. (26) 300-172, 06-20-
446-2231.

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

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

Szomatopedagógiai vagy konduktori
szolgáltatást keresek heti rendszeres-
séggel a 2007/08 nevelési és tanévre.
Tel. 06-20-362-9841.

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

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.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Vegyész, környezetvédelmi és katasztró-
fa elhárítási gyakorlattal, veszélyes áru-
szállítási hatósági engedéllyel Szent-
endre környékén, illetve a Dunakanyarban
állást keres. Tel. 06-30-503-6801.

Papírokkal rendelkezõ bébiszitter, pedi-
kûrös, 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.

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

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.

Ma-uri energetikai masszázs. Tel. 06-20-
959-2642.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Keretes házban külön bejáratú lakás kiadó
8szoba, fürdõ, elõszoba) rezsivel együtt
50 ezer Ft-ért. Tel. 06-20-214-2686.

Kertes házban tetõtéri, külön bejáratú 54
nm-es lakás kiadó (1+félé szoba) 60 ezer
Ft+rezsiért. Tel. 06-20-233-2482.

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

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

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

Szentendrén 80 nm-es irodának is alkal-
mas 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.

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

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

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

Szentendrén, a városközponthoz közel,
külön bejáratú, egy szoba-összkomfort
bútorozatlanul kiadó. Tel. 06-30-357-
5101.

Visegrádon, központi helyen kétszintes,
4 lakóhelyiséges ház kiadó. Ár. 60 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-30-299-0376.
Keretbe!

Szentendre belvárosában 50 nm-es lakás
kiadó. Tel. (26) 385-911, 06-20-977-
7721.

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

Pismányban 3 szobás, nappalis, mo-
dern lakóház szép panorámával 150
ezer Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-299-
0376.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

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

41 nm-es, magasföldszinti, kis szobát
a konyhával egybenyitott, csendes
helyen lévõ lakás, iskola, óvoda, gyó-
gyszertár, buszmegálló közelében,
zöldövezetben rendkívüli akció
keretében csak decemberben 10,5
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-20-432-
1152.

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 mel-
lett 80 nm-es családi ház teljes
közmûvel, kis telken, garázzsal (kam-
rával és kazánházzal). Tel. (26) 316-
837, 06-70-244-5700.

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 újszerû, nagyon igényes
lakóház, nappali+3 háló, 2 fürdõszo-
ba és wc, terasz+erkély, panorámá-
val, mûút mellett jó közlekedéssel
55 millió Ft irányáron 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.

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.

Januártól Tahitótfaluban ház kiadó. Tel.
06-70-380-4375.

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,
panorámás, üdülõövezetû telek 2,5
millió Ft-ért eladó. Jó hely, jó befek-
tetés. 5% beépíthetõség. Tel. 06-30-
299-0376.

Szentendrén 24,8 millió Ft-ért, a Bükkös-
patak közelében, 89 nm-es, 2006-ban
felújított családi ház (nappali, konyha,
étkezõ, 3 háló fürdõ), kamrával, tároló-
val, 13 nm-es fedett terasszal, garázzsal,
pincével, 350 nm-es rendezett telken
eladó. Tel. (26) 312-198, 06-20-474-
2000.

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.

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

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.

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

Kõház 2x90 nm-en, az alsó szinten
mûhellyel és egyéb helyiségekkel, kul-
turált állapotban 30 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

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

HÉV-hez 10 percre, kertvárosi csendes
mellékutcában 4 lakásos társasház I.
emeletén 70 nm lakóterû 2003-ban felújí-
tott lakás, 10 nm pincerésszel, 35 nm
beépíthetõ tetõtérrel. A lakásokhoz el
nem kerített külön kertrész tartozik.
Irányár: 20, 9 millió Ft. Tel. (26) 301-
952.

Tahi Duna felõli oldalán 260 nöl gondo-
zott kertben 100 nm lakóterû igényes
kivitelezésû családi ház (40 nm nappali,
22 nm háló, beépített konyha,20 nm
fürdõ, gardrób, 4 nm szauna, 25 m3-es
fedett kerti medence.) A ház össz-
közmûves, gáz cirkófûtéssel. 20 nm üveg-
ezett télikerttel. 20 nm garázs. A tetõtér
beépíthetõ. Az ingatlanon különálló 20
nm vendég garzonház. Irányár: 25 millió
Ft, rugalmas árkezelés. Tel. (26) 301-952.

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, 12 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy gyakorlattal a belváros-
ban. Tel. (26) 313-928, 06-20-913-0177.

Intézze pénzügyeit az interneten! Tan-
folyam indul a Pest Megyei Könyvtárban
folyamatosan. Jelentkezés az olvasószol-
gálati pultnál, vagy az alábbi telefon-
számokon: (26) 310-320, (26) 310-222.
A tanfolyam idõtartama 1x4 óra, a részvé-
tel ingyenes. 

Internet tanfolyam indul kezdõknek 
a Pest Megyei Könyvtárban. A tanfolyam
idõtartama: 2 x 5 óra szerda délelõt-
tönként. A tanfolyam díja: 2000 Ft/10
óra, nyugdíjasoknak 1000 Ft/10 óra. Tel.
(26) 310-320, (26) 310-222. 

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

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

Megbízható takarítónõ takarítást vállal.
Tel. 06-20-597-8288.

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.

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

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

Kõmûves munkák végzését vállaljuk,
kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel.
06-30-3119231.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás in-
gyenes. 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.

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

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.

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.

A Püspökmajor-lakótelepen 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-997-
0671.

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

Szentendrén a Hév-állomáshoz közel 13
éve mûködõ kifõzde – berendezéssel,
céggel együtt – bérleti joga átadó. Tel.
06-20-397-5747.

Dr. Herczeg Zsuzsanna 
belgyógyász 

és pszichoterapeuta 
szakorvos

Töretlenül várom a kedves
betegeket, nyugodt
körülmények között 

a VELT-MED Egészségházban
(Szentendre, 

Bolgár u. 10.).
Belgyógyászati 
szakvizsgálat, 
EKG, doppler, 

Teljes körû labor, 
Étrend és életmódbeli 

tanácsadás, 
Autogén tréning. 

Idõpont egyeztetés: 
06-20-211-1682-as 

telefonszámon.
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A közelmúltban arra kértük
olvasóinkat, hogy osszák meg
velünk a júniusban kül-
alakjában és tartalmában is
megújult Szentendre és Vi-
déke városi, kistérségi heti-
lappal kapcsolatos vélemé-
nyüket, mondják el kritiká-
ikat és jobbító javaslataikat,
hogy kedvenc lapjuk még
hasznosabb olvasmány le-
hessen hétrõl hétre.
Felhívásunkra több mint fél-
száz kitöltött válaszlevél ér-
kezett, amelyeket feldolgoz-
tunk, s a véleményeket igyek-
szünk mihamarabb beépíteni
a szerkesztõi és kiadói mun-
kába. A célunk továbbra is az,
hogy a kistérség legnép-
szerûbb lapja mindenrõl fris-
sen, pontosan, hitelesen,
szakszerûen és szórakoz-
tatóan tájékoztasson. Kö-
szönjük, hogy szántak idõt a
kérdõívek kitöltésére, meg-
tisztelõ a segítõ szándékuk.
A visszaküldött lapok igen
sok tanulságos észrevételt
tartalmaztak. A válaszadók
kétharmada elégedett a lap
külsejével és tartalmával,
olvasóink mintegy 70%-nak
jobban tetszik az újság, mint
a korábbi formátum. Van per-
sze, akinek a címoldal har-
sánysága vagy a címekben

használt nagyméretû betûk
nem nyerték el a tetszését.
Megfontolandó az a megjegy-
zés, hogy készüljön a Szent-
endre és Vidéke környezet-
kímélõ „újra-papírra”! Néhá-
nyan jelezték, hogy kritiku-
sabb hangot várnának el a
SzeVi-tõl egyes városi tör-
ténésekkel kapcsolatos cikk-
ben.
Szinte minden olvasónk hét-
rõl hétre vásárolja a lapot,
többen jelezték, hogy a HÉV-
állomás melletti Kaiser's üz-
letben szívesen vennék az
újság árusítását. Az olvasás-
sal a válaszadók 80 százaléka
legalább egy órát tölt és he-
tente többször is beleolvas a
lapba, továbbá a családból
legalább egy személy még
kézbe veszi azt a lap vásárló-
ja mellett. Ez azt jelenti, hogy
alkalmanként legalább 3000
emberhez jutnak el a SzeVi
hírei!
Az olvasók közel fele több
önkormányzati hírt szeretne
olvasni az újságban, sokan
hiányolják a helytörténeti
anyagokat és a fontos ügye-
ket feldolgozó oknyomozó
riportokat. Néhányan jelez-
ték, hogy szívesen látnának
cikket a városért dolgozó
civilekrõl, sikeres példa-

képekrõl, tehetséges fiata-
lokról. Van, aki a testvér-
városokról olvasna, mások
babasarok rovatot kérnek. Ha
már a rovatoknál tartunk,
többen szeretnék, ha rend-
szeresen közreadnánk a helyi
TV-k mûsorát, az aktuális
idõjárás-jelentést, a tömeg-
közlekedési menetrendeket,
továbbá írjunk egyházi hí-
rekrõl és a névnapokról.
Végül még egy fontos ja-
vaslat: évente egy-két ki-
emelt ügyhöz, rendezvény-
hez vagy idõponthoz kap-
csolódóan készítsünk ingye-
nes számot és juttassuk el
minden háztartásba. Egyet-
értünk! Mint ahogy egyet kell
értenünk valamennyi válasz-
adó véleményével. Azon fá-
radozunk hát a következõ
hetekben és hónapokban,
hogy minél több kívánságot
teljesítsünk. Legyen ez a mi
Mikulás-napi ajándékunk.
Köszönjük még egyszer min-
denkinek a választ és vala-
mennyi olvasónknak tartal-
mas újságolvasást és békés
adventi lelki és anyagi fel-
készülést kívánunk a kará-
csonyi ünnepekhez.
Tisztelettel:

Kriaszter Attila
felelõs kiadó

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

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

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

2000 Szentendre, Rózsa u. 2. • tel.: 06 26 500 430,
mobil: 06 30 952 2566 • www.egyjotanacs.hu

Humanista Mozgalom Szentendrén!

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

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

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

Tel.: 06-70-323-9337

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

www.humendre.hu

Együtt szerkesztettük a lapot

K ö z v e t í t õ i  d í j  n é l k ü l !

A téli ünnepek közeledtével sokaknak három vágyuk van:
1. Legyen egész évben nyár!

2. Legyen egész évben Karácsony!
3. Legyen egész évben a postaládában a Szentendre és Vidéke hetilap!

A Szentendrei Új Kulturális
Központ egyre növekvõ fela-
datai ellátására pályázat útján
keresi önálló munkavégzésre
alkalmas, nagy tapasztalatú új
munkatársát
GAZDASÁGI VEZETÕ
állásba 2008. januári
munkakezdéssel.
Olyan szakember jelentkezését
várjuk, aki felsõfokú közgaz-
dasági vagy pénzügyi
végzettséggel és non-profit
vagy/és kulturális területen
szerzett többéves vezetõi
tapasztalattal rendelkezik.
Feladatok:
• a non-profit gazdasági tár-
saság gazdasági osztályának
(3 fõ) irányítása,
• a könyvelés, bérszámfejtés,
banki mûveletek felügyelete,
• féléves és éves beszámolók,
valamint az éves üzleti terv
elõkészítése,
• a munkaügyek koordinálása,
• együttmûködés az önkor-
mányzat szakbizottságaival, 
a hivatal illetékeseivel, a felü-
gyelõ bizottsággal és a
könyvvizsgálóval
Elõny a pályázat elbírálásánál:
• szentendrei vagy kistérségi
lakóhely,
• a város kulturális életének
ismerete,
• könyvelési, adó- és munka-
ügyi szakvizsga, jogi ismeretek
Jelentkezését önéletrajzzal,
fotóval, szakmai referen-
ciákkal és a bruttó bérigény 
megjelölésével várjuk 
2007. december 21-ig a
dmh@dunakanyar.net címre.

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 referen-
ciákkal rendelkezik.

Feladatok:
• a nonprofit gazdasági 
társaság pályázatainak
koordinálása,
• a szponzorok és a magán
támogatói kör szervezése, 
rendezvénymarketing,
• 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 tapasz-
talat

Jelentkezését önéletrajzzal
és fotóval várjuk 
2007. december 21-ig a
dmh@dunakanyar.net címre.

Mi teljesítjük az Ön kívánságait: Ha Karácsonyig elõfizet kedvenc újságjának 2008-as 
lapszámaira, ajándékként már most helyet foglalhat 

az 50. Szentendrei Nyár és Teátrum karácsonyfája alatt!
Küldje el postán vagy e-mailben elõfizetési igényét, mi pedig a januári 11-én megjelenõ újévi

elsõ lapszám mellé egy 5000 forintos ajándékutalványt csomagolunk be Önnek, amelyet 
áprilisban sorban állás nélkül válthat be az aranyjubileumi nyári fesztivál kedvenc színházi

elõadására vagy zenei programjára.
Keressen bennünket 2007. december 21-ig a Szentendre és Vidéke 
2000 Szentendre, Duna-korzó 18. vagy az ujsag@szevi.hu címen!
Levelében tüntesse fel a karácsonyi akció címét: Három kívánság!

Három kívánságHárom kívánság
KARÁCSONYI ELÕFIZETÉSI AKCIÓ

Álláspályázatok

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium KARÁCSONYI GÁLAMÛSORT
rendez 3. és 4. évfolyamos diákjai szere-
plésével a Pest Megyei Könyvtár szín-
háztermében december 18-án, kedden
17 órakor. A belépõjegyek ára 500 Ft,
támogató jegyek 1000, 1500 és 2000 Ft
értékben kaphatók az osztálytanítóknál,
a napközis tanítónõknél, az igazgató
helyettesi irodában és az elõadás elõtt
a helyszínen.
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14 program

Szentendre 

Ipartelepen

(Kõzúzó utcában)

100 m2-es 

bemutató terem

KIADÓ!

Érdeklõdni lehet:

06-30-9421-321

telefonon

TÉLI AKCIÓ
Szentendrén,

a rendelõintézetben
január 30-ig

Minden nálunk vásárolt
szemüveg mellé további 
1 db szemüvegkeretet*, 

vagy 1 pár alaplencsét* adunk 
*helybeni szemüvegkészítéshez,

-6 - +6 cyl 2.

2000 Szentendre, 
Kanonok u. 1. I. emelet
Telefon: 30-355-3854

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

Fa-Inn, Kossuth L. u. 22.
Tel.: 26/303-388

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

A mûvészházaspár életmûvét
bemutató elsõ múzeum 1984-
ben nyitotta meg kapuit
Szentendrén. A mûvek Anna
Margittól kerültek a Pest
Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának tulajdonába. Az ado-
mányozás célja és feltétele a
II. világháborúban munka-
szolgálat közben eltûnt Ámos
Imre emlékezetének ébrentar-
tása és kettejük életmûvének
bemutatása volt. Az Anna-
Ámos Múzeum épülete 2005-
ben került kiürítésre, mivel a
megnyitás óta eltelt több mint
húsz év alatt az épület
esztétikai-mûszaki állapota

leromlott, az alsó szint vize-
sedése a mûtárgyak állapotát
is veszélyeztette. 
2007 Ámos Imre születésének
100. évfordulója. A szentend-
rei Ferenczy Múzeum, mint a
hagyaték egy jelentõs részé-
nek õrzõje, a centenáriumi
évhez méltó, Ámos életmûvére
koncentráló kiállítást terve-
zett. A megnyitás után egy, a
mai igényeknek megfelelõ, lá-
togatóbarát, a mûtárgyak álla-
potát megõrzõ, páramente-
sített, új világítással és kor-
szerû installációval ellátott,
felújított múzeumépületet
adunk át a közönségnek, Ámos
Imre centenáriumának évé-
ben.
Az alsó szint és az emelet két
különbözõ megközelítési mó-
dot választ a mûvészek élet-
mûvének bemutatására. Lent
dokumentum-másolatok,
archív fotók és szöveges táblák
segítségével ismerkedhet meg
a látogató a mûvészek életra-

jzával és életmûveik fon-
tosabb korszakaival. Az utca
felõli termekben tematikus
válogatás látható, amely Ámos
és Anna Szentendréhez való
kötõdését rajzokkal, fest-
ményekkel illusztrálja. Ugyan-
itt az Ámos mûvészetében
gyakori angyalfigura jelen-
tésérõl és a két mûvész élet-
mûvében visszatükrözõdõ ho-
lokausztról kap a látogató
áttekintést. 
Az emeleten a két életmû –
részben párhuzamos-kronolo-
gikus – bemutatása követke-
zik, sorrendben követik egy-
mást Ámos korai és késõi
képei, és ezzel párhuzamosan
Anna Margit festészetének
kezdetei és fejlõdése a '30-as
évektõl a '80-as évekig. 
A kiállítás december 13-án,
csütörtökön 17 órakor nyílik a
Bogdányi u. 10. szám alatt.
Megnyitja: dr. Schõner Alfréd
fõrabbi, az Országos Rabbi-
képzõ - Zsidó Egyetem rektora.

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

Angyalváró muzsikálás

Minden pénteken – december
7-14-21. – 15.30-kor angyal-
váró muzsikálás lesz a ze-
neiskola növendékeinek rész-
vételével a gyermekkönyvtár-
ban.

Õstörténeti konferencia

December 8-án szombaton 16
órától õstörténeti konferen-
cia kezdõdik a Kecskés Együt-
tes 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
Kecskés Együttes kamarater-
mében (Szentendre, Ignato-
vity utca 2., a Barcsay Gyûjte-
ménnyel szemben) vidám,
régizenei hangversenyt ren-
dez Kuncz László énekmûvész
és a Kecskés Együttes pen-
getõs részlegének közremûkö-
désével. Jegyek a helyszínen
kaphatók. Elõzetes bejelent-
kezést a 26/310-429-es tele-
fonszámon várjuk. Az elsõnek
érkezõ koncerthallgatónak
CD-vel kedveskednek.

Lemezbemutató koncert 

December 11-én kedden 19
órakor ugyancsak a Kecskés
Együttes kamarateremben ke-
rül megrendezésre az országos
hírnevû Tabulatúra Együttes
lemezbemutató koncertje, az
újonnan megjelent, Zsigmond
kori (XIV.-XV. sz.) muzsikát
hordozó CD élõ bemutatása.
Az elsõ érkezõ szintén CD-t kap
ajándékba. 

Táncház

December 8-án, szombaton a
Barcsay iskolában (Kálvária út
18.) Dunazug táncház. 17
órától aprók tánc és kézmûves
foglalkozás, 19 órától a Du-
nazug Együttes zenél, táncot
tanít Jávor Csaba.

Kerámiák 
az Art Decorban

Fodor Ilda keramikus mûvész
kiállítása december 8. és 23.
között megtekinthetõ az Art
Decor Galériában (Szentendre,
Bercsényi u. 3.) minden nap
10-tõl 17 óráig.

Advent a Napórás
házban

December 8-án szombaton, 9-
11 óráig aNapórás Házban
Karácsonyi sütés-fõzés, ke-
mencében sült beigli. Vendég
Szamos László cukrász. Aján-
dékkészítés, fenyõdísz ké-
szítés. December 10-tõl 14-ig,
9-11 óráig és 13.30-15.30-
óráig „Szent Lucának híres
napja, a napot rövidre szabja”
Jósló-varázsló hiedelmek,
praktikák, gyertyamártás,
Luca-búza ültetés

Újra megnyílik az Anna Margit - Ámos Imre Múzeum

Karácsonyi vásár
December 12., 13., 14-én
karácsonyi vásárt rendez a
Gondozási Központ és a Pro-
vincia Idõsek Otthona a Pest
Megyei Könyvtárban (Pátri-
árka u. 7.). Mindennap 10–12
óráig megtekinthetõk az Idõ-
sek Klubja tagjai által készí-
tett dísztárgyak és olcsón
megvásárolhatók. 
Mindenkit szeretettel várunk!
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Lovastúra
VADAS VACSORÁVAL

december 15. szombat
13.00-tól 2 órás lovas túra (lova-
soknak), órás gyalogtúra (kísé-
rõknek és gyerekeknek)
Forralt bor, pogácsa, bolondos já-
tékok a fedett lovardában, 18.30-
tól vadas vacsora, 19.30-tól buli
kifulladásig (közben salsa oktatás)
A program ára: lovasoknak 7300
Ft, bértartóknak saját lóval: 3300
Ft, gyalogtúrázóknak: 3900 Ft,
8.30-tól csatlakozóknak vacsora:
2700 Ft

Érdeklõdni lehet: 
Bodnár Irén 20-4546407

stampokpark@stampokpark.hu
Szebeni Rita 20-9973320

szebenirita@stampokpark.hu

11-es fõút, 33-as km
Tel: +36 26 590 058 Fax: +36 26 390 704 
E-mail: stampokpark@stampokpark.hu

ELÕSZILVESZTERI, SZILVESZTERI  BULI
A STAMPOK SZABADIDÕPARKBAN

Céges, baráti, egyesületi csoportok jelentkezésést várjuk

Szilveszteri buli december 28-án és 31-én max. 40-50 fõ részére vacsorá-
val, zenével és táncbemutatóval, tánctanítással (rock&roll, cha-cha, salsa,
rumba)
A program ára reggelivel:
9900 Ft / fõ
Szállás:  Igény szerint lefoglalható most kedvezményes áron:
2500 Ft /fõ/éj a vendégházban
1500 Ft /fõ/éj a faházakban

Ebéd igény szerint  rendelhetõ december 29-én és január 1-jén
Érdeklõdni lehet: Szebeni Rita szebenirita@stampokpark.hu
20-9973320

További programlehetõségek a Stampok Parkban:
Íjászat, dárdadobás 10 000 Ft /óra
Lovaskocsizás 23 000 Ft/ 1 óra (13 személyes)      
Lovaglás séta kísérõkkel
10ló kísérõvel 40 000  Ft/ 1 óra
5 ló kísérõvel 20 000 Ft/ 1 óra
Gyalogtúra túravezetéssel 3000 Ft/ 2 óra
Erdei akadálypálya (min.10 fõ) 500 Ft/fõ/óra 
Hajnali vagy esti vadles ( min.10 fõ) 500 Ft/fõ/óra
Éjszakai túra az erdõben (min.10 fõ) 500 Ft/fõ/óra
Ügyességi vetélkedõ lovakkal (3 ló) 12 000 Ft/ óra
Mászófal 20 000Ft/óra (10 fõ fölött 1000 Ft/fõ/óra)

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

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

MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Maros Megyei Múzeum 
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.
PÉTERFI DÓRA KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás nyitva december 30-ig.

EELLÕÕAADDÁÁSS

PETÕFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
Stéger köz 

December 7. péntek 18 óra 

A SZENT KORONA-TAN JÖVÕHÖZ
SZÓLÓ ÜZENETE
Elõadó dr. Tóth Judit jogász

KKOONNCCEERRTT

PMK SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
December 28. péntek, 19 óra
CSEPREGI ÉVA-KONCERT 
A SZERETETÉRT

MMOOZZII

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

DECEMBER 7. PÉNTEK
16.00 EGYRE TÁVOLABB
18.00 IGEN, AKAROM?
20.00 SZÍNES FÁTYOL
DECEMBER 8. SZOMBAT
13.00 CSILLAGPOR
15.30 CSILLAGPOR
18.00 SZÍNES FÁTYOL
20.15 A BOURNE ULTIMÁTUM
DECEMBER 9. VASÁRNAP
14.00 VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF!
15.30 CSILLAGPOR
18.00 ADJÁTOK VISSZA 

A HEGYEIMET
20.00 SZÍNES FÁTYOL
DECEMBER 10. HÉTFÕ
18.00 ESTE
20.00 CSILLAGPOR
KISTEREM
19.00 ADJÁTOK VISSZA 
A HEGYEIMET
DECEMBER 11. KEDD
18.00 SZÍNES FÁTYOL
20.15 LÁNYOK
KISTEREM
19.00 ADJÁTOK VISSZA 
A HEGYEIMET
DECEMBER 12. SZERDA
18.30 LÁNYOK
20.00 MONDD, TESTVÉR
KISTEREM
19.00 ADJÁTOK VISSZA 
A HEGYEIMET

A Zoom Mozgókép Médiamûhely
Alapítvány ezúton köszöni 
mindazok támogatását, akik
adójuk 1%-át az alapítvány
javára ajánlották. A befolyt 
120 011 Ft-ból alapítványunk 
a következõ eszközöket vásárol-
ta: 2 reflektorlámpa, 2 mikrofon, 
1 keverõasztal, 2 reflektoráll-
vány, 1 CD lejátszó. Köszönjük!

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

Kedves Barátaink!
Engedjétek meg, hogy az év vége felé közeledve szíves
figyelmetekbe ajánljam a Városháza étterem és sörözõ
rendezvény szolgáltatásait mind céges, mind családi
évzárókra, ünnepekre.
Kérés szerint a helyszín lehet éttermünkben vagy az
általatok megadott helyszínen. 
ÜNNEPI FOGÁSOK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!

Engedjétek át a fõzés terhét szakácsainknak! Rendel-
jétek meg az ünnepi ételeket éttermünktõl és mi díj-
mentesen házhoz szállítjuk az általatok megadott
idõpontra! Legyen szó karácsonyi családi vacsoráról,
István napi baráti összejövetelrõl, vagy szilveszteri
menürõl, mi vállaljuk, hogy friss, ízletes és gyönyörû
ételkompozíciókat szállítunk házhoz!
Karácsonyi ajánlatainkról infó: 30/959-0509

Preparált zongorák és kottakönyvek
2003-ban Bécsben, a Haus der Musikban, majd a következõ
évben Budapesten, az Iparmûvészeti Múzeumban rendeztem
„Talált és kitalált zongorák” (Gefundene und erfundene Klaviere)
címmel  kiállítást. Az Erdész Galériában december 8-tól látható
anyagnak a „Preparált zongorák és kottakönyvek” címet adtuk.
Festményeket és könyvtárgyakat mutatok be a közelmúltban
készült kisplasztikák mellett. A képeken a zongora- motívum
átalakulóban van, olykor már csak egy a többi képben szereplõ
elem közül. A színhasználat, a festõi eszköztár egyéb elemei, a
kristályszerû geometrikus alakzatok és improvizációk már-már
elfedik a  hintalószerû, a  hídszerkezetekre emlékeztetõ kitalált
zongorát. Némelyik képen egyáltalán nincs is jelen a hangszer-
re, zenére közvetlenül utaló billentyûzet. Az októberben
Marseille-ben a Kortárs Kreatív Könyvek (Contemporary Creativ
Books, 10-th International Book Fair) bemutatott kotta-
könyveken és a szobrokon a maguk közvetlen valóságában
láthatók ezek a billentyûk. Új irányt mutatva ennek a zon-
goráról is szóló történetnek.

Barabás Márton  képzõmûvész

SZILVESZTERI BÁL
december 31-én 19 órától

hajnali 4 óráig a
Szentendrei Helyõrségi

Klubban
(Dózsa Gy. út 8., 

312-822, 505-042)

A vidám zenés mûsort a
négytagú Vidám Fiúk

Együttese szolgáltatja. 
Belépõ vacsorával 6000 Ft

Belépõjegyek kizárólag
elõvételben kaphatók
december 20-ig a klub
irodáiban és a büfében.

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várnak!

Anton Molnár a Barbizonban élõ festõmûvész, akinek 
szeptember végén, az EuroArt közgyûlés idején az Erdész
Galériában volt kiállítása, a város iránti tiszteletbõl egy

értékes mûvét ajándékozta Szentendrének. 
A fotón a mûvész és dr. Dietz Ferenc polgármester.

Köszönet a Levente
Alapítvány nevében

Ezúton mondunk hálás köszö-
netet Alapítványunk Kuratóriuma
nevében a képzõmûvészeknek,
elõadómûvészeknek, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola és a Pirk János
Alapfokú Mûvészeti Iskola taná-
rainak és a minket segítõ kedves
várostársaknak a nyolc éve folyó
mûködésünk támogatásáért!
Külön köszönjük Surányi Mester,
a Szamos Cukrászda, Eckenbecker
Attila vendéglõs és Klinyecz Zsu-
zsa virágkötõ rendszeres és bõ-
kezû szponzorálását!
Áldott karácsonyt kívánunk!

Fûné Páljános Tünde 
és Fû Sándor

alapítók

Konzervatív esték
December 12-én, szerdán 18.30-kor
a Ferences Gimnáziumban (Áprily tér 2.)
MERRE HALAD A MAGYAR GAZDASÁG: ELÕRE VAGY HÁTRA?
Vendég: Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke
A rendezvény szervezõi: Szentendrei Polgári Körök Szövetsége,
Fidesz MPP, Fidelitas, MKDSZ, KDNP, KPSZ, MDF, Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
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a 11-es út felõl, a buszmegál-
lónál lehet megközelíteni.
Nyitva tartás: vasárnaptól
csütörtökig 8-tól 19 óráig
(szombat-vasárnap csak reg-
gel 9.30-tól), pénteken és
szombaton hosszabb nyitva
tartással, akár 22 óráig is –  ha
nincs egyéb rendezvény – vár-
ják a korcsolyázókat.
A délelõtti belépõjegy ára 600
Ft, 15 órától viszont csak mág-
neskártyával lehet belépni,
melynek letéti díja 1000 Ft.
Korcsolyacipõt bérelni is le-
het. További információ: 06-
30-385-5881

Éjszakai sport
A szentendrei csapat Újpesten
és Salgótarjánban vett részt
éjszakai sportbajnokságon az
elmúlt két héten.
Újpesti eredmények:
• 14 év alattiak: I. hely
Várnagy Szabolcs
• Haladók: 1. hely. 
Fodor Zoltán
Salgótarjáni eredmények:
• csocsó: 1. helyezett:
Telekes Krisztina - Dóra Attila
• 14 év alattiak pingpong: 1.
helyezett: Várnagy Szabolcs,

III. helyezett: Kulcsár Máté
• haladó pingpong: 1.
helyezett Szántó Barnabás,
II. Vitovszki László, III.
Lõrinc Gábor 

A következõ verseny decem-
ber 14-én Szentendrén lesz,
majd Szabadkára megy egy
csapat, ahol az ottaniak látják
vendégül a fiatalokat.
A szentendrei verseny a Bar-
csay Jenõ Általános Iskolában
(Kálvária u. 18.) lesz. Nevezni
19 órától lehet, a megnyitó és
verseny 20 órakor kezdõdik.
Versenyszámok: asztalitenisz
és csocsó. Egyéb játéklehe-
tõség: kosárlabda, léghoki,
biliárd.
Meghívott vendégek, akikkel
lehet pingpongozni is: Nagy
Tímea kétszeres olimpiai baj-
nok sportoló, Elbert Gábor, az
ÖTM sportszak-államtitkára,
Gémesi György MOB alelnök,
Gulyás József parlamenti kép-
viselõ, Horváth Gyõzõ és Fülöp
Zsolt önkormányzati képvi-
selõk.
Mindenkit szeretettel várunk! 

Jakab Péter
a szentendrei klub vezetõje

familyjakab@t-online.hu

„Nagyszakállú Télapó, 
jó gyerek barátja”

Kedves Mikulás!
Biztos meglepõdsz, hogy a sok
gyereklevél közé egy felnõtt
írása is becsúszott. Ne ha-
ragudj, hogy ebben az elfog-
lalt idõszakodban zavarlak, de
szeretnék Tõled kérdezni
valamit!
Kik azok a jó gyerekek, akiknek
Te a barátja vagy? Jók-e az
utcán csavargó gyerekek? Az
alkoholt fogyasztó, a dohány-
zó, a kábítószerezõ kiskorúak?
Azok, akik a játékbabát nem
ringatják, hanem késsel szur-

kálják? Akik mindenkit megüt-
nek, leköpdösnek? Akik elu-
tasítják a tanulást, a munkát,
még a játékot is? Szereted-e
azokat, akik hazudnak már az
óvodában is?
Barátja vagy-e a törõ, zúzó,
tomboló gyerekeknek?
„Jöjj el hozzánk, várunk rád!”
Voltál már olyan lakásban,
ahonnan két perc után kisza-
ladtál az utcára, mert olyan
szörnyûséges szagok, rendet-
lenség, kosz fogadott, hogy
nem bírtad tovább odabent?
„Van zsákodban minden jó.”
El tudtad már hitetni azokkal
a gyerekekkel, akiknek a szülei
váltogatva emelik szájukhoz a
pálinkás üveget és a cigaret-

tát, hogy a piros alma és a
mogyoró fogyasztása hosz-
szabb távú boldogulást jelent? 
„Vidám ének hangja száll.” 
De meghallod-e a feléd szálló
más hangokat is? Az agresszi-
óban rejlõ panasz hangját? A
több figyelemre áhítozó gye-
rek tettekben kimondott ér-
velése eljutott már hozzád?
Az, hogyha nyugton maradok,
nem figyelnek rám, ha fájdal-
mat okozok, legalább észre-
vesznek. Mondta-e már neked
valaki, hogy közömbös felnõt-
tek között közömbös gyerekek
nõnek fel? Szólt-e már feléd
segélykiáltás hazugságból?
Virgácsot adsz-e az autista, 
a hiperaktiv és a hasonló be-

tegségekben szenvedõ, neve-
letlennek, „hisztisnek”, elké-
nyeztetettnek tûnõ gyere-
keknek?
Tudom, hogy sok dolgod van.
Lenne egy javaslatom! Mi
lenne, ha félredobnád azt a
bizonyos Nagy Könyvet,
amelyben minden gyerekrõl
feljegyzéseid vannak? Nem
lenne jobb, ha csak szórnád a
cukrot, diót, mogyorót válo-
gatás nélkül? Túl sok az üres
kis csizma? Talán nem kellene
annyira ragaszkodni a decem-
ber hatodikához! Az év ren-
geteg napból áll!

Lukács Tiborné
gyógypedagógus

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

1%
A Piramis Sportegyesület Szentendre ezúton is megköszöni
mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával támogatták az
egyesületet. 2006. évben 223 527 Ft felajánlás érkezett. Az
egyesület versenyeztetésre, edzõtábor támogatására és
sporteszköz beszerzésére használta fel az összeget.
Köszönjük! Az egyesület adószáma: 18667802-1-13. 

Korcsolyázni jó!
Leányfalun, a strand terültén
részben fedett korcsolyapálya
várja e téli sport kedvelõit. A
pályának külön bejárata van,
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