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Tisztelt Betegeink!
Értesítjük Önöket, hogy Intézményünk, a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei az európai
uniós pályázat keretében megvalósuló átépítés miatt egyes szakrendeléseink november 22-tõl a
Szentendre, Duna-korzó 18/A szám
alatt lévõ „Fehérház” épületébe
költöznek. Bejárat az épület Kert u.
(Agy Tanoda) felõli oldalán.
A Fehérházba kerülnek a következõ
részlegek: ortopédia, reumatológia,
fizioterápia, gyógytorna, továbbá a
Gyógyászati Segédeszközök Boltja.
A rendelési idõk változatlanok.
DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA
intézményvezetõ
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Cím

HRSZ

m2

Bruttó ár

Cseresznyés u. teteje

9188/1

1130

13.500 Ft/ m

Cseresznyés u. teteje

leírás
2

9188/2

1127

13.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9

7084

11.500 Ft/ m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298

1336

11.500 Ft/m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7299

1898

11.500 Ft/ m2

Tegez u.- Vesszõ u.

6723

4549

10.500 Ft/ m2

Tegez u.

6722

4017

10.500 Ft/ m2

Tegez-Táltos u.

6758

2165

11.000 Ft/ m2

Táltos u.

6757

1763

11.000 Ft/ m2

Barackos út

6995

7146

11.730 Ft/ m2

Nyerges u. és Táltos u.
találkozása

6996

1515

11.270 Ft/ m2

Barackos u. és a Tegez u.
találkozása

6698

6258

10.350 Ft/ m2

Fõ tér 14.

2333/2/B
/185,24

25.500e Ft
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beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek
enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u.
és a Barackos út találkozásánál. Örök panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban,
enyhén lejtõs területen található. Legnagyobb
beépíthetõség 10%. Közmûvek a Tegez utcáról
és a Nyerges utcáról is beköthetõek
Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén
a mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel
a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Jankó János
u. felõl van.

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órákban a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja: november 23.
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ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (Uszoda), Kálvária
u. 26. Tel.310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.
Tel. 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
Tel. 505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20. Tel. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár
8-16-ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-ig
nov. 20-21. Szent Endre
Gyógyszertár
nov. 27-28. Napvirág csepp
Gyógyszertár
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS
Fesztiválelõkészítõ megbeszélés
November 12-14 között 15 ország egy-egy településének küldöttei látogattak városunkba azzal a
céllal, hogy a jövõ nyáron Szentendrén megrendezendõ European Peoples' Festival elõkészületeirõl
tájékozódjanak. A Városháza dísztermében tartott
szombati megbeszélésen dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevõ tagokat, majd a
Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete ismertette a
delegáltakkal az egyhetes rendezvény programtervét
– koncertek, vetélkedõk, sport- és kulturális rendezvények –, és bemutatta a várható helyszíneket.
Amennyiben a megrendezéshez szükséges pénzügyi
források megszerzése és a szervezés a megkezdett
lendületben halad tovább, 2011 júliusában több
mint 800 vendéget köszönthetünk városunkban,
amely mind a nemzetközi kapcsolatok, mind pedig a
turisztika szempontjából is jelentõs lépés lesz
Szentendre életében.

Testvérvárosi kapcsolatok
támogatása
November 8-9. között tartotta az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) a harmadik
regionális testvérvárosi szemináriumát Kölnben,
amelynek központi témája a kelet-közép-európai önkormányzatok testvérvárosi tapasztalatai és
továbbfejlesztési lehetõségei voltak. Dr. Dietz Ferenc
Szentendre polgármestere, Basky András Lajosmizse
polgármestere, dr. Steiner Erika fõtitkár-helyettes és
Sabján Katalin nemzetközi titkár a rendezvényen a
TÖOSZ színeiben képviselte a magyar önkormányzati érdekeket.
A 39 ország 52 képviselõje az Európai Bizottság és a
CEMR képviselõivel együtt a csoportokban folyó

Egy választási napló margójára
Elsõsorban szeretnék köszönetet mondani minden
pismányi és szarvashegyi polgárnak, aki elment
szavazni. Külön köszönet, aki a voksát rám adta le.
Személy szerint következetes döntésnek tartom a
referendum eredményét. Úgy érzem, hogy a mai
társadalmi helyzetben egységre és közös cselekedetre van szükség. Büszke vagyok rá, hogy a környezetemben lévõ emberek felismerték, hogy egy
politikai kurzus végleg kifulladt, mert a létét nem
valós társadalmi célok tartották fenn. Ámbár a
közéletbe való visszatérésüket mindenféle álnéven
mozaikszavak mögé rejtették, vagy a függetlenség
illúziója mögé bújtatták.
Szerintem ma a közéletiség alappillére a nyílt vállalás és a világos beszéd. A rébuszokban megfogalmazott, idegen kifejezésektõl érthetetlenné tett,
kétértelmû, okoskodó szöveg helyett nyílt és magyar
nyelven megfogalmazott gondolatokra van szükség.
A jövõben is arra törekszem, hogy szerény eszközeimmel, együttmûködve a Fidesz-szel, elõsegítsem a város és a lakókörnyezetem fejlõdését.
Minden megoldás, ami ésszerû, gazdaságos és a
többség részére elõnyökkel kecsegtet, fontos szempont, és ezt szeretném továbbra is a mindennapjaimban elõsegíteni.
Úgy érzem, egy fontos tapasztalattal lettünk gaz-

A polgármester
programja
November 19-20. (péntek,
szombat)
Hivatalvezetõi és képviselõi tréning

interaktív munka során a testvérvárosi kapcsolatok
következõ elõnyeit hangsúlyozta ki: nyelvtanulási
lehetõség, az európai identitás megerõsítése, a
nemzetközi tapasztalatok megszerzése, közös lobbitevékenység lehetõsége, a helyi civil szervezetek
bevonása, gazdasági együttmûködési lehetõségek és
nem utolsósorban a másik ország lakosainak mindennapi életének megismerése, amely segítségével
eloszlathatóak az elõítéletek más nemzetekkel
szemben.
Dr. Dietz Ferenc a delegáció nevében hangsúlyozta,
hogy a testvérvárosi kapcsolatokban a hagyományos
kulturális- és sportprogramok mellett kerüljenek új
témák napirendre, mint amilyen például a helyi
demokrácia erõsítése, a helyi önkormányzatok mûködése és a városfejlesztés. Az európai állampolgárság
erõsítésére az egymással már kapcsolatban álló európai települések közösen létesítsenek Európán kívüli
várossal testvérvárosi kapcsolatot, hogy ne egy
nemzet kultúráját, tudását ismertessék meg, hanem az
európai kulturális sokszínûséget tudják bemutatni.

dagabbak: ha az ember elég kitartó, szorgalmas és
megpróbál tisztességesen politizálni, annak mindenképpen gyümölcse és eredménye lesz. E logika
mentén, ami idáig nem ment jól, az jobbá tehetõ, a
város és az ország végérvénye0sen felívelõ pálya felé
irányítható. Remélem, ki tudunk lépni a 20 év
csapdájából, és végleg feledésbe merül az elmúlt
nyolc év politikai megoldása.
A választás után politikai egyeztetések folytak a
bizottsági helyek és munkacsoportok elosztásáért.
Megjegyzem, a Fidesznek módjában állt volna, hogy
megvétózza vagy saját belátása szerint ossza el a
bizottsági helyeket, de úgy érzem, hogy korrekt megoldás született, és így minden párt, illetve a választáson szerepelt minden politikai erõ helyet
kapott a döntés-elõkészítési folyamatokban. Így
kerültem én is a Városüzemeltetési Bizottságba. A
magam részérõl úgy látom, hogy itt az ideje a
minõségi politizálásnak, és nézve a mostani szereplõket, mind jobban a múlté a megélhetési politizálás
nem kívánatos képe.
Ígérem mindenkinek, hogy a legjobb tudásom
szerint és a lehetõ leghatékonyabban fogom
képviselni a város érdekeit, és bízom benne, hogy
négy éven belül az elvégzett munkánknak érzékelhetõ pozitív hatásai lesznek.
Adjon az Isten szebb jövõt!

November 22. (hétfõ)
14.00
16.30
17.00

Kistérségi Csatornatársulás
ülése
Turizmusfejlesztésrõl
megbeszélés
Rendkívüli Képviselõtestületi ülés

November 23. (kedd)
10.00
15.00
16.00
17.00

TÖOSZ elnökségi ülés
DPÖTKT irodavezetõjével
egyeztetés
Szentendrei Kulturális
Központ ügyvezetõjével
megbeszélés
Közmeghallgatás a
Városháza Dísztermében

November 24. (szerda)
09.00
15.00
17.00

Vezetõi megbeszélés
Pro Szentendre tulajdonosi
bizottsági ülés
Szentendréért Közalapítvány
kuratóriumi ülés

November 25. (csütörtök)
13.00

Polgármesteri fogadóóra

Közmeghallgatás
Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
november 23-án,
kedden 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Városháza dísztermében.
A nyilvános testületi ülés keretében
lehetõségük van a jelenlévõ
képviselõkhöz a megjelent
várostársaknak kérdést feltenni,
javaslattal élni.
Minden érdeklõdõ megjelenésére
és részvételére számítok.
DR. DIETZ FERENC
polgármester

HOLLÓ ISTVÁN
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LOKÁLPATRIÓTA

Miért éppen Szentendre?
napokban Gyulán jártunk
feleségemmel. Gedeon József,
a Gyulai Várszínház igazgatója kért fel egy kiállításra, az
õszi színházi évad megnyitása
alkalmából.
Kérdezték tõlem többen is: „Miért
éppen Gyulán”? Talán azért, mert
úgy gondolom, a keleti végeken is
lehet érdeklõdõ, mûértõ közönség.
A városban csupa pozitív meglepetés ért bennünket. Rendben tartott terek, utcák, sok frissen ültetett
fa. A házak állapotán is látszik, a
benne élõk és az önkormányzat
számára is fontos, hogy az ide látogató jól érezze magát a városukban.
Az 1801-ben alapított – és azóta is
mûködõ – „Százéves cukrászda” az
önkormányzat tulajdonába került,
szépen felújították, eredeti empire

A

bútorokkal berendezték, és Balogh
László mestercukrász jóvoltából
világszínvonalú bonbonokkal, süteményekkel kényezteti a vendégeket.
A cukrászdától két háznyira található „Ladics” ház sorsa is hasonlóan alakult.
A XIX. századi polgári lakóház
fenntartója szintén az önkormányzat. Eredeti berendezését megtartva különlegesen értékes látványossága lett a városnak. Ehhez
fogható enteriõrt nem sokat látni
Európában.
Este vacsorázni indultunk. Az éttermek közül nehéz választani, olyan
nagy a kínálat. (Gyulán nincs ipar,
csak turizmus, vendéglátás, szolgáltatás).
Végre betérünk a „Patrióta” kisvendéglõbe. Jó ízlésû belsõ beren-

dezés, kitûnõ ételek, halk Erkelzene szól a vacsora alatt. A kiszolgálás udvarias, egyáltalán nem
tolakodó. A felszolgáló hölgy – mint
késõbb kiderül – a tulajdonos
felesége, mikor meghallja, hogy
Szentendrérõl jöttünk, valami távoli, elérhetetlen magasságokban
lebegõ célként sóhajtja: „Oh Szentendre, de rég jártam arra, oda újra
el kell mennünk”.
Micsoda híre van ennek a városnak!
A gyönyörû táj, a kultúra, a mûvészetek szinonimájaként emlegetik sokan. Csak aki itt él jó néhány
évtizede, az tudja, hogy szebb
napokat is látott már ez a város. A
mai Szentendre sajnos hemzseg a
leomlott vakolatú házaktól, a felbontott, de már nem szakszerûen
helyreállított
útburkolatoktól.

A rendezetlen közterületi állapotok
egy jobb környezethez szokott turistának rendkívül feltûnõek, mi itt
élõk, lassan már megszokjuk.
A belváros úthálózata reményeink
szerint a közeljövõben megújul. Ha
mindenki szívügyének tekinti a tulajdonában lévõ épületek és a környezet rendszeres karbantartását,
már elõbbre leszünk.
Szentendrének nem kell újra meg
újra kitalálni önmagát, csak azt kellene hatékonyan védenünk – abból
kellene építkeznünk –, amitõl a
városunk híressé lett: a több száz
éves épített környezetet, a mûvészetekhez való viszonyát, a kultúrában
betöltött pozícióit. Azt kívánom,
nõjünk föl mielõbb a hazai és nemzetközi elvárásokhoz, legyünk újra
– érzékelhetõen is – a kultúra, a
klasszikus és kortárs mûvészetek
meghatározó centruma.
REGÕS ISTVÁN
Munkácsy-díjas festõmûvész

Mariról, Krasznahorkai Lászlóról, Jókai
Mórról, Márai Sándorról, s végül Vass
Istvánról és Szántó Piroskáról. Idõben és térben egyaránt kalandoztunk ezalatt a másfél
Ködlovagok nyomában címmel hirdette meg
óra alatt. Ami összekötötte a különbözõ
irodalmi sétáját a Szeresd Szentendrét
korokban élõ írókat és költõket, hogy mindEgyesület. A november 14-i „literatúra” kaannyian jártak Szentendrén, átutaztak a
lauza Szarvas Rita gimnáziumi magyartanár
városon, itt laktak vagy itt töltötték a
volt, aki középiskolás segítõivel kalauzolta
nyarakat. Tehát hozzájuk kötõdik a város
végig a séta résztvevõit Szentendre azon
egy-egy helyszíne. Ezeknél a templomoknál,
pontjain, amelyeken íróink, költõink megforházaknál vagy tereken szólaltattak meg az
dultak egykoron. A címválasztás indoka nemáltaluk írt versekbõl, naplókból, regényekbõl
csak az volt, hogy múlt századi kifejezéssel
egy-egy részletet Szarvas Rita tanítványai, a
„ködlovagoknak” nevezték õket, hanem az is,
Móricz gimnázium harmadéves tanulói. A
hogy egy késõ õszi túrához ez igencsak találó
tanulságos, szép délutánon tudhattuk meg
elnevezés. Szerencsére az idõjárás rácáfolt
többek között azt is, hogy Radnóti Miklós, aki
erre, s a vasárnap délutáni sétát tavaszt idézõ
a háború elõtt gyakran járt ki Szentendrére,
Szarvas Rita, a Móricz gimnázium magyartanára tanítványaival
langyos idõben tettük meg. S jó is volt, hiszen
1942-ben a Földhivatalban töltötte második
a Szeresd Szentendrét Egyesület sétáján
nem kis távot kellett annak megtennie, aki
munkaszolgálatát, s a Pozsarevacska tempmeg akarta tudni, ki mindenki élt, alkotott, pihent vagy dolgozott valaha a lom kerítésénél tudott feleségével és barátaival találkozni, hogy Hamvas
városban. Az Apor-hídtól a Bükkös-patak mentén, majd a Kovács László Béla egy Bükkös-patak menti kis házban töltötte az 1950-es évek belsõ
úton vissza, a Fõ téren keresztül a Bogdányi utcán végig, a Hold utcáig számüzetését, hogy Jókai Mór az 1860-as években írt regényével alapozta
eljutva annyi érdekeset és okosat hallottunk, hogy már-már el is felejt- meg Rab Ráby hírnevét, s hogy Aczél György azért rendelkezett valaha
keztünk sajgó lábainkról. A fantasztikus idõutazás alatt hallhattunk Fulco arról, hogy a 11-es út kis kanyart tegyen, mert az így elkerülte Vas
deákról, Petõfi Sándorról, Arany Jánosról, Radnóti Miklósról, Móricz Istvánék Hold utcai kis házát.
Zsigmondról, Kertész Péterrõl, Hamvas Béláról, Szilágyi Domokosról és
Hervai Gizelláról, Bisztrai Farkas Ferencrõl, Jakov Ignjatovityról, Tomay
RAPPAI ZSUZSA
fotó  RAPPAI ZSUZSA
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Szentendre egy évtizede

Épületfelújítás,
-építés

MEGALAKULTAK
a bizottságok
és a munkacsoportok
Október 21-én, az elsõ „rendes” ülésen döntöttek a képviselõk a bizottságok és a
munkacsoportok összetételérõl. Ebben a ciklusban is hat bizottság segíti a testületi
munkát.
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
elnök: dr. Dukai Miklós
képviselõ tag: dr. Filó András
Nem képviselõ tag: dr. Kõrösi Tibor
KÖLTSÉGVETÉS ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI
BIZOTTSÁG
elnök: Tolonics Gyula
képviselõ tagok: Dicsõ Zoltán, Kun Csaba, Fülöp
Zsolt
nem képviselõ tagok: Komjáti László, Berkesi Attila
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
elnök: Zakar Ágnes
képviselõ tagok: Pintér Ádám, Tolonics Gyula,
Magyar Judit
nem képviselõ tagok: Páljános Ervin, Kerezsi Csaba,
Lator László
PÉNZÜGYI ELLENÕRZÕ BIZOTTSÁG
elnök: Magyar Judit
képviselõ tagok: Fülöp Zsolt, Hidegkuti Gergely
nem képviselõ tagok: Légrádi Tibor, Lontai Tamás
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CIVIL
BIZOTTSÁG
elnök: Pintér Ádám
képviselõ tagok: dr. Pázmány Annamária, Zakar
Ágnes, Kiss Károly, Fekete János, dr. Filó András
nem képviselõ tagok: dr. Homor Zsuzsanna, Horváth
Gyõzõ, Kádár Kristóf, dr. Morlin Eszter, Hídvégi
Krisztina
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG
elnök: Kun Csaba
képviselõ tagok: dr. Dukai Miklós, Kiss Károly,
Dicsõ Zoltán, Fekete János
nem képviselõ tagok: Dragon József, Szebeni Lajos,
Holló István, Hankó László
CSALÁDVÉDELMI MUNKACSOPORT
elnök: dr. Morlin Eszter
tagok: Bethlen Béláné, Gerõcs Katalin, Both
Piroska, Horváth Csabáné, Kapás Ferencné, Kovács
Miklósné, Marik Judit, Nyitrai Zsuzsanna
SPORT ÉS IFJÚSÁGI MUNKACSOPORT
elnök: Kunos Erika
tagok: Hajdu Gábor, Schindler Zsolt, Takács Gábor,
Sass Szabolcs, Jakab Péter, Zimits Béláné
KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKACSOPORT
elnök: Verseghi-Nagy Miklós
tagok: dr. Vásárhelyi Gyöngyvér, Hargitay Katalin,
Pistyur Imre, Mezei Margit, Dukay Krisztina
KÖZLEKEDÉSI MUNKACSOPORT
elnök: Hernesz Csilla
tagok: Borbás Lajos, Edelényiné dr. Kondász Judit,
Farkas László, Horváth Frigyes, Gulyás Anita,
Sándor István Péter, Nyitrai Ákos

Kedves Szentendreiek!
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor
minden ember egy kis meghitt együttlétre, odafigyelésre vágyik. Sajnos azonban egyre több olyan
család van Szentendrén, amelynek nem áll módjában karácsonyfát állítani és ajándékot adni szeretteinek.
Elõször 2006-ban mi, közéleti szerepet vállaló
emberek megrendeztük az „Angyalmamák” karácsonyi ünnepségét a Városháza dísztermében,
amely nagyon sok gyermeknek és felnõttnek
szerzett egy életre szóló élményt, örömet. Az idei
évben is szeretnénk – immár hagyományként –
december 15-én, szerdán emlékezetessé tenni a
gyermekeknek a szeretet ünnepét.
Ha segíteni szeretnének, és szívesen lennének egy
kisgyermek ajándékhozó „Angyala”, kérem, hívjanak a 06-70-250-4062 telefonszámon, vagy keressék Bíró Bernadettet és Szirmai Zsuzsannát a
(26) 503-339-es telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében. Ha nincs idejük vagy ötletük
az ajándék kiválasztására, úgy pénzadománnyal is
hozzájárulhatnak a rendezvény költségeihez.
Elõre is köszönöm a segítségüket, és nagyon számítok Önökre, de még jobban számít Önökre közel 200
szentendrei kisgyermek!
Üdvözlettel:
DR.

SZÁNTÓ CSILLA,

dr. Dietz Ferenc polgármester felesége

Dachau fõpolgármestere
Szentendrén
November 13-án dr. Dietz Ferenc Dachau fõpolgármesterével, Peter Bürgel-lel tartott megbeszélést,
aki a Régi Mûvésztelepen megrendezett dachaui
mûvészek kiállításának megnyitója alkalmából
látogatott városunkba. A tárgyaláson szóba kerültek a két város közötti kulturális kapcsolatok, és
ennek megerõsítésének jeléül Peter Bürgel jövõre –
viszonozva a szentendrei meghívást – szentendrei
mûvészeknek szeretne bemutatkozási lehetõséget
biztosítani egy kiállítás keretein belül Dachauban.
A megbeszélésen mindezek mellett szóba kerültek
a városfejlesztés kérdései, hiszen a német város is
2006-ban kezdett bele egy jól felépített városfejlesztési stratégia megvalósításába.

2000
2000
 Tetõtér-építés a Nevelési tanácsadó
és Családsegítõ Szolgálat épületében
2001
2001
 Átadták az új tûzoltólaktanyát
 Megépül az Izbégi iskola új szárnya
2002
2002
 Nyilvános WC a 11-es út melletti
parkolóban

2003
2003
 Átalakították a lakótelepi
klubkönyvtárat
 36 bérlakást adtak át a Kálvária úton
2004
2004
 Átadták a városi bíróság új épületét
 Felszentelték az evangélikus templomot
2005
2005
 Átadták a Földhivatal új épületét
 A Petzelt szakképzõben 8 új tantermet építenek
2006
2006
 Átadták a Barcsay iskolát: teljes
felújítás, két új szárny
 Elkészült a rendõrség átépített
székháza
2008
2008
 Átadták a bölcsõde új szárnnyal
bõvített, korszerûsített épületét
 Felavatták a Régi Mûvésztelepi
Galériát
 Átadták a REC új konferenciaépületét
 Hulladékudvar kialakítása a VSZ Zrt.
területén
 Bimbó utcai óvoda udvarának
felújítása
 Gyerekorvosi rendelõ akadálymentesítése
 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése I. szakasz
 Kerékpárút-átadás
 Ravatalozó felújítása
 A hajléktalanszálló vizesblokkjának
felújítása
 P’Art mozi felújítása
2009
2009
 Átadták a V8 uszodát
 Befejezõdött a katolikus plébánia és a
Szent András iskola külsõ felújítása
 Új csoportszoba a Pannónia utcai
óvodában
 Panelprogram: átadták a füzesparki
lakóházak külsõ hõszigeteléssel ellátott épületeit
 Új kerítés a zsidó temetõben
 Felújították a református és a fõ téri
szerb templomot
 Kiépül Pannónián a csapadékvízelvezetés

XXIV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM  2010. NOVEMBER 19.  SzeVi

5

VÁROS

Verekedések a Duna-korzón
z utóbbi idõben egyre gyakrabban elõforduló, egy esetben súlyos sérüléssel végzõdõ dunakorzói verekedésekrõl
és azok lehetséges megelõzésérõl
beszélgettem a Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályának vezetõjével, Nagy Dániel
rendõrõrnaggyal és helyettesével,
Tandari László rendõrszázadossal.
Beszélgetésünket az idei nyár
eseményeinek felidézésével kezdtük. Mint megtudtam, garázdaság, testi sértés a Füzesparkban,
a Római temetõ, a Péter-Pál
utcákban, a Dózsa György úton, a
Vasvári Pál utcában és a Vasúti
villasoron történt, súlyos sérüléssel járó garázdaság a Templom
utcában és a hajóállomáson volt,
illetve két alkalommal a Dunakorzón.

A

N. D.: Ezek a verekedések nálunk
elsõsorban garázdaságként jelennek meg, mert többnyire közterületen, mások szeme láttára követik el a jogsértéseket. Azonban
ezek minõsítése nagymértékben
függ az elkövetés körülményeitõl,
valamint a keletkezett sérülésekrõl adott szakvéleményektõl, így
könnyû vagy súlyos testi sértés
miatt is indulhat büntetõ eljárás.
 A Duna-korzón milyen gyakoriak a verekedések?
T. L.: Októberben három verekedés, illetve dulakodás történt, de
rendõrségi eljárás nem minden
esetben indult, mert hiába érkezik
ki már a bejelentéstõl számított
2-3 percen belül a járõr, addigra
abbamarad a verekedés, és a
résztvevõk elhagyják a helyszínt.
Az esetleges szemtanúk elmondása után sem minden esetben
kapunk használható személyleírást.
 Általában a város melyik
részén alakulnak ki a verekedések?
T. L.: 99%-a szabadtéren, fõleg a
szórakozóhelyek, kávézók környékén. De inkább azt mondanám, hogy Szentendre belvárosában.
N. D.: A tapasztalatok szerint
péntek és szombat este fõleg a
nyári idõszakra jellemzõek a garázda jellegû bûncselekmények.
Ilyenkor megnõ a turisták száma

6

Nagy Dániel rendõrõrnagy

Tandari László rendõrszázados

is, és a környezõ településekrõl,
például Budapestrõl, Csobánkáról
vagy Pomázról is átjönnek szórakozni.

T.L.: Többek között bûnmegelõzési célt is szolgál a fokozott
rendõri jelenlét az utcákon. Ez
konkrétan azt jelenti, hogy gyalogos, illetve gépkocsizó járõrt küldünk gyakrabban ezekre helyekre
péntek és szombat este. Így a kollégáink azonnal és gyorsan reagálni tudnak. A visszatérõ, rendszeres ellenõrzések a bûnelkövetõket is visszatartják.
N.D.: Az ún. „portyaszolgálatot”
is bevezettük, ekkor a hangoskodó és ittas személyeket igazoltatjuk. A térfigyelõ kamerák
szintén visszatartó erõt jelentenek, bár vannak olyanok is,
akik ezt nem veszik figyelembe.
Számunkra sokszor segített már
egy-egy kamerafelvétel a felderítésben, az elkövetõk beazonosításában.

 Ismernek ilyen csoportokat?
T.L.: A közelmúltban derítettünk
fel olyan csoportot, akik kifejezetten arra mentek, hogy valakit
megverjenek, de elkaptuk õket,
jelenleg is folyik az eljárás
ellenük.
N. D.: 25-30 év közöttiek voltak a
csoport tagjai. A hangadó egy
agresszív férfi volt, a többiekben
csak az alkohol hatására alakult
ki az agresszivitás. Nem úgy kell
elképzelni egy verekedést, hogy
húsz ember áll mindkét oldalon,
hanem csak egy-két ember követi
el a bûncselekményt, a többi
pedig nézi.
 A verekedések általában
mikor történnek?
T. L.: Leggyakrabban éjjel 22 és
24 óra között, valamint hajnali
két óra után, amikor a szórakozók
buliból hazafelé tartanak.
 Ha gyakoriak egy szórakozó
hely körül a verekedések, akkor
van-e jogalapjuk szankcióra a
szórakozóhely ellen?
N.D.: A szórakozóhely tulajdonosa felel a szabályok betartásáért. A rendõrség a mûködési
engedélyek kiadásánál szakhatóságaként mûködik, az engedélyt a település jegyzõje adja ki.
A rendõrség egy már mûködõ
helyrõl átiratot írhat a jegyzõnek,
ha nem tartják be az elõírásokat,
például kiskorúakat szolgálnak ki
alkohollal. A jegyzõnek ilyenkor
felül kell vizsgálnia a szórakozóhely mûködési engedélyét.
 Hogyan próbálják a garázdaságot visszaszorítani?
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 A rendõrök hogyan intézkednek egy verekedés esetén?
T.L.: Szirénázó autóval érkeznek,
ami már megállásra késztetheti a
verekedõket. Felszólítják a feleket
a cselekmény abbahagyására, s
amennyiben ennek nem tesznek

eleget, fizikailag is fellépnek, vagyis a két félt elválasztják egymástól.
N.D.: A helyszínen külön-külön
meghallgatják a két felet, és ha az
elmondásuk alapján felmerül a
bûncselekmény gyanúja, a sértetteket behívják a rendõrkapitányságra tanúvallomást tenni, az
elkövetõket pedig elõállítják. Nehéz dolga van ilyenkor a kiérkezõ
járõrnek és váltás parancsnoknak, mert mondjuk húsz ittas
személy elmondásából nehéz
megállapítani a kiinduló okot. A
kihallgatáson, ellentmondás esetén, szembesítésre is sor kerül.
T.L.: A rendõrnek külsõ, független személyeket kell bevonni a
nyomozásba, hogy megtudják, ki
és miért kezdte a verekedést.
Személyi szabadság korlátozása,
azaz õrizetbe vétel is elõfordulhat
a kihallgatások során.
N.D.: A BTK 271. szakasza pontosan definiálja a garázdaságot:
„Aki olyan kihívóan közösségellenes, erõszakos magatartást
tanúsít, amely alkalmas arra,
hogy másokban megbotránkozást
vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el és két
évig terjedõ szabadságvesztéssel,
közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.” Egy
bizonyítási eljárás során ezért
szükséges kívülállókat is felkutatni, ha konkretizálni kell a
történteket. A szemtanúk, járókelõk, alkalmazottak elmondhatják, valóban felháborodást vagy
riadalmat keltett bennük a cselekmény, illetve fenyegetve érezték-e
magukat.
BALÁZS LUCA

BOTÁR EMIL
Területi
Képviseleti Iroda
2000 Szentendre,
Kisforrás utca 19.
Tel.: 0626315387
Mobil:
06209584389
E-mail:
emilbotar@t-online.hu
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IN MEMORIAM

Végleg megpihent a kéz, nem festi
többé a kert virágait, végleg elnémult a száj, nem mesél többé egy
majd évszázadnyi élet megpróbáltatásairól, az alkotószellem és a
hittel átszõtt lélek örömutazásairól.
November 6-án, kilencvenöt éves
korában, pismányi otthonában
elhunyt Pirk Jánosné Remsey
Ágnes. Úgy ment el, hogy a hozzá
legközelebb állók ott lehettek
mellette, és megbékélõ tisztességgel vehettek búcsút tõle. A
legnagyobb ajándékok egyike,
amiben embernek része lehet, a
távozónak és az itt maradottnak
egyaránt.
A születésétõl a haláláig ívelõ
sors-szivárványt a mûvészet töltötte meg színekkel, és tartotta
fenn élete egén. Gyermekévei,
iparmûvésszé serdülõ ifjú évei
Gödöllõn, a magyar szecesszió
híres és különleges bölcsõjében
teltek el. Szülei, Remsey Jenõ és
Frey Vilma mûvészek voltak, õ
maga is az lett, mint testvérei,
férje és többen a családjában.
Közöttük a nagymama, akit az
1850-es években kilenc gyerekkel
hagyott el a férje, s hogy megél-

fotó  CSENDES CSABA

Pirk Jánosné Remsey Ágnes

jenek, játékbabák készítésével
tartotta el magát. Neki még nem
tanult mestersége volt a mûvészet, az õ tudása a mindannyiunkban szunnyadó õstudásból
tört a felszínre. Eszével vagy
ösztöneivel, de tudta, hogy „a
világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik,
akik nem hisznek az életben,
hanem azokon, akik hisznek
benne”. (Hamvas Béla)
Remsey Ágnes harmincegy éves
volt, amikor a második világháború kényszere tût és cérnát
adott a kezébe. Az akkor már
hosszú ideje eltávozott nagymama álmai költöztek bele az ujjaiba – hálával emlékezõ megfogal-

Õ is szentendrei polgár volt
Dziggiel József osztrák honpolgár, foglalkozása kertész,
1876 novemberében
született Jedlicze-ben
(Ausztria). Házasságot 1904-ben kötött Csehi
Juliannával Sátoraljaújhelyen. A házasságból
négy gyermek született: Lajos, Ilona, Juliánna és Erzsébet. A
család 1911-ben kölA képen az elsõ sor jobb oldalán virágcsokorral Dziggiel
tözött Hauszmann
József
Alajos Anna-völgyi
birtokára, ahol a családfõ fõkertészként dolgozott. Munkája során szép
eredményeket ért el: kísérletezett a feketerózsa nemesítésével, aranyezüst-bronzérmes díszokleveleit a zöldségek-gyümölcsök kiváló termesztéséért 1913-ban kapta Mauthner Ödön állandó kiállításán,
Budapesten.
A gyerekek a faluban lévõ óvodába jártak, és – Erzsébet kivételével –
az izbégi Mária utcai Állami Népiskolában tanultak. Dziggiel József az
I. világháború miatt 1915-ben bevonult Sopronba. 1915. augusztus 18án a Przemysl-i erõdbõl írt egy tábori lapot, hogy indulnak a frontra, és
ezt követõen már nem adott életjelet magáról. 1917. december 31-én

mazása szerint. Villany nem
lévén, gyertyafény mellett teremtõdtek a babák, a bábuk, s
minden megtelt varázslattal. Az
üres befõttes polcot benépesítõ
kis lények biztonsággal vezették
át alkotójukat az embertelen
öldöklés riasztó szakadékán.
Késõbb, amikor már a háború
réme nem kísértett, csak a mindennapok kenyeréért kellett erõn
felül küzdeni, a viselt teher súlyát
ismét az alkotás öröme könnyítette. Most keze nem a rongydarabkákat bábukká varázsoló
tût és cérnát vezérelte, hanem a
tollat, amivel gondolatait, felgyülemlett történeteit papírra
vetette, könyvek születtek, hét
meg is jelent. Az író Remsey
Ágnest a szép nyelvezet, a természetes hangvétel, a kiérlelt
gondolatok és a szilárd emberi
tisztesség ékesítik.
Egész életét és alkotói tevékenységét finom szálakkal szövik át a
magyar mûvészet huszadik századi történetének fejezetei. A
sorstól külön ajándékként kapta
azt a nagyszerû képességét, hogy
a mindennapi élet teendõi és a
rábízottak óvása, gondozása mel-

lett megtalálta azokat a sokszor
kényszerszülte csapásokat, amelyeken haladva nem kellett feladnia alkotói énjét.
Remsey Ágnes személyében a
sorsát alázattal és békés szívvel
elfogadó, de a belé plántált talentumot és álmait veszni nem
hagyó, életével példát mutató,
áldozatvállaló, tiszta szívû embert és alkotót tisztelhetjük.
Közeli barátja és szellemi társa,
Hamvas Béla méltó sorai segítsenek a hiányérzet és szomorúság
enyhítésében, amit Remsey Ágnes
elhunyta miatt éreznek a hozzá
közel állók, az õt szeretve tisztelõk: „Az élet nem fogy el. Az
életet nem lehet más elõl elélni. Az
élet abban az arányban gazdagszik, amilyen arányban elszórják… A nagy ember titka az,
hogy õ az egyetlen ember, akinek
nincs titka. Õ az egyetemes és az
általános és a természetes és az
egyszerû és az igazi ember…
Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdõdik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha
régen testvérek lettünk volna. S
azért a találkozás csak viszontlátás. Amikor pedig az ember
barátjától elszakad, tudja, hogy
ez a távozás csak látszat. Valahol
együtt marad vele úgy, ahogy
együtt volt vele a találkozás
TÖRÖK KATALIN
elõtt…”

hõsi halottá nyilvánították. A család az Anna-völgyi birtokról Izbégre
költözött, nehéz körülmények között éltek, nyaranta a gyerekek vidéki
gazdáknál libát õriztek élelemért. 1917 õszén Kispestre költöztek.
Az Izbégi Általános Iskola falán elhelyezett Izbégi hõsök emléktáblán
sajnos nem szerepelt Dziggiel József neve, de a szentendrei Polgármesteri Hivatalhoz 2009-ben beadott kérelem alapján már az õ neve is
ott van a többi hõs katonáé között.

A képen balról jobbra: Dziggiel József leszármazottai – ükunokája és unokái – az izbégi
emléktábla elõtt
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Ég és Föld között
Ne gondold, hogy azért, mert
ezer lépést tettél elõre, egyet is
tettél fölfelé.

Nem kellene a „homo” mellé a
„sapiens” helyett valami más
jelzõt keresni?
Feleki László

Az a rossz szándékú beszéd a
legártalmasabb, amelyben a jót
bölcsen keverik a rosszal, s a
rossz alig észrevehetõ. A rossz
ilyesfajta terjesztése, fájdalom,
a tárgyilagosság látszatát
kelti, ami fokozza meggyõzõ
erejét. Ez a gonosz beszéd
mûvészetének csúcsa.
Gustave Thibon

Olyan jó lenne, ha a mi
szíveinkben is feléledne a tiszta, egyszerû élet iránti vágy.
Ha az emberiség ezt az eszmét,
ideált, a názáreti csendes
növekedést, a jókedvvel végzett
munka örömét, az egymásra
figyelést megtanulná, akkor a
boldogságot találná meg.
Böjte Csaba

Egy félelmetes kinézésû szúfi
ért a palota kapujához. Senki
sem merte megállítani,
miközben a trónterembe sietett,
ahol a szent életû Ibrahim ben
Adam ült.
– Mit akarsz? – kérdezte a
király.
– Csak egy helyet, hogy aludhassam ebben a karavánszerájban.
– Ez nem karavánszeráj,
hanem az én palotám.
– Megkérdezhetem, hogy kié
volt ez a palota elõtted?
– Az apámé, de õ már halott.
– És elõtte kié volt a palota?
– A nagyapámé, de már õ is
halott.
– És még azt mondod, hogy ez
a hely, ahol íz emberek
tartózkodnak egy kis ideig, és
aztán továbbmennek, nem karavánszeráj?
Anthony de Mello
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Dohányzásmentes nap
smét egy közhasznú, gondolatébresztõ világnap.
Na, nem mintha a többit nem szívlelném, van
közöttük pár ötletes és hasznos, például az
ölelés- vagy a Föld napja, hogy csak kettõt említsek.
Vajon a dohányzásmentes nap jó ötlet vagy sem?
Vagy inkább: kinek jó és kinek nem?
Aki nem szereti a dohányfüstöt, és a háta közepére
sem kívánja, az nyilván jó ötletnek tartja, és
elégedetten indult munkába november 18-án, hogy
végre nem megy haza füstösen a munkahelyérõl, és
nem kell az egész ruhatárának a szennyesben
végeznie. Ezzel szemben pedig ott vannak a láncdohányosok, akiknek eszük ágában sincs letenni a
cigit még egy napra sem, hiszen stresszes életvitelük
nem áll meg ennek a napnak a kedvéért. Bizony, sok
embernek a stressz elûzése érdekében nem elég egy
ölelés, azon már csak a cigi segít. Pontosabban, úgy
gondolják, hogy segít. És az elején talán nyújt is
valamiféle megnyugvást, lelki békét, ám a kávéhoz
hasonlóan ez sem tart örökké, a szervezet egyre többet igényel belõle, hogy elérje azt a kívánt állapotot,
melyet az elsõ alkalommal kiváltott.
Valamiben úgyis meg kell halni – halljuk ezt gyakran
a dohányosoktól, de ugyan miért pont ebben? Honnan
tudják, hogy õk majd rövid idõ alatt távozhatnak az
életbõl? Mi van azokkal az emberekkel, akik fiatal
korukban rászoktak, és öregkorukra szanatóriumban

I

kénytelenek élni, mindennapjaikat egy géphez kötve,
gyógyszereket reggelizve és ebédelve, mert szervezetük egyedül már nem képes az életre.
Aztán ott vannak a fiatalok, akik ezzel a döntéssel
emelik magukat a felnõttek világába, annak tudatában, hogy bármerre indulnak, lesz olyan értékrend, aminek megfelelnek. Vagy akik úgy érzik, bármikor képesek letenni, mert egy szál még nem a
világ. De aztán az egy szálból kettõ lesz, a kettõbõl
nyolc, késõbb pedig ezer forintokat dobálnak ki az
ablakon, hogy meglegyen a heti szükséglet. Aztán
azért nem szoknak le, mert kínosan érzik magukat
nélküle, séta közben már zavarja õket céltalanul
lobogó kezük. A cigarettázók hamarabb ráhangolódnak egymásra, cigivel könnyû ismerkedni: „Van
kedved kijönni, elszívni egy szálat?” vagy „Ne haragudj, nincs véletlenül tüzed?”
Nemrég voltam egy étteremben, ahol nem volt
elkülönítve a dohányzó rész. Ennek eredményeképpen hajamat és ruhámat átitatta a cigifüst, mert
akik dohányoztak, másokra egyáltalán nem voltak
tekintettel.
Vajon a leszokni akarókon kívül lesz-e olyan
dohányos, akinek felkelti érdeklõdését a Ne gyújts
rá! mozgalom napja? Mindenesetre én remélem a
legjobbakat, és csak szurkolni tudok!
CZANKA MERCÉDESZ

Az Egyesült Államokban rendezték meg 1977-ben az elsõ „Ne gyújts rá!” napot. Mára
világméretûvé nõtte ki magát az eredetileg a passzív dohányosok védelmét szolgáló kampány, melyet minden év novemberének harmadik csütörtökén tartanak meg.
Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, olvasóink mit gondolnak errõl a kampányról.
KABAI TIBORNÉ
Bár a dohányzást rossz szokásnak
tartom, mégsem értek egyet a programmal. A dohányosokat folyamatosan üldözik. Mindenki maga
dönti el, hogyan rongálja az
egészségét.

RADICSNÉ SZ. ANITA
Feszültségekkel teli világban
élünk, körülöttem is mindenki
dohányzik. Nehezen tudnám rávenni magam, hogy leszokjak.

N. GERGELY
Szerintem az aktív dohányzók nem
fognak változtatni a szokásukon,
még egy nemzetközi méretû kampány hatására sem.

H. SZILVIA
Támogatom, hogy van egy ilyen
nap. Alkalmanként ugyan dohányzom, de egy napot kibírok, hogy ne
gyújtsak rá.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: NAGY ORSOLYA

SZ. ÁGNES
Támogatom a programot. Én 30
évig dohányoztam, de saját elhatározásomból letettem a cigarettát.
Meggyõzõdésem, hogy mindez csak
elhatározás kérdése.

SzeVi  XXIV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM  2010. NOVEMBER 19.

VÁROS

„SZENTENDRE MEGÉRDEMEL VÉGRE EGY ILYEN ÉTTERMET!”

Kalandozás a molekuláris gasztronómia világában
„Szentendre megérdemel végre
egy ilyen színvonalú éttermet!” –
hangzott el nem olyan rég a
Kereskedõház Café-ban, ahol egy
utazás-szervezõ cég inkognitóban
lévõ gasztronómiai szakértõi
foglalták így össze tapasztalataikat a szigorú szempontok
alapján összeválogatott menüsor
elfogyasztása és persze kilétük
felfedése után.
A Fõ téri mûemléképületben 2009
tavaszán megnyitott étterem már
külsõ megjelenésében is kifinomult ízlésre utal; a békebeli polgári hangulatot árasztó földszinti
helyiség és a pinceszinten lévõ
modern, minimalista enteriõr is
sejtet valamit.

alapanyag-használatban rejlik. A
Kereskedõházban kizárólag magas minõségû, kézmûves alapanyagokat használnak; biofarmról, kistermelõktõl szerzik be a
zöldségeket, húsokat, tudtuk meg
a séftõl. Itt szinte minden házi
készítésû; a tésztákat, fagylaltokat, szószokat is maguk állítják
elõ, és semmilyen fagyasztott terméket, adalékanyagot, mesterséges ételízesítõt nem használnak. A másik „titok” a speciális
technológiából ered.
– A Kereskedõház konyhájának
különlegessége a sous-vide (ejtsd:
szu vid) technológia, amely vákuumban történõ, kíméletes, lassú
hõkezelésen alapuló, tudomá-

Az igényesség és a modern
irányzatok befogadása ugyanis itt
nemcsak a külsõségekben mutatkozik meg. Aki rászán egy
kellemes estét, vagy délidõben
egy csendes órácskát, annak
valóban izgalmas gasztronómiai
utazásban lehet része. A több
mint 300 hazai vendéglátóhelyet
tesztelt Alexandra Étteremkalauz értékelése szerint a Magyarország 50 legjobb étterme között
igen elõkelõ helyet elfoglaló
Kereskedõház Café ugyanis a legmodernebb technológián alapuló
innovációs konyhát tudhat magáénak. Élén Ádám Csaba mesterszakáccsal, a 2007-es frankfurti Chaine des Rotisseurs szakácsvilágbajnokság ezüstérmesével.
Hogy mi lehet egy díjnyertes
konyha titka? Az egyik „titok” az

nyosan alátámasztott fõzési eljárást takar – magyarázza Ádám
Csaba. – Oxigénmentes környezetben, pontos hõmérséklet-ellenõrzés mellett történik a lassú fõzés,
amelynek során megmaradnak a
nyesanyagokban lévõ vitaminok,
ásványi anyagok, ízanyagok, nem
roncsolódik a sejtszerkezet, így a
szervezet számára is jobban
hasznosítható, alacsony zsírtartalmú és igen magas élvezeti
értékû ételek állíthatók elõ.
Az eljárás során az alapanyagokat biológiai és kémiai összetevõinek függvényében hõkezelik,
így például egy kötetlen rostozatú, magasabb víztartalmú csirke
nagyjából másfél óra alatt készül
el, míg egy rostélyos 16-18 órát,
egy borjúnyelv pedig akár 36 órát
is eltölthet a sous-vide kádban. A
nagy nyomás alatt a vákuum

Ádám Csaba mesterszakács

szinte belepréseli a fûszerek
illatát, ízét a rostokba, így fûszerezést csak mérsékelten használnak. A végeredmény: rendkívül zamatos, tökéletes állagú és
textúrájú, kiteljesedett ízvilágú –
az alapanyagban rejlõ csodálatos
naturális ízeket, illatokat és
aromákat elõhívó, az eredeti tápanyagokat megõrzõ hús-, halvagy zöldségétel.
Speciális eljárással készülnek itt
a különféle krémlevesek, szószok,
pástétomok is. A hagyományos
mixer fordulatszámának körülbelül tízszeresén dolgozó, mérni,
turmixolni, habosítani, dagasztani, sõt melegíteni is képes
Thermomixerrel a turmixolás
közben, 65 C fok alatti hõmérsékleten lassan fõzött krémlevesekben teljes mértékben megmaradnak a természetes szín- és ízanyagok, és tökéletes állagú is
lesz a végeredmény.
A fagylaltok elkészítéséhez a
David Lebovitz cukrász és fagylaltguru által a „gazdag és híres
séfek titkának” titulált Pacojet is
a konyha szolgálatában áll, amivel a kreativitásnak teret engedve
másodpercek alatt szinte bármibõl készíthetõ tökéletes állagú
fagylalt, sorbet, pástétom vagy
krém. A számítógép vezérlésû újgenerációs MerryChef – a mikrohullámú és a légkeveréses sütõ
hibridjének – segítségével pedig
hihetetlen rövid idõ alatt, egy
nyers grillcsirke esetében körülbelül nyolc perc alatt, készíthetõk
ropogós kéreggel ellátott zamatos
sültek.
Az étterem a korszerû technológia
alkalmazása mellett mindig a
gasztronómiai kalendáriumnak
megfelelõ alapanyagokból tervezi

meg aktuális étlapját. Az „újragondolt magyar ételek” jegyében
hamarosan elkészülõ téli menüsor is újabb meglepetéseket tartogat majd a betérõk számára, mint
például a hagyományos receptúrák szerint, de a XXI. századi
technológiával készített modernizált disznótoros megalkotása is.
A Kereskedõház Café vezetése
azonban nemcsak az exkluzív
vendéglátás helyszínét és a polgári étkezési kultúra felélesztését
kívánta megvalósítani Szentendrén, hanem már a kezdetektõl
letette a voksát a kultúra és a
gasztrokultúra összekapcsolása
mellett. A helyi múzeumokkal
szorosan együttmûködve a tárlatvezetésekhez kapcsolódó vacsorák, jazzestek, sõt az igen népszerû borvacsorák is sokakat vonzottak már ide. Ez utóbbit egyébként, mint az étterem vezetésétõl
megtudtuk, szeretnék rendszeressé is tenni. December 14-én
például a meghívott vendég dr.
Szepsy István, az „aszúkirály”ként emlegetett borászgéniusz
lesz, akinek díjnyertes nedûihez
készül majd a nyolcfogásos ételsor.
Híres borászokon, gasztrobloggereken, mûvészeken túl volt már
a Kereskedõház Café-ban több
esküvõ, születésnap, fogadás is.
És hogy tovább bátorítsák a modern gasztronómia kipróbálására
a lokálpatriótákat, a színvonalhoz képest amúgy is mérsékeltnek mondható árakon dolgozó étterem vezetése az 1250 forintos
déli menü bevezetésén túl mostantól a szentendreieknek minden
este 18 és 20 óra között 25% kedvezményt is ad az étlapon szereplõ árakból, hogy a legmodernebb
konyhatechnológia vívmányait –
ha már a városunkban erre is van
lehetõség – gyakrabban megízlelhessük akár családosan vagy a
baráti társasággal is.
KOLOS EMÕKE (X)
KERESKEDÕHÁZ
Café & Restaurant
2000 Szentendre, Fõ tér 2-5.
Tel.: +36 30 586 6422
Asztalfoglalás:
asztalfoglalas@kereskedohazcafe.hu

XXIV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM  2010. NOVEMBER 19.  SzeVi

9

GYEREKEK

Hát nem látod?
„Ne csak nézz, láss is!”

Bence 4 és fél éves. Izeg-mozog, minden iránt
érdeklõdik. Szókincse gazdag, rengeteg mondókát
tud, nagymozgásában ügyes. A család büszke rá, az
anya azonban valamiféle megérzéssel küszködik,
olyan dolgot fedez fel gyermeke viselkedésén, ami
elgondolkodtatja. Ha arra kéri fiát, hozzon oda
valamit, Bence csak áll a polc elõtt, és nem látja a
tárgyat. Miután ez többször elõfordul, az anya
elviszi a fiút szemészeti vizsgálatra, de az eredmény
negatív. Sokszor ismeretlen helyre betérve Bence
mindent kapkodva megtapogat, a lázas keresgélésben egymás után borulnak le a dolgok a földre. A
család fegyelmez, de a gyermek nem kegyelmez. Már
mindenki õket nézi. Ez a gyerek ügyetlen, szófogadatlan és hiperaktív – fogalmazódik meg a családban az elkeseredett gondolat. Máskor Bence a szembejövõ gyerektársaságban nem ismeri fel a barátait,
amíg azok rá nem köszönnek. A sikerorientált apa
dühös, és csalódott a fiában. A nagyszülõk elnézõek: – Ugyan, majd kinövi a gyerek, hiszen még

olyan kicsi. Legtöbbször az édesanya az, aki tisztán
lát, hiszen õ ismeri legjobban gyermekét. Az elsõ
közös szívdobbanás óta szimbiózisban élnek, ennél
erõsebb kapocs nincs a földön. Õ az, aki tudja,
miben ügyes gyermeke, és azt is pontosan látja, mi
okoz feszültséget a kicsiben. Megérzi, ha a gyermek
külsõ segítségre szorul. Tisztában van anyai kompetenciája határaival: gyermeke vele örömteli együttjátszásra vágyik olyan játékokkal, amiket szívesen
vesz le a polcról. Tudja, hogy a probléma okának
megfejtését jobb szakemberre bízni, így az biztosan
korrigálható, továbbá a szülõ-gyermek kapcsolat
sem sérül azáltal, hogy az anya próbálja rávenni
gyermekét arra, hogy pl. rajzoljon, amikor pedig azt

nem szereti a kicsi. „Házi feladatok” természetesen
lehetnek, amit anya és gyermeke együtt végeznek
el, de az a szakember, és nem az anya kérésére
történik. Ezt a gyermek is tudja, ezért nem neheztel
édesanyjára, hanem inkább a segítõtársat látja
benne.
Hogy mi Bence problémája? Nem képes egy
összetett képbõl, egy összélménybõl a lényeg
kiemelésére. Nem tudja látás útján feltérképezni azt
a terepet, amiben éppen van. Így mindent meg kell
tapintania. Az egyidejû vizuális ingerek sokaságában elveszik, nem találja a lényeget. Ez a
részképességünk (a vizuális alak-háttér megkülönböztetés képessége) nagyon fontos pl. az olvasási
szövegértõ feladatlapok
kitöltésekor, vagy a hétköznapi életben akkor,
ha elveszett családtagunkat keressük egy
nagy tömegben. A vizuálisan rosszul tájékozódó ember balek benyomását keltheti, ami
a sikeres társadalmi beilleszkedést nehezíti. A
jó hír az, hogy e részképesség kitûnõen fejleszthetõ, de fontos,
hogy mielõbb elkezdjük.
ZEKE ANITA

A karnagy köszönete
November 6-án egy felejthetetlen délutánon
ünnepelhettük meg a Musica Beata kórus
fennállásának hatvanadik évfordulóját.
Elsõ momentumként a város vezetésének
határozata alapján emléktáblát avattunk a
zeneiskola falán, Kovács Lajos alapító karnagy tiszteletére. Polgármesterünk, dr. Dietz
Ferenc meleg hangú beszédben emlékezett
meg édesapámról. Köszönet érte!
Elismeréssel adózom a kórus valamennyi
volt- és jelenlegi tagjának, akik folyamatos
lelkesedésükkel örömtelivé varázsolják az
éneklést, az együttes munkát. Ugyanígy
hálás vagyok Szentendre város zeneszeretõ
polgárainak, akik figyelemmel kísérik tevékenységünket, és dr. Török Balázs alpolgármester úrnak szép szavaiért. A tagjainknak
átadott gyönyörû oklevelek a Vincze László
és Fiai Papírmerítõ Mûhely munkáját dicsérik.
A jubileumi hangverseny nem jöhetett volna
létre a Szentendrei Kulturális Kft. munkatársai odaadó szervezése nélkül. Az egész
kórus nevében köszönöm nekik és
Závodszky Zoltán igazgató úrnak a személyes megjelenést és támogatást.
WOLFNÉ KOVÁCS ZSUZSA
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Óriási akció a Happy
Box üzletben!
Minden Happy Box és
Diddl termék 30%-os
kedvezménnyel, amíg
a készlet tart.
Már most gondoljon
a Karácsonyra!

SZENTENDRE,
Dumtsa Jenõ u. 15.
Tel: 26/500-440
Nyitva:
H-V: 10-18 óráig

KULTÚRA

Színes szobrokról álmodom
Múlt heti számunkban adtunk hírt arról, hogy Farkas Zsófia szobrász legújabb köztéri szobrát
november 2-án állították fel a Thaly Kálmán utcában, a SOTE új egyetemi tömbje elõtt. Farkas
Zsófia szülei jól ismertek városunkban: édesanyja Rákosy Anikó festõmûvész, édesapja Farkas
Ádám szobrászmûvész.
Farkas Zsófia most felállított szobra az Õrsejt címet viseli. Az orvostudomány legközpontibb
kutatási területe napjainkban az õssejtkutatás, és ez a szobor egy kutatóegyetem bejárata
elõtt áll, vigyázva a bent lévõkre, tehát egy õrsejt.
 Azt hiszem, magyarországi
viszonylatban ez a szobor egyedülálló. Te is így látod?
Igen, ha belegondolok, talán
nincs is ekkora, nõi szobrász által
készített köztéri szobor Magyarországon. Számomra nagyon
nagy megtiszteltetést jelentett,
amikor tavaly decemberben megnyertem az Art-Universitas által
meghirdetett köztéri szoborpályázatot. Készítettem már elõtte is
nagy méretû szobrokat, sõt,
köztérre is került már belõlük,
mégis egy háromméteres alumíniumszobor elkészítésére és felállítására vállalkozni nõként nagy
kihívásnak tûnt. Ráadásul a mû
Budapest egyik nagyon frekventált, nagyon szép helyére került,
ami szakmai szempontból presztízs értékû.
 Szerinted az emberek szeretni
fogják ezt a szobrot? Mennyire
fontos ez neked?
Természetesen érdekelnek a
visszajelzések, a fogadtatás. Amikor a szobrot állítottuk a helyszínen, sokan odajöttek és kérdezték, hogy mi ez. Nagyon bízom
benne, hogy szeretni fogják ezt az
alkotást, amely eléggé eltér a Magyarországon megszokott sztereotip szobortól: nem posztamensen áll, hanem a földön, a járókelõk között, meg lehet fogni, az
anyaga is szokatlan, a formájáról
nem is beszélve. Ehhez képest viszont az érdeklõdõ járókelõk
hamar elfogadták ezt az új objektumot, adtak neki egy „becenevet”, például csodabogár, medúza, és megnyugodva továbbsétáltak.
 Édesapád, Farkas Ádám mit
mondott, mikor elõször látta a
szobrot?
Édesapám, mint tanárember és
mint nagy tapasztalatú szakmabeli, igyekezett jó tanácsokkal
ellátni, persze csak finoman, mert
tudja, mennyire önfejû vagyok,
nehezen tûröm a beleszólást.

Farkas Zófia szobrászmûvész

Komolyra fordítva a szót, azt
hiszem, hogy óriási elõnyt jelent
számomra, hogy „szakmai környezetben” nõttem fel, és láttam,
hogyan valósulnak meg a mûalkotások. Más oldalról viszont nekem is ugyanúgy meg kellett/kell
teremtenem a saját hiteles, szuverén alkotói világomat, ami
egész életen át tartó feladat. Nem
elég a tehetséget örökölni, vagy jó
lehetõségek közé kerülni, szorgalom és kitartás nélkül sehova sem
jutunk. És bizony a lelki támasz is
nagyon fontos, a mi szakmánkban talán különösen, hiszen a siker, a pozitív visszajelzések nem
mindig jönnek egy-egy elkészült
munka, kiállítás után. Ilyen
szempontból is szerencsés vagyok, mert a férjemmel mindig
lelkesítjük, támogatjuk egymást a
munkában. Az õ megértése és
szeretetteljes segítsége tudott
átlendíteni a nehézségeken.
 És a fiadnak, Brunónak tetszik? Az én lányom nem rajong a
szobrászatért, de ez a szobor kifejezetten megragadta, még azt
is megkérdezte, hogyan készült.
A fiamnak természetes a mi életformánk: nálunk a munka nem

különül el az élet többi részétõl,
hanem állandóan benne élünk az
éppen aktuális szobor vagy festmény készítésében, arról beszélünk, fizikailag is avval élünk
együtt. Brúnó is genetikailag
erõsen „fertõzött”, nagyon kreatív, állandóan elmélyülten alkot
valamit. A szobraimmal nagyon
kritikus, és nyolcéves létére határozott véleménnyel rendelkezik
róluk. Az Õrsejtet is nagy részben
otthon, a mûteremben készítettem el úgy, hogy elõször elkészítettem az 1:1-es gipszmodellt.
Egyedül dolgoztam, három hónapig tartott. Ezután a modellt
méteres darabokra szétvágtuk, és
elvittük Paizs Bélához a Szentendrei Szoboröntõdébe, ahol az
egyes darabokat kiöntötték alumíniumból, majd az egészet
összehegesztették, hogy újra
összeálljon a kész forma. Ekkor
még több hónapig tartó utómunkálat következett: csiszoltuk,
felületkezeltük, végül Jani Zoltán
Rózsa utcai autófényezõ mûhelyében gyönyörûen lefényeztük.
Végül november 2-án a helyszínre
szállítottuk és beépítettük a szobrot. Ekkora méretnél már komoly
szervezésre volt szükség, a külön-

bözõ munkacsapatokat koordinálni kellett, nem is beszélve a
legalább ötféle engedélyrõl, amit
menet közben be kellett szereznem a felállításhoz.
 A szentendrei köztéri szobrászat kitüntetett szereppel rendelkezik, itt található a legtöbb
mûanyag köztéri szobor az
országban. Te sem szokványos
anyagokkal dolgozol, és itt,
Szentendrén nõttél fel, itt élsz.
Mennyiben van hatással a város
a munkásságodra?
Fiatal koromban nagy rajongással
fogadtam a szentendrei nagyposta
elõtti területen Zámbó Öcsi, Aknay
János, Deim Pali bácsi és a többiek
nagy, színes munkáit, amelyek
meghatározó hatással voltak rám:
azóta én is egyrészt a mûanyagszobrászat, másrészt a színes
szobrok elkötelezett híve vagyok.
 Kevés nõ szobrász van Magyarországon, nem egy nõies
szakma. Te hogy éled ezt meg?
A Képzõmûvészeti Egyetem Szobrász Tanszékérõl egyre több lány
kerül ki, dacára annak, hogy
tényleg nem nõies szakma. Itt
fizikai erõre van szükség, ez kikerülhetetlen. Ezt a problémát a
nõi szobrászok úgy hidalják át,
hogy olyan anyagokat, olyan
technológiákat választanak, amelyekkel õk is jól tudnak dolgozni.
Ez sokszor új, érdekes anyaghasználathoz, új eljárásokhoz és
ezek révén új jelentésekhez, új
megfogalmazáshoz vezet, ez mindenképpen jó dolog. Nálam a
különbözõ mûanyagok használata vált be, mert ezek könnyûek, és
egyszerû megmunkálni õket,
noha nem túl tartósak. Az alumínium viszont könnyû is, tartós is,
én nagyon kedvelem, annak ellenére, hogy a mi szakmánkban
nemigen elterjedt.
 Merre tovább? Mik a terveid?
Édesapádnak van egy szobra a
Duna partján, te nem szeretnél
egyet a Dunába?
December közepén nyílik következõ önálló kiállításom az egy éve
mûködõ budapesti NEON Galériában, most annak az anyagán dolgozom. Azután sincs pihenés,
rengeteg meg nem született szobor terve van a fejemben, amiket
még – kicsiben, nagyban – el
szeretnék készíteni. És miért ne
lehetne egyet a Dunába is?
FARKAS VIOLA
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Irodalom és zene
November 20-án, szombaton
15 órakor a Kecskés Együttes
próbatermében (Dumtsa Jenõ
utca – Ignátovity u. sarokház)
a Nap Alapítvány, Buda Ferenc
költõ és Buda Ádám zenemûvész zenés irodalmi
mûsora. A belépés ingyenes,
önkéntes hozzájárulást
elfogadnak. Helyfoglalás:
06-30-951-2694

V. Magyar Bál
November 27-én, szombaton
19 órakor a Fõ téri Korona
étteremben szeretettel várnak
mindenkit élõzenével, vacsorával. Belépõjegy: 4000 Ft/fõ.
További információ:
06-20-243-3065.

15 éves a Söndörgõ
KONCERTEK
November 30-án, kedden 19.30 órakor kezdõdik
a Söndörgõ Együttes jubileumi koncertje a Mûvészetek Palotájában. A délszláv csapat megszólaltatja az elmúlt 15 esztendõ már jól ismert dallamait, de a frissen megjelent lemezükrõl is válogatnak. Az együttes vendégei: Ferus Mustafov, Vujicsics együttes, Sebestyén Márta, Herczku Ágnes,
Szalóki Ági, Versendi Kovács József, Kovács Antal,
Tompos Kátya, Szõcs Artúr, Tarnóczi Attila,
Mutapèiæ Midhat, Bozsánovics Anita, Miátovics
Krisztina. A Söndörgõ Együttes tagjai: Eredics
Áron (prímatambura, ütõs), Eredics Dávid (tambura, fúvósok), Eredics Benjamin (brácsatambura,
Eredics Salamon (basszprím tambura, harmonika,
furulyák), Buzás Attila (bõgõ)

Farkas Bori textiltervezõ kiállítása december 11-én,
szombaton nyílik a Péter-Pál Galériában.

Égi képek
Bihon Gyõzõ festõmûvész
kiállítása november 20-tól
december 23-ig tekinthetõ
meg az Innoart Mûhely
Galériában (Fõ tér 20.)
a galéria nyitva tartási
idejében: hétfõtõl vasárnapig
10-tõl 18 óráig.

Ízig-vérig
Nõ
vagyok!?

Patchwork-kiállítás

Jenõ napi megemlékezés

A Söndörgõ Együttes december 30-án Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban is fellép.
Jegyek már kaphatók a Tourinform irodában
(Bercsényi-Dunakorzó sarok), és az InterTicket
országos hálózatában : www.jegy.hu

November 24-én, szerdán
18.30-kor a Dézsma Étterem
és Borozóban (Dézsma u. 2/B.)
várnak szeretettel mindenkit
Füzes Fruzsina gondolatébresztõ beszélgetésére.
A belépés ingyenes. További
információ: 06-20-823-2025,
dunakanyarujrakezdes
@gmail.com.

Erzsébet és Katalin bál élõzenével
November 27-én, szombaton 19 órától
a Szentendrei Helyõrségi Klubban.
(Dózsa György út 8,
tel. (26) 312-822; 505-042)

Belépõ vacsorával: 3000 Ft/fõ
Belépõjegyek kizárólag elõvételben kaphatók
október 20-tól a Helyõrségi
Klub irodáiban és a büfében

Szeretettel hív mindenkit a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Barcsay Jenõ Képzõmûvészeti
Alapítvány november 19-én, pénteken
17 órakor Jenõ napi megemlékezésre a Barcsay
Gyûjteménybe (Dumtsa Jenõ u. 10.). A vendégeket
köszönti Kovács Judit, a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgató-helyettese, az est vendége
lesz dr. Kabdebó Lóránt irodalomtörténész és
felesége, Dobos Marianne írónõ.
A beszélgetést dr. Feledy Balázs vezeti. Támogató:
Eckensberger Attila, Korona Étterem.

MIKULÁS SZOLGÁLAT
A Mikulások december 5-én,
vasárnap 16-20 óra között,
félórás idõszakokban látogatják meg a gyerekeket.
Megrendelni személyesen vagy
telefonon a Szentendrei
Kulturális Központban lehet:
Duna-korzó 18. II. emelet,
telefon:
26 /312-657

játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék
KÉPRÕL KÉPRE
Ismét játékkal jelentkezik a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága.
E heti kérdésünk a Czóbel Béla állandó
kiállításához kapcsolódik:
 A három kép közül válassza ki,
hogy melyik Czóbel Béla festményének részlete?
A válaszokat kedd estig várjuk a következõ
e-mail címre: erdelyi.nora@pmmi.hu.
A helyes választ beküldõk között 1 db két
fõ belépésére jogosító tiszteletjegyet sorsolunk ki a Czóbel Múzeumba.
A múzeum szerdától vasárnapig,
10 és 18 óra között látogatható.
Honlap: www.pmmi.hu
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Afrikai körutazás a Dalmát Kávézóban Dachau-i mûvészek
a Régi Mûvésztelepen
Aki most a Szamárhegyen sétál, a megszokott mediterrán közegben
egy kis afrikai hangulatra is lelhet. A Dalmát Kávézó ugyanis mozambiki utazásra invitálja látogatóit. A délkelet-afrikai ország batikmûvészeinek kiállítása révén bepillantást nyerhetünk nemcsak az
egykori portugál gyarmat színpompás mûvészetébe, hanem a mozambiki mindennapokba is, a halászat, a vízhordás, a gabonatörés
munkájába is.
A DLHAMBO
batikmûvészeti egyesület tagjai az
afrikai hagyományokon
alapuló, 12
lépésbõl álló,
tradicionális
batikmûvészeti eljárást
használja.
Napsütötte,
meleg színvilágú alkotásaikat a kiállítás ideje alatt a Dalmát Kávézóban
megvásárolhatók. A befolyt összegét a DLHAMBO a fõváros, Maputó
hátrányos helyzetû gyerekeinek tehetségfejlesztésére fordítja. Velük
foglalkoznak ugyanis az egyesület tagjai másfél éve indult projektjük
keretében. Az Afrikai körutazás a Dalmát Kávézóban címû kiállítás a
DLHAMBO Batikmûvészeti Egyesület, a magyarországi Afrikai
Mûvészeti Csoport és a Dalmát Kávézó együttes közremûködésével jött
létre. A tárlat december 2-ig tart nyitva. December 3-án, pénteken 17
órakor a kiállítást bezárja Gassama Szabó Bernadett mûvészetRAPPAI ZSUZSA
történész.

Majdhogynem emberáradat volt november
13-án délután négy órakor a Szentendrei Régi
Mûvésztelepen. Tizenhárom kiállító mûvészt
egy egész busznyi mûvészetkedvelõ, sõt maga
a dachaui polgármester,
Peter Bürgel is elkísért
városunkba, hogy a Szakács Imre festõmûvész
által szervezett kiállítást
az itthoni érdeklõdõkkel
együtt nyithassák meg.
„Mennyi
dinamika,
mennyi lélek, sugárzás
és öröm érzõdik a munkákon!” – fejezte ki tetszését dr. Dietz Ferenc polgármester, miközben felsorolta azt is, milyen
sok közös dolog köti össze a két mûvészvárost: mindkét település
fejlesztése a 2006-ban indult, de mára benne vannak saját országuk
top 10-ében. És ami a legfontosabb, hogy kis lélekszámuk ellenére kulturális nagyvárosok, ráadásul mindkettõ büszkélkedhet mûvésztelepével, ahol kölcsönösen mutathatják be egymás és más-más országok alkotóinak munkáit. Így állíthattak ki szentendrei mûvészek 2007
októberében Dachauban, és így kerülhettek most városunkba a német
kisváros mûvészeinek mûtárgyai is.
A kiállítás december 12-ig látogatható.
F. V. A.

A MÛSORBAN FELLÉPNEK A VOLT LEVENTE-DÍJASOK
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HIRDETÉS
ÁLLÁS
Szentendrei munkahelyre 8 órás
munkakörbe villanyszerelõt
felveszünk azonnali kezdéssel.
Tel. (26) 500-153.

Albérleti szoba férfinak kiadó.
Tel. (26) 310-675, este.

Gyakorlott kézilányt keresek,
idõnként pultba is, 4 órára, 50
éves korig. Tel. 06-20-342-9292.

Pilisszentlászlón szoba-konyhás,
zuhanyzós lakás kiadó, cserépkályhafûtéssel: 40 ezer Ft+rezsi.
Tel. 06-20-593-7219.

A Duna House szentendrei
irodájába ingatlanértékesítõ
kollégát keresünk. Fényképes
önéletrajzokat a
jablonszky.bea@dh.hu. e-mail
címre várjuk. Tel. 06-30-6195653.

Szentendre belvárosában (Kör
utca) frissen felújított családi ház
nagy kerttel, kocsibeállóval,
pincével hosszú távra kiadó.
Alkalmas rendelõnek, irodának,
üzlethelyiségnek, lakásnak. Tel.
06-20-823-5869.

Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe. Tel. 06-30-949-9169.

Dunakanyarban, Dömösön, szép,
csendes helyen felújított egyszoba-hall, konyha, fürdõszobás,
berendezett parasztház üdülésre
vagy hosszabb távra kiadó.
Cserépkályhafûtés, internet,
kábeltévé van. Kecskés: 06-30951-2694.

ÁLLÁST KERES
Fiatal, leinformálható nõ heti
rendszerességgel 6-8 órás
takarítást, alkalmanként gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 0620-551-6559.
Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-6165756.

LAKÁS, INGATLAN

Kiadó a Pismányi ABC közelében
önálló kisház. Tel. (26) 315-799.

Szentendrén, jó helyen
masszív, de felújítást igénylõ,
nagy, egyemeletes lakóház
telekáron, 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS!
Tel. 06-30-717-0833. www.ingatlankincstar.hu
Szentendrén a fõúttól 800 mre 75 nm-es+tetõtéri lakóház,
szép udvarral 23 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendre legszebb részén kétszobás, teraszos, elõkertes lakásom tárolóval, kocsibeállóval
eladó 21,5 millió irányáron. Tel.
06-30-515-6544.

Duna-korzón garázs kiadó. Tel.
06-30-218-6193.

Leányfalun, strandközelben,
jó helyen, 570 nm-es udvarban kis lakóház, ásott régi, jó
kúttal, 26%-os beépíthetõséggel telekáron, 8 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Kétszobás, bútorozott lakás
kiadó Szentendrén 2 fõ részére.
Tel. 06-20-537-4193.

Szentendrén a Kossuth Lajos
utcában önálló, 18 nm-es garázs
eladó. Tel. 06-30-375-8349.

Szentendrén, a Kõzúzó utcában 2
szobás lakás kiadó. Tel. 06-70944-0859, (26) 318-776.

Számlaképes takarítónõ irodák,
üzletek, magánházak takarítását
vállalja Szentendrén és
környékén. Tel. 06-30-336-4943.

Füzesparkban kétszobás lakás
kiadó hosszú távra. Tel. 06-20425-9665.

Eladó Szentendrén, csúsztatott zsalus társasház I.
emeletén napfényes, nagy
teraszos, 2 szobás, 57 nm-es
lakás tulajdonostól. Irányár:
11,8 millió Ft. Tel. 06-30-8564100.

EGÉSZSÉG

Lakás kiadó, 52 nm-es, kétszobás, 90 ezer Ft rezsivel + 2
hónap kaució. Tel. 06-30-5904166.

Dunakanyarban építési telkek,
nyaralók már 4 millió Ft-ért is
kaphatók. Tel. 06-30-2990376.

A Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, bútorozatlan lakás 40
ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-30299-0376.

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházi kétszintes, 3 lakóhelyes, igényes, 2 WC, 2 fürdõ
stb., õsfás környezetben, 14
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Nõi- és kismama-masszázs,
frissítõ svédmasszázs. Tel.
06-30-250-8028
KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES
MEGSZÜNTETÉS 10 NAPOS
KEZELÉSSEL. Tel. (26) 300419, rögzítõ, visszahívjuk.

Sztaravodai úton 2 szobás lakás
70 ezer Ft+rezsiért kiadó. Tel.
06-70-389-5275.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrén 3 szobás, teraszos,
I. emeleti lakás belvárosban,
garázs- és kerthasználattal kiadó.
Tel. 06-20-487-3991, 06-20-3679361.
Szentendrén, a Füzesparkban
I. emeleti, 2 szobás, erkélyes,
egyedi gázfûtéses téglalakás
felújított állapotban, beépített
konyhával, hosszú távra kiadó
magánszemélytõl. Tel. 06-20498-1602.

OKTATÁS
Sztaravodai úton raktárnak is
alkalmas garázs kiadó. Tel. 0670-389-5275.
Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó: 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-3303640.

Lakástól az irodaházig minden, ami villanyszerelés.
Templomi padfûtés, szerviz,
érintésvédelem, EPH, tûzjelzõ
és biztonságtechnikai rendszerek szerelése lakásokba is.
Szabványossági felülvizsgálat,
stb. Tel. 06-30-962-2629.

Lakástakarítás, kõmûvesmunka,
burkolás, víz-fûtés, villanyszerelés, festés, mázolás, parkettázás, nyílászárok cseréje. Tel.
06-20-669-5151.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.

Ezoterikus szilveszter
Salgóbányán, a Medves Hotelben
december 31-tõl január 2-ig.
www.delfintréning.hu,
delfin@delfintrening.hu, 06-30659-0589, Lõcsei Fanni.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-917-7555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 0670-241-8999.

Leendõ elsõsök figyelem!

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

ÜZLET

SZOLGÁLTATÁS

A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT KFT.
ÉS AZ EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON
9-14 ÓRA KÖZÖTT
EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZ
a Dunaparti Mûvelõdési Házban (Szentendre,
Dunakorzó 11/A)
A VÉRCUKOR, KOLESZTERIN, PROSZTATA,
HALLÁS, LÁTÁS, CSONTSÛRÛSÉG, MELANOMA,
ÉRSZÛKÜLET vizsgálatok és szûrések mellett
várjuk azok jelentkezését, akik az egészséges
életmóddal kapcsolatos
termékeiket akarják népszerûsíteni, eladni.
Az asztal ára 3000 Ft.
Jelentkezni lehet a kulturális központ
telefonszámán: (26) 312 657.
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Üzlethelyiségek kiadók a Kaiser’s
közelében, a Vasúti villasor
11/B. szám alatt.
Tel. (26) 319-957, este.

EGYÉB

Szentendre szívében, a Görög
utcában 2 db 30 nm-es üzlethelyiség+pincetároló kiadó, ugyanott
kerthelyiség és hozzákapcsolódó
reprezentatív 70 nm-es pincehelyiség (volt népi borpince bemu-

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütõ javítása. Tel.

Kõzúzó utcában ipartelep részben
kiadó vagy eladó. Tel. 06-70-9440859, (26) 318-776.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.

Szentendrén irodák a
belvárosban és kitûnõ helyen,
a fõút mellett, 30 és 50 nmesek, 10-10 millió Ft-ért
eladók. Tel. 06-30-299-0376.

35 nm-es lakás berendezve
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.

tatótér) üzleti vállalkozásra kivehetõ. Érdeklõdni: csak személyesen Szentendre, Pátriárka u. 5
szám alatt munkaidõben 9-15
óra között. Idõpont-egyeztetés a
következõ telefonszámon: (26)
314-457.

Ajtó, ablak gyártása,
bútorkészítés, konyha- és
szobabútorok, beépített
szekrények, lépcsõk, antik
bútorok restaurálása. Pomáz,
Boglárka u. 60 szám alatt.
Tel. 06-20-355-4927, Jére
Ignác asztalos.

Igényes, hosszú évek gyakorlatával rendelkezõ pedagógusnõ vállalja lakásán alsó tagozatos (1-4.
osztályos) tanuló korrepetálását
vagy mindennapos felkészítését,
bármely tantárgyból. Tel. 06-30446-5527.

EGÉSZSÉGNAP
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(26) 311-847, 30-950-4187,
Mezei Sándor.

Az OÁZIS Ingatlaniroda
új építésû, vagy
15 évesnél nem régebbi
házakat, lakásokat keres
eladásra, kiadásra.

www.oazisingatlan.hu

Tel : (26) 301-106
06-30-620-9787

November 26-án,
pénteken 16.20-kor
a Barcsay Jenõ Általános
Iskolában (Kálvária út 18.)
„Iskolába csalogató” lesz a
leendõ elsõsöknek. A szülõk
megismerkedhetnek az
iskolánkban folyó pedagógiai
tevékenységgel, az Óvodából
iskolába, valamint
a Mûvészetek alapfokon
programokkal.
Találkozhatnak a nevelõkkel,
akik örömmel válaszolnak
kérdéseikre.
A gyerekeknek a következõ
programot ajánljuk: • közös
játék a színházteremben •
néptáncbemutató • Indul a
sulivonat! • Mazsola és Tádé
vár a könyvtárban! •
kézmûves foglalkozások

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

PROGRAM
P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
MOZIMÛSOR
november 19. péntek
17:00 PAPP ZSIGMOND
GÁBOR FILMEK(70’-80’)
18:15 AZ UTOLSÓ
LÉGHAJLÍTÓ (103’) kh.:
20:00 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
kh: – fõsz. Michael Douglas
november 20. szombat
15:15 AZ UTOLSÓ
LÉGHAJLÍTÓ (103’) kh.:
17:00 MARY ÉS MAX
(92’) kh.:12
18:45 LEVELEK
JÚLIÁNAK (100’) kh.: 12
fõsz. Vanessa Redgrave
20:30 VISSZA AFRIKÁBA
(97’) –5 afrikai zene-és
táncmûvészrõl–
22:00 P’ART JAM SESSION –„JÁTSSZ
VELÜNK”! (klubhelyiség)

november 21. vasárnap
15:15 AZ UTOLSÓ
LÉGHAJLÍTÓ (103’) kh.:
17:00 MARY ÉS MAX
(92’) kh.:12 – két Oscart
érdemelne!–
19:00 A TETOVÁLT
LÁNY (152’) kh.:16
– Az újságíró,a hacker és a
nácik

november 24. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
(70’)
18:15 MARY ÉS MAX
(92’) kh.:12 – két Oscart
érdemelne!
20:00 LEVELEK
JÚLIÁNAK (100’) kh.: 12 –
fõsz.:Vanessa Redgrave

november 22. hétfõ
16:30 BABUSGATÓ –
Lázár Enikõvel
17:00 CSEH TAMÁS (80’)
18:30 CADILLAC DRIVE
11-12. (85’)
20:00 Találkozás: Fábry
Sándorral és Wahorn
Andrással (klubhelyiség)
20:00 VESPA (85’) kh.:12
–„retúr road movie”

november 25. csütörtök
17:00 ÖRVÉNY (75’)
18:30 MÛVÉSZSORSOK
SOROZAT: NOVEMBER
(104’)
20:15 MR. NOBODY
(115’) kh.:16 (Velencei
Filmfesztivál-Arany Oroszlán
jelölés)

november 23. kedd
17:00 MARY ÉS MAX
(92’) kh.:12 – két Oscart
érdemelne!
18:30 VISSZA
AFRIKÁBA (97’) – 5 afrikai
zene-és táncmûvészrõl
20:15 TÕZSDECÁPÁK –
A pénz nem alszik (135’)
–fõsz.: Michael Douglas

november 26. péntek
17:00 HALNALBAN
INDULTUNK (70’)
18:00
MUZSIKUSPORTRÉK
(kisterem)
18:10 DUMAS (105’)
kh.:12 – fõsz.: Gerard
Depardieu
20:00 ÍZEK IMÁK
SZERELMEK (140’) kh.:12
– fõsz.Julia Roberts

ELÕADÁS
ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
November 19. péntek 18 óra
A HUN FEGYVERZET
ÉS HARCMODOR
Kiss Mao-Tun István elõadása
November 26. péntek 18 óra
A KIRÁLYI FEHÉR A PILISBEN
Egyed Zoltán és Herceg Ferenc
elõadása

KIÁLLÍTÁS

Vajda Lajos Stúdió
Péter-Pál u. 6.
ELKÖLTÖZÖTT HOL-MI
Bak Zsuzsanna, Knetik Andrea,
Tóth Eszter kiállítása
Megtekinthetõ november 21-ig,
pénteken 14-17 óra, szombat-vasárnap
10-17 óra.

KONCERT
KONCERT
DMH Barlang
Duna-korzó 11/A
A SZENTENDREI KULTURÁLIS
KÖZPONT PROGRAMJAI

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.

November 19. péntek, 20 óra
TSS, ROKONSZENV, DJ KASKA
(hip-hop/rap)

NEW YORK „OBJEKTÍV
SZEMMEL”
Révész Tamás fotómûvész kiállítása
Megtekinthetõ november 20-ig,
hétfõ kivételével minden nap 10-tõl
18 óráig.

November 27. szombat, 20 óra
MYSTERY GANG
Egri Péter (gitár, ének),
Paszinger Zoltán (bõgõ, ének),
Tamási László (dobok, ének)

Mûvésztelepi Galéria
Bogdányi u. 51.
A DACHAUI MÛVÉSZTELEP
KORTÁRS ALKOTÓINAK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 13-ig
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
ELLENTMONDÁSOK
Dr. Sipos József fafaragó kiállítása
Megtekinthetõ november 30-ig,
a hivatal ügyfélfogadási idejében
Skanzen, Felföldi Tájegység
Sztaravodai út
VÁROS ÉS FALU HATÁRÁN
Megtekinthetõ április 26-ig

November 26. péntek, 20 óra
AZ ANDAXÍNHÁZ BEMUTATJA:
NINCS MITÕL FÉLNI
Egy kicsit elfeledett mûfajt, kórusszínházat láthatunk az Andaxínház
elõadásában. A darab Samuel Beckett:
Hogy is van ez címû drámakölteményének felhasználásával készült.
Szereplõk: Góbi Rita, Orosz Helga,
Sõrés Zsolt, Ilyés Lénárd, Lajkó Bence,
Vesztl Zsófia, Zsalakovics Anikó
PMK színházterme
Pátriárka u. 7.
November 19. péntek, 10 óra
BRÉMAI MUZSIKUSOK
A Nektár Színház elõadása
Belépõjegy: 600 Ft
Jegyek elõvételben kaphatók:
Szentendrei Kulturális Központ,
26/312-657

Áprily-est
November 18-án, csütörtökön 16 órakor a Szentendrei Református
Gimnáziumban Áprily Lajos-est lesz a költõ 123. születésnapja alkalmából. A szervezõk kérik, hogy mindenki vigyen magával egy Áprilyverset vagy egy Áprily Lajosról szóló szöveget (akár saját alkotást!),
amit majd elmondanak vagy felolvasnak, illetve zenét (saját elõadásban vagy akár hangfelvétel is lehet). Aki teheti, vigyen egy gyümölcsöt, sárguló levelû ágat, esetleg egy cserepes muskátlit, egy szál
gyertyát és egy filteres teafüvet.

Szentendrei Szalon
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a Szentendrei Szalon soron
következõ elõadására november 25-én, csütörtökön 18 órakor a
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) olvasótermébe. Az est vendége
a MÁÉRT értekezlet résztvevõje, a nemrégiben Szervatiusz-díjjal
kitüntetett Dancs Rózsa Kanadából, aki bemutatja legújabb könyvét
és a kanadai-magyar Kalejdoszkóp címû folyóiratot. Az est háziasszonya szalonteával várja vendégeket.

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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SPORT

XXXVIII. European Wado Kai Karate
Championship
A november 6-án, szombaton
megrendezett versenynek ez évben Bukarest adott otthont, ahol
15 ország (Románia, Skócia,
Svájc, Franciaország, Németország, Észtország, Olaszország,
Finnország, Ausztria, Svédország,
Dánia, Anglia, Luxemburg, Portugália, Magyarország) legjobb
karatékái küzdöttek meg a bajnoki címekért. Városunkat a Magyar
Wadokai Karate Szövetség válogatottjaként a Piramis Sportegyesület és a SZESE karatésai
képviselték.
A bukaresti szervezés sok kívánnivalót hagyott maga után, és
ebben a helyzetben kellett a
versenyzõknek jól szerepelni.
Versenyzõink remekül oldották
meg a feladatot, és a nehézségek
ellenére is a maximumot tudták
nyújtani. A bemelegítés és a rövid
megnyitó után a Children kategóriában indulók nyitották a
versenyt. Elõször Juhász Tamás
Máté bronz-, majd Tremmel Már-

Duatlon
Véget ért a Magyar Triatlon Szövetség által meghirdetett 2010-es
évad versenysorozata. Az egy éve
Leányfalun megalakult KÓPÉÚVSE Triatlon szakosztálya részt
vett Szöllõsi Ferenc és Szõke Rita
felkészítésével az október 30-i
utolsó rendezvényen, melyet Soroksáron rendeztek meg. Az egyesület versenyzõi sikeresen zárták
le a 2010-es versenysorozatot,
mivel kategóriánként több dobogós helyezést értek el a duatlon
versenyen.
Eredmények
Juhász Júlia I. hely
Varga Boldizsár I. hely

16

ton ezüstérmének örülhettünk.
Bereczki Roland sajnos kiesett a
kadet katások küzdelmébõl, és

Bányai Dominika II. hely
Szöllõsi Virág II. hely
Sütõ Zsombor II. hely
Greff Diána III. hely
Kálovics Ferenc III. hely
Tuscher Attila III. hely
Reméljük, a sportolók a következõ
verseny évadban is jó hírét viszik
az egyesületnek, további szép sikereket kívánunk nekik.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Kósz Zoltánnak és Petõváry Zsoltnak, hogy lehetõséget adtak a Triatlon szakosztály megalakulására.
A versenyzõk felkészüléseben segítséget nyújtott a Leányfalusi Thermál strandfürdõ és a Fitness Vitál
edzõterem, illetve külön köszönet a
versenyeken résztvevõ szülõknek és
a lelkes szurkolótábornak.
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legyõzõje veresége miatt vigaszágon sem folytathatta. Gyógyírt
számára a csapat döntõbe jutása
jelentette.
Herczeg Balázs a junior mezõnyben magabiztosan jutott a döntõbe. Az U 21-es mezõnyben Tóth
Péter és Herczeg Balázs fej-fej
mellett haladva, meggyõzõ teljesítménnyel jutott döntõbe.
A megnyitó ünnepség elõtt rendezték a kiemelt döntõket, ahol
elõször Herczeg Balázs szerzett
európa-bajnoki címet junior katában, majd folytatva remek
szereplését az U 21 kategóriában

is elsõ lett. Tóth Péter apró hibájának köszönhetõen második helyezést ért el.
A Piramis Sportegyesület karatékáinak katás szereplésére a csapat kata döntõ tette fel a pontot,
ugyanis a skót csapatot legyõzve
ismét Európa-bajnokok lettünk.
Délután a kumite versenyszámokkal folytatódott a verseny,
ahol a SZESE karatékái remekül
helytálltak és dobogós helyezéseket szereztek. Külön említést
érdemel Herczeg Balázs (Piramis
SE) teljesítménye, hiszen két
egyéni és egy csapat aranyéremmel gazdagította éremgyûjteményét.
Eredmények
Herczeg Balázs (Piramis SE) junior kata I. hely
Herczeg Balázs U 21 kata I. hely
Tóth Péter (Piramis SE) U 21
kata II. hely
Tremmel Márton (Piramis SE)
child kata II. hely
Számedli Tamás (SZESE) U 21
kumite II. hely
Mari Bálint (SZESE) junior
kumite II. hely, csapat kumite I.
hely
Juhász Tamás Máté (Piramis SE)
child kata III. hely
Keszthelyi Ákos (Piramis SE)
csapat kata I. hely
Az országok között a második helyen végeztünk a rendezõ Románia után egy aranyéremmel lemaradva, és megelõzve a tavalyi
nyertes skót csapatot!

A képen legelöl Bányai Dominika, az elsõ sorban Tuscher Attila, Szöllõsi Virág, Sütõ
Zsombor, hátul Greff Diána és Juhász Júlia

