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Felmondtak az igazgatónak
Kriaszter Attila ügyvezetõi munkaviszonyának rendkívüli felmondásáról és egyúttal a Szentendrei
Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht. teljes körû könyvvizsgálatának végigvitelérõl
döntött nyílt ülésen a képviselõ-testület január 22-én. Dr. Dietz Ferenc polgármester pertaktikai
okokból úgy ítélte meg, hogy egy esetleges polgári perre való tekintettel dr. Túri Edit, az önkormányzat ügyvédjének beszámolóján kívül érdemes lenne eltekinteni a Kriaszter Attila által elkövetett
szabálytalanságok további nyilvános részletezésétõl. A szavazáskor a Szentendréért Frakció tagjai
(az MSZP képviselõi) ezért kivonultak az ülésterembõl, mert úgy ítélték meg, hogy az ügy súlyosságára való tekintettel teljes körû tárgyalásra és vitára lenne szükség.
Dr. Túri Edit jogiálláspont-ismertetésében beszámolt róla, hogy a korábban jelentett szabálytalanságokon túlmenõen a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló öt szabályszegést határozott
meg a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján:
• az ügyvezetõ köteles gondoskodni helyettesítésérõl (saját helyettesének kinevezésérõl). Bár
Kriaszter Attila jelenleg tartós betegállományban van, nem biztosította saját helyettesítését;
• a 2007. évi 12. havi bérkifizetési lista: 3-11. oldalai szerint az ügyvezetõ magát mind munkaviszonyban, mind megbízási viszonyban megjelöli. (A lista elsõ két oldala nem állt rendelkezésre.).
E lista szerint egyebek mellett 456 500 Ft „egyéb önálló tevékenység végzéséért járó díjat” vett fel,
ezenfelül napidíjakat is utalt saját részére, holott betegállománya okán arányos munkabérét
megkapja.
Folytatás a 2-3-4. oldalon

Horváth József

Závodszky Zoltán

Berényi Mariann

A keddi testületi ülésen nevezték ki a VSz Zrt. új ügyvezetõ igazgatóját, Horváth Józsefet, illetve
Závodszky Zoltánt, aki a kulturális kht. ügyvezetõi teendõit vette át. E heti lapszámunkban a fiataloknak szóló rovatban Berényi Mariann összeállítása három helyi általános iskolát mutat be (67. oldal). Január 23-án dr. René Clemencic professzort 80. születésnapja alkalmából köszöntötte
városunk polgármestere (9. oldal). Szalai András építész, mûvészettörténész beszélgetése követte
Kopasz Tamás festõmûvész kiállítását a Rodin Galériában (8. oldal).

Szalai András

Dr. René Clemencic

arcok
Frontális ütközés

FIATALOK

A szentendrei iskolákat
bemutató
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Január 17-én a reggeli órákban súlyos baleset történt a 11-es
fõúton. A Dózsa György úton a Budapest felé a belsõ sávban
megkülönböztetett hang- és fényjelzésekkel haladó mentõautó
nem tartotta be a követési távolságot, és hogy elkerülje az
összeütközést az elõtte lévõ autóval, a záróvonalat átlépve a
szemközti sávba tért át. Itt frontálisan ütközött a szembõl jövõ
Fiat Puntoval, melynek utasai – a 46 és 43 éves, román állampolgárságú, pilisvörösvári lakosok – súlyos, nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A mentõautóban senki sem
sérült meg, a hordágyon fekvõ beteget egy másik mentõautóval hamarosan továbbszállították. A helyszínre kiérkezõ tûzoltók
az autók áramtalanítását végezték el.
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(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság

(26) 500 017, (26) 500 018
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Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós

Vízmû (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725
Zöld e-mail: közerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám:
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

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
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Felmondtak az igazgatónak
A sors fintora
Az iwiw internetes közösségi portálon „Szentendrei Kultúra” néven is
szereplõ Kriaszter Attila
munkaviszonyának
megszüntetésérõl éppen
a Magyar Kultúra Napján,
január 22-én döntöttek
a városatyák.

Folytatás az 1. oldalról
A felvett összeg december hónapban összesen 658 500 forintot halad meg. A kifizetések
megmagyarázhatatlanok, azokat saját maga jegyezte ellen
megbízási szerzõdései kapcsán;
• Az ügyvezetõ 30 napot meghaladóan nem jelentette be a
cégbíróságnál az Alapító Okirat azon módosítását, amely
szerint 100 000 forintot meghaladó jogügylet feletti kötelezettségvállaláshoz polgármesteri ellenjegyzés szükséges (a korábbi, 500 000 forintos értékhatárt a testület december 18-án módosította);
• 8 000 000 forintos fizetési
kötelezettségeket vállalt a
kht. nevében világosítás és
egyéb szolgáltatások címén;
• a Felügyelõ Bizottság részére
folytatólagosan nem szolgáltatott adatokat.
Kun Csaba alpolgármester, a
szerzõdések és számlák áttekintõje, valamint Háromszéki
Gyula, a Felügyelõ Bizottság
elnöke egyaránt arról számolt
be, hogy az ügyvezetõ sem
korábban, sem a könyvvizsgálat eddigi szakaszában nem
tanúsított együttmûködési
hajlandóságot.
Szerettük volna megszólaltatni az ügyben a legfõbb érintettet, Kriaszter Attilát is, õ
azonban megkeresésünkre úgy
reagált: minthogy a testületi
ülésre a jogszabályok által
elõírt formában nem kapott
meghívót, nem tudja, milyen

döntés született, így nincs
mire reagálnia. (Dr. Molnár
Ildikó jegyzõ a testületi ülésen
nyilvánosság elõtt beszámolt
róla, hogy a meghívót az ügyvezetõ részére szabályszerûen
kipostázták.)
A képviselõ-testület a napirend tárgyalását követõen
Závodszky Zoltánt bízta meg a
Szentendrei Közmûvelõdési,
Kulturális és Városmarketing
Kht. ideiglenes ügyvezetõi
feladataival, aki másnap, ja-

A kulturális kht. új
ügyvezetõje:
Závodszky Zoltán
nuár 23-án reggel lépett hivatalába. A budapesti illetõségû fiatal vállalkozó barátai
révén kötõdik Szentendréhez.
Egy étterem és galéria tulajdonosaként komoly pénzügyi
és pályázatkezelési gyakorlatot szerzett, s a kulturális életben is otthon van. Köszöntõjében kiemelte: három hónapos ideiglenes megbízása idõtartamára a kht. pénzügyeinek
konszolidációját tûzte ki célul.
A döntéssel kapcsolatban
több képviselõ véleményét
is megkérdeztük.
ZAKAR ÁGNES
(Polgári Koalíció, a kulturális
bizottság elnöke)
2007. januárjában Szentendre
kulturális intézményeinek élére vezetõi pályázatot hirdetett
meg a város. A pályázaton
három pályamû közül Kriaszter

Attila pályázata kapott bizalmat mind a nagyon nívós Pályázatot Véleményezõ Bizottságtól, mind a képviselõ-testülettõl. Új programokat,
megújult városmarketinget,
azaz reklámot, új kommunikációt, szponzorokat ígért,
amely vállalásból sok minden
teljesült is, csak sajnos idõközben kiderült, hogy mindez
milyen áron… A munkatársak
és az ügyvezetõ viszonya kezdettõl nem volt felhõtlen, és
ez az idõk folyamán csak romlott.
A múlt év végére már tarthatatlanná vált az ügyvezetõvel való együttmûködés,
mind a munkatársak, mind a
város vezetõi számára. Az is
kiderült, hogy nem csak emberi, hanem pénzügyi gondok
is vannak a kht. és ügyvezetõje körül. Azonnali könyvvizsgálói, belsõ ellenõri vizsgálatot kért a testület. Ennek, valamint a Felügyelõ Bizottság
vizsgálatainak lefolyását is –
a vizsgálatot végzõk elmondása alapján – az ügyvezetõ
gátolta.
A 2008. január 22-i képviselõtestületi ülésen a vizsgálatot
végzõ szakemberek véleményét végighallgattuk, nyílt
ülés lévén az ülést közvetítõ
Gondolat Televízió adásának
nézõi ugyanezt tehették. Az
önkormányzat ügyvédje az
ülésen azt a tájékoztatást
adta, hogy Kriaszter Attila
több olyan „szabálysértést
követett el”, amely alapján a
testület kezdeményezhette az
ügyvezetõ azonnal visszahívását és munkaviszonyának
megszüntetését, amelyet a
testület nagy többséggel meg
is szavazott. Ideiglenesen,
néhány hónapra, míg az újonnan kiírt pályázat eredményesen le nem zárul, a testület
Závodszky Zoltánt bízta meg
az irányítással, aki nem csak a
kulturális programok szervezéséhez, de a gazdasági
ügyekhez is ért, így joggal
remélhetõ, hogy rendet tesz a
kht.-n belül. A testület jelen-

tõs többségének bizalmát élvezhette a szavazásnál. Reméljük, a munkatársaknál is
hasonlóan alakul majd ez az
arány!
SZEGÕ ANDRÁS
és ZAKAR GERGELY
(SZDSZ)
A Kulturális kht. és ügyvezetõje körüli vizsgálat és huzavona
hetek óta lázban tartotta a
város közvéleményét. (Igaz,
döntõen csak az internetes
iwiw-fórumok követõit, mert
a városi újság – amelynek felelõs kiadója Kriaszter Attila –
nem foglalkozott idáig érdemben a témával). A kht.
ügyvezetõjének, Kriaszter
Attilának alkalmatlansága már
megválasztása elõtt is sokunk
számára nyilvánvaló volt. Erõszakossága, „mindenhez értõ”
személyisége, mindenkit kioktató stílusa, a gyakran váltott
korábbi munkahelyek sokaknak szemet szúrtak.
A polgármester úr kampányának központi figurája – az
egykori osztálytárs – ennek
ellenére a rá szabott pályázaton elnyerte a kht. ügyvezetõi
tisztségét. Szentendrén még
egyetlen intézményvezetõ
sem kapott ennyire szabad
kezet, pénzt, paripát képességeinek kibontakoztatásához. Alig félévnyi tevékenysége után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a komoly vezetõi
hiányosságok, problémák következményeként a kht. mûködése anomáliákkal terhes.
A vezetõ különleges védettséget élvezett a városvezetõk
jóvoltából egészen a legutóbbi idõkig. A közös megegyezéssel történõ szerzõdésbontás ötletét (a hozzá kapcsolódó másfél milliós „bánatpénzzel”) azonban a testület
többsége decemberben már
nem támogatta, mert – bár
Kriaszter úr igyekezett uralni
a városi kommunikációt –
egyre több hír keringett az
intézmény elszabadult gazdálkodási gyakorlatáról.

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel/fax: (26) 505 120
Mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing
Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete
alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Erika és Széles Nóra, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô, 12 óra •
Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17ig, csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Dunakanyar krt. 2., a HÉV-végállomásnál) hétfôtôl péntekig 9–17-ig, szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma
Press 1089 Budapest, Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu
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Folytatás a 2. oldalról
Az elindított vizsgálat hetekig
húzódott. A Felügyelõ Bizottságnak és a könyvvizsgálónak
az igazgatóból szinte ki kellett préselnie azokat az információkat, amelyeket egyébként õ törvényesen nem tarthat vissza. Az FB és a könyvvizsgáló eddigi, részleges vizsgálata is számtalan kirívó
pénzügyi, pénzkezelési szabálytalanságot feltárt. Jelentésük alapján – függetlenül a
korábbi politikai támogatástól
– a testület nem tehetett mást,
mint hogy azonnali hatállyal
felmentette ügyvezetõi megbízása alól Kriaszter Attilát,
egyidejûleg rendkívüli felmondással a munkaviszonyát
is megszüntette. A szembenézést korábbi rossz döntésének a következményeivel
azonban meg kívánta spórolni
a városvezetõi többség. Ezért
a jobboldali képviselõk kezdeményezésére és többségi döntésük alapján – Szentendrén
eddig példátlanul – az elõterjesztés megtárgyalása, vitája
nélkül született döntés. Kétszer is próbálkoztunk azzal,
hogy a testület nyissa meg a
vitát, ám eredménytelenül, így
nem mondhattuk el a véleményünket, nem tehettük fel
kérdéseinket. Ezért megtesszük most és (lehet, naivul?) bízunk abban, hogy
ezeken a hasábokon választ is
kapunk a polgármester úrtól.
– Mikor kapott elõször információt a polgármester úr, az alpolgármester vagy a jegyzõ, hogy
a kht. gazdálkodásával kapcsolatosan problémák vannak?
– Nem tûnt föl évközben, hogy
elmaradnak a beígért jelentõs
szponzori pénzek, támogatások?
– Tettek-e érdemi lépéseket a
gazdálkodás ellenõrzésére, az
anomáliák felszámolására?
– Vizsgálta-e Ön, hogy miközben a kht. ellenõrzésére hivatottaknak nem volt módjuk
hozzáférni elemi dokumentumokhoz az elmúlt év során,
az ügyvezetõ igazgató az
elmúlt év végétõl egészen

mostanáig – az ellenõrzésre
hivatottak távoltartásával –
utólag próbálta „rendbe” tenni a hatályos törvényi szabályozástól jócskán elrugaszkodott gazdálkodási, pénzkezelési gyakorlatot?
– Nem gondolja, hogy a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló január 22-i testületi
ülésre készített jelentése elégséges információt tartalmaz
ahhoz, hogy hivatalból büntetõ feljelentést tegyen?
– Végezetül: érez-e politikai
és erkölcsi felelõsséget a kialakult helyzetért?
BENKOVITS GYÖRGY
(MSZP)
Emlékeztetni szeretnék arra,
hogy Magyar Judit frakciónk
tagja, a PEB vezetõje kezdett
vizsgálatot elsõnek a kht.-nál.
Tette ezt akkor és annak ellenére, amikor még a Szentendre
és Vidékében és a testület elõtt
is a kht. sikereirõl olvashattunk, és gyõzelmi jelentések
láttak napvilágot. Ennek ellenére, mivel õk olyan jelzéseket
kaptak a kht. beszállítóitól, a
Szentendrei Nyárban közremûködõktõl, amelyek arra utaltak, hogy szükséges átfogó
pénzügyi vizsgálat indítása a
közpénzek védelme érdekében, vállalták ezt az akkor nem
túl szimpatikusnak tûnõ feladatot. Bizottságuk nem tudta
befejezni a vizsgálatot, mert
nem kapták meg a kért anyagokat – ami skandalum –, arra
hivatkozva, hogy a gazdasági
vezetõ beteg, kórházi kezelésre szorul. Mostanra kiderült
hogy kezdeményezésük a
város számára hasznos volt.
Számunkra nem öröm, sokkal
inkább elkeserítõ, ami történt,
mert kétszeresen is csalódottnak, becsapottnak érezzük
magunkat. Hiszen ezzel a
Kriaszter-esettel a Dietz-Kunféle városvezetés azt a szándékunkat vágta keresztbe,
hogy ne a régi, rossz beidegzõdések alapján vegyünk részt
a testületi munkában, mondván õk a választás nyertesei
és így a hatalom birtokosai,

felelõsei, ezért mi majd csak
kritikánkat mondjuk el, mint
kisebbségben és más várospolitikai elképzeléseket vallók, hanem adjuk meg a bizalmat elképzeléseiknek és embereiknek. Ez a bizalom szenvedett most sérülést, és ezért
kell elgondolkodunk azon,
hogyan tovább az együttmûködésben. Egy biztos, a jövõben szükségszerûen óvatosabbaknak és kritikusabbaknak
kell lennünk a városvezetéssel, különösen most, amikor
három és fél milliárdos hitelt
vett fel város és költenek el
Szentendrén.
A most elszenvedett fiaskó
Szentendrén többet jelent,
mint hogy jó lesz-e a nyári
program, vagy hogy elköltötték-e a néptáncegyüttes vagy
az idei szentendrei színházi
programokra szánt pénzt. Mert
Szentendrén a kultúra ügye az
egész város megítélésére, még
a telekárakra is kihat, ezért
kell város-stratégiai kérdésként kezelni. Félõ, hogy ennek
súlyával a város vezetõi még
nincsenek tisztában, ezért
nem értik a mûvészek és más
értelmiségiek egy részének
végletes felháborodását a
Kriaszter-ügy kapcsán. Mert
bármennyire is fájó, nem
szabad hisztériás mûvészvéleményként felfogni, mert
aki ezt tette, többet ártott
Szentendrének, mint egy átlag
magyar város esetében.
Ugyanis ha valaki a város
hírnevét kockáztatja, Szentendrével hazardírozik.
TOLONICS GYULA
(Polgári Koalíció
frakcióvezetõ)
1. Kriaszter Attilát 2007. elején három pályázó közül választotta meg a képviselõ-testület, pályázatát szakmai zsûri, az MSZP frakcióvezetõje és
az Együtt Szentendréért Egyesület képviselõje is támogatta.
2. Szakmai vállalásai ígéretesek voltak, sok közülük teljesült, de nem bizonyult jó
vezetõnek.

XXII. ÉVFOLYAM • 3. SZÁM • 2008. JANUÁR 25.

3. A vezetéssel kapcsolatban
problémák merültek fel, ezért
vizsgálatokat indítottunk.
4. A vizsgálat komoly hibákat
tárt fel, ezért a megbízását
visszavontuk, munkaviszonyát megszüntettük.
5. Az átmeneti idõszakra a
2008-as rendezvények fontosságát szem elõtt tartva, a
kialakult helyzetet kezelni
képes, ideiglenes vezetõt bíztuk meg az új pályázat elbírálásáig.

Hivatalos
sajtóközlemény
Tárgy: A Szentendrei
Új Kulturális Központ
ügyvezetõje munkaviszonyának megszüntetésérõl
2007. február 13-i képviselõtestületi ülésen a képviselõk a
pályázók közül Kriaszter Attilát választották meg a Szentendre Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.
ügyvezetõjének. A város életében kiemelkedõ szerepet betöltõ, köztiszteletben álló
mûvészeti, közmûvelõdési,
városmarketing és gazdasági
szakemberekbõl álló, Pályázatot Véleményezõ Bizottság
és a Kulturális, Oktatási és
Kisebbségi Bizottság is támogatta megválasztását, valamint a testületi döntésnél az
Együtt Szentendréért Egyesület képviselõje és az MSZP
frakció vezetõje is, pártérdekeken felülemelkedve, a pályázó mellett tette le voksát.
A Szentendre Város Önkormányzata által meghirdetett
pályázati felhívásra beérkezett pályázati anyaga nyomán
nagy reményekkel várta a
város vezetése is a tevékenységét. A városért és a város
kultúrájának
fellendítése
ügyében vállalt tevékenysége,
újszerû ötletei bizakodásra
adtak okot, és a város életében
pozitív változást, valamint
lendületet ígértek.
Munkája biztatóan, eredményesen indult, az õ ötlete

alapján és szervezésében valósult meg a Szentendre ÉjjelNappal, különbözõ díjak adományozása, a Városmarketing
Konferencia, az EU Gazdasági
Nap, továbbá sikeresen lezajlottak a Szentendrei Nyár rendezvényei. Munkája során
szponzorokat szerzett, s számos, szakmai szempontból
fontos kapcsolatot épített ki,
melyek a jövõben is hasznosak
lehetnek a város számára.
Az elsõ komolyabb problémák
jelentkezésekor, a PEB javaslatára figyelemmel, polgármesterként haladéktalanul elõkészítettem, és megindítottam a belsõ ellenõri,
felügyelõ bizottsági és könyvvizsgálói vizsgálatot. Továbbá
egyeztettem a kialakult helyzetrõl a kht. dolgozóival, valamint az ügyvezetõ aláírási
jogát 100 000 Ft-ra csökkentettük, és ily módon az alpolgármester úr bevonásával folyamatosan ellenõriztük a
további kötelezettségvállalást.
Folytatás a 4. oldalon

A polgármester

naplója
január 27.
18.00

január 28.
09.00
09.30
11.00
13.00
14.00
16.00

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

Közvetítõi díj nélkül!

Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a Püspökmajorlakótelepi Bölcsõde (Hamvas Béla u. 1.) intézményvezetõi
álláshely betöltésére. Ellátandó feladatok: a 100 bölcsõdei
férõhellyel rendelkezõ, 38 alkalmazottat foglalkoztató,
részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetése. Pályázat
beadási határideje: január 31., 17 óra. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: dr. Gerendás Gábor Közigazgatási és
Népjóléti Iroda vezetõ, (26) 503-361

Kisvezetõi értekezlet
Vezetõi értekezlet
Kistérségi irodavezetõvel
megbeszélés
VSZ Zrt. cégvezetõjével
megbeszélés
Pro Szentendre Kft. tulajdonosi bizottsági ülés
Költségvetés egyeztetése a
frakciókkal

január 29.
10.00
11.00
13.00

Gondolat TV interjú
Püspökmajori bölcsõde
átadása
TELMEX vezérigazgatójával
megbeszélés

január 30.
10.00
11.00

17.00

Álláspályázat Szentendre Város Önkormányzat

A Magyar Kultúra Napja
jótékonysági est

MFESZ vezetõjével tárgyalás
Az Európai Civil
Koordinációs Egyesület
elnökével megbeszélés
Bozsó Zsuzsa festõmûvész
kiállítás finisszázsa

január 31.
13.00

Polgármesteri fogadónap

február 1.
08.00
10.00
16.00

Volánbusz buszátadó
KMRFT ülés
Gy. Molnár István festõmûvész kiállítás-megnyitója
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Folytatás a 3. oldalról
A vizsgálatok jelenlegi tapasztalatai mellett a szakemberek
(FB, könyvvizsgáló, önkormányzat ügyvédje) álláspontját a testület 2008. január 22én megismerte, és ennek
alapján Kriaszter Attila ügyvezetõt, mint vezetõ tisztségviselõt a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 24. (2) bekezdése
alapján 2008. január 22.
napjával visszahívta, egyúttal
Kriaszter Attila ügyvezetõnek
a kht.-nál fennálló, határozott
idõtartamú munkajogviszonyát a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tv.
96. (1) bekezdés a) pontja
alapján, 2008. január 22.
napján munkáltatói rendkívüli
felmondással megszüntette.
A vizsgálat elsõsorban szakmai kérdéseket vetett fel, és
pertaktikai szempontból nem
lett volna szerencsés az érvek
képviselõ-testületi ülésen
történõ kifejtése. Képviselõi
javaslatra az errõl szóló napirendi pont vitáját a testület
lezárta. Ezt a helyzetet félreértve a Szentendréért Frakció (MSZP) a szavazáskor
kivonult a képviselõ-testület
ülésérõl.
Fontosnak tartom, hogy a Felügyelõ Bizottság és a könyv-

Kivonulás
A január 22-i testületi ülésen a
Kriaszter-ügy tárgyalásánál a
város ügyvédje, a felügyelõ bizottság elnöke, és a belsõ ellenõr
ismertette a vizsgálatok eredményét. Ezután a polgármester úr
– Hidegkuti Gergely képviselõ
javaslatára – befejeztette a további tárgyalást, anélkül, hogy bárki
is szót kaphatott volna. Ezért
elõbb javasoltuk a hozzászólások
lehetõségének megadását, majd
mivel a többség leszavazott bennünket, az ülés ezen napirendjének további részérõl kivonultunk
a terembõl.
A döntés napján néhányan, még
az internetes fórumokon is, úgy
tekintették kivonulásunkat, mintha obstrukciót követtünk volna el.
Pedig nem, ugyanis azzal, hogy
négyen kimentünk a terembõl,
még az ülés határozatképes maradt és tudott dönteni. Mert
tudtommal obstrukciónak nevezzük azt a tevékenységet, amikor
egy szervezet döntésfolyamatát
jogszerû, de nagyon hosszú ideig
tartó „áltevékenységgel” hátráltatja. Amikor kisebbség tartósan
határozatképtelenné teszi az
ülést. A szó maga „akadályozást”
jelent. De abban az esetben vállaljuk az obstrukció kifejezés
velünk kapcsolatban történõ

vizsgáló befejezze a kht.-nál
elkezdett vizsgálatát, és a
képviselõ-testületet a vizsgálati eredményekrõl haladéktalanul tájékoztassa. A
vizsgálati eredmények tükrében kell döntenünk a további megteendõ lépésekrõl.
A képviselõ-testület nagy
többséggel, pártállástól függetlenül, 2008. január 23-tól
az új ügyvezetõ kiválasztását
célzó pályázat eredményes
lezárásáig Závodszky Zoltán
urat bízta meg a kht. ügyvezetõjének.
Egyidejûleg a képviselõ-testület pályázatot írt ki az ügyvezetõi posztra, mely pályázati kiírás a Szentendre és Vidéke
hetilapon kívül a Népszabadságban, a Magyar Nemzetben,
a Figyelõ címû újságban, valamint a Mûvelõdési Közlönyben
fog megjelenni.
Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a kht. körül
felmerült sajnálatos történések ellenére az idei jubiláló
Szentendrei Nyár rendezvénysorozat sikeresen és mindannyiunk megelégedésére
kerüljön megrendezésre.
Szentendre, 2008. január 22.
dr. Dietz Ferenc
polgármester

használatát, ha ez alatt azt értik,
hogy ez politikai eszköz abban az
esetben, ha a többség nem veszi
figyelembe az esetleges kisebbség
véleményét, és a kisebbség tiltakozni akar. Miért is vonultunk
akkor ki?
Mert jelezni szerettük volna, és ezt
azzal, hogy elvonták tõlünk a
megszólalás lehetõségét, nem tudtuk megtenni, hogy nem csak a kht.
vezetõje a felelõs a kialakult helyzetért -- természetesen elsõsorban
és személy szerint Kriaszter Attila,
hiszen ezt a két vizsgálat, a felügyelõ bizottságé és a belsõ ellenõré,
miként azt az önkormányzat
ügyvédjének jelentése is megerõsítette –, hanem azok a viszonyok
is, amelyek õt körülvették, amelyeket körülötte a városvezetés kialakított, vagy hagyott kialakulni.
Sokak szerint a minden tekintélyre és hierarchiára fittyet hányó
intézkedései, hogy neki nem kellett betartani a szolgálati utat,
vezethettek el a mai helyzethez.
Hisz amikor törvénysértést követett el a kht. vezetõje a városi
kitüntetések alapításával és adományozásával, és erre felhívták
figyelmét, vállrándítással elintézhette. Amikor munkatársakat
kriminális hangnemben alázott
meg, és errõl az érintettek panaszt
tettek a város vezetõinél, azok
nem néztek utána, nem vizsgálták
ki, hogy valójában mi is történt.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot ír ki Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.
ügyvezetõi posztjára.
Ellátandó feladatok:
• Szentendre Város közmûvelõdési és kulturális feladatainak
(Dunaparti Mûvelõdési Ház, a MûvészetMalom, a Püspökmajori Klubkönyvtár, a Szentendrei Teátrum, a Szentendre
és Vidéke Újság, Szentendrei Nyár stb.) színvonalas
mûködtetése;
• a város kulturális koncepciójának támogatása
• a városi kommunikáció, a nemzetközi mûvészeti és kulturális kapcsolatok fejlesztése,
• Európai uniós kulturális pályázatok készítése;
• a város idegenforgalmi feladatainak koordinálása;
• a Kht. ügyvezetõje felelõs az Önkormányzat tulajdonában
lévõ vagyonelemek rendeltetésszerû használatáért, a vagyonelemek megóvásáért és megõrzéséért, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat Kht. munkavállalói felett.
A megbízás ideje: 2008. május 1-jétõl - 2011. április 30-ig
Pályázati feltételek:
• fõiskolai vagy egyetemi szintû iskolai végzettség;
• legalább hároméves vezetõi megbízás
• legalább hároméves közmûvelõdési, kulturális, rendezvényszervezõi, szakmai gyakorlat;
• legalább egy világnyelv (angol, német, francia, spanyol)
tárgyalási szintû ismerete
A pályázat beadási határideje: március 20. 12 óra
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás, illetve a pályázati dokumentáció az alábbiak szerint igényelhetõ:
dr. Kirchhof Attila aljegyzõ
(tel: 06-26/503-365, 06-20/9-372-338)
(A pályázat teljes szövegét következõ lapszámunkban
közöljük.)

Amikor a sokadik panaszt és hírt
hallhatták arról, hogy a kht. tartozásai nagyok, lassan kezelhetetlenek, akkor a jobboldal
meghatározó lapjában, a Tükörben, csak lelkesítõ szavakat és dicséreteket lehetett olvasni Zakar
Ágnestõl, a felelõs bizottságvezetõtõl.
S ha egy mondatot is engedtek
volna elmondanunk, meghallhatták volna, hogy a Kiaszter nevet
egyszer sem ejtjük ki. Mert sem
akkor, sem máskor nem az volt a
szándékunk, hogy a sebekben
vájkáljunk, személyiségi jogot
sértsünk, és jobban elmélyítsük a
kialakult, a városvezetést most
körülvevõ bizalmi válságot, hanem hogy segítsünk tiszta helyzetet teremteni.
Arra hívtuk volna fel figyelmet, hogy
nem érdemes a törvény paragrafusai és betûi ellenében Közmûvelõdési
Tanácsot alakítani, és visszaüt az is,
ha társadalmi testületeket csak tiszti
bojtnak, sallangnak tekintik. Elmondtuk volna azt is, hogy érdemes
felelõsen törõdni a nem hivatásosokkal, és megengedhetetlen,
hogy szinte nincs olyan korábbi
összejövetelük, amelyrõl most található lenne emlékeztetõ, írásos feljegyzés, tudhatnák, akik javaslatokat tettek, hogy amit mondtak, s
nem pusztába kiáltott szó volt. Javasoltuk volna, hogy a város vezetése tekintse át ezt a tanácsadó

és segítõ testület-tömeget, és
tevékenységüket igazítsuk hozzá az
önkormányzati munkához.
Elmondtuk volna, reméljük, hogy
ez tanulópénz a polgármester és
alpolgármester számára, mert hisz
ma a VSZ Zrt. és a kht., a két 100%os tulajdonú városi cég, válságban van. Reményünket fejeztük
volna ki, hogy az eset után a kinevezéseknél,választásoknál fontosabb lesz a szakértelem, rátermettség mint a régi osztály- és
munkatársi kapcsolatok, hogy a
Szentendre és Vidéke mûködésében legalább egy kicsit vegyék
figyelembe a sajtó írott és íratlan
szabályait.
Elmondtuk volna, hogy lépni kell,
mert az nem fordulhat elõ, ami
mostanában sorozatban megesik,
hogy a testületi anyagaiban elõterjesztés helyett az szerepel, hogy
a cégvezetõk nem adtak információt, és javasoltuk volna, hogy
érdemes odafigyelni a kht.-nál is
a közbeszerzési eljárás pontos
betartatására.
Szóval nem arról beszéltünk volna,
hogy jár-e 3500 euró az igazgatónak kiküldetésre, mert ez a pénzügyi ellenõrzés dolga, hanem olyan
dolgokról, amelyekért nem jár súlyos büntetés, de ha nem figyelünk
rájuk, szabálytalanságokhoz, késõbb problémákhoz vezethetnek.

Benkovits György
képviselõ (MSZP)

Postaláda
Egy olvasói levél
kapcsán
Drága dr. Kromofág!
Magam is Bacsó Péter filmjein
szocializálódtam, így pontosan
tudom, hogy nincs is jobb egy
megalapozott, hiteles névtelen
levélnél egy koncepciós perben.
Igaz, nem élek a névtelenség
lehetõségével, mint Ön.
Önnek Kertész Péter szamizdatban megjelent kiadványával
kapcsolatban merültek fel problémái. Összefoglalnám az amúgy
„enyhén” zavaros tartalmú
véleményét, mert ez az írásából
ugyan ki nem derül elsõ, de
második olvasatra sem.
1. Elsõ problémája, hogy ki adta
ki a Kultúra nagykanállal – egy
elkúrt pályázat anatómiája címû
írást.
2. Második problémája, hogy
nem tud kikeveredni a „háttérfüggöny-lóláb-kibújt a szög a
cikkbõl” szófordulatokból – nem
véletlenül.
3. Úgy értelmezi, hogy a tényfeltáró szamizdat, amely a kulturális kht. vezetõje, Kriaszter
Attila viselt dolgait feszegeti,
egyértelmû támadás a Ferences
Gimnázium ellen, ami méltatlan, hiszen ott tanult például
Lotz Károly is, és ez már
önmagában sokat jelent.
Dr. Kromofág! Megpróbálta Ön
szövegértõ olvasással értelmezni a kiadványt? Az ugyanis
nem arról szólt, hogy Önnek
nincs lehetõsége megjelenni
nyomtatásban, míg másnak van.
Nem arról szólt, hogy más ki tud
keveredni egy eleve elrontott
képzavarból – más ugyanis bele
sem megy. És nem arról szólt,
hogy a Ferences Gimnázium
méltán híres tanári gárdája
hogyan végzi a munkáját – ha
Ön ezt látta bele, annak más,
mélylélektani okai lehetnek.
És még egy. De szerintem lényegi. Ha veszi a fáradságot, és
olvasói levelet ír, legyen már
annyira nagyfiú, hogy aláírja.
Kertész Péter megtette. Én is
megteszem:
Török Monika
szerkesztõ-újságíró
Lapunkban nem közlünk
névtelen leveleket. Az álnév
használata az újságírásban
elfogadott. Szerzõnk egy korábbi cikkében megírta, hogy ezentúl a dr. Kromofág nevet
használja, így rendszeres
olvasóink tudják, kit takar
ez a név. S tudják a cikkben
említettek is. (A Szerk.)
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Konflis konfliktus
Tavaly õsszel kereste fel
szerkesztõségünket a Fõ
téri kereskedõk és rajzolók képviseletében Soproni György városkép-festõ. Egy köteg iratot nyújtott át, benne több évi levelezést a városi hivatalokkal, aláírásgyûjtõ ívekkel, kérvényekkel, panaszlevelekkel, melyek fõszereplõje Bubla János fiákeres, Szentendre jól ismert, már-már emblematikus alakja, aki konflisával évek óta a belváros
állandó színfoltja.
A rajzoló mindössze annyit
kért: olvassuk át a papírokat,
s ezentúl óvatosan döntsünk,
mennyi nyilvánosságot adunk
a város egyik olyan ismert
alakjának, akinek népszerûsége nem minden körben
adott. Bubla János neve többször elõfordult már lapunkban,
hiszen szervezett már gyermekmûsort, indított lakossági
összefogást a fõtéri kút visszaállítására, hozzászólt több
fontos városi ügyhöz, fõleg a
turizmussal kapcsolatban. A
napokban az alábbi levelet juttatta el hozzánk.

Az érem egyik oldala
Idén 20. éve, hogy rajztanári
pályámat felcserélve hagytam
el fiatalságom helyszínét,
Szentest, és kezdtem el Szentendrén fiákeresként dolgozni.
(A tavalyi év szomorúan zárult:
itt hagyott bennünket két kedves, idõs, 25 éves lovunk, Ringó
és Sanyi.)
1988-ban váltottam ki az
iparengedélyt. Az akkori Városi
Tanács csak a Duna-partra
adott közterület-használati engedélyt, a Marx térre (a mai Fõ
térre) nem. „Kérvényezze csak,
úgysem engedélyezzük!” –
mondta Krajcsovicsné tanácselnök asszony.
Szomszédom a következõ évben
bírósági pert indított ellenem
birtokháborítás címen, arra
hivatkozva, hogy ingatlanát
lovaim miatt nem tudja megfelelõ módon használni. Több
év után a pert az állattartás
szabályosságára, a közérdek

fontosságára (Szentendrén a
fiákeres vállalkozást segíteni
kell, annak mûködtetése közérdek) alapozva megnyertük.
A '90-es években KRESZ-könyvvel a kezemben utaztattam vendégeimet Szentendrén, így
tudtam csak a Fõ térre behajtani, mivel a „Mindkét irányból
behajtani tilos!” közlekedési
tábla a konflist és a kerékpárt
a védett zónába beengedi. Ezt
megtudva dr. Nagy Antal akkori jegyzõ kirakatta az „Állati
erõvel behajtani tilos!” tiltó
táblát. Jogaimat védve a megyei felsõbb hivatalokhoz fordultam, akik megállapították,
hogy a fiákerre – lévén mozgó
jármû – nem alkalmazható egyértelmûen a közterület-használati rendelet, ab ovo: Szentendre város elmúlt egy évtizedes közterület-használat
címen beszedett anyagi követelése jogszerûtlen volt. Milliószor végiggondoltam, hogy
pereskednem kellett volna-e a
várossal, ahonnan oly kevés
segítséget kaptam. Láttam,
hogy Szentendre erõbõl politizál, tudtam, hogy a demokrácia iskoláját mindkét oldalnak
végig kell járnia. Tilalomfákat
emelni egyszerûbb volt, mint
konszenzust keresni és teremteni. Az fájt igazán, hogy a
napi csaták idején gyermekeim
még kicsik voltak, és a háborúskodás miatt kevés idõt szánhattam rájuk.
Mára a helyzet megváltozott. A
másodszorra megnyert fiákeres
pályázatomban vállaltakat teljesítem. Bérleti díjat fizetek:
évenként 500 000 Ft-ot (az
infláció mértékével emelve) és
egyéb közterheket. Mint a népmesékben, gondolhatnánk, a
végén minden jóra fordul. De
nem így történt, Kedves Olvasó,
mert Szentendre csak lassan
változik! Karácsony elõtt leve-

let kaptam az ÁNTSZ-tõl névtelen feljelentésre hivatkozva:
lovaim környezetszennyezést
követtek el – írták –, és alkalomszerûen ellenõrizni fognak.
A Fõ téri szezonális rajzolók
pedig háborognak, aláírásokat
gyûjtenek, mert munkáikat lovaim leköpik, és követelik, hogy
fogatomat állíttassák máshova. Közben én lovas elõdeimre
gondolok: Gyõri, Bodor, Czweiber, Korcsogh, Sziszlik, Szadeczky, Kauroch és Turcsányiékra, akik még a Szentendreiszigetre is átkiáltottak jókedvükben. Az utolsó lovas hangját
vajon meghallja-e valaki?
Bubla János
deres fiákeres

Az érem másik oldala
A levelezés 2004-ben kezdõdött, amikor az elsõ bejelentett panaszok hatására dr.
Lõrincz Andrea, a polgármesteri hivatal irodavezetõje
lapunkban is megjelent (SzeVi, XVIII. évf., 2004. június
18.) állásfoglalása a következõ volt: „Az önkormányzatnál panaszt tettek, hogy Ön a
Görög utca Fõ tér felõli bejáratánál a konflissal elállja a
rajzolók elõtti területet, és
magatartásával zavarja üzletlehetõségeiket. A panaszt
megvizsgáltuk és fényképfelvétellel tudjuk bizonyítani,
hogy a konflis idõnként indokolatlanul közel parkol a rajzolókhoz, ami joggal sérti a
közterületet engedéllyel használó többi vállalkozó üzleti
érdekeit. Kérem, hogy a jövõben a konflissal minimum 5
méteres távolságra álljon meg
a közterületet használó egyéb
vállalkozóktól. Tájékoztatom,
hogy ismételt jogos panaszok
esetén kénytelenek leszünk
felülvizsgálni az Önnel kötött
szerzõdésünket.”

A probléma maradt, ezért
2006. szeptemberében dr.
Dietz Ferenc polgármesterhez
44 fõtéri kereskedõ és rajzoló
aláírásával megerõsített kérelem érkezett. A fõtériek a
fiákeres arrogáns, antiszociális magatartása ellen kértek
a hivataltól határozott fellépést. „Évek óta tûrjük velünk
kapcsolatban rosszindulatú
megnyilvánulásait, beszólásait, és nap mint nap szemtanúi
vagyunk, ahogy megsérti, megalázza mind a magyar, mind a
külföldi turistákat, akik nem
hajlandóak igénybe venni szolgáltatásait. Többször vagyunk
fültanúi a megalázott turisták
méltatlankodásainak, akik kikapcsolódni jönnek a városunkba, és igencsak rossz szájízzel,
kellemetlen emlékekkel távoznak (…) A félreértések végett
a fiákeres egyikünknek sem
konkurense, így levelünkkel
ilyen jellegû érdek nem fogalmazható meg.” – írják.
Egy hónappal késõbb, októberben Pál Ildikó üzlettulajdonos a hivatal szabálysértési
osztályához juttatta el bejelentését, az elõzõ levélhez
hasonló tartalommal. „Nem
telik el úgy nap, hogy veszekedéstõl ne zengene a Fõ tér.
(…) Irritáló módon próbálja
rávenni a sétálókat szolgáltatása igénybevételére, és
nemleges válasz esetén sérteget, becsmérel, megaláz. Ha a
turista fotót készít a Fõ téren,
és õ úgy véli, hogy a kocsija
azon látszódni fog, akkor azért
pénzt követel. Ezt az összeget
(200 Ft - 1 euró) vagy elõre kéri
már, vagy utólag addig zaklat-

ja a turistákat, míg azok kifizetik vagy felháborodva továbbállnak. Véleményem szerint hajtási stílusa nem illik a
sétáló környezetbe, tõle gyakran megijednek, néha alig
tudnak kitérni elõle.”
A polgármester 2006. október
24-én kelt válaszlevelében
arról tájékoztatja a panaszosokat, hogy „informális egyeztetést” kezdeményez Bubla
Jánossal, és ennek eredményérõl tájékoztatni fogja õket.
Egy év múlva újabb levelek
születtek az ügyben. Az
ÁNTSZ-hez írt panasz nyomán
dr. Homor Zsuzsanna tiszti
fõorvos dr. Molnár Ildikót,
Szentendre jegyzõjét 2007.
október 11-én tájékoztatta
állásfoglalásáról: „Közegészségügyi szempontból a konflis
tartózkodási helye nem megfelelõ, mivel a feltakarításhoz a
vízvételi és leürítési lehetõség
nem biztosított. A lovas tartózkodási helyéül olyan terület
kijelölése lenne célravezetõ,
ahol a vízvételi lehetõség
adott, valamint csatornaszem,
melybe a vizelet és trágyalé
bemosható lenne.” Az ÁNTSZ
válaszlevele egyben annak az
elõterjesztésnek a mellékleteként szerepelt, amely a Városüzemeltetési, Környezet és
Mûemlékvédelmi Bizottság
2007. november 14-i ülésére
készült. A Bubla János vállalkozóval kötött határozat
térképmelléklete szerint a
fõtéri Blagovestenszka templom elõtt egy méteres távolságban Soproni György rajzoló
kapott terület-foglalási engedélyt, a konflisnak ettõl 2
méterre kell állnia.
Már csak egyetlen teendõ akad
az érem két oldalán lévõknek:
mélyen elásni a „fõtéri csatabárdot”.
-sz-

Változik a belvárosi forgalmi rend
A képviselõ-testület tavaly november 20-i ülésén elfogadta a
belváros forgalmi rendjének változtatására tett javaslatot a
Belvárosi Koncepcióban megfogalmazott célok irányába.
A február 1-jén életbe lévõ változások:
• A Kanonok és a Bajcsy utca forgalmi iránya megváltozik
(táblákkal jelezve)
• A Duna-korzó egyirányú lesz északi irányba: a Péter-Pál utcától
a Rév utcáig a zsúfoltság csökkentése miatt.
• Megengedett lesz a Fulcó Deák utcáról a PMK parkoló felé
behajtás, tehát a jelenlegi másik irányú forgalom megfordul.
• Nem lehet behajtani – kivéve engedéllyel – a Dumtsa, a Jókai
utca és Duna-korzó – Péter Pál utca által határolt területre
• Nem lehet behajtani – kivéve engedéllyel – a Bükköspart –
Kucsera Ferenc utca – Kanonok utca által kijelölt területre.
• Nem lehet behajtani – kivéve engedéllyel – a Rákóczi Ferenc
utcába az Arany János utcától a Fõ tér felé
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Iskolaválasztás elõtt
A szentendrei szülõk minden évben gondban vannak az általános iskolai beiratkozás elõtt. No, nem azért, mert
nincs mibõl választani! Épp a bõség zavara, és a kínálat sokoldalúsága ejti zavarba a nagycsoportos óvodások
szüleit. Mit válasszunk? Belvárosi iskolát, mûemlékkörnyezetben, mindenhez közel? Kertvárosi iskolát, hatalmas
udvarral? Uszodát vagy szabadtéri sportolási lehetõséget? Iskolaotthonos rendszerben tanuljon gyerekünk
délután 3-ig, vagy inkább hozzuk haza ebéd után? Nehéz döntést hoznunk, hiszen azzal mindenki egyetért, hogy az
elsõ iskolaévek meghatározóak lehetnek gyermekünk fejlõdésére, késõbbi tanulmányaira. Olyan kérdésekkel fordultunk az iskolák igazgatóihoz, amelyek minden anyuka és apuka fejében megfordulhatnak.
1. Hány osztály indul a következõ tanévben?
2. Kik lesznek a tanító nénik, tanítók?
3. Milyen módszerekkel, pedagógiai programokkal, tankönyvekkel dolgoznak a pedagógusok?

4. Milyen rendszerben történik a tanítás?
5. Reggel hány órára kell beérni az elsõ osztályosoknak,
és hány órától jöhetnek a gyerekekért a szülõk?

6. A gyerekek mennyi idõt tölthetnek naponta a szabad
levegõn? Mekkora udvara van az iskolának?

7. Hogyan könnyítik meg az óvoda és az iskola közötti
váltást?

8. Mi az iskola legfontosabb jellemzõje?
9. Milyen nyelveket oktatnak? Hányadik osztálytól nyílik
lehetõség nyelvtanulásra?
órákat, mûvészeti nevelést kapnak-e a
diákok?
11. Sportolhatnak-e az iskolában a gyerekek?
12. Hányféle szakkör mûködik az alsó tagozatokban?
13. 2007-ben születtek-e sikerek versenyeken, vetélkedõkön?
14. Milyen volt az elmúlt két évben az iskolában végzett
tanulók továbbtanulási aránya?

10. Mûvészeti

Barcsay Jenõ
Általános Iskola
www.barcsay-iskola.hu
Nyílt nap: február 22-én,
délután 1 5 - 16 óráig:
az iskola mûvészeti arculatát
lehet megismerni.
Március 18-án nyílt tanítási
órákat tartanak a leendõ
1. osztályos tanítók.
Április 4-én délután 1 5-6-ig
sportfoglalkozásokkal,
játékokkal várja
az érdeklõdõket az iskola.
Beirtakozás: április 10-11.

1. Három osztály indul.
2. Aranyné Papp Ibolya,
Kolozsvári Marianna, Vukics
Rita.
3. Magyarból Meixner-módszer segítségével tanulnak
írni, olvasni a gyerekek. Matematikából a Hajdú tankönyvcsalád útmutatásával
sajátíthatják el az alapokat.
Emellett az Apáczai tankönyvcsalád egy-egy könyve is bekerül az iskolatáskába. Az iskola
hangsúlyt fektet az alapozó
mozgásterápia alkalmazására.
4. A délelõtti tanítás után,
igény esetén, napköziben tanulhat, játszhat valamennyi
gyerek. Az elsõ évfolyamon
összevont csoportban.
5. 7.55-ig kell megérkezni,
majd tanítás után, illetve
15.30-tól vihetõk a gyerekek.
6. Délelõtt, tanítási szünetekben 10-20 percet játszanak friss levegõn a tanulók,
délután pedig 1 órán keresztül
sokoldalú mozgást biztosít az
iskola 1200 négyzetméteres
udvara, valamint az ott
kipróbálható EU szabványnak
megfelelõ játszótér.
7. Az iskola által kidolgozott
3 hetes óvodából iskolába való

átmenet programmal könnyítik a gyerekek csöppet sem
könnyû helyzetét. Nagy hangsúlyt kap az iskolai szokásrendszer elsajátítása, az alapkészségek megismerése, megerõsítése, a tanulás megalapozása.
8. Gyermekközpontúság, és
az egyéni igényeknek, adottságoknak megfelelõ nevelõoktató munka.
9. Angol és német nyelvet
oktatnak a 3. évfolyamtól.
10. 1. és 2. évfolyamon
mûvészetek alapfokon programon vehetnek részt a gyerekek: néptánc, dráma, báb, rajzolás, festés közül választhatnak. A 3-tól 8. évfolyamig a
Fedics Mihály Mûvészeti Iskola
kihelyezett tagozatán folytatódik az oktatás. Zeneiskolai
képzésre a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola kihelyezett tagozatán, az iskola épületében nyílik lehetõség.
11. Többek között kosárlabda, ping-pong, atlétika, foci,
ritmikus sportgimnasztika,
aerobic, karate, vívás közül
választhatnak a sportolni vágyó tanulók.
12. Nincsenek szakkörök,
hiszen a mûvészeti, valamint
a zeneiskola órái és a sportfoglalkozások számos lehetõséget kínálnak.
13. A Barcsay Iskola tanulói
számos versenyen szerepeltek
dicséretesen, de itt most csak
az országos eredményeket
ismertetjük: a Zrínyi Ilona
Országos Matematika versenyen 11. helyezést ért el,
valamint a Kalmár László
Országos Matematika versenyen a döntõben szerepelt
Leitereg András. Maknics
András pedig az Öveges József
Országos Fizika versenyen és
Curie Kémia Emlékversenyen
országos döntõbe jutott.
14. Szakközépiskolában a
tanulók 48%-a, gimnáziumban 11%-a és szakképzõben
41%-a tanult tovább.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
és Gimnázium
www.rakocziferenc.atw.hu
Tájékoztató: március 3.
Nyílt napok: március 10-14.
Beiratkozás: április 10-11.

1. Két osztály indul.
2. Még alakulóban.
3. A tanítók Meixner-módszerrel dolgoznak, és az ehhez
kapcsolódó tankönyveket,
munkáltató füzeteket, valamint a Mozaik kiadó könyveit
használják.
4. Hagyományos rendszerben
zajlik az iskolai élet: a tanítást
napközi követi.
5. 7 óra 55 percig várjuk a
diákokat, az elsõsök 11 óra 40
-kor végeznek.
6. Délelõtt kétszer 15 percet
biztosan, és délután minimum
1 órát szabad levegõn tölthetnek a gyerekek. Az iskolának
több funkciót ellátó, átlagos
méretû iskolaudvara van.
7. A beszoktatási idõszak arra
szolgál, hogy az átmenetet
megkönnyítsük a gyerekek
számára.
8. Gyerekbarát, oktató-nevelõ iskola.
9. Angol, német, francia,
orosz nyelv tanulására nyílik
lehetõség. Az elsõ idegen
nyelv tanulása 4. osztályban
kezdõdik, ekkor angol és

német közül választhatnak a
diákok. Második idegen nyelvet 9. évfolyamtól tanulnak.
10. Mûvészeti oktatást rajz,
ének, technika, valamint tánc
és dráma tantárgyakon keresztül kapnak a tanulók.
Lehetõség van délután a Mûvészeti Iskola szervezésében,
iskolánk épületében mûvészeti órákon való részvételre.
Hagyományosan 1-12. évfolyamig a diákok egy tanévben
több alkalommal is színházlátogatáson vehetnek részt az
iskola szervezésében.
11. Sportlehetõségek: tanórán az 1-4. évfolyam úszásoktatásban részesül, amelyet
tömegsport, délutáni sportkörök egészítenek ki. A gyerekek kedvük és hajlamuk
szerint szivacskézilabdázhatnak, kézilabdázhatnak, focizhatnak, cselgáncsozhatnak,
úszhatnak, röplabdázhatnak,
tornázhatnak.
12. Szakköri lehetõségeket
is biztosítanak. A sport mellett mûvészeti szakkörök és
néptánc közül lehet választani. Az iskola közelében sok
olyan intézmény mûködik,
melyeknek kínálata kielégíti
az iskoláskorú tanulók tanórán
kívüli oktatási igényeit. A napközis tanulók minden hónapban két alkalommal szabadon
választható foglalkozásokon
vehetnek részt, ahol nyolcfajta mûvészeti technikával ismerkedhetnek meg.
13. Több alsós diák levelezõs
versenyen sikeresen szerepelt.
Apáczai komplex versenyen
megyei döntõbe jutott a 8.
évfolyamos diákokból álló
csapat. 11. évfolyamon fizika
OKTV országos döntõjében egy
tanuló 22. helyezést ért el.
Szivacskézilabda bajnokságokon sikeresek a diákok.
14. Iskolánk 12 évfolyamos
iskola, így továbbtanulási
adataink a végzõs diákokról
vannak: 2005/2006-os tanévben 44 diákból 36-an, a
2006/2007-es tanévben 45
diákból 35-en folytatták
tanulmányaikat valamely felsõoktatási intézményben.
A 2008-2009-es tanévre hozzánk beiratkozó elsõ osztályosok nyolcadik után tanulmányaikat iskolánk gimnáziumi képzésében folytathatják.
A gimnáziumba való bekerülés
4,00 átlag felett felvételi
nélkül, egyéb esetben felvételi
vizsgán való megfelelés esetén
valósulhat meg.

fiatalok 7
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

Szent András
Általános Iskola
Szülõi tájékoztató:
február 18. 17 óra
Beiratkozás:
március 4., 5., 6.

1. Két osztály indul.
2. A februári szülõi tájékoztatón mutatkoznak be.

3. Az elsõ évfolyam Meixnermódszerrel tanul, a Meixner
tankönyvcsalád segítségével.
Alsó tagozatban többségében
az Apáczai tankönyvcsalád,
felsõben a Nemzeti és a Mozaik
Kiadó tankönyveit használják.
4. Egytanítós vagy kéttanítós
napközi otthonos rendszerben.
5. 7.40-ig mindenkinek be
kell érni az iskolába, viszont a
gyerekeket általában már 12
órától haza lehet vinni.
6. Legalább 2 órát miden osztály az udvaron tartózkodik,
amely kb. 200-300 m2.
7. Egy hónapos iskolai beszoktatással, családlátogatással.
8. Katolikus általános iskola,
emelt ének-zene és nyelvoktatással.
9. 4. osztálytól angolul vagy
németül lehet tanulni.
10. Az emelt énekóraszám
mellett heti két óra kóruspróba van. A rajzóra mellett
délután rajz, kerámia és színjátszó szakkör is mûködik. De
a Mûvészeti és Zeneiskola tagozataként délután nagyon
sok egyéb foglalkozásba is be
lehet kapcsolódni: többek

között néptánc, tûzzománc,
szolfézs és hangszeres órák.
11. Az alsósoknak tömegsport, a felsõsöknek pedig
kosár- és röplabda-edzéseket
tartunk. Szertorna, ugrókötél
mellett gyógytornára is lehet
jelentkezni.
12. Az elõbbiek mellett még
kézmûves, de kiskémikus szakkörön is részt lehet venni.
13. Országos versenyek:
– történelembõl (TITOK-Kálti
Márk) 2. hely az 5. korcsoportban 4. 5. hely a 6. korcsoportban
– angol nyelvi (TITOK) 6. hely
a 6. korcsoportban
– mesemondó (Apáczai) 9.
hely a 2. korcsoportban
– Matematika, környezetismeret (Szivárvány) döntõsök
a 3. korcsoportban
– Harmatcsepp tanulmányi
versenyek (olvasás-szövegértés, nyelvtan-helyesírás, matematika) döntõbe jutott a 2.
korcsoport,
– Katolikus Iskolák Történelem Versenye: 7. osztályos
csapat 2. hely, 5. osztályos
csapat 5. hely,
– Katolikus Iskolák Diákolimpiáján kosárlabdában 5-6 osztályosok között 3. hely, röplabdában 7-8 osztályosok között 2. hely, felsõs tornászcsapat 3. hely
Megyei verseny:
– földrajz (7. osztály) 3. hely
– matek (Zrínyi) 6. osztályosok
között 6. hely
– képzõmûvészeti és népdalverseny több korcsoportban
1.-3. helyek
– kosárlabda (Pest Megyei
Diákolimpia) 2. hely
14. A továbbtanulók 80%-a
egyházi gimnáziumokba (Ferences, Református, Mustármag, Egyetemi Katolikus),
19%-a egyéb gimnáziumokba
(Móricz, Veres) és egy 1%-a
szakközépiskolába nyert felvételt.
B. M.

Következõ mellékletünkben
(négy hét múlva) az izbégi, a
templomdombi és az AGY
iskolát mutatjuk be
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Kedves Szülõk!
Ebben a havonta ismétlõdõ
rovatban, GEKKO Szentendre
Képességfejlesztõ Játszóház
tulajdonosát, Dorn Gabriellát kérdezzük a gyermeknevelés során sokszor felmerülõ problémákról.
Tanácsadó rovatunkhoz a
szentendre@gekkonet.hu
e-mail, vagy a GEKKO Szentendre, 2000 Szentendre Dobogókõi út 1. levélcímen várjuk levelét, amennyiben kérdése, problémája van gyermeke fejlõdésével kapcsolatban. A beérkezõ levelekre
Bordás Gergõ – a GEKKO
alapító tulajdonosának –
válaszait rendszeresen, a lap
Fiatalok mellékletében jelentetjük meg.

Figyelemzavar vagy
hiperaktivitás vagy
„neveletlenség”?
– Már az iskolakezdéskor
észrevehetõ apró figyelmi
eltérésnek késõbb súlyos következményei lehetnek a gyermek tanulása és személyiségfejlõdése terén. Lassú tanulási tempó alakulhat ki
például azáltal, hogy nem
megfelelõ a gyermek figyelme
(annak terjedelme, mélysége), s ezért hamarabb elfárad.
Ha az iskolában sorozatos
kudarcok érik, elkedvetlenedik, könnyen megutálhatja
az iskolát, a tanulást, ráadásul alulértékeli önmagát.
– Milyen a hiperaktív gyermek?
– A hiperaktív gyerek nem
beteg, csak más, mint a többi.
Egy részüknél szülési trauma,
másoknál környezeti hatások
váltják ki ezt a viselkedést,
amely könnyen összetéveszthetõ a figyelemzavarral. A
hiperaktivitás rossz adottság,
amely kisebb korban könnyen
korrigálható, ám ha nem
foglalkoznak vele, átcsaphat
devianciába. Ezek a gyerekek
okosak, de ha nem figyelünk
rájuk, belõlük kerülhetnek ki
a legnagyobb csibészek.
Ugyanakkor a legtöbb hiperaktív gyermek egyes területeken kiemelkedõen teljesít,
rendkívül nagy az igazságérzetük, segítõkészek, kreatívok, szokatlan asszociációkkal
állhatnak elõ.
– Mennyi gyermek érintett?
– A gyermekek közel 10%-a
hiperaktív, ami az iskolában
válik feltûnõvé. Vizsgálatok

azt mutatják, hogy az iskolában vagy a szülõk által
hiperaktívnak tartott gyermekek fele kapja ezt a minõsítést szakembertõl is. A
diagnózist rendszerint gyermekorvosból, pszichológusból, gyógypedagógusból álló
csapat állítja fel.
– Mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akik alig tudnak
nyugton maradni, állandóan
kérdezõsködnek, zavarják az
órát?
– A nem hiperaktív gyermek is
mutathat hiperaktivitásra jellemzõ tüneteket. A figyelem-,
beilleszkedési vagy egyéb tanulási zavar megelõzése érdekében fontos ezeknek az
eltéréseknek is a nyomába
eredni, ugyanis az iskolai tanulás során egy-egy részképesség hiányossága, eltérése
is okozhat írás-, olvasás- vagy
éppen beilleszkedési problémákat.
Vannak olyan, hiperaktivitás
tüneteit mutató gyermekek is,
akik egyszerûen csak „neveletlenek”, nem világosan felállított és következetesen betartatott szabályok között cseperednek fel (pl. makacs,
öntörvényû,
követelõzõ).
Minderre szintén ráépülhet
iskolai tanulási/beilleszkedési zavar.
– Elkerülhetõ, hogy hiperaktív legyen a gyermek?
– A hiperaktív gyermekekkel
való foglalkozás során kiemelten fontos, hogy ne a
problémák kezelésére, hanem
megelõzésükre helyezzük a
hangsúlyt. A hiperaktivitás
korai tüneteinek megjelenése
esetén érdemes minél korábban szakemberhez fordulni,
hiszen az agyi érési folyamatok lezáródása (6-7 éves kor)
elõtt az alapképességek még
rendkívüli hatékonysággal
fejleszthetõk. Ezeken a képességeken nyugszik, hogyan
teljesít majd az iskolában a
gyermek, lesznek-e tanulási
zavarai, mennyi ideig köthetõ
le a figyelme.
– Melyek a hiperaktivitásra
figyelmeztetõ jelek?

– Ébresszen gyanút, ha az
alábbiak közül, több dolog is
jellemzi gyermekét:
• Figyelme könnyen elterelõdik.
• Rövid ideig képes összpontosítani.
• Nem hallja meg, ha beszélnek hozzá.
• Gyakran megjegyzésekkel
kíséri a mozgást. Elveszti
játékait.
• Feledékeny, nem mondja
meg, mi volt az óvodában az
ebéd.
• Gyakran beszél olyanról, ami
nem tartozik a tárgyhoz.
• Gyakran éri baleset. Izegmozog. Izgatott. Játékát
gyakran félbeszakítja.
• Nagy az igazságérzete,
segítõkész.
• Mindig valami újjal foglalkozik.
• Az elsõ években sokat sír,
keveset alszik.
• Sokszor csak turkál az ételben, keveset eszik.
• Keveset kúszik. Gyors a
mozgásfejlõdése, a 12. hónap
elõtt már jár.
• Egyéves kort megelõzõen,
vagy másfél éves kor után kezd
beszélni.
• A rajzolás, írás nehezen
megy, inkább a mozgásos játék
érdekli.
• Szokatlan ötletekkel áll elõ.
(x)
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Ars longa vita brevis

Török Katalin megnyitja Kopasz Tamás kiállítását
Az örök igazságnak tûnõ mondás (a mûvészet marad, az élet
szalad, vagyis rövid az élet
örök a mûvészet) egy különös
kiállítás-megnyitó kapcsán
jutott eszembe. A helyszín az
egykori Kerényi Múzeum helyén mûködõ Rodin Galéria.
Rendhagyó évadnyitó eseményre került sor itt január
tizenkilencedikén este. Az,
hogy egy galériában kiállítást
nyitnak meg, nem nevezhetõ
szokatlannak. A módja azonban igen.
Kopasz Tamás Munkácsy-díjas
festõ- és szobrászmûvész képeivel és szobraival mutatkozott be
ezúttal a Rodin Galériában. Az
idén ötvenedik életévét betöltõ
Kopasz Tamás több szállal is
kötõdik Szentendréhez, hiszen
közel negyed százada közösen
állít ki a Vajda Stúdiósokkal, s
így a szentendrei képzõmûvészek listáján is szerepel. A

Ferenczy Múzeum is õriz tõle
képet.
Ez alkalommal Kopasz Tamás
Reneszánsz és Barokk sorozatcímet viselõ képsorozatának jó
néhány tagja került a galéria
falaira, szobrai pedig az ablakok
elé és a posztamensekre.
A jövõben havi rendszerességgel
jelentkezõ sorozat elsõ eseménye volt ez a megszokottól eltérõ
kiállítás-megnyitó. Szokatlan
volt azáltal is, hogy nem hangzott el a szokásos megnyitó-beszéd, a hosszan tartó mûvészettörténeti méltatás. Ehelyett
Török Katalin mûvészeti író
Kopasz Tamás rövid bemutatásával nyitotta meg a kiállítást.
S ekkor következett a furcsa
második felvonás. Aminek a zsúfolásig megtelt galéria összes
látogatója részese lehetett,
hiszen aki kiszorult a belsõ
terembõl, kivetítõn is láthattahallhatta az eseményt.
Egy kortárs képzõmûvész kiál-

lítása kapcsán logikusnak tûnik,
hogy vitassuk meg végre, miért
nem egyértelmû napjaink képzõmûvészeti alkotásainak jelentése, megítélése és értéke. Az
elsõ alkalommal Kurdy Fehér
János mûvészeti író és Szalai
András építész, mûvészettörténész okos eszmecseréjére
került sor a „Kert – építed vagy
nõ…” címmel. A kert mint
metafora különösen jól fejezi ki
azt, hogy mi minden lehet egy
kertben, s mi a fontos, s mi az,
ami figyelmünket a lényegrõl
elterelheti. Szalai szerint a
modernitással a szépség mint
alapkövetelmény eltûnt a mûvészetbõl, s helyét az újdonság,
az innováció vette át. Amíg a
régi korok mûvészete egyértelmûnek tûnik, addig napjainkban
gyakran hangzanak értetlenkedõ kérdések, vagy akár olyan
mondatok is egy mû láttán, hogy
„ilyet én is tudok festeni…” A
beszélgetés egyik konklúziója
az volt, hogy mára a képzõmûvészeti alkotások is a fogyasztás részei lettek, értéket
vásárol általuk a vevõ. S nehéz
azt megmondani, miért tekintünk valamit értékesnek. Ma már
ugyanúgy jegyzik a legjobban
eladó képzõmûvészeket, mint a
legjobban teljesítõ sportolókat.
Ezt a fajta kisebb szabadegyetemnek is tekinthetõ elõadást a
jövõben folytatni kívánja a
Rodin Galéria. Kurdy Fehér János
beszélgetõtársa, mint ahogy a
beszélgetések témája is, mindig
más lesz.
Hogy ne csak a szellem gazdagodjon, arról is gondoskodott
a Rodin Galéria tulajdonosa,
Kanyó Erika. A különleges mártással kísért, egy teljes héten át
pácolt szarvassült végképp emlékezetessé tette ezt a rendhagyó estet.

HUMANISTA MOZGALOM
Ha eleged van a világból, ami körülvesz:
elidegenedés, bizalmatlanság, gazdasági
erõszak, háborúk, nihil, akkor gyere és
szervezõdj! Változtassunk!

Szervezz velünk egy fáklyás békejelet
Szentendrén!
orion8@dunaweb.hu
70/ 3239337
www.humendre.hu

HUNGIM Kft.
telepén
Szentendrén,
a Kõzúzó utcában
IRODAHELYISÉGEK
továbbá
27 m2-es RAKTÁR
és nyitott raktár
KIADÓ!
Tel.: 30-400-3970

Új év - új szolgáltatások
a Bükkös Hotelben
Minden szombaton és vasárnap
12 órától 16 óráig:

Rappai Zsuzsa

CSALÁDI
SVÉDASZTALOS EBÉD
(elsõ alkalom január 12-13-án)

Az Ön felelõsségére
a munkát más végzi!
Biztos benne, hogy
könyvelõje jól dolgozik ?

Adjon egy esélyt magának,
hogy meggyõzõdjön róla!
www.ra-service.hu/Cégvezetõknek
telefon: (1) 204 8643

Korlátlan étel és egy ital
fogyasztással (sör, bor, üdítõ)

TÉLI AKCIÓ
Szentendrén
a rendelõintézetben

SZTK vények beváltása
Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék
Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek
Sportszemüvegek
Tokok, kiegészítõk
Teljes körû garancia
Február 1–március 31-ig
10% kedvezmény a hirdetés bemutatójának szemüvegkészítés esetén
2000 Szentendre
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

Változatos ételkínálat minden
alkalommal: kéféle leves,
4 féle húsétel, kétféle desszert

HÁROMFOGÁSOS MENÜ
720 Ft-ért
hétfõtõl-péntekig

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

Elõrendelés alapján, helyben
fogyasztással és elvitelre is.
Elõrendelést elõzõ hét
péntekig fogadunk el!
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Emlékkiállítás
Éppen nyolcvan esztendeje
annak, hogy nyolc fiatal festõmûvész megalapította a
Szentendrei Festõk Társaságát: az okiratot 1928. január
28-án írták alá Bánáti Sverák
József pesti mûtermében. Az
Alapító Nyolcaknak is nevezett
mûvészek – Bánáti Sverák,
Bánovszky Miklós, Jeges Ernõ,
Heintz Henrik, Onódi Béla,
Paizs Goebel Jenõ, Pándy
Lajos, Rozgonyi László – két
évvel korábban már felfedezték Szentendrét és annak festõi motívumait, valós céljuk
azonban egy állandó mûvésztelep létrehozása volt. A
körülmények kedvezõ együttállása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a mûvésztelepi alkotómunka nem
egy- vagy kétnyári társulás
lett. Ezt segítette elõ a kultúrpolitika támogatása, az akkori helyi polgármester, dr. Starzsinszky László ambiciózus
hozzáállása, és nem utolsósorban az alapítók szellemi nyitottsága és vállalkozó kedve.
A szentendrei mûvésztelepet
hivatalosan a Szentendrei Festõk Társasága képviselte, és
megalapítása megkönnyítette
a kolónia fenntartását, de a
társasági keret számbavétele
csupán egy fejezet a telep

történetében. A társaság alapítói csak
három rendes (Barcsay Jenõ, Deli Antal,
Kántor Andor), és
három tiszteletbeli
(Péchyné Rónay Kinga, Tornyai János,
Ilosvai Varga István)
tagot választott maguk közé. A tagság
összetétele jelentõsen 1945
után változott meg, és a létszáma huszonháromra nõtt.
Annak ellenére, hogy a személyi állományt eleinte szûkre
szabottan bõvítették, az elsõ
években rendkívüli nagy számban fogadták a mûvésztelepre
érkezõket. A nemrégiben
nyomtatásban is megjelent, a
társaság mûködését regisztráló jegyzõkönyvek 1929-ben
ötven látogatóról – mûvészrõl
és növendékrõl – számoltak
be. Az elsõ budapesti bemutatkozásra 1930-ban került sor
a Nemzeti Szalonban, ahol
nemcsak a társaság tagjai,
hanem olyan vendégmûvészek
is szerepeltek, mint például
Apáti Abkarovics Béla, Barta
István, Czimra Gyula, Modok
Mária, Vörös Géza.
Kiállításunkra – hasonlóan
ennek szelleméhez – a tagok
és kiemelten az alapítók mellett az elsõ vendégmûvészek
korai munkáiból válogattunk,
valamennyit a Ferenczy Mú-

zeum Képzõmûvészeti Gyûjteménye
õrzi. A szentendrei
õsmotívumokat ábrázoló képek mellett
olyan korabeli fotók
és karikatúrák is láthatók, amelyek még
a gondtalan együvé
tartozás idõszakát
idézik fel. A kiállításnak a Czóbel Múzeum ad
otthont, amelynek különleges
aktualitása, hogy IványiGrünwald Béla és Jeges Ernõ
után Czóbel Béla látta el a
Társaság elnöki tisztségét
1946-tól annak 1951-es végleges megszüntetéséig.
Január 28-án, hétfõn 17
órakor
Bodonyi Emõke
mûvészettörténész
a kiállítás kurátora
Szentendrei Festõk Társasága
1928 Czóbel Múzeum (Szentendre, Templomdomb 1.)
A vendégeket köszönti:
dr. Kálnoky-Gyöngyössy
Márton megyei
múzeumigazgató
A kiállítást megnyitja:
Bereczky Loránd, a Magyar
Nemzeti Galéria fõigazgatója
Nyitva: június 29-ig, hétfõ,
kedd kivételével 14-tõl 18
óráig.
A kiállítást támogatta:
Eckensberger Attila,
Korona Étterem, Szentendre

Születésnapi köszöntõ
Január 23-án dr. René Clemencic professzort
80. születésnapja alkalmából köszöntötte dr.
Dietz Ferenc, városunk polgármestere az Osztrák
Nagykövetségen. Másnap, 24-én a Magyar
Tudományos Akadémia Tudós klubjában L.
Kecskés András szentendrei zenész, a Pro Musica
Antiqua Hungarica Egyesület elnöke méltatta
a professzor munkásságát, majd este a Kecskés
együttes adott díszkoncertet a mûvész és
felesége tiszteletére a Magyarok Házában, ahol
– többek között – Kun Csaba alpolgármester
köszöntötte az egybegyûlteket.
Dr. René Clemencic az Osztrák Tudományos
Akadémia tagja, számos osztrák és nyugateurópai régizenei koncert elõadójaként az elsõ
magyar zenetörténeti hanglemez (Hungaroton,
1964) közremûködõje. A mûvek nagy részének
hangszerelõje, a magyarországi régizenét játszó és Bécsben tanuló muzsikusok felléptetõje, zenei atyja. 1985-tõl Szentendrén a magyarországi régizenei nyári akadémiák, kurzusok vezetõ professzoraként több száz hazai
fiatalt avatott be a régizene rejtelmeibe.
Rendszeres közremûködõje a Budapest Filharmónia nyári hangversenyeinek. 1996-tól a
bécsi Belvedere kastély karácsonyi koncertjeinek szervezõje, ahol számos alkalommal

helyt kapott a Magyar Karácsony címû koncert.
2005-ben jelent meg Angyalok hangja címmel
erdélyi, felvidéki és hazai karácsonyi zenemûvekbõl válogatás, mely a bécsi zenemûpiac
legkeresettebb CD-je lett.

MûvészetMalom: ingyenes látogatás az elsõ és utolsó órában
A MûvészetMalomban megszûnik a
hétfõi látogatás ingyenessége, de helyette
minden hétköznap a 10 és 11 óra, valamint a
17 és 18 óra között (azaz a nyitva tartás elsõ
és utolsó órájában) érkezõ látogatók ingyenesen mehetnek be az intézménybe.
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RÁKOSSY ANIKÓ
KIÁLLÍTÁSA
Január 25-én, pénteken 18
órakor nyílik a Barcsay Iskola
Galériában (Kálvária út 18.)
Rákossy Anikó festõmûvész
kiállítása. Megnyitja Szakolczay Lajos irodalom- és mûvészetkritikus. A megnyitót követõ fogadáson pohárköszöntõt mond dr. Dietz Ferenc polgármester. Közremûködnek:
Gacsályi Róbert, Szilvási Attila
(ütõhangszerek), az iskola
színjátszó csoportja (rendezõ
Kertész Kata).

HOL TARTUNK, HOVÁ
TARTUNK, MERRE
MENJÜNK?
Január 30-án, szerdán 18.30kor a Szentendrei Közéleti és
Kulturális Egyesület szervezésében a magyar gazdaságpolitikáról, a közteherviselés reformjáról és aktuális közéleti
kérdésekrõl beszélget Csillag
Istvánnal (jogász, közgazdász,
2002-2004 között gazdasági
miniszter) Gulyás József országgyûlési képviselõ a Szamos Marcipán Cukrászdában
(Dumtsa Jenõ u 14., új épület,
emeleti Klimt-terem/)

KIÁLLÍTÁSOK
A VÁROSHÁZÁN
Január 14-30. között Bozsó
Zsuzsa festõmûvész ezoterikus
témájú képeibõl nyílt kiállítást tekinthetik meg az
érdeklõdõk a Városháza Polgármesteri Galériáján. A kiállítás finisszázsát január 30án, szerdán 17 órakor Kun
Csaba alpolgármester tartja,
amelyre mindenkit szeretettel
várnak.
Február 1-jén, péntek délután
16 órakor Gy. Molnár István
festõmûvész 75. születésnapja alkalmából nyílik kiállítás a
Polgármesteri Galérián. A
megnyitóra a jeles ünnep
apropóján a díszteremben
kerül sor, ahol dr. Dietz Ferenc
polgármester köszönti az
ünnepeltet.

MOLDVAI TÁNCHÁZ
A Napórásházban (Halász u. 1.
www.naporashaz.hu) január
25-én pénteken, 18 órakor
gyerekeknek és felnõtteknek
táncot és éneket tanít Szilágyi
Angéla (Csíkfalu, Moldva), kísér a Sültü zenekar. Gyermek
belépõdíj: 300 Ft, felnõtt belépõdíj: 600 Ft, családi belépõdíj:
1200 Ft.

FAZONIGAZÍTÁS
Január 26-án, szombaton 16
órakor a VAM Design Centerben (1061 Budapest, Király
utca 26.) „Fazonigazítás” címmel nyílik kiállítás. A tárlat
február 20-ig látogatható.
Kiállító mûvészek: Baglyas
Erika, Baditz Gyula, BMZ, Bakos
Ildikó, Baksai József, Balogh
Csaba, Boga Klementina, Bukta
Imre, Chilf Mária, Csontó Lajos,
Deli Ágnes, efZámbó István,
Elekes Károly, feLugossy László, Gaál József, Gábopr Imre,
Gerber Pál, Góra Orsolya,
Hafner Mónika, Hajdú Kinga,
Haraszty István, Horvát Helén
Sára, Imre, Mariann, Jermakov
katalin, Jovián György, Juhász
R. József, El Kazovszkij, Kopasz
Tamás, Koroknai Zsolt, Koronczi Endre, Kótai Tamás, Lambert, Francoise, Lengyel András, Lévai Nóra, Lévay Jenõ,
Lovas Ilona, Madácsy István,
Nagy Csaba, Olajos György,
Peck, George, Rácmolnár Sándor, Roskó Gábor, SI-LA-GI,
Szemethy Orsi, Szikora Tamás,
Szilágyi Júlia, Szilágyi Rudolf,
Szilvásy Edit, Szirtes János,
Szurcsik József, Szûts Eszter,
Ujházi Péter, Turcsányi Villõ,
Vágó Szabolcs, Váradi Zsófia,
Várnagy Tibor, Vincze Ottó,
Wachter Dénes, Wechter Ákos.

GRAFO-KLUB
Az írás a lélek tükre címû
grafológiai elõadás január 29én 15 órakor kezdõdik a Helyõrségi Klub emeleti helyiségében.

FARSANG
A SKANZENBAN
Farsangfarki Mulatságra készülünk február 2-án, szombaton 10–17 óráig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatóközpontjában. A maskarás
mûhelyekben állatmaszkokat,
sapkamaszkokat és díszes reneszánsz álarcokat készítünk,
kecskeszakállat öltünk, a farsangi fonóban fonni tanulunk,
együtt játszunk és mesélünk.
Gyertyát mártunk, fánkot kóstolunk, és az aprók táncában
perdülünk és fordulunk. Meglátjuk, hogy kit kísérünk utolsó útjára a temetési felvonuláson, és ki kerül ki gyõztesen
Cibere vajda és Konc király
viadalából. Az alakoskodókkal
és maskarásokkal együtt zajos
csörömpöléssel ûzzük el a
telet. A nagyobbakat és a felnõtteket a mulatság végén
moldvai táncházba várjuk!
Idén rövid a farsang ideje,
ezért sietni kell felkötni a
farsang farkát!
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EGÉSZSÉG

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

Fogyasztó-,
cellulit-,
stresszoldó
masszázs. Tel. 06-30-464-3223.

12 éves, 1.4-es benzines Opel Combo 150
ezer Ft-ért eladó. Tel. 06-30-454-4431.

Kismama torna! Tel. 06-30-464-3223.

Eladó egy olasz gyártmányú 12/75 rövid,
fekete színû hatlövetû pumpás-sörétes
fegyver (kisebb ágyú) nyugaton kommandósok és fegyõrök is használják,
különleges darab. Ára: 200 ezer Ft. Tel.
06-30-299-0376.
Negatív!!
Világmárkás, nagyméretû, rozsdamentes
fõzõedények, wok, kristálypoharak és
vázák eladók. Tel. (26) 303-145.
Használt szobabútor, konyhabútor és háztartási gépek eladók. Tel. 06-20-4679511.

ÁLLÁS
Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet humán-politikai elõadót
keres, államháztartási gyakorlattal,
közalkalmazotti jogviszonyba. Érd.:
SZEI titkárságán, (26) 501-440.
Angol-, valamint matematikatanárt keresünk 5. osztályos gyermekünk felvételi
vizsgára való felkészítéséhez Leányfalun,
a 11-es úton lévõ házunkba. Tel. 06-30683-3494.
Mûhelybe varrónõt keresek. Tel. 06-30966-8497.
Szentendrei mûhelyembe gyakorlott varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.
Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk állandó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.
Szomatopedagógiai vagy konduktori
szolgáltatást keresek heti rendszerességgel a 2007/08 nevelési és tanévre.
Tel. 06-20-362-9841.
Eleged van fõnököd zaklatásából?
www.dolgozzotthonhrol.com
Segítek megvalósítani újévi fogadalmát! www.idealistestsuly.com.
Tel. 06-20-976-0122.
Görög Kancsó Étterem szakácsot keres.
Tel. 06-20-927-0021.
Tanulási zavar megelõzésében és kezelésében jártas gyógypedagógust, konduktort keresünk GEKKO Szentendre Képességfejlesztõ Játszóházunkba. Jelentkezését szentendre@gekkonet.hu címen,
illetve a 30/370-2048-as telefonszámon
várjuk.
Hirdetési újság kommunikatív, lelkes,
fiatal kollégát keres. Rugalmas munkaidõ,
versenyképes kereset! Tel. 06-20-4395947, baktia@interware.hu
Ingatlanportál szentendrei irodája
számítógépes ismeretekkel, gépkocsival
rendelkezõ fõállású ingatlanértékesítõ
munkatársakat keres. Fényképes szakmai
önéletrajzokat a szentendre@ingatlanportal.com címre kérjük. Tel. 06-20-4742000.
Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.

ÁLLÁST KERES
Fiatalosan dinamikus, egyedülálló, állatszeretõ, nyugdíjas, értelmiségi nõ, angol
nyelvtudással, jogosítvánnyal háztartásvezetést vállal ottlakással. Tel. 06-30990-3922.

ÁLLAT
Legyen boldog tulajdonosa egy valódi
nemzeti kincsnek, egy pulinak. Februárban elvihetõ fekete és maszkos-fakó
puli kiskutyákra elõjegyzést felveszünk.
A szülõk kiállításon többszörösen gyõztesek, örökletes betegségektõl mentesek, terelõösztön próbázottak - pörgelóci puli kennel, Szentendre. www.porgelocipuli.hu, porgeloci@freemail.hu. Tel.
06-70-330-5302, 06-30-222-5598.
Kutyakozmetika, szállítással is. Tel. 0670-330-5302.

Pilates torna személyi és csoportos
edzések a belvárosban. Tel. 06-30-4643223.
Nõgyógyászati magánrendelés Szentendrén a Bolgár u. 10. szám alatt. Tel.
06-30-956-8280 Dr. Bínó Brúnó.
Aerobick, pilates, tai-chi a Püspökmajorlakótelepen, az Európa Fitnessben,
hypoxitraining kedvezõ áron. Tel. 06-30252-6366.
Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-3103977.
Autogén tréning tanfolyam indul február
elején Szentendrén. Klasszikus relaxáció,
stresszoldás, önismeret-mélyítés. Tel.
(26) 313-059, 06-20-931-3742, dr. Magyar Erzsébet.

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

KIADÓ LAKÁS
Kiadó irodának is alkalmas, 80 nm-es
lakás. Tel. 06-20-398-5592.
Szentendrén, A Nyár utcában 70 nm-es,
összkomfortos, bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. Ár. 70 ezer Ft+rezsi. Tel.
06-30-319-6647 az esti órákban vagy a
szerkesztõségben munkaidõben.
Szentendrén, a Szélkerék utcában kétszintes lakás hosszú távra kiadó. Tel. 0670-538-5464.
Kiadó Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen (angol házak) egy 60 nm-es lakás
hosszútávra kiadó. Ár: 60 ezer Ft/hó+rezsivel. Tel. 06-30-590-4166.
Szentendre belvárosában 50 nm-es lakás
kiadó. Tel. (26) 385-911, 06-20-9777721.
Háromszobás, felújított lakás kiadó 60
ezer Ft+rezsiért. Tel. 06-20-934-3470.
Szentendrén, Hév közelében 30 nm-es, 1
szobás lakás egyedi mérõkkel kiadó 55
ezer Ft-ért. Tel. 06-30-560-3567.
A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, 2
szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-233-5531.
Szentendrén, a Püspökmajor-lakótelepen
50 nm-es, II. emeleti lakás azonnali
beköltözéssel, hosszú távra is kiadó. Tel.
06-30-599-2329.
Lakásbérlet Szentendrén, közel a városközponthoz. Külön bejárat, 40 nm alapterület, egy szoba összkomfort bútorozatlanul kiadó. Tel. 06-30-357-5101.
Egyedülálló nõ részére szoba kiadó. Tel.
(26) 313-212.
Kétszobás, bútorozott lakás kiadó Szentendrén, a Szentlászlói úton. Tel. (26) 316555, 16 óra után.
Szentendrén 45 nm-es lakás alacsony rezsivel 59 ezer Ft/hó +rezsi kiadó. Tel. 0630-268-0204.
Szentendrén, a Kõzúzó közben összközmûves, 75 nm-es mûhely-raktár 150
ezer/hó+rezsi kiadó. Tel. 06-30-3318393.
Szentendrén albérlet (2 szoba, összkomfort) kiadó február 10-tõl. Tel. 06-30943-6981.
Pismányban 3 szobás, nappalis modern lakóház, szép panorámával 150
ezer Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-2990376.

Budakalászon külön bejáratú, egy szoba
összkomfort kiadó. Tel. 06-30-855-5035.
Szentendrén alacsony rezsijû lakás kiadó.
Tel. 06-20-984-6050.

LAKÁS, INGATLAN
41 nm-es, magasföldszinti, kis szobát
a konyhával egybenyitott, csendes
helyen lévõ lakás zöldövezetben,
iskola, óvoda, gyógyszertár, buszmegálló közelében, rendkívüli akció
keretében 9,5 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-432-1152.
A Károly utcában 2 szobás, felújított
panellakás eladó. Tel. 06-30-943-6981.
Budakalászon, 8,9 millió Ft-ért, nagyon
jó közlekedésnél, igényes, újszerû társasházban, 32 nm-es, II. emeleti, világos garzonlakás, 4 nm-es erkéllyel eladó.
Tel. (26) 312-198, 06-20-474-2000.
Tahiban a fõúttól 600 méterre, 1,2
hektáron (12 ezer nm) telek, villany,
víz, gáz bekötési lehetõséggel,
panorámával 25 millió Ft-ért eladó.
Ritka lehetõség! Tel. 06-30-2990376.
80 nm-es, régi építésû kõház, 2 és
fél szoba, nagy konyha, fürdõ, wc,
külön garázs, 160 nöl udvar, gázkonvektoros fûtés. Ár: 20 millió Ft. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén a fõúttól 150-200
méterre, jó helyen, egy komfortos,
szép kis kõház (30 nm+terasz) 150
nöl fenyõfás kerttel telekáron, olcsón, 12 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
Pilisszentlászlón 3 szobás masszív
kõház, 2x90 nm, alsó szinten mûhellyel és egyéb helyiségekkel kultúrált állapotban 30 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, 24,8 millió Ft-ért, a Bükkös
kö9zelében 89 nm-es, 2006-ban felújított családi ház (nappali, konyha, étkezõ,
3 háló, fürdõ) kamrával, tárolóval, terasszal, garázzsal, pincével, 350 nm-es
rendezett telken eladó. Tel. (26) 312198, 06-20-474-2000.
Ide csak be kell költözni! Szépen felújított, kifestett, nagyon jó beosztású lakás
az angol házakban eladó. Meg kell nézni!
Tel. 06-30-435-7693.
Pismányban újszerû, nagyon igényes
lakóház, nappali+ 3 háló, 2 fürdõ ás
wc, terasz+erkély, panorámával,
mûút mellett jó közlekedéssel 50 millió Ft irányáron eladó. Tel. 06-30299-0376.
Tahiban 850 nöl teleképítési engedéllyel, fantasztikus panorámával,
víz villany bekötve, gáz 150 méterre
a fõúttól 600 méterre, megosztható,
két utcára nyíló telken. Ár: 8 millió
Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó.
Tel. 06-30-966-8497.
Szentendrén eladó egy 180 nm-es ház
kerttel, csendes, jó infrastruktúrájú
helyen. Irányár: 35 millió Ft. Tel. 06-20577-1617.
Leányfalun eladó egy két generációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper
panorámával a Dunára is. Ikerház,
de külön helyrajzi számon és saját
180 nöl-es telken van mind a kettõ,
egymástól függetlenül. Ára: 20 millió Ft. Tel. 06-30-299-0376.
Belvárosban 83 nöl zárt udvaron 90 nm
egyszintes 3 szobás családi ház felújítandó állapotban, üresen eladó. Fûtése:
fatüzelés, csatorna, gáz az utcán. Irányár:
29,5 millió Ft. Tel. (26) 301-952.
A Püspökmajorban üresen álló – azonnal
költözhetõ – 56 nm lakóterû II. emeleti
erkélyes (panoráma a budai hegyek felé)
2 szoba, étkezõs panellakás jó állapotban, részben felújítva sürgõsen eladó.
Irányár: 11,3 millió Ft. Tel. (26) 301-952.
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Tahitótfaluban 550 nöl panorámás,
üdülõövezeti telek 2,5 millió Ft-ért
eladó. Jó hely kis befektetés! 5%
beépíthetõség. Tel. 06-30-2990376.
Szentendrén, Izbégen masszív kõház, hat
lakóhelyiséges, 2x100 nm-en, kétgenerációs lehetõséggel. Fenyõfás udvar, összközmû, 200 nöl telek. Ár: 40 millió Ft.
Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalu legszebb részén, õsfás villasoron, templom mellett, központ
közeli helyen, szép tervezésû, de
bontásra szoruló 70 nm-es ház 200
nöl kerttel, telekáron 26 millió Ftért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Leányfalun, jó helyen 170 nöl telek,
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, Pismányban 167 nöl (600
nm) 15%-ban beépíthetõ, szuperpanorámás telek (LKE SP3) tulajdonostól
eladó. Irányár. 11 millió Ft. Tel. 06-30448-8444.

OKTATÁS
Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy gyakorlattal a belvárosban. Tel. (26) 313-928, 06-20-913-0177.
Matematika korrepetálást vállal mérnöktanár eredménycentrikus módszerrel,
nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.
ECDL vizsgára felkészítés. Tel. 06-30-3300554.
Látásjavító szemjóga-tanfolyam a Püspökmajor-lakótelepen 2008. február 3án, vasárnap, 9-13 óráig. Érdeklõdni és
bejelentkezni: 06-30-354-3946.
Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.
Tanár vállalja általános iskolások korrepetálását minden tárgyból, és érettségire, fõiskolai felvételire történõ felkészítést földrajzból és történelembõl.
Tel. 06-30-698-3721.
Olasz nyelvtanfolyamok indulnak a nívó
Nyelviskolában kezdõ-, haladó szinten
január végén és február elején. Tel. (26)
301-237, 06-30-319-9634.
Egyetemi tanár angoltanítást vállal minden szinten. Tel. 06-70-531-8459.
Komplex mûvészeti foglalkozás általános
iskolások részére minden pénteken 1617.15-ig a Napórásházban. A foglalkozást
vezeti Farkas Vera képzõmûvészet terapeuta és Havadtõi judit mentálhigiéniás
szakember. Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom.

SZOLGÁLTATÁS
A Kiskópé gyermekfelügyelet Szilveszter
éjszakára vállalja kisgyermekek felügyeletét. Tel. (26) 310-365, 06-30-3957957. www.kiskope.mlap.hu

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Hét személyes Merci bérelhetõ. Tel. 0620-494-2535.
Gyermekfelügyeletet vállal egy 49 éves
megbízható és gyermekszeretõ hölgy. Tel.
06-30-283-2106.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Weblap-készítés, teljes körû szolgáltatás, referenciákkal. Tel. 06-70943-5656.
Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.
Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

TÁRSKERESÉS
Komoly emberek társkeresõje a Cronos
Szentendrén is megtalálható. Várja
hívását Anna a (26) 314-700-as telefonszámon vagy a 06-30-557-5346-os telefonon. Hívható hétvégén is 20 óra elõtt.

ÜDÜLÉS
Hévízen, központban jól felszerelt apartman lifttel, garázzsal, 2-3 fõ részére szezonáron 3500-5000 Ft/ap. kiadó. Tel. 0620-494-2550.

ÜZLET
Kiadó a 11-es út mellett, ipari területnek
minõsített helyen kb. 36 nm-es helyiség
üzlet céljára, valamint egy 50 nm-es helyiség üzletnek vagy mûhelynek. Tel. 0620-398-5592.
Szentendrén 40 nm-es helyiség bérbeadó kereskedelmi vagy egyéb tevékenységre. Tel. 06-30-962-5719.
A Püspökmajor-lakótelepen 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-9970671.
Szentendre belvárosában 55 nm (alagsor)+25 nm földszint) utcára nyíló üzlet
kiadó. Tel. 06-30-251-1477.
Vásárolok eladó üzlethelyiséget. Szentendrén. Tel. (26) 380-005.
Szentendre központjában étterem kiadó.
Tel. 06-20-959-4337.

Okleveles építészmérnök családi ház tervezését vállalja, több éves gyakorlattal,
kedvezõ áron. Tel. 06-30-821-4622. Email: sandor.bori@gmail.com.
Vállalunk kõmûves, burkoló munkákat
Szentendrén és környékén, garanciával,
anyagbeszerzés, generál kivitelezés+
kertépítés, lakásfelújítás. Tel. 06-20-3414585.
Megbízható, fiatal nõ takarítást, vasalást
vállal. Tel. 06-20-566-1100.
Takarítást vállalok állandóra. Tel. 06-70557-5931.
Kõmûves munkákat végzünk, kisebb megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-3119231.

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdohányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek kiadó. Tel. 06-70-389-2139, 0670-367-2645.

Szentendrén azonnal beköltözhetõ, 41
nm-es panellakás eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel. 06-20-981-9733.

Ruhatisztító felvevõhelyen szeretettel
várom ügyfeleimet Szentendrén, a Sztaravodai és a Fény utca sarkán lévõ üzletünkbe. Nyitva tartás: kedd-szerdapéntek 13-18 óráig. Tel. (26) 312-065,
06-20-912-1918.

Szentendrén tetõtérben (2 szoba, konyha, fürdõ, wc) lakás hosszútávra kiadó.
Tel. 06-20-245-1634.

leányfalun 4 szobás, összközmûves családi ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel. 0620-981-9733.

Középkorú, intelligens hölgy magánházak, lakások, irodák takarítását
vállalja. Tel. 06-70-616-5756.

Apróhirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn 9–17-ig,
kedden 9–17-ig, csütörtökön
9–13 óráig vagy a BER-IL
Ingatlancenterben (Dunakanyar
krt. 2., a HÉV-végállomásnál)
hétfôtôl péntekig 9–17-ig,
szombaton 8–13 óráig.
Árak:
magánszemélyeknek:
sima: 60 Ft/szó
keretben: 70 Ft/szó
tónusban: 80 Ft/szó
cégeknek:
sima: 120 Ft/szó
keretben: 140 Ft/szó
tónusban: 160 Ft/szó
Apróhirdetést
a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
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KIÁLLÍTÁS
MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Maros Megyei Múzeum
Bernády-gyûjteménye
Megtekinthetõ: február 17-ig
Belépõjegy: 1000 Ft /felnõtt
500 Ft (diák, nyugdíjas, csoportos)

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
www.petofikor.hu
Január 25. péntek, 18 óra
MAGYAR ÁRPÁD-KORI SZENTEK
ÁBRÁZOLÁSA A KÖZÉPKORI OLASZ
MÛVÉSZETBEN
Dr. Varga Zoltán elõadása
Február 1. péntek, 18 óra
A SZTYEPPEI CIVILIZÁCIÓK
Csáji László Koppány elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 600 Ft
JANUÁR 25. PÉNTEK
16.00 ÕSZIDÕ FILMKLUB
HÖLGYEK LEVENDULÁBAN
színes angol film, 103 perc, 2004
rendezõ: Charles Dance
18.00 ANYÁD LEHETNÉK (12)
színes feliratos amerikai vígjáték, 97
perc, 2007
rendezõ: Amy Heckerling
20.00 VÁLTOZÓ IDÕK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
film, 90 perc, 2003
rendezõ: Wayne Powers
KISTEREM
17.00 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
színes magyarul beszélõ kanadaifrancia film, 80 perc, 2006
rendezõ: Dominique Monfery
18.15 TERMÉSZET(L)ESENTERMÉSZETFILMKLUB
LILIPUTI MIMIKRI
Klubvezetõ: Dukay Krisztina

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

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

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás,
kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

20.30 BALATON RETRO
színes magyar dokumentumfilm,
82 perc, 2007
rendezõ: Papp Zsigmond Gábor
JANUÁR 26. SZOMBAT
15.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
családi film, 91 perc
rendezõ: Tim Hill
16.30 ARANY IRÁNYTÛ (12)
színes, szinkronizált amerikai
fantasy, 114 perc, 2007
rendezõ: Chris Weitz
18.30 A CSALÁD KICSI KINCSE
(12) színes feliratos amerikai
vígjáték, 99 perc, 2006) rendezõ:
Jonathan Dayton, Valerie Faris
20.30 ANYÁD LEHETNÉK (12)
színes feliratos amerikai vígjáték,
97 perc, 2007
rendezõ: Amy Heckerling
KISTEREM
15.00 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
színes magyarul beszélõ kanadaifrancia film, 80 perc, 2006
rendezõ: Dominique Monfery
19.00 BALATON RETRO
színes magyar dokumentumfilm, 82
perc, 2007
rendezõ: Papp Zsigmond Gábor
JANUÁR 27. VASÁRNAP
14.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
családi film, 91 perc
rendezõ: Tim Hill
16.00 ÖT VILÁGVALLÁS SOROZAT
Kereszténység és hagyomány
Elõadó: Dúl Antal
18.30 A NEMZET ARANYA (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
film, 122 perc, 2007
rendezõ: Jon Turteltaub
20.30 VÁLTOZÓ IDÕK (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
romantikus dráma, 90 perc, 2003
rendezõ: Wayne Powers
KISTEREM
15.45 FRANKLIN, A TEKNÕS (12)
színes magyarul beszélõ kanadaifrancia animációs film,
80 perc, 2006
rendezõ: Dominique Monfery
19.00 BALATON RETRO
színes magyar dokumentumfilm,
82 perc, 2007
rendezõ: Papp Zsigmond Gábor
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JANUÁR 28. HÉTFÕ
18 óra A CSALÁD KICSI KINCSE (12)
színes feliratos amerikai vígjáték,
99 perc, 2006 rendezõ: Jonathan
Dayton, Valerie Faris
20.00 NEMZET ARANYA – TITKOK
KÖNYVE (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
film, 122 perc, 2007
rendezõ: Jon Turteltaub
JANUÁR 29. KEDD
18.30 A LEGGYORSABB INDIAN
(12) színes feliratos új-zélandiamerikai film, 127 perc, 2005
rendezõ: Roger Donaldson
20.0 ELIZABETH: AZ ARANYKOR
(12) színes feliratos angol
filmdráma, 114 perc, 2007
rendezõ: Shekhar Kapur
KISTEREM
19.30 óra BALATON RETRO
színes magyar dokumentumfilm,
82 perc, 2007
rendezõ: Papp Zsigmond Gábor
JANUÁR 30. SZERDA
18.30 VÉNUSZ (12)
színes feliratos angol vígjáték,
95 perc, 2006
rendezõ: Roger Michell
20.00 NEMZET ARANYA - TITKOK
KÖNYVE (12)
színes magyarul beszélõ amerikai
film, 122 perc, 2007
rendezõ: Jon Turteltaub

A Magyar
Kultúra Napján
Január 27-én, vasárnap 18
órakor a Városháza dísztermében
a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepséget rendeznek.
Mûsor: • A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai reneszánsz dallamokat adnak elõ; • A Szentendrei Néptánc Együttes tagjai,
Göllner Kinga és Urbán Márton
kalotaszegi táncokat mutat be; •
Egri Kati színmûvésznõ Szabó
Magda: Az ajtó címû mûvébõl ad
elõ részletet; • Makula Bernadett,
a 2007-es városi szavalóverseny
gyõztese Wass Albert: A hatalomvágy hitvallása címû versét mondja el; • Horváth Csongor és Horváth
Réka, a Szentendrei Kísérleti Kamara Színház tagjai Illés Lajos:
Betlehem csillaga címû rockoperájából adnak elõ részletet.
A mûsor teljes bevételét a korábbi
évekhez hasonlóan Szentendréért
Közalapítványon keresztül a szentendrei egészségkárosodott gyerekek javára fordítják. Támogató
jegyek 1000, 2000 és 5000 Ft címletekben kaphatók elõvételben a
Szentendrei Új Kulturális Központban (Duna-korzó 18.), hétköznapokon 9-16 óráig. Tel.: 26/312657.

The Regional Environmental Center for Central and
Eastern Europe (REC) is an independent international
organization working in various fields of sustainable
development. The REC is inviting applications for the following position in its Head Office, in Szentendre:
Receptionist/administration
officer
Reference number: 2008/03
General Responsibility:
• Providing reception and
administrative support for the
organisation's activities.
Experience and skill level
required:
• Administrative work experience
• Office management skills, computer skills
• Proficiency in English and
Hungarian and preferably one
other regional language
• Good communications skills
and ability to operate in a multicultural environment

• Polite and professional
demeanour
Education:
Minimum secondary-level education and/or practical experience in a relevant field.
Interested candidates should
send a detailed CV and a motivation letter in English outlining
their interest and qualifications
for the position by February 10,
2008 to:
Ms. Ilona Docze
REC/Human Resources
Department
H-2000, Szentendre,
Ady Endre út 9-11.
Fax. +36-26-311294,
e-mail: recruitment@rec.org

PSZICHOTERÁPIÁS
MAGÁNRENDELÉS
• tanulási, magatartási
zavarok,
• iskolaérettség
• érzelmi-hangulatiéletvezetési nehézségek,
• családi konfliktusok
diagnosztikája, terápiája,
családterápia

Szentendre,
Római sánc köz 2/B
DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863
Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00
szojanos@interware.hu
www.hegyvidekiklin.uw.hu

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

Lõdy Annamária klinikai
szakpszichológus
Bejelentkezés:
30/217-3832
Rendelési idõ: csütörtök
14-19 óra Szentendre,
Szakorvosi rendelõ

Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30
Szo.: 10.00-12.00
SZOLGÁLTATÁSAINKBÓL
• Állatkórházi ellátás, panzió
• Mûszeres vizsgálatok –
Rtg, UH, EKG, endoszkóp

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

akkreditált felnõttoktatási intézmény
Január végi – február eleji indulással
gyors, hatékony nyelvoktatás
és vizsgáztatás egy helyen.
Kiscsoportos, beszéd-centrikus
tanfolyamok
anyanyelvi tanárokkal is.
Gyerektanfolyamok,
felzárkóztató órák.
Rugalmas órabeosztás.
Általános és szakmai fordítás.
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükkös-part felõl)
Telefon:06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

Programok
a P’Art Moziban
AZ ÖT VILÁGVALLÁS
JANUÁR 27. VASÁRNAP
16.00 KERESZTÉNYSÉG
ÉS HAGYOMÁNY
Dúl Antal bevezetõ elõadás
Kísérõ rendezvény: A k n a y
János Angyalai címû kiállítás és
fr. Polgári Máté Naphimnusz
képekben címû fotósorozata.
Az elõadás alatt gyermekeknek
külön foglalkozás: diavetítés,
kézmûvesedés
FILMKLUBOK
CSÜTÖRTÖK ÚJ HULLÁM FILMKLUB
Január 31. csütörtök
20.00 Gyöngyök a mélyben
színes feliratos csehszlovák
szkeccsfilm, 105 perc, 1965
rendezõ: Vìra Chytilová, Jaromil
Jires, Jirzí Menzel, Jan Nemec,
Evald Schorm
író: Bohumil Hrabal
PÉNTEK - ÕSZIDÕ FILMKLUB
Január 25. Hölgyek levendulában
színes feliratos angol filmdráma,
103 perc, 2004
február 8. Casablanca
(fekete-fehér magyarul beszélõ
amerikai film, 99 perc, 1942)
KÉPZÕMÛVÉSZETI
FOGLALKOZÁSOK
Mûvészbolt workshop – Nagy
Sándor képkeretezõ mûhelye
január 26. 10 óra Rész-egész
akvarell technika alapjai
Találkozás a Mûvészboltban (Kossuth u. 8.). Info: 06 26 301 363,
info@nskeret.hu. A foglalkozásokat Farkas Veronika képzõmûvész-terapeuta vezeti.
BEVEZETÉS A GRAFIKAI
TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁBA
Rajzszakkör iskolán innen és túl
Az I. szemeszter hat alkalomból
áll, melynek során szénnel, ceruzával és pasztellel fedezzük fel az
emberi formát és tárgyi környezetünket.
Idõpont: minden szerdán 9.3011.00 és 18.00-19.30
Foglalkozás formája: csoportos
Foglalkozás díja: 1500 Ft, amely
magában foglalja az anyagköltséget. Bõvebb információ: Farkas
Vera 06-20/5776-333.
A foglalkozás január 30-án indul.
ÖNISMERET JUNG NYOMÁN
KÉPZÕMÛVÉSZETI
TECHNIKÁKKAL
Idõpont:
minden hétfõn 18.30 - 20.00
Foglalkozás formája: csoportos
Foglalkozás díja:
1500 Ft, amely magában foglalja
az anyagköltséget is.
Jelentkezni és bõvebb információt kapni: Farkas Vera képzõmûvész-terapeutánál lehet
a 06-20-5776-333 telefonon.
Foglalkozás: február 4-én indul.
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Élsport vagy „tömegsport”?
Eszmecsere a helyi labdarúgás jövõjérõl
Hajdu Gábor képviselõ magánindítványára
kerekasztalbeszélgetés zajlott hétfõn a
Városházán. Az eszmecsere
témája a szentendrei futballélet helyzete volt a helyi
sportélet fejlesztésének tükrében.
„Amikor 2006-ban politikára
adtam a fejem, egyúttal zászlóra tûztem a sportügyek
rendbetételét. Szentendrén
jelenleg 36 szakosztály rendelkezik hivatalos bejegyzéssel. Ezeknek közös vonása,

hogy mindannyian anyagi
problémákkal küzdenek. Városunk sportélete különbözõ
elõnytelen szerzõdések és az
eddigi, évente mindössze 6-8
millió forintos, minimális
támogatás miatt halódik” –
fogalmazott Hajdu Gábor az
összejövetel bevezetõjében.
Az áldatlan helyzetbõl kiutat
jelenthet a sportkoncepció és
a sportrendelet elfogadása, a
városi sportegyesület (Szentendre SE) és egy sportcélú gazdasági társaság (SGT) létrehozása. Az elsõ kettõ megtörtént, az egyesület körvonalai most alakulnak, az SGT
létrehozásához pedig a februári testületi ülésre kell bevinni a végleges anyagot.
A hétfõi beszélgetés fõ kérdése
az volt, hogy a meghívott lab-

darúgóegyesület-vezetõkben
és más sportágak képviselõiben van-e szándék a szentendrei és környékbeli labdarúgás helyzetének rendezésére. A kézilabdások és a
küzdõsport képviselõi korábban már jelezték, hogy belépnének a négy-öt szakosztályosra tervezett SE-be. Rajtuk
kívül azonban szükség lenne
még önálló labdarúgó és vízi
szakosztályra is. A hozzászólók
legtöbbje egyetért a célokkal,
tiszta közállapotokat és át-

látható strukturális rendszert
vár, amelyben a személyi
összefonódások miatt kialakult „szürke zónák” kitisztulnak.
Nem a tömegesítés, hanem a
minõségi utánpótlás-nevelés
a cél – talán ez volt a beszélgetésvezetõ legnagyobb vitát
kavart kijelentése. Hajdu Gábor utánpótlás-nevelést szeretne minõségi munkával,
vagyis voltaképpen az élsport
helyi-térségi bölcsõjét álmodta meg a leendõ labdarúgó szakosztályban. „Legalább NB
III-ig kellene feljönni az itt
nevelt gyerekekkel” – jelentette ki. Más véleményen van
azonban Bornemissza Miklós,
a Pro Szentendre Kft. ügyvezetõje: szerinte a tömegsport legalább akkora fon-

tosságú ügy, mint az élsport,
vagyis – szavaival élve –
„törõdni kell azzal is, hogy
mibõl lesz a cserebogár”.
A szakértõ hozzátette: „A
sportfejlesztõ munka mindenhol a világon ingatlanfejlesztõ
munkával indul. Ha ez nem
megy, maradunk a grundon”.
A fejlesztéshez szerinte különbözõ „sportági szentélyeket”
kell kialakítani, amelyek a
város különbözõ területein
különbözõ sportágaknak adnak orrhont. A kft. feladata
lesz a forrástól az ajtónyitásig
ügyelni a kérdést. Bornemissza Miklós jelezte: nagy
örömmel vesz részt egy területfejlesztési koncepció kidolgozásában is.
Kun Csaba alpolgármester rövid beszámolójában elmondta: a város a sportrendelet
értelmében a költségvetés fél
százalékát fordítja sportcélok
finanszírozására, vagyis az
eddigi tízmillió alatti összeg
helyett most 20-25 millió
forint jut rá. A város két
kiemelt sportcélja a Kõzúzó
utcai és izbégi sportpályák
hasznosítása. Egy december
óta jogerõs határozat értelmében az önkormányzat február 4-én birtokba veszi a
Kõzúzó utcai sportpályát,
amely eddig az ATI Bt. kezelésében állt. Kézenfekvõ,
hogy ezt a területet a városi
sportegyesület hasznosítsa.
Az SGT létrehozásának fõ
kérdéseit februárban tárgyalja
majd a testület. Ekkor derül ki,
hogy for-profit vagy non-profit cég legyen, hogy milyen
tõkebevonás történik majd és
milyen szereplõkkel, illetve
hogy a továbbiakban milyen
ingatlanokat
fejlesszenek
sportcélra.
A következõ lépésben a meghívottak levélben cserélnek
eszmét a labdarúgó szakosztály szervezeti felépítésérõl,
lehetséges gazdálkodási forrásairól, és együttmûködésre
hívják a környékbeli labdarúgó
egyesületeket.

Nálunk edzettek a bajnokok!
Az elmúlt héten Szentendrén edzett az európa-bajnok
thaibokszoló Vörös Roland, és nem kisebb személyiség, mint
Szücs Barnabás, a romániai Clash-gála magyar sztárja, akik itt
kezdték meg felkészülésüket a 2008-as idényre.
Rehák György mester azért választotta ezt a jól felszerelt, és
számunkra oly kedves edzõtermet, hogy a presztízsét és az

ismertségét növelhesse annak a szentendrei törekvésnek, hogy
városunk ezen a területen is nevet szerezzen. Azon szerencsések, akik jelen voltak az edzéseken, ízelítõt kaphattak
a nemzetközi felkészülés keménységébõl.
Hajrá bajnokok, hajrá Szentendre!
S. R.

Bokor Tamás
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