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Három és félmilliárd
fejlesztésre

Skyla Pojednic

Molnár Bertalan

Döntött az önkormányzat a december 11-i képviselõ-testületi
ülésén a kötvénykibocsátásról.
A határozat értelmében a város
3,5 milliárd forinthoz jut kötvény kibocsátása révén. A pénz
kezelõje a Raiffeisen Bank. Az
összegbõl egymilliárd forint
szabad felhasználású, 2,5 milliárdhoz pedig a bankkal egyeztetve, üzleti terv elkészítése
után lehet hozzáférni. Az
összeg kezelését, a pénzfor-

gatás módját és a devizanemet
illetõen az önkormányzat döntési jogkörrel bír. E kötvény
városunk történetének eddigi
legnagyobb értékû fejlesztési
forrása. Felhasználásának részleteirõl további lapszámainkban beszámolunk.

Tolnay Klári

Csepregi Éva

A Rotary Klub ifjúsági csereprogramjának jóvoltából tanul Szentendrén Skyla Pojednic az Egyesült
Államokból. A diáklányról Sirály mellékletünkben olvashatnak. A Szentendrei Új Kulturális
Központ irodáinak avatóján egyben Molnár Bertalan festõmûvész szentendrei mûvészeket bemutató tárlata nyílt meg (8. oldal). Teátrum-sorozatunkban nagyszerû színésznõnkre, Tolnay Klárira
emlékezünk (9. oldal). Az idei évvége sokszínû programjai közül két népszerû hazai énekes koncertjét ajánljuk: Csepregi Éva december 28-án, pénteken, Zséda december 17-én, hétfõn lép fel
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (programajánlók a 8., 11. oldalon).

Szintén lapzártakor érkezett
a hír, hogy nem döntött a
testület a távhõszolgáltatási
alapdíjak emelésérõl, a rendel-

kezésre álló információk alapján ugyanis nem tartották indokoltnak az alapdíj 386-ról
547 Ft/légköbméterre tervezett
változtatását. Bár egyes vélemények szerint a Városi Szolgáltató Zrt. helyzetét nehezítik,
ha nem drágítják a díjakat
legalább az infláció mértékével, a testület idén már nem
tárgyalja újra a kérdést.
B.

Zsédenyi Adrienn

arcok

Megtisztított buszmegállók
Heti melléklet

TOJÁSHÉJ
SIRÁLY

Seprûvel, lapáttal és szemetes zsákokkal vonultak ki a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola tanárai és diákjai november végén a
Bükkös-patak és a 11-es fõút találkozásához, hogy rendbe tegyék
a város két legforgalmasabb buszmegállóját. Horváth Erika
tanárnõ elmondta: a szentendrei környezetvédelmi alap
hasznosítása céljából kiírt városi pályázaton nyertek zsákokat
és takarítóeszközöket, s vállalták, hogy havonta egy alkalommal kitakarítják a város néhány szegletét. Szeptemberben és
októberben egy-egy lépcsõt tettek tisztává, most a megállók
belsõ és külsõ terei kerültek sorra. A takarítást kiegészítette a
bárczisok alkotásaiból készült „Megálló Galéria”, amely a bódék
belsõ falára került fel –, s remélhetõleg minél tovább épségben
maradhat, hogy vidámítsa a buszra várakozók borús téli kedvét.
bt
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SOS
104 Mentõk

(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018

107

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

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Mozsgai Endre (Pismány) elnök
06 20 941 8805, Szepesiné Kulhavy
Magdolna titkár 06 20 381 7341,
Pákh Andor (Pismány) alelnök
06 20 972 7969, Drobilisch Gábor
alelnök 06 20 514 3476, Simonyi
Zsolt (Püspökmajor ltp.) vez. tag
06 30 240 6633, Egedi János
(Szarvashegy) vez. tag
06 30 933 4045, Juhász Bálint
(Ifjú Polgárõr csoport) vez. tag
06 20 997 0095,
Németh András Belváros csoportvezetõ 06 20 443 9251,
Szeneiné Andornaki Edit Bükkös
patak csoportvezetõ
06 30 486 1740

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék
Orvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
Gyógyszertári ügyelet
Az ügyelet este 7 órától
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken
Liliom Gyógyszertár, Vasúti
villasor (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet.
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel:
ha az orvos a receptet
sürgõs jelzéssel látja el
Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277

Álláspályázat
Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az alábbi intézményvezetõi álláshely betöltésére:
Meghirdetett munkahely:
Püspökmajori ltp. Bölcsõde
2000 Szentendre, Hamvas
Béla u. 1.
Ellátandó feladatok:
100 bölcsõdei férõhellyel rendelkezõ, 38 alkalmazottat foglalkoztató, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetése.
Képesítési és egyéb feltételek:
• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének
I/2 B pontja szerinti képesítés
(bölcsõdei szakgondozó, csecsemõ- és kisgyermekgondozó,
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ, vagy csecsemõ és kisgyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ intézményvezetõ, szakoktató, védõnõ,
felsõfokú szociális alapképzettség)
• 3 éves szakmai gyakorlat;
• 1 éves vezetõi gyakorlat;
Pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot;
• iskolai végzettséget igazoló
okmányok hiteles másolatát;
• 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt;
• intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésen alapuló vezetési
programot;
• eddigi munkaviszonyokról
szóló igazolást

• nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot a Képviselõtestület és a pályázati eljárást
lefolytató bizottság tagjai
megismerhessék;
• nyilatkozatot arról, hogy a
pályázat szakmai része nem
nyertes pályázat esetén is felhasználható;
• munkaegészségügyi vizsgálatról szóló igazolás
• nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn
a gyermekek védelmérõl és
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §ának (8) bekezdésében meghatározó kizáró ok.
Közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
a közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A § (4)
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ
kikötésével a 257/2000.
(XII.26.) Korm.r. 1/A § (4)
bek. B) pontja és a Kjt. 21/A
§-a alapján.
Elõnyt jelent:
szentendrei vagy kistérségi
lakóhely gazdasági, pénzügyi
végzettség, illetve szakmai
gyakorlat
Vezetõi megbízás:
2008. április 1 – 2013. március 31.
Pályázat beadási határideje:
2008. január 31. 17.00 óra
Pályázat elbírálásának határideje: februári képviselõtestületi ülés
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Illetmény:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv.
valamint a 257/2000 (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint.
Pályázat benyújtásának helye és módja:
a pályázatot 5 példányban kell
benyújtani „Bölcsõde pályázat” megjelöléssel dr. Dietz
Ferenc Szentendre Város Polgármestere részére
2000 Szentendre, Városház tér
3. (Központi Iktató)
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:
dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és Népjóléti Iroda vezetõjénél (Tel.: 26/503-361)

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

Ünnepi nyitvatartás
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy
Szentendre Város
Polgármesteri Hivatala
az ünnepekre való tekintettel az alábbi nyitva
tartás szerint fogadja
az ügyfeleket:
POLGÁRMESTERI
HIVATAL
December 21-én pénteken
8-12-óráig és 13-16-óráig
december 22-én
szombaton 8-12 óráig
december 28-án
pénteken 8-12 óráig
december 29-én
szombaton 8-12 óráig
OKMÁNYIRODA
December 21-én
pénteken 8-12-óráig
és 13-16-óráig
december 22-én
szombaton 8-12-ig
december 28-án
pénteken és 29-én
szombaton
az Okmányiroda
ZÁRVA LESZ!
Köszönjük megértésüket,
türelmüket.
Szentendre Város Polgármesteri
Hivatala és munkatársai nevében
békés Karácsonyi ünnepeket
és nagyon boldog új esztendõt
kívánunk!

dr. Molnár Ildikó
Szentendre Város jegyzõje

A
7
kérdése
Vigasztalan látvány a Bükköspiac melletti állatorvosi rendelõ bejáratánál. Mikor bontják le végre az (amúgy szintén ronda) ablakra ráépített
kukatároló ketrecet?

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
Mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Kht., felelôs kiadó: Kriaszter Attila igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl péntekig 9–17-ig, szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma
Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu
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Megbúvó jelek
Egyik olvasónk a város több
pontján fellelhetõ táblaproblémák egyikére hívta fel a
figyelmünket. A Bornemissza
utca és a Kálvária út sarkán,
szemben a Móricz Zsigmond
Gimnáziummal lapul a bokorban egy tábla, amelyet sajnos
teljesen eltakar a bozót. Így
most nem látható, hogy gyalogosveszély van a környéken,
és hogy 40 km/h a megengedett legnagyobb sebesség.
A Városi Szolgáltató Zrt. a
közterület-felügyelettel, valamint a Polgármesteri Hivatal
városüzemeltetési felelõseivel

együtt folyamatosan végzi a
táblák és környezetük felmérését, karbantartását. Ennek
jegyében már történtek pozitív változások (pl. pótoltak
hiányzó vagy elöregedett táblákat, illetve megerõsítettek
olyanokat, amelyeknek meglazult a rögzítése). A következõ idõszakban – a mindenkori anyagi és humánerõforrás-lehetõségek tükrében –
igyekeznek rendezni a hátralévõ táblaügyeket, beleértve
a lombok okozta problémákat
is – tudtuk meg a hivataltól.

Lámpát a Telep utcához?
Egy internetes fórumon merült fel az ötlet, hogy a 11-es fõút
Telep utcai keresztezõdésénél található gyalogos átkelõhelyet
lámpás csomóponttá kellene alakítani, mert különösen balesetveszélyes. A javaslattal megkerestük Horváth Frigyest, a Pest
Megyei Állami Közútkezelõ vezetõjét, aki a következõket mondta el lapunknak: „Bármely útvonal átalakítását önkormányzati
megbízással végzi el a cégünk. A folyamat tehát a következõképpen modellezhetõ: a lakossági javaslatot el kell juttatni a
Polgármesteri Hivatalhoz, amely felkéri a PEMÁK Kht.-t, hogy
végezze el a munkát. Ekkor a cégünk szakértõket kér fel, hogy –
jelen esetben például – véleményezzék, mennyire indokolt és
valóban kivitelezhetõ-e, hogy közlekedési lámpákat telepítsünk a
kérdéses keresztezõdéshez. Ha igenlõ választ kapunk, megkezdõdhet a munka“.
Az árakról annyit tudtunk meg: egy „egyszerû“ lámpatelepítés
körülbelül 10-15 millió forintba kerül, de ha közmûkiváltást
kell végezni, netán át kell alakítani a burkolat egy részét, vagy
útbõvítésre van szükség, akár ennek három-négyszeresével is
számolni kell.
A Telep utcai lámpa ötletével kapcsolatban eddig senki nem
kereste meg a hivatalt – tájékoztattak az önkormányzatnál. Sok
autós úgy véli, fölösleges egy újabb közlekedési lámpával terhelni a 11-es fõút amúgy is lassan járható szentendrei szakaszát, s ennél az átkelõnél középen védõsziget is található,
mégis sok baleset (és majdnem-baleset) történik a szóban forgó
helyen. Ám amíg hivatalosan nem kezdeményezi valaki a változást, addig az eljárást lefolytató szerveknek oka, a lakóknak
pedig lehetõsége nem lesz rá, hogy gondolkodjon a megoldáson.
bt
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Tisztelt Szerkesztõség!
A Szentendre és Vidéke november 30-i számának elsõ oldalán, a Mi borzolja a lakótelepiek
idegeit c. írásban tévesen jelent meg az alábbi
mondat: „Az elmúlt hetekben tapasztalható
zavarok, amelyek a lakótelepi fûtés- és melegvízellátást jellemezték, melyek részben tulajdoníthatók az uszoda és szabadidõközpont
építésével együtt járó kellemetlenségnek.“
Nem vitatjuk, hogy egy ekkora beruházás számos kellemetlenséggel jár, igyekszünk mindent megtenni ezek elhárítása érdekében. A
távhõszolgáltatás esetleges zavarai azonban
két esetet kivéve nem hozhatók összefüggésbe

a beruházással. November 6-án és 24-én,
mindössze 4 óra idõtartamra valóban el kellett
zárni a gázt annak érdekében, hogy a gázfogadó állomást a Fûtõmû területére telepítsük
át, és hogy egy elkerülhetetlen átkötést
elvégezzünk. Bár ez a mintegy 6 millió forintba kerülõ mûvelet nem a beruházó, hanem
a VSZ Zrt. feladata lett volna. Mi mindkét esetben hétköznap szerettünk volna sort keríteni
erre, a VSZ Zrt. kérte a hétvégi idõpontot.
A gázelzárás pontos idejérõl természetesen
elõre tájékoztattuk a távhõ szolgáltatót, arról,
hogy értesítették volna a lakókat, nincs tudomásunk.
Kanev László
AQUAPALACE KFT

Állásfoglalás a „Brüsszel nem hisz
a vallásháborúban” címmel megjelent
írással kapcsolatban
A Szentendre és Vidéke újság 2007. december 7. számában a
„Brüsszel nem hisz a vallásháborúban“ cím alatt megjelent
sorokat megdöbbenve olvastuk. A cikkben közölt botrányos és
mindenekelõtt valótlan állítás, miszerint a szentendrei Fõ téren
elhelyezett adventi koszorú miatt „a helyi szerbek közösségének
néhány tagja vallásháborúval fenyegetõzik…“ példa nélküli
Szentendre város történetében. Szeretnénk leszögezni: nincs
tudomásunk arról, hogy bárki a kérdéssel kapcsolatban a televízió nyilvánosságához kívánt volna fordulni, továbbá, nincs
tudomásunk arról, hogy közösségünk „néhány tagja“ vallásháborúval fenyegetõzött volna, valamint nincs tudomásunk
arról, hogy bárki is a Fõ téri kereszt meggyalázásáról beszélt
volna. Meggyõzõdésünk, hogy az adventi koszorú elhelyezésével kapcsolatban esetlegesen felmerült észrevételeket semmilyen körülmények között nem lehetett az említett cikkben közöltek szerint értelmezni. Úgy gondoljuk, hogy a közös keresztény
tradíció alapján megfogalmazott javaslatokat idõben, a megfelelõ személyek megkeresésével lehetett volna esetlegesen
figyelembe venni. Nem tudjuk, hogy a cikket milyen indíttatásból és ki írta és valójában milyen céllal. Akár meggondolatlanul, a város történelmét nem ismerve, vagy szándékos feszültségszításnak szánta, mindenképpen értelmetlen és felháborító,
hiszen Szentendrén õsidõk óta békében élnek együtt a nemzetiségek. Nem lenne szerencsés ezt a több száz éves harmóniát
kikezdeni, és ezúton is tudatjuk a cikk írójával, hogy a szerbek
nem voltak soha és nem is lesznek részesei generált „városi
botránynak“. Továbbra is Szentendre város javára kívánunk
tevékenykedni, hozzájárulva városunk fejlõdéséhez és békés
jövõjéhez.
Szentendrei Szerb Önkormányzat
Szentendrei Szerb Ortodox Egyházközség
Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület

A polgármester

naplója
december 16.
16.00
17.00

Adventi gyertyagyújtás
a Fõ téren
Szentendrei Táncegyüttes
önálló mûsora a PMK-ban

december 17.
08.30
09.00
11.00
11.30
13.00

Alpolgármesteri beszámoló
Vezetõi értekezlet
Kistérségi vezetõi értekezlet
Befektetõkkel megbeszélés
VSZ Zrt. cégvezetõjével
megbeszélés

december 18.
09.00
10.00
11.00
13.00

Pro Szentendre Kft. tulajdonosi bizottsági ülése
Projekt egyeztetés
Szentendrei könyvekrõl
sajtótájékoztató
E-közigazgatásról
megbeszélés

december 19.
13.00

Polgármesteri fogadónap

december 20.
szabadság

VÁROSKAPU ÜZLETHÁZ • AZ ADVENTI ÉS KARÁCSONYI, SZILVESZTERI PROGRAM TÁMOGATÓJA
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4 katonák
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

ANDREA PATIKA
(Püspökmajor-lakótelep)
NYITVA:
Hétfõtõl - péntekig: 8-20 óráig
Szombat: 8-13 óráig

Cím: 2000 Szentendre
Hamvas Béla u. 2.
Tel-fax: 06 26 310-828
Mobil: 06 20 957 9280

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTÕK
BIO ITALOK - KOZMETIKUMOK
BIOTRON LÁMPA (KIPRÓBÁLÁSI LEHETÕSÉGGEL)
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
HOMEOPÁTIÁS SZEREK
(L'OREAL, VICHY, CLINIANS, DR. HAUSCHKA, SCHOLL)
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

December 24-én és 31-én 8-16 óráig nyitva!

KARÁCSONYI AKCIÓ:
BIOTRON LÁMPA RENDKÍVÜLI AKCIÓ KERETÉBEN
MEGVÁSÁROLHATÓ
AKCIÓS KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOKKAL VÁRJUK
RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT, MEGÚJULT,
ESTE 8-IG NYITVA TARTÓPATIKÁNKBAN.
Minden egészségpénztárral szerzõdésben állunk
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Kibocsátó a bázison
Nyolcvannyolc hallgatót bocsátott ki a Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Bázisa
november 23-án, pénteken reggel. Tiszteletükre ez alkalomból a bázis teljes személyi
állománya kivonult az alakulótérre: több száz egyenruhás állt alakzatba. Az eseményen
megjelent Nagy Kálmán ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) fõtitkára.
A nyolcvannyolc tiszti hallgató már korábban felvételt
nyert a ZMNE-re. Egyetemi
képzésük keretein belül vettek részt augusztus 22. és
november 23. között a három
hónapos katonai alapkiképzésen Szentendrén, ahol alaki
harcászati kiképzést (egyéni,
valamint raj- és szakaszszintû kötelékkiképzést) kaptak.
Ezt elvégezve visszatérnek a
ZMNE-re, ott a következõ
etapban januárig nyelvi és
gépjármûvezetõi képzés vár
rájuk az egyetem felkészítési
rendje szerint.
„Katonából csak egyféle van”
– fogalmazott dr. Isaszegi
János, a Központi Kiképzõ
Bázis parancsnoka a hallgatóknak, majd hozzátette:
honvédként úgy kell tanulni
és dolgozni, hogy itthon és külföldön egyaránt megállják helyüket a hazai és nemzetközi katonai mûveletekben. A magyar honvédség a NATO országai közül kiemelkedõen jó személyi állományt
bocsát ki, képzési rendszerünk különösen jó – tudhattuk meg. A parancsnok arra biztatott valamennyi hallgatót, hogy feladatukat és küldetésüket vegyék a lehetõ legkomolyabban.
A beszédet követõen kiosztották a legjobbaknak járó elismeréseket. A legjobban kiképzett díját
kapta Luxeder Anna és Valentini András, a legsportosabb pedig Mátyás Mariann és Heffler Péter
hallgató lett.
Bokor

Alapkiképzés: feljöttek a lányok

Humanista Mozgalom Szentendrén!

„Tedd a Földet emberivé!”
Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél tenni az elidegenedés,
az erõszak és a megkülönböztetés ellen, ha szeretnél
változtatni, és felépíteni velünk egy valódi Emberi
civilizációt! Mi itt, Szentendrén kezdjük el ezt…
Várunk találkozóinkra csütörtökönként
este fél 7-kor a Holdas Udvarban!
Tel.: 06-70-368-9462

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

Százhatvankét fõ, köztük huszonnégy nõ vonult be a
Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisára Szentendrén
december 4-én, hogy megkezdje szerzõdéses katonai
szolgálatát. Az ország minden
megyéjébõl érkezõ szerzõdéses legénységi állomány a
bevonulást és adategyeztetést
követõen beöltözött, orvosi
vizsgálaton esett át és katonai esküt tett.
„A három hónapig tartó alapkiképzés során minden olyan
ismeretet elsajátítanak a bakák, amely segíti õket, hogy
késõbb beilleszkedjenek a
kötelékkiképzésbe. Térkép- és
fegyverismeretet, túlélési módszereket, egészségügyi alapismereteket, jogi, pénzügyi és
biztonságpolitikai ismereteket
sajátítanak el. Emellett nagy
hangsúlyt fektetünk a fizikai
állóképesség szinten tartására
is. Megnyugtató, hogy a be-

vonulók jó része már eleve
megfelelõ testi erõvel rendelkezik, ez azonban a kiképzésnek köszönhetõen a kibocsátás
pillanatában csak jobb lehet,
mint eleinte volt.” – számolt
be a kiképzés koncepciójáról
dr. Isaszegi János mérnök
vezérõrnagy, a kiképzõ bázis
parancsnoka.
Ha a katonák végeztek a három
hónapos programmal, szerzõdéses katonaként bekapcsolódhatnak valamelyik laktanya
csapatéletébe, vagy szakalapozó képzést kaphatnak,
amelynek során beiskolázzák
õket a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolába.
A leendõ katonák között járvakelve érdekes sorsokra akadhat az ember: van olyan, aki a
család kifejezett tiltása
ellenére érkezett Szentendrére, hogy elsajátítsa a honvédelem csínját-bínját, de a
legtöbben mégiscsak a kato-

naság családi öröklõdését igazolják, amikor kiderül róluk,
hogy több generáción át megtalálható náluk a katonatisztek sora.
A mostani bevonulók között
található egy kétgyermekes
családanya is. Mint a parancsnok úr fogalmaz: „Mára már
belátta a honvédség, hogy a
nõk nem csak a hagyományos
nõi – egészség- és személyügyi
– területeken mûködhetnek
eredményesen, hanem képességeik a háborús környezetben
is kiválóan alkalmazhatók, hiszen adott esetben például
gyorsabban hoznak meg fontos
döntéseket, mint a férfiak“.
Isaszegi János felesége az élõ
példa, hiszen az asszony jelenleg Afganisztánban teljesít
szolgálatot. A szentendrei
bázison egyébként huszonkét
százalék a nõk aránya.
B. T.
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Szoruló hurok, nagy lehetõség
Az önkormányzati bizottsági elnököket megszólaltató sorozatunkban mostanra már csak Fülöp Zsolt, a
Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság elnöke nem kapott szót. Ezúttal õt kérdeztük a város pénzügyeirõl és bizottságuk elmúlt egyévi munkájáról, az állami normatíva drasztikus csökkentésérõl és a kötvénykibocsátással járó nagy lehetõségekrõl.
– Mintegy kétszáz határozatot
adott ki ebben az évben a
Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság. Mi
okozta a legnagyobb fejtörést?
– Bizottságunkat leginkább a
2008-as költségvetés tervezése
és elfogadása állította nehéz
feladat elé. E vitában a város
hosszú távú érdekeit és rövid
távú lehetõségeit kell összeegyeztetni, s a folyamatot nehezíti, hogy a gazdálkodással
kapcsolatos vágyak általában
vitákat gerjesztenek. Megnyugtató azonban, hogy amikor a
testület novemberben elsõ körben tárgyalta az elõterjesztést,
láthatólag minden képviselõ
tudatában volt a reális lehetõségeknek. Nagy viták nélkül
zajlott a tárgyalás, és ez jó elõjel. A második körre a decemberi testületi ülésen került sor.
– Várhatóan milyen lesz a város
anyagi helyzete jövõre?
– Már az állami költségvetés
végleges elfogadása elõtt biztosnak látszik, hogy tíz százalékos normatívacsökkenéssel
kell számolnunk az önkormányzati oktatási intézményekben.
Ehhez jön még a hétszázalékos

Fülöp Zsolt
infláció, az önkormányzat mûködési költségvetésének meglévõ hiánya, valamint valószínûleg tovább csökken a személyi
jövedelemadóból származó támogatási összeg is.
– Sok szó esik mostanában
kötvénykibocsátásról, amelyet
a novemberi ülésen tárgyaltak.
Mi történt itt, és mi várható
ezután?
– A városnak jelenleg 1,2 milliárd forint az összes hitelállománya. A novemberi ülésen
döntöttünk arról, hogy az önkormányzat kötvényt bocsásson ki

összesen 3,5 milliárd forint
értékben. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy tíz évre nincs több
hitel. Ezért is fontos, hogy az
így rendelkezésre álló pénzt ne
látványprojektekre
költsük,
hanem külsõ forrás bevonása
nélkül megvalósítható, biztosan
megtérülõ beruházásokra fordítsuk. Bizottságunk javasolta
például, hogy mivel az M0-ás híd
megépítésével várhatóan felértékelõdnek a környéken lévõ
ingatlanok, az önkormányzat
vizsgálja meg annak lehetõségét, hogyan tud aktívan részt
venni ebben a folyamatban. A
város határában lévõ telkekben
sok kiaknázható lehetõség rejlik, amely meg is tudna térülni.
– Ön és Kun Csaba között az
utóbbi idõben több vita is
támadt, az egyik ezek közül a
fûtõmû ügyét érintette. Hogyan végzõdött az ügy tárgyalása?
– A vita arról szólt, hogy eladjuk-e a fûtõmûvet a QualiTeam
Consult Kft.-nek, vagy maradjon városi tulajdonban. Végül ez
utóbbi mellett döntöttünk, bár
álláspontom szerint az eladás
nagyobb elõnyökkel járt volna,

mert a várost megkímélte volna
a fûtõmû felújításának elsõ
ütemével járó, mintegy 150 millió forintos költségtõl.
– 2008-ban az ingatlanadó
kérdése indul majd a legjobb
eséllyel a „Legnagyobb vihart
kavaró terv” címért. Mit tesz a
bizottság, hogy tényleg ne
fájjon majd annyira?
– November közepén, a 2007. IIX. havi költségvetési gazdálkodásról szóló elõterjesztés tárgyalásakor
indítványoztuk,
hogy a költségvetési rendelet
szöveges részében szerepeljen
az értékalapú ingatlanadó bevezetésére való felkészülés menetrendje. Nehéz lesz elfogadtatni az emberekkel, hogy az
építményadó mértékéhez képest
egyeseknek háromszor-négyszer annyit kell majd fizetniük
az ingatlanuk után, mint most.
Ezt a kényes lépést – ahogyan
más problémás ügyeket is – csak
lakossági egyeztetéssel szabadna bevezetni, s kár lenne rossz
vagy hiányos kommunikációval
felesleges feszültségeket kelteni.

Bokor Tamás

Tervpályázat
a köztemetõre
Szentendre Város Önkormányzata nyílt tervpályázatot írt ki „SZENTENDRE ÚJ KÖZTEMETÕ sírkert,
ravatalozó és kiszolgáló
létesítmények kialakítása"
címmel. A pályázati felhívás megtalálható a város
honlapján (www.szentendre.hu/ pályázatok-projektek/ temetõ tervpályázat). A pályamûvek
postára adásának határideje 2008. február 4.

Helyreigazítás
Az elõvásárlási jogról írt múlt
heti cikkünkben tévesen jelent
meg, hogy az önkormányzathoz
törvényességi észrevétel érkezett az elõvásárlási jog bejegyzésével kapcsolatban. A Hivatal maga vette észre a hibát,
s maga kezdeményezte az elõvásárlási jogok törlését. Bár az
Önkormányzat kérte a Földhivatalt az értesítések postázásának leállítására, a Földhivatal
ezek után még egy ideig postázta a bejegyzéssel kapcsolatos
értesítéseket.
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40hét
December 13. (26. hét)
Apád szerint egyre jobban kezdek hasonlítani a
nádirigóhoz, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy én nem nádszálakkal térek haza nap
mint nap a páromhoz, hanem szerinte teljesen
hasznavehetetlen vackokkal, amit csinos kis csõr
híján a táskámban gyûjtök. Mindezt csak azért,
mert vettem egy gyönyörû falvédõt neked, és nem
tudtam ellenállni az adventi vásáron pár édes kis
apróságnak... Na jó, az igazsághoz hozzátartozik,
hogy tényleg kicsit túllõttem a célon, már ami a
kis apróságok számát illeti, de Apád is túloz,
mikor naponta megjegyzi, hogy most már igazán
megnyithatnám az értelmetlen vicik-vacakok elnevezésû boltomat. Ezért, hogy a nyilvánvalóan
rám tört fészekrakási lázamat a házasságunk
szempontjából elfogadhatóbb formába öntsem,
elkezdtem tervrajzokat készíteni a szobád majdani berendezésérõl. Alaposan végiggondoltam,
milyen szempontokra kell figyelnem.
Nem feltétlenül szükséges, hogy a gyermeknek saját
szobája legyen: nagyon jól megosztozhat a nagyobb testvérekkel vagy a szülõkkel. Ha a szülõk
szobájába költözik, célszerû számára egy kis sarkot
elkeríteni. Ekkor azonban szükség lesz egy tompa
fényû lámpára is, hogy amikor éjjel tisztába kell
tenni, és meg kell etetni a babát, a partner ne
ébredjen fel (kivéve persze azt az esetet, ha õ akar
segíteni).
Ha a baba külön szobát kap, az legyen élénk, üde
színû, de nem kell rá sok pénzt áldozni. A gyermek
akkor alszik és játszik a legboldogabban, ha kedvére pihenhet és tevékenykedhet, erre pedig nem
lesz lehetõsége, ha a szülõk amiatt idegeskednek,
hogy tönkreteszi a falat vagy a berendezést. Arra is
gondolni kell, hogy a gyermek hamar nõ, és igényei
mindig változnak. Akár teljesen felújítjuk a szobát
és a bútorzatot, akár csak kisebb átalakítást ter-

vezünk, a lakásunkról kialakított gondolkodásunkban mindenképpen tekintélyes „átalakításokra” lesz szükség.
Le kell szigetelni az ablakokat (és ajtókat), de a
baba ágyát még így sem szabad túl közel tenni hozzájuk. Az ablakszárnyakat jól kell rögzíteni, ne tudjanak annyira kinyílni, hogy véletlenül kiessen rajtuk a gyerek. Vastag vagy dupla anyagból varrt
sötétítõ függönyre lesz szükség.
A nagyobb darab bútor a jó, amit nem tud a gyerek
felborítani. Az örökölt bútorokat (bölcsõt, gyermekágyat) át kell festeni nem mérgezõ festékkel.
Szükség lesz egy kényelmes székre vagy fotelra az
etetéshez. Kell majd mellé egy kis asztalka vagy
polc, amire lehet rakodni. Egy megfelelõ magasságú fiókos szekrényben tárolhatjuk majd a
ruhanemût és a pelenkákat. Erre a célra egyébként
a készen vásárolható pelenkázó a legjobb.
A festett fal könnyebben tisztán tartható. Tapétából
a lemosható tapéta a legpraktikusabb.
Hideg idõben a gyerekszobát éjjel-nappal melegen
kell tartani. A gyerekszobában fontos a mindig
egyenletes, 20-22 fok körüli hõmérséklet, legalábbis az elsõ hetekben. Ha a levegõ száraz, jó szolgálatot tesz majd a párologtató.
Világításnak legjobb a mennyezetvilágítás vagy a
falikar. Az asztali lámpák ledõlhetnek, és a vezetékükben is könnyû megbotlani. A konnektorokba speciális biztonsági betéteket lehet dugni. Jó,
ha van a szobában egy tompított fényû vagy éjjeli
lámpa, mert így a babát lehet ellenõrizni anélkül,
hogy fölébredne.
Már csak a megfelelõ bútorokat kell majd kiválasztanunk számodra, ehhez Apádnak csak annyi epés
megjegyzést fûzött, hogy reméli, nem akarom
majd itthon rekonstruálni, netán megvenni
Michael Jackson Neverland elnevezésû, elárverezés elõtt álló gyerekbirodalmát. Nem is értem,
hogy jut eszébe ilyesmi...
Lendvai Dóra

OPTIKONTAKT OPTIKA

Szentendre Péter-Pál u. 4.
Kedd-péntek: 9.00-18.00
Szombat:
9.00-13.00
(26) 312-638
optikontakt@invitel.hu
www.optikontakt.hu

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
KONTAKTLENCSE
LÁTÁSVIZSGÁLAT
10-20-30-40-50-6070-80-90-100%
KEDVEZMÉNY AZ ÉVEKÉRT
a szemüvegkeret árából,
ha nálunk készítteti
szemüvegét!
Váczy András
látszerészmester

KARÁCSONYI
VÁSÁR
A KLÁRI
FEHÉRNEMÛ BOLTBAN

• wellness köntösök
• Triumph hálóruhák
• fehérnemûk nagy
választékban
Egyes cikkek
akciósan!
Szentendre,
Kanonok
utca
(a Szakorvosi
Rendelõintézettel
szemben)
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Vasárnapi ebéd
Kertészékkel
Kertész József erdész és
felesége, Papp Kornélia óvónõ ismert személyiségei városunknak: Kertész József
versmondóként gyakori szereplõje a rendezvényeknek,
felesége pedig a hagyományõrzés területén vált ismertté: szinte nincs is olyan kisgyermek, aki ne vett volna
részt valamelyik foglalkozásán. Idén is az õ kezük nyomát viseli a Fõ téri betlehem.

Szarvas-comb
Kertészék módjára
Hozzávalók 4 személyre
1 kg csontozott, hártyázott
szarvas-comb (de lehet
marha, vagy sertés is)
A pácléhez:
1 fej fokhagyma vékony
szeletekre vágva
1 maréknyi pilisi szurokfû
(Oregano)
1 evõkanál mustár
1 teáskanál só
1 dl tej (esetleg joghurt)
3 evõkanál napraforgó olaj
A habaráshoz:
2 evõkanál kukoricaliszt
2 dl tejföl
A hozzávalókból elkészítjük
a páclevet, majd a kb. 1 cmre szeletelt szarvas-combot
belekeverjük, és hûvös helyen 24 órán át pácoljuk.
Néhányszor megkevergetjük. A páclével együtt
tesszük fel a tûzre, fedõ

alatt közepes hõfokon idõnként megkeverve 1,5 órán
át pároljuk. Ha megpuhult
a hús, behabarjuk a tejfölbe
kevert, kevés fõtt páclével
és kukoricaliszttel. Ezután
már csak rottyanásig fõzzük.
Köretnek burgonyapürét és
párolt lilakáposztát ajánlunk. Az elõmelegített tányérokra nyers lilakáposzta-levelet terítünk, erre
adagoljuk a burgonyapürét,
a párolt káposztát és a forró,
szaftos húst. Egy-két gyorsfagyasztott szederrel vagy
áfonyával díszíthetjük.
Ünnepi alkalmakra készített
étkeinkhez Wass Albert: A
Funtineli boszorkány regényébõl kölcsönzött asztali áldással kívánunk jó
étvágyat!
„Áldd meg Isten ételünket!
Áldd meg kérünk életünket!
Köszönjük, hogy
megtartottál,
Hogy lelkünknek békét adtál.
Ámen“

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE,
Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Mûszaki vizsgáztatás
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás
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Betlehem
a Fõ téren
Tavaly is, idén is az ötlet gazdája Wahr Nóra természetgyógyász volt. Õ szorgalmazta,
hogy állítsuk fel idén is. Valamikor nyár elején írtunk egy
pályázatot a Pro Renovanda
felhívására, a betlehemi istálló köztéri megformálásával
kapcsolatban, a Szentendrei
Polgármesteri Hivatal és a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
befogadó támogatását is
élvezve. Sajnos nem nyertünk.
Ez némi csüggedést váltott ki
belõlünk.
Amikor október végén kaptunk
egy polgármesteri bíztatást,
anyagi támogatás ígéretét,
mégis nekifogtunk a megvalósításnak. Elhatároztuk,
hogy erõsebb, biztonságosabb
kivitellel készítjük el, úgy,
hogy jól lehessen szétbontani,
tárolni, majd éveken át újra
felállítani. (2006-ban saját
költségbõl készült.)
A figurákhoz hajlított, hegesztett acélvázat készítettünk Kovács Endre lakatos
mester mûhelyében. Huszti
József hegesztette, munkáját
a köz számára, felajánlva.
Gottlasz Zoltán szállította a
„szalmaszobrászati” mûhely-

be: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Csilléry Klára Oktatóközpontjába. Itt az ötletgazda Wahr család segítségével
több napon keresztül kötöztük, formáltuk a Skanzentõl
kapott rozsszalmával.
Wahr Nóra nagyon szerette
volna, hogy ne mogyorósuhángból lévõ cserényt, hanem
pajta-istállót készítsünk. Óhaja teljesült. A Sziget Erdõbirtokossági Társulat pócsmegyeri erdejében lett kitermelve, a szükséges, külön-

leges parakérges nyugati ostorfa (celtisz) oszlopanyaga.
Ajándékba kapta a város a
tahitótfalui Losonczi Benjámintól. A faanyag válogatásában, fûrészelésében Pál
Ferenc (Dunabogdány) Vaczó
Sándor (Tahitótfalu) polgárai
segítettek.
Szentendrére Hornyák Péter
szállította az oszlopokat Geresdi György ácsmester udvarába. Itt készítettük, állítottuk
fel elõször, majd bontottuk le,
hogy ne a Fõ téren kelljen

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
WELLNESS SZOLGÁLTATÁS
FÉNYTERÁPIÁS STÚDIÓ
TERÁPIÁK
MÉREGTELENÍTÉS (léböjt, elektrolízis)
SZAUNA
MASSZÁZS
TALPMASSZÁZS
ÚSZÁS
ÚSZÁS OKTATÁS
AQUA-FITNESS
Szolgáltatásaink az egészségpénztárak
által, illetve üdülési csekkel is finanszírozhatóak
PIHENÉS-FELTÖLTÕDÉS
Karácsonyi ajándékként masszázs-bérlet
Masszázs (3 alkalom): 7.900 Ft
Masszázs+szauna (3 alkalom): 11.900 Ft
Masszázs (5 alkalom).: 11.900 Ft
Masszázs+szauna (5 alkalom): 17.900 Ft
Minden szolgáltatás igénybevételéhez
bejelentkezés szükséges.

ZM-WELLNESS Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 133.
Tel./Fax :26/380-862 Mobil: 30/9519-689
Email: greti@zmwellness.t-online.hu
Bõvebben: www.zmwellness.t-online.hu

egész nap méricskélni, kopácsolni. Végül miután november 30-án, András napján már
állt a Hernádról szállított szép
ezüstfenyõ (Picea pungens),
délután kezdtünk hozzá Geresdi Györggyel a helyszíni
szereléshez. Itt, segített a Dukay család és az ötletgazda is.
Közben a Skanzen leszállította a „szalmaszobrokat” és
sötét délután fejeztük be az
elhelyezésüket.
A fent leírt, kistérségi polgári
összefogás eredményeként
büszkélkedhet advent idõszakában Szentendre, a Fõ tér
Betlehemi jelenetével.
Örömmel láttuk a Péter-Pál
templom udvarán, a római
katolikus hívek összefogásával készített Betlehemet is,
valamint Szabó Karcsi bácsi
cukrász mester kirakatában a
marcipánból formált mestermunkát. Azt reméljük, hogy
bármelyik betlehemi jelenítésben gyönyörködõ, nézelõdõ szívébe belophatjuk a
Megváltóra várakozás érzését!
Mélyi Klári óvodás nagymamájával sétált az elmúlt héten
a Fõ téren. Együtt csodálták a
betlehemi jelenetet. A nagymama megdöbbenve, rosszat
sejtve szólalt meg: „Hol a kis
Jézus? Üres a jászol.“ Klári
tudta a választ: „Hát nem
tudod, a Szûz Mária pocakjában. A kis Jézus csak karácsony napján születik meg.”
Az adventi várakozás másik
szép eseménye, hogy a templomudvar betlehemi jászlába,
a pici gyerekek, jótetteik jutalmaként rakhatnak szalmát,
hogy karácsonyig megágyazzanak a Kisdednek. Áldott
karácsonyi készülõdést, várakozásban bontakozó szeretetet kíván minden olvasónak:
Papp Kornélia
és Kertész József
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Mikulás-kondér
a hajléktalanoknak
Mintegy húsz hajléktalan embert látott vendégül egy adventi
vacsorára Eckensberger Zsolt és segítõ csapata december 6-án.
„Ez valójában Bence fiam ünnepe. Hat évvel ezelõtt, advent elsõ
vasárnapján õ volt az, aki kézen fogott és elvitt a templomba.
Azután lettem a római katolikus egyházközség tagja. Sokan
ismerik kívülrõl az egyházat, de a fejekbe legtöbbször már nem
jut el, hogy voltaképpen mirõl is szól, ami belül zajlik” – mondja Zsolt.
A vacsorán a Kõhegyen elvonultan élõ Nemes Ilona szavalta el
saját költeményeit, s hozzá egy egész kondér finomság dukált.
„Semmi különös nincs abban, hogy megvendégeltük a hajléktalanokat. Két kiló hús, három kiló bab. Mi az? A lényeg, hogy saját
erõnkbõl segítsünk. Õk a szemükkel köszönik meg, amit kapnak:
bár közben megy a viccelõdés, azért komolyan és végtelenül
hálásak, ha megöleljük õket.
Nemrégiben látott napvilágot egy írás, amelyben a biatorbágyi
csökkent munkaképességûek egyetlen vágyukat így fogalmazták
meg: igaz, hogy egy-egy végtagjuk vagy érzékszervük lassabb
vagy hiányos, de vegyék végre emberszámba õket! Nos, a hajléktalan emberek is valahogyan így éreznek: bár a szeretet érzékszerve náluk megsérült, önzetlen segítséggel nagy ajándékokat
lehet adni nekik.<None>
Zsolt ígérete szerint Eckensberger Bencének jövõre is lesz
ünnepe…
bt

Az Eckensberger család
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Az alábbi írást kommentár
nélkül közzéteszi:
Katona Gyuláné
Szentendrey Katalin
Dr. Katona Gyula részére
Szentendre,
Munkácsy u. 13.
Kedves Katona Elvtárs!
A 11-es számú választókerületben felvetett észrevételeivel kapcsolatosan
az alábbiakat válaszoljuk.
A helytörténeti gyûjtemény,
amelynek megalapítását Ön
felszólalásában javasolta,
már évek óta állandó vitatéma különbözõ mûvelõdési
fórumokon.
A város középtávú (1990ig szóló) közmûvelõdési
fejlesztési tervében ennek
a helytörténeti gyûjteménynek a kialakítása bekerült, az elhelyezés kérdése azonban még nem egészen tisztázott.
A szerb egyháztörténeti
gyûjtemény bemutatása
úgyszintén több éve tartó
próbálkozások tárgya. Az
elhelyezés szempontjából
legalkalmasabb épület az
Engels u. 5. sz. alatt jelenleg nem alkalmas erre
a célra. Azt a kérését, hogy
a gyûjtemény újrarendezését a Hazafias Népfront
vegye fel a programjába,
a mai napon továbbítottam a Hazafias Népfront
Városi Bizottságához.
Észrevételét köszönjük.
Szentendre, 1985. május 10.
Elvtársi üdvözlettel:
Szabó Ferenc
osztályvezetõ
Szerkesztõségünk örömmel
helyet ad a témában érkezõ
írásoknak, észrevételeknek.

Karácsonyi
vendéglátás
Az IRISZ (Dunakanyar Nõszirom Egyesület) december
15-én, szombaton 15 órakor
a Bajcsy Zilinszky utcai központi ebédlõben szeretettel
várja a város nyugdíjasait –
idén immár negyedszer – egy
hangulatos karácsonyi délutánra, ahol zenés programmal kedveskednek az idõseknek.

Irodaavató
December 5-én került sor a Szentendrei Új Kulturális Központ
ünnepélyes avatására a Duna-korzó 18. szám alatti P'art Házban.
Ezzel egyidõben egy állandó és egy idõszakos kiállítás is
elkészült: mostantól itt tekinthetõ meg a régi helyérõl, a Jakabos
Házból elköltözni kényszerült Magyar Rádió Kiállítás. Az ünnepi
alkalom tiszteletére Molnár Bertalan nyugdíjas rajztanár-festõmûvész 24 szentendrei mûvészportrét készített – köztük a
nyolc alapító arcképét is. A kiállítások munkaidõben bejelentkezés nélkül is megtekinthetõek, a központ dolgozói mindenkit
szeretettel várnak új otthonukban.
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 személyesen, illetve a (26) 301-088-as telefonon ezentúl is a város
közönségének segítségére lesz.
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Adventi programok
ANGYALVÁRÓ MUZSIKÁLÁS
December 14-én és 21-én
15.30-kor angyalváró muzsikálás a zeneiskola növendékeinek részvételével a gyermekkönyvtárban.
NAPÓRÁS HÁZ PROGRAMJAI
December 15-én, szombaton
9-tõl 12 óráig karácsonyi bio
sütés-fõzés. Kemencében sült
töltött káposzta másként és bio
sütemény készítése Varga István
bio szakács segédletével. Szó
lesz még az ünnepi étkezés
szokásairól, és lesz betlehemkészítés.
December 17-tõl 20-ig hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 11 óráig
és 13.30-tól 15.30-ig „Karácsonynak éjszakáján…” címmel
foglalkozások lesznek csoportoknak a karácsonyik hiedelmekrõl, a pásztorjátékokról.
KÓRUSMUZSIKA
December 16-án 16 órakor
Ökomenikus Kórustalálkozó
a Péter Pál Templomban
TÁNCMÛSOR
December 16-án vasárnap 17
órakor „Misztériumjáték” címmel a Szentendre Táncegyüttes
bemutatója kezdõdik a Pest
Megyei Könyvtár Színháztermében. Belépõdíj: 1000 Ft.

Az új helyiségek ünnepélyes avatása. A képen Kriaszter
Attila igazgató, dr. Dietz Ferenc polgármester
és Tóth Ferenc, akinek gyûjteményébõl rádiótörténeti
kiállítás nyílt az épületben.

„Zsák, zsák, teli zsák...”
Két helyi civil egyesület: az IRISZ (Dunakanyar Nõszirom
Egyesület) és ÉDISKE (Észak-Dunántúli Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület) tagjai úgy döntöttek, hogy Mikulás napján
megajándékozzák városunk óvodásait. Mikulásnak és Mikulás
manónak öltözve ellátogattak az összes óvodába, és a csoportokat megajándékozták egy-egy „kincsekkel” teli zsákkal, melyben elsõsorban készségfejlesztõ eszközök (színezõk, festékek
stb.) voltak. A gyerekek versekkel, énekkel és természetesen
túláradó örömmel fogadták a Mikulást és segítõjét, akiktõl
ráadásul mind a 810-en kis csokimikulást is kaptak.
Az egyesületek tagjai ezúton is köszönik a pomázi székhelyû ICO gazdasági vezetõjének és munkatársainak a nagylelkû felajánlást.

KONCERT
December 17-én hétfõn 20
órakor Karácsony ZSÉDÁVAL.
A sztárénekesnõ fellépése a Pest
Megyei Könyvtár Színháztermében. Belépõdíj 2500 Ft.

ELÕADÁS
December 20-án csütörtökön
18 órakor Várostudás Szabadegyetem: Karácsony. Blanckenstein György plébános elõadása
a P'art Mozi nagytermében. A
belépés díjtalan.
JÁTSZÓHÁZ
December 22-én, szombaton
10 órakor a Püspökmajor Lakótelepi Klubban karácsonyi játszóház, ajándékkészítés gyerekeknek.
BETLEHEMES JÁTÉK
December 23-án, vasárnap 17
órakor Misztérium a szent
születésérõl címmel betlehemes
játékot mutatnak be a Dalmát
Kávézó törzsvendégei a Kmetty
téren. Karácsonyi dalokat énekel a vendégek ünnepi kórusa.
A közönséget forralt borral és
teával várják, a kínálásra hozott
ételeknek asztalt biztosítanak.
ADVENTI HANGVERSENY
December 23-án, vasárnap 19
órakor adventi hangverseny
lesz a Péter Pál Templomban.
Közremûködik a Musica Beata
Kórus és a Szentendrei Kamarazenekar. Szólisták: Potyók
Dániel (ének), Nagy Anna Ágnes
(gordonka). Vezényelnek: Fenyõ
Gábor, Bokorné Forró Ágnes és
Wolfné Kovács Zsuzsa. A belépés
díjtalan.
PÁSZTORJÁTÉK
December 24-én, hétfõn 17
órakor pásztorjátékot tartanak
a Péter-Pál templomban.

Zséda-koncert
Zsédenyi Adrienn, azaz Zséda egy
számára csodákkal teli év végén
egy csodákban gazdag koncertre
várja rajongóit, akik Szentendrén
láthatják színpadon õt elsõ alkalommal kisfia születése óta. A PMK
Színháztermében december 17én 20 órától ad koncertet az
énekesnõ.
Ünnep címû albuma az év bármely
szakában szívet melengetõ érzéssel tölti el hallgatóit. Mégis,
karácsony táján, mikor a dalok
elnyerik valódi aktualitásukat, elvezetnek minket abba a meghitt
és varázzsal átszõtt világba, amit talán csak a gyermekek
ismernek igazán.
A koncertre Zséda zeneszerzõi, Létray Ákos és Rakonczai Viktor
sem jönnek üres kézzel, ahogyan az karácsonykor lenni szokott,
elhozzák meglepetésüket az énekesnõnek és a közönségnek. A
tökéletes hangzásról pedig Zséda 11 fõs nagyzenekari formációja gondoskodik. A zene, a látvány; minden együtt lesz ezen
az estén ahhoz, hogy igazi Ünnepváró hangulatot varázsoljon
Szentendrére.
Aki pedig biztosan nem akar kimaradni ebbõl az élménybõl, ne
várjon az elõadás napjáig, elõre vegye meg a jegyet a PMK-ban
vagy a szentendrei Tourinform irodában.
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40 év 40 név

Jövõre negyvenéves a Szentendrei Teátrum

Tolnay Klári
Teátrumi sorozatunkat legszívesebben vele kezdtem
volna. Kétszeres Kossuth-díjas, Kiváló- és Érdemes mûvész
volt már Tolnay Klári, amikor
fellépett a Szentendrei Teátrumban. De õ városunkban
nem csak a Teátrum színpadán
játszott. Az egyik legemlékezetesebb alakítását a
Szentendrei Nyár keretében a
Nosztalgia kávéházban láthattuk, Mensáros Lászlóval az
oldalán. A Kedves hazug késõbb hosszú évekig ment telt
házzal a Madách Kamarában.
Tolnay és Mensáros igazi nagy
páros voltak. Nemcsak a színpadon, de magánéletben is jól
megértették egymást. Az egyik
legszebb példa erre Arbuzov
Kései találkozás címû darabjának premierjén volt. (Ezt a
darabot nem is olyan rég láthattuk Szentendrén, Törõcsik
Mari és Garas Dezsõ elõadásában.) Tonay Klári így írt
errõl: „A Kései találkozás után

kitört a nagy siker. Váratlan volt
az ünneplés, mert Arbuzov kétszemélyes darabjában sem az
igazgatóság, de lelke mélyén
még a rendezõ sem bízott. Azt
gondolták: itt van ez a két
öregedõ színész, lecsillapítjuk
õket, s a drámával boldoguljanak, ahogy tudnak.
A virágzuhatagos premier után
sejtelmes arcok jártak-keltek az
öltözõm körül. Itt valami
készül, gondoltam. 1977. december 18-án volt Arbuzov
kamarajátékának kis-Madáchbeli bemutatója. Átöltöztem
estélyibe, felöltöttem feles kis
bundám, hogy a szokásnak
megfelelõen méltóképpen ünnepeljük a bemutatót. Ahogy
lefelé haladtam a lépcsõn,
kezemben hatalmas szegfûcsokor, Mensáros Laci egyvégtében az orcámat leste. A lépcsõfordulónál megszólalt egy
tangóharmonika, és rázendített „A boldogság, a boldogság...” címû dalra. Ahogy kifelé
haladtam, a tömeg udvariasan
kettényílt, a parkoló autók
rengetegében ott állt egy
hamísítatlan századfordulós
hintó, lovak nélkül. Mensáros
„tessék parancsolni” gesztussal felsegített a kényelmes
bõrülésre, néhány fiatalember
odaszegõdött a kocsirúdhoz, és
a Madách téren körbe-körbenyargalt a hintóval. A közönség tapsolt, a harmonika játszott.” Mindezt Mensáros
László szervezte. Tonay Klári
az a színésznõ volt, akinek
ilyen ünneplés járt. És ha nem
is vitték végig Szentendre Fõ
terén hintóval a helyiek,

GIZELLA GALÉRIA
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)

festményeit és ikonjait
a 10 éves galériánkból
15% kedvezménnyel vásárolhatja
meg karácsonyra!
Vásárláskor készletünkbõl Ön választhatja ki
ajándék tokaji borát!

virágcsokor itt is akadt bõven.
Sokan õrizgetik még mindig,
akkoriban kincsként megszerzett autogramjaikat. Mert
Klárika, annak ellenére, hogy
az ország egyik legnagyobb
színésznõje volt, közönségével mindig közvetlen maradt.
És még egy szentendrei kötõdés. Életrajzi könyvét a városunkban élõ Párkány László
tolmácsolásával írta meg.
Nemesházi Beatrix

Három kívánság
KARÁCSONYI ELÕFIZETÉSI AKCIÓ

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!
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!

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

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

Felveszünk gyakorlattal
rendelkezõ fodrászt,
kozmetikust,
kéz- és lábápolót,
mûkörmöst,
reprezentatív, újonnan
Szentendrén nyíló
szépségstúdiónkba.
Jelentkezéseket
„Alkalmazotti
jogviszony” jeligére
2008. január 5-ig kérjük
a
2084 Pilisszentiván.
Pf.: 25
címre.

Szilveszteri buli december 28-án és 31-én max. 40-50 fõ részére vacsorával, 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)

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

szevi50.qxp

2007.12.12.
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10 kultúra
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP
ADÁSVÉTEL
Terméskõ (lábazati, mediterrán, sziklakerti, bazaltkocka), bontott pecsétes tégla
(kis és nagyméretû), hõszigetelt faházak
(18 nm-120 nm), ajtók, ablakok (tetõsík
és normál), raktárcsarnokok. Tel. (26)
321-351, 06-30-943-1555.
Eladó olasz gyártmányú 12/75 rövid,
fekete, hatlövetû, pumpás sörétes
fegyver („kisebb ágyú”), nyugaton
kommandósok és fegyõrök is használják, különleges darab. Ára: 200
ezer Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Kiváló minõségû holland-német használt
bútorok értékesítése. Tel. 06-30-5431341.
Koloniál étkezõasztal székekkel, ágynemûtartós ülõgarnitúra, tároló szekrény, kétajtós szekrény, komód és egy
barokk stílusú hálószoba eladó. Tel. (26)
392-124, 06-30-630-6997.

ÁLLÁS
Az Izbégi Általános Iskola (Szentendre,
Mária út 1.) iskolatitkári álláshelyet hirdet. Az állás elfoglalásának feltétele:
középfokú iskolai végzettség, számítógépes 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 élelmezésvezetõt keres (élelmezésvezetõi
vagy dietetikus szakképesítéssel). Érdeklõdni személyesen vagy a 06-26/310-770
számon lehet.
Közeljövõben induló wellness-be keresünk: masszõrt, fizikoterápiás asszisztenst, gyógytornászt, kozmetikust. Tel.
06-30-972-2952.
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk állandó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.

sek, terelõösztön próbázottak - pörgelóci puli kennel, Szentendre. www.porgelocipuli.hu, porgeloci@freemail.hu. Tel.
06-70-330-5302, 06-30-222-5598.
Kutyakiképzés, nevelés, szaktanácsadás,
õrzõ-védõ munka tanítása háznál. Tel.
06-70-330-5302 Kárpáti Dorottya, diplomás kutyakiképzõ, 06-70-329-3797
Krautheim Viktor, mestertenyésztõ.
Kutyakozmetika, szállítással is. Tel. 0670-330-5302.

EGÉSZSÉG
Hatha Jóga a Barcsay Iskolában. Tel. 0630-270-0470, www.satyananda.hu.
Ma-uri energetikai masszázs. Tel. 0620-959-2642.
Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-3103977.
Autogén tréning tanfolyam indul február
elején Szentendrén. Klasszikus relaxáció,
stresszoldás,önismeret-mélyítés. Tel.
(26) 313-059, 06-20-931-3742, dr.
Magyar Erzsébet.

KIADÓ LAKÁS

Szentendrén, felújított 80 nm-es lakás
(nappali, 3 félszoba, szeparált feljáró)
17,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-4544431.

50 nm-es lakás a Püspökmajor-lakótelepen hosszú távra kiadó (vagy eladó).
Tel. 06-20-918-1825.
Budakalászon kiadó egy szoba összkomfort maximum 2 fõre. Tel. 06-30-8555035.
A Szarvashegyen 120 nm-es, új, kertes
családi ház hosszútávra kiadó. Tel. 0620-994-0668.
Szentendrén kis lakás kiadó 79 ezer Ft/hó
rezsivel. Tel. 06-20-330-3640.

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

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

Vegyész, környezetvédelmi és katasztrófa elhárítási gyakorlattal, veszélyes áruszállítási hatósági engedéllyel Szentendre környékén, illetve a Dunakanyarban
állást keres. Tel. 06-30-503-6801.
58 éves, egy éve nyugdíjas nõ számítógépes ismeretekkel Szentendrén 4-6 órás
irodai munkát keres. Tel. 06-30-4438201.

ÁLLAT
Legyen boldog tulajdonosa egy valódi
nemzeti kincsnek, egy pulinak. Februárban elvihetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést felveszünk.
A szülõk kiállításon többszörösen gyõztesek, örökletes betegségektõl mente-

Szentendrén, Pismányban, 4 szobás
üdülõ, 200 nöl-es díszkerttel, 29,5 millió
Ft-ért eladó. Tel. (26) 312-972, 06-20347-0256.

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

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

ÁLLÁST KERES

Szentendrén 85 nm-es lakás (nappali,
konyha, étkezõ, szoba, galéria, fürdõ,
kertrész) 15,9 millió Ft. Tel. 06-30-3318393.

GARÁZS

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

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

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

Szentendrén, a Rózsaköz-lakótelepen
duplagarázs megosztva is eladó. Tel. 0630-952-7150.

Kétszobás, bútorozott lakás külön bejárattal kiadó. Tel. (26) 316-555 hétköznap 15 órától.

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.

Szentendrén 3 szintes, több generációs,
vállalkozáshoz is alkalmas vagy társasházzá alakítható ház, nagy telekkel, a 11es úthoz közel eladó. Tel. 06-20-3679361.

Sürgõsen eladó Izbégen a fõút mellett 80
nm-es családi ház teljes közmûvel, kis
telken, garázzsal (kamrával és kazánházzal). Tel. (26) 316-837, 06-70-244-5700.
keretbe

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

Pomázi fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel. (26) 325-911.

LAKÁS, INGATLAN
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
55 nm-es felújított lakás eladó. Tel. 0630-943-6981.

Szentendrén, Izbégen új lakás alacsony
rezsivel kiadó. Tel. 06-30-331-8393.
Szentendrén 80 nm-es irodának is alkalmas lakás kiadó. Tel. 06-20-398-5592.
Szentendrén a Kõzúzó utcában 50 nm-es,
újlakás bérbeadó. Tel. (26) 318-776, 0670-944-0859.
2008. január 1-jétõl a Püspökmajorlakótelepen kiadó egy 55 nm-es lakás 55
ezer Ft/hó+rezsi-ért. Tel. 06-20-2233098.
Albérlet kiadó. Tel. (26) 400-339, 16 óra
után.
A Püspökmajor-lakótelepen egy 50 nmes I. emeleti balkonos lakás hosszútávra
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.
Szentendrén, a városközponthoz közel,
külön bejáratú, egy szoba-összkomfort
bútorozatlanul kiadó. Tel. 06-30-3575101.
A Püspökmajor-lakótelepen kiadó egy 56
nm-es, igényesen felújított panorámás
lakás. Ár. 60 ezer Ft+rezsi/hó. Tel. 0670-383-5002, 06-70-383-5003.
Szoba kiadó diáknak, lánynak, párnak.
Tel. 06-30-949-6456.
Szentendre belvárosában 50 nm-es lakás
kiadó. Tel. (26) 385-911, 06-20-9777721.
Pismányban 3 szobás, nappalis, modern lakóház szép panorámával 150
ezer Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-2990376.

Pismányban újszerû, nagyon igényes
lakóház, nappali+3 háló, 2 fürdõszoba és wc, terasz+erkély, panorámával, mûút mellett jó közlekedéssel
55 millió Ft irányáron eladó. Tel. 0630-299-0376.
Belvárosi, két generációs családi
házat kisebbre cserélnénk. Tel. (26)
314-199.
Szentendrén, jó helyen 80 nm-es
lakóház, kettõ és fél szoba, étkezõkonyha, fürdõ-wc, 160 nöl udvarral,
garázzsal, összközmûvel eladó.
Irányár: 20 millió Ft. Tel. 06-30-2990376.
Pismány, Cseresznyés útról jól megközelíthetõ 342 nöl (1232 nm) örökpanorámás telken (dunai és budai hegyek
felé) 93 nm lakóterû kétszintes családi
ház cirkófûtéssel (konyha közvetlen
kertkapcsolatos, szoba, elõtér, fürdõ,
nagy terasz, az emeleten:2 szoba, fürdõ).
A telek beépíthetõsége 15%, további
bõvítés lehetséges. Irányár: 30,5 millió
Ft. Tel. (26) 301-952.
Budakalász, Szent István telepen 150 nöl
gondozott parkosított kertben, 2006-ban
igényesen - teljesen - felújított, 125 nm
lakóterû egyszintes családi ház. A házzal
egybeépítve - külön bejárattal - 20 nm
garzonlakás épült, mely egybenyitható a
nagy házzal. Nappali, 3 szoba, 2 fürdõ,
igényes szaniterek, járólapokkal, automata garázsajtóval, (garázs 25,5 nm ).
Az új beépített konyhabútor marad.
Irányár: 48 millió Ft. Tel. (26) 301-952
Tahiban 850 nöl telek építési
engedéllyel, fantasztikus panorámával, gáz 150 méterre, víz, villany
bekötve, a fõúttól 600 méterre, a
telek megosztható, két utcára nyílik,
megosztható is. Ár: 8 millió Ft. Tel.
06-30-299-0376.
Szigetmonostoron, a falu központjának közelében nagyon kulturált,
ízléses kivitelû lakóház (nagy terasz,
2 szoba), minden egyébbel, összközmûvel, 150 nöl udvarral, 16 millió Ft-ért eladó. Megéri! Tel. 06-30299-0376.
Leányfalun, jó helyen, 170 nöl telek
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Tahitótfaluban
550
nöl-es,
panorámás, üdülõövezetû telek 2,5
millió Ft-ért eladó. Jó hely, jó befektetés. 5% beépíthetõség. Tel. 06-30299-0376.
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Szentendrén, a Pap-szigettel szemben 40
nm-es, gázfûtéses, földszinti lakás eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Tel. 06-20-9345539.
Leányfalun eladó kétgenerációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper
panorámával a Dunára is. Ikerház, de
külön helyrajzi számon, és saját 180
nöl-es telken van mind a kettõ,
egymástól függetlenül. Ára: 20 millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalu legszebb részén, õsfás
villasoron, templom mellett, központ-közeli helyen szép tervezésû,
de bontásra szoruló 70 nm-es ház
pincével, terasszal, 200 nöl kerttel,
telekáron, 26 millió Ft-ért eladó.
Ritka lehetõség! Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
55 nm-es, I. emeleti, kétszobás, étkezõs,
tehermentes öröklakás a Károly u. 32.
szám alatt eladó. Azonnal beköltözhetõ.
Irányár: 11,3 millió Ft. Tel. 06-30-3899862.
Pár éve felújított, 70 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó a Vasvárin,
igény szerint garázzsal. Ár: 18 millió Ft.
Tel. 06-70-285-8471.
Kõház 2x90 nm-en, az alsó szinten
mûhellyel és egyéb helyiségekkel, kulturált állapotban 30 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, Izbégen masszív kõház, hat lakóhelyiséges, 2x100 nmen kétgenerációs lehetõséggel.
Fenyõfás udvar, összközmû, 200 nöl
telek. Ára: 40 millió Ft. Tel. 06-30299-0376.
HÉV-hez 10 percre, kertvárosi csendes
mellékutcában 4 lakásos társasház I.
emeletén 70 nm lakóterû 2003-ban felújított lakás, 10 nm pincerésszel, 35 nm
beépíthetõ tetõtérrel. A lakásokhoz el
nem kerített külön kertrész tartozik.
Irányár: 20, 9 millió Ft. Tel. (26) 301952.
Tahi Duna felõli oldalán 260 nöl gondozott 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 összközmûves, gáz cirkófûtéssel. 20 nm üvegezett télikerttel. 20 nm garázs, a tetõtér
beépíthetõ. Az ingatlanon különálló 20
nm-es vendég garzonház. Irányár: 25 millió Ft, rugalmas árkezelés. Tel. (26) 301952.
Szentendrén, a fõúttól 150-200 méterre,
jó helyen komfortos kis kõház (30
nm+terasz) 150 nöl fenyõfás kerttel,
telekáron, olcsón, 12 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy gyakorlattal a belvárosban. Tel. (26) 313-928, 06-20-913-0177.
Intézze pénzügyeit az interneten! Tanfolyam indul a Pest Megyei Könyvtárban
folyamatosan. Jelentkezés az olvasószolgálati pultnál, vagy az alábbi telefonszámokon: (26) 310-320, (26) 310-222.
A tanfolyam idõtartama 1x4 óra, a részvétel ingyenes.
Internet tanfolyam indul kezdõknek a
Pest Megyei Könyvtárban. A tanfolyam
idõtartama: 2 x 5 óra szerda délelõttönként. A tanfolyam díja: 2000 Ft/10
óra, nyugdíjasoknak 1000 Ft/10 óra. Tel.
(26) 310-320, (26) 310-222.

SZÉPSÉG
Karácsonyi kozmetikai ajándékutalványok! Ajándékozzon szépülést,
kényeztetést szeretteinek! Kezeléseket, bõrcsiszoló kúrákat, szolárium vagy szauna bérleteket, alakformáló bérletet, vagy szabadon felhasználható, Ön által kívánt
összeghatárú ajándékutalványt vásárolhat karácsonyra. Az ünnepekre
szépüljön nálunk! Tel. (26) 301-364,
Gigi Kozmetika.

SZOLGÁLTATÁS
A Kiskópé gyermekfelügyelet Szilveszter
éjszakára vállalja kisgyermekek felügyeletét. Tel. (26) 310-365, 06-30-3957957. www.kiskope.mlap.hu
A Kiskópé Gyermekfelügyelet jelentkezõket vár 0-5 éves korig. Jöhetsz egész
napra, de 1-2 órára is. Tel. (26) 310-365,
06-30-395-7957. www.kiskope.mlap.hu
Szennyvízszállítás, gépi-, és kézi földmunka, építõanyagok szállítása. Tel. (26)
321-351, 06-30-943-1555.
Megbízható takarítónõ takarítást vállal.
Tel. 06-20-597-8288.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Megbízható nõ takarítást vállal. Tel. 0620-804-7928.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Kõmûves munkák végzését vállaljuk,
kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel.
06-30-3119231.
Hét személyes Merci bérelhetõ. Tel. 0620-494-2535.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Weblap-készítés, teljes körû szolgáltatás, referenciákkal. Tel. 06-70943-5656.
Megbízható, leinformálható 34 éves szentendrei hölgy takarítást vállal. Tel. 0620-944-1282.
Megbízható hölgy takarítást vállal. Tel.
06-30-365-4534.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

ÜZLET
Szentendrén, Izbégen, a János utca és a
Tilinkó utca sarkán 1000 nm-es, teljesen
sík, összközmûves és panorámás beépítetlen telek hasznosításra bérbeadó!
Alkalmas mini kempingnek, parkolónak,
lerakatnak, tárolóhelynek stb. Tel. 0630-353-3370.
Szentendre belvárosában utcára nyíló
üzlethelyiség kiadó vagy átadó. Tel. 0630-251-1477.
Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb tevékenységre. Tel. 06-30-962-5719.
A Püspökmajor-lakótelepen 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-9970671.
Vásárolok eladó üzlethelyiséget Szentendrén. Tel. (26) 380-005.
A Kaiser's mellett lévõ bevezetett hírlapajándék üzlet bérleti joga átadó. Tel. 0620-321-4110, este hat után.
Szentendrén, ipartelepen mûhelyek kiadók. Tel. (26) 318-776, 06-70-9440859.
Szentendrén, a Hév-állomáshoz közel 13
éve mûködõ kifõzde – berendezéssel,
céggel együtt – bérleti joga átadó. Tel.
06-20-397-5747.
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Jazzkoncert
KIÁLLÍTÁS
ART DECOR GALÉRIA, Bercsényi u. 3.
FODOR ILDA KERAMIKUS MÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ december 23-ig, minden nap 10-tõl 17 óráig
ERDÉSZ GALÉRIA, Bercsényi u. 4.
December 14. 18 óra
PREPARÁLT ZONGORÁK
ÉS KOTTAKÖNYVEK
Barabás Márton kiállítása
Megtekinthetõ január 13-ig, hétfõ
kivételével minden nap.
ERDÉSZ GALÉRIA, Bercsényi u. 4.
KARKÖTÕK FÓKUSZBAN
Az ékszerkiállítás megtekinthetõ január 13-ig, minden nap hétfõ kivételével 10-18 óráig. Az ünnepi nyitvatartás
miatt a galéria december 24, 25, 26án és 2008 január 1-én zárva. 31-én
9-14 óráig nyitva.
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.

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
Jegyár: 600 Ft
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
DECEMBER 21. PÉNTEK
15.30 EGON ÉS DÖNCI
17.00 EGON ÉS DÖNCI
18.30 LOPAKODÓ LELKEK - BIN-JIP
20.00 DRÁGASÁGOM
KISTEREM
19.00 ADJÁTOK VISSZA A
HEGYEIMET
DECEMBER 22. SZOMBAT
15.00 EGON ÉS DÖNCI

16.30 EGON ÉS DÖNCI
18.00 CSODÁLATOS JÚLIA
20.00 EGY GÉSA EMLÉKIRATAI
KISTEREM
19.00 ADJÁTOK VISSZA A
HEGYEIMET
DECEMBER 23. VASÁRNAP
15.00 EGON ÉS DÖNCI
16.30 EGON ÉS DÖNCI
18.00 ADJÁTOK VISSZA A
HEGYEIMET
20.00 ARANYKAPU
KISTEREM
17.00 UTAZÁSOK EGY SZERZETESSEL

DECEMBER 25. KEDD
15.00 EGON ÉS DÖNCI
16.30 POLÁR EXPRESSZ
17.30 NÁZÁRETI JÉZUS I.RÉSZ
20.00 TIGRIS A HÓBAN
KISTEREM
17.00 UTAZÁSOK EGY SZERZETESSEL
DECEMBER 26. SZERDA
13.00 POLÁR EXPRESSZ
15.00 CSILLAGPOR
17.30 NÁZÁRETI JÉZUS I.RÉSZ
20.00 CSODÁLATOS JÚLIA
KISTEREM
17.00 UTAZÁSOK EGY SZERZETESSEL

exkluzív, egyedi, tervezett ruhák
SZABÓ JUDIT ruhatervezõ
Tel.: 20/236-5649
Szentendre, Duna-korzó 13.
Ez a hirdetés Önnek most 30 000 Ft-ot
ér, ha magával hozza, és ellátogat
üzletünkbe december hónapban

december 28-án, 19 órakor
a PMK Színháztermében
Jegyek elõvételben már
megvásárolhatók a Pest
megyei Könyvtárban
Szentendre, Pátriárka u. 7.
Tel: 26/310-222

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

2000 Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 16.
Tel./fax: 06/26/311-008
Weboldal: www.dixiebar.hu (hamarosan!)
Nyitva tartás: H-P: 9.00-19.00, Szo-V: 9.30-19.00

Aknay János kiállítása

Karkötõk fókuszban

Aknay János Munkácsy-díjas
szentendrei festõmûvésznek
nyílt kiállítása Zalaegerszegen
a Gönczi Galériában (Landorhegyi u. 21.) Megtekinthetõ
január 12-ig, keddtõl péntekig
10-tõl 18-ig, szombaton14tõl 18 óráig.

Az ékszerkiállítás nyílt az
Erdész Galériában (Bercsényi
u. 4.). Kiállító mûvészek:
Abaffy Klára, Bartha Ágnes,
Fördõs László, Gaál Gyöngyvér,
Holló István, Kaintz Regina,
Kecskés Orsolya, Király Fanni,
Jermakov Katalin, Majoros Kata, Marosi László, Péter Vladimír, Rózsa Béla, Stomfai Krisztina, Szabó Laura, Tóth Zoltán,
Lu Anh Tuan. Megtekinthetõ
január 13-ig, minden nap
hétfõ kivételével 10-18 óráig.
Az ünnepi nyitva tartás miatt
a galéria december 24, 25, 26án és 2008 január 1-én zárva.
31-én 9-14 óráig nyitva.

DECEMBER 24. HÉTFÕ
18.00 HÉTKÖZNAPI MENNYORSZÁG

Ruhaszalon nyílt

CSEPREGI ÉVA KONCERT
A SZERETETÉRT

December 15-én szombaton,
20 órakor a Bohém Ragtime
Jazzband koncertje lesz a FaInn Étteremben (Kossuth Lajos utca).

Fogászati
rendelõ
INGYENES SZÁJVIZSGÁLAT!
Két fõ látogatása esetén
a fogpótlások
és fogfehérítések árából!

10% kedvezmény
2008. január 31-ig!

Nyitva tartás: szerda 17.00-19.00
csütörtök 10.00 - 12.00

Tel.: 06-30-297-5860
2000 Szentendre
Paprikabíró u. 1/A
(a gyógyszertár mellett)

Álláspályázatok
A Szentendrei Új Kulturális
Központ egyre növekvõ feladatai ellátására pályázat útján
keresi önálló munkavégzésre
alkalmas, nagy tapasztalatú új
munkatársát
GAZDASÁGI VEZETÕ
állásba 2008. januári
munkakezdéssel.
Olyan szakember jelentkezését
várjuk, aki felsõfokú közgazdasági vagy pénzügyi
végzettséggel és non-profit
vagy/és kulturális területen
szerzett többéves vezetõi
tapasztalattal rendelkezik.
Feladatok:
• a non-profit gazdasági társaság 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 önkormányzat szakbizottságaival,
a hivatal illetékeseivel, a felügyelõ bizottsággal és a
könyvvizsgálóval
Elõny a pályázat elbírálásánál:
• szentendrei vagy kistérségi
lakóhely,
• a város kulturális életének
ismerete,
• könyvelési, adó- és munkaügyi szakvizsga, jogi ismeretek
Jelentkezését önéletrajzzal,
fotóval, szakmai referenciákkal 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 referenciákkal 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 tapasztalat
Jelentkezését önéletrajzzal
és fotóval várjuk
2007. december 21-ig a
dmh@dunakanyar.net címre.
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A „fõszakács”: Ági néni
2007-ben ötéves lett a Presto Sport és Szabadidõ Egyesület. Visszatekintve erre
az idõszakra elmondható, az egyesület alapítóinak céljai maradéktalanul
megvalósultak.
2002-tõl 2005-ig a gyerekek
számára csupán a szünidõkben
tudott az egyesület szabadidõ
programokat szervezni. De ezek
a programok is igen gazdag
kínálatot nyújtottak, pl. aggteleki öko- és sporttábor az asztmás
és az allergiás gyerekeknek, a
dinnyési fertõ nádvilágában természetismereti és sporttábor, a
pálkövei aktív pihenõ- és sport-

tábor és még sorolhatnánk.
2006-tól rendszeres edzésprogramokkal bõvítették a kínálatot.
Legfõbb célja a kajak-kenu utánpótlás-nevelés volt. A nyári
hónapokban a városban és a
kistérségben élõ fiataloknak
sportág-népszerûsítõ táborokat
szervezett az egyesület. Bekapcsolódott a városi sportéletbe is:
megrendezte az I. Városi családi
vízi sportnapot“, melynek lebonyolításához az önkormányzat
anyagi támogatást is biztosított.
A programban közös családi
kaland kenutúra, kajak-kenu
háziverseny, apa-fiú foci, anyalánya ügyességi vetélkedõ, soksok nyeremény és közös megérdemelt ebéd szerepelt.
Sikeres és hosszú távú programot
dolgoztak ki a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium
igazgatójával: a mindenkori 4.
osztályos testnevelés tagozatos
gyerekek részére kajak-kenu
sportági tábort terveznek a tanév
végén.
2006-tól a Magyar Kajak-kenu
Szövetség aktív tagjaként már
versenyeztettek is szentendrei
gyerekeket. A városi vízi sportélet fejlesztésében is részt vállaltak. Még ebben az évben tízéves szerzõdést írtak alá az
önkormányzattal a városi csónakház hasznosítására, a vízi élet
fejlesztésére.

2007-ben meghirdették a „nyitott csónakházi hétvégék” akciót, mely a hozzáfûzött reményeket beváltotta. Felkeltette
a város és a kistérsége figyelmét
a vízi sportok iránt. A program
májustól októberig, minden
szombaton és vasárnap, reggeltõl estig nyitva állt. Igény
szerint kölcsönözhettek kajakokat, családi kenukat, vagy

lékek, nem beszélve az edzések
motoros hajókíséretérõl, annak
fenntartásáról.
Nos, a recept egyszerû: végy egy
fanatikus, elkötelezett edzõt –
aki fizetség nélkül dolgozik reggeltõl estig –,végy hozzá hasonló elkötelezett gyerekeket, szülõket, pártoló tagokat, gyúrd
össze õket, tûzdeld meg pályázati pénzekkel (pl. önkormányzat,
egyéb), tégy hozzá a saját vagyonodból amennyi szükséges, s ha
jól megsütötted, akkor kapod
meg ezt az eredményt. A „fõszakács”, aki mindezt a város javára
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felszolgálja, dr. Hamar Pálné Ági
néni, aki Tatai Tibor olimpiai- és
világbajnok kenusunkkal dolgozott együtt, közösen „fõzték ki”
az edzésprogramot. Ági néni a
Presto Sport és Szabadidõ Egyesület versenyzõinek, szabadidõs
gyermekeinek és az érdeklõdõ
felnõtteknek igyekszik átadni a
kajak-kenu sport iránti szeretet,
elkötelezettséget és alázatot. E
tevékenysége biztató jele annak,
hogy jó úton halad a városi vízi
élet fejlõdése.
Kívánunk 50. születésnapjára sok
örömet és jó egészséget! Az
egyesületnek, tagjainak, versenyzõinek, pártoló tagjainak,
leendõ tagjainak áldott, békés
karácsonyt, sikerekben és örömökben gazdag boldog új évet!
T. Á.
Az egyesület elérhetõsége:
presto@dunakanyar.net,
06-30-416-9159

Emberélet Alapítvány
2006. évi
adó 1% felhasználás
elszámolása
Ezúton fejezi ki köszönetét és tiszteletét az Emberélet Alapítvány mindazoknak, akik munkánkban bízva
felajánlották 2006 évi adó 1%-ukat.
Idén a prevenció fontosságát és az
információk eljuttatását tûztük ki
célul.
Regionális központ létrehozására és
irodafejlesztésre
134.549 Ft
Információs anyagok eljuttatása az
emberekhez, hird. költs.
87.040 Ft
Könyvtárunk fejlesztésére 15.559 Ft
Önkéntesek képzésére
55.000 Ft
Adományra és közadományra
122.531 Ft
költöttünk.
összességében:
414.679 Ft
A számlák minden érdeklõdõ számára
megtekinthetõek.
Köszönettel:
Wahr Nóra
Emberélet Alapítvány
elnõke

oktatásban vehettek részt. Szerénytelenség nélkül elmondhatom, sikerrel. A programot a
jövõben is folytatják, néhány
szolgáltatással kibõvítve. Közben a gyermek- és ifjú korcsoportosok aktívan versenyeztek.
Részt vettek a Maraton Magyar
Bajnokságon Gyõrben, ahol
egyetemi korcsoportban, kenu
szakágban 2. helyezést értek el.
Gyermek korcsoportban, kenu
szakágban a középmezõnyben
végeztek. A diákolimpiai versenyen kajak szakágban 5. helyezést értek el. A felnõtt kategóriában kajak párosban I.
helyezettek lettek versenyzõink.
Így az országos ranglistán 17,5
pontot gyûjtöttek össze. Majd
idén elõször – felkérésre – részt
vettek a városi hagyományos
Ister Napok rendezvénysorozaton, ahol vízi felvonulást és
versenybemutatót is tartottak.
Az õszi-téli felkészülést megelõzõen csapatépítõ erdei edzõtáborozáson vettek részt, majd
megmérettették magukat az
MKKSZ Nagyhideghegy futásán,
ahol egyetemi korcsoportban 2.
helyezést értek el.
Kérdezhetik, mindezt mibõl és
hogyan lehet megvalósítani,
hiszen igen költséges sportágról
van szó. A hajók, a felszerelések,
a versenyeztetés, utaztatás,
szállás és egyéb hajójavítási kel-
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