
Kedves Várostársaink!
Boldog, szép Karácsonyt és sikerekben gazdag Újévet kívá-
nunk városunk minden polgárának. 
Köszönjük eddigi megtisztelõ bizalmukat, és a jövõ évben is
számítunk mindenki segítõ együttmûködésére, hogy még
eredményesebb évet zárhassunk!
Szeretettel hívunk mindenkit a hagyományos óévbúcsúztató
és újévköszöntõ városi programjainkra.
Szilveszter a Fõ téren december 31-én 22 órától – kon-
certtel, éjféli koccintással, tûzijátékkal és utcabállal. 
Újévi koncert január 6-án, vasárnap 18 órakora Városháza
Dísztermében, melyen fellép Horváth Béla hegedûmûvész
és tanítványa, David Zuckermann. Az ünnepség keretében
kerül sor Szentendre Város Mecénás Díjának átadására is.

Dr. Dietz Ferenc           Kun Csaba 
polgármester            alpolgármester

arcok

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

XXI. ÉVFOLYAM • 51-52. SZÁM • 2007. DECEMBER 21. 51-52

Köztér mellékletünkben hosszabb lélegzetû beszélgetést olvashatnak Török Istvánnal, Csobánka
polgármesterével a település jövõjérõl. Kudlik Júliával karácsonyi gasztronómiai utazáson
vehetünk részt, hasznos, idõkímélõ ötletekkel  (10. oldal). P. Tóth Béla református lelkésszel
annak kapcsán beszélgettünk, hogy negyedszázada, éppen adventkor avatták be lelkészi hivatalá-
ba (11. oldal). Anyanyelvünk érdekességei sorozatunkban dr. Büky László nyelvészprofesszor
írását közöljük a 21. oldalon. S végül, de nem utolsósorban Mészáros T. László fotómûvész most
megjelent szentendrei albumát ajánljuk, szintén a 21. oldalon.

Török István Kudlik Júlia P. Tóth Béla Dr. Büky László Mészáros T. László
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Parkolási
tájékoztató

Január 1-jén „élesedik” az új
parkolási rendszer – tudtuk
meg a december 18-i rend-
kívüli testületi ülésen Lind-
mayer Esztertõl, a Városi
Szolgáltató Zrt. cégvezetõ-
jétõl. A következõ napokban
a cég a közterület-felügyelet-
tel együtt terepbejárást tart,
térképet készít, kihelyezi az
új információs táblákat, és

kijelöli a legális parkolóhe-
lyeket, amelyek felfestése – a
télies idõjárás függvényében
– a lehetõ legrövidebb idõn
belül megtörténik. Ugyancsak
újévtõl bocsátják ki a chipkár-
tyákat, amelyekkel a helyi
lakosok igénybe vehetik a
befizetett teljesítményadó
után nekik járó, félévente 5
500 forint értékû parkolási
kedvezményüket. A Jogi Bi-
zottság szorgalmazására még
január folyamán újabb la-
kossági tájékoztatót fognak
tartani a rendszer részleteirõl.

Karácsonyi
duplaszám!

Minden kedves
olvasónknak,
hirdetõnknek
boldog, szép
karácsonyt, 
sikerekben

gazdag 
újesztendõt 
kívánunk!

Lapunk legközelebb 2008. 
január 11-én jelenik meg

Heti melléklet
KÖZTÉR

A FÓKUSZBAN
CSOBÁNKA
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2 város

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Mozsgai Endre (Pismány) elnök 
06 20 941 8805, Szepesiné Kulhavy
Magdolna titkár 06 20 381 7341,
Pákh Andor (Pismány) alelnök 
06 20 972 7969, Drobilisch Gábor
alelnök 06 20 514 3476, Simonyi
Zsolt (Püspökmajor ltp.) vez. tag 
06 30 240 6633, Egedi János
(Szarvashegy) vez. tag 
06 30 933 4045, Juhász Bálint 
(Ifjú Polgárõr csoport) vez. tag  
06 20 997 0095, 
Németh András Belváros csoport-
vezetõ 06 20 443 9251, 
Szeneiné Andornaki Edit Bükkös
patak csoportvezetõ  
06 30 486 1740
Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

Orvosi ügyelet 
Szentendre, Bükkös-part 27.
(26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 
17-tõl hétfõ reggel 7-ig. 
Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Liliom 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

SSOOSS

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
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Kht., felelôs kiadó: Kriaszter Attila igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
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Ünnepi nyitvatartás 
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy
Szentendre Város
Polgármesteri Hivatala 
az ünnepekre való tekin-
tettel 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 jegyzõje 

Álláspályázat
Szentendre Város Önkormány-
zat Képviselõ-testülete pályá-
zatot ír ki az alábbi intézmény-
vezetõi álláshely betöltésére:
Meghirdetett munkahely:
Püspökmajori ltp. Bölcsõde
2000 Szentendre, Hamvas
Béla u. 1.
Ellátandó feladatok:
100 bölcsõdei férõhellyel ren-
delkezõ, 38 alkalmazottat fog-
lalkoztató, részben önállóan gaz-
dálkodó intézmény vezetése.
Képesítési és egyéb feltéte-
lek:
• 15/1998. (IV.30.) NM ren-
delet 2. számú mellékletének
I/2 B pontja szerinti képesítés
(bölcsõdei szakgondozó, csec-
semõ- és kisgyermekgondozó,
csecsemõ- és kisgyermekne-
velõ, vagy csecsemõ és kis-
gyermekgondozói végzett-
séggel rendelkezõ intézmény-
vezetõ, szakoktató, védõnõ,
felsõfokú szociális alapkép-
zettség)
• 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 vo-
natkozó szakmai helyzet-
elemzésen alapuló vezetési
programot; 
• eddigi munkaviszonyokról
szóló igazolást
• nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot a Képviselõ-
testület és a pályázati eljárást
lefolytató bizottság tagjai
megismerhessék;
• nyilatkozatot arról, hogy a
pályázat szakmai része nem
nyertes pályázat esetén is fel-
használható;
• munkaegészségügyi vizs-
gálatról szóló igazolás
• nyilatkozatot, hogy a pá-
lyázóval szemben nem áll fenn
a gyermekek védelmérõl és
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §-
ának (8) bekezdésében meg-
határozó kizáró ok.
Közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
a közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, újon-
nan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A § (4)
bekezdésében foglaltak ki-
vételével – 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. már-
cius 31.
Pályázat beadási határideje:
2008. január 31. 17.00 óra
Pályázat elbírálásának ha-
tárideje: februári képviselõ-
testületi ülés
Illetmény:
a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII tv.
valamint a 257/2000 (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint.
Pályázat benyújtásának he-
lye és módja:
a pályázatot 5 példányban kell
benyújtani „Bölcsõde pályá-
zat” megjelöléssel dr. Dietz
Ferenc Szentendre Város Pol-
gármestere részére
2000 Szentendre, Városház tér
3. (Központi Iktató)
Pályázattal kapcsolatos fel-
világosítás:
dr. Gerendás Gábor Közigaz-
gatási és Népjóléti Iroda ve-
zetõjénél (Tel.: 26/503-361)

ELADÓ SZENTENDREI INGATLANOK
Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi,
tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

Ingatlan helye Hrsz. m2 Minõsítés Min. vételár + 20% áfa
Ady Endre út 4715 327 lakó 7.766.000,-
Láncfû u. 4885 1017 lakó 14.238.000,-
Makkos u. 7126 712 üdülõ 8.971.000,-
Panoráma út 7141 855 üdülõ 10.175.000,-
Csóka u. 7517 3761 üdülõ 33.849.000,-
Tölgy u. 7919 1121 üdülõ 10.089.000,-
Dongó u. felett 7700 1036 üdülõ 10.153.000,-
Csóka u. 7509 2626 üdülõ 23.634.000,-
Gyopár u. 8064 864 üdülõ 11.016.000,-
Rege u. 7843 760 üdülõ 9.690.000,-

Ajánlatot tenni a fentiekben részletezett ingatlanokra külön-külön lehet.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2008. január 8. 15 óra
Az ajánlat benyújtásának helye: Szentendre, Városház tér 3. I. emelet, Iktató
Fentiekkel kapcsolatban bõvebb tájékoztatást az alábbi telefonszámon tudnak kérni: 
26/503-377, 26/503-351.

Polgármesteri Hivatal

Ingatlanok bérbeadók
Szentendre Város Önkormányza-
ta pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok bérbevételére:
1. Városház tér 1. (benyújtási
határidõ 2008. január 10. 15:00)
2. Kossuth L. u. 30. (benyújtási
határidõ 2008. január 9. 15:00)
3. Bükköspart 34. (benyújtási
határidõ 2008. január 9. 14:00)
Minden szükséges információt a
pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a Hivatal
Iktatójába (Városház tér 3. 
I. emelet) kell benyújtani. 
Tájékoztatás telefonon: 
26/503-364
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A polgármester 

naplója
december 22.
18.00 Illés Lajos:

Betlehem csillaga
rockopera bemu-
tatóján köszöntõ

december 23.
16.00 Adventi

gyertyagyújtás 
a Fõ téren a
mûvészekkel és 
a sportolókkal

december 27-29.
Szabadság

VÁROSKAPU ÜZLETHÁZ • AZ ADVENTI ÉS KARÁCSONYI, SZILVESZTERI PROGRAM TÁMOGATÓJAVÁROSKAPU ÜZLETHÁZ • AZ ADVENTI ÉS KARÁCSONYI, SZILVESZTERI PROGRAM TÁMOGATÓJA

Vasárnap délelõtt a Deák Fe-
renc utcánál ünnepélyes ke-
retek között vágta át a nem-
zeti színû szalagot dr. Dietz
Ferenc polgármester és átadta
a város frissen felújított út-
szakaszait. Az önkormányzati
„1+1” útfelújítások keretében
a Pro Régió 50%-os pályázati
támogatásával összesen mint-
egy 40 millió Ft összegû út-
felújításra került sor Szent-
endrén 2007-ben.
„Szõnyegezéssel” 11 837 nm
aszfaltburkolat felújítása ké-
szült el  a Templom u., Deák
Ferenc u., Tómellék u., Ungvár
u. és Boldogtanyai úton.
Az önkormányzat 2007. évi
költségvetésében 10 000 mil-
lió Ft elõirányzatot biztosított
a lakossággal közösen meg-
valósuló út- és közmûépítések
támogatására. Ennek kereté-
ben: a Vasvári Pál közben mint-
egy 600 nm utat burkoltak le,
ez 2,2 millió Ft önkormányza-
ti + 2,2 millió Ft lakossági fi-
nanszírozással jött létre, mely
december 10-én került átadás-

ra. A Lepke utca 670 nm-nyi
szakaszát 1,6 millió Ft önkor-
mányzati és 1,6 millió Ft la-
kossági hozzájárulással sike-
rült felújítani, és az utat no-
vember 22-én már át is adták.
A Muskotály utca 1500 nm-nyi
szakaszának felújítása 1,5 mil-
lió Ft lakossági támogatással
november végén került át-
adásra. Folyamatban van az
útfelújítás a Rezeda utcában
is (900 nm, 2,8 millió Ft önkor-
mányzati + 2,8 millió Ft la-
kossági hozzájárulással); és az
elõkészítés után hamarosan
indul a felújítás a Csányi utcá-
ban (1000 nm, 1,3 millió Ft
önkormányzati + 1,3 millió Ft
lakossági támogatásból). 
Több földút burkolati felújí-
tása is elkészült: mintegy 1,6
millió Ft értékben. Teljes mér-
tékben önkormányzati finan-
szírozással ezek az utcák már
részben elkészültek, de az ün-
nepekre minden kivitelezés
befejezõdik a következõ utcá-
kon: Holló, Vadász, Tölgy,
Szénás, Petõfi Sándor, Pilis,

illetve a patakátjáró és a
Hegyalja utca.
Az útburkolatok felújítása
mellett meg kell említeni a
másik, mindig aktuális útja-
vítási munkát: a kátyúzást.
Teljes mértékben önkormány-
zati finanszírozással, összesen
mintegy 20 millió Ft bruttó
értékben javították ki a legin-
kább balesetveszélyes úthi-
bákat. Összesen 60 utcában,

5000 nm-en készült el az út-
javítás, amelyhez még hoz-
záadódott körülbelül egymil-
lió Ft összegû azonnali bale-
setveszély elhárítási, útjaví-
tási munka 230 nm-en. 
Az útjavításokon túl folytató-
dott a közvilágítási hálózat
bõvítése. Lakossági kérelemre
az önkormányzat szintén a la-
kosság és az önkormányzat
azonos mértékû költségvál-

lalásával összesen mintegy
500 ezer Ft értéken megren-
delte és kiviteleztette a köz-
világítás-bõvítéseket a követ-
kezõ utcákban: Pomázi út, Eg-
res u., Nyírfa u., Körte köz,
Rétifû u. és Eper utca, melyek
bõvítése, folytatása 2008-ban
szûkös pénzügyi lehetõségek
ellenére is a remények szerint
folytatódni tud.
A képviselõ-testület az általa
elfogadott Dumtsa Jenõ Vá-
rosfejlesztési Stratégiában is
kiemelt figyelmet fordít a te-
lepülési önkormányzati, szi-
lárd burkolati, belterületi köz-
utak burkolat felújítására.
Ezek megvalósításához az ön-
kormányzat rendelkezésére
álló, egyre szûkülõ saját for-
rás bevonása ellenére, fõként
pályázati lehetõségek kiakná-
zásából igyekszik minél több
támogatást nyerni.

Tavaszig marad a Volán
Rendkívüli, december 18-i ülésén a tes-
tület úgy döntött, hogy a tavaszi me-
netrend-módosításokig, azaz 2008. már-
cius 3-ig még biztosan a Volánbusz Zrt.
fogja ellátni a helyi autóbusz-közlekedés
biztosításával járó feladatokat. Az önkor-
mányzat vizsgálja annak lehetõségét,
hogy tavasztól kínálkozik-e a jelenleginél
olcsóbb megoldás a helyi buszjáratok
üzemeltetésére.

Hõ- és melegdíj: 
elkerülhetetlen emelés

A testület elé tárt VSZ-tájékoztató szerint
január 1-jétõl a hõdíjakat 4, a melegvízdí-
jakat pedig mintegy 30%-kal kellene emel-
ni – számolták ki a cég szakemberei a
tavasszal végzett hõveszteség-mérések

adatai alapján. Reményi András, a fûtõmû
vezetõje a drasztikus melegvízdíj-emelést
azzal indokolta: a 0,26 Gigajoule/ vízköb-
méteres értéket tavaly hibásan határozták
meg; méréseik alapján valójában egy köb-
méter víz felmelegítéséhez 0,34 GJ
mennyiségû energia szükséges. Szebeni
Lajos szakértõ indokolatlannak nevezte az
emelési tervet, mert az õ mérései szerint a
lakótelepen 40-44 Celsius-fokosnál me-
legebb víz nincsen. Az alpolgármester kéré-
sére a következõ, január 22-i rendes
testületi ülésre Szebeni Lajos szakvéle-
ményt küld. Az már bizonyos, hogy jövõre
muszáj lesz megemelni a hõ- és melegvíz-
díjakat, de az emelés mértéke még kérdés-
es. Az önkormányzat küzd azért, hogy
minél kisebb teher érje a lakosságot.
Január 22-én elsõ körben tárgyalják a
kérdést, majd lakossági fórum következik,
februárban pedig döntés születik majd.

Kht.-ügyvezetõ: januárban
távozhat

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat egyes
pontjainak be nem tartása és az Új Kul-
turális Központ könyvelésének hiányos ke-
zelése miatt a képviselõ-testület tárgyalt
Kriaszter Attila igazgató felmentésérõl. 
A kérdés december 18-i tárgyalásának ér-
telmében az ügyvezetõ közös megegye-
zéssel távozhat posztjáról, ám a végsõ dön-
téssel és a részletek meghatározásával – 
a baloldali frakció javaslatára – meg kell
várni a cégnél végzett belsõ vizsgálat
lezárultát, határozat tehát valószínûleg
január 22-én születik majd – hacsak nem
indítványozza valamelyik képviselõ egy
rendkívüli testületi ülés összehívását ennél
elõbb. Az Új Kulturális Központ vezetésének
átvételéhez Göllner Judit, az intézmény
munkatársa élvezi a testület bizalmát.

Hidegkuti Gergely képviselõ, Dr. Dietz Ferenc  
polgármester és Kun Csaba alpolgármester

Évvégi útavatók Szentendrén
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– Mint minden körülöttünk
lévõ településen, nálunk is
érvényesül az a tendencia,
hogy a fõvárosból egyre töb-
ben költöznek az agglomerá-
cióba, de a büdzsé gyakorlati-
lag változatlan marad. A meg-
növekedett lakosság teljes
joggal várná el, hogy Szent-
endre és környéke tûzbizton-
sági szempontból megfeleljen
az oly divatosan hangoztatott
Európai Unió elvárásainak. A
szentendrei parancsnokság
43-45 ezer állandó és kb: 20
ezer idegenes lakos életét fel-
ügyeli, összesen kilenc telepü-
lésen a nap 24 órájában. A
problémát legtöbbször az
alapvetõ felszerelések hiánya
okozza, amelyeknek már rég a
parancsnokság birtokában
kellene lenniük. 
Igaz, hogy finanszírozási
problémával küszködünk, mint
sokan a közigazgatásban, de
hál' Istennek sok olyan javas-
latot tettünk, ami megkön-
nyíti az életünket. A pályá-
zataink is sikeresek voltak, így
a jövõ évtõl két új gépjármûv-
el gazdagodik a Szentendrei
Tûzoltó Parancsnokság, me-
lyekkel a területünkön élõk
biztonságát tudjuk növelni. Az
egyik jármû egy magasból

mentõ eszköz. Rengetegszer
éppen egy ilyen jármûre lenne
szükség a mentéshez, és re-
méljük, már nem lesz példa
arra, mikor is kénytelenek vol-
tunk egy IFA típusú létrára
várni a helyszínen, amely
mindössze 60 km/h-s sebes-
séggel „száguldott” Eszter-
gomból az adott kárelhárí-
táshoz. A másik eszköz egy
vízszállító jármû, mellyel biz-
tosítani tudnánk vízhiányos
területen az oltáshoz szük-
séges oltóanyagot.
Szakmai fejlesztéseken túl a
másik gondolat az, hogy a pa-
rancsnokság nyit a társadalom
felé, hogy minden állampol-
gár megismerje a szervezetet,
bizalommal fordulhasson hoz-
zánk. Így reméljük elérhetõ
lesz az, hogy a közalapítvány-
on keresztül ne csak azok az
emberek támogassanak min-
ket, akiknek személyes „élmé-
nyük” volt már a tûzoltóság-
gal, hanem azok is, akik ily
módon ismerik meg a szer-
vezetet.
Idei évben nemcsak a felsze-
relés hiánya jelentett prob-
lémát, hanem gyakran az em-
berhiány is, ami nagyban hát-
ráltatta a munkánkat. A tûz-
oltóságok átszervezésénél vol-

tak olyan elképzelések, mely
szerint Szentendre városának
kevesebb létszámmal kellett
volna beérnie, és ellátni ezt a
rendkívül nehéz és megnö-
vekedett feladatot. Sokat küz-
döttünk, hogy szembeszáll-
junk ezzel az akarattal. A
kilenc települést kilenc fõvel
kellett biztosítanunk, ami –
aligha túlzok, ha azt mondom
– lehetetlen. Van, amikor egy-
szerre két riasztás is történik,
amihez ennyi tûzoltó nagyon
kevés. Végül addig lobbiztunk,
hogy jövõre négy fõvel emel-
kedik a tûzoltóink létszáma.
Másik nagy fejlesztési irány: a
meglévõ és a jövõre várható
felszerelés optimális elosztása
a területünkön egy kihelyezett
õrsként Visegrádon vagy Ta-
hiban. Ennek megvalósulásá-
val az országban elsõként
ténylegesen tudnánk garan-
tálni a területünkön a 10
percen belüli elsõdleges bea-
vatkozást, teljesítve az állam-
polgárok jogos igényeit.
A társadalom felé nyitás másik
ötlete az önkéntes tûzoltóság,
aminek én magam is alapító
tagja vagyok. Úgynevezett 40
órás tanfolyam után már bárki
lehet önkéntes tûzoltó. A leg-
nagyobb meglepetésünkre

több fiatalt is érdekelte ez a
lehetõség, sõt, néhány har-
mad- és negyedéves orvostan-
hallgató is jelentkezett. Õket
szeretnénk alkalmazni olyan
nyári, frekventáltabb idõsza-
kokban, mikor a mentõszol-
gálat leterheltsége megnö-
vekedik. Ehhez elsõ lépésként
tûzoltóink a saját illetményük-
bõl vásároltak orvosi táskát,
hogy a legalapvetõbb gyó-
gyszerek, kötszerek és eszkö-
zök ott legyenek jármûvein-
ken, és alapítványon keresztül
sikerült defibrillátort, CAD
mellényt beszereznünk, amiv-
el az elsõdleges beavatkozást
a mi szintünkön már meg-
felelõen tudjuk kezelni.
Az igények tehát növekedtek,
és nemcsak a lakosságé, ha-
nem az itt dolgozóké is. Így
aztán lassan már „házon belül
is tüzet kell oltani”, mert ilyen
mértékû fizetés mellett ke-
vesen vállalják ezt a szép hi-
vatást. 

"Szentendre és a Dunakanyar
tûzvédelméért" Közhasznú
alapítvány bankszámlaszá-
ma: 64700021-10010725

Szabó Edina

„Lassan már házon belül is tüzet kell oltani”
Csinos, otthonosan berendezett épület a szentendrei tûzoltóság. Jámbor Ferenc tûzoltóparancsnok mosolyogva
nyújt kezet. Határozott kézfogás, elszánt tekintet. Az irodájában a fejlesztésekrõl és az új tervekrõl kérdeztem.

107
Bûnügyi és

közlekedésrendészeti
hírek, felhívások

Lakásbetörések. Többször
beszámoltunk róla, hogy el-
szaporodtak a Szentendrei-
szigeten a lakásbetörések,
fõként Szigetmonostor, Ho-
rány és Tahi területén. A
tettes elfogására külön akciót
szervezett a Szentendrei
Rendõrkapitányság. Az elkö-
vetõt betörés közben érték
tetten két hete. Elõzetesbe
helyezték, több tucat betörést
ismert el, jelenleg vizsgálat
folyik ellene.

•
Elfogott személyek. Körözési
akció keretében három sze-
mélyt fogtak el Szentendrén
a Bûnügyi Osztály beosztott-
jai. Az ügy érdekessége, hogy
az évek óta körözött szemé-
lyeket erõszakos bûncselek-
ményekkel, kábítószerrel való
visszaélés és szabadságvesz-
tés le nem töltése miatt keres-
ték. Egyiküknél a házkutatás
során egy régebbi, több tíz-
millió forintos kárértékû
szentendrei betörésbõl szár-
mazó tárgyakat találtak.

•
Életmentõ mellény. Tovább-
ra is elõfordulnak a rossz látási
viszonyokból és a láthatósági
mellény viselésének hiányá-
ból eredõ közúti veszélyes
helyzetek, balesetek, sérü-
lések.  A rendõrség újfent jel-
zi: bár a jogszabály minden
esetben nem teszi kötelezõvé
a mellény viselését (ld. A mel-
lényviseletrõl szóló korábbi

cikkünket), de a rendõrkapi-
tányság javasolja, hogy a
kerékpárosok és az út szélén
tartózkodó gyalogosok saját
érdekükben viseljék az „élet-
mentõ” mellényt!

•
Lakástüzek ellen. A lakás-
tüzek megelõzése érdekében
a rendõrkapitányság felhívja
a lakosság figyelmét, hogy az
adventi koszorú gyertyáinak
égetése már több esetben
okozott kisebb tüzeket, ezért
nem ajánlatos felügyelet nél-
kül hagyni az égõ gyertyákat.
Az utcán árusított petárdák

minden esetben illegálisnak
számítanak, mert nem bevizs-
gált termék lévén különbözõ
végtag-, arc- és szemsérülé-
seket okozhatnak. E bevizs-
gálatlan tárgyak használata
veszélyezteti a használó és
környezete testi épségét, és
alkalmazója szabálysértést
követ el vele. Petárdát és
egyéb pirotechnikai eszkö-
zöket csak kijelölt, hivatalos
árusítóhelyeken és üzletekben
szabad beszerezni.

•
Zsebtolvajok. A karácsonyi
bevásárlás idõszakában a be-
vásárlóközpontok parkolói is-
mét veszélyes terepnek szá-
mítanak a lopások szempon-
tjából. Kérjük, fokozottan
ügyeljenek táskáikra, pénz-
tárcájukra és egyéb érté-
keikre!

•
Gázolások a zebrán. Az el-
múlt idõszakban többször elõ-
fordult, hogy gyalogos átkelõ-
helyeken gázoltak gyalogo-

sokat. Ezért a rendõrség fel-
hívja a figyelmet arra, hogy 
a KRESZ 43. §-a értelmében
„kijelölt gyalogos átkelõhe-
lyen a jármûvel a gyalogosnak
elsõbbséget kell adni. Útke-
resztezõdésnél a bekanyarodó
jármûvel – kijelölt gyalogos
átkelõhely hiányában is –
elsõbbséget kell adni a gyalo-
gosnak, ha azon az úttesten
halad át, amelyre a jármû
bekanyarodik.” A jogszabály
szerint az elsõbbség mindkét
oldalról érkezõ gyalogost
megilleti. Osztott pályás,
többsávos úton (mint például
a 11-es fõút belvárosi sza-
kaszán) a gyalogos átkelõ-
helyeknél több esetben elõ-
fordul, hogy csak az egyik
sávban haladó jármû ad el-
sõbbséget a gyalogosoknak. A
gázolások elkerülhetõk len-
nének, ha a párhuzamosan
közlekedõ autósok minden
sávban ügyelnének az elsõbb-
ségadás szabályainak be-
tartására.                           bt

Az év szentendrei katonái 
December 19-én a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisán
megtartott éves kiképzést záró rendezvényen került sor elsõ
alkalommal az „Év szentendrei katonája” kitüntetõ cím át-
adására. A díj adományozásával ismerték el a kiképzési, oktatói
tevékenység során kiemelkedõ tisztek, tiszthelyettesek mun-
káját, és egyúttal az erkölcsi elismerés új formáját is meg-
teremtették.
„2007. év szentendrei katonája” kitüntetõ címet kapott Veisz
Tibor százados, Tóth Attila fõtörzsõrmester, Bánki Filipp száza-
dos és Bilki Tamás törzsõrmester.
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– Több sikeres rendeletmódo-
sítás történt az elmúlt esz-
tendõben. Melyiket érzi a leg-
jobb hatásfokúnak?
– A rendeleteket nehéz ilyen
módon összehasonlítani, a köz-
terület-használatról szóló ese-
tében hosszas egyeztetés ered-
ményeként sikerült olyan jog-
szabályt alkotni, amelyet az
érintett kereskedõk, vállalkozók
elfogadtak, és ezzel a korábbi
kusza állapotot megszüntettük.
A rendelet betartatása érdeké-
ben még így is komoly erõfeszí-
téseket kellett tenni, de a köz-
terület-felügyelet munkája az
egyértelmû szabályoknak és a
következetességnek köszönhe-
tõen sokat javult, így növeked-
ni fog az ebbõl származó önkor-
mányzati bevétel.
Az adórendelet módosításánál a
kommunális adó helyett beveze-
tett építményadó volt a leg-
nagyobb változás, egyértelmû-
en eredményes, hiszen a három-
negyedévi adatok szerint idõ-
arányosan befolyt a tervezett
115 millió Ft. Az elõirányzott
154 millióból jelenleg 122 mil-
lió a teljesítés. A kommunális
adóból tavaly 58 milliós bevétel
származott, ez számottevõ nö-
vekedés. Részben ennek is kö-
szönhetõ a költségvetés stabi-
lizálódása. Érdemes megem-
líteni, hogy a változtatás a 60
nm alatti lakások tulajdonosait
pozitívan érinti, hiszen az évi
12 000 Ft-os kommunális adónál
az kedvezõbb, 60 nm felett pedig
arányosan nõ a mértéke.
A költségvetési rendelet végre-
hajtásánál nagyon fontos szem-
pont az alapos tervezés mellett
a szigorú végrehajtás. Mind-
kettõ sikeresen megvalósult,
köszönhetõen a gondos szakmai
elõkészítõ munkának és az érin-
tett bizottságok következetes,
a költségvetés egyensúlyát vi-
gyázó mûködésének. A költ-
ségvetést év közben hétszer mó-
dosította a testület, így folya-
matosan a felmerülõ változá-
sokhoz tudjuk igazítani a ter-
veket, és azok közül is leg-
fontosabb, hogy a kiadások idõ-
arányosan valósuljanak meg. A
tényadatok alapján már látszik,
hogy ez sikerült, mert a bevéte-
leink 87%-ban, míg a kiadásaink
81%-ban teljesültek eddig. 
A legszembetûnõbb lemaradás
a nagyobb tételek közül az
ingatlanértékesítés területén

van, mivel csak 38%-ban tel-
jesült. A költségvetés stabili-
zálódása mellett a fizetõképes-
ségünk is javult, miközben a kor-
mány egyre erõsebb ütemben
kivonul az önkormányzatok fi-
nanszírozásából, a feladatok
folyamatosan bõvülnek, a ren-
delkezésre bocsátott források
pedig csökkennek. 2006-ban
30%-át tette ki a költségvetési
bevételeinknek az állami támo-
gatás, idén ez 24%, míg jövõre
19-20% körül várható. Ezen
számok tükrében még inkább
siker az erõsödõ költségvetés,
és még fontosabb a jövõ ter-
vezése.
– Hogyan lehet stabilizálni a
VSZ Zrt. helyzetét?
– A felhalmozódott adósság
egyrészt a lakosság fizetõké-
pességével és fizetési hajlan-
dóságával függ össze (hiszen az
túlnyomórészt  a távfûtés és a
hulladékszállítás díjaiból tevõ-
dik össze), másrészt a cég
adósságkezelési tevékenysé-
gével. A folyószámlahitel-eme-
lés csak idõlegesen segít a
kialakult helyzeten, a követ-
kezetes felszólítás és behajtás
elkerülhetetlen, a jegyzõnek
történõ átadás is megoldás a
hulladékdíj befizetésének tartós
elmaradása esetén, mivel az így
adók módjára behajtható. Ab-
ban az esetben, ha valaki szo-
ciális helyzetébõl adódóan nem
tudja fizetni a díjakat, a hivatal
szakemberei közremûködésével
kell megtalálni a támogatás
megfelelõ formáját. A VSZ Zrt.
egyébként tavaly is és idén
félévkor is nyereséges volt, bár
ez az 1-2 milliós nyereség nincs
arányban a lekötött vagyonnal.
Az elmúlt évek következetlen
díjemelései és -csökkentései
nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy ma itt tartunk. Most kell
minden fontosabb döntést –
fejlesztés, átalakítás, átsz-
ervezés – egyszerre meghozni.
Nem szabad a vagyongazdál-
kodás bevételeit a mûködés
finanszírozására fordítani, ab-
ból fejlesztéseket kell végrehaj-
tani. Ha ezt megvalósítjuk, a cég
mûködése stabilizálódni fog.
– A fûtõmû eladása kapcsán
komoly véleménykülönbség
alakult ki Ön és Fülöp Zsolt
képviselõ között. Míg utóbbi
eladná a szolgáltatást a Quali-
Team Consult Kft.-nek, Ön a
városi tulajdonlás mellett ér-

velt. Végül úgy döntöttek, nem
adják át a fûtõmûvet. Miért éri
meg az, ha továbbra is a város
üzemelteti?
– Közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni a fûtõmû és csõhá-
lózat korszerûsítésére, valamint
az egyedi lakossági hõmeny-
nyiségmérés lehetõségének ki-
alakítására. Az esetleges érté-
kesítés elõnyeit és jogi lehe-
tõségeit továbbra is vizsgálni
kell. A VSZ igazgatósága azt
javasolta, hogy adjuk el a fû-
tõmûvet a gázmotort mûködtetõ
és az uszodát a VSZ Zrt.-vel
közösen megvalósító cégnek. Az
indoklás nem volt kellõen alátá-
masztva számokkal és érvekkel.
Könnyen belátható, hogy ha egy
vállalkozónak megéri akár több
százmillió forintot áldozni erre
a célra, akkor az önkormányzat
cégének még inkább, hiszen a
vállalkozó nyereséget akar. Ez
így természetes, és ezért tartják
a közszolgáltatások túlnyomó
részét állami vagy önkormány-
zati tulajdonban tõlünk nyugat-
ra is. Számomra nyilvánvaló,
hogy ugyanannál a beruházás-
nál az önkormányzat kedvezõbb
megtérülésre kap forrást, mint
egy kft., és az is egyértelmû,
hogy nem kíván nyereséget rea-
lizálni sem az önkormányzat,
sem a cége, csupán a megté-
rülés, a biztonságos mûködés
lehet a célja. A távfûtési alapdíj-
emeléssel kapcsolatban tartott
lakossági fórumon a közös kép-
viselõk is hasonlóan érveltek,
tõlem teljesen függetlenül. Az
eladás idõlegesen javíthat az
önkormányzat vagy cége pénz-
ügyi helyzetén, de a kötelezõ
közszolgáltatási feladat ellátá-
sával kapcsolatos felelõsség
továbbra is megmarad, a lakos-
ság terheinek csökkentése ki-
sebb eséllyel garantálható az
eladás után.
– Nagy felháborodást váltott
ki az az önkormányzati lépés,
amikor az intermodális csomó-
pont és a belváros fejleszt-
hetõsége érdekében elõvásár-
lási jogot jegyeztek be a fej-
lesztendõ területeken fekvõ
ingatlanokra. Mi szavatolja,
hogy többé nem fordul elõ
hasonló eset?
– A elõvásárlási jog bejegyzése
a Helyi Építési Szabályzathoz
kötött. Az Alkotmánybíróság
tavaly októberi döntése óta ho-
zott elõvásárlásijog-bejegyzé-

seket visszavonta a testület, és
a HÉSZ felülvizsgálata során
áttekintjük a korábbi dön-
téseket is. Az érintett hivatali
dolgozók figyelmeztetésben
részesültek, és a törvényes-
ségért felelõs jegyzõ az elõter-
jesztések rendjét, határidejét
szigorította. Ezúton is elnézést
kérek az így okozott kellemet-
lenségekért!
– Sok lakó támadja az önkor-
mányzatot azzal, hogy túlsá-
gosan gyorsan vezették be a
parkolási rendeletet, amikor
még a keretfeltételek sem vol-
tak biztosítva. Miért e sietség?
– Jelenleg az új parkolási rend
kialakítása történik. Sajnos a
VSZ Zrt.-nél történt személyi vál-
tozások miatt nem úgy halad-
nak a dolgok, ahogyan elvártuk.
A személyi és szerkezeti változá-
soktól szakszerûség-javulást,
következetességet és szá-
monkérhetõséget várunk. Nem
az általunk diktált tempó a
gyors, hanem az élet kívánja a
sürgõs változásokat. Nem csak
a parkolás, hanem szinte min-
den üzletág esetében szükség
van megújulásra. A parkolás a
többihez képest inkább sínen
van, az ígéretek szerint 1-2
héten belül feláll a teljes rend-
szer. A rendelet szerinti ked-
vezmények lehetõvé teszik,
hogy a belvárosban dolgozó
közalkalmazottak és az ott élõ
lakosok kedvezményes bérletet
vegyenek. Az éves bérlet esetén
havi 833 Ft-ért, félévesnél havi
1000 Ft-ért, a Paprikabíró úti
nagyparkolóban 10 Ft-os ked-
vezményes óradíjért parkolhat
minden szentendrei gépjár-
mûadót fizetõ polgár.
– A kormány jövõre várhatóan
nem tervezi még az ingatlan-
adó bevezetését, de az önkor-
mányzatoknak lehetõségük
lesz az építményadó emelésé-
re. Mi várható Szentendrén e
téren?
– Nem tervezzük új adónemek
bevezetését, és a meglévõk
emelését sem, különös tekintet-
tel a lakosságot sújtó egyre
növekvõ terhekre. Az ingat-
lanadó várhatóan 2009-tõl kerül
bevezetésre a kormány döntése
értelmében. Egy évünk lesz a
felkészülésre, hiszen az érték-
alapú ingatlanadó bevezeté-
sének feltétele, hogy a város
egyes részeit övezetekbe sorol-
juk az ingatlanállomány értéke

alapján. Az így differenciált
értékek mentén már újra az
ingatlan hasznos alapterülete
dönti el a végleges adómértéket. 
– A Pénzügyi Bizottság javasla-
tot tett az épülõ M0-ás híd
környékén fekvõ telkek haszno-
sítására. Hogyan kell ezt elkép-
zelnünk?
– Számos fejlesztési lehetõség-
gel keresnek bennünket most is,
de az M0-ás híd megépülése
tovább fogja növelni a város
iránti érdeklõdést. Eddig szûkös
mozgásterünk volt, de a testület
legutóbbi ülésén 3,5 milliárd Ft
kötvénykibocsátásról döntött.
E forrás felhasználása csak jól
elõkészített, üzleti tervvel alá-
támasztott beruházásokra le-
hetséges, ahol a megtérülés is
biztosított, ezt egyébként a
finanszírozó bank is ellenõrizni
fogja. Nagyon fontos idõszak
elõtt állunk, hiszen jó dön-
tésekkel dinamikus fejlõdést
indíthatunk el a városban, a
régóta megoldatlan kérdések
rendezõdhetnek, amelyeket a
Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia tartalmaz. E fejlesz-
téseket a lakosság bevonásával,
megfelelõ tájékoztatás után
kívánjuk elindítani, s az elõ-
készítettség függvényében ke-
rülnek napirendre.
– Hogyan jellemezné a jövõ évi
költségvetést az elfogadott
koncepció alapján?
– A 2008. évi költségvetési kon-
cepciót a Magyar Judit által
vezetett, ellenzéki többségû
Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság –
Koltay Jenõ közgazdász, önkor-
mányzati szakértõ bizottsági tag
egyetértésével – határozatában
így jellemezte: „Az elõterjesztés
alaposan összeállított, kitér az
önkormányzati gazdálkodás min-
den részére, összhangban van az
elfogadott Dumtsa Jenõ Város-
fejlesztési Stratégiával, és jó
alapot nyújt  a 2008. évi költ-
ségvetés tervezéséhez”. Azt hi-
szem, ez önmagáért beszél.

bt

Fontos idõszak kapujában
Idei utolsó számunkban Kun Csaba alpolgármester számol be a 2007-es év legfontosabb döntéseirõl.

Kun Csaba
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6 évzáró

Január

Elsõ ízben adták át a Szent-
endre Mecénása díjat: a nyolc
jelölt közül Eckensberger Attila
kapta Asszonyi Tamás Munká-
csy-díjas szobrászmûvész arany-
bevonatú, zászlót tartó bá-
rányt ábrázoló bronz szobrát.

Öt tûzoltó megsérült egy
Tahitótfaluban kigyulladt csa-
ládi ház pincéjének oltása
során. A tûzoltók másod- és
harmadfokú sérüléseket szen-
vedtek, egyikük sérülése volt
súlyos.

2006. végén lejárt dr. Simon
László vezetõi megbízatása,
január 1-jétõl dr. Kálnoky-
Gyöngyössy Márton lett a Pest
Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának új vezetõje.

A Szentendrei Korfball Klub
történek legnagyobb sikerét

elérve negyedik helyen vég-
zett az Antwerpen megren-
dezett Bajnokcsapatok Európa
Kupájában.

Dr. Dietz Ferenc polgármester
kezdeményezésére tüntetõ

akciót tartottak a térség pol-
gármesteri a nagymértékû
BKV-jegyáremelések elleni
tiltakozásként.

Szentendre önkormányzata a
kommunális adó helyett be-
vezette az építményadót, me-
lyet a kormány megszorító
intézkedései tettek szüksé-
gessé.

Biczák Péter, a
Pest Megyei
Könyvtár igaz-
gatója Biblio-
téka Emlékér-
met vehetett
át Hiller István

oktatási és kulturális minisz-
tertõl a budapesti Iparmû-
vészeti Múzeumban.

Ismét lefújta a viharos szél a
Püspökmajor-lakótelep egyik

új épületének tetõszerkezetét.
Szerencsére sem tavaly no-
vemberben, sem idén nem tör-
tént baleset.

Február
A 2006-ban
elhunyt Gaj-
zágó Jolán, a
város fotós
k rón ikásá-
nak képeibõl
nyílt kiállítás
a Fõ téri kép-
tárban. 

Elkezdõdött a vizitdíj-fizetés
az orvosi rendelõintézetben,
különösebb fennakadás nél-
kül. 

Súlyos közlekedési baleset
történt a 11-es úton, s Bükkös-
pataknál. A zebrán átkelõ ki-
lencéves kislányt súlyos kopo-
nyasérülésekkel szállították
kórházba. 

Egyéves lett a P'Art mozi, a
városi összefogással létrejött

filmszínház. Az elsõ évben 14
ezer látogatót fogadott a több
mint 700 rendezvényt szer-
vezõ intézmény.

Megállapodott Szentendre és
Szigetmonostor önkormány-
zata a szigeti kishíd helyszí-
nérõl, mely legkésõbb az M0-
ás híd térségi szakaszának
átadásáig elkészül.

Március
Megnyílt az elsõ és egyelõre
egyetlen kistérségi hulladék-
lerakó udvar a Városi Szol-
gáltató Zrt. Szabadkai utcai
telephelyén.

Három pályá-
zat közül Kri-
aszter Attiláét
tartotta a kép-
viselõ-testület
a legjobbnak,
így õ lett a
Szentendrei Kulturális, Köz-
mûvelõdési és Városmarketing
Kht. ügyvezetõ igazgatója.

Megnyílt Matyófalvi (Matyó)
Gábor emlékkiállítása a VLS
pincegalériájában születésé-
nek 60. évfordulója alkalmából.

Elkezdõdött a Szentendre
Tavaszi Napok rendezvény-
sorozat a MûvészetMalom
Tavaszi játék címû kiállításá-
nak megnyitójával.

Gulyás József és Simonyi
György, a Szabaddemokraták
Szövetségének képviselõi be-
jelentették lemondásukat
képviselõi mandátumukról. Az
új képviselõk: Szegõ András és
Zakar Gergõ.

Szentendrére
látogatott a
világ egyik
leghíresebb,
magyar szár-
mazású base-
ball-játékosa,
„Mad Hungarian” (Eszeveszett
Magyar), azaz Al Hrabosky.

Az Izraeli Kulturális Hónap
nyitóprogramjaként „angyal

szállt a városra”: a kereske-
dõház tetején állították ki Ofra
Zimbalista izraeli szobrász-
mûvésznõ óriási fém alakját.

A legendás
rendezõt, a
Teátrum meg-
á lmodó já t ,
v á r o s u n k
díszpolgárát,
Békés Andrást

köszöntötték 80. születésnap-
ja alkalmából a Korona étte-
remben.

Megtartották az I. Civil Napot
Szentendrén, melyen mintegy
60 résztvevõ osztotta meg
egymással tapasztalatait.

Idén Tímár Sára vehette át 
a 2001-ben alapított Levente-

díjat, melyet minden évben 
a zeneiskola egy nagyon tehet-
séges növendéke kap tanul-
mányainak támogatására. 

Felavatták a Bükkös-parton 
a Bükk-Ös-Vény nevû tanös-

vényt, melynek tervezõi és
megvalósítót Dukay Igor és
felesége, Krisztina, a város
ismert környezetvédõi.

Tûz ütött ki a polgármesteri
hivatallal szembeni okmány-

irodában, a gázkazán mûszaki
hibája miatt.

Az izbégi iskola labdarúgó
csapata második helyezést ért
el a Diákolimpián.

Április
A költészet napja alkalmából
hagyományteremtõ szándék-

kal tartották meg az I. Szent-
endrei Költõversenyt hat nép-
szerû költõnk részvételével a
MûvészetMalomban. A rögtön-
zés során született versek
közül a közönségnek Karafiáth
Orsolyáé tetszett a legjobban.

Évzáró 2007
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Új polgármes-
tert választot-
tak Leányfalun
Nyíri Csaba sze-
mélyében, az
elõzõ polgár-

mester tragikus halála miatt.

Befejezõdött a Kaszinó és a
Dera-patak közötti szakaszon

az árvízvédelmi töltés meg-
erõsítése és a rajta vezetõ
kerékpárút megépítése.

Ünnepélyesen elbúcsúztatták
a nyugdíjba vonuló Juhászi
Attila szentendrei tûzoltó-

parancsnokot, posztját Jám-
bor Ferenc tûzoltó fõhadnagy
vette át.

Újabb gyalogos-gázolás tör-
tént a Bükkös-pataknál lévõ
gyalogos átkelõhelyen.

A szentendrei férfi kézilabda
csapat új edzõje Bartalos Béla
ötszázhuszonötszörös magyar
válogatott, kétszeres világ-
válogatott lett.

A Szentendrei Korfball Klub
megszerezte – a klub történe-
tében harmadik alkalommal –
a Magyar Kupát.

Május
Megkezdõdött a termálkút
fúrása a hajóállomás mellett,

hogy a Pap-szigeten a ter-
málvízre alapozva szállodát és
wellness központot lehessen
építeni.

Alapításának 18. évfordulóját
ünnepelte a Szent András
Iskola.

Városunkban tartották Szent
Flórián névnapja alkalmából
az Országos Tûzoltó Napot.

Elhunyt Szeredi Mária gyer-
mek-könyvtáros, aki több mint
harminc éven keresztül a Pest
Megyei Könyvtár munkatársa
volt.

Farkas Ádám szentendrei szob-
rászmûvészt Vanves francia
városka díszpolgárává avat-

ták, s egyúttal felállították a
mûvész A köztársaság címû
szobrát.

A Magyar Bajnokság dön-
tõjében újra nyert a szentend-
rei korfballcsapat.

Hosszú elõkészítõ munkát
követõen elfogadták Szent-
endre közlekedési programját
a 2007-2013-as idõszakra.

Kihirdették a Duna-korzó Terv-
pályázat nyertesét: 11 indu-

lóból ötöt díjaztak, a rang-
sorolás nélkül megosztott elsõ
díjat az XYZ Építész Stúdió Kft.
és Puhl Antal építész és csapa-
ta vehette át. 

Június

25 000. lakóját köszöntötte
városunk. Az újszülött Gyuricz-
ky Luca Blanka.

A MûvészetMalom adott ott-
hont a négynapos Parnasszus
Mûhelytalálkozónak, melyen
neves elõadók tartottak szemi-
náriumot a jövõ költõgenerá-
ciójának.

Váratlanul el-
hunyt Fridli Je-
nõné, akit város-
szerte mindenki
Ancsaként is-
mert.

Elkezdõdött a Szentendrei
Nyári Fesztivál a Szentend-

reiek Napja rendezvénnyel. Az
augusztus végéig tartó prog-
ramsorozaton számos világ-
sztár lépett fel, s mintegy 20
ezer látogatója volt.

Megújult külsõvel és hetente
változó melléklettel jelenik
meg a Szentendre és Vidéke
hetilap.

Az Önkormányzati
és Területfejlesztési
Minisztérium arany-
gyûrû kitüntetését
kapta Börcsök Lász-
ló rendõrkapitány.

Július
A Söndörgõ együttes világ-
szerte elismert és Európa egyik
legrangosabb hangverseny-
termében, a Queen Elisabeth-
ben adott koncertet. 

Megjelent a Szentendrei
Könyvklub új sorozatának elsõ
darabja, az Egy nap Szent-
endrén.

Egy tizenhat éves budapesti
fiú a Dunába fulladt a Postás-
strandnál.

Megszûnt a Szentendrei Ki-
képzõ Központ, és helyette
megalakult a Magyar Honvéd-
ség Kiképzõ Bázisa dr. Isasze-
gi János vezérõrnagy vezeté-
sével.

Augusztus
A városi ün-
nepségen dr.
Dietz Ferenc
polgármester
átadta az idei
Pro Urbe-dí-
jakat és a
díszpolgári
címet. Idén Csíkszentmihályi
Róbert szobrászmûvész lett
városunk díszpolgára, Pro
Urbe-díjat kapott Kecskés And-
rás lantmûvész, Koncz János
nyugállományú ezredes és Ta-
tai Tibor olimpiai és világbaj-
nok kenus.  

A hónap utolsó hétvégéjén
másodszor rendezték meg a

Szentendre Éjjel Nappal Nyitva
programsorozatot.

Földbe került a régóta várt
szentendrei uszoda és szabad-
idõközpont alapköve a Püs-
pökmajor-lakótelepi fûtõmû
szomszédságában.

A Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum 2 milliárd
forintot kapott fejlesztési ter-
veire a 2007-2010 közötti
idõszakra.

Szeptember
Új igazgatóval kezdõdött a
tanév két gimnáziumban:

Kerezsi Csaba Bihari Enikõt vál-
totta a Móriczban, illetve a
Ferences Gimnáziumban P.
Fekete András igazgatót T.
Lukovits Milán.

Egy hétig tartó programso-
rozattal csatlakozott városunk
a Városmisszióhoz, melynek
rendezését ebben az évben
Brüsszel után Budapest és
környéke vállalta fel.

Elsõfokú készültség elren-
delésére volt szükség váro-

sunkban, mert a Duna vízszint-
je 581 centiméterre emel-
kedett. Ez lényegesen elma-
radt a tavalyitól.

Kimondta önmaga feloszla-
tását a budakalászi képviselõ-
testület Parlagi Endre pol-
gármester iránti bizalmat-
lanság miatt. Az új választást
decemberben tartották, ame-
lyen újból õt választották meg.

A szentendrei Sleepwalkers
baseballcsapat idén is kupa-
gyõztes lett.

Városunkban tartotta az
EuroArt a 2007. évi köz-
gyûlését. Ennek elsõ lépé-
seként kihelyezték „Szentend-

re a festõk városa” táblát,
illetve aláírták a testvérvárosi
szerzõdést Szentendre és
Barbizon képviselõi.
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8 évzáró

Bükkös-parti party keretében
került sor a már hagyománnyá
vált környezet- és játszótér-
rendezésre, szemétszedésre és
pataktakarításra.

Trill Zsolt, Mácsai Pál és Eszenyi
Enikõ vehette át a Nemzeti

Színházban az idén alapított
Teátrum-díjat.

A Magyar Kézilabdaszövetség
Szentendrén, a Városházán
tartotta kihelyezett ülését.

Nagy sikerrel szerepelt a Novi
Sad-i kulturális napokon a
szentendrei Söndörgõ és a
Vujicsics Együttes.

Október
A képviselõ-testület döntése
értelmében változások történ-

tek a városi parkolási rendszer-
ben, melyek közül a legfon-
tosabb az volt, hogy a „táskás
rendszert” jegykiadó automa-
ták váltották fel. Összesen 28
automata üzemel a belváros-
ban.

Lakossági fórumot tartottak a
Városházán az új intermodális
csomópontról, mely a kistér-
ség közlekedésének egyik leg-
fontosabb csomópontja lenne.

Nemzetközi ifjúsági és sport-
fesztivált rendeztek Hunting-
donban, ahol Szentendre
csapata lett az összetett ver-
seny gyõztese.

Megnyílt a MûvészetMalomban
a Határtalanul – Bernády-
gyûjtemény kiállítása. A Ma-
rosvásárhelyi Múzeumból ér-
kezõ, mintegy 50 mestermû

között található Lotz Károly,
Ferenczy Károly, Munkácsy
Mihály, Fényes Adolf egy-egy
mûve is.

NBA-kosarasok tartottak be-
mutatót és játszottak a szent-

endrei gyerekekkel a Barcsay
Jenõ Általános Iskolában.

Megjelent Máté György 1956
Szentendrén címû könyve a
városban történt forradalmi
eseményekrõl.

Bemutatták a Corvina Kiadó
újonnan indított, a magyar-
országi mûvészcsoportokat

bemutató sorozatának elsõ
kötetét, mely a Szentendrei
Régi Mûvésztelep történetét
dolgozza fel Tóth Antal mû-
vészettörténész szerkesz-
tésében.

Megtartották a Várostudás
Szabadegyetem elsõ elõadását
a P'Art moziban. Benkovits
György, dr. Katona Gyuláné
Szentendrei Katalin és Blanck-
enstein György elõadása után
januárban folyatódik a so-
rozat.

Deim Pál Kossuth-díjas fes-
tõmûvész életmûdíjat vett át

a Magyar Festészet Napja al-
kalmából Schneider Márta kul-
turális szakállamtitkártól.

Magyar bajnok lett a tavalyi
gyõzelmét követõen idén is a
Sleepwalkers csapata.

A Polgárõrség Szentendre
vehette át idén az Év Polgárõr

Egyesülete kitüntetést az or-
szágos Polgárõrszövetségtõl.

November
Megtartotta alakuló ülését a
városházán a városi közmû-
velõdési tanács, melynek cél-
ja, hogy tanácsokat adjon kul-
turális és közmûvelõdési kér-
désekben.

Fe l s z en te l t é k
Velekei József La-
jos szentendrei
szobrászmûvész
által készített Il-
lés Lajos emlék-
szobrot a Fiumei
úti temetõben

Megtartották a II. Szentendrei
Városmarketing Konferenciát
a Városházán.

Szent Erzsébetrõl nevezték el
a Péter-Pál templom elõtti,
korábban névtelen teret. Ezen
a napon szentelték fel Bethlen
Farkas, Verõce polgármestere
által adományozott, Árpád
vezér tiszteletére készült kop-
jafát az Attila és Árpád utca
keresztezõdésénél.

Városunk díszpolgárára, Ka-
tona Gyulára emlékezhetünk
azzal az emléktáblával, melyet
Gõzhajó utcai házának falán
helyeztek el.

A Magyar Honvédség képzõ-
mûvészeti nívódíját vehette át

Doszkocs Zsuzsa, aki jelenleg
a Budai Gyermekkórház lakó-
jaként csak gépi segítséggel
tud lélegezni.

Szûcs Lajos megyei elnök a 187
Pest megyei település pol-
gármesterének támogatását
kérte az önálló régióvá válás
érdekében, hogy eredménye-
sebben pályázhassanak uniós
támogatásra.

Fórum kertében ismertették 
a város vezetõi a belvárosi for-
galmi rend módosulását,
amely 2008. február 1-jétõl lép
életbe.

Az idei arany-, gyémánt-, és
vasdiplomás szentendrei
pedagógusok: Haluska Sán-
dorné Szép Julianna, Pávai
Béláné Turai Mária, dr. Németh
Károlyné Tari Ilona, Gál
Katalin, Szakál Antalné Viola
és Pásztor János.

Lemondott Benkovits György,
a Horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke. Az új elnök
Szautner Katalin lett.

December

Ingyenes mammográfiai szak-
rendelés kezdõdött Szent-
endrén, a rendelõintézetben.

A németországi Dachauban
Széles ég alatt címmel nyílt
kiállítás korábban a Mûvé-
szetmalomban bemutatott, a
magyar mûvésztelepeket fel-
vonultató tárlat anyagából.
Megtartották a Levente-gálát
a PMK-ban, melynek bevételét
jótékonysági célra fordítják.

Megjelent Vedres Csaba és a
Kairosz Kvartett új CD-je.

Brüsszelbe utazott a kistérség
13 településének polgármes-
tere, hogy az EU vezetõ tiszt-
ségviselõitõl közvetlenül in-
formálódjanak a pályázati le-
hetõségekrõl. 

Átadták az okmányirodán az
új ügyfélhívó rendszert.

A Szentendrei Új Kulturális
Központ munkatársai a Du-
naparti Mûvelõdési Házból a
P'Art házba költözött, ahol
egyúttal rádiókiállítás is he-
lyet kapott.

Elsõ alkalommal választották
meg Szentendre város borát.
A zsûri a dél-balatoni borvi-
dékrõl származó Bujdosó Pin-
cészet 2005-ös évjáratú bora
mellett döntött.

Újból megnyílt a 2005-ben
bezárt Ámos Imre - Anna Mar-
git gyûjtemény a Bogdányi u.
10. szám alatt.

Megyei kitüntetésben része-

sültek városunkból: Közmûve-
lõdési Díj – Krizbainé Szabó
Éva múzeumpedagógus; Pest
Megye Katasztrófavédelmi Díj
– Dobson Tibor szóvivõ; Pest
Megye Mûvészetéért Díj – Ere-
dics Gábor, a Vujicsics Együt-
tes alapító tagja; Szegénye-
kért és Elesettekért Díj –
Kovács Miklósné, a Hajléktalan
Szálló vezetõje; a Kulturált
Települési Környezet Díj pá-
lyázaton oklevelet kapott
Szentendre Város Önkormány-
zata.

Az év utolsó testületi ülésén
kötvénykibocsátásról döntöt-
tek a képviselõk 3,5 milliárd Ft
értékben, mely városunk tör-
ténetének eddigi legnagyobb
értékû fejlesztési forrása.

A Városházán sajtótájékoztató
keretében mutatták be Marton
T. László fotómûvész új albu-
mát városunkról.

A város tehetséges fiataljai
alkotásaik bemutatására kap-
tak lehetõséget. Életem elsõ
kiállítása címmel az idén Ju-
hász Sára (4. o.) és Vigyázó
András mûveibõl nyílt kiállítás
a MûvészetMalomban. Január
10-én Kiss Rebeka (2. o.) mun-
káival folytatódik a sorozat.
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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

Minden kedves régi 
és leendõ vásárlónknak

békés karácsonyt 
és eredményes 

gazdag új évet kívánunk!
Várjuk Önöket jövõre is 
nagy áruválasztékkal 

és megújult 

ÚJ HELYEN 
a SYLVIA SOUVENIR
KITTY ÉS HAPPY BOX

ajándéktárgyak 
valamint bizsuk 

Vásárlóinknak békés 
karácsonyt és eredményes 

új évet kívánunk!

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

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

Pályázati 
szándék

Pest Megye Önkormányzata
pályázatot nyújt be a kistérsé-
gi járóbeteg szakellátás régiós
fejlesztése érdekében. A Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség ál-
tal kiírt pályázat célja, hogy a
régió kistérségeiben minden
lakos számára hozzáférhetõvé
váljanak a megfelelõ infra-
strukturális ellátottsággal ren-
delkezõ egészségügyi intéz-
mények közszolgáltatásai, el-
sõsorban a fekvõbeteg ellátás-
sal nem rendelkezõ telepü-
léseken mûködõ szakrendelõk
esetében, ahol az intézmény
által ellátott lakosság száma
meghaladja a 40 ezer fõt.
A régióban az egészségügyi
rendszer infrastruktúrája te-
rületileg kiegyenlítetlen, sok
a rossz állapotú háziorvosi
rendelõ, a hiányos vagy el-
avult eszközökkel rendelkezõ,
vagy leromlott állapotú önál-
ló járóbeteg-szakellátó intéz-
mény. A helyzet javítását cé-
lozza meg a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség pályázata, a
támogatás célja a 
A közgyûlés által elfogadott
pályázati szándék értelmében
az elõkészítés és a benyújtás
mellett a megyei közgyûlés
vállalja a szükséges 10%-os
önrészt is. 

MEGSZAVAZTÁK 
a több-biztosítós  rendszert, 

MUNKÁT SZÜNTETTEK
az orvosok

Másfél órás, délután fél egytõl kettõig tartó munkabeszün-
tetést tartottak a szentendrei orvosok december 17-én, hét-
fõn, csatlakozva a Liga Szakszervezetek sztrájkfelhívásához.
A Magyar Orvosok Szövetségének (MOSZ) helybéli tagjai két
fõ kivételével valamennyien részt vettek az akcióban. (A két
tartózkodó is egyetértett a munkabeszüntetés céljával, de
úgy vélte, a leállás rontaná az orvosok tekintélyét.) A betegek
többsége türelmesen viselte a várakozást, egyesek szolidari-
tásukat fejezték ki a gyógyítók iránt. Kedden az Országgyûlés
mégis megszavazta az egészségbiztosítási rendszer át-
alakításáról szóló törvényt.
„Sejthetõ volt, hogy így fognak szavazni a Parlamentben. 
A több-biztosítós egészségügyi rendszer egyik legnagyobb
hibája, hogy maguk az orvosok sem értik még egészen, hogyan
várható el akkor a betegektõl, hogy felfogják a súlyát? Az
azonban egyértelmû, hogy ha a magántõke belép a biztosítási
rendszerbe, akkor nincs megállás, hiszen a tõke profitérdekelt”
– fogalmazott a munkabeszüntetést követõen dr. Nagy Emília
a MOSZ helyi szervezetének képviseletében.

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 
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10 ünnep

A rossz nyelvek szerint a kará-
csony háromszor szerez örömöt.
1. Amikor még túl messze van, s
a fenyõillat homályban tartja a
rengeteg tennivalót; 2. amikor
karácsony este az örömszerzés
öröme néhány órára feledteti a
háromnapos ünnep megpróbál-
tatásait; 3. amikor hullafárad-
tan ugyan, de nagyjából köz-
megelégedésre túlestünk az év
végi erõpróbán, és a következõ
kará-csonyig 365 napunk van,
hogy mindezt kiheverjük. Ám
mindennek nem kell törvénysze-
rûen így történnie! Ha idejében
számbavesszük a határidõs fela-
datokat és erõnk, lehetõségeink
szerint gazdálkodunk, tervezünk
és készülünk, akkor nem az lesz
az ünnep legnagyobb öröme,
hogy túl vagyunk rajta.
A karácsony az az ünnep, amikor
a család együtt tölti a napokat,
kényelmesen és naponta több-
ször ülnek asztalhoz a saját ott-
honukban vagy a közeli hozzá-
tartozók valamelyikénél, de a
rokonokat is elhívják magukhoz.
Nem kis feladat ez a háziasszo-
nyok számára, de gondos elõké-
szítéssel, szervezéssel könnyen
megoldhatjuk ezt is. 
Amióta önálló háztartást veze-
tek, lényegesen egyszerûsítettem
az ünnepi menüket, miközben
igyekeztem megõrizni a családi
hagyományokat, mégpedig úgy,
hogy minden szokásos kará-
csonyi menüt elkészítek, de azt
nem egyszerre tálalom föl, ha-
nem több napra elosztva, regge-
lire, ebédre és vacsorára. Meg-
gyõzõdésem ugyanis, hogy nem
eszünk többet – mennyiségre –
mint máskor, csak azért mert ün-
nep van, hanem inkább válto-
zatosabbat és több alkalommal,
esetleg nagyobb létszámban,
mint az esztendõ más napjain.

SZENTESTE 
Két-három személyre nem iga-
zán érdemes halászlét fõzni,
ezért nálunk összefog a baráti
kör és több család részére fõzünk
halászlét – minden évben más
valaki. Szenteste napján dél-
elõtt azután szétosztjuk, még-
pedig úgy, hogy a társaságból
egy másik valaki autóval „kiszál-
lítja” mindenkinek. Útközben
megveszi a kenyereket és azt is
frissen juttatja el mindenkihez

– elõre megbeszélt, egyeztetett
mennyiségben. A következõ év-
ben másik kettõ a soros. Ugyan-
így meg lehet szervezni a bejgli
sütést is.
Nálunk a halászlé után mákos
guba következik. Elkészítése
szinte nem igényel idõt, hiszen
ezt is elõkészítem, és 15-20
perccel azelõtt teszem a sütõbe,
mielõtt tálalnám. 8 db kiflit –
lehet elõzõ napi – kisujjnyi szé-
les karikákra vágom, és egy
nagyobb tálba teszem. Rászórok
4-5 evõkanál porcukrot, amit
elkeverek egy csomag vaníliás
cukorral, 4 dkg mazsolát, egy
citrom reszelt héját és 10 dkg
darált mákot. Egy jénai tálat
vagy tepsit leheletvékonyan
kivajazok és a kifliket egyen-
letesen elterítem benne. Amikor
eljön az ideje, 8 dl tejet felfor-
ralok, belekeverek 5 dkg vajat,
majd a kiflire öntöm, és mehet
az elõmelegített sütõbe (200 C,
alsó-felsõ láng, gázsütõnél 5
fokozat) 8-10 percig sütöm. Mire
mindezt elfogyasztjuk, csilingel
az angyalka és az ajándékozás,
a meglepetések örömteli pil-
lanatai következnek. 
Ezután tálalom azt a grapefruit
salátát, amelyet már egy-két
nappal elõbb elkészítettem és
mostanáig a hûtõben érlelõdött.
Minden személyre egy szép nagy
érett (jó puha) gyümölcsöt meg-
hámozok, és a hártyájából is
kiszedem a gerezdeket. Öblös
tálba halmozom, és ahány
grapefruitot tisztítottam, annyi
evõkanál mézet öntök rá. Fó-
liával letakarom, és mehet a
hûtõbe. (A hártyától azért kell
megtisztítani, hogy ne legyen
keserû. Alkoholt pedig tilos
ráönteni, mert megkeseríti!) 

KARÁCSONY ELSÕ NAPJA 
Reggel tálalom a hideg sültet
majonézes kukoricával, zöld
salátával. Az asztalra kerül még
az általam sütött mazsolás
kalács, vaj, narancs dzsem –
szintén saját készítés. Tea,
tejeskávé, tej, kakaó, ki mit
szeret, és fekete kávé. 
Ezen a napon az ebéd: hideg
aszalt szilva leves, gesztenyés
sertéskaraj párolt zöldségek-
kel. A desszert pedig a diós és
mákos bejgli. Sok munka ezzel
sincs, hiszen a levest elõre el
lehet készíteni a következõkép-
pen: egy zacskó magozott aszalt
szilva (25 dkg), 7 dl jó minõségû

száraz vörösbor, 3,5 dl víz, 1 cso-
mag vaníliás cukor. Ezt felfor-
ralom. Közben egy fél csomag
vaníliás pudingport kikeverek 3
evõkanál cukorral és 2,5 dl tej-
színnel. Ezzel besûrítem a le-
vest. Hagyom kihûlni, majd
tálalásig a hûtõbe teszem (vagy
az erkélyre, kamrába – ahol hely
és hideg van!) 
Gesztenyés sertéskaraj (ké-
szíthetõ pulykamellbõl is)
A kicsontozott sertéskarajt úgy
vágom föl csigavonalban, hogy
egy téglalap formát kapjak (ha
megkérik a hentest és nem az
utolsó utáni pillanatban vá-
sárolnak, akkor õ is megcsinál-
ja.) Ezután ráterítek egy nylon
zacskót, és klopfolom, hogy
mindenütt egyenletesen vastag
legyen. Sózom és õrölt fehér
borssal szórom meg. 25 dkg
gesztenyemasszát (ma már kap-
ható húsok töltéséhez valót)
krumplinyomón áttörök (újab-
ban reszelem – sokkal könnyebb
és hamarabb megy, ehhez nem
kell teljesen kiolvasztani), el-
keverem sóval, õrölt fehér bors-
sal, ízlés szerint kevés õrölt
szerecsendióval, fél dl konyak-
kal vagy whiskyvel (a rum ehhez
nem jó) és 5 dkg vajjal, meg két
tojás sárgájával. Ezzel egyen-
letesen megkenem az elõké-
szített húst, majd feltekerem,
mint a bejglit. Átkötözöm vagy
hústûvel összetûzöm, és kevés
zsiradékon minden oldalról
megsütöm. Ezután szeletelt
bacon szalonnával szépen be-
takarom, és lefedve a sütõben
puhára párolom, majd a fóliát
levéve pirosra sütöm. Különbözõ
zöldségeket – sárgarépa, kel-
bimbó, brokkoli, zöldbab, zöld-
borsó, morzsolt kukorica, stb.
ízlés szerint – megpárolok, és

tálaláskor pecsenyelével meg-
locsolom. A bejglivel nincs
gond, hiszen ünnep elõtt el-
készült, csak kicsomagolom a
fóliából és szeletelem. 
Elsõ nap este a vacsora: töltött
tojás, francia saláta, tea és
püspökkenyér. Ezt mind szent-
este napjának délelõttjén ké-
szítem el, amíg az uram a fe-
nyõfát díszíti. (Ez ugyanis ná-
lunk férfi munka: a vásárlása és
hazahozása is. A feldíszítés,
majd a leszedés és a fa eltá-
volítása is a megfelelõ helyre,
nem csak úgy kidobálva az
utcára világnak és embernek
csúfjára.) 
A püspökkenyérhez elõször az
5 tojás fehérjét habbá verem és
beteszem a hûtõbe. 10 dkg
durvára darabolt dióbelet, 10
dkg mazsolát, 5 dkg darabolt
keserû csokoládét, 5 dkg da-
rabolt narancshéjat és egy cit-
rom reszelt héját, fél csomag
sütõport elkeverek 15 dkg rétes-
liszttel. (Így nem fog semmi
leülni a süti aljára!) 4 tojás
sárgáját (Figyelem! Nem té-
vedés! 4 tojás sárgája és 5 tojás
fehérje kell!) habosra keverek
10 dkg porcukorral, majd be-
leöntök fél dl tejet. Ezután be-
lekeverem az elõkészített, min-
dennel összekevert lisztet, végül
óvatosan elegyítem a felvert
tojáshabbal. Az õzgerinc formát
kikenem vajjal, beszórom liszt-
tel és egyenletesen beleöntöm
a masszát. Alufóliával letaka-
rom, mégpedig púposan, mert
sütés közben megemelkedik és
így nem ragad rá a fóliára. 200
oC-ra elõmelegített sütõben alsó
– felsõ lángon, gázsütõ 5 fokozat
– 50 percig sütöm. 

KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA 
A reggeli fejenként egy lágy to-
jás, baconban sült csirkemáj
hidegen, mindehhez pirítós ke-
nyérszeletek. Vaj, házi eltevésû
meggy- és ribizlidzsem, méz,
tejes kávé, tea, tej, feketekávé. 
Csirkemáj baconban: a májakat
félbevágom, õrölt borssal meg-
szórom és mindegyiket egy sze-
let bacon szalonnába tekerem
majd fogpiszkálóval átszúrom,
rögzítem. (Sózni nem kell, mert
kemény lesz a máj!) Egy lábas-
ba egy evõkanál zsiradékot és 3
evõkanál vizet teszek, ebbe be-
leültetem a baconos májakat és
lefedve puhára párolom – 15-20
perc, majd zsírjára sütöm. Ki-
hûtöm, a fogpiszkálókkal együtt
tálalom – lehet mivel megfogni.
(Ez is elõre elkészíthetõ!) 
Az ebéd: mazsolás borkrém-
leves és töltött káposzta.

Aznap csak a levest kell elké-
szíteni, a többi már napok óta
készen van. A levest viszont köz-
vetlenül tálalás elõtt kell meg-
csinálni, mert forrón kell asztal-
ra adni. Tehát 5 dl édes fehér-
bort, 3 dl vizet, 1 citrom kicsa-
vart és leszúrt levét, egy kis
darabka egész fahéjjal és 3-4
szegfûszeggel nagy lángon két
percig forralok. 8 tojás sárgáját
12 dkg cukorral habosra keverek
és 2 dl tejszínnel hígítok. Erre a
keverékre szûröm rá a még forró
bort habverõvel állandóan ke-
vergetve, nehogy a tojás sárgá-
ja összekapjon. Tûzre teszem és
addig keverem, amíg kissé besû-
rûsödik. 8 dkg mazsolát megtisz-
títok, megmosom és kevés rum-
ba áztatom. Miután leszûröm,
ezt adom levesbetétként. 
Második nap este kocsonyát
adok vacsorára ecetes tormá-
val (könnyezve reszelt, házi ké-
szítésû) és barna kenyérrel –
újabban teljes kiörlésû kenyér-
kével.

Sok éves gyakorlati tapaszta-
latom igazolja, hogy ha elõre
eltervezzük a menüket, egész kis
háztartási haditervet dolgozhat
ki mindenki, hogy mikor, mit
készít el elõre és így valóban
ünnep lesz a Karácsony a házi-
asszony számára is. Kívánom,
hogy így legyen, és ne csak a
család, a vendégek, de az ünnep
szakácsnõje is elégedett, sikeres
és boldog legyen.

Békés, szép Karácsonyt kívánok
mindenkinek:

Kudlik Júlia
. 

Karácsonyi étkek 

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.
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Az ünnep-
lés 
Az ünneplés
egyidõs az
emberiség-
gel, hozzá-
tartozik az
életünkhöz.
Az ember a
születést ,

az életének fontosabb esemé-
nyeit, a közösség életében elõ-
forduló fontos pillanatokat
megünnepelte. A vallásban az
ünnep fontos szerepet kapott.
Az ünnepek hozták össze a
közösséget, és formálták azt. A
vallási ünnep azonban túlmuta-
tott azon, hogy egy emberi
eseményre emlékezzenek csu-
pán, az ünnep egy kapcsolatról
szól, amely most teljesedik be.
Az ünnepek összekapcsolják 
az Istent és a közösséget. 
Az ünnep, vallási tekintetben,
találkozást jelent az Istennel. 
A két nagy ünnepkör 
A liturgikus évet egyházi évnek
is nevezzük. Ennek során Jézus
életének eseményeit két nagy
ünnepkörbe foglalva ünnepeljük
meg. A világtörténelem leg-
nagyobb eseménye, hogy Jézus,
a második isteni személy értünk
emberré lett. Ezt az ünnepet
nevezzük karácsonynak. Az Õ
születésével kapcsolatos ese-

mények és hitigazságok megün-
neplése a karácsony ünnepkörbe
tartozik. A másik nagy ünnepe a
kereszténységnek a húsvét. Ezen
az ünnepen Jézus megváltó
halálát és feltámadását ünne-
peljük. Ezt az ünnepet is egy
ünnepkör veszi körbe, mintegy
felkészít az igazi ünneplésre, és
utána elmélyíti az ünnepet. 
Jézus születése
A zsidó vallási naptár kb. 4000.
évet, a görögök a 194. olimpiát,
a rómaiak városuk alapításától
a 748. évet számolták, amikor
megszületett Jézus. Három föld-
rész és kultúra találkozásánál,
Ázsia, Afrika és Európa fontos
kereskedelmi pontján, Palesz-
tinában, Betlehem városában
történt ez a születés, amikor
Augusztus császár volt Rómának
uralkodója, Quirinusz volt Szíria
helytartója, és Heródes volt
Palesztina királya. Tehát egy
meghatározott helyen és idõben
volt Jézus születése. Jézus
születésének pontos dátumát
nem ismerjük. A 6. században
egy római tudós, Dionizius
Exiguus számította ki Jézus
születésének az évét, de kb. hat

évet tévedett. Õ Róma alapítá-
sának 754-ik évében határozta
meg Jézus születését. A mostani
kutatások szerint ez a 748-ik
évében történhetett, kb. 2013
évvel ezelõtt. A keresztények a
negyedik századtól kezdték
ünnepelni Jézus születését,
amikor véget ért a keresztény-
üldözés. December 25-e pedig
egy pogány ünnepnek a meg-
keresztelése. A nap születését
ünnepelték a pogányok ezen a
napon. 
Az angyali üdvözlet
A szentírás bõven szól Jézus
származásáról. Lukács evan-
gélista – aki a pogányságból
megtért keresztényeknek írta az
evangéliumot – arra ad ma-
gyarázatot, hogy Jézus milyen
értelemben Fia Istennek. Talán
csak úgy, mint mi valamennyien,
akiknek szintén Atyánk az Isten?
Nem. Jézus esetében többrõl
van szó. Az Isten küldötte kö-
szönti Máriát, aki megijedve
gondolkodik a különleges meg-
szólításon: „Üdvöz légy kegye-
lemmel teljes!” Az angyal így
folytatta: „Ne félj, Mária! Ke-
gyelmet találtál Istennél. Mé-

hedben fogansz, és fiat szülsz.
Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz
Õ: a Magasságbelinek Fia.” „Ho-
gyan történik meg ez, hiszen fér-
fit nem ismerek?” Az angyal ezt
válaszolta: „A Szentlélek száll
rád, és a Magasságbeli ereje borít
el. Ezért a születendõ szent is
Isten fia lesz…” 
Ez az egyszülött Fiú a második
isteni személy, aki lényegét te-
kintve azonos a világot teremtõ
Atyával. Õ az Atya akaratából és
Lelkének erejével Földünk egy
bizonyos pontján, történelmünk
meghatározott pillanatában
Szûz Máriának, mint édesanyá-
nak a testébõl emberi testet vett
magára. Ezt az eseményt nevez-
zük megtestesülésnek. Ezt ün-
nepeljük karácsonykor. 
Befejezõ gondolatok
Egy újságíró nemrégiben arról
kérdezgetett, hogy mit jelent
nekem, katolikus papnak, hogy
azt látom, a karácsonyból óriási
üzletet csináltak. A multicégek
minden évben fokozni akarják a
bevételüket. Az emberek  vásár-
lási lázban égnek, és a fogyasz-
tásban látják a boldogságukat.
Azt válaszoltam neki, hogy min-
den emberben megvan a szeretet
érzése. Ezt szeretnék ezen az
ünnepen beteljesíteni. Ha tény-
legesen ez motiválja az embert,
akkor rendben van. Ha csak egy

kötelességet teljesít lélek
nélkül, ha csak üzletel a
szeretettel, hogy én ezt kaptam
tõle tavaly, akkor idén nekem is
hasonló értékû ajándékot kell
adnom, ha utálja ezt az egész
tortúrát, akkor nem ér az egész
semmit. De még a nem hívõ is
vágyódik valamiféle béke és
szeretet iránt, és ez már egy
lépés a hit felé. Ha õszintén
próbálja ezt megteremteni, ak-
kor már közel jár a hit befo-
gadásához. 
Az Ige testté, gyöngeséggé lett,
hogy az emberek többé ne fél-
jenek Istentõl. „Ne féljetek!”
ismétlik a próféták és Jézus. Az
Ige apró, kiszolgáltatott gyer-
mek lett, megfeszített erõtlen
ember Mária karjában, hogy a
szeretet oda-vissza áramlása
által közösségre lépjen velünk.
„Emmánuel” – „velünk az Isten”. 

A karácsony hite, és egyáltalán
a hit nekem óriási ajándék. Meg-
határozza az életemet, meg-
találtam ebben az életem értel-
mét, boldogságát. Ezt kívánom
mindenkinek. 

Blanckenstein György 
plébános

(A Várostudás Szabadegyetem
keretében elhangzott elõadás

szerkesztett változata)

Karácsony

Huszonöt esztendõvel ezelõtt,
1982. adventjén iktatták be hi-
vatalába dr. P. Tóth Béla refor-
mátus lelkészt. Szolgálata ide-
jén számos dolog változott a
helyi református gyülekezet-
ben: kápolnát építettek, gim-
náziumot alapítottak, és meg-
sokszorozták létszámukat. A
jubiláló lelkész úrral beszélget-
tünk helytálló emberekrõl, öku-
menikus együttmûködésrõl és
a városi szerepvállalás lehetõ-
ségeirõl.

– Városunkban szinte egyedül-
álló módon két és fél évtizede
vezeti a Szentendrei Reformá-
tus Egyházközséget, családjá-
val azóta itt él. Mi változott e
negyedszázad alatt?
– Huszonöt esztendõ történetét
elmondani huszonöt év is kevés
lenne. Kezdettõl fogva otthon
érezzük magunkat Szentendrén.
Kedves, barátságos városnak
találjuk, amit egyfelõl a mûvé-
szek jelenléte, másfelõl a barát-
ságos, nyitott szívû városlakók
biztosítanak. Ez a légkör máig
él. Negyedszázada kerültem ide,

és bár a három fiunk idõközben
kirepült a családi fészekbõl, fe-
leségemmel, a Református Gim-
názium igazgatójával, akivel jól
kiegészítjük egymást, ma is
otthon érezzük magunkat.
– Mennyire elégedett a hívek
aktivitásával, létszámával?
– Régen is, most is voltak és van-
nak elmélyült lelkületû emberek.
A rendszerváltás elõtt nehezebb
volt helytállni, akkor fokozottan
szükség volt valódi hitvallásra.
Ma már mások a helytállás felté-
telei. A gyarapodás örömteli do-
log: a felnõtt választói névjegy-
zékünkben pontosan 832 egyház-
tag szerepel. Ezt a számot
általában kettõvel-hárommal
megszorozva kapjuk meg a gyü-
lekezet teljes létszámát, beleért-
ve a kicsinyeket és az elaggot-
takat is. Sajátos ajándékokkal
bírunk abban a tekintetben, hogy
viszonylag jelentõs a családos
emberek száma: sok a fiatal, a
gyermek. Jó ideje már, hogy va-
sárnaponként két istentiszteletet
tartunk, mert jóformán nem
férünk el a templomban.
– Mi mindent lehet még tenni
az egyházközségben a misszi-
ós feladatokon kívül?

– Embereket megnyerni annak,
hogy Krisztus követõivé legye-
nek – ennél fontosabb feladat
nincs! Persze a lelki építkezést
fizikai építkezésnek is ki kell
egészítenie. A részben lakott,
romos állapotban lévõ egykori
tûzoltólaktanyát, amelyben a
gimnáziumunk üzemel, elõször
lakhatóvá kellett tenni, sta-
tikailag is meg kellett erõsíteni.
Jelenleg a tetõteret építjük be,
de egyelõre nem készült el tel-
jesen. Emellett a tornaterem
megépítése is elõttünk áll még.
Az iskolába háromszoros a túl-
jelentkezés, szerte a Dunaka-
nyarból, Budapesttõl Esztergo-
mig fogadunk diákokat.
– Az önkormányzat nemrég tár-
gyalásokat folytatott egy óvo-
da egyházi kezelésbe adásának
lehetõségeirõl. Hogyan állnak
a tárgyalások? Lesz reformá-
tus ovi Szentendrén?
– A hozzánk hivatalosan elju-
tott tájékoztatás alapján most
is várjuk az egyeztetés újabb
idõpontját. A tárgyalások kellõs
közepén vagyunk, várjuk az
önkormányzat döntését, hogy a
részletekrõl is beszélgethes-
sünk. A fogadókészségünk meg-

van, de a
feltételek még
nem tisztá-
zódtak teljes
mértékben.
– Mennyire
elégedett a
Szentendrén
élõ és mûködõ felekezetek öku-
menikus együttmûködésével?
– Minden felekezetben vannak
olyanok, akik alacsonyabb, s
akadnak, akik magasabb szin-
ten élik meg a maguk hitét.
Elõbbiek gyakran versengeni-
valót, legyõznivalót látnak a
másik felekezetbe születette-
ken, azok számára azonban, akik
Istenhez közeli életet élnek,
magától értetõdõ a testvéri
kapcsolatokra való törekvés. Én
magam is ez utóbbi pártján
vagyok, ezért szoktuk az öku-
menikus imahéten való részvé-
tel mellett a gimnáziumunk
csendesnapjaira meghívni a kü-
lönbözõ szentendrei felekezetek
papjait, lelkészeit szolgálni.
Ahol nyitott szívet tapaszta-
lunk, ott nem nehéz viszonozni
a kedvességet. Alapvetõ fon-
tosságú, hogy ne üssük el a
kinyújtott kezet.

– S ha már a felekezeten kívüli
viszonyoknál tartunk: miként
tud a református egyházközség
közremûködni a város közéle-
tében?
– Annak a jézusi küldetésnek
igyekszünk megfelelni, amely
szerint „Legyetek só, kovász és
világosság!” Az oktatás révén
közszolgálatot vállalunk, négy-
száz diákot tanítunk, a városi
ünnepségeken általában részt
veszünk, diákjaink a városi ün-
nepségeken gyakran adnak mû-
sort. Családjaink között is akad-
nak a közéletben forgolódó sze-
mélyek, akik révén – Károli Gás-
pár szavait idézve – a kívülál-
lóktól is „jó bizonyságot nye-
rünk”.
– Mit üzen az olvasóinknak
karácsony közeledtével?
– „Hirdetek néktek nagy örömet,
amely az egész népnek öröme
lehet: született néktek meg-
tartó, ki az Úr Krisztusa Dávid
városában!” Ezzel a bibliai idé-
zettel, az új élet lehetõségével
és reményével szeretném kö-
szönteni az olvasókat. Hitem és
tapasztalatom, hogy Krisztus
követésével megújul az emberi
élet. Annál nagyobb öröm és
békesség nincs is, mint az Õ
követõjévé lenni, aki mindnyá-
junknak a szeretetet elhozta.

Bokor Tamás

„Só, kovász és világosság legyetek!”
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12 ünnep

lelkigondozására nagy hang-
súlyt fektet.
– Elvégeztem a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné Tan-
székén indított lelkigondozói
posztgraduális képzést is. Az
emberek legjobban a lelki
törõdésre vágynak. A mostani
lelkészi munkám elsõ évének
jó részét éppen ezért a csa-
ládlátogatásra fordítom: het-
ente három-négy családhoz
megyek el ismerkedni és
beszélgetni velük. Nagy ereje
a protestáns egyházaknak,
hogy nincs paphiány, s így
módunkban áll személyesen,
egyesével megszólítani a hí-
veket, amit tapasztalataink
szerint az emberek igényel-
nek. Keresztelõk és esküvõk
elõtt-után ugyancsak rend-
szeresen, több alkalommal ta-
lálkozom a családtagokkal. Ha
eddig semmi közük nem volt a
templomhoz, talán meg tud-

juk õket érinteni szerete-
tünkkel, Isten igéjével.
– Milyen módon tud részt
venni a közösség élén az öku-
menikus párbeszédben?
– Mindig fontos volt számom-
ra az ökumené. Hitvallásom
egyik része, hogy elõször
vagyok keresztény, utána ma-
gyar, és csak ezt követõen
evangélikus. Menyasszonyom
például katolikus közegbõl
érkezik hozzám, én pedig gyer-
mekkoromtól azt hallottam:
azokra kell hangsúlyt fektet-
ni, amik összekötnek, nem
arra, ami elválaszt. Olykor az
az érzésem, hogy egyházunk a
híd szerepét tölti be a kato-
likus és a református felekezet
között. Ami közös bennünk,
és amit célként tûzök ki, nem
más, mint hogy mi, Krisztust
követõk szeretettel legyünk
egymás iránt. Nagy öröm,
hogy a többi szentendrei fele-

Fiatal pásztor egy éledezõ közösség élén
A szentendrei evangélikusok alig hogy megszokták régi istentiszteleti helyükön három éve felszentelt szép új
templomukat, újabb változás elé néztek. Miután Novotny Dániel lelkész távozott, a gyülekezet közgyûlése a 29
esztendõs Horváth-Hegyi Olivért választotta lelkészévé, egyúttal õ lett Szentendre elsõ helyben lakó parókus –
vagyis nem helyettesként kinevezett – evangélikus lelkésze. 

– Honnan érkezett és hogyan
került városunkba?
– Nyíregyházán születtem
1978-ban. Ugyanitt jártam
evangélikus gimnáziumba, az
Evangélikus Hittudományi
Egyetemet Budapesten vé-
geztem. Hatéves koromban
édesapám szülõfalujában, Pa-
nyolán a református templom
felé igyekezve édesapám kezét
fogtam, amikor elõször meg-
fogalmazódott bennem, hogy
lelkész leszek. Ez a gondolat
2003-ban teljesedett be, ami-
kor D. Szebik Imre püspök úr
lelkésszé szentelt. Ezt meg-
elõzõen egy évig a Budavári
Evangélikus Gyülekezetnél
lekészjelölt voltam. Püspök úr
innen hívott meg püspöki
titkári szolgálatra, így lettem
2003 és 2007 között az Északi
Evangélikus Egyházkerület
Püspöki hivatalának mun-
katársa. Ez idõ alatt hat egy-
házmegye és 83 gyülekezet
életét ismerhettem meg na-
gyon alaposan. Közben dr.
Fabing Tamás lett a püspök.
Amikor Szentendrén kiírták a
pályázatot a lelkészi állásra,
azt láttam, hogy pici, de
életképes közösség él itt: meg-
fogott, hogy a dinamikusan
fejlõdõ városban a 2001. évi
népszámlálási adatok szerint
444 evangélikus lakik, a kis-
térségben pedig összesen
mintegy 1200 fõ.
– Nem volt furcsa a titkári
szolgálat után „visszazök-

kenni” a közösségépítõ fela-
datokba?
– Titkári feladataimmal párhu-
zamosan a Budavári Evangé-
likus Egyházközség beosztott
lelkésze is voltam. Nem estem
ki tehát a lelkészi gyakorlat-
ból. Hittanórákat, istentisz-
teletet tartottam, és elmond-
hatom, hogy püspökim mel-
lett négy év alatt annyit ta-
nultam, amennyit máshol fél
élet alatt tudtam volna.
– Miért örült annyira, hogy
lelkészként Szentendrén
szolgálhat?
– Kötõdtem a Budai Egyház-
megyéhez, személyesebb
okom pedig az, hogy így közel
lehetek a menyasszonyomhoz
is, aki most még Gödön él.
Emellett két másik szempont
is fontos volt a választásom-
ban: Szentendre evangélikus
gyülekezete abban a szerenc-
sés helyzetben van, hogy nem
sok gondja akad az épüle-
tekkel, hiszen a város legfi-
atalabb temploma az evangé-
likus. Másrészt a sok Buda-
pestrõl kitelepülõ evangélikus
miatt jó eséllyel alakulhat ki
itt egy még jobban mûködõ
közösség. A gyülekezet három
évre írta ki a pályázatot, de én
hosszabb távra tervezek, mert
egyrészt a lelki építkezéshez
több idõ kell, másrészt sok
elképzelést szeretnék meg-
valósítani.
– Úgy hírlik, a helyi evangé-
likus hívek közösségének

„Ha hiszed, 
a tied”

Nem csodálkozhatunk azon,
hogy Európa-szerte egyre
kevesebben értik meg, mit
jelent az emberiség számára
a december 24-i születésnap.
A betlehemi jászol  mélyén
pólyába felejtett, Mária cso-
dálata és a pásztorok jelmeze
mögött kicsinyre töpörödött,
lényegét vesztett kisded, a
vásári hangulat-árba kihu-
nyó, a család-járás közepette
elmaradozó Jézus-ünnep
ember ünneppé lett. Egymást
ünnepeljük, egymást ajándé-
kozzuk, egymást szeretjük...
Ünnepeljünk együtt, figyel-
mes szeretettel ajándékoz-
zuk meg egymást, éljük meg
a szeretet közösséget családi
körben is, de Jézust ne felejt-
sük ki mindebbõl!
Luther Márton a 16. század-
ban egészen egyszerûen fo-
galmazott a testté lett Igérõl,
Jézusról: „Ha hiszed, a tied.”
Ez a protestáns, benne az
evangélikus karácsony lénye-
ge. Ha hiszed, hogy az Atya
a mennyei valóságban úgy
döntött, hogy elküldi egy-
szülött Fiát, hogy rendezze,
amit a bûn rendetlenné tett,
akkor Õ a tied. Tied lehet
egészen. Ugyan nem a bir-
toklás hatalmával, sokkal
inkább az átengedés aláza-
tával. Így már Õ él énbennem
és én Õbenne. Ekkor már nem
az ünnep lesz a fontos, ha-
nem maga az ünnepelt. 
A karácsony keresztény ün-
nep. Isten emberré lételének
ünnepe. Sokan vannak az
érintettek, de kevesen a meg-
érintettek. Ha a lutheri teoló-
gia karácsonyi képét egy téli
házikó üvegablakán kiraj-
zolódó jégvirághoz hasonlí-
tom, akkor a fent említet
Istenbe vetett hit nem más,
mint a csodaszép jégvirágot
tartó üveg. Csak akkor raj-
zolódik ki a csodaszép ünnep
a szívekben, ha a jégvirág
minden ágacskája meg tud
kapaszkodni – a hitben. 
És így Isten békessége, amely
minden emberi értelmet fö-
lülmúl, meg fogja õrizni szí-
vünket és gondolatinkat a
bennünk is megszületett Úr
Jézus Krisztusban.

Horváth-Hegyi Olivér
a Szentendrei Evangélikus

Egyházközség lelkésze  

EECCDDLL
European Computer Driving Licence

Változatlan áron!
2008 JANUÁRJÁBAN INDULÓ

TANFOLYAMAINK

ADATBÁZIS-KEZELÉS H-Sz 16-18.00
PREZENTÁCIÓ H-Sz 18-20.00

TÁBLÁZATKEZELÉS K-Cs 18-20.00
OPERÁCIÓS RENDSZ. K-Cs 18-20.00
SZÖVEGSZERKESZTÉS P 16-20.00

ECDL Oktató- és Vizsgaközpont, 
Református Gimnázium 

2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: 26/302-595, 

70/336-5530

kezet vezetõi részérõl barát-
ságos fogadtatásra találtam.
– Mi a személyes célja a helyi
evangélikus közösségben?
– Arra törekszem, hogy minél
több olyan keresztény tanít-
vány szülessen a közösségünk-
ben, aki megsokszorozza a
lelkész erejét és munkáját. A
belsõ és külsõ fejlõdésnek már
most tapasztalhatók a jelei.
Például egy újonnan beve-
zetett gyakorlat szerint az
istentiszteleteken laikusok
olvassák fel az igéket, elkez-
dõdött az evangélikus temetõ
rendbehozatala, s folyik a tár-
gyalás arról, hogy az egyik
önkormányzati óvodát a jövõ-
ben esetleg egyházunk kezdje
mûködtetni.

Bokor Tamás
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Egész éjjel szakadatlanul ha-
vazott és szerb karácsony reg-
gel az összes házat úgy kellett
kiásni a hóból, hogy megin-
duljon az élet. A házak elõtt
már egész hegyeket lapátoltak
össze, az úttesten is olyan
vastagon állt a hó, hogy még
lovas szánnal sem lehetett
közlekedni. Befellegzett a
ródlizásnak, meg a korcsolyá-
zásnak, sõt lassan a szünet-
nek is, mert két nap múlva
kezdõdik a tanítás…

…Milyen jó a szerbeknek,
hiszen ma van náluk karácsony
este. S ahogy Ágnes néni me-
sélte, ma díszítik a karácsonyi
kalácsot, meg az asztalt. – Na,
ezt megnézzük – határozta el
hirtelen Kati.
– Hát te hova indulsz? – kér-
dezte ebéd után Anya, látva
készülõdését.
– Megyek egyet sétálni, meg
levegõzni! – vágta rá gyorsan,
ami tulajdonképpen fedte is a
valóságot.

Délutánra a hóesés egy kicsit
alábbhagyott. De még mindig
úgy be volt borulva, mintha az
ég lerogyott volna a városra, s
egyre jobban erõsödött az
észak-nyugati szél Szentlász-
ló felõl. Kati jól a nyaka köré
tekerte a sálját, zsebre vágta
kezeit, és mint egy vadász,
amikor lesre megy, olyan izga-
lommal indult lefelé a hegyrõl.
Még a nagy hó is segített be-
gubódzni a házaknak, hogy a
titkaikat avatatlan szemek elõl
elrejtsék. Néhol a pislákoló
fény az ablakban, vagy egy
kinyíló konyhaajtó – amikor
éppen csak egy vödör vizet zú-
dítottak ki a hóba – jelezte,
hogy a zárt ajtók mögött is
vannak, és a füstölgõ kémé-
nyek árulkodtak arról, hogy a
meleg lakásokban meghitten
ünnepelnek. Kati már körbe is
járta a szerb püspökséget, az-

után visszajött az Erzsébet
térre és a tekergõ Kígyó ut-
cából a Gõzhajó utcán át a
Bogdányi utcában találta ma-
gát. Kicsit csalódottan nézett
körül, mert eddig semmi érde-
kes sem adódott. A fázósan
sietõ emberek is hamar eltûn-
tek az utca másik végén. Õ is
erre igyekezett hazafelé, mert
innen nem messze, a Malom
utcán fölfelé, a legrövidebb az
út hazáig.
Az utcasaroktól idébb két ház-
zal lakott két idõs szerb néni,
akiket a városban úgy hívtak,
hogy „kisasszonyok”. Ennek
ellenére úgy hajtották a lo-
vakat, mint a férfiak. Kati jól
ismerte õket, mert Apáék jó
barátságban voltak velük.
Paula néni és Julka néni több-
ször elvitte õket kocsikázni kis
fiákerjükön…
Hosszú kis házuk benyúlt a
hegy alá. A ház elõtt, a Bog-
dányi utca felõl magasított kis
virágoskertben, nyári estéken
vidám társaság ült, nagy tere-
ferébe! Most a kiskert is a hó
alá bújt, mintha szégyenlõsen
el akarná dugni a kóróvá szá-
radt virágokat. Az ablakon át
halvány fény derengett, és a
zöldre festett léckerítés mö-
gött egy formátlan fekete-
fehér kutya szaladgált föl-alá.
Kati bekukucskált a kerítésen.
A keskeny udvar felét nagy
hókupac borította, csak a fal
mellett volt egy járásnyi hely
gondosan elsöpörve. Hátul a
fészerben némán pihent a
bricska, csak elõre álló rúdja
mozdult meg néha, ahogy egy
szemtelen veréb ugrált rajta.
– Tessék, ki van ott? – szólalt
meg hirtelen Paula néni rekedtes
hangja, ahogy az ajtón kilépett
és a leselkedõ kislányt nyomban
észrevette. Katinak már nem volt
ideje sem elfutni, meg restellte

is volna. Bár azt éppen úgy szé-
gyellte, hogy rajtakapták a les-
kelõdésen, de hirtelen válaszol-
ni sem mert. A néni meg, miután
látta, hogy még mindig ott
ácsorog, elindult a kapu felé.
Kissé meglepõdve, de örömmel
ismerte fel a kislányt, akinek
szorult helyzetében önkénte-
lenül kiszaladt a száján.
– Kellemes ünnepeket!
– Köszönöm aranyoskám, ke-
rülj beljebb, na de kedves, hát
még ilyet…
Kati azt hitte, égnek áll a haja,
ha ezt otthon megtudják, hogy
õ idegen helyen még kará-
csonykor is zavargott. De nem
lehetett ellenkezni, a néni
cipelte befele. Az ajtóban még
egyszer megvetette a lábát,
hátha sikerül kívül maradni és
kétségbeesetten mondta.
– De mindjárt öt óra és tet-
szenek vacsorázni! – ezzel az-
tán teljesen „elvágta” magát.
– Arany csillagom, hát te még
ezt is tudod? Na, nézzétek ezt
az aranyos kislányt - szólt most
már belépve az asztal körül ülõ
vendégekhez.
– Kezitcsókolom! Kellemes
karácsonyt!
– Jaj, de kedves! – áradoztak a
vendégek, és nyomban édes-
ségekkel kínálták, amit most
már igazán nem illett vissza-
utasítani. Katinak ragyogtak a
szemei, amikor meglátta az asz-
talon a bukszust a színes pánt-
likákkal, melyek közül a kék a
szorgalmat, a sárga a bõséget,
a piros az egészséget jelképezi,
magyarázta Julka néni. Még
meg is forgatta a kalácsot, hogy
megcsodálhassa, mennyi figu-
ra van ráragasztva. Minden pon-
tosan úgy volt, ahogy Tetka
néni elmesélte!
(Dr. Katona Gyuláné: Szamár-
hegyi gyerekek a régi Szentend-
rén címû könyvébõl)

Szerb karácsony
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Izbégi iskolások a kistérségi pályázaton
Az Izbégi Iskola diákjai már nem elõször szerepeltek ered-
ményesen kistérségi pályázaton. A tavalyi év szép sikerein fel-
buzdulva – Krajcsovics Klára 8. B osztályos tanulónk egy brüsszeli
utazást nyert, és eltölthetett egy napot az Európai Parlamentben
– nagy várakozással tekintettünk az idei pályázatok elé. 
Hamarosan meg is érkezett a leányfalusi Faluház és Könyvtár
brossúrája, mely az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával
karöltve novella írására kérte fel a tanulókat: milyen lesz „Az
én Európám 50 év múlva”? Mivel a tananyagban éppen a novel-
la mûfajával ismerkedtünk, kapóra jött, hogy magasabb szinten
is megmérettethetjük magunkat. A 8. C osztályosok közül öten
vállalkoztak saját novella írására. 
A szakmai zsûri értékelése alapján I. helyezést ért el Mezei
Mátyás, aki a történetbe beleszõtte „a környezetszennyezés
veszélyét, a világ túlnépesedését, a technikai fejlõdést, az
idõsebb kor világnézetét. Novellája kerek egész, amely végig
fordulatos, érdekfeszítõ, kreatív.” (az idézetek a zsûri érté-
kelésébõl valók). A II. díjat Nagy Kata Fõnix c. elbeszélése
nyerte, mely „különleges stílusban íródott, szeretetrõl, fáj-
dalomról, de a szabadságról is szól.” Különdíjas lett Juhász
Eszter Sára Bence kis kalandja c. írása; Borbély Brigitta és Bajna
Nikolett munkáját ösztönzõ, dicsérõ sorokkal és egy kis
édességgel honorálta a bíráló bizottság.
Minden diákunknak gratulálunk, és további eredményes pályáza-
ti munkát kívánunk!

Nagy Katalin
magyar-német szakos tanár
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14 helytörténet

Az elsõ telefont dr. Sin Edit
helytörténészhez intéztem. 
– Ön rengeteget foglalkozik
a város helytörténeti anya-
gának gyûjtésével. Mit gon-
dol, van-e remény arra, hogy
a közeljövõben megvalósul-
jon a helytörténeti kiállítás?
– Hosszú évek óta várunk arra,
hogy végre helyet kapjon a
kiállítás. Most reménykedem
benne, hogy sikerülni is fog,
hogy pontosan hol, azt még
nem tudom. A közelmúltban a
polgármesteri hivatal munka-
társával megtekintettük a régi
Földhivatal épületét, mert tár-
gyalások vannak arról, hogy a
Pest Megyei Múzeum Igazga-
tóság és a Ferenczy Múzeum
ebbe az épületbe költözne át,
hiszen a jelenlegi épületet

vissza kell adnunk a szerb egy-
háznak.
– Tud arról, hogy hol van az
a helytörténeti gyûjtemény,
ami kiállításra kerülhetne?
– A múzeum raktáraiban õriz-
zük azokat az anyagokat,
melyek a gyûjtés során eddig
a múzeumhoz kerültek. Én
1973-ban kerültem a múzeum-
hoz, az elsõ idõszakos helytör-
téneti kiállítást már nem
láthattam, de tudomásom van
arról, hogy ennek az anyagát
is õrizzük.

Következõ utam, Alföldiné
Petényi Zsuzsanna fõépítész-
hez vezetett. 
– Mennyi a realitása annak,
hogy a Megyei Múzeum Igaz-
gatóság és a Ferenczy gyûjte-

mény a földhivatal régi épü-
letébe kerüljön, és így végre
helyet kapjon a szentendrei
helytörténeti gyûjtemény ki-
állítása is?
– Folynak egyeztetések Pest
megyével arról, hogy az igaz-
gatóság, illetve a múzeum a
földhivatal régi épületébe ke-
rüljön át. A legutóbb megtar-
tott városmarketing konferen-
cián azonban elhangzott az is,
hogy amennyiben a múzeum a
földhivatal épületébe költözne
át, a Fõ téri Képtárban felsza-
badul egy terület. A szent-
endrei helytörténeti gyûjte-
mény kiállítása az elképzelések
szerint ott kapna helyet.

De vajon mennyire összesze-
dett anyagról beszélünk?! Va-

jon a Hazafias Népfront annak
idején valóban felvette-e
programjába a gyûjtemény
újrarendezését? És ha igen,
miért nem valósult meg?
Benkovits György képviselõt, a
Népfront akkori vezetõjét
kérdeztem.
– 1972-tõl kezdõdõen nem
volt olyan népfront-tanács-
kozás, küldöttgyûlés, ahol ne
merült volna fel a helytör-
téneti gyûjtemény ügye, ahol
ne hozott volna határozatot
arról valamelyik népfront tes-
tület, hogy épüljön helytör-
téneti múzeum Szentendrén.
De a korabeli  szokás szerint,
mivel az illetékes ilyen ügyek-
ben (szinte mindenben) a
tanács volt, egyszer azzal hárí-
tották el vezetõi, hogy lesz,
de elõbb legyen bemutatko-
zási lehetõsége a kortárs
szentendrei mûvészetnek.
Máskor azért maradt ki az öt-
éves tervbõl, mert a Szent-
endrei Képtár épült éppen.
Volt, amikor a tanácsi vezetõk
arra hivatkoztak, hogy éppen
fontosabb feladat áll a város
elõtt, negyven év után iskolát
kell építeni, és arra kell a pénz.
De azt minden fórumon és
esetben megígérték, hogy a
következõ ciklusban lesz. Így
csúszott, halasztódott a hely-
történeti gyûjtemény ügye, és
az Onódi Béláné igazgatósága
után bezárt szerény méretû, a
volt szerb tanítóképzõ föld-
szintjén kialakított kis kiál-
lítást nem követte másik hely-
történeti állandó kiállítás
egészen a rendszerváltásig. 
– Önök gyûjtöttek valamilyen
anyagot?
– Rengeteg fotót gyûjtöttünk
össze. Körülbelül 1500 darab-
ból álló fotógyûjteményt ad-
tunk át annak idején Pethõné
Németh Erika helytörténész-
nek.
– Volt elképzelés arról, hogy
hol lehetne a helye a kiál-
lításnak?
– Elképzelés akadt bõven. Volt,
hogy azt az információt adták,
hogy a volt erdész, pontosab-
ban harangozó házban (koráb-
ban Népmûvészetek háza, ma
Babamúzeum) lesz kialakítva
egy kis helytörténeti kiállítás,
ahol volt is valami szerény
bemutató. De csupán  az utca-

szinti szobákban mutatták be
a szentendrei szõlõ és borter-
melés néhány dokumentumát.
Azonban a tervezett komoly
méretû kiállítás nem nyílt
meg. A dokumentumok, tár-
gyak bizonyosan megvannak
az emberek otthonában és a
múzeum raktáraiban, de ami-
kor a szentendrei dalmát
közösség számára oly fontos
dalmát ládát keresték a mú-
zeumban, hogy kiállíthassák,
nem lelték. Legalábbis a „lel-
tárukban ilyen nem szerepelt”,
írta néhány éve a megyei mú-
zeum igazgatója. Pedig a do-
kumentációs fotója honlap-
jukon megtalálható. Legutóbb
a MûvészetMalom új szárnyá-
nak megépülése után, múze-
ummá alakításának tervezé-
sekor merült fel annak gondo-
lata ismét, hogy valamelyik
kismúzeumban kapna helyet a
helytörténeti gyûjtemény. De
azóta is adóssága városnak egy
korszerû helytörténeti kiál-
lítás.

Pethõné Németh Erikát a Pest
Megyei Könyvtár helytörténeti
részlegében kerestem fel.
– Emlékszik arra, hogy annak
idején a Népfront átadott ön-
nek egy nagyobb fotógyûjte-
ményt a város életérõl?
– Igen, azóta is õrzöm a rak-
tárban, mint rengeteg más
anyagot. Nagyon sok és szép
anyag gyûlt össze nálam is az
elmúlt évek folyamán. Évek óta
harcolunk azért, hogy kapjon
végre méltó helyet a gyûjte-
mény. Olyan sok anyag halmo-
zódott fel az évek során, hogy
én még azt is el tudnám képzel-
ni, hogy tematikus kiállítá-
sokra is sor kerülhessen.  

Itt tartunk most. Remény te-
hát van arra, hogy létrejöjjön
az állandó helytörténeti kiál-
lítás, de megegyezés, döntés
az ügyben még nem született.
Anyag is van bõven. Igaz, nem
tudjuk pontosan, hogy mi, és
hogy mit hol kell keresni, de
annyi bizonyos, hogy gazdag
a gyûjtemény. Jó lenne végre
együtt látni Szentendre hely-
történeti emlékeit egy arra
alkalmas helyen. 

Nemesházi

A helytörténeti kiállítás hiteles története
Múlt heti lapszámunkban jelentettük meg a dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalintól kapott levelet, melyet férjének az általa javasolt
helytörténeti kiállítás ügyében tett lépésekrõl 1985-ben írt a Polgármesteri Hivatal mûvelõdési osztályának vezetõje. Helytörténeti kiállítás
azóta sincs a városban, ezért úgy ítéltük meg, hogy a levélben foglaltak némi utánajárást igényelnek. Szerettük volna megtudni, vajon mi a
helyzet most, van-e esély egy állandó helytörténeti kiállítás létrehozására.
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Az apátság története
Szent István országépítõ és egy-
házszervezõ munkáját III. Béla
fejezte be. Esztergomban 1183-
ban megállapodott az európai
egyházi életben befolyással bíró
francia ciszterci egyházfõkkel,
hogy a franciaországival mege-
gyezõ szabadságjogokat és
kiváltságokat ad a Magyar Ki-
rályságban letelepedõ szerze-
tesrendnek. A megállapodást
követõ esztendõben, 1184-ben
meg is alapította a pilisi apát-
ságot. A mai Pilisszentkereszt
közelében, a Pilis hegység keleti
lejtõjén, az esztergomi királyi
székhelytõl alig 20 km-re, egy
korábbi királyi udvarház (?) rom-
jain, szinte az esztergomi palota
építésével egyidõben, azonos
mesterek tervei alapján és keze
munkájával épülni kezd a pilisi
monostor, amelyet majd 1233
körül II. András avat fel.
A monostor - miközben az 1241-
42-es tatárjárás során elszen-
vedett károkat helyrehozták -
25 esztendeig állt fenn. Vezetõi
pápai megbízottként számos
alkalommal jártak el és ítélkez-
tek hazai és európai egyházi
ügyekben. Az 1256. évi eszter-
gomi nemzeti zsinaton, majd az
1414-18. évi konstanzi egyete-
mes zsinaton a pilisi apát képvi-
selte a magyarországi ciszterci
rendet. A XVI. század elejéig a
pilisi apátok ellenõrizték a hazai
ciszterci rendeket. Az apátság-
ban tanult szerzetesek három
újabb monostort alapítottak:
1191-ben Pásztón, 1232-ben
Bélháromkúton (ma Bélapát-
falva) és 1270-ben Ábrahámon
(ma Dombóvár).
Kiemelkedõ volt az apátságnak
az uralkodókhoz fûzõdõ kapcso-
lata. Imre király megbízásából a
pilisi apát tárgyalt 1202-ben a
pápával a keresztes hadjárat
halasztása ügyében. II. András
itt temettette el 1213-ban meg-
gyilkolt feleségét, Gertrúd ki-
rálynét. IV. Béla 1254-ben meg-
erõsítette az apátság kiváltsá-
gait; díszsíremléket készíttetett
anyjának, Gertrúd királynénak.
Nagy Lajos 1373-ban személye-
sen járt el, hogy megállítsa az
apátság anyagi romlását. Má-
tyás király 1478-ban francia-
országi szerzeteseket kért a
ciszterci – többek között a pilisi
– apátságok felélesztéséhez. 
Az apátságot a törökök 1526.
szeptember 7-én fölperzselték.
Egyes épületeit 1541-ig, a vég-
leges török megszállásig való-
színûleg már csak a környezõ fal-

vak lakói használták. A törökök
amellett, hogy a monostor kö-
veit várépítkezéseikhez hasz-
nálták föl, szinte fanatikus
dühvel törték apróra az épület
keresztény múltra emlékeztetõ
mûvészi faragványait.

A török uralom alóli felszaba-
dulás után III. Károly király
1712-ben jogilag visszaállította
az apátságot, de az már nem
épült többé újjá. Területét ké-
sõbb az Állami Erdõgazdaság
kapta meg. Romjai egészen a XX.
századig kõbányául szolgáltak. 

Az apátság épületei
Az 1967-ben elkezdett, hosszú
évekig tartó régészeti munka
során bontakozott ki az apátság
kõfallal kerített, hatalmas, közel
4 hektárnyi, négyszög alakú te-
rülete. A megtalált alapfal-ma-
radványok szerint az apátság kb.
165x100 m-es központi épület-
együttese a Franciaországban
korábban kialakított ciszterci
séma alapján épült monumen-
tális kolostor, valamint (a szen-
tély felõl nézve) bal oldalával
hozzá csatlakozó templom volt. 
Képzeletben belépünk a ciszter-
ci kolostoroknál szokásos, vár-
kapura emlékeztetõ, farkasve-
remmel ellátott, több helyiség-
bõl álló kapuházon. Balra ta-
láljuk a vendégszárnyat, amely
– kiképzésébõl következtethe-
tõen – királyi vendégek elszál-
lásolására is alkalmas lehetett.
Jobbra fekszik a tekintélyes
méretû apáti szárny. Egy átjárót
követve a monostor elöljáróinak
tanácskozó helyiségébe, a káp-
talanterembe nézhetünk be.
Folytatva utunkat, a sekrestyén
keresztül – amelynek leválasz-

tott részébõl könyvtárszobát
alakítottak ki – az impozáns mé-
retû templomba jutunk. Hossza
57 m, fõhajójának szélessége 9
m. Boltozatát kilenc váltakozó
vastagságú és erõsségû pillér-
pár tartotta. Tetejét – mint a

többi épületét – egyenesre vá-
gott végû, vaskos cserepekkel
fedték.
Visszatérve az átjáróhoz egy
tágas terembe vezet az utunk.
Ez a szerzetesek napi tartóz-
kodási helyéül szolgált. Lépcsõn
jutunk föl a hálóhelyiségbe,
amelyhez egy sor árnyékszék
csatlakozott. Tovább menve a
szerzetesek, majd a munkás
testvérek ebédlõjébe, a konyhá-
ba jutunk. Egy forduló után
találjuk a munkás testvérek
emeletes épületszárnyát a rak-
tárakkal és a pincével.
A kerengõn, a szerzetesek sétáló
és elmélkedõ folyosója négy
oldalról fogja körül a belsõ ko-
lostorudvart, melynek egyik sar-
kát a díszes kútház foglalja el.
A Franciaországból származó
szerzetesek, akiknek Ora et labo-
ra! (Imádkozzál és dolgozzál!)
volt a jelszavuk, élenjáró tech-
nikát honosítottak meg új ha-
zájukban. A helyiségeket fal-
fûtéses módszerrel fûtötték. A
kolostor egész területét égetett
cserépbõl készített vízvezeték és
kõbõl faragott szennyvízcsator-
na-rendszer hálózta be. A vizet
az apátság fölött eredõ három
forrás szolgáltatta. (Az egyik, a
Klastrom-forrás ma is ismert.) A
patakvizet az egyik vezetéken a
klastromudvar kútjába vezették.
Ez ivásra és mosdásra szolgált,
majd az árnyékszékek alatt a
szennyvízcsatornában folyt to-
vább a Dera-patakba. A másik

vízvezeték a mûhelyházba veze-
tett, ahol a 2-3 m magasságból
lezúduló duzzasztott víz egy 3
méter átmérõjû malomkövet haj-
tott. A mûhelyházat a fõépület-
tõl távol, az apátság kerítésfala
mellé építették. Négy helyiség-
bõl állt. A kemencemaradványok,
a szerszámleletek és a szétterült
salakréteg arra utal, hogy az
épület déli részében volt a
kovácsmûhely. Itt ércet kohósí-
tottak, és valószínûleg rezet,
vasat, ólmot, esetleg nemes-
fémet dolgoztak föl. A vízzel haj-
tott malomkerék volt a mûhely
erõmûve. 
A középkori Magyarországon
ilyen több száz méteres vízve-
zeték, csatorna, és erõmû beren-
dezést legfeljebb csak királyi
várakban (Buda, Óbuda, Viseg-
rád, Esztergom) építettek. El-
sõként valószínûleg a pilisi
apátságban alkalmazták. 

A gótika megjelenése
Magyarországon

A kiásott és összeillesztett
ezernyi kõdarabból a régészek
és mûvészettörténészek megál-
lapították, hogy az apátság a
román stílust felváltó új épí-
tészeti stílus, az új térlátás, a
korai XII. század végi gótika elsõ
példája Magyarországon. Ezt
bizonyítják az alkalmazott bol-
tozási technika, a leegysze-
rûsített díszítõszobor marad-
ványok és a téglapadlózat
mintázatai. 
Csak csodálkoznunk lehet, hogy
a templom és a kolostor helyi-
ségeinek kiképzései a kor gya-
korlatához képest luxus szín-
vonalat képviseltek. Itt csak
utalhatunk a templom szentély-
elzáró rácsozatára, Gertrúd kirá-
lyné mûvészi síremlékére, annak
szobordíszeire, amelyek egyiké-
ben Szent László király portréját
vélhetjük felismerni; a kápta-
lanterem vörös márvány sírem-
lékére, amely az elsõ fölfedezett
magyarországi lovagi síremlék.
De fel kell hívnunk a figyelmet a
kerengõ oszlopfejezeteire is,
amelyek tökéletes szerkesztési
készségrõl és nagyon fejlett
épületszobrászi képességrõl
árulkodnak. Vagy tudjuk-e, hogy
a faragott kõdarabok egy nyolc-
szögû kútház, a XIII. századi
magyarországi mûvészet leg-
nagyobb kútépítményének töre-
dékei? Hogy ez az apátsági kút
a középkori magyar mûvészet-
ben egyedülálló mû és technikai

tökéletessége csak a XIV. száza-
di visegrádi Anjou-palota kút-
építményeihez és a Mátyás kor-
ban ugyanitt felállított hasonló
funkciójú, nagy díszmûvekhez
mérhetõ!

Kulturális örökségünk
A pilisszentkereszti kolostor
maradvány kulturális öröksé-
günk eddig kellõen nem értékelt
hagyatéka. Nagy elõnye, hogy
(részben a szentendrei római
kori Castrumhoz hasonlóan)
beépítetlen maradt. A feltárt
maradványok igényes bemu-
tatása, amely meghaladja egy
község és kistérség, sõt egy
megye erejét, fontos feladata
lenne a kulturális kormányzat-
nak. A legszebb leletanyagot a
Magyar Nemzeti Galéria, vala-
mint a szentendrei Ferenczy
Múzeum õrzi. A többit a pilis-
szentkereszti plébánia tárolja. 
Az egykori pilisi ciszterci apát-
ság szabadon álló területe a leg-
esélyesebb arra, hogy segít-
ségével élményszerûen mutas-
sunk be egy középkori nagy
alkotást a mérnöki tervezéstõl a
megvalósulásig. Az esély meg-
adása mindannyiunk köteles-
sége. Sürgetõ teendõ lenne az
apátsági terület tulajdonjogá-
nak rendezése, a rommezõ vé-
delme, a fal- és oszlopmarad-
ványok lefedése, végül egy tágas
látványtár megépítése. A több
helyrõl várható támogatást egy
közhasznú egyesület vagy ala-
pítvány foghatná össze, és min-
den bizonnyal eredményesen
pályázhatna a megvalósításuk-
hoz szükséges forrásokra. 
Térségünk rejtõzködõ nagy ér-
tékérõl bõvebbet tudhatunk
meg Gerevich László A pilisi
ciszterci apátság címû köny-
vébõl, amelyet a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága adott
ki 1987-ben, valamint Hervay
Ferenc Levente – Benkõ Elek –
Takács Imre Ciszterci apátság
Pilisszentkereszten címû köny-
vébõl, amely néhány hete jelent
meg Pilisszentkereszt Önkor-
mányzata, a Pilisszentkereszti
Római Katolikus Plébánia, vala-
mint a Szentkereszti Polgári Kör
Egyesület jóvoltából. (Fotóinkat
az utóbbi könyvbõl vettük át.)

Máté György

Régészeti barangolások a pilisi Dunakanyarban III.

Ciszterci apátság Pilisszentkereszten
Ahhoz, hogy a pilisi Dunakanyar értékei között el tudjuk helyezni a pilisszentkereszti egykori ciszterci apátság
maradványait, röviden fel kell vázolnunk történetét, meg kell ismernünk hajdani épületeit, és tisztában kell
lennünk kiemelkedõ építészettörténeti és mûvészi jelentõségével.

Pilisszentkereszt látképe az apátság romjaival

Királyfej (Szent
László?) Gertrúd 

királyné síremlékérõl
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16 magazin

Szentendre, Római sánc köz 2/B

Minden kedves gazdinak
és kedvenceiknek békés
ünnepeket és boldog új
évet kívánunk! Várjuk

Önöket jövõre is! 

DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060

Éjszakai, hétvégi ügyelet: 
30/66-26-849

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG, SIKEREKBEN GAZDAG

ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNNAK
SZERETETTEL: 

A DUNAKANYAR ORVOSI CENTRUM
(DOC) DOLGOZÓI

Dunakanyar Orvosi Centrum

Szentendre, Dunakanyar krt.

30/A, 26-302-946,

doc@dunakanyar.net, 

www.docszentendre.hu

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18-

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

Minden kedves
ügyfelünknek békés

ünnepeket és boldog új
esztendõt kívánunk!

Várjuk Önöket jövõre is! 

December 20.
Karácsonyra készülõdvén én már nem bírtam
magammal, és elkezdtem módszeresen megven-
ni mindent, amire szükséged lesz az elsõ hetek-
ben. Íme a listám, aminek alapján lassacskán
majd összeáll a babakelengyéd.
Babakefe (piciknél fésû még nem kell),
• lekerekített végû körömvágó-olló vagy

csipesz
• Fültisztító pálcika a fülkagyló külsõ részének

tisztításához (van kifejezetten babáknak
való, ún. biztonsági pálcika is)

• Popsitörlõ-kendõk (legjobbak a vastag, tex-
tilhatású, ápoló krémmel átitatott fajták)

• Fürdõszivacs (tengeri szivacs) vagy fürdõ-
kesztyû

• Szivacs vagy textilpelenka a kád aljára
• Hõmérõ a vízbe
• Hidegen sterilizálásra folyadék (pl. Chicco)

vagy tabletta (pl. Neomagnol). Ezek jó szol-
gálatot tesz a nem kifõzhetõ dolgok illetve
felületetek fertõtlenítésekor. 

Most inkább néhány olyan felszerelésekrõl essen
szó, ami nem feltétlenül kell, de néha mégis jól
jön.
• Egyéb hordozók (kendõ, kenguru, háti hordozó)
• Mellszívó, bimbóvédõ
• Orrszívó (elektromos, porszívóra szerelhetõ,

kézi gumis fajta) 
• Párásító készülék (fõleg száraz levegõjû

panellakásokban tesz jó szolgálatot) 
• Zenélõ-forgó játék a baba ágya fölé
• Pelenkázótáska kihajtható pelenkázólappal.

(utazáshoz praktikus, mindent egy helyre
pakolhatunk.)

• Cumisüveg-termosz, szintén utazáshoz
• Ágynemû (párna nem kell, helyette jobb a

textilpelenka.)

Pár jó tanács a vásárláshoz:
• Kész garnitúra (pléd, párna, rácsvédõ, bal-

dachin együtt) helyett célszerûbb külön
plédet, rácsvédõt (esetleg baldachint)
vásárolni, mivel egyrészt így olcsóbb, más-
részt úgysem kell belõle a párna, a rácsvédõ
legtöbbször gyenge minõségû, a baldachint
pedig sokan egyáltalán nem használják.

• Viszont mindenképpen vásároljuk (vagy
készítsük mi magunk) jó minõségû, megfelelõ
vastagságú és hosszúságú rácsvédõt a kis-
ágyba. Legjobb a kiságy méretéhez igazítva
egyedileg elkészíte(tt)ni.

• Ne használjuk a szöszölõdõ plédet huzat
nélkül, mert az apró szöszöket a baba
könnyen lenyelheti.

• Matracnak tökéletesen megfelel az egyszerû,
méretre vágott szivacsmatrac is.

• Nagyon jó az úgynevezett gumis szélû, nem
csúszik el a matracon. Érdemes venni a
matracra egy matracvédõt, aminek az alja
egy gumi-szerû anyag, a teteje frottír és így
a matrac nem piszkolódik baleset esetén.

Úgy döntöttem, hogy az Apáddal közösen
készített, ágy fölé szerelhetõ kis forgó díszt be-
csomagolom, és a fa alá teszem. Ugyanis nem
csak azért lesz különleges ez az ünnep, mert
idén a fenyõnknek – hacsak apád be nem segít
a díszítésnél – csak a szélén lesznek díszek, és
mert mindenkitõl terhesruhát vagy gyerek-
nevelési könyveket fogok kapni, hanem azért is,
mert most nem mindennapi varázslatban lesz
részünk. Szenteste, mikor felcsendül a Mennybõl
az angyal, még csak két kéz fonódik majd össze,
de már három szív dobban egyszerre. Áldott
Karácsonyt!

Lendvai Dóra

40hét

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

Petzeltesek karácsonyi ajándéka
Sütõ Gabriella a Petzelt Szakképzõ Középiskolában vezeti a
büfét. Nemrégiben egy szerencsétlen sorsú dunapataji család-
ról olvasott egy újságcikkben, ahol az édesanya váratlan és
korai halála miatt az édesapa egyedül neveli hat gyermekét,
akik közül három még óvodás. Gabriella az olvasottak hatására
szervezkedni kezdett. Ötlete
nyitott fülekre és szívekre
talált: szinte mindegyik
osztályban akad-
tak diákok,
akik felaján-
l o t t á k
segítsé-

güket, és az iskola vezetése is támogatta a kezdeményezést.
Ruhát, játékot, tartós élelmiszert, pelenkát és mosószert
gyûjtöttek és vásároltak, a csomagok teljesen megtöltöttek egy
Volkswagen kisbuszt. A félárva gyerekek és édesapjuk nagy
hálával és meghatódottsággal fogadták az iskola ajándékait,
ezért Gabriella és a gyerekek el is határozták, hogy hagyományt
teremtenek az akcióból, és jövõre is meglepik a családot. 

Már lépeget Szentendre 25 000. lakója!
Gyuriczky Luca Blankát, városunk 25 000. lakosát tavasszal
ünnepeltük születése alkalmából. Most már hét és fél kilót
nyom, 74 cm-re nõtt, és nyolc hónapjához képest elég korán
két lábra állt – segítséggel már lépeget, és folyton gagyog. Jó
természetû kislány, este nyolctól reggel nyolcig alszik. A kislány
Sopronban már látta élete elsõ havát, sõt, szánkózott is. A
Mikulás érkezését bátran és kíváncsian viselte, s miután elvette
a szakállas embertõl az ajándékot, minden idejét és figyelmét
a játék foglalta le.
„Karácsonykor a nagycsalád együtt lesz, de a Jézuska korábban
érkezik, hogy estére befejezõdjön az ünnep. Vacsora helyett dísze-
bédet költünk el, amelyen a nagyszülõk együtt lesznek velünk. A
férjem családjában Luca az elsõ unoka, a mi oldalunkon pedig a
harmadik, de az elsõ lány, így aztán külön ünneplés jár neki” –
számolt be családjuk karácsonyi terveirõl Luca Blanka mamája,
Czikora Bettina.

www.berboss.hu/4dszentendre
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2000 SZENTENDRE 
DUMTSA JENÕ U. 7.

Minden kedves vendégünknek
nagyon békés ünnepeket és
eredményes, gazdag, boldog 

új évet kívánunk!
Várjuk Önöket éttermünkbe

jövõre is megújuló étlapunkkal,
szolgáltatásainkkal.

December 31-én 
SZILVESZTERI VACSORA 
– hangulatos zenével: 

600 Ft/fõ
Asztalfoglalás: 
26/311 484 30-620-4170

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!

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

ANDREA PATIKA Cím: 2000 Szentendre

(Püspökmajor-lakótelep)                                                  Hamvas Béla u. 2.

NYITVA:

Hétfõtõl - péntekig: 8-20 óráig                          Tel-fax: 06 26 310-828

Szombat: 8-13 óráig                                                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

Tele volt a szívünk vígsággal,
vidámsággal és muzsikával
december 16-án vasárnap,
amikor a Pest Megyei Könyv-
tárban a Szentendre Tánc-
együttes önálló mûsorának
bemutatóját tapsolhattuk
meg. Fantasztikus volt a han-
gulat, és parádés a mûsor. Az
egészen kicsi, óvodás kor-
osztálytól a felnõtt táncosokig
mindenki hihetetlen lelkese-
déssel és õszinte vidámsággal
mutatta be tudását a közön-
ségnek. A jövõre 25. évfor-
dulóját ünneplõ együttes,
Kocsis Enikõ és Fitos Dezsõ
vezetésével ismét olyat muta-
tott Szentendrén, amire iga-
zán büszkék lehetünk. Igen,
ez a kiváló minõsítés kapott
együttes, megérdemel minden
dicséretet. 
Zakar Ágnes, a kulturális és
oktatási bizottság elnöke
köszöntõjében kiemelte, hogy
az a nevelõi és kulturális mun-
ka, amit az együttes és a két
vezetõ végez, kiemelt figyel-

met érdemel. Ezen az estén
nem volt elég a színházterem-
ben rendelkezésre álló ülõ-
hely. Pótszékes teltházzal és
vastapssal igazolta a közön-
ség, hogy amit képviselõ

asszony mond, az bizony úgy
is van.
Most került sor a Szentendre
Néptáncegyüttesért Díj átadá-
sára is, amit az együttes min-
den évben titkos szavazással
ítél oda egy tagjának, aki ma-
gatartásával, az együtteshez
való hozzáállásával, segítõ-
készségével ezt kiérdemli. Az

Asszonyi Tamás
M u n k á c s y -
díjas szobrász-
és érmemûvész
által készített
díjat idén tize-
dik alkalommal
adták át. 2008-
ban Csóka Ba-
lázs érdemelte
ki a kitünte-
tést.

Így év végén, szinte termé-
szetes, hogy az együttes kö-
szönetet mond mindenkinek,
aki a munkájukat segítette.
Kiemelt köszönet jutott idén
a szülõknek, akik egyre aktí-
vabban vesznek részt a segítõ-
munkában, ötleteikkel, mun-
kájukkal, gyarapítva az együt-

tes bevételét, gazdagítva 
a díszlet és jelmeztárat. De a
szülõk is köszöntöttek ezen az
estén. A mûvészeti vezetõk
mellett virággal kedveskedtek
Göllner Juditnak is, aki a kezde-
tektõl szervezi és egyengeti az
együttes életét.
Szóval, csodaszép este volt,
olyan, ahol a vígasság csak a
színpadon maradt abba, azon-
ban az elõtérben sokak kíván-
ságára tovább folyt a tánc.
Ahogy Kalló Feri bácsi mond-
ta: „Bölcsnek mondják az öre-
gek, ki vígan éli napjait. Eszte-
len az, ki gondjait, búját sorol-
ja. Legyen hát célunk a vígság,
a tánc és a jó muzsika!”
Kívánom, hogy így legyen ez,
minden új esztendõben!

nb

„Szívünk vígsággal…”

Angyalok vigyáznak ránk
Jónéhány éve annak, hogy az angyal elterjedt-
té vált. Raffaello felhõkön könyöklõ, aranyos
kis puttói néznek le ránk falidíszekrõl, gyertya-
tartókról, naptárakról, könyvekbõl, dobozok-
ról, bögrékrõl, csomagolópapírokról, sõt még
hûtõszekrényünk ajtajáról is mágnes formá-
jában. Szeretnivaló, kedves lények. Megmeleg-
szik a lelkünk, ha rájuk nézünk. S karácsony
táján különösen fontossá válik ez a melegség. 
Az angyalok biztonságot is adnak nekünk.
Hiszünk ugyanis abban, hogy õk õriznek min-
ket ebben a furcsa, zaklatott világban. Amely-
ben mindenki igyekszik megtalálni a maga biz-
tonságát, boldogságát. 
Van egy csinos, ifjú hölgy, aki az angyalokban
találta ezt meg. Schmidt Brigitta számára nem-
csak gyerekként volt természetes, hogy van-
nak angyalok, felnõttként is hisz bennük, az
általuk közvetített energiákban. Angyali aján-
dékboltot nyitott tehát Szentendre belváro-
sában tavaly nyáron, azzal az elhatározással,
hogy a betérõk melegséget és szeretetet talál-
janak itt. Az angyalok, vagyis azok a tárgyak,
könyvek révén, amelyek õket elevenítik meg. A
világ egyre rosszabb, lélektelenebb – vallja

Brigitta, s így kell, hogy valami ellensúlyozza
ezt. 
A Szeret-Lak a szeretetrõl szól elsõsorban. Arról
a segítõ energiáról, amit az angyalok hordoz-
nak. Szükségünk van erre nagyon.
Ünnep elõtt, ünnep alatt, ünnep után –  mindig.

Rappai Zsuzsa
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CSEPREGI ÉVA KONCERT 
A SZERETETÉRT

december 28-án, 19 órakor
a PMK Színháztermében
Jegyek elõvételben már
megvásárolhatók a Pest

megyei Könyvtárban
Szentendre, Pátriárka u. 7.

Tel: 26/310-222

Átvállaljuk a vendéglátás
gondjait 

– ünnepi, karácsonyi menü
ajánlatunk:

december 24.
Hideg libmáj piróson 
hagymalekvárral
Harcsapaprikás 
kapros-juhtúrós galuskával
Vegyes saláta
Mákos-diós beigli

december 25.
Rákkoktél
Pulyka Gordon Bleu módon
Vegyes saláta
Zserbó szelet

december 26.
Füstölt lazac pirtóson
Sertésborda magyaróvári
módon
Vegyes saláta
Gundel palacsinta

Várjuk Önt és szeretteit 
egy hangulatos, meghitt, gyer-
tyafényes ünnepi vacsorára!
ára: 3000 Ft /fõ

Minden kedves régi és új
vendégünknek békés 
karácsonyt, eredményes új
évet kívánunk!

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

2007-ben ünnepeltük Ámos
Imre festõmûvész születé-
sének századik évfordulóját.
Az ünnepségsorozat keretében
õsszel a Fõ téri Szentendrei
Képtárban láthattunk válo-
gatást az Antal – Lusztig gyûj-
temény Ámos festményeibõl
és grafikáiból Ennek a tragikus
sorsú festõnek összesen har-
minchét év adatott. Rövidre
szabott életét meghatározta
zsidó származása. A mélyen
vallásos családból származó
Ámos Imre gyermekkorát
nagyszüleinél, a csodarabbi-
járól híres Nagykállón töltöt-
te. Ezek a gyermekkori élmé-
nyek adták szimbolikus képei-
nek témáit is. Az ezerkilenc-
százharmincas évek második
felében több nyarat is Szent-
endrén töltött feleségével,
Anna Margit festõmûvésszel
együtt. 
Ezeket a viszonylag békés éve-
ket törte meg a vészkorszak, s
a közeledõ háború elõérzete
határozta meg Ámos látomá-
sos, szorongással teli képeit. 
1940-tõl többször is munka-
szolgálatra hívták be, majd
1944 nyarán Németországba
hurcolták, ahonnan többé nem
tért vissza. Felesége élete
végéig gyászolta õt. 
1989-ben írt vallomásában ezt

írta: „Ha képeimet figyelmesen
megnézik, megállapíthatják,
hogy ez egy keserû életrajz.
Születni senki sem születik
keserûnek, de azzá válik, ha
sorsa olyan kemény életet
adott, amelyet végigjárni felér
egy háborúval. Bár megkínoz-
va és megtörve, de úgy érzem,
hogy gyõztem, hiszen 75 évet
végigharcoltam. Büntetésként
kaptam a túlélést, megkérge-
sedett a szívem, nem tudok
szeretni, örülni, terveim már
nincsenek, inkább létezek, mint
élek.“
Anna Margit házat vásárolt a
Bogdányi utcában, hogy tra-
gikus sorsú férjének és ön-
magának méltó emlékmúzeu-
ma legyen. Sokat tett azért,
hogy 1984-ben az állandó tár-
lat a nagyközönség elõtt meg-

nyílhasson. Az Ámos Imre –
Anna Margit Múzeum fennál-
lásának több mint két évtizede
alatt számos látogatót vonzott
Szentendrére. Az épület le-
romlott állaga az elmúlt évek-
ben jelentõs munkálatokkal
járó renoválást igényelt. Több-
éves szünet után végre decem-

ber 13-án került sor a felújí-
tott múzeum megnyitására.
A megszépült múzeumot dr.
Schõner Alfréd fõrabbi, az
Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem rektora nyitotta meg.
– Jelképesnek tekinthetõ az,
hogy most, a hanuka végén
nyílik meg a megújult Ámos
Imre-Anna Margit Múzeum?
– kérdeztem a fõrabbitól.
– Annak, hiszen december az
ünnep hava, a keresztények
számára a karácsony, a szü-
letés ünnepe, a zsidók számára
pedig a Szentély újra felava-
tását idézõ hanuka, a csoda és
az öröm ünnepe. A huszone-
gyedik század emberének a
mindennapok kis csodáit je-
lenti az ünnep nyolc napja.
Ebbe beletartozik az újjászü-
letés, a megújulás is. Mint

például ezé a múzeumé, amely
ennek a csodálatos emberpár-
nak a mûveit mutatja be. 
– Hogyan értékeli azt a nagy
anyagi és szellemi befek-
tetést, ami ehhez a megúju-
láshoz elengedhetetlen volt?
– Ebben a régi-új miliõben csak
a köszönet és szeretet sza-
vaival tudok szólni azokról,
akik segítették ennek a mú-
zeumnak az újjáalakítását.
Úgy vélem, a tragikusan meg-
szakadt élet- és alkotói pálya
ismét méltó bemutatásra ta-
lált. A zsidó hagyományok
szerint emlékkaviccsal fedik a
sírt. Ámos Imrének ez nem
adatott meg. Most, születé-
sének centenáriumán, újjá-
varázsolt emlékmúzeuma jel-
képes értékkel is bír: ezentúl
kavics fedi az õ sírját is –
fejezte be válaszát dr. Schõner
Alfréd.

Rappai Zsuzsa

A megújult Ámos Imre-Anna Margit Múzeum 

A népszerû énekesnõvel szentend-
rei koncertje után beszélgettünk.

– Három hónap-
pal ezelõtt szü-
letett meg elsõ
g y e r m e k e ,
Nimród. Hogyan
tudja a gyermek-
nevelést össze-

egyeztetni fellépéséivel, hiszen
december 27-én is ad koncertet
a Mûvészetek Palotájában? 
– Az éneklés nekem olyan, mint
másnak a levegõvétel, nem is
tudnék meglenni nélküle! A kon-
certre már nyáron felkészültem,
hiszen tudtam, hogy kisfiam szü-
letése után nem tudok majd úgy
figyelni minden részletre, ahogy
szoktam. Nagyon jó szakembe-
reket vontam be az elõkészítésbe,

rájuk bátran rábízom magam. A
zenekarral novembertõl próbá-
lunk, kényelmes tempóban. Nim-
ród pedig a legjobb közönség! 
– Lapunknak ez a száma kará-
csony elõtt jelenik meg. Mit
jelent önnek ez az ünnep? Ho-
gyan készül rá? 
– A karácsony az év legszebb
idõszaka! Illatok, érzések, színek,
hangulatok özönlik el a lelkünket,
amikor erre az ünnepre gondo-
lunk. Megfejthetetlen varázs lengi
körül az év ezen idõszakát, egy
csoda, mely gyerekkori emlékek-
bõl, felnõttkori vágyakból, hagyo-
mányokból, szeretett arcokból
táplálkozik. Ünnep címû lemezem
dalain keresztül ezt a hangulatot
igyekeztem visszaadni, úgy, hogy
az év bármely napján hallgatva elõ

tudjuk hívni a lelkünkbõl ezt a
varázslatos érzést.
Amíg nem volt saját gyermekem,
édesanyám volt az ünnep nagy
varázslója! Ez biztos így lesz idén
is, anyukáméknál gyûlik össze a
család. Az elõadómûvészek szá-
mára december általában renge-
teg munkával telik, így eddig idõm
sem nagyon volt a sürgés-forgás-
ban közremûködni, de Nimród
számára én is szeretnék mese-
országot varázsolni az otthonunk-
ba szentestére. 
– A decemberi koncert után hol
láthatják legközelebb a rajongók? 
– Egy idõre még szeretnék vissza-
térni az otthonunk békéjébe, és
élvezni az anyaság minden pil-
lanatát. Tavasszal a zenekarom-
mal élõ turnét tervezünk, és nyár-
ra is tartogatok meglepetést a
közönségnek.                       -mi-

Zséda, Nimród és a karácsony

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
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KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

ERDÉSZ GALÉRIA, Bercsényi u. 4.
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 janu-
ár 13-ig, minden nap hétfõ kivételé-
vel 10-18 óráig. Az ünnepi nyitvatartás
miatt a galéria december 24, 25, 26-
án 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

ULCISIA CASTRA KÁVÉZÓ
Duna-korzó 10.
PÉTERFI DÓRA KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás nyitva december 30-ig.

MMOOZZII

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

DECEMBER 21. PÉNTEK
15.30 és 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 és 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 és 16.30 EGON ÉS DÖNCI
18.00 ADJÁTOK VISSZA A
HEGYEIMET
20.00 ARANYKAPU
KISTEREM
17.00 UTAZÁSOK EGY SZERZETESSEL

DECEMBER 24. HÉTFÕ
18.00 HÉTKÖZNAPI MENNYORSZÁG

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

DECEMBER 28. PÉNTEK
15.15 EGON ÉS DÖNCI
16.45 A KIRÁLYNÕ
18.15 MONSIEUR IBRAHIM ÉS A
KORÁN VIRÁGAI
20.00 SZÍNES FÁTYOL

DECEMBER 29. SZOMBAT
12.30 és 14.00 EGON ÉS DÖNCI
15.30 TIGRIS A HÓBAN
17.30 A VELENCEI KALMÁR
20.00 SZÍNES FÁTYOL

DECEMBER 30. VASÁRNAP
13.30 és 15.00 EGON ÉS DÖNCI
16.30 ISTEN NAGY, ÉN KICSI VAGYOK
18.15 TÉTOVA TANGÓ
20.00 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

DECEMBER 31. HÉTFÕ
18.00 ÕFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM

JANUÁR 1. KEDD
14.15 BOR, MÁMOR, PROVENECE
16.15 MARADOK!
18.00 SZÍNES FÁTYOL
20.00 ELITABETH: AZ ARANYKOR

JANUÁR 2. SZERDA
18.00 TÉTOVA TANGÓ
20.00 ELITABETH: AZ ARANYKOR

JANUÁR 3. CSÜTÖRTÖK
17.45 SZÍNES FÁTYOL
20.00 A LEGGYORSABB INDIÁN

JANUÁR 4. PÉNTEK
16.30 CSODÁLATOS JÚLIA
18.30 MEGY A GÕZÖS
20.00 ELITABETH: AZ ARANYKOR

JANUÁR 5. SZOMBAT
14.00 EGON ÉS DÖNCI
15.30 HARRY POTTER ÉS A FÕNIX
RENDJE
18.00 BOR, MÁMOR, PROVENCE
20.00 A VELENCEI KALMÁR

JANUÁR 6. VASÁRNAP
13.30 L'ECSO
15.30 HARRY POTTER ÉS A FÕNIX
RENDJE
18.00 ELITABETH: AZ ARANYKOR 
20.00 MEGY A GÕZÖS

Karácsonyi programok
Szentendrén

December 21-én, pénteken
21 órakor
BRAINS KONCERT
Helyszíne a DMH Barlangja
Belépõdíj: 600 Ft

December 22-én szombaton
10 órakor
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ,
AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS 
a Püspökmajor Lakótelepi
Klubban

December 23-án vasárnap
17 órakor
MISZTÉRIUM A SZENT SZÜLE-
TÉSÉRÕL – Betlehemes játék
a Dalmát Kávézó törzsvendé-
geinek elõadásában a Kmetty
téren. Karácsonyi dalokat éne-
kel a vendégek ünnepi kórusa.
A közönséget forralt borral és
teával várják, a kínálásra ho-
zott ételeknek asztalt biztosí-
tanak.

December 23-án, vasárnap
19 órakor
ADVENTI HANGVERSENY A MU-
SICA BEATA KÓRUS ÉS A
SZENTENDREI KAMARAZENE-
KAR RÉSZVÉTELÉVEL a Péter-
Pál Templomban. Közremûkö-
dik Potyók Dániel (ének) és
Nagy Anna Ágnes (gordonka),
vezényel Fenyõ Gábor, Bokorné
Forró Ágnes és Wolfné Kovács
Zsuzsa. A belépés díjtalan.

December 24-én, hétfõn 17
órakor
PÁSZTORJÁTÉK a Péter-Pál
Templomban

December 27-én, 28-án, 29-
én(csütörtök, péntek, szom-
bat) 9-11 óráig
Óévbúcsúztató hagyományok
a Napórás Házban. Szilveszteri
csákók, süvegek készítése.
Kreatív Kati segít a régi, meg-
unt ruhadarabokat divatossá,
csinossá varázsolni.

Simsay-díj
December 14-én, pénteken a
Nádor Galériában átadták az
idei Simsay-díjakat. Az 1998-
ban alapított díjat minden
évben két mûvésznek ítéli oda
a Magyar Képzõmûvészeti és
Iparmûvészeti Társaságok
Szövetsége. Idén Aknay János
festõmûvészt és Stefanovits
Péter grafikusmûvészt tüntet-
ték ki ezzel a kimagasló szak-
mai elismeréssel.

Verespatak képekben

Január 2-án, szerdán 16 órakor
nyílik a Verespatak múltja,
jelene, jövõje képekben címû
országos vándorkiállítás a
Pest Megyei Könyvtár elõ-
csarnokában (Pátriárka u. 7.).
Megtekinthetõ január 6-ig. A
megjelenteket köszönti: Kun
Csaba alpolgármester és Kele-
men József, a vándorkiállítást
kezdeményezõ és szervezõ
Közép-Európa Klub Kiskun-
félegyháza fõtitkára. A kiál-
lítást megnyitja: dr. Orosz
Sándor, az Országgyûlés Kör-
nyezetvédelmi Bizottságának
alelnöke. A megnyitót köve-
tõen levetítik Kocsis Tibor Új
Eldorádó címû dokumentum-
filmjét.

Tûzzománc-kiállítás

December 23-án, vasárnap 10
órakor nyílik Tûzzel festve cím-
mel Karászi Judit kiállítása tûz-
zománc képeibõl. A kiállítás
megtekinthetõ január 3-ig.

Helyreigazítás

December 7-i Kultusz mellék-
letünkben, a Bárczy János ká-
dármesterrõl szóló írásban vé-
letlenül rossz illusztrációt je-
lentettünk meg. Most közöljük
az õt ábrázoló Szánthó Imre-
grafikát. Elnézést kérünk a hi-
báért.

SZILVESZTERI BÁL 
a budakalászi faluházban

Zene: Sziporka Band
svédasztalos vacsora

korlátlan üdítõ fogyasztás
Jegyár: 4990 Ft/fõ-tõl

Elõrendelés: 26/ 340 468

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!

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

Menüajánlat vacsorára:
A menü: Fácánerõleves

Ropogós malacsült, párolt káposztával, burgonyapürével
Frissen sütött házi fánk

B menü: Tárkonyos vadmalacleves
Fácán sült párolt káposztával, burgonyapürével
Aranygaluska

Ital: 1 pohár bor  (2 dl)   vagy
1 korsó sör   (0,5 l)  vagy
1 üdítõ (0,5 l)  

Ebéd igény szerint  rendelhetõ december 29-én és január 1-jén
Lencseleves házi füstölt kolbásszal, palacsinta (túrós, ízes, kakaós, fahéjas)
980 Ft/fõ
Érdeklõdni lehet: Szebeni Rita szebenirita@stampokpark.hu
20-9973320

Minden vendégünknek békés-boldog ünnepeket kívánunk!
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL  

Terméskõ (lábazati, mediter-
rán, sziklakerti, bazaltkocka),
bontott pecsétes tégla (kis és
nagyméretû), hõszigetelt fa-
házak (18 nm-120 nm), ajtók,
ablakok (tetõsík és normál),
raktárcsarnokok. Tel. (26)
321-351, 06-30-943-1555. 

Fa brikett, fa pellet keres-
kedését megkezdtük. Tel. 06-
30-455-9976. 

Kiváló minõségû holland-né-
met használt bútorok értéke-
sítése. Tel. 06-30-543-1341. 

Koloniál étkezõasztal székek-
kel, ágynemûtartós ülõgar-
nitúra, tároló szekrény, kéta-
jtós szekrény, komód és egy
barokk stílusú hálószoba el-
adó. Tel. (26) 392-124, 06-
30-630-6997. 

ÁÁLLLLÁÁSS  

Közeljövõben induló well-
ness-be keresünk: masszõrt,
fizikoterápiás asszisztenst,
gyógytornászt, kozmetikust.
Tel. 06-30-972-2952. 

Visegrádon, a Gulyás csárdá-
ba gyakorlott szakácsot és fel-
szolgálót keresünk állandó
munkára, azonnali kezdéssel.
Tel. 06-20-960-7833. 

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

Pomázi fodrászüzletbe koz-
metikust keresek. Tel. (26)
325-911. 

Gyakorlott szakácsot és fel-
szolgálót felveszünk Szent-
endre központjában. Fizetés
megegyezés szerint. Tel. 06-
20-980-9274. 

ÁÁLLLLAATT  

Legyen boldog tulajdonosa
egy valódi nemzeti kincsnek,
egy pulinak. Februárban elvi-
hetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést
felveszünk. A szülõk kiállítá-
son többszörösen gyõztesek,
örökletes betegségektõl men-
tesek, terelõösztön próbázot-
tak – pörgelóci puli kennel,
Szentendre. www.porgelocip-
uli.hu, porgeloci@free-

mail.hu. Tel. 06-70-330-
5302, 06-30-222-5598. 

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

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG  

Hatha Jóga a Barcsay Álta-
lános Iskolában. Tel. 06-30-
270-0470, www.satyanan-
da.hu. 

Lávaköves masszázs. Tel. 06-
20-310-3977. 

Autogén tréning tanfolyam
indul február elején Szent-
endrén. Klasszikus relaxáció,
stresszoldás, önismeret-mé-
lyítés. Tel. (26) 313-059, 06-
20-931-3742, dr. Magyar Er-
zsébet. 

GGAARRÁÁZZSS  

Szentendrén, a Rózsaköz-
lakótelepen duplagarázs meg-
osztva is eladó. Tel. 06-30-
952-7150. 

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS  

A Szarvashegyen 120 nm-es,
új, kertes családi ház hosszú-
távra kiadó. Tel. 06-20-994-
0668. 

Szentendrén kis lakás kiadó
79 ezer Ft/hó rezsivel. Tel. 06-
20-330-3640. 

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

51 nm-es, háromszobás, fris-
sen felújított lakás a Pap-
szigetnél kiadó. Ár: 60 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-934-
3470. 

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

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

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

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

A Püspökmajor-lakótelepen
egy 50 nm-es I. emeleti bal-
konos lakás hosszútávra ki-
adó. Tel. 06-30-450-4919. 

Lakásbérlet Szentendrén ki-
adó a városhoz, egyszoba
összkomfortos, külön bejá-
ratú, bútorozatlan lakás
kiadó. Tel. 06-30-357-5101. 

A Püspökmajor-lakótelepen
kiadó egy 56 nm-es, igénye-
sen felújított panorámás
lakás. Ár. 60 ezer Ft+rezsi/hó.
Tel. 06-70-383-5002, 06-70-
383-5003. 

Szoba kiadó diáknak, lánynak,
párnak. Tel. 06-30-949-6456. 

50 nm-es lakás a Püspök-
major-lakótelepen hosszú
távra kiadó (vagy eladó). Tel.
06-20-918-1825. 

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

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN  

Szentendrén 3 szintes, több
generációs, vállalkozáshoz is
alkalmas vagy társasházzá
alakítható ház, nagy telekkel,
a 11-es úthoz közel eladó. Tel.
06-20-367-9361. 

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

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

Szentendrén, Pismányban
167 nöl (600 nm) 15%-ban
beépíthetõ, szuperpanorámás
telek (LKE SP3) tulajdonostól
eladó. Irányár. 11 millió Ft.
Tel. 06-30-448-8444. 

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

Szentendrén, a belvároshoz
közel 950 nm-es, összköz-
mûvesíthetõ építési telkek
eladók. Ár. 18 millió Ft/telek.
Tel. 06-20-974-5235. 

OOKKTTAATTÁÁSS  

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

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS  

Középkorú, intelligens
hölgy magánházak, laká-
sok, irodák takarítását vál-
lalja. Tel. 06-70-616-
5756.

A Kiskópé gyermekfelügyelet
Szilveszter éjszakára vállalja
kisgyermekek felügyeletét.
Tel. (26) 310-365, 06-30-395-
7957. 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 ta-
karítást vállal. Tel. 06-20-
597-8288. 

Hûtõgép, fagyasztó, mo-
sógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sug-
árzásméréssel! Mezei Sán-
dor, (26) 311-847, 06-30-
950-4187.

Dugulás-elhárítás, csator-
naszerviz éjjel-nappal, hét-
végén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek
lefolyóinak tisztítása garan-
ciával. Tel. (06-1) 240-8113,
06-30-912-9017, 06-20-335-
3411. 

Hûtõ és-klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Hét személyes Merci bérel-
hetõ. Tel. 06-20-494-2535. 

Eldugult? Segítünk! A ki-
szállás ingyenes. Tel. 06-
20-917-7555. www.dugu-
laselharito.hu

Villanyszerelés-hibael-
hárítás 2 órán belül. Tel.
06-70-247-9072.

Víz-, gázkészülék-fûtés-
szerelõ gyorsszolgálat.
Tel. 06-70-241-8999.

Weblap-készítés, teljes
körû szolgáltatás, referen-
ciákkal. Tel. 06-70-943-
5656.

Megbízható hölgy takarítást
vállal. Tel. 06-30-365-4534. 

Autójavítás, zöldkártya.
Tel. (26) 312-340.

Gépjármû-eredetvizs-
gálat. Tel. (26) 312-340.

ÜÜZZLLEETT  

Szentendrén, Izbégen, a Já-
nos utca és a Tilinkó utca
sarkán 1000 nm-es, teljesen
sík, összközmûves és pano-
rámás beépítetlen telek hasz-
nosításra bérbeadó! Alkalmas
mini kempingnek, parkoló-
nak, lerakatnak, tárolóhely-
nek stb. Tel. 06-30-353-3370. 

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

A Kaiser's mellett lévõ beve-
zetett hírlap-ajándék üzlet
bérleti joga átadó. Tel. 06-20-
321-4110, este hat után. 

Szentendrén, a Hév-állo-
máshoz közel 13 éve mûködõ
kifõzde – berendezéssel, cég-
gel együtt – bérleti joga át-
adó. Tel. 06-20-397-5747.

EEGGYYÉÉBB

Lopott fenyõt, vadorzott halat
korlátlan mennyiségben vá-
sárolok, következmények nél-
kül. Dr. Kormofág, tel.: (26)
312-231.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET

Tel.: (26) 301-952
Fax: (26) 500-733

Mobil: 06-20-326-3645

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel

a helyszínen
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BBéékkééss,,  bboollddoogg  üünnnneeppeekkeett  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  rrééggii  ééss  úújj
vváássáárrllóónnkknnaakk!!

Fecser István szentendrei kereskedõ, aki
népszerû borszaküzletet vezet a belváros-
ban, tagja volt Szent András napján a Szent-
endre Város Bora választás zsûrijének.
– Hogy ízlett Szentendre Város Bora?
– Kiemelkedõ! Hetedikként kóstoltuk az
akkor még ismeretlen nedût, addig inkább
közepes borok kerültek az asztalra. Ahogy
megízleltem az italt, rögtön végignéztem a
zsûri tagjain, és mindenki arcán ugyanazt
láttam, hogy: „Kiváló! Ez igen, erre vár-
tunk!” Utólag végignézve a szakember-tár-
sak pontszámait, mindenki egyformán ma-
gasra értékelte a késõbb nyertes bort.
– Meglepõdött a végén, amikor kiderült,
hogy a Bujdosó Pincészet 2005-ös Ca-
bernet Sauvignonjáról van szó?
– Nagyon. Ismertem a bort, mert egy ideje

kapható nálam, de korábban nem tûnt fel, hogy
ennyire jó. Ebbõl is látszik, hogy a bor nem-
csak szõlõ, hanem lelkiállapot kérdése is.
Fontos, hogy hol iszom, milyen társaságban,
milyen hangulatban vagyok éppen, mit ettem
elõtte. A jó borban benne van az egész világ.
Sokáig nem gondoltam, hogy Dél-Balatonon
ilyen jó vörösbort lehet készíteni, bár több
szakember is jelezte már. És még nincs vége:
ez a nyertes bor egy-két év múlva még éret-
tebb és finomabb lesz! Külön büszkeség nekünk
szentendreieknek, hogy Bujdosóék pincéjébõl
hét olyan bor került ki az idén, amely szerepel
a Top 100-as listán.
– Ezek szerint sikeresnek ítéli a Város Bora
választást?
– Igen, jó ötlet volt. Sokan rosszmájúak, és
azt mondják, minek ide város bora, amikor

nincs is jó ideje szõlõ Szentendrén. Nekik el
kell mondani, hogy a városnak ma is élõ
hagyománya a szõlõ és a bor, benne van a
címerünkben, visszaköszön a város szerkeze-
tében, a pincerendszerben, az épületek
homlokzatán. Ismernünk és tisztelnünk kell
múltunk értékeit, ezek nélkül a jelent sem
tudjuk megbecsülni. Egyetlen csalódásom,
hogy a vendéglõsök egyike sem volt kíván-
csi a nyerõ borra, pedig nekik igazán jó üzlet
lehetne az étlapon való szerepeltetése.
– Milyen bort ajánl a szentendreieknek a
karácsonyi asztalra?
– Természetesen Szentendre Város Borát!
Jó látni, hogy a választás óta máris men-
nyien keresik ezt a nagyszerû cabernet sauvi-
gnont, akik nálam bortrezort bérelnek, rög-
tön több palackot tetettek a polcukra.  -ti-

A jó borban ott az egész világ

NNEEMMEESS  NNEEDDÜÜKKNNEEMMEESS  NNEEDDÜÜKK
BBOORRSSZZAAKKÜÜZZLLEETTBBOORRSSZZAAKKÜÜZZLLEETT

www.nemesneduk.hu
borvilag@nemesneduk.hu

Nyitvatartás: 
hétfõtõl - péntekig  10-18.00-ig
szombaton 9 - 13.00 óráig
Tel/Fax: 06-26-303-830 
Mobil: 06-30-6705864

SSzzeenntteennddrree,,  PPaapprriikkaabbíírróó  uuttccaa  22  ..
ÓÓvváárrooss  KKaappuu  uuddvvaarr

MINÕSÉGI BOROK
SZÉLES VÁLASZTÉKA

SZENTENDRE VÁROS BORA
MEGVÁSÁROLHATÓ

BORTRESOROK 
BÉRELHETÕK

Anyanyelvünk
érdekességei

Trágya
Lapunkban olvashattuk ko-
rábban, hogy egyik kirá-
lyunknak ízlett annak ide-
jén a „tejföllel megtrágyá-
zott töltöttkáposzta”. Bi-
zonyára számos olvasónk-
nak ugyancsak ízlik ez az
étel, de aligha jut eszébe,
hogy a töltöttkáposzta tete-
jére rakott tejfölt trágyának
nevezze. Pedig eleink a XVI.
század elején még a nád-
mézet is trágyaként hasz-
nálták, amint a Nádasdy-
család egyik iratában fönn-
maradt. Ez is érthetetlen,
hiszen a „trágya” a háziál-
latok ürülékének alommal
való keveréke, amelyet a ter-
mõföld javítására, termõ-
erejének fenntartására
használnak. „Trágya” sza-
vunk azonban eredetileg
nem ezt jelentette.
A szó a latinból származik, a
középkori latinban a „tra-
gea” ételízesítõt jelentett,
ez a szó a latin „tragemata”
változata, amely viszont
'csemege, nyalánkság' jelen-
tésû volt. Mindenféle fû-
szeres édességet, édes fû-
szeres keveréket hívtak így,
amivel az ételeket meghin-
tették, ízesítették. A fran-
cia nyelvben valószínûleg
ebbõl a „tragemata” szóból
alakult a (magyarba is át-
került) „drazsé”, amely több-
nyire 'cukor- vagy csokoládé
bevonatú, finom tölteléket
tartalmazó cukorka'.
Nos: az, amivel a földeket
meghintik, kövérítik ugyan-
úgy trágya, mint a különféle
ízesítõk. Idõvel az ételeket
ízesítõ, zamatosító anyago-
kat már nem illett trágyának
nevezni, s ma már nem is él
ez a jelentés.

Dr. Büky László

Két új fotóalbum
Szentendrérõl

A 2007-es esztendõ Szent-
endre és a szentendreiek szá-
mára – egyebek mellett – a
könyvek éve volt. Ezt állapí-
totta meg dr. Dietz Ferenc pol-
gármester Mészáros T. László
fotómûvész albumainak keddi
bemutatóján. 
(Nagy szó ez akkor, amikor a
mindennapi élet nehezebbé
válása idõszakában az embe-
rek elsõként a könyvvásárlás-
ról kénytelenek lemondani.
Ráadásul városunkban az
utóbbi idõben a kulturális élet
a múló idõt kezdte követni, és

a sokszoros túlkínálat miatt a
rendezvények elvesztették
vonzerejüket). 
A polgármester sorolta: a nyá-
ron jelent meg a Gaján Éva
vezette Szentendrei Könyv-
klub kiadásában az Egy nap
Szentendrén címû zsebkönyv,
a forradalom 51. évfordulójára
adta ki a Pest megyei Könyvtár
Máté György: 1956 Szent-
endrén címû könyvét, novem-
berben pedig Tóth Antal szer-
kesztésében és a Corvina Kiadó
gondozásában A Szentendrei
Régi Mûvésztelep címû tanul-
mánykötet jelent meg. 
A felsorolást egy családi vál-
lalkozás, Mészi Fotó Könyv-
kiadó (Mészáros T. László

fotómûvész és fia, Mészáros
Róbert mûszaki szerkesztõ)
gondozásában megjelent két
fotóalbum december 18-i
bemutatója zárta.
Mészáros T. László elmondása
– és a képek tanúsága – szerint
egy éven át tavasztól télig,
reggeltõl estig járta és fotóz-
ta a város utcáit és tereit,

benézett múzeu-
maiba, templomai-
ba, iskoláiba, mû-
termeibe és könyv-
tárába. Két alka-
lommal repülõgép-
rõl is fényképezte a
várost. A közel 40
ezer felvételbõl vé-
gül 350 kép került

a Szentendre Európában címû
nagyobbik, 34x25 cm-es al-
bumba, és több mint 200 kép
a Szeretettel vár Szentendre
címû kisebb méretû, 16x16
cm-es kötetbe. A rövid város-
történet és kísérõszöveg –
amely Pethõ Zsoltné Németh
Erika munkája – a nagyobbik
albumban a magyaron kívül

német, angol és szerb nyelven
is olvasható. A kisebb kötet-
ben a szöveg – Szentendre
esetében egyedülálló módon
– 11 (!) nyelvû.
A két bemutatott fotóalbum
alkotói egyébként joggal de-
rülátók: célközönségük a tur-
isták, s ezért Szentendre nem
fog kimenni a divatból. Ehhez
õk is hozzájárultak.

Máté György
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Az utóbbi idõben gyakran je-
lent meg az újságokban beszá-
moló a Szentendrei Éjszakai
Sportbajnokságokról, és már
azt gondoltam, hogy min-
denkinek a könyökén jön ki,
de a múltkor egy szentendrei
ismerõsömmel beszélgetve
kiderült, hogy nem is nagyon
hallott errõl a dologról. Így
idén még egy utolsó tudósítás

lesz olvasható rólunk, és ha
valaki más sport iránt érdek-
lõdik, az reklamáljon náluk.
December 14-re hirdette meg
a szentendrei klub a szokásos
évzáró kistérségi versenyét.
Valami oknál fogva azonban
sokkal többen jöttek el hoz-
zánk, így a kistérségi verseny-
bõl átalakult országos-nem-
zetközi találkozóvá a program.
Csepel, Újpest, Göd, Csömör,
Abasár, Salgótarján, Zagyva-
róna, Leányfalu, Törökbálint,
Fülek-Szlovákia, Szentendre
voltak a résztvevõ csapatok.
Természetesen vendégeket is
hívtunk, így meghívót kaptak:
Elbert Gábor ÖTM sport szakál-
lamtitkár, Gémesi György MOB
alelnök, Nagy Tímea kétszeres
olimpiai bajnok, sokszoros
világbajnok párbajtõrözõ,
Vass Henrietta ÖTM szakrefer-
ens. Jelen voltak Fülöp Zsolt
és Horváth Gyõzõ, a város ezen
területének önkormányzati
képviselõi, és a rendezvény
közben befutott Gulyás József
parlamenti képviselõ és Teg-
zes Dániel, a sport munkacso-
port tagja is. Felajánlottam a
vendégeinknek, hogy választ-
hatnak: beszédet mondanak
vagy pingpongoznak, és ez

utóbbira esett a választás, így
forgózásba fordult a meg-
nyitó.
Sikerült 11 asztalt felállítani,
így a kb. 70 induló több mér-
kõzést is játszhatott, mielõtt
kiesett vagy továbbjutott vol-
na. Persze nemcsak pingpon-
goztak ezen az estén, hanem
lehetett csocsózni (28 indu-
ló), biliárdozni és kosarazni

is, így a teljes résztvevõk
száma bõven meghaladta a
100 fõt.

Eredmények:
haladó pingpong I. Fodor
Zoltán (Szentendre)
15- 20 éves kor közötti ping-
pong: I. Lengyel Ádám (Újpest)
és Telekes Krisztina (Szent-
endre)
14 éves kor alatti pingpong:
I. Várnagy Szabolcs (Szentend-
re) és Dürgõ Bettina (Csepel)
Csocsó, 14 év feletti korosz-
tály I. Csík Niki-Oravecz Attila
(Salgótarján)
Csocsó, 14 év alatti korosztály
I. Jakab Gergõ-Jakab Olivér
(Szentendre)

És ezzel még nem ért véget az
éjszakai sportprogram, mert
másnap reggel elindultunk egy
csapattal Szabadkára, ahol a
„Kultúrák, Konfliktusok, Fia-
talok – Nemzetek Közötti
Sportkommunikációs Tábor"
résztvevõiként kellett megje-
lennünk már kora délelõtt,
hiszen nekünk is be kellett
mutatkoznunk egy program-
mal. Versenyen kívül a kom-
munikációs program már a
határ után megkezdõdött,

mert miután siettünk, hogy
odaérjünk a kezdésre, sajnos
egy jó szemû szerb rendõr le
is fényképezett minket, mert
a 60 km/óra helyett 71 km/
órával száguldottunk. A konf-
liktus abból adódott, hogy mi
nem beszéltünk szerbül, a
rendõr meg azon kívül, hogy
3000 dinár, nem tudott töb-
bet magyarul. Egy telefon
segítségével aztán kultúráltan
lerendeztük az ügyet, és
ezután egy barátságos tisztel-
géssel tovább engedett. Így a
fiatalokkal teli kocsi odaért a
sporttáborba.
A délelõtt néhány elõadással
és bemutatkozással telt,
délután pedig a Szentendrei
Kosár Suli két meccsét szurkol-
hattuk végig, mert õk is eljöt-
tek erre a rendezvényre. Este
a szokásos pingpong-csocsó-
darts versenyeken vettek részt
a gyerekek. A résztvevõk szá-
ma megközelítette a 150 fõt,
így ezen az estén sem sikerült
korán lefeküdni, de aki éjsza-
kai pingponggal tölti a hét-
végéit, ne is számítson másra.
Persze voltak eredmények is,
de ez a tábor nem elsõsorban
a versenyrõl szólt (csocsó I.
hely: Várnagy Szabolcs-Csák-
vári Norbert, darts, III. hely:
Jakab Olivér). Az indulók ré-
szére készített okleveleket,
amik névre szóltak, összeke-
verve adták oda a gyerekek-
nek, így sok idõbe és beszédbe
telt, mire mindenki a hozzáju-
tott sajátjához. Másnap a sza-
badkai Városházát és az ott
lévõ múzeumot nézték meg a
fiatalok, az ebédet (mangali-
ca-sült, kecsketúrós tészta,
kakaóskalács) a Ludasi-tó mel-
letti Róka-tanyán ettük, ahol
állítólag még Rózsa Sándor is
bujdokolt annak idején. Dél-
után még egy kis kézmûves
foglalkozás volt a hógolyó-
zások közötti szünetben.
Nagyon köszönjük Kiss De-
zsõnek és segítõinek a ven-
déglátást, és úgy gondolom,
hogy Szentendre egy új sport-
testvérvárossal bõvült.

Jakab Péter
www.holdsugar.hu

Sporteredmények az izbégi iskolában
Labdarúgás. Az iskola 4. korcsoportos labdarúgó-válogatottja
a diákolimpiai körzeti döntõt három gyõzelemmel megnyerte,
így december 13-án bejutott a Tahitótfaluban megrendezett
négyes döntõbe,melyet szintén megnyertek kis focistáink. Ezzel
a gyõzelemmel a megyei területi döntõbe jutottak, melyre
január4-én kerül sor. Ha ezt az akadályt is sikerrel veszik, Pest
megye legjobb négy csapata közé kerülnek. A csapat tagjai:
Daróczi Kornél, Erdélyi László, Fábián Áron, Kovács Máté, Magosi
László, Mezei Mátyás, Papp Kristóf, Sárdy Gábor, Szõke Bence 7.-
8. osztályos tanulók.

Asztalitenisz. A körzeti diákolimpián 2. helyezett lett Urbán
Máté (7/B), 4. helyezett Sárdy Gábor (8/C)

Szentendre-Szabadka
december 14-17.

avagy egy hosszú éjszakai pingpongos hétvége

Welldance-sikerek
A városunkban 6. éve ered-
ményesen mûködõ, és egyre
több lelkes fiatalt megmoz-
gató Welldance Sporttánc
Egyesület sikert sikerre hal-
mozott 2007-ben is. Az egye-
sület edzõi és növendékei szá-
mos nemzetközi és országos
verseny résztvevõi voltak, és
mindenhol az élmezõnyben
végeztek a welldance-es csa-
patok. Az edzõk világ- és
európa bajnoki gyõzelmei
mellett tanítványaink is szá-
mos országos bajnoki címmel
és Magyar Kupa gyõzelemmel
lettek gazdagabbak külön-
bözõ divat- és moderntánc versenyeken. Legutóbb november-
ben, az egész országot megmozgató Fashion Dance mûfaj
legrangosabb éves versenyén, a Pécsett megrendezésre került
Magyar Bajnokságon kilenc kategóriában bizonyultak a legjobb-
nak a Welldance csapatai, ebbõl szentendrei táncosaink öt ma-
gyar bajnoki címet nyertek, amellyel egyesületünk lett a bajnok-
ság legeredményesebb tánciskolája. Úgy érzem, kimagasló ered-
ményeinkkel ebben az évben is erõsítettük a Welldance S.E.
hírnevét, és a további sikerek reményében folytatjuk a kitartó
munkát 2008-ban.
A versenyzõknek ezúton is szívbõl gratulálok, köszönöm az
egész éves nagyszerû teljesítményt, a szülõknek pedig a pótol-
hatatlan támogatást és segítséget!

Szépolt Gabriella
W.S.E. elnök
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